
Trăiască priet

In prezența membrilor Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Române, 
conducătorilor Partidului Mun
citoresc Român și a guvernu

lui a avut loc Duminică
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a adoptat apoi in unanimi ale o n o- 
țiune adresată Tribunalului Militar 
din București, prin care cerea o p - 
deapsă necruțătoare pentru grupul de 
complotiști, spioni și trădători.

•

Pătruns de aceleași sentimente,, 
furnalistul Ursu loan ne-a adresat 
o scrisoare pr,n care își arată toata 
ura sa față de cei care au îm rcafc 
să ne vândă țara, luându-i angaja
mentul de a fi vigilent fa'ă de 
ori ce încercare asemănătoare ce ar 
putea să mai existe; față de t ale 
manevrele disperate ale îeacțiun i d. 
a sabota sau a spiona.

O scrisoare a-emăn.doare ne-au a- 
dresat ți muncitorii ți tehnicivnfli 
dela mecanizarea fu na’elor.

Muncitorimea dela 1 M.S.dluiud. 1- 
ra și-a spus curantul cerând u - 
liției popu'aie să i 11c r.țnue 
când va rosti sentința de con ia st
riate a celor aflați în judeca ă i en- 
tru trădările lor.
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Inaugurarea festivă a liniei ferate Bumbești—Livezeni
construită de muncitorii, brigadierii și tehnicienii

Săptămână 
Prieteniei 

Româno -Sovietice

șantierului național „Gh. Gheorghiu Dej“
Aspecte

Mica lărgitură a defileului J u- 
lui dela Lainici, părea Duminecă 
o mare agitată de oameni. Peste 
5000 brigadieri precum și mii de 
muncitori din Valea Jiului, din Gorj. 
din județele învecinate și din Bu
curești, veniseră să participe la Inau
gurarea uneia dintre cele mai mari 
lucrări de artă feroviară din Euro- 
t>a — linia Bumbești-Livezeni —. 
terminată în timpul record de 7 Junii

Uriașa trrbună improvizată, îm
podobită cu drapele roșii și trico-, 
lore, cu portretele conducătorilor 
i’aitiaului clasei munci.oare, potir» 
lele uriașe ale lui Marx, Engels, Le- 
nin și Stalin, precum și ale con
ducătorilor Republicii noastre Po
pulare ce slrăjuiau terenul, dădeau 
locului un aspect de înaltă sărbă
toare.

(Continuare în pag. IlI-aț

„Alegerile americane din 1948 
și lupta pentru pace“

Astăzi au avut loc în Statele Unite alegerile prezidențiale. Sem
nificația acestui eveniment este scoasă în evidență de W. Foster, 
președintele Partidului Comunist American, care, într’un articol pu
blicat în „Political Affairs” subi titlul de mai sus, scrie între altele/
La viitoarele alegeri se vor de

cide indiscu al îl pacea sau războiul. 
Lumea întreagă este îngrozită de 
grava tensiune dintre Statele Unite 
șj Uniunea Sovietică. Reac iona.ii 6us 
țin că Uniunea Sovietică este sin
gura vinovată. Dar este absurd să 
afirmi că această țară socialist#-! 
sdruncinată de războiu, dorește răz
boiul, Adevăr ații vinovați sunt ma
rii magnați financiari din U.S.A, 
cari de mult exploatau pe munci
tori. Ei încearcă să-și extindă do
minația asupra lumii întregi, chiar 
cu prețul unui războiu înspăimân
tător. Soarta omenirii depinde de 
faptul dacă poporul american va în
țelege această noțiune de bază a jpcs 
liticii mondiale.

Trumanii, Dullesii, Hoveiii, Mar- 
shallii, Vaudenbergii și alți oa
meni ai trustuiilor caie conduc gu
vernul nostru, ar putea ajunge u- 
șor Ia o înțelegere democratică cu 
U R.S.S., a. a cum a făcut și Roose- 
velt. Dar ei nu vor acest lucru. Ei 
luptă pentru dominația Wall-Streel- 
ulni asupra lumii întregi.

Ei doresc tensiunea mondială și 
crizele, pentru a-și spori pro.iturile 
lor fabuloase și pentru a speria 
pe americani iu așa măsură încât a- 
cțșlia să accepte mi i aiiza ea și le
giunii fascist de care ei au nevoe 
penlru răzLoiul de agresiune pe 
care îl pregătesc.

Să bage lotuși bine de t.an» a- 
ceșli ațâ'.ă.ori la războiu. Poporul 
american va 11 ace. caie i,i va spune)

Duminică 31 Oct. a. c. a avut 
loc în stația llie Pintilic tlepe li
nia Bumbeșli.Livezeni inaugurarea 
festivă a liniei ferate terminată zi
lele acestea prin efortul unanim al 
muncitorilor, brigadierilor și tehni
cienilor depe Șantieiul Național „Gh. 
Gheorgliiu-Dej”.

Au parlicipat prof. Dr. C. I. Par- 
hon.. președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Ion Niculi Vice
președinte al Prezidiului Marei A- 
dunări Naționale, Dr. Petru Groza 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gh. Gheorghiu-Dej, prim vice.preșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri și 
Secretar General al P.M.R., Ștefan 
Voitec vice-președinte al Consiliului 
de Miniștri, Theodor lordăchescu. 
ing. N. Profiri, ministrul comuni
cațiilor. Chivu Stoica Ministrul In
dustriei, Lothar Rădăceanu, Alex.» 
Moghioroș secretari ai P M.R. E- 
mil Bodnăraș, ministrul Apărării Na-

ultimul cuvântul în această chestiune 
— un cuvânt care va răsturna toate 
planurile de războiu ale Wall-Street- 
ului. I

(Continuare în pag. Il-a)

Procesul grupului de complotiști 
spioni și sabotori

Procurorul a cerut
București, 1 Radorj. — 

După cinci zile de desbateri, 
procesul gru|pului de com
plotiști, spioni și sabotori a 
luat sfârșit aceară.

In fața Tribunalului ^jili 
tar, în prezența reprezentan 
ților presei române și streine 
iși a numerosului public a [ost 
reconstituită până în cele 
mai Imici amănunUe acți'.f • 
nea complotistă, de spionai 
și sabotaj, a grupului com
pus d'n foști conducători ai 
murei finanțe și industrii ca
re cu sprijinul cețcurilor im- < 
periabste sperau să ri-ștoar 
ne ordinea democratică și 
sa reiiistaureze un regim de 
sângeroasă exploatare a yo 

țiouale, Miron Conslaiitine-.cu, mi
nistrul Minelor și Petrolului și alte 
personalități din viața poli i că și i- 
conomică a larii.

Au fost *le  față brigad mii du 
pe întreg șantierul, inuncilo ii e>i- 
dențiați îp producție din diferite 
colțuri ale țarii |iuinero i oameni 
ai muncii din Valea j ului ți Îm
prejurimi, veniți să parlLipe la a- 
ceașlă mare sărbătoare a poporului 
muncilor.

După predarea liniei de către tov. 
Gh. Gheorghiu.Dej, directorului ge
neral al căițor ferate din Repub.ica 
Populară Română a avut lc o mare 
adunare pe datoul localității.

Adunarea inauguranlă, a fost des
chisă de Iov. Nicolae Guină, res
ponsabilul cu reconstrucția din C. 
C. al U.T.M.

Ducă ce lelevă importanța aces
tei lucrări arată că tineretul înca
drat In F.N T.D.R. care și-a luat 
angajamentul să, efectueze acesle I_- 
crări prin muncă voluntară și-a ți
nut angajamentul dat Partidului M.un 
citoresc Român, inițiatorul acestei 
lucrări.

A luat apoi cuvântul tov. Pa- 
vel Constantin, responsabilul brigăzi
lor depe șantier, care în discursul 
său a analizat înlHun spirit cri
tic și autocrl ic munca uriașă depusă 
de brigăzi în intervalul dela 1 A- 
prilie—1 Nov. 1948.

In mijlocul unei însuflețiii gene! 
râie Iov. Guină anunță prezența li
nei delegații sovietice de tineret h 
această sărbătoare a tineretului din 
România. Luând cuvântul Ghenadie 
Fomina a transmis sa'utul tineretu
lui sovietic tineretului din R.P.R.,

pedeapsa maximă
porului muncitor.

In ultimele două zile, Sâm
bătă și Duminica s’au des
fășurat rechizitoriul jepre - 
zentanților Parchetului și p]e 
doarilor apărării.

In rechizitoriul său, Co
lonelul Constantin Stanciu r 
arătat ca -acțiunea criminali
lor, spionilor și comlplotiftilor 
a1 Început îndată după 23 Au 
gust 194 țț când sunt lovitu 
filet cupelor sovietice și mas 
selor populare a fost alungat 
regimul fascist a lui antone 
seu. Foști criminali de raz 
boiti, mari industriași, ban
cheri și legionari s’au unit

(Continuare In pag. IV a)

1 el ici t ându-4 pentru frumoasi.|i- suc
cese obținute precum și pentru 
giija și încrederea pe care guvernul 
R P.R. i.o acordă.

După ce a insistat asupra dorin
ței de pace a tineretului sovieiir 

i «pmân ș i asupra prieteni.i care 
se desvollă intre tinerelul celor două 
tari. Ghenadie Fominov ij-a înche
iat cv-v MVprea cu cuvintele de „Tră
iască Republica Pooulară Româna”.

In nume e t ehiiicienijor depț linia 
BumbeJi 1 jvezeni a vorbit ilt'jne- 
rul Niculae Ștefan.

Noi tehnicienii — a spus ing. Ni
culae Ștefan — am învățat sa pre
țuim dragostea muncitori'or și b i-

TConunuart în pag. III a)

Citiți în corpul ziarului
Programul serbărilor 

în săptămână 
Prieteniei Româno- 
Sovietice

lntr’un mare meeting
Muncitorii, tehnicienii și funcționarii 
dela uzinele I M.S. Hunedoara cer aspra 
pedepsire a grupului de complotiști în 
frunte cu Pop, Bujoiu, Auschniit etc.

In cadrul unui mare meeling ca e 
a avut loc în ziua de 30 Oct. a. 
c. muncitorii^ tehnicienii^ inginedi 
și funcționarii uzinelor I.M.S.-Hu- 
nedoara. jziecum și un mare număr 
al populației loca.e, pțini de indig
nare au înfierat crimele grupului 
de sabotori și spioni condus de 
Popp, Bujoiu, Ausclintt, Petrașcu 
si ceilalți trădăto i afla i în judeca'a 
Tribunalului Militar București.

După ce au luat cuvântul repre
zentanții sindicatului — întrerupți 
de lozinci pr'n caie cci de față ce
reau aspra și nemiloasa pedepsire 
a elicei de trădători — s’au li.i- 
cat din mijlocul asistenței muncitori 
și tehnicieni, care .cerând cuvântul, 
s’au făcut ecoul imklțim i, înfierând 
și cerând cu insistență cea mai a pră 
pedeapsă prevăzută de legile țării 
noastre celor care au vo t să ră
pească d.epturile pe ca:e clasa mun
citoare și le-a câștigat și care au 
voit să vândă țara impei ia iștilor.

*

• Plina de indignate ,i uiă ai tvnța

Intre i . I < ii>i-rii-„
e.iiin ii i muncii mânu d și 
irit, le, tu.i din tarn noastră 
sirbatoi<-s, S.ip'.am.'Ji-i Prie
tenei Komâno Sov ieti-: . în
treaga 11 livit.iK' i ,cat<MP- ce 
se desfaȘOtiia iu -.11,-1,. și o- 
raȘele noastre in in
terval poarta p e, li a prv - 
teniei cu glorioasei,- p >j>o 
d niaief.e' l’altii .. S<>> î iT 
inului, piii tenie devenita at.it 
-i tiinp., poporului rmiiin.

I’eiitru pup<>rul român -ar 
b.itorirea l’i icteniei Româno 
Sovietice nu jf ti- n -ârbatoa 
re oarecare.

Iu pi imul râi , 1. privt- î:'. ■ 
nuustia cu pnpotnc-le vecine 
dela Kasarir este \-. ihc a< ân 
duși rădâi inele mlijite a- 
dânc in istoric, de ,«.i -unt 
legate o serie de evenimente 
care au uvut o deos Sita 
import mța in dezvoltarea 
noaslrti ca Soit și ca popor. 
Iar in al doilea r’nd ?i'a' 
cesta r-ste ftim tl i e’ mai im
portam | eteni i r nAno- 
soviatică ;• in i • tei’



lntr’un entuziasm măreț peste 300 tineri 
din Deva au participat la

Grossul „Să întâmpinăm ziua de 7 NnembHB,>

Programul sărbătoririi
Săptămânii Prieteniei Româno-Sovie- 

tice in Valea-Jiului și la Deva

Pe inlrcg cu|r insul județului no*  
teu, mii de tineri au sărbătorit/ 
Duminică, 31 Octombrie, evenimen
tul cel mare al sportului de masse, 
crossul „Să întâmpinam ziua de 7 
Noembrie".

Tendința expansionistă a imperia
lismului nu numai că amenință na
țiunea americană cu un vii or răz- 
boiu dezastruos, însă, chiar în mo
mentul de față, ea cauzeaza pa
gube poporului. Poporul american 
plătește scump încă de de acum a- 
venlura imperialistă nebunească a 
Wa'LStreet-uIui.

Politica de războiu bipartizană 
mai încurajează și fascismul în Sta. 
tele Unite. Orice cetățean democrat 
este alarmat de creșterea antisemi
tismului și mișcării împo r va negri
lor, de adoptarea legii Taft-Hart- 
ley și a legii Mundl, de depor
tarea muncitorilor progresiș i, de 
tendința de a trece partidul comunist 
în ilegalitate și de ac.i.i.atea scan
daloasă a Comitetului pentru ati
tudine anti-americană. Dacă Hi.Ier 
a avut nevoie de fascism pentru pro
gramul său de cucerire a lumii, a- 
curn acelașil ucru se poale spune și 
despre WalLStreet.

Imperialismul american nu noate 
speria popoarele lumii și nici nu 
Ie poate cumpăra cu ajutorul Pla
nului. Marshall.

In disperarea lor crescândă 1110- 
nopoliștii din WalLStreet se pregă
tesc pentru războiul împotriva U- 
niun i Soiieii.e.

Entuziasmul pe care l-au arătat ti
nerii pentru acest cross, poate ft 
ușor ințele , daca ținem seama de 
faptul ca această întrecere s’a desfă
șurat sub semnul celei de a 31-a 
aniwistri a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie prin care con- 
curenții țineau astfel să sublinieze 
prețuirea pe care o acordă prieteniei 
roma»o-sovi etice.

La Deva, în fața startului, s’a reu
șit ua număr de peste 300 de par- 
tic'ipanți, număr de sportivi ncmai- 
teilâteiit în ora?ul nostru si tare a 
dat prilej spectatorilor să asiste la 
adevărate lupte între concurenti.

Masivul număr de participant!, 
este ua fapt îmbucurător prin aceea 
•1 se poale constata clar, că spor
tul <*e  massă a început să ia pro
porții și sa aibe priză din ce în 
ce mai marc. Cu acest prilej au 
eșit ia evidență elemente tinere ta- 
leaiate, care prin performanțele ob
ținute, ne dau speranța că in curând 
vor reuși să reprezinte orașul ți 
județul nostru cu cinste, la alte ma
nifestații sportive de acest gen.

Startul primei curse, a 
!o?ridat fetefor la 500 m. Con

Cupa R. P. R 
LM.S. Hunedoara s’a calificat pentru turul 

viitor dispunând de „Muncitorul1* Lugojan 
cu 3-0 (1-0)

Iar CFR. Simeria a cedat pe teren propriu 
Industreii Sârmei cu 2-1 (10) (1-i) (1-1) (2-1)

Cele două matchuri, din 
jurj.-țul nostru, disputate în 
cadrul Cupei R. P. R„ au 
corespuns așteptărilor, deoa
rece spectatorii ambelor mat 
churi'au asistat la jocuri spe 
cifice de Cupă, a căror soar 
*ii a fost decisă numai în 
ultimele minute de joc.

După cum arată și rezul

Districtul Valea-Mureșului 
a înregistrat de data aceasta 

și rezultate surprize
In campionatul districtual 

Valea. Mureșului, s’au înre
gistrat rezultate normale cu 
«xcepția Mureșului din De 
va, care a reușit, prin sur
priza. o victorie la Dobra, 
ti 'dauna echipei ■ Victoria. 
Celelalte jocuri s’au desfașu 
»at, fără istoric, matchurile 
•tind echilibrate. Nici una 

grupări, nu a reușit să 
-rate un joc plăcut, .toate 
urmărind rezultatul în defa
voarea spectaculozității și a 
technicei.

Și de data aceasta s’au în
registrat jacte nesportive, / 
•urni a fost cel a jucătorului 
■Beldeanu dela I. ,, S. Hu
nedoara, care a fost elimi
nat din joc, pentru lovire in
tenționată a Adversarului.

lata acum rezultatele te- 
bnice înregistrate;

Deva: G. S. Oeva — 

| ureiiti lc, att alergat într’un 
grup compact cca. 350 m. 
<le unde apoi Baciu i’.lisa- 
]>cta a sprintat, detașândtrse 
de lot și i£'âștigând (< irrsa 
cu ușurință.

A doua probă de lete. la 
600 iu., a fost fără istorii 
deoarece Crișan Elena, luând 

conducerea dela start până 
la finiș, a alergat într’o ma
niera care ue îndreptățește 
sa sperăm că într’un viitor a 
propiat, va reuși performante 
li umoasc.

l’roba de 2.000 m. băeți, 
s’a bucurat de o participare 
numeroasă, în care tinerii au 
plecat într’o massă com,pa<' 
ta, cca. 500 m„ de unde au 
început sa se resfire pe în
tregul traseu iar J'eier Iu- 
liu a luat conducerea pluto
nului, trecând primul ]inia 
de sosire.
Cea ntai interesanta și pal 
pitantă cursă a fost cea de 
2.500 m. unde ’concurenții 
au luptat cu îndâr t'e, pen 

tatul dela Simeria, jocul a 
fost extrem de dinamic și 
viu disputat tot timpul celor 
120 de minute, având doar 
singurul păcat că a fost pre
sărat cu nenumărate duri 
tați, datorate în mare parte 
arbitrului lovu Alba litlia) 
care a dovedit necunoașteri 
în materie de arbitraj-

O. F. R. Simeria 4 - 1.
Hunedoara: I. M- S.

Hunedoara — C. S. Armata 
Deva) 2 — 2.
Dobra: Victoria Mure 

șui (Deva) 1 3.
Orăștie; Astra - l,T. M- 

S. Cugir 2 — 1.

Ping-pong
Zilele trecute s’a disputat 

la Petroșeni un match ami 
cal de piixgjpong «Intre O- 
chipele „Viitorul" (Sindicatul 
Mixt Petroșeni) și Sindica
tul Miner Lot,ea.

/Matchul s’a disputat >în- 
tr'o frățească dragoste .în
tre cele două ech’pe, Victo
ria revenind gazdelor la sco 
rul de 23—2. ' [,/ 

tril obținerea unui loc câj 
mai bun în clasament.

Iiela start concurenții au 
plecat pachet, formând pe 
parcurs grupe distincte, din 
< are după 500 m.. din pri
mul pluton, Popescti, a luat 
conducerea, fiind urmat de 
Bunea și Any, In Qullinui 
mie d» mctri, Bunea se in 
staleaza in fruntea plutonu 
lui și detașându se net. ter 
mina cursa, cu 17 secunde, 
înaintea lui I’opescu, a are 
deasemeni a făcut o cursă 
frumoasă.

Restul plutoanelor sos.-și 
compact, lupta dându-se pen» 
tru fiecare loc, f mt care a 
dovedit ca concurență au o 
ambiție deosebita și prin 
sprinturile luate de o manie 
ra superioară.

Iată acum și primii cinci 
sosiți din fiecare proba:

500 m. Fete ;
1. Baciu E. S:. Pedag. 2'58“
2, Birbu V. LIc. F«îe 3 01”
3 Braga M Lic, Fet* 3’02’
4, Crlian D. Lic. Fete 3 05“
5. Vlad M. Se, Pedtg

600 m. Fete :
3'16"

1. Citșm E. Lic. Fete 3'50“
2' Tode« S. Lic Fete 3'54“
3. Btijaca M. S . Pedeg 3'56”
4. Jurca M. 4 09”
5 Arhlp E Sc, Pedag.

2000 ni bieți :
4 37»

1. Jeler 1. St. Te. 7'01"
2. D jmărescu G. S: Ped 7,U6,‘|8
3, Rusu P. Sc Pedag 7'07”
4 Găuju V Sc Pedag. 7'07„;2
5, Biuol C Sc, Te

2500 m. băeți:
7'08

1 Bunea N. Armata 9'20,,
2. P ptscu I. Armata 9'37"
3. Aay Gh. Sc, T». 10'05'
4. S’flnescu I. Armata 10 05’ 18
5. Cioară A. Armata 16'06‘‘

„Alegerile americane din 1948 și lupta pentru pace“
(Urmare dra pag. f-a)

Săptămână Prieteniii Româno_So- 
vietice și marea zi de 7 Noembiie 
vor fi sărbătorite de muncitoiLiiea 
din Valea Jiului într’un chip oi 
totul deosebit. In iniile, fabriif, a 
telicre și exploatări. muniitorii 
muncesc mai mult, mai bine, pen
tru a întâmpina această mare șăr- 
băloare cu o producție mai mare, 
mai bună și mai eflina.

Întreaga muncitorime, din Valea 
Jiului organizată în lindicate. 
populafia încadrată în org. de massa 
pregătesc conferințe, mari manifes
tații artis i e, culturale, sportive, ma
nifestări ce vor avea loc In toate U- 
calitățile d in Valea Jiului.

In cadiul acestei săptămâni, fie
care zi este rezervată pentru Orga
nizări de festivalul, câte uneia din 
organizațiile de massă Pentru luni 
1 Noemvrie, subfilialele A R L.t’.S.’ 
din toate localitățile au pregătit 
mari festivaluri artistice, precedate 
de conferințe. Marți iși vor da 
concursul organizațiile de tineret,. 
Un mare număr de elevi d n școlile 
elementare și medii din Valea J u_ 
lui. pregătesc și lucrări șeii e des
pre prietenia româno.'ovieii ă, din 
tre c are, cele mai bune vor fi pre
miate. Miercuri Org. U.F.D.R iar 
penlru J i numercaie ansambluri a. 
listice sin i a e, p egă.esc festivaluri 
iar Vineri, Or. Frontul Plugarilor 
U.P.M. și C.D.E. în colaborare, ior 
organiza festivaluri.

Sâmbătă 6 Noembrie vor fa.e 
ultimele pregătiri, pentru ca zma 
de Duminecă 7 Noembrie, sa fie 
sărbătorita înlr’un cadru înălțător.. 
Toate localitățile vor imbr-ca haina 
de sărbătoare, iar Iocur.le unde tor 
avea loc mcetingurile, vor fi pa
voazate corespunzător acestei mari 
sărbători.

In ziua de 7 Noembr.e, manii 
festațiile vor începe încă de dimi
neață. In toate localitățile vor a- 
vea loc mari mcelinguri, unde vor 
lua cuvântul repiezentanții P M.R. 
și ai org de massă, După cuvân
tări, vor urma defilările muncito
rilor în frunte cu evidenț a ii în pio 
ducție, precum și organiza:iile de 
massă

In toate localitățile din Valea jiu
lui, în cadrul acestei săptămâni pre
cum și în ziua de 7 Noembrie vor 
avea loc mari demonstraț i 6, orti.c

Toți oamenii muncii din Valea 
Jiului, se pregătesc cu înfrigurare-

• pentru a săibători ' Săp.ănum Prie

Ei nădăjduiesc să-și poa'ă asigura 
printr’o acțiune militară dominația 
mondială care n’au putut ajunge 
prin presiuni ciplomaie, iL-.ar.c are 
și politice. Aceasta e.j_e semnLicatia 
marelui buget de războiu adoptat 
de guvern, a sporirii febiile a for
țelor arir.a.e, a împânzirii lumii cu 
baze aeriene, a proiectelor de 1 ge 
din timp de pace, a încurajării gru
părilor fasciste din țara ,i în străi
nătate ^i a politi.ii sale externe a- 
gresive. Poporul american ar trebui 
să se trezească,. înainte ca reacțio
narii din WalLStreet să angajeze 
tya lor într’un al treilea războiu 
mondial.

Ultima tnotație prii ca.e marele 
capital încearcă să sprijine di.’o- 
mația sa atomică falimentară, pre
cum ți „doctrina Truinan’’, este 
„Planul Marshall”.

Risipind zeci de bilioane de do
lari, WalLStrect.ul încearcă să-și im 
pună controlul ecor.oomic asupra Eu
ropei, să reînarmeze acest conti
nent, în special Germania șl să coa
lizeze țările capitaliste în cadrul li
nei alianțe ini ilare active îmțwtriva 
Uniun.i Sovietice.

Planul Marshall tocmai pcntrucă 
a împărțit lumea în două tabere 
ostile, nu poate asigura Ameririi 
dominația universală. E drept că 
Statele Unite și.au consolidat do
minația asupra țărilor capi.aliste 

teniei Româno-Sovieiico șk tel *p«  
ciai ziua de 7 Noembrie — a lt-a 
aniversai*  a Marei Revoluții ••o, 
liste din O.lombrie zl t ump*  pro
letariatului din întreaga lume — 
cu un fa-1 deosebit.

Li Deva

Începută cu Conferința 1 niu 
n< .1 Sovietic a este factorul 
d< tenniiiant în formarea 
rlcsvoh.irea R. 1’. R." — ro 
stil.i. di prim procuror I |i.i 

nici, programul de sărbătorire 
a Sapt imanii Prieteniei b■ * 
mâno-Sotx-lice li Deva, ar*  
următoarea desfășurare:

2. Noembrie.
Ora 20. piogram uitD'.i'.- 

cultural dat de !•N 1 UR, I 1 
M . 51 școlile din Deva, o..- 
feritiț 1 despre : ,,Prietenia < u 
URSS este chezășia ridi' 1- 
rii tineretului lomân- C 
icreaiiiiar, Pațilincî Vasile, 
membru în Biroul Județean 
P. M R. De\ a Hunedoara șt 
secretar județean al I ’. i M.

3. Noembiie.
Ora 20. Program ariisli' - 

cultural organizat de armată 
și conferință despre: Ațin.» 
ta Sovietică, Armata păcii și 
eliberării popoarelor Conte 
rcnțiar locot. Malacii.

4 Noembrie.
Ora 20. Program artistic 

<Lat de Organiza: .a I'rontu 
lui Plugarilor și Tineretul Sa 
tesc și Conferință despre . In 
dependența, suveranitatea și 
intergritarea supt garantate 
prin prietenia cu l 'RSȘ. Son 
ferențiar Suciu jlari,. mem 
bru ni Biroul Județean al 
frontului Plugari'.or.

5- Noembrie.
Ora 20. Prograin-arț’sii.- or 

ganizat de Consiliul Sindicat 
Județean și conferința 
spre: Importanța Prieteniei

Iflantiuare In pag. IIK .

slăbite din Vestul Europei și din 
America alină, dar n’au reușit insa 
să intimideze Uniunea SotLua».., 
nici nici să înăbușe marile mascări 
democialice din Europa și lapuk- de 
eliberare ale popoarelor coloniale.

Poporul american nu trebue sa 
permită oamenilor WalLStrecl-ului 
să provoace o a emen a t agedie tu 
consecințe incalculabile pentru el în- 
sușl șl pentru lumea întreagă

Acest atac dat standardului de 
viață american și kbert-ățâltear civi
ce, atac care a atins de acum 
propxj ții aarmanle, ar de.cai *atac-  
tiofal dacă instigatorii la Băaboiu 
ar reuși să-și pună iu ap.i au pro
iectul de a deslănțui războiul ană- 
sovietic

Sarcina cea mai importantă a 
forțelor democratice din Iu»*  este 
să taie avântul de războ u ale iuțic- 
rialismului din Wall-Strcet; « la 
primul rând m:ș a ea muncitorească

Cât privește partidele „deuaacra- 
și . e ub.i a .’D ele siiat amân 

două dominate de .WalLStreet, can
didați <i p'atiormele fiindu-le im
puse de marele capital. Auoâacioua 
sunt înfeuda.e politicii de cucerire 
a imperialicnului ame i au.

Un vot dat lui Truman rau Dicșivex 
înseamnă im vot pe.itru un eventual 
războiu și fascitm.

(LIrmare în numi I viilor)
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Din lozincile Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român pentru 

cea de a 31 aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

Inaugurarea festivă a liniei ferate Bumbești-Livezeni

1. 
sa*  
I15*»  
Că K 
dito >1

Mtuisterul învățământ»lui Public, 
comunică:

la conformitate cu art. 26 din 
Lsgea pentru Reforma învățământu
lui dat o decizie (apărută In 
Monitorul Oficial Nr. 252 din 2J) 
OeUmitrie 1948), în baza căreia se 
Înființează, pentru oamenii aflați în 
câini, i I muncii, școli spe iale de 2 
ani echivalente cu școlile medii, 
cu • vpul de a da posibilitate a- 
eesttra să urmeze studiile în învăță- 
mânlid superior.

Șcvîije speciale de doi ani vor 
funcționa în următoarele Jocalitățl: 
București, Cluj și Iași.

Pe,1 li elevi ai acestor «coli mun- 
r cil»» care indiferent de școlarita

tea anterioară, îndeplinesc urrrrătoa- 
i*k cimdițiuni:

a) *ă aibă vârsta de 23 am îm- 
pâimti și să nu fi depășit 40 ani;

b) Kă fie propuși de către servi
ciul de personal al întreprinderii res-l 
nective, după recomandarea comite
tului de întreprindere;

c) Să fie declarați reușiți la exa
menul de admitere în școală.

Examenul de admitere va consta 
dintrio probă orală și o probă scris|ăț 

Elevii admi.i la examen vor 
ti scoși din producție și vor 
rămâne interni, pe toată durata 
— de 2 ani — a studiilor, 
întreprinderea din ca:e fac parte 
fiind obligată a le plăti sala
riul pe tot acest timp.

Întreținerea în școală și internat
a elevilor se va face prin contribu-

Trăiască a și-a aniver- 
■ ■ Marii Re\ oluții Soci, 
din Octombrie! Trăias 

' ul popor sovietic, zi 
comunismului!

a ’i yaiasca Partidul Cornii- 
•115» (bolșevic) din Uniunea 
Sovîeib ă detașamentul de 
friwiii al mișcării proletare 
in»» > naționale!

3. Trăias» a Uniunea 'SC 
vieți» ■ forța conducătoare 
a ir<s tului de lupta îmțjotri 
va imperialismului, pentru
ya<< Iramică, pentru socia-
hun1

4 , rapiscii Uniunea Sovie
tif a, < a croit și a arătat
tutm popoarelor drumul

socialism!
Căiască Josif Vișariono-

viri -*--iahm  genialul conducă 
to» * i învățător al omenirii 
jjiuw îto rre!

t. Trăiască marea țară a 
scciahsmuhii ț Uniunea So 
vie<k ehberatoarea și
sprijinitoare t țării noastre!.

7 C răiuscă glorioasa Arma 
M .‘jijvietică, eliberatoarea

ZORI NOI
primește mică și mare 

p mblicitate
Anunțurile se primeic 

administrația ziarului 
strada Karl Marx Nr. 

b

4

La București, lași și Cluj se înființează
Scoli speciale de 2 ani pentru 

salariații din câmpul muncii

noastră, salvatoarea omeniri 
de sub jugul fascist!

orii a lupta împotriva împe 
11 riismului provocator de raz 
hoaie. dușman al mdcpen-k'I 
țe' naționale și al suverani 
tații de Stat a popoarelor! 
Trăiască ’U. R. S. Ș. ste
garul luptei împotriva robiei 
imperialiste!

10. Luptând pentru pace, zi 
alături de Uniunea Sovielică, 
apăram 1 uiștea căminelor 
noastre și viața copiilor no 
ști i I

Până în ziua de 30 Octombrie a. c. 
în județul nostru s’a realizat

93% din planul de cultură stabilit
După datele Centralizate de 

Comisia Județeană pentru în- 
săniânțări, până în ziua de 
30 Octombrie a. c„ în jude
țul nostru s’a înșămânțaț 93 
la suta, din planul de cui 
tură stabilit.

Redăm mai jos un tablou 
cn rezultatele însămânțărilor: 

grâu
IOO «o 
1OO'
98 0/0

9 8 %

secară
Geoagiu
Pui
Dobra
Ilia
Hunedoara 96o0 
Orăștie 940/0 
Deva y_| o'o 
Hațeg 890,0

Bafa-de-Criș 88% 
Sarmisegetuza 87% 
Brad 81%

Este de remarcat faptul, ca 
unele plăși care au fost cu

139 sută
125 la sută
201 la sută
183 la sută
135 la sută
342 la sută
11 3 la sută
184 la SUtă

106 la sută
181 <
333 <

vor

ția ministerelor respective.
Școlile spec.ale de doi ani vor fi, 

mixte, iar programele analitice 
aceleași ca și ale liceelor.

1948 a fost autorizată 
următoarelor școli serale: 
elementare serale de doi 
alfabetizare.

Școli elementare serale de 
2 ani pentru alfabetiza e

Ministerul învățământului Public 
comunică:

In conformitate cu articolele 7 și 
25 din Legea pentru Reforma în
vățământului. printr’o decizie apă
rută ip .Mon. Of. Nr. JJ52 din 2(9 
Octombrie 
înființarea

1 Școli 
ani Dintru

2. Școli elementare serale de trei 
ani. Școlile din această categorie 
sunt echiva’ente cu clasele V-VII 
ale școlilor elementare.

Nu pot fi elevi ai școli
lor menționate la punctele 1 
și 2, decât oamenii care »e a- 
flă în câmpul muncii.

Atât școlile elementare de doi ani 
cât și cele de trei ani se pot înființa 
oriunde, la propunerea Inspectorat 
tului școlar județean și cu aproba
rea Ministerului.

Umplem butelii de

Aragaz Informațlia 
la Adm -{la 
.Zori Noi'

yffcre di» puț, ba)

despre muncă și despre 
ei.
avut aici poJtiilatea să 
teoria cu practica, după

rj<±

îm- 
cttm’

gadițrilor pentru Patrie. Mulți din
tre noi și.au format o nouă con
cepție 
menii

A nv 
binănv 
tot aici am primit posibilitatea șă 
punem forțele noastre în slujba pro
gresului și a poporului nostru.

Vorbind despre procesul complo
tiștilor saboforilor și spionilor, ing. 
Niculae Ștefan a ținut ca în numele 
tehnicienilor, să fnfieieze cu toată 
energia faptele lor criminale, ce
rând aspra pedepsire a acestor tră
dători.

In freamătul nesfârșit de ovații 
și aplauze, a luat cuvântul Iov. CJli. 
Gheorghiu-Dej, Secretar General al 
CC. al P.M.R. și prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, aducând 
în numele C C. al P.M.R. și al gu
vernului, J)n călduros salut briga-

mult ramase în urmă cu in- 
sămânțările, astăzi dețin un 
loc 'de frunte. Așa e 'de e- 
xemplu plasa Pui unde nu
mai in ultimul timp s’au in 
tensificat muncile pentru in 
sămânțarea ogoarelor. Ace
iași situația era și în plasa 
Ilia la începutul campaniei.

Daca rezultatele obținute 
de fiecare plasă in parte ne 
arată pe deoparte că în pne 
le plași munca pentru îpsă- 
mânțareă ogoarelor a fost 
intensificată, tot atât de clar 
aceste rezultate obținute pâ
nă acum, ne scot în eviden
ță și lâncezală, care a cu
prins unele plăși. Nu este 
întâmplător faptul că plasa 
Orăștie .care La începutul cam 

paniei se găseai în fruntea 
acestor bătălii astăzi ește 
mijlocașă. Organele admini - 
strative, Comisia de plasă 
acum,

Insămânțările trebuesc ter 
minate. Comisiile comunale 
pentru însămânțări, acolo un 
de aceste munci continuă în 
că, trebue să lichideze țin 
scurt timp deficiențele în 
muncă. Nici o palmă neînsă 
mânțată, la timp și în con- 
dițiunile stabilite de Stat.

Programul sărbătoririi Săptămânii Prieteniei 
Româno-Sovietice în Valea-Jiului și la Deva

Urmare din pag II-a
Româno Sovietică pentru în
tării ea lagărului antiimperia 
list și democratic. Conferen 
țiar tov. Anton Drăgoi, meni1 
bru în Biroul Județean P-M. 
R. și președintele Consiliu
lui Sindical Județean-

6- Noembrie.
Ora 20. Program artistic 

dat de UFDR și conferin
ța tov. Vas’ilie Florica meni 
brăîn Biroul Județenei P-M'. 
R. și secretară a județenei U' 
FDR, despre „știință și cui 
tură în lupta pentiu pace și 
progres.

7 Noembrie-
Ora 11 a. c. Meetng în 

piața orașului va vorbi tov. 
Duduia Andrei, secretarul Ju 
SdețeneiP- M. R. Hunedoara-

discursujui 
U vom pu- 
al ziarului

dieiilor, mlin ito l or șl tehnicienilor 
constructori. (Rezumatul 
Iov. Oh. Gheorghiu_D<jj, 
blica In nitrnărrl urmilor 
nostru).

In numele Prezidiului 
dunări Naționale a R.P.R,
C I. Parhon a decorat cu Ordinul 
Muncii cl. I și II câțiva briga-f 
dieri, muncitori șl tehnicieni, un 
măr de 60 muncitori și tehnicieni 
fiind evidenția’!.

Marți A-
A Profj

(Urmare din pag. Ia)

tribuna, clocotul de urale 
ale miilor de brigadieri 

cu putere, se izbea de 
slrăjuiau de o parle ți

In timp ce Ina'țri oaspeți |>ar- 
curgeau drumul deja gara Ijie Pin- 
lilie către 
și aplauze 
se înalță 
munții ce 
de alta albia îngustă a Jiului.

la numele celor peste 27.800 de 
brigadieri ce-au muncit pe acest șan
tier vorbește tov. Pavel Constau- 
tinescu, responsabilul brigăzilor de 
pe șantier. „Am reuș t să realizăm 
ceeace nu au putut realiza clicile 
exploatatoare din frecut In 25 de 
ani”. Nici .n’a sfârțjt bine fraza gi 
brigadierii au izbucnit în ura!e în 
lozinci care nu se mai sfârșeau. 
A arătat eroismul de care au dat 
dovadă brigadierii de pe acest țan- 
lier educația grimită. spiritul jlc 
înalț Datțțotism al brigadierilor care 
au înfrânt sălbăticia munților, au în
durat frig, ploi, au înfruntat de 
multe ori moartea în realizarea a- 
cestei mărețe înfăptuiri.

Când a luat cuvântul tov. Ghena- 
die Fominov, delegatul tineretului 
sovietic, lozincile ce exprimau ad
mirația și prietenia sinceră a bri
gadierilor pentru gloriosul tineret 
sovietic nu mai conteneau.

La un moment dat, meelingul s’a 
transformat întrio manifestare pen
tru pace... „Jos cu cei ce vor răs- 
boiu, pentru pace luptăm noi I” 
Republică la noi nu e loc pentru 
răsboiu!” „Stalin și poporul 
libertate ne.a adus!” și alte lozinci 
spărgeau Lăcerea munților.

Vorbea solul tine.etului din marea 
patrie a socialismului, reazim 
păcii și libertății popcaielor.

Momentul când tov. Gh. Gheor
ghiu-Dej s’a ridicat să vorbească, 
e de nedescris. Uralele mai multor 
mii de piepturi avea un aspect clo
cotitor, sute'.c de drapele roșii pur
tate de brigadieri și muncitori fcfl 
clătinau înti’o parte și într’alța, iar

„In

rus

al

Deva, despre importanța Re
voluției din Octombrie între 
orele 19 și 20 retragere cu 
torțe.

La ora 20 program arti
stic — cultural organizat de

In Săptămână Prieteniei Române-Sovietice 
la „CARTEA RUSA,, vor apare 

limba maghiară:
Pristenla cu U R S S, garanția 

independenței R, P. R.
Cal»a prosperității și a fericirii 
U, R. S. S„ t*ra  In care nu 

există vrajbi Intre popoare 
Prietenia nonst'ă ca U. R S. S. 

garanția rldl- ării tlnaretulni
7 Noembrie șl țărănimsa
Tonia
Cuvântul magic

In
Dona H.

Saviu Tudor

lif ți Petrov 
Ose» v- V

Adunarea a fost inchuiatjl au cu
vintele tov. Guină, chemând bri
gadierii care acum se vor Înapoia 
la locurile lor de muncă U-și •- 
culă vigilența de clasa, să lupte pe n
tru ridicarea producției și a pro
ductivității muncii, să fie niodeș I. 
să nu se înfumureze din cauza suc
ceselor obținute, să se încadreze cu 
loată holărîrea în mișcările de 
trecere.

A urmat apoi defilai ea.

'»l-

brigadierii cu mâinile deasa; ra ca. 
pul ui aplaudau îndelung ..

Jrj numele C.C. al P.M.R. al gu
vernului, a mulțumit și a I i tai 
brigadierii ți mun.itor i de pe a - t 
șantier pen'ru măreața lor ieaii ar<

La propunerea să se păstreze u» 
moment de reculegere in cn tea ce
lor eăzufi pe câmpt-l mjincii .Întreaga 
tribună s’a sculat în picioa e. n 1 li
ric muncitori ri brigadieri au de- 
coperit ți gândurile tuturor, s’au 
îndreptat spre aceia ce și au dat 
viața muncind pe acest santi.r. A 
fost un moment impresionant.

Când tov. Gh. Gheorghiu-Dej a 
arătat că in timp ce oamenii mun-iâ 
își tlădeau viața, înfruntă gieutați. 
muncind penlr/t o via>â mai bună, 
și pentru jjace. o bandă de com
plotiști, sabotori d jpioni unelteau 
contra Republicai noastre, unelteau să 
subjuge din nou poporul bandelor da 
exploatatori din țară și strânălațe.

Gândurile tuturor s’au îndiep.al cu 
ură împotriva grupului de spioni p 
trădători. ,,Să Ii se aplice cea mal 
aspră petieapsă — a strigat poporul”

In sunetele fanlarelor minerilor 
din Valea Jiului, o ceată de bri
gadieri. toți cu drapele roșii și tri- 
co'oie, a deschis defilarea. A trecut 
prin fața tribunei în pas cadențat 
detașamentele de muncitori, munci
toare, tehnicieni, toți cu pumnsl 
strâns.

Iată minierii: cu ciocanele de a- 
bataj la umăr treceau cadențat prii 
fața tribunei. A urmat un detașa
ment de brigadieri mineri ce au În
vățat mineritul pe șantier.

Apoi, au defilat 
de brigadieri, cu 
cu drapele roșii și 
peți și târnăcoape 
uniformele lor, —

Șirul de brigăzi venea dinspre 1 L- 
vezeni. trecea prin fața tribunei, o- 
colea pe lâugă albia Jiului, îndrep- 
tându-se spre cealaltă parte a pa
lierului ducând cu ei glo.ie....

masse compacte 
pumnul strâns,, 
tifcolore, ca le

la spinare, In 
treceau mereu.

filiala ARLUS Deva—Hune 
doara și conferință, Cuvânt 
de închidere a Săptămânii 
Prieteniei Româno-Sovietic 
Conferențiar Vlad Alexan 
dru. . (



EVEHIMEHTELE ZILEI
Deschiderea ctlui de al 14-lea
congres al Partidului Comunist Austriac

VIENA, 1 (Răilor). — La 29 <>c- 
tonihiie »’a deschis al 11-lea con- 
jies al Partidului Comunist Aus-, 
ti iac. la aceste lucrări iau parte 
aproape ’Ol) delegați precum ți nu- 
R.eroți reprezentanți ai partidelor*  
comuniste și inuncito.e.-ii din 11 (ări

Deschizând congresul, deputatul 
llonner, membru în C.C. al Parti
dului Comunist, a făcut o scurtă 
trecere in revistă a situației po
litice din Austria. El a arătat că 
politica de marshalizare a țării duce 
la ascuțirea luptei de clasă Partidul 
„Popular” ți fruntașii ParliJuJui So
cialist Austriac aruncă massele hum.

Capitala Manciuriei eliberată 
de armata populară chineză
NANKlNu — France Presse a- 

■ uată că forțele populare chineze 
înaintând din iuți multe direcții), 
au eliberai orașul Mukden, capitala 
Manciurei. împingând spre Marea 
0albenă resturile trupelor Kuomim 
tangului care fug în debandadă.

NANKING (Rador) — Comuni
cațiile latre Mukden și portul Yin- 
jou, care fuseseră recent restabi-

Știri scurte
— Ziarele anunță că Venizeios a 

dejaral că demisia guvernului grec 
krebue ^mânată [vână la reintoara 
cerea lui Tsaldaris, la încheierea se- 
■udi ON.U-ului.

Săptămâna
Urmare din pag I.

«ou.
Prietenia noastră față de 

popoarele sovietice, drago
stea noastră fierbinte 'fața 
de aceste popoare, fața de 
gloriosul Partid Comunist 
(bolșevici al U. R. S. S- și 
de genialii săi conducători 
își trag seva și caracterul 
din marele sprijin pe cale 
l-am primit permanent și în 
toate domeniile dela elibera
rea noastră, din partea popo 
rului sovietic și conduc Mori
lor săi.

'Eliberarea pi porului i|.ț 
«lande sul p gid sa I ..tec lor 
asupritori iniqmți de către; 
glorioasa Armata Sovietică, 
armistițiul extrem ,lc gene 
ros; repetatele și substanlia 
lele reduceri din acest armi
stițiu care ne-au ușurat con 
siderabil greutățile 
cauzate de razbo:; grâul și po 
rumbul sovietic care au sal
vat o bună parte a poprnn- 
lut;nostru din ghiarele foame 
tei în timpul sccctei; imense 
lc cantități de materii prime 
— bumbac, fier, cărbuni, - 
mașinile și techni ie.iii, care 
au contribuit la desvo.tarca 
industriei noastre, etc., ca și 
matele sprijin politii și di 
plom itic care au *onirib-iit  
la întărirea independenței și 

cilorești în mizerie M foamete ji 
gâluie lăsând o mană de tapita- 
lișli să se îmbogăți asca pe seama 
n.uncilorilor. Mnneilo ii a.istriaei nu 
mai vor să contribue la îmbogățirea 
capitaliștilor din țară și strainalațe.

Partidul Comunist Austriac fău
rește viitorul poporului jjislriac ți 
va sprijini politica de pace a U- 
niunii Sovieli e și lupta șa împo
triva ațâțătorilor la răsboiu. >

Apoi s’a dat cetire leleizramei de 
salul a C.C. al Partidului Comunist 
(b) din U R S.S. primită ru lungi 
ți entuziaste omagii ți prin into
narea Jnțernationalei”.

lite de trupele lui Ciang Ișai Sek 
in vederea retragerii lor sye Sud 
au fost tăiate Sâmbătă de forțele 
pppu'are chineze, după cum a anun
țai Duminecă dimineața ministerul! 
Anăiării. Astfel nu mai exista îki 
o posibilitate de retragere din Man
ciuria pentru trupele lui Ciang Kai 
Sek.

— I.a Tel-Aviv se anunță oficial 
că Galileea a fost in întregime cu

rățată de forțe’e arabe invadatoare.

Prieteniei Româno-Sovietice
suveranității Statului Român, 
sunt aspecte ale ajutorului 
sovietic pe care poporul ro 
mân nu le va uita niciodată.

Care stat capitalist a acor
dat vreodată unu, alt Stat Un 
asemenea ajutor? Chiar da 
că cercetăm întreaga istorie 
a omenirii nu putem găsi un 
astfel de ajutor. Fiindcă sta 
teici cu regimuri bazate pe e- 
xploatarea omului ele cătr,- 
oînmu au interes sărajute alte 
State să se elibereze de ex
ploatare, să-și câștige inde
pendența și suveranitatea. 
Din contră, statele capitali 
ste mai mari tind în perma
nență să-și extindă exploata 
rea și asupra popoarelor Sta 
telormai mici- Ceeace se pe
trece astăzi în țarile ,.marsh i- 
lizate” ca și în celelalte sta
te aflate în sfera dolarului 
sau lirei sterline, este un c- 
xcmplu grăitor al felului în 
care înțeleg marile State ca 
pitaliste să ,.ajute” alte po
poare.

Daca la noi in țara .nu exi
stă foamete, mizerie și șo
maj cum exista in Franța, I- 
talia și în celelalte state din 
apusul Euroipei ^eliberate” 
de armatele anglo-america 
ne; dacă industria noastră se 
desvoltă și înflorește; dacă

ln teritoriile curățate de bandele monarho faso**te

Armata și poporul consolidează 
bazele Greciei democrate

Alegeri libere au avut loc în 232 sate
Salonic, r Rador). Pnstiil 

de radio Grecia I ilie'a nan 
smitehjrmătoaielt despre vi i 
ța. din l’elopone/ul liber;

Al inat i democrat , a « i e . t 
în l’eloponez o mare zoii i 
libera care pTo\oca neliniște t 
monarhul asciștihr. In a< e-t 
teritoriu armata și poporul 
consolidează bazele Greciei 
democrate. Poporul a < apă 
tat posibilitatea autoguverna

In acest timp, situația guvernu
lui monarho-fascist devine 
din ce în ce mai șubredâ

ATENA, 1 (Rador). — Situația 
guvernului monarho-faseisl este din 
ce în ce jiiai șubredă. Astfel, după 
cum anunță agenția Jțcuter după ce 
slarea de asediu a fost programată 
în întreaga țară armata a preluat 
posturile-cheie din mâinii- autori
tăților civile în paza; Noi tribunale 
militare extraordinare au fost în
ființate. Agravarea crizei în camera 
și în guvernul monarho-fascist și 
disensiunile dintre liberali și po- 
puliști indică, conform propunerilz- 
lui Venizeios, o apropiată lichi
dare a coaliției tiberalo-popuLisli,

viața noastră culturala și «,o 
cială sc desvoltă pc baze 
noui, ’intr'un cuvânt, dacă po 
porul nostru merge 'de a- 
stăzi cu pași hotăriți spre 
socialist, lcor(5trui|nid acrii 
sistem social în care va di
spare cu desăvârșire exploa 
taica omului dc către om, 
acesta se datoreȘte numai și 
numai faptului că zi de zi 
:tm primit un puternic spri
jin din partea glorioasei Pa
trii a Socialismul. Dacă a- 
stăzi, dintr'up p-țpor i'nt-ț 
poiat, exploatat până la sân 
ge și asuprit de căite clicile 
reacționare burghcjTo'.moșie 
iești din trecut poporul 
nostru sc situează la un loc 
clei'frunte alături dc cele mai 
înaintate popoare ale lumii, 
devenind un important fac 
tor în frontul păcii și de
mocrației, acesta se datore, 
ște deasemeni Uniunii Sovie
tice.

Iată de ce în această să
ptămână închinată prieteniei 
româno-sovietice 'oamenii 
muncii manuale și intelec 
tuale d n țara noastră își ina 
nifestă cu atâta înflăcărare 
și 'entuziasm nețărtnurita V 
dragoste țață de popoarele 

-'și conducătorii măreței Pa 
hii a Socialismului. 

i ii : alegeri lib, > <■ au avut 
Io, 'in 2)2 ale \ II ifo-g aleși 
judecători poptil.iri.

Sub conducerea \fini-ei"i 
Im Agriculturii, se desfășoa 
raîacțiuiie,( de plant ir<*  a < o 
p,i< lor de lămâie și port,ca 
le A > fo-t construite școli 

uoui. Pentru pregătirea uir 
pulul didai ti< s’a deschis qri 
mul institut pedagogic, i >

Da a demisia guvernului nu te pro
duce, încă, aceasta e numai dato
rita presiunii americanilor care nu 
vor să albi loc ademenea schimbări 
în timpul de-laer.țor deîa O.N.U.

Procesul grupului de complotișit 
spioni și sabotori

Urmare din pag. I â 
în acekiȘ scop < u fostele par 
tide rcacționare conduse de 
de Maniu și Brătianu și Ti- 
trl Petrescu pentru a imp c 
deca la început reformele d • 
mocratice. După descoperi- 
(reași judecarea cercului fum 
plotist condus de Maniu, a 
început să-și intensifice ac 
țiunea al doilea centru corn 
plotist inițiat din tiuap dc 
Max Athi hnitt omul mai ei 
finanțe și a cercurilor imp - 
rialiste anglo americane- De 
la 6 Martie 1945 când mas 
sele populare au adus la cal
ma țarii rai guvern dem. - 
cratic grupele subversive te 
roriste conduse atât de con 
ducătorii fostelor partide re 
acționari cât și mari in- 
striași alături de rămășițele 
legionare, au trecut deadte- 
ptul la o acțiune criminala 
dc complot pentru răsturna
rea Regimului, la sabotaj eco 
nomic pe scara întinsă, fir 
nizând totodată informații cu 
caracter militar, politic și 
economic serviciilor de sirio 
naj ale unor puteri străine

Pe drept cuvânt reprezen
tantul parchetului a subliniat 
că grupul (-oniplot;st nu a gă
sit aderenți în mașscle po
pulare și de aceea a fost ne 
vo:t să și recruteze elemente 
străine de poporul muncitor, 
elemente plătite și puse în 
slujba cercurilor imperialiste 
străine-și a set viciilor desț^o 
naj respective.

După ce a analizat crime

prima pi01 noi,ie dc 4 - • > ■ 

,111 plecați a .'<>|i 1 11 *

\or di ,< hide lima <

Poporul dai , ..;, z 

pita du 1 • ii 1 . e ‘; a

.1 rmat a 1 b-11 io. 1 • ta < .»

descurajează mai mu'i p • n/o 

11.1 rl 10-Ia-a iști, , ic I !<>■ ; »

Pelopoilezul aliat ia 
( irc, i‘i ga?,,- l> 1 1 
kilometri de frontieră ș ast- 
1, ’> al trm.iția 11.1 i.c '■ 

știlor că satele vecine ajută 
a rmat. 1 dem< ><rat '
dv ;.t< .1 11 o mint m-, 1

Cltltfl

SCÂNTEIA
Organ Central al PMK.

le acuzaților procurorul •< 
mele celor care au suferit 
re au luptat și luptă, ,
viitorul fericit al țării 1 -,o
a cerut maximum d< p, • 
psa.

l.t. Col. magistrat F.fomu- 
C.ilina făcut apoi im aii' > 
juridică a faptelor ,, u

Duminecă dimii a . a . i 
ceput pledoriile aparari R, 
prezentanții apărării a,i 1 , r 
sa sublinieze depăna A 
tate ce h sa aco lat 
lua din timp contact , u .
/ații și-au recunos, ut . me
le, apărătorii au so'ic|t.,ț 
bunalul sa țină seamă :e a- 
icest lucru în stabilii i o :■ 
ție fiecăruia.

DupA o suspendare d. jo 
minute la redeschid t -a ■- - 
dinței s’a dat cuvântul .■ ■ - 
zaților. I oți inculpați' 
răspuns ca își mențm '<■< I 
rațiile făcute la int.-iogatii 
nu prin care recuno- t ipn- 
(Iede cate s'au făcut v - o ati.

I.a orele 8 seura d< - cit- 
rile procesului au |,,-ț jc 
cheiate președintei,- trmuna- 
lului anunțând că scutit • . v 
fi dată Marți dimineața

Cititi
în fiecare zi
„Zori Noi”


