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Discursul rostit de tov. Gh 
Gheorghiu Dej la inaugurarea 

festivă a liniei ferate 
Bîjmbesti — Livezenî
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inaugurarea I niii 
Live/em, !••>. Gh. 
Secte a, (inie.al al 
ciloresi Român șl 
dinte a! Comijiulii 

adu al ilid <
Partidului

feta'i' Bumbești- 
l iiieor■;li iu-l >'j. 

1>. <t dului Muu- 
|-, im vi e .re?e- 
de Vti > ui, ill'.- 

pa ce j adu alntid 1 ul|ui,
Central al Partidului Alunei.orpsc 
Român ți al guvernului mm doi 
lor, bri; adierilor i e'ni i m.o e. re 
au terminat iu 7 luni construcția li
niei le,ale Bumbești.tive/eni. 
puia acum 25 de ani a spus 
altele :

..Linia Bumbe-IÎJ ivezeni 
ca un rol important iu viata 
mica a țarii noastre, 
■ calc nouă sp.e baziml carbonifer, 
al Văii J ulii, ușurând astfel a- 
provizionai ea cu combustii i a i i- 
aâustriei și căilor noastre ferate”.

După ce enumera econoniile ce 
se vor realiza anual la transportul 
cărbunilor, în bani, |oeo.noii,e i 
vagoane, tov. Gh. Ghc.orgliiii-Dej a- 
rală ca aceasta lut'e va aduce o in
tensă circu'aț e a bunurilor de con
suni și o mai bună aprovi ionare a 
muncitorilor dm Va'ea Jiul i Ea va 
aduce o înviorare în viața econo
mică a salc'or noastre, cla a mun
citoare venind astfel in aju'or.1 ță
rănimii sarace și mijlocașe, pentru 
a putea face num. a lor mai 
ușoară mal rodnica, p.nru a Scara 
țărănimea de sărăcie șl n j eiie.

După ce arată că ac astă linie 
ra'â începută sub legiint r le de sub 
jrigare cruntă a poporu'ni de latre 
capital ș i i mo i ii constituia un 
pri'ej de exploatare a clasei ir.und. 
toare de acumulare de a c i <colo-i 
•ale din partea burgheziei, tov Oh.

în e-
prjiiîze

va ju- 
econn- 

Ea deschide
1

(ihvoighiii |)vj spune
„Astăzi muma a încetat 

fie un mijloc de e\|4oalarc a 
sei muncitoare, Ea a devenit în 
diț umile iej nulii nodru de demo
crație populară, factorul principal- 
dc ridiia ea niveltilii ma’e lat și c V 
lui al al poporului.

Pers; e t va uniinca ă ce des oltare 
și valorificare a bogățiilor țării în 
folosul celor ce muncesc, îndruma
rea și muma de mobilizare depusă 
de Paitdul nostru pen ru stimularea 

(Continuare în pag. H-a)
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Socialista tini
(Octombrie
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Ultimele știri
din străinătate
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La Deva a avut loc

lnagurarea „Săptămânii
Prieteniei Româno-Sovietice'

,,Săptămână Prieteniei Ro- 
mâno-So’. ietice". la Det 1 a 
fost 'inaugurata prin coafe 
rința tov. Ivănici preșeclin 
tele Comitetului Județean al 
AREUS-ului, intitulată; ,;U- 
niunea Sovietică, este facto
rul detei'nrnant în formarea 
si desvoltarea R. P Riti- 
lui".

Ansamblul subfilialei 
ARl.US (Iraștie.a prezentat 
apoi pe scena Teatrului Co

Experiența istorică universală 
a popoarelor sovietice și însemnătatea ei 

pentru desvoltarea Republicii Populare Române 
Conferința tov, I. Chișinevschi secretar al PMR

BUCUREȘTI, 2 Kador). 
Iert la ora 18 a tavut loc ]a 
Casa prieteniei româno o\ ic 
fee sub egida ,,Comitetului 
Național penti’u Sărbătorirea 
Prieteniei Româno-So i tice 
conferința tov. (. ( hișinevi
schi, secretar al P.M.R.de 
Spre ,,Experiența istorică u- 
niversală a popoarelor sovie 
tice și însemnătatea ei pen
tru desvoltarea Republicii 
Pq<>t laie Române”.

Au ; articipat la această 
conferința tov. leohari Cigor 
gescu și Ștefan Voitcc, pre
cum șt alți membri ai gu
vernului, membri ai C. C. al 
P- M. R., delegații străini 
la congresul ARLUS. pmso 
nahtăți din câmpul artei și 
științei, precum - i num- - 
roși muncitori, militari, stu 
denți, etc.

Tov. [. Chtșinevschi a ara 
Itat ca Klarea Revoluție Social 
listă clin Octombrie a dus 1 
pentru prima oară în istoria 
omenirii la cucerirea puterii 
politice de către proletariat 
și la construirea societății so 
cialislc, fără de clase. Parti 
dul lui Lenin si Sta]i:i fa 
arătat clasei muncitoare din 
lumea întreagă calea și mij
loacele care duc ța victorie.

Rxperiența gloriosului Par 
dit Bolșevic și a construirii 
socialismului in Uniunea So 
vielică are importanța isto
rică internațional i, căci ve
ste izvorul cel mai prcțiojtîcic 
învățam ic te j.e.ttr.i paitd E 
coniun’steȘi ninge to e ti din 
toate țziiile a căror însușii’,- 
este condiția de baza pentru 
cucerirea puterii de către cla 
sa muncitoare și construirea 
socialismului.
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mimai din Deva, un festival 
•n fistic consacrat prieteniei 
româno-sovietică.

Ansamblul a desfășurat un’ 
bogat program artistic, al 
• âtiiit din, recitări, coruri; 
dansuri, sovietice și române- 
nești.

Dragostea f erbintcu ca
re populația devcaaiă ia par
te la sărbătorirea șăptamâ 
nii româno-soțvietice ș’a o- 
glmdilî n participarea sa IUa 
siva la manifetația inaugu 
'alâ, în cadrul căruia șia 
manțilestat viguitoș decolta; 
mentul și admirația pentru 
marea noastră prietenă, U- 
româno sovietice.

" .1

Pentru a putea obține succese în muncă 

Muncitorii și tehnicienii 
fabricei de fire sintetice „Viscozau 

din Lupeni trebue să organizeze 
întreceri socialiste, trebue să lupte 

pentru reducerea procentului de deșeuri
Chiar du.ă naț onaliza e, muncitorii tabri • i j

„Viscoza” din Lupeni, au avut dc luptat cu multe greutăți.
In Comitelui dc fabrică și Sindicat fuse-eră strecura c c e.r.e te 

necin t <e și dușmănoase clasei muncitoare — unelte ale 1. »u|oi pa
troni _ care practicau și încurajau furturile, propagau <ovinhmu). 
legionarisniul,, ele.

In con e ință produ ț a avea de 
mai proastă, furturile se ținea lanț.

Noul Corniței Sindical, ajutat și 
îndrumat de organizația de Partid, 
a intrepiins o acțiune iiteiisă de lă
murire a muncitori or în p i.inta im 
portantei măririi producției și pro
du livitălii mun ii, a u; ra îmbunătă

In ședința de Marți dimineața 
Tribunalul Militar a pronunțat

în procesul grupului de 
complotiști, spioni și sabotori 

Tribunalul a înaintat Parchetului dosarele pentru 
intentarea în judecată a lui C. Titel Petrescu, 

Negulescu, ș. a, implicați în complotul condus de 
Auschnitt, Bujoi, Popp, ș. a.

Tribuna'ul M li ar tiu Bu ur ști a 
rostit Marți dinima a sen ința iu 
procesul grupului de complotiștii 
spion- și sabolo i, după c m ur
mează:
ALE.VANDRU POFP: mun ă si’-

ni.ă pe viața de<racare ci.i-ă 
pe v ața și con ivc.nea aveiii

MAX ALSCt'NIT: in contumacie 
mumă si’-.ieri pc via , d»gr?_

ilare civilă pe viață și 
caiea averii.

NICOLAE AIARGINEANU: 
mumă silnicii. 25 ani 
da e civică și con i

eonii-
I

25 ani 
degra- 

rea a eiii, 
DIMITRIE GHEOflGHlL': 20 ani

muu « sin cli. 20 
civică și con.» ca 

ALEXANDRI' BALȘ:

ani
ea
15

de radare 
aștrii.
ani mun-

(Continuare In pag. ll-e)

suferii, calitatea era din ce iu <e 
iar bugetul fabrieci era in L i it.

țirii cai aii pioduselor, a-ura de
mascării i arunca ii din rândurile 
lor a celor care se dedau la fur
turi și la agitații an;imuncit"re»‘i.

Acum producția crește 
mereu
loadele au începui să se at4 

de tiii.lt.
Si

La secția filatură, pana nu 
lin numitor lucia la doua fete de 
aa. ini. Acum licoare munci''’ lu
crează la câte 3 fețe ilc m-mni, 
iar mereu lucrează la c it' < mcl. 
La secția de răsucit, atunci tâiid ia 
filatura producția e mai ti are pen
tru a face fată — din lip-a de 
biațe de mun a — m:i2 ■ inct- 
loaie mai efectuează iâr 2-1 ore 
de muma volun a a pe ’e p .orani, 

Dea<emenea la depanare, la sor
tare, la bobinare, pr nido însușire 
mai temeini ă a tv-lini ii. pr n r’o 
depiindere în nimica o bina parte 
din inuncilo i reu>e < să reai'.eze 
depășiri de norme p.âna la .30 la 
sută.

In

Prin schimb de experien
ță cu fabrica „Apretura1, 
calitatea firului s'a îm
bunătățit simțitor
CBsace privat» îmbunătățirea 

I. BRANEA ;
(Cealinutrc ki pag.

P.M.R.de
tiii.lt
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Episoade din Revoluția Socialistă Alegerile americane din 1948 și lupta pentru pace
din Octombrie

Insurecția din Octombrie la Petrograd și arestarea gu
vernului provizoriu. Congresul al doilea al sovietelor ți for
marea guvernului sovietic. Decretole congresului al II lea al 
sevieteler asupra păcii și pământului.

Victoria Revoluției Socialiste, cauzele victoriei socialiste.

Bolșevicii începură sa faca pie- 
făliu intense in vederea dcsl intu
irii iistue ți i I cu n indi a ca bol- 
♦e'icil .căpătând niajpii a ea in So- 
vicle'e de de|>ula(i ai nuni i orilor 

xoldațiloi din ambele capitale 
Aloscova și Pclrugrad, pul i Irebne 
sa ia pulerea de stat in mâinii*' 1 >r. 
tăcând bi'anțu) drumului jcircur , Le 
Din sublinia câ: ,,Majori atca puro
iului este dc partea noastră". In 
articolele sale și scrisorile adresate 
Comitetului Central și organizații|oi 
bol-eiice. Lemn schița planul concașl 
al iiisuie.i-t.'“i: Cum trebuiau să fie 
folo ,le uniiatije mi|,itare. liota ii 
Gărzile Roșii, ce u.mcle hotărâtoare 
ale Retrogradului trebuiau să fie 
ocupate neutru a asiguia succe-uf 
insurecției ele.

In ziua de 7 Octombrie, Leniii 
sosi ilegal uin Finlanda la Pel oyrad 
In ziua de 10 Octombrie 1917 avu 
loc șeoința istorica a Comitetului 
Central, al par.idului- tare luă liola- 
rărea <l,e a deslănțui în fzilele ur
mătoare insurecția armată. Rezolu
ția i-torică a Co iietulni Central al 
Pailidulm, șeii ă de Le ii, declara:

„Comitetul Central constată că a. 
tât situația iniernaționala a revolu
ție ruse (răscoa'a din flo'a germa
nă, ca simptom extrem al coa.er i în 
Europa întreaga a revoluției socia
liste mondiale; amenințările lumii, 
imperialiste, țiii.ind sugrumarea re
volut.ei din Rusia), cât și situația 
militară (hotărârea neindoioasă a 
burghezie* 1 ruse și a lui Kerensclii, 
* Co. de a preda nemților Pctro- 
gradti ). cât și faptul câ partidul 
proletar a câștigat majoritatea în 
sânul sovietelor, toa'.e acestea para
lel cu rascoala (ăranească și cu re
virimentul produs în încrederea po
porului față de partidul nostru (a- 
legerile dela Moscova), în sfârșit, 
pregătirea vădită a unei a doua Io 
vitur' korniloviste (retragerea tru
pelor din Petrograd, transportat- a ca 
zări o în spre Pe rograd, i n.e cul
ma Vlinskiilui cu cazaci etc.) — 
toate acestea duc la o.dinea zilei in
surecția armată.

că silnică, 15 ani degradti e ci
vică și confiscarea averi* 

HORIA MACELAR1U: munci ai^ca 
pe viață, degradare civica m 
viață și confiscarea av*iai 

GHEORGHE CONTILA: 15 â4
muM.ă si n că și 15 an* degra
dare civică:

NICOLAE PETRAȘCU: mu* a si
ni ă pe viață, degradare eivi « 
pe viață și confiscarea averii, 

EUGEN TEODORESCU: mun a » - 
ni.ă pe viați degradare ci i . 
pe viață și canfiscaiea averii

N1STOR CH1OREANU: 20 aii r. <- 
că si mc;', 20 ani degrada e J-
vică și cjnți-carea ave ii

Tribunalul ho'ă-ășt? degradr-r a 
milita ă a Juluror acuzaților.

Constatând ca în acest p oces ,u 
fost implicați CONST. HTEL P, 
TREfCU, VALERIL NEGULESr' 
și TUÎER1U PaDL’REANU, Tribiu 
na’ul Mițitar ho.ăraș e ( irj.erea d - 
saie'.or lor spre cercelarea Paf'che- 

i (ului.

Constatând astfel că insurecția ar
mata este inevitabilă și pe deplin 
coapta, Comitetul Central invită' 
toate organizat 1 e de par ÎJ să aibă 
drept călăuză acest fapt, exatnu 
nând și soluționând din acest punct 
de v-ei.ere toate chestiunile practice 
(v-oapreiul So.ieelo în regiunea de 
Word, retragerea trupelor din Pe- 
Irograd, acțiunile dela Moscova și 
d«la Minsk elc.ț (Lenin, voi, XXI. 
pag. J30).

împotriva acestei hoă i i istorice 
•e oronuntața și votară doi mc.n-i 
lxi a Comiletumi Central- Kamcnev 
m .Zmoviev Cu> st vnensevțcii. ei 
visau o republică parlamentară bur
gheza și ca'omnau cla-a muncitoare, 
afir nând că ea n’ar dispune de forței

3n 1948 producția
individuala a muncitorilor din 

Leningrad a crescut cu 35°j0 
fața de perioada antebelica
Zilele trecute s’au adunat 

la Leningrad mai mult de 
ișoo delegați ai muncitori
lor din uzine, directori de 
fabrici și reprezentanți ai 
sindicatelor, pentru a lua in 
discuție o serie de importau 
ve probleme privind meto 
dele de diminuare a costului 
producției și de mărire a 
producției.

Cu acest prilej s a putut sta 
bili că în primele 8 luni ale 

pentru inlaptuirea levoluției soci» 
liste, ca ea incul n’ar fi coaptă pen
ii u i-rc-luaiea paterii.

Ileși lioțki nil voia diie.t la a- 
ceasla ședința împotriva rezoluției, 
el propti e lotu?i un amendament l.i 
rezoluție caic e a menit să zădărni
cească și sa Iaca sa eșueze rascoala. 
I I propuse ca rascoala să nu fie 
încet i,a n'c de des h dercti con
gresului al doi|ea a| Sovietelor, ceca- 
ce ar fi însemnat tărăgănarea acțiu
nii iu u e (io ac, anunțarea < i minte 
a zilei acesteia, prevenirea în aic.l 
sens a Guvernului provizoriu.

Comitetul r ential al pir lidul'ii I ol 
șevic Irimi-e împuterniciți in Jm- 
z.irml Donețulii', Ural, I lebmgfors 
Kronsladt, pe frontul de sud-ve-f 
ele.. în vederea organizării i îsuj 
recției îu proviiui • Tovarășii Vo- 
io..i!ov. Molo oi ..Dzvr^n kb Ordic- 
nikidze, Kirov, Kaganovi i Kuibi-. 
șev, Irun.e. laroslavski și alții au 
primit ca sarcină din partea parii- 
dubii în mod spec.al conducerea in- 
surecț ei în provin.i In IJrali, la 
Sandi tiisk, Iov. JJanoc activa prin
tre militari. Impulerni iții Comite
tului Central aduceau la cunoștiința 
conducătorilor organizațiilor bolșe
vice locale planul insurecț ei mobil 
lizându.i pentru a fi gata să dea 
ajutor insure.ț ei din P, rograd.

Din lozincele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român 
pentru cea de a 31 aniversare a 

Marei Revoluții Socialiste din Octombrie
i; • Salutul nostru frățesc po 
poarelor prietene din ytâii- 
le democrației popalare, ca 
re construesc socialismul.
12. Salutul nostru fierbinte 
oamenilor muncii din țări
le capitaliste care luptă îm- 
potriv i exploatării și asupri
rii capitaliste, împotriva ju 
gului imperialist!
13. Salutul nostru greviștilor 
francezi! Salutul nostru eroi 
celor popoare din Grecia, 
Spania, China! Jos .,ânge 
roasa teroare imperialistă! 
Jos rușinoasa persecutare a 
comuniștilor în America! 
Jos reacțiunea ucigașe care 
trage în muncitorii fran 
cezi! Jos călăii imperialiști 
care încearcă să înăbușe în 
sânge mișcarea de elibera 

anului curent, uzinele din Le 
ningrad au produs cu 25 la 
sută mai mult decât în pe
rioada corespunzătoare a a- 
nului trecut și că productivi 
tatea muncii a fost cu 15,8 
la sută, superioară mediei lu
nare a productivității mun
cii, în comparație cu anul 
trecut, producția muncitori
lor fiind în 1948, cu ‘35 la 
sută superioară celei dinainte 
de războiu.

Urmare di v nr. t ecut

Nuni Partid Piogresist ofe a tu 
luior acelora care lupta peniiu pace 
și împotriva ini iți i și fascismuli i, 
ocazia de a-și organiza forțele. (Va- 
llace și Tavlor vor câștiga de par
tea lor massele largi de muncitori, 
negri fermieri t velerari, Jc-mei. 
neret intelectuali ș.i alfi americani 
(■alrioți care nu vor să admită ca 
poporul american să fie măcelărit 
pentru profi.nl și gloria Wall-S rect
ului

Negul pailid va distruge bi sternul 
, celor ^loiiă partide" care a paralizat 
politicește, generații de-a rândul 
clasa 111 line i l oare.

însemnătatea noului partid reese 
limpede d 11 feio ila'.e.i a'.aeu ilor ce 
s’au dat împotriva lui de ațâță
torii la războia și de iiami.ii ce
rnim ișli lor.

Paitidul Progresist a fost creeat 
de milioane de proletari ți de a'l.i 
muncitori care au fost desamăgițî 
de cele două mari partide și caii 
aveau nevoie de un scul politic îm
potriva instigatori or la războia.

Semnificații adânca a vre.nuiilor 
Î11 cari trăim este aceea că sistemul 
capitalist să năruie în mod defini
tiv «i fără speranțe de a se mai ri
dica vreouată. Popoarele lumii au 
pornit pe calea spre socialism și 
lot aurul sau baionetele Wall-Streeț- 
tilui nu le vor pa.ea opri.

Arestări e în maisă ale comuniști
lor. din ultima vreige. sunt doar un 
atac împotriva unei mișcări mai largi; 
pentru pace, în special împotriva 
noului partid. Guvernul bipartizan 
vrea să rcJu â la tăcere glasul lipi

re a popoarelor colcn:a]c!
14. Trăiască solidaritatea

internaționala a oameni or 
munca din întreaga lume ! 
Trăiască Frontul Unic So 
cialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică! ,

15. Să întărim frăția între 
pcjporul român și naționa
litățile conlocuitoare! Să corn 
batem cu tărie naționalismul 
și șovinismul — unelte ale 
dușmanului de clasa pentru 
desbinarea ct.lor ce muncesc!

16. Muncitori și technici- 
eni! La luptă pentru desvol 
tarea și întărirea industriei 
naționalizate, fundamentul 
construirii soci lismu.ui. che 
zășia înfloririi patriei M oa- 
htrefei a bunei stărijamciponț 
lui!

17. Să organizăm întrece 
rile pentru sporirea produc
ției, pentru creșterea produc 
tivitățij munci'., pentra înrbu 
nătățirea calității și ertini- 
rea produselor! Trăiască cla 
sa muncitoare!

18. Țărani muncitori! Asi 
gurați prin munca* voastră 
pâinea voastră și a întregii 
lui popor! Trăiască țârăni 
uimea muncitoare!

19. Oameni ai culturii! Să 
făurim poporului o 'cultură 
înflor toare! Trăiască ivitele .' 
tual tatea progresistă! i

Tipografia Progresul
Dev», Str. Barițiu Nr. 13.

Execuia >

ȘTAMPILE, CLLȘEE etc. 

pede și | uleriilc al ioniiml;ti|or care 
voi pa.e. Li voi sa dec'arc ilegal 
parlioul comunist pentru a putea 
teroriza orice mișcare progresistă și 
pelllru a ajunge mai lebede la fas
cism și lazboiu, după moJelul lui 
lliller in Germania.

Apăiaiea dieplurilor comuniștilor 
este una cu lupta pentru in nț ine
rva păcii n ondiale, cu t ipia pen- 
lili salvarea ța.ii noastre de p rico- 
lul mortal al fascismului Poporul 
a înlrânt odioasa lege Atundt. El va 
zădărnici șl aceasta ini creare de a 
sfărâma declarația drepturjor omu
lui prin ilega.izarea partidului 10- 
n iui ist.

Lumea asteauia tu neliniște re
zultatul alege, ilor amencaiie, ca i 
soarta însăși a umanității este in

Săptămâna prieteniei Ro âno-Sovietiee

Deschiderea expoziției A.R.L.D.S. 
din Hunedoara

lu'yziua de 31 Octombrie .- 
s’a deschis l;i Tltmedoara 

îiitr’irn < adrn fesiiv, e epaziția 
subf lialei AKLl’S din loca
litate

Simjila 1 a realizare, ai ea 
sta expoziție are totuși uu 
lrcgat conținut. La cuprinde 
panouri ce rc-prcz.inta asȚTe - 
le ale vieții din l 19 S S 
reuș nd să prezinte bine — 
documentat, marile realizări 
in domeniul artei, științei, a 
sistenței sociale. agri< uliu - 
rii și industriei.

f’e de altă parte, expoziția 
arată și activitatea AKJA S 
in plasa, scoțând în eviden 
ță fructuo; s 1 muncii depusă

Discursul rostit 
de tov. Gh. Gheorghiu-Dej

Urmare d'n pag I.

iniția i.c o. si fo.țclor creatoare, a 
făcut ca lucrarea de față să f e t.-r-, 
minată în timpul prevăzut.

AsLel da a sub domnia bjrghezo- 
moșierimei au trebuit 21 de ani 
ca sa se fac i doua treimi Hlin zicea-f^ 
lucrare, apoi dela 23 August 1944 
încoace, ultimele 7 lini au fost su
ficiente ca porțiunile «le mai grele 
și neîncepute să fie terminate cu 
succes de călre brigad.e.ii și mun
citorii noștri’’.

După ce propune un minut ide 
reiuegeic îi cinitea memor e' celar 
cari și-au jertfit viața în câmpul- 
muncii pe acest șantier, tov. Oh. 
Gheorghiu_Dej spune: ,,Urmașilor și 
familiilor celor căzuți pe acest șai> 
tier, Ie spunem că împărtășim du
rerea lor și.i asigurăm că Parlj(. 
dul nostru și guvernul le va purta 
de grijă”.

In continuare, tov. Gh. Gl.corghiu- 
Dei arată cu.n în timp ce se aduceau 
jertfe pentru construirea acestei li
nii ferate, bandiții de complotiști( 
trădători și spioni ai imper.ajsinuj 
lui aaglo-amcr.ian umil au din um
bră împotriva cuceriri or poper 1 i 
muncilor de’a ora e și sate încercau 
să împiedice rea'izăii'e poporulii- 
muncitor, să slăbească pute.ea ev - 
nomică a Republicii noastre Popu
lare, să atenteze împotriva indepe - 
denței și su.craii ă ii S a u ui nostru

,,Rca'izări)e obținute cu t udă ți 
jertfă de către oamenii muncii t.e- 
buesc apărate împotriva atacurilor- 
'dușmanului Peni u a easta trebue să 
ascuțim simțul revoluționar al c asei 
muncilca e trebue să descoperim și 
să zădărnicim p'anurile sa'c îna
inte de a le pune în aplicare”

Tov. Gh. Gheorghiu_Dej arată a- 
pci devotamentul și priceperea de 
care au dat dovadă muncitor i și 
tehnicienii în executarea tehnică a 
liniei Bumbești.tive/eni, aăâugândg 
că: ,,inaugurarea 1 niei f.ra'e Buni- 
bești.Livezcni o facem în preajma 
zilei de 7 Noembrie”. 

ioc Forței» păcii pot da q,/ovllui* 
seiicasă imlipatoii ol lip.i.i m 
ua< a se vor uni fi vor voia in.i.remiâ

Aceele alcgerj trebue sa t e • 
mare victorie centru i>a e si demo
crație.

lotl i el caii sunt pentru i,ace 
șl demcciație sl imiHitrlva l .fia— 
țlel trebue să facă tront coiiiiia, 
in mod curajos. Șl pentru a vota 
in mod lileligent ei trebue aâ îiv- 
țeleagă un fapt: ca politica expan
sionistă bipartizana lip i a d- 
sciupule a nr p r a 1 mu ii amerr ar 
primejduiește nu numai pacea pi
nul. ci violează loloda.a iip.r. le 
naționale primordial.- ale poporul,i 
american.

pentru populai izarea Uniunii 
So\ îetice.

f oarte sugv >tiv, Și Line rea 
Uzat, a fost panoul in < arc 
s’au aratat largile posibilități 
de desvoltarc deschis uzi
nelor din localitate prin ma
terialele sosite dm l K.S.Ș.

Fxp zziți.z ARH Ilunc-doa 
r.i, întrunind o ser.e intrea 
ga de < alnați a reu.-it lara 
îndoiala si lie un factor Im
purului în adâncirea senri 
mentei: r de dragoste și prie 
tenie ale mulțimii muncitoa 
ie din Hunedoara, față 
l R. S. Ș, fața de 
rul suv .eii< .

Ca.a n.un 1 oare din ța a noastră 
saluta astfel prin term.narea și da
re* în exploatare a liniei Bumbești- 
Live.eni, n ăreața zi de sărbătoare 
a oamenilor muncii de p ttu.inde i . 
cea de a 31-a aniversare a Marer 
Revouții So ia i e < in Octombrie"

,,Această lucra.e, precum și cilc- 
lalte realizări în domeniul întări-ii 
puterii economice i po itice a Re
publicii noastre Populare, arata ca 
Partidul nostru se inspira di 1 ex
periența construirii Săcii.iste a Uai- 
unii Sovie i e, a-ată că el conduce 
poporul muncitor dela orașe și aab-, 
pe drumul revoluției, pe dru-qfu! 
trasat de Marele Staliu” •— a 
în încheere tov. Gh. GheorghiuJ)e;.

1 Sentința 
în procesul grupului 

complotiști, spioni 
și sabotori

Urmare din ptg. I f>
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în Ședința de eri
Consiliul de Miniștri a hotărit

Naționalizarea instituțiilor
I I

Muncitorii mA. tehnicienii
I

fabricii de fire sintetice ,,VISCOZA“ din Lupeni trebue să orga
nizeze întreceri socialiste, trebue să lupte pentru 

reducerea procentului de deșeuri
sanitare și a industriei cinematografice 
precum și reglementarea comerțului 

de produse cinematografice

'• o dința din 2 Noembrie 
l <■ - ui de Minișlii a ado 
pt.n -,rinaloarele pr<>c< le de

1 tui di- lege pentru na 
. M.iieti institutelor sâni 

t.u- '

• <■< tul d<- 1( gc p.-litru na
n<s . »zarea imlusiri'.'i cin- ma 
t<>^ a e și reglementarea

<« < uhu cu produse cine- 
m .. ,r ral ii e.

n intrarea in vigoare a 
a- < - ->r legi, toali institui iile 
sa> ■ n<- pariu ul ire spit t- 
le Biliclini' i, sanatorii! . ca 
s<- nașteri, vmateBiitați;
eic precum și întreprinde

TELEGRAME 
>a x t e r iw e:

La un nou meeting din Stuttgart

ARMATA AMERICANA 
pătrunde cu jeepurile în mulțime 

călcând și rănind muncitorii
I-.RL1N i Radei).

Lr. xi mreting convocat de
șir ițele din Stuttgard pen 
t i , se protesta față'de r>o 
Iii i americană de urcare 
a i <1 urilor șî scăderea sa 
i„: hor. de protecție și încu- 
j-.m'c a speculanților, de d 
mo.,tarea industriilor de pa 
< - de restituire a fabrici
k<: -le războit» proprietari

Știri scurte
Presa germană a pu- 

*i. . t recent o comunicare 
amu.țțând că în Bavaria zona 
.. n tcana camera de mun
•<; . primit ordin deja con 
»• » h la recrutarea foștilor 
•kt ti ai guvernului, a ele 
>w.<-.rtelor SS precum și a 

<îor funcționari ai- Gesta 
F ->»hti pentru poliția bava- 
n.i. și pentru așa zisa ..Poli 

«ndustnală
ktupă cum rcesp dm știri 

k, sosite din Germania oc- 
> wh-ntalâ exemplul Bavariei 
« f mt urmat și de celelalte 
Lic'iwdeisc din Bizonia.

■ Agenția 1 rance Presse 
aimnță că deputății comuni
uni tu depus pe biroul carne 
h ib moțiune cerând dizolva 
h .■ grupării neo fasciste ,,mi
șcarea socială italiană”.

După cum anunța agenția 
Retfer. în fața ambasadei a- 
mericane elin Londra a ăvut 
loc o puternică mâții.festa 
kie ele piotest împotriva pro 

rih- cinematografic^ pârtie a 
lare < ase de filme, stu
diouri, laboratoare, salt de 
|>roe< ții < inein.itograle) et< 

trec in proprietat, a Stătu 
hri, ca bunuri < ointine ale în
tregului pi pol'.

Știri scurte muncitorești 
din Valea-Jiului

La mina naționalizată Lonea
In cadrul întrecerilor socia 

liste ce se desfășoară în mi
nele de cărbuni din Valea 
Jiului, șefii de grupă l’etrică 
Petru și Urli» h Ștefan, îm- 

lor naziști, armata americană 
.a pătruns cu jeepurilg în mul 
țime, călcând și rănind pe 
muncitorii care mai manii 
festau. Muncitorii înfuriați 
au blocat jeepurile; între 
timp poliția germană a fost 
chemată să elibereze pe sol 
dalii americani, priptrum i 
atac cu baionete, la nevoie 
cu gaze lacromgene.

cesului celor 12 conducători 
ai Partidului Comunist, din 
Statele Unite-

Știri din Nanking anunță 
înființarea unui comitet mili
tar mixt alcătuit din ,,consi
lieri”, americani care contro 
loază direct operațiile milfct 
re ale trupelor Kuomintangu 
lui. '

Postul de rad o Șhangai a 
anunțat totodată sosirea a- 
propiată a lui Wiliam Bullit 
care a primit însărcinarea 
d< a cerceta situația militară 
a Kuomintangului.

Generalul Yeli Ciang co 
manclantul suprem al forțe 
h r Kuomintagului elin Man 
ciuria a fost arestat în urma 
unui ordin al lui Ciang Rai 
Shek pentru fuga sa clin Mun 
kden.

Observatorii bine informați 
din Shan'gai cițed că fi . 1 
frângerea din Kțanciuria r. 
determinat apropierea 
crizei guvernului lui Ciang 
Kai Shek.

(Urmare din pag. l-a)__________
calității produselor, scliinbul de ex- 
periențiî dintre fabri.ie „Viscoza” 
și , Aprelilra” clin Pope,ti.l.eordeni 
are un rol de mare impartanță

ReducâiidiîjS* viteza de filare a 
firului la mașiiife de fi at se poate 
obține un fir de calitate mai Jiunli. 
Acest lucru, se poate vedea la sor
tare unde procentul de fire superi
oare, crește din ce în ce mai mu't.

Deșeurile Insă în ioc 83 
scadă, cresc

Nu aceoaș atenție se acordă inic-

preima cu grupele lor din 
mina naționalizată Lonea, 
au hotărit ca in cinstea zi
lei de 7 ,Noembrie pa țse 
schimbe la locul de muncă. 
.Această hotărîre a fost luată
pentru a putea folosi la/.maxi
mum timpul programului de 
lucru, putând astfel să rea 
lizeze o producțic mai ma 
relși ma'i calitativă. I

Technicienii subterani, mai 
ștri mineri și artificieri dela 
mina din Lonea, au obser
vat că din lipsa brațelot de 
muncă, întreținerea galerii
lor în mina este îoarte slaba 
din cate cauză transporturi
le în mină se fac/oarl^ gTeu.

Pentru a complecta acea
stă lipsă ei au hotărit ca du 
pa orele dte serviciu normale 
să muncească la întreținerea 
galeriilor, pentru a asigura 
bunul mers al transporturi 
Joțr î'n mină, renunțând lai.pro 
centele ce se acordă pentru 
orele suplimentare.

Din inițiativa PMR Și prin munca volun
tară a populației, până la 7 Noembrie 

ORAȘUL HAȚEG 
VA FI ELECTRIFICAT

Din inițiativa organizației 
Partidului Muncitoresc Ro - 
mân, la Sântămăria s a des 
chis un șantier pentru întro 
ducerea curentului electric 
în orașul Hațeg.

Lucrările care prevăd am 
plificarea turbinei din eoni. 
Sântămăria — de unde cu 
rentul va fi condus la Hațeg 
— și instalarea unei rețele 
în lungime de cca. 4 km., 
se află într'un stadiu înai 1 
lat, datorită aportului volun 
tar al populației orașului II 
țeg-

In cadrul meetingului ți. 
nut cu ocazia începerii lu 

șorarii proienluhii de deșeuri Sunt 
multe cazuri când la mașinile de 
lilal bobina nu e introdusă fuficient 
și firul după ce se înfășoară mai 
mult, scapă de pe bobina, urmând 
a fi aruncată la deșeu. De inuliu 
ori când se rupe firul la bobinele 
din mașina de filai, el nu ede le
gal imediat, ceeace face ia bobi 
nele să nu se mai încarce în mod e- 
gal din care cauză atunci când emit 
schimbate la depanare pe lilulte din 
ele lămâii prea multe fire, ce ur
mează să fie aruncate la deșeu.

Din aceste motive, procentul de 
deșeuri în loc să s ada înregistrează 
o oarecare creștere.

O alta lipsă a organizațiii de 
l’arlid și Sindi al, ese Inexistența 
întrecerilor socialiste în mun ă la 
Viscoza. Deși sunt cunoscute fru
moasele rezultate obț'nute în înmi
ea organizată pe bază de întreceri,

in special intre muncitori. La baza 
întrecerii, pe lângă niarir a produc
ției și a productivității munci;, sa 
se pună accentul pe reducerea pro
centului de deșeuri, îmbunătățirea 
.calității Urilor, ele. In cadrul între
cerii. să sc organizeze schimb ITe

aici, nu Ua [acul nimic in acest
sens.

E necesar să se organizeze în-,
treceri îr'lre secții înlre echipe șî

POȘTA REDACȚIEI
1 ‘.-ian Dumitru, Simena. 

corespondența trimisă, d-ta 
vorbești că muncitorii dela Ai 
telierele C. F. R. Simeria 
și-aU,luat un avânt mare pen 
tru a eși din impas. Scrie-ne 
din ce constă impasul, tla 
fel și avântul- Descrie greu 
tățile precum și măsurile de 
îndreptare ce s’au luat. Cum 
au fost rezolvate lipsurile de 
materiale, cari au îngreunat, 
munca în lunile Mai, Iunie și 
Iulie? -

Urmărește înde-aproâjpe 
desfășurarea întrecerilor și 
șiPscrie-ne cu date concrete, 
cum se depășesc normele, 
cum este realizat programul 
de producție, etc..

Corespondențeleanterioare 

crărilor, ]a apelul făcut de 
organizația de Partid diiiț 
Flațeg, populația privi muncă 
voluntară și-a luat angaja 
YnentuV germ mării lucpirfii! 
lor până în ziui cîe 7 Noem 
brie, pcipt-Jația 'Flaț.eguflmi 
vrea să întâmpine ziua Marei 
Revoluții Socialiste cu 'ora 
șui luminat1 electric.

11 1 fa——

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi” 

experiență îulre mun itoiii fruniașj 
în orodu.tie si cei rămaJ în u ma 
penlruca astfel muma să se poată 
desfășura mai bina.

Fiecare muncitor con
știent și cinstit trebue 

să lupte împotriva furturilor 
Una din ce'e mai triste urme lă

sate de dușmanii clasei lnun<i:oar<- 
în a easlă întreprindere, este furtul 
de materiale. Odată cu îndeparlarra 
elementelor dușmănea e din între
prindere, cu descoperirea și p< te. - 
sirea exemplară a a elora ce s'au 
dedal la asemenea fapte, furi urile 
s’au rărit. E necesar ca fieiaie mun
cilor și muncitoare de Inma • >•- 
dința, să lupte | eniru liclii tarea d - 
finiliva a acestor urme luiinoa 
f iecare mnneilo. trebue să Ințchaga 
că produsele sunt azi un bun al în
tregului popor, iar acela care I r,, 
e un dușman al întregului p>i or 
muncitor.

Prin organizarea înlre.erilor so
cialiste, prin li.hitarea |ip=uri or ce 
mai sunt în muncă, muncitorii fa
brice! dela ,,Viscoza” vor putea ou. 
ține succese mai frunv a e m munca, 
vor putea contribui mai mul la ri
dicarea nivelului de trai a celor ie 
muncesc.

ai/ fost publicate și așteptăm 
să ne scrii concret 'despre 
muncă din atelierele din jo. 
calitate, ț

Primăria comunei Vukan 
județul Hunedoara 

PUBLICAȚIUNE
Se aduce la cunoștința ce

lor interesați că în ziua de' 1 5 
Noembrie 1048, Ia orcle 
10 a. m. se va ține licitați.- 
publică la sediul Primăriei 
Comunei Vulcan, pentru ur
mătoarele lucrări de elec
tricitate :

— Reparatul liniei c.]ectii 
ce de 5500 volți, dintre Te- 
troșani și Vulcan, prin în
locuirea stâlpilor, izolatoare 
lor, reparatul traiisformalo.i 
relor, reparatul intrerupătoa 
relor, etc..

— Reparatul liniei electrî 
ce de 110 — i2oivolți 'din sa 
lele, Livezeni, 1 scorni; Cor 
o ești din Vulcan, linie eleeti i 
că ce se administrează de Co 
mima Vulcan.

- Procurarea de contuare 
electrice de 110 v. procu 

rare de stâlpi de stejar ^en 
tru năzi la stâlpii vechi și 
procurarea de stâlpi de brad 
pentru aceste reparațiuni. 
Prețul materialelor lemnoase 
/va fi cef oțiciaț perjnetru ' A, 
cub transportat la Primăria 
Comunei Vulcan.

Lucrăr le sunt în valoare 
de lei 3.000.000.

Licitația se va ține con 
form art. 88 — too din I 
C. P.

Cclmuijc^iii vor depune! 
odată cu ofertele închise și 
5' la sută, din valoarea lucră
rilor.

In caz de nereușită, după 
8 z;L adică pe ziua 'de 2ț 
Noembrie 1948, la orcle 10 
a.'un. se va ține tratarea prin 
bună învoială conform di. p> 
zițiunilor ’cga’.e
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Muncitorii francezi 
nu vor deveni 

niciodată soldații 
generalului 

Marshall

I

PARIS, 1 Rador). In 
timp cc rioui greve sețanunții 
In Franța, o nouă urcare de 
prețuri 1 ( articolele de bază 
face să creasta mizeria și re 
volta clasei muncitoare.

Federația -xpin< itorilor din 
industrii oțelului și lieruțui 
a dat publicității un comu
nicai in care spune între al 
telc ■

.(Muncitorii din aceste in
dustrii nu vor deveni nicioda 
ta soldații generalului Mar' 
shall. Muncitorii din indu
stria oțelului și fierului vor 
ști sa lupte pentru instaura 
rea unui guvern cu adevărat 
democrat, de cate are acum 
nevo e Franța".

Sindicatul muncitorilor din 
industria textilă a 7 dat șm! 
avertisment patronilor ce - 
rând mărirea salariilor.

I

ine amenința libertatea
și independența Greciei

Importantul discurs rostit de A. I. Vâșinski în* Ccmiletul Politic 
al O, N. U. cu privire la așa zisa problemă greacă 

comisiei balcanice este nulă șiActivitatea
Octombrie, A. 1. Vâșins- 
di-legației sovietice la A- 

Cienerala a Națiunilor U-

la 28 
Ici, șeful 
dunarea 
uite, a rostit în ședința co.nit.țului 
politic un important discurs asupra 
pioblemei grecești.

Referindu.se la activitatea con i- 
siunii balcanice, Vâșinski a arătat 
dela începui că această coinisitme 
a desfășurat o activitate care nu-i 
fusese încredințată, asumându-și în 
mod e.xlra-'egal funcțiuni care nu-i 
aparțineau și anume funcțiuni de 
organ dc cercetare.

Combătând afirmaț i'e false su - 
ținute de delegații englezi și ame
ricani prin care aceș'ia încercau sa 
justifice violarea de către comiiu-l 
nea balcanică a recomandărilor A- 
dunării Generale din 21 Octombrie 
delegatul sovietic a desvalut lipsa 
de obiectivitate și temeinicie a a- 
firmațiilor lui Dullcs și Mac Neill. 
făcându.i pe aceștia să apară în- 
adevărata lor postură de mincinoși.

Mai departe, Vâșinski aiată cum 
comisiuiiea bil aniiă aduna dovezile 
la întâmplare folosindu_se de măr
turiile unor martori mincinoși, cc- 
rupți, idioti sau trădători.

prob'eina gua ă, a iadă lațounie a 
fost în inod public desmințita și 
s’a spulberai în fața dovezilor on- 
cludenle aduse de persoane caie au 
vizitai Grecia in acea vreme și 
s’au convins la fața locului că miș- 
ca'ei ile.i ovalică greacă e te o mil
iare de rezistența naționa'ă, o miș
care a n;.( un i îi.tre i I.icnii ace-ta 
a fost confirmai anul trecut și de nu
meroase faple indiscutabi e, într’o 
ședință chiar a cestui con.ilel /,r. I

Și tocmai în aceste împrejurări 
n r. I ra- 

anieri- 
să insult miș- 

a poporului greu, 
cei mai buni fii 
apel la pace cu

neavenita

CAPITALA UNIUNI! SOVIETICE
în ajunul aniversării Marei Revoluții din Oct.

Fiecare
>

zi ce trece, mărește frumusețea
Moscovei

Moscova, i Rador). Tass 
transmite; Capitala Uniunii 
Sovietice precum și întreaga 
țară, se pregătește pentru a 
întâmpina apa aniversare 
a Matei Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Fiecare zi care trece, măre 
ște frumusețea Moscovtii. 
Turnurile refăcute ale Krem 
I nului răsar unul după a't ’l 
dintre schel și tLrțe'eînco 
ronate cu stele rubinii și 
aurite, strălucesc în lumină.

I’ână, la 7 Noembrie vor fi 
refăcute toate cele t7 tur
nuri ale Kremlinulu'i- Decora 
ton, electricieni și arti?ti. li)

ZORI NOI
primește mică și mare 
publicitate

bAnnrițuriie țe primesc 
admftiiitnția ziarului 
strada Karl Marx Nr, 4

creaza pe străzile și în parcu 
i ile Capitalei sovietice port 
tril a pavoaza orașul.

Centrul Capitalei — sti. 
(forki va avefa o înfățișare 
de sărbătoare. Statuia mare
lui scriitor Maxim Gorki va 

fi ridicata la căpătui sțr. 
Gorki la care toți lo tritoni 
Moscovei lucrează cu entu
ziasm participând astfel ] 
întrecerea socialistă în vede 
rea aniversării Revoluției 
d n Octombrie. Numeroase 
întreprinderi industriale di . 
Moscova și-au îndeplinit pla 
nul anual de producție. N-t 
mele celor mai bum munci
tori și inov aio' i în metode'ic 
de producție au
se
re au fost ’nstal ite în toate 
districtele Moscovei-

In toate cluburile și pa’.a 
t le culturale au loc rneetin 
guri închinate Marei Re-o 
baci din Octombrie. Tot in 
cluburi se fac repetiții ale 
] ieselor care se vor juta în 
t mpjl zilei dc 7 Noembri.- 
Se pregătesc conCeib cu 
] tciparea grupelor de a 
maiori în vederea aceleiași 
z le.

fost însori
p panouri onoar ? ca

Referindu.se la. lecoinandările A- 
ilunării Generale referitoare la re
luarea relațiilor diploma kc dlitie 
Bulgaria, Albania și Grecia.

A, I. Vâșinski a demonstrat că 
in loc să ceară Albaniei și Bu|ga-i- 
liei îndeplinirea recomandărilor A- 
dunării (icnerale referitoare la re
luarea relațiilor diplomatice .cr- 
Grecia. ar li mai normal ca dele
gații anglo-americani să fi adus b 
realitate pe agresorii greii care prin 
pretențiile lor lacome la teri oiiile 
vecinilor lor dela nord, zădărnicesc ă 
plicaiea acestor recomandări.

Pentru delegația soviete ă clier- 
tiunea este foarte clară, — a spu,* 
Vâșinski Ținând seama de faple și 
de împrejurările reale stabilite prin 
documente și atestate de toți ace/ 
în fața cărora se petrec aceste fapte, 
delegația sovietică ți Uiiimea So
vietică dau următoiul răspuns la îit- 
tiebarea pusă aici:

răspunderea pentru toate faptele 
arătate mai sus, pentru situația ere„ 
iată în Grecia, cade asupra guvernu
lui grec, care nu_și ascunde preten
țiile teri'o iale și 'aspirațiile s ie a- 
gresive asupra unor leritor i stră
ine; răspunderea cade și țrebue să 
cadă asupra guvernelor celorlalte 
țări care sprijină aceste pretenții te
ritoriale, care încurajează a.este în- 
cercări aventuriere de a rupe o 
fâșie de teritoriu străin, încercării 
care constitue ele însăși dovada po
liticei de agresiune și reprezintă) 
prin ele însăși o amenințare pentru 
pace și securitate.

Cu aceasta trebue să se ocupe 
rezoluția Adunării Generale, caie tre- 
bue să promoveze întărirea colabo
rării internaționale, lichidarea ame
nințării de agre iune, să promoveze 
pacea și securitatea națiunilor.

Vorbind în continuare despre dic 
țiunea le; ă'urii i uați i și cvenimerț. 
lelor din Grecia cu starea generală 
a relațiilor internaționale Vațiiski a 
spus :

..Dacă esle să vorbim despre în
cercări de a extinde vreo puterțe 
asupra lumii înlregi, ar t ebi i tă 
vorbim nu despre încercările de a 
extinde puterea comunismului so
vietic asupra lumii înlregi, cum de
clară d. Dulles iu mod calomnios, 
căci acestea sunt povești pentru co
pii, ci ar trebui să .orbim despre 
încercările de a e.vt nde pute.-ea im
perialismului ameit.an asupra lumii 
întregi, despre care stau mărturie 
mii și ini de faple fi, mai mult 
încă, 
gină

A
parte
tul apariției în Ore ii a guvernului 
democratic popu'ar care s’a ridicat- 

1 pentru a lupta împotriva regimului 
| nionarho-fascist, inamicii poporului, 

grec, dușmanii libertății reale a po. 
1 poiu’ui giec și dușmanii itkeicnden 

denței Greciei au încercat — ți n’au 
■ -enunțat nici astăzi la aceste în

cercări — să prezinte lucrurile ășa 
ca și cum în Grecia ar lupta un 
pumn de extremiști și nu întregul 
popor. Și totuși încă de acum doi 
ani în cursul primei se ijni dela 
Londra a Adunării Generale când
Consiliul de Securitate s’a Ocupat de guvernelor Statelor Unite și Ma-

in primul rând fapte 
americană”.

I. Vâșinski a con'inuat 
arătând că încă dc'a începu-.

Je ori-

niai dc-

și tocmai în acest comitet 
suna vocea reprezentantului 
caii, care încearcă 
carea de eliberare 
să calomnieze pe 
at săi șl să facă 
pictenția cinică de a ti un iul itor a( 
păcii, când d<- fapt el pregătește 
războiul. I). |) Ies a încercat aic? 
să se folosească dc comitetul nr. 1 
peiilruca de pe această platforma 
să înspăimânte pe cei creduli cu 
basme de copii despre încercările ce 
a extinde —- cum spunea i-l aici _
puterea comunismului sovietic asu
pra lumii înlregi. Am mai t.pus și 
altădată că această esțe o veche și 
stranie nălucire.

Se șlic prea bine că ori de câte 
ori se ivește în vreo (ară o miș
care populară de eliberare, o lupta 
a poporului pentru demo.rație, pen
tru progres, pentru independența na
țională, pentru libertatea națională 
împotriva vechilor clase sau cli i 
conducătoare care și-au trăit traiul 
și când aceste clase sau clici muri
bunde nu mai pol înlătură primej
dia care le amenință, ele ți piietlenii; 
lor încep să urle în lumea întreagă 
despre ,,mâna” comuniștilor străini 
cari — pretind ele — ațâță lupta 
împotriva țării respective, împotriva 
așa zisului guvern legal de 
Tsaldaris 
de care 
verile.

Aceste 
sortite eșecului și au dat toțdeauna 
faliment, după cum vor da și în 
viilor. Aceste 
mult demascate și de-creditate îj, așa 
grad încât ar fi toarte cttmin'.e să 
nu se mai încerce repetarea for. 
mai cu seamă în adunări atât de 
calificate cum este comitetul poli
tic al ONU. >

Cat desp.e născocirea nu mai pu
țin stranie, referitoare la o pre insă 
încercare de a extinde puteiea „co. 
munismului sovietic” a upra lumii 
înlregi, a.castă născocire este și «a 
de o vechime respect abilă.

După ce a făcut o incursiune fn 
domeniul științei marxist.Ieiiiniste,. 
demonstrând că conflictele socialo 
din țările lumii vechi nu se dato- 
resc influențelor din afară ci contra
dicțiilor de clisă ale statelor mo
derne, șeful ijelcgației sovie i c a 
reveniț la problema greacă., spu
nând mai departe:

Un număr din ce în ce mai mare 
oe fapte arată in mod convingător 
că intervenția anglo-americana în. 
treburi'e interne ale Greciei estfe fo
losită de foitele reacționareanti de
mocratice din Grecia care sunt ispuj 
se să se dedea la orice aventuri și 
acte dc provocare, sub patronajul

tip 
și împotriva grupăiilor 

sunt sprijinite aceste gu-
<■ 

născociri provocatoare sunt

basme au fost dc

n-i Britanii
t.aie e«lc rialii.cn e probțc 1* lues 

ci<-i? a întrebat A. I. Vi.hi li 
in colii iulian-,

I.a esle o ihe-tiune ț.rniiid com
plotul iutii | 1111.n d< exilemi. I ian 
revolta unor elemente n virbiirx 
ordinea publiiă? Nu

I sie vorba de lupta dusa J .na. 
jorilatea zdrobitoare a |X>( oruli j 
grec iui|olii\a unul regim c«:e ji.i 
cunoaște limite in reprimări a bru
tală a celor mai bum fii ai p-o; oru- 
iui grec. 1

Aci stă Cauza fundamental» a 
luației la caie s’a ajuns in Grena.

Refeiindu.se la amenințarea a- 
du-ă .ndcpendenlei Gnci i V**4u-ki 
a arătat că independența poli ti a a 
Greciei este .
terne, dc state străine, ș. in felinul 
rând de Statele Unite, car. ,e a_- 
mestecă brutal în afacerile interne 
ale Greciei, urmârindu-ii propriile 
lor țeluri.

lată di ce una din | .opunerile pre
zentați. de delegația sovietica in 
legătura cu problema greața, c ie 
retragerea trupelor s ra ne din Gre
cia, încetarea intervenției puterilor 
străine în afacerile interne ale |i e- 
ciei, și acordarea posibilităților ca 
însăși poporul grec sa rezolve pro 
bli-mele arzătoare care preo.upa pe 
democrații și paliio'ii greci.

Aceasta este situația din Gri via. 
întreaga viață din GieJa se alia 
tub controlul misiunii ame icanc. 
ceasta misiune aprobă bugetul națio
nal, stabilește numărul tuncț.pitari
lor i.ublici. ordogă guvernului ce 
impozite să introducă, și diia fixe.:- 
ză pâtl'a și prețurile biletelor .ie 
tramvai. Grecia nit-și mai a, ar ine; 
ea trebuie însă sa fie a poporului 
grec. Grecia a fo?t transformata in- 
tr’o colonie a Sta'elor Uniți-: ea țn- 
btție însă să redevină un s'at suve
ran independent.

*. I. Vâșinski a reamin it ji in 
lin^ ce Uniunea Sovietica și-a re
tras trupele din Coreea, S atele U. 
uite a'.e Americii, refuză acest lucru: 
Î11 timp ce Uniunea Sovietică nu a e 
trupe pe nici un teritoriu străin, 
SJatele Unite menține numeroa-e 
torțe armate Î11 toate părțile gl. - 
bului; Î11 timp ce Uniunea Sovietică 
uu construeșle baze navale, aeriene 
sau militare pe teritorii, oceane și 
mări străine, Statele Uni;e, dețin 
zeci șt sule de baze in toate col
țurile globului.

Vorbele despre pace §i relațiile 
prietenești intre natjui i despre fe- 
curilatea natiuni'or. despre 
oiicăror uretentii teii.oria c 
lentii agresive, atât de darnic 
pite de oratorii americani și 
(anici, conlrazic în ntod prea 
dent numeroasele fapte care 
besc tocmai în sens invers.

In înebeere, Vâșinski a declarat-
■ că proeclul de rezoluție prez uta de 

Statele Unite, Anglia, Franța 
China nu prezintă rezolvarea 
țtei din Gieiia și ca delegația 
tică consideră de datoria ei 
toate măsurile pentru ca acea 
zoluție să nu fie accepta » 
ea
Comitetul Nr. 1.

abs.nta 
in- 

risi- 
bri- 
e\i- 
vor»

și 
situa» 
sovie- 
sa ti 
t a re— 

cavi 
ar reprezenta o rușine peatru

Tip. „Progresai** — Deva

Referindu.se
Referindu.se
rialii.cn
Refeiindu.se

