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U.R.S.S. forța conducătoare 
a lagărului democrației 

și socialismului*)
Gh. Gheornhiu Dej

Secretar General al 
C. C. al P M. R.

Sâmbătă, 6 Noembrie,
Prtletari din toatețarile uniti-Vfl

a

Penii u 3 
itik-riiațional 
celui mai ma 1 
ria omenii ii 
So.ia'istă clin

In prea ma 
meni' soliei 
bilanțul anului ce s’a r, nr-. Știm 
că și de ieca.'ti dată, va fi un bi- 

bogat .Va li 1111 bilanț cimriri- 
zând remareahi ele su-u- e rep irlaie 
de oamenii mun.ii rin t uiuiiea So
vietică în domeniul reîacciii ți Je«- 
volrj ii c 0110.1 iei după rrzbiiil, pre
cum și iu a el al Ces.odă i cultuiii, 
a! ridia i s andai lu'ui de viață a' 
p.opo.u'ui Va fi dea eme ea un bi 
lanț al marițo. izbânzi po i ice re- 
puilale dc Uniunea Sovietică asu 
pia i rper a iș il >r și misiților lor.

Oamenii mun.ii din toată lume i 
urmăresc cit ne aț fieca e îealizare 
a Țarii So. ia irinului și se bucura 
de lie.are succes al e-. Fi au con 
șlîin'^ a vie oii Revolți i i din Oc- 
lonrbrie e te o vic'.o ie i.jorică a în
tregii o.ueniii 
care succes al 
esțtf*nin su ce,

viii o

■•lzrii an
-aSWte-cul.

num ițeai e ș; că lie 
țării so iali ciiuh i

■ ; al prolet. ria j:|ui, al 
mun i cin î.itreaga lume. 

Î11 an a eastă coușt ința 
w----  ... . Noi, comun știi români,

’nv *adu em amin e cum în anii pii- 
rffe'.»*, țpiauuri cincina.e, aflându-ne 
în arftii'i ilegalitate, urmăream zi 

caffa producției de oțel, li- 
^•nFnăfe fșfi cărbune Î11 Uniunea So- 
vittfeSz Re aducem aminte cum Î11 
in h-i-ori și îi lagăre de conce.ilrare 
urmăream în lot timpul războiului 
anti-hitlerist .italia luptă pe care 
l'n,unea Sov etică o ducea pentru 
libertatea celor ce muncesc din toate 
țările, pentru civi.i-ale și progres. 

Ț>e când a luat ființă stitul _so- 
vieti — iar acum mai mult d cât 
oricând — oamen i mutei cin toată 
lumea privesc Uniunea Sovietică, du
pă minunala expres e a tov. Stalin, 
ca o săgeată aruncată de mâna si
gură a lui Lenin ino ' 1 tabăra vrăj
mașă, ca temeiu al spe.anțelor lor 
de eliberare de sub asuprire și ex
ploatare, ca un far puternic care le 
arată calea devrobir 1, calea vi toriei 
asupra imperialismul! i '

însuși tapzlul sărbătoririi aniver
sării Marii Revoluții Socialisle din 
Octombrie de către milioane și mi
lioane de oameni simpli de toate 
naționalilălile, de toate rasele, în 
toate colțurile globului păinânte.c,

i

JLeuiii si Stalin
1

Marii organizatori ai Statului Sovietic
Sla ul sovietic e te un nou tip 

— un tip superior — de Stat. O 
mărturie a fo.ței sa e titanice este 
transformarea revoluționari a Rusiei 
burghezo.moșiereșli, într’un stat, 
multinațional, sociait, al clor ce 
muncesc. Statul sovietic a tricu/i 
pi inli’o gița în er,a e in lupta îm
potriva Ge 11 a 1 ei I it e iile, demon
strând lumii întregi avanta^iile mi
litare, economice, poli ice și organi
zatorice ale regimului sovietic, în 

** raport cu regimul capitalist. Sta
lul sovietic ai,.................... ,!-
luplă, von olidându.și 
fo.țe'e Creatorii și
Siajului sovie ic sunt: Vladimir llici 
1 enin și geuia'ul con iaua.or al ope
rei aceslu.a, cel mai apropiat prie
ten și colaborator al Iui Lenin — 
losif Visarionovi i S'.alin. încă în 
perioada de pregălire a Revolu-- 
ției So.ia i»le din Oc.ombrie s’a pas 
cu toată acuitatea problema cuce
ririi puleiii și a Statului. Lui la 
cia ci muncitoare și val d crescând al 
Revo'uției au pus pe o dinea de zi 
problema de adân.ă actualitate, a aJ 
racterului S.aiului nou, caie t elluij 
să în'ocuia.câ pe cel existent. Răs
punsul în această problemă a fost 
dat de Lenin în nemuritoarea sa Li-

ieșit învingător din 
și mai mult 
organizatorii 

conJiiue o grandioasă nînnifestare 
a sobdar t iț 1 iiitcrnaliona'e a .-lor 
ce mume c, in jurul Uniunii So- 
vieliie, na i i lll plite ii al demo
crației, | ă i și so i I smul i.

l.a jarul o ialis.i.lipii, <1-mnerației 
și păcii, în fumle cu Uniunea So
vietică, tine în întâmpinări a c lu
de a ll.a c'iiversări a Mai ii Revoluții' 
Socialiste din < c o.i.l.rie, cu forțe 
sporite, cu rândurile mai îrchejale 
Printre a'ți fa tori de seamă, la a- 
ceaslă întărire a forțelor democra
tice, an'.ii pe-iii ' , a contribuit a - 
tivi a ea li ouli i 
pmliil sili i”b de 
meniu! a I i ă'ii 
niște și .im ilo e i De i tir 11- 

ilr| disl se stradueșțe. -a 
cxcriile o marc pre uine asupra for
țelor democratice peiilru a spar e 
unitatea lor. O oglindi,c a acest i 
presiuni o reprezintă truda ea îrzn- 
lului linie so. ia i t de ca re clica Iii 
Tito. Dai trădarea unei clici n’a 
sdiuncina! și nu putea sdrimeina

i

ctea/’

coaiu-

(Continuare în pag. Il-a>
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’) Articol apărut în «Pentru limpid ieini a p.e 
race trainică, pentru democrație |lllui din IMrila, s’ 
popular “ nr. 24 țiuite noui si’ozit l

Exprimându-și dragostea înflăcărată și devo
tamentul fată de glorioasa Uniune Sovietică 

Populația Hunedoreană 
sărbătorește cu viu entuziasm Săp

tămâna Prieteniei

în

Româiw-Sovietîce
fri județul nostru sărbătorirea Săp

tămânii Prieteni i Roinâno-Sovietice, 
inaugurată prin deschiderea unui nu
măr de 13 expoziții, numeroase fes
tivaluri artistice și confciințe con
sacrate prieteniei româno-sovieucc,. 
se desfășoară într’o atmosferă de 
cald și imens entuziasm. Parti.iparea 
masivă a populației hunedorene Li 
toate manifestările din cadrul aces
tei săptămâni, dovedesc cu priso
sință sentimentele de adâncă prie
tenie, devotament și recunoștință pe 
care poporul nostru 1c nutrește pen
tru marea noastră vecină, Țara So
cialismului

In prima zi a (Săptămânii P.ie-

de M. iacovlev
crare „Statul și Revoluția”, care 
conslitue o excepțională armă teo
retică a proletariatului Î11 lupta a- 
cesluia împotriva burgheziei. Bazân- 
du-se pe imensa experiență a ce
lor două revoluții din Rusia — 
revoluția din 1905 și revoluția din 
Februarie 1917 și desvollând t oria 
marxismuu1, Lenin i S aii au a,uns| 
la concluzia că cea mai potrivită 
forniă de Stat pcnlru oamenii mun-ii 
nu este renutiica democratică par
lamentară, ci Republica Sovietelor. 
Revoluția din 1905 a făcut să a- 
oară Sovietele. Revoluț-a din 1917 
nu numai că a dat naștere Soviete
lor, ci le.a și răspândit în întreaga 
țară. Sovietele au învațat pe mun
citori, soldați ți țărani ca ei pot 
și trebue. să preia întreaga putere 
a Statului în mâinile lor. In cele
brele sale „Teze din Apr |ic”, Le i.i 
a formulat lozinca de luptă pentru 
Republi.a Sovietețo-, ca cei mai po
trivită formă a dictaturii proleta
riatului.

Lozinca leninidă a Par i ului bol
șevic: ..întreaga putere Sovie.eor!” 
a mobilizat massele pentru realizarea 
victorioasă a Mar.i Revoluții So-
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Li Sțl i; 
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r H) ’ !ț - , ili

teniei Romano.SwvFe i V, îl inia A. 
R L.U.S. Orăștie, a prezentat un 
program artistic, precedat de con-, 
ferință Iov Ivănici, președ. Filia
lei z\ R.L.U.S. din localitate.

Marți 2 Noembrie, org. U.T.M- 
a organizat cu concursul larg al șco
lilor locale un bogat program- artis
tic, în cadrul căruia tov. Bejan Du
mitru, a vorbit despre ,,Prietenia! 
cu U R.S.S. este chezășia ridicării 
tineretului român”. In seata ace
leași zile, a fost deschisă expo-l 
ziția „V. I. Lenin” organizată de 
Comitetul Județean pentru sărbători
rea Săptămânii Prieteni i Româno.

Continuare în pag. 11I»6
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cialiste din Octombrie. fu ziua de 
7 Noembrie 1917, când Revoluția 
din Petersburg ei a iu toi, puterea 
capitalei re găsea, de fapt. în mâi
nile Sovietului din Petersburg. In 
noaptea de 7 spre 8 Noembrie, la

uzina
(Continuare în pag. Il-a)

la „Victoria
a sosit un nou transport de fonta din URSS. 

marele avantaj de a fi în bu 
câți mici care nu mai net e 
silii spargerea și deci per 
mite o economie de timp și 
de mână dc lucru.

Interesant cstc‘ că t,fonta 
( RSS nu este nici spartă 
și nici taiată în prealabil, ci 
se solidifică dela furnal s sub 
formă de bucăți mici. Si,te 
mul acesta este toarte avan 
ta jos și ar trebui studiat 'și 
la noi, rcpiezc|n,tând io e- 
c<mumie de timp și personal 
pentru transport și sparge
re.

Pelricăloi loan corcsp. vcil.

Secția de turnători-» a uzi 
nei „Victoria" Calau, și a ri 
il’cat producția în ^.iltimul 
i’.m]1 cu 40 la sută, obținând 
și <> imbunalațire □ 1 
I iroduselor.

Aceste realizări nu 
fost posibile daci nu 
primit ajutorul sovietic 
materii ' prime, 
timp uzina noastră ; 
diti IR S S c.< ci si ie va

ar li 
am fi 

în 
Iu ultimul 
i a primit 

g sine 
de lontă de turnătorii.. o 
fontă de calitate supjrio tră 
care intră cu p.^centajuj ri li 
cat'de 30 la suta,'in compozi 
ția șarjelor de cubi.ou.

In plus, această fontă are

I ici

miri, mmi.i oiii îmrepiiiderilor ș: 
pregătiri, pentru ca munca și bu- 
■ tlfe’-e

S| a ați, iu caic vor fi depozita i 
cărbunii, in ca.u! când preparați i 
nu va primi vagoane silfi i -ntc pan- 
Iu expedierea L,r. Dva-upra jjhi.- 
Iniiilor de în ăica.e a cărbunilor in 
vagoane au fo.-t ir.ou a e tuburi de 
aer cald, care le vor firi de în- 
cluț. iar orni iile de sub benzile 
rulante ..A” vor fi apărate pentru 
ca ana — care înghețând imob li- 
zează banda — să nu,mai pătrundă 
înlăitnlru.

Ip ti'j’cul iernilor, cabluri e d - 
tracțiune a vagoanelor-, din cauza î . 
ghctului se rup de multe ori- s ag- i 
nând produ J a. Peniiu a preveni a 
teste neajunsuri, jniincitor i rre| a- 
rației ati montat un troliu ub spălă
torie. - 
rțlca. i 
pai nție 
rotile 
fără

care. în cazul ruper i cabl.i- 
iz- !-»e<i anele eub p.-i- 

rentau încărcare. P litru ca 
ce care

sfârșii cu ajutorul cărora se 
A. Petruș, co esp.

sc întorc cal Iunie

(Continuare în pag. III-a)

In prezența membrilor Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a membrilor Guvernului 
și Ambasadorului S. I. Kaftaradze

Miercuri a avut Ioc în Capitală 

Inaugurarea muzeului Românu- fus
Cuvântarea rostită de d-l prim-ministru 

dr. Petru Groza
BUCUREȘTI, 4 (Răilor, 

ieri după amiază a avui loc 
hiir’uii cadru solemn inau 
gurarea Muzeului Rom.ino- 
Rus organizat sub auspiciile 
institutului de studii romi .o 
sovietic.

Cu acest prlej d. l)r. I’c- 
tru Ciroza președintele consi

H n

Pio.e ul grupului de co.ii|goliș'i, 
ipioiii și saboloii a luat slâr 
Cei 12 acuzați — e nu ntii ci i n 41 
rep.iezc nla'iv i ab- fo-t, lor ■! se 4- 
supriloaie și evpluii.a'oaie din țara 
noastră — și-au p.rimii p>.i<-.<)sa 
meritata pcii.ru od oa e'e lo c iu.e 
pu c la tale împotriva | o, om.ui nos- 
liu num iior, impo.rna cUCcriiițor 
obținute | rin lup.e și jertj- grele 
ale popoiului, iiupolriv.i Rupub|i ii 
Populaie Române.

Acliiitaic.i c iirinala a . rupuiui 
conip'oli-ii nu este dc azi — 
ieri. La a luat naștere uJa a 
începutul lichidai ii vecliimui re- 

de exploatare burghvzo.mo-ie
și cu încep ilul con-tiu rii ia-

du
de 
cu 
gim 
resc 
lui ui nostru diir.o rat popular.

Pe măsura ce poporul iioJru mun
citor iți lua soaiia în pro,a iile 
mâini—a a cum spune 
dușjr.anul rainânca tara 
de masse, dovedinJu.-c 
lat de pop,or, str.nn de 
năzuințele populare,

sr!e 
r, rhiziloiiui 
ni i o ba2a 
rupt și izo- 
interesele și 

— reprezentau, 
ții claselor exploatatoare treecau la 
o activitate a<cun-a. ubvre-i.a, 
complot, la teroiism, la sabotaj și 
spionaj.

In aceasta activi.ale dușmanul-u 
și criinina'a se legascau la un |< c 
foștii moșieri ca e trii ir.i din su-

(Continuare in pag. lV-a>
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Român-.t odiifoava
prim ip;,t ic M< /•<•', i. \ .1 t- 
liiei șt Transilvaniei t d s- 
volt.'l și s’a eoiisr-jidit • u 
sprijiniți vecini'.->r ca - ne 
era in legătură de prieteni- .

Analizând ev eminentele 
din trecui și ad.mi inii -tu 
dini lor ne putem ușor da 
seama ca Rusia ti foșl tara 
cu care am av.’.t cele mi n 
strânse lcfțaiui in cursul v t-j 
curilor șF care ne a d ,t 'pe 
lângă temcȚa d.- organizue 
și bazele culturii noastre. 
Cu cât treceau anii și vea
curile aceasta trebuința de 
a întări prietenia cu Rusi i 
s'a dcsvoltat tot mai mult"

După ce în continuare d. 
Iâr. Petru Grc-z.i a arătat le 
gatur le voev uzilor noștri < u 
Rusia cil.'.nd episoade ale 
frăției dc arme intre cele 
doua pcțpoare — d sa a 
spus: v

(Continuare in pag. II a)

pcii.ru
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Episoade din Revoluția Socialistă 
din Octombrie

Insurecția din Octombrie la patrograd și arestarea gu - 
vernului provizoriu, Congresul al doilea al sovietelor și for
jarea guvernului sovietic, Decretele congresului al II lua al 
sovietelor asupra păcii și pământului.

Victoria Revo uției Socialiste, cauzele victoriei socialiste

LENIN ȘI STALIN
Marii organizatori ai Statului Sovietic

In no, I <1i' 1-j. < )i lolll- 

brie Lcnin sosit la Sinoljiîj, 
luând direct in mâinile sa'e 
conducerea insurecției. T oa 
ta noaptea sosim neîntrerupt 
la SmoJnii unități ale tru
pelor revoluționate și «deta
șamente ale Gărzii Rodi. 
Ele erau îndreptate de bol 
șevici inspre centrul J ij. 
țuici, pentru inecriuirea Pa 
latului'de lamă, unde semeții 
băuse Guvernul Provizovizo 
riu. 1

In znia de 25 Octombrie (7 
Noembrie) Garda Roșie și 
trupele revoluționare ocupa 
ră gările, poșta, telegrafii1, 
ministerele, banca de Stat. 
- Preparlamentiil a fost dizol 
vat. '

Srnolnîi, sediul Sovietului 
din Retrograd și al Comite 
lui Central bolșevic, deveni 
statul-inajor a] luptei revolu 
ționare, de unde erau lansate 
ordinele de lupta.

muncitorii din Petiograd 
aratară în aceste z le că ci 
tăcuseră o școala bui ă sub 
conducerea partidului bolșe
vic. Unitățile militare revo
luționare, pregătite j.1,1 vede 
rea insurecției de activitatea 
depusă de bolșevici, execu 
tau cu precizie ordinele mili 
tare, luptând cot la cm cu 
Garda Roșie. Marina nu ră 
mase nici ea în urma arma 
tei. Kronsladtul era o tortă 
realii a partidului bolșevic, 
în care puterea Guvernului 
Provizoriu nu mai era de 
mult recunoscuta, prin bu
buitul tunurilor sale Îndrepta 
te asupra Palatului de lamă, 
cfucișetorul ,,Avrora” vest 
In 25 Octombrie începutul 
unei noui ere, era Marii Re 
Poluții Socialiste.

In 25 Octombrie ’j Noen

U. R. S. S. conducătoare a
lagărului democrației și socialismului

Urmare din r?g. I n

lag..,ul democratici In aliiiovîera u- 
uitați fo țelor democraice, î:i zilele 
de săibatorire a aniversarii lui Oc. 
tombrie, , o, orul iugolav va lesînți 
ți mai mult tragica i o’are în ca e 
a ajuns din vina naționa'.i til a a- 
fiați în fruntea I’.C.I.

.Mai clar de.ât oricând, padiJel; 
comuniste ș1 munci.orc i \ăd ac. m 
necesitatea de a îndej 1 ni cu ci.iste 
sarcina ce le.a fost pu ă de , rima 
con.-'iiiuire d n Pulo.iia, a unor par
tide comuniste — aceea de a se a- 
fla in fruntea 1 iptei îmjo'riva pL- 
nuulor de expansiune și a.rei ne 
inif.criaiislă și de a aduna in jur. 1 
lor toate forțele democra i e și pa
triotice a’e popoarelor.

Partidul Muncitoresc Român se 
striduește sa fie la înălțimea sar
cinilor îstoii.e, ca e stau în fața 1 j 
Sub conducerea parlidulu a fost sta 
toniicit în ța.a ncm-tră regimul d 
demo. aț e po, u'ară. Part dul munc- 
cește pen .u a întări poli(i ește și 
economiceșle Republica Popularîj 
Română. In politica sa, partidul re
voluționar al prolelai atului, forța, 
conducătoare a democrației popu - 
lare. nu poate să stea în loc; el 
licbue să evi.e orice siagnan-, căci 
forța sa constă în a merge me- 

brie) fu publicat apelul bol 
șevicilor ,.('atre cetățenii Ru 
sici , cate declara ta Gu
vernul Provizoriu burglicz e- 
ste răsturnat și că puteri a 
de Stat a trecut in 'mâinile 
Sovietelor.

Guvernul Prov.zoriți se as 
cunsese in Palatul de Iarnă 
păzit de ittnclieri ,și bata
lioane de șoc.

In noaptea de 2511 Octom 
brie spre 26, muncitorii, sol 
darii și marinarii revoluțio 
nari luării cu asalt Palatul 
de Iarnă, arestând guvernul 
Provizoriu.

Insurecția armată din Re
trograd birui.

„U.R.S.S. a deschis, indica și 
croește drumul spre socialism, 

tuturor popoarelor"
Conferința rostită de tov. Vasile Luca, 

secretar al CC. al PMR. în cadrul Săptămânii 
Prieteniei Româno-Sovietice, în fața munci

torilor uzinelor 23 August din Căpitală

BUCUREȘTI, 4 (Rador'i 
Ieri după amiază a avut Toc 
in marea sală a Uzinelor 2ș 
August sub egida Comitetu 
lui Național pentru sărbă
torirea Prieteniei Roma 0-S0 
vietice, ccnlerința tov. Va 
sile Luca secretar al C.IC. ai 
p. M. R. cu subiectul ,,URS 
S, a deschis, indică șijcroește 
drumul spre socialism tutu
ror pijipoareloi ”.

La fonkr nță au asistat și 
Vladimiu Iacovlev prim vice 
președinte al V • O- K- S.-u- 
țui, Ghoiadie Fo

reu înainte, lin a fi credincios mâți
lor idei marxist.leniniste. P ■ drumul 
desvollării democrației po.ulare, 
spre socialism, noi și noi sarcini so 
pun mereu în fața noastră. PaȘ m 
a.um la planifica ea economi i noas
tre naționale Paș ’m la o răbdă
toare ptcgă.ire a premize’.or reor
ganizării so.ia iste- a agri nituri. A- 
vem mu t de lu.iat pen ru întărirea 
rândurilor | arlidului nostru, nead- 
mițând p e en‘a în sânul lui a e e- 
nientelor du.inăn a și s rine. Cu 
mână fermă Irebue să curmăm în
cercările du.manului de casă de a 
împiedi a ion l ui e o ia i muici în 
țara noastră.

Sarcinile ce ne stau în f <ța s ut 
multiple și complex L'a ave .r un 
fir călăuzitor sigur — exjei.-.ița a- 
cumulala de popoarele so.ietice î.a 
domeniu! construcției sociali te. Gân
dii, ile și faplele popoaielor din U. 
R S.S. sunt îndi unite de marele par
tid bolșevic călăuzit de ideile ge
niale sie lui Vladimi Iii i Llnin si 
ale lui losif Vi ariuuovici Stalin.

, Bolșevismul este un motel de tac
tică pentru toți”. Aceste cuvințe ale 
lui Lcnin luminează drumul oameni 
lor muncii din întreaga lame, în 
lupia lor pentru democrație și so
cialism.

Gh. Gheorghiu»C j

(Urmare din pap. l-a) _
Smolnîi s’a deschis cel de al II-lea 
Congres al Sov.ctelor din întreaga 
Rusie. Congre.nl, prinlr’un a t le. 
gislativ, a declarat trecerea întiegii 
puteri în mâinile Sovietelor și a 
formal primul Guvern din lume al
cătuit din muncitoii și țărani —, 
numit Sovietul CoinLa ilor Poporu
lui, în frunte cu conducătorul Re
voluției — Vladin.ir Iiici Lenin. 3

Statul sovietic a fost creiat de 
Lemn și Stalin, întemeiat pe a- 
lianța înlre muncitori și țărănimea 
muncitoare. Lenin și Stalin priveau 
dictatura proletariatului ca o forma 
specială de alianță înlre c'asa mun
citoare și massele muncitoare țără- 
i.ești, cu condiția ca forța conducă- 
loaie .1 acestei al anțe sG con.titue 
ciasa muncitoare, c.-a mai unită, cea 
mai organizată și cea mai progre
sistă clasă a societății. „Sovietcl ■ 
de muncitori și țărani constilue un 
nou lip de Stat, — scria Lenin —'

minor și Victor Lcvcnlov, 
delegați ai tineretului anti
fascist sovietic care au fost 
aleși în prezidiul adunării 
in ovații entuziaste ale mii- 
|-or de municitioii, furjețițb 
nari și tehnicieni.

Luând cuvântul tov. Va- 
sile Luca a arătat că Marea 
Revoluție Sociajisiă din O< 
tombrie a deschis o epocă 
noua în istoria omenirii epo 
ca socialismului, ea a des
chis calea revoluțiilor sociali
ste'clasei muncitoare din toa 
te țările. —

Tov. Vasile Luca a făcut 
o amplă expunere a succese 
lor obț'nute de mișcarta rd’ 
voiul’onară internațională și 
de puhoaiele țărilor de 
democrație populară în urma 
Vicleniei Socialismului in U- 
niunca Sovietică și a tttiașu 
lut ajutor pe care tezaurul'e- 
xp. Lentei construirii socialiș 
inului in URSS îl constilue 
pentru clasa muncitoare, pen 
tru toate popoarele lumii. E 
xperiența gloriosului Partid 
Comunist (bolșevic) condus 
de Marele Sta' n. va călăuzi 
și de acum înainte drumul 
poporului muncitor diji țara 
noastră și a oamenilor mim 
cii de preț it'nduii in lupt 1 
ț intru laur rea soi'i.i.lisir.vi 
lui a încheiat tov. V.i i c 
Luca.

După conferință a luat cu
vântul Victor I.eventzov, c- 
rou al Uniunii Sovicti: e, 
V care a adus un vib
rant salut d 11 partea glorio 
suini tineret al Uniunii So 
vietice.

Umplem butelii de

Aragaz Sg 

1111 lip nou, superior, de demoi ra
ție. Uicia.iua pro elariaUd 1 este un 
mijloc de con Iu ere a Statului farit 
burghezie și împoliiva burgheziei. 
In aceaslă formă de S:at, pentru pri
ma oara, democrația este pusa in 
slujba masocloi, în s|ujba celor ce 
muncesc, imelând să mai constilue 
o democrație a celor bogați, a:a 
cum continuu a rămâne Î11 toate re
publicile burgheze, chiar cele nuj 
democratice”. (Lcnin, Opera, voi 23 
pag- 187).

Cel mai mare merit al conducăto
rilor Revoluției Socialiste — Lemn 
și Stalin — constă Î11 faptul că, 
punând la d ispoziția masselor ba
zele teoretice ale creierii Statului 
sovietic, ci au condus personal și 
in mod practic, lupta clasei mun
citoare și a țărănimii muncitoare 
penii u distrugerea vechiului aparat 
de slat burghez (a vedici armate, 
țariste, a ministerelor biurocratice 
cu funcționărimea reacționară, a jus. 
tițici țaiiste, ele.) și creiarea unui 
nou mecanism de Stat — Armata 
Roșie, aparatul de Stat sovietic, jus
tiția sovie ică, ele. Sovietele s’au 
doveuit a fi, chiar dela început, 
organe efecliic ale puter i populare. 
Ele realizau Î11 mod direct sarcinile 
impuse de revoluție: luau pământul 
dela moșieri, organizau viața eco
nomică și alte domenii ale vieții. 
Chiar din primele luni de existență, 
puterea sovietică a promulgat „De
clarația drepturilor popoarelor Ru
siei”, elaborată de Lenin și Sia- 
lin. Declarația a proclamat desvof- 
tarea liberă a popoarelor Rusiei șj 
deplina lor egalitațe, Republica So
vietelor a apărut ca un nou fip 
de Slat, un tip superior de democra
ție, capabil să garanteze oamenilor 
muncii eliberarea lor economică și

Miercuri a avut loc în Capitală

Inaugurarea muzeului Româno-Rus
(Urmare din pag. I-a)

,,ls oria a<*><t i p ietenii d ■ 
veacuri intre poporul român 
și poporul rus se ogiindcțte 
atât de b ne in acest muzeu 
încât îmi a 11,1 nevoie de prea 
multe vorLe. Totuși treime 
sa amintim războiul din anii 
1877 1878 pe care â-ant
purtat alaiuri de Rusia im- 
potriva imperialismului tur 
ce;c. El a însemnat o cotitu 
ră hotărîtoare in viața, noa
stră. ^11 ajutorul arm tei jm 
sești 1 e am putut câștiga a- 
tunci neatârnarea. Marea Re 
voluție Socialistă din Octom 
brie 1917 făurită sub condu 
cerea Partidului Comunist 
''bolșevic) al lui Lenin _și Sta 
lin a sfărâmai lumea capita
lista pe o șesime a g'obu.ui 
pământesc.

După tll erarea țării no.t 
str- l RSS ne a d ti un imens 
sj.’-'.jm dii lom . i', jiulitic, e- 
ci 1 " ' i c; t.n.iț. Ace-t
; j.;to: .acut cu p. t 1 r.t reia 
cerea țacn n-j ist;.' p? b iz • 
uoi'i p-_- care a n pornit, (n 
inii 'țfei cate au urmat în
dată di pî îăzboi fiecare 
mincitor, țăran și iute cetirii 
democrat a s'mtit /cest șpri 
jtn. Tării marea prietenie 
a Uniunii Șovinii e și per
sonala General sșimu ;ii Sta 
In seceta și lipsurile econo 
mice din anii 1945 - 1 47,
ar fi fost catastrofa e pentru 
poporul nostru. Din toata a- 
cestea au izvorât — a spus 
în continuare Dr. Petru G10 

participarea elcctiia a muu i.oiî or 
dela oiașe și sale in organele tte 
conouceie a'e Statului.

Lenin și Stalin au fo.t creatorii 
primei Con-diluții a Republic i I c- 
dcralivc Sovietice So.ia.iste Ruse, 
care a devenit Legea fundamentala 
a primului Stat Sovie i ■ din lume, 
alcătuit prin unirea de bună veie a 
tuturor naționalităților e.iberale ele 
Marea Revoluție din Octombrie. 
Constituția R.S.E.S.R. giranta egali
tatea ce.agililor iiidi.eic-nt de apir.' 
lenența lor rasiali sau națională, 
sex, studii, confe iulie, garanta oa
menilor muncii libertatea cuvântu
lui, libertatea întruni.ilor, liberta
tea de asociere, ctc. To'.odata ea a 
stabilit ob|igațile fundamentale ale 
cetățenilor — obliga,ia de a munci 
și de a apara patria lor socialista. 
Constituția R.E.S.F.S.R. a fost e|j- 
borală pen ru perioada trecerii deL. 
capitalism la sociaj.m. La a con
stituit legea fundamentala a Sta
tului Sovietic aflat pe o anumita 
lieaptă a desvollării sale. Ea a so
luționai problemele privitoare la pu
tere, la înă urile de oid n economic 
ale puterii sovieti.e, la drepturile 
și obligațiunile celor ce muncesc, 
a schițai o perspectivă generală a 
construirii vigoare a so.ia'jsmulci a 
fixat ca sarcină fundamentala a 
Puterii Sovie i.e, desființarea im - 
pârțirii sodelălii în clase, înlătu
rarea ne.ruțătoare a e ,p oatatorilr r, 
desființarea exploatării omului de 
către oin și stabilirea unei organi
zări socialiste a societății.

Constituția elaborata de Lenin ,i 
Stalin a servit drept model pentru 
consliluț ile celoilalte repabli i fră
țești.

(Va urma)

za — sentimentele de prie 
tcn.c și rcci»no-tiința sinceră 
pentru l RSS ^entimente- 
care'an 1. âșt.gat .nimi'c pjpn 
ruliii Roinân. D......  .1 ori-e
inițiativă care contriCi.e li 
consolidarea acestei pri t mi 
ieste o faptă patriotica.

Din inițiativa Insliiuiiihii 
de Studii Ronihto-So. ie ic- 
s’a înființat acest îni.zc.' ca 
re trebue să ajute la lumii a 
rea manșelor muncitoare ța 
restabilirea multor adevăruri 
istorice și la adâncirea R.ga 
turilor de prietenie cu Maica 
noastră vecinii Uniunea .- o 
vielica".

La acesta festiv igite au 
luat parte membr i Preziihu- 
'lui Maici Adniaii Naționale, 
numeroși n'iembrii a guvemu 
lin în frunte cu d. iDr. i c- 
tru Groza, corpul diplomatic 
înfrunte cu S. I. iKaftar.xlze 
ambasadorul Uniunii Sovie 
tice și nimic roși dXgprebenî 
tanti ai vieții culturale și ar 
tistice.

Uupă cuvântarea d lui Dr. 
Petru Groza asistența a vi - 
zilat muzeul oprindu-se în
delung în fața documentelor 
și pieselor expuse

ANUNȚ
Căminul de ucenici di 1 De

va, caută spre angajare, 
bucătăreasă și o f-, tă de 
serviciu, ambele fâ.ă fa 
îmlic.

Salariul de Stat.

Congre.nl
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Trădătorii și-au luat pedapsa

Muncitorimea hunedoreană 
primit cu satisfacție sentința în procesul 
complotiștilor și trădătorilor de țară

1
I

In cinstea lui 7 Nov. se va deschide la Deva

Un dispensar policlinic al 
Casei Asigurăriior Sociale

I" ‘ 
p-.
ar ’
pliv

de |

»-(re-ti

La întreprinderile din Valea-Jîului 
pregătirile de iarnă sunt în toiu

Urmare d'n pag I.

face manevra vagoanelor să nu în
ghețe, au fost monta'e instalații de 
încăl. ire. La puțurile unde se află 
cont ai r> utățile cai i r lor de trac
țiune, au fost făcute canaluri de 
scurgere a apei; în preparație au 
fost construiți pereți pentru opii- 
Tea curenților de aer reci, iar gea- 
nrui i’e sparte au fo;t înlocuite.

Si la A C.P. se muncește 
i lens

Li Atelierele Centrale Pe.ioșeni 
dea'c -mea se fac pregă'iri intense 
în vederea iernii Scocurile osci
lante, ciațerele și alte insta'ații și 
ma«ni! de e .p’oalare a cărbunelui 
con-1 uite sau reparate în ateliere, 
penlnt'a în timpul ie n i să nu se 
degia.eze, sunt aranjate frumos, la 
adățrrt. Din incinta atelierului a 
tosî strâns peste 15 vagoane fier 
veckiu care, a fo,l repartizat pe 
maritree ș| catilăți, pregătit pcnlru- 
a fi nlroJus în cuptoarele de topit. 
Actțrcrișul secției de lâmplăiie a

Cum întâmpină țărănimea muncitoare 
din Leșnic ziua

Sulele județului nostru se 
jjit gătesc pentru a întâmpina 
n -ceața zi a Revoluției So
cialiste din Octombrie.

Jo satul Leșnic, țărănimea 
muncitoare a început să. se 
P'vgătească în vederea zi
le» de 7 Noembrie, încă de 
a>. im trei săptămâni. Ea și-a 
11.-4 angajamentul de a ter 
n inia însâmânțările inainte 
(ic termenul fixat de Comi
se* de Stat pentru însămân 
ț U', și -i-a respectat angaja 
numtul terminând însămân 
țările cu trei zile înainte de 
termen.

Dar nu numai la aceste

r ia'-a pentru a țintea sdrobi 
în fașă orice im eiaare ce 
s’ar mai ivi de a [l(l*'i C-1'
ceririle regimului nostru de 
democrație țiopulară, în înde 
pendența țării noastre.

Lr O'ățiție
Muncitorii dela fabricile 

„\icira” și ,.Ardealul” prin 
glasul iov. Igna, Bâru. Do- 
breanu, W^SOcsan și 'alții, 
au infierat acțiunea dusă de 
tradatoii împotriva țării și

fost reparat, iar secția mecanică a 
fost asfaltată.

Pentru efectuai ca acestor lucrări, 
muncitorii și funcționarii dela A. 
C P. au depus peste 2500 ore vo
luntare de muncă.

La Lonea s'au prestat 
203 ore de muncă voluntară

La exploatarea carboniferă Lonea 
muncitorii a elierului de grup pres
tează zilnic peste 200 orc voluntare» 
de niun.ă pentru strângerea fierului 
vechi a un.al prin in i ta a e icrelor 
pentru a fi revalonfi a*:. Funcțio
narii admini trutiri dela această ex
ploatare, pi.n mun ă volunta ă au 
araniat în stive n a erialul le i nos, ce 
se fo'.oseșl? în mină, au golit căr
bunii din ga'eiii.e dlhozurilor, în 
care se depozitează cărbunii soi 
din mină, înainte de a fi t i ni i 
la preparație.

In felul acesta, muncitor i aceston 
întreprinderi se pregătesc pentru ca 
iarna să nu stânjenească cu nimio 
bunul mers al producției.

A Petruș, coresp.

de 7 Noembrie
munci s’au mărginit țăranii 
muncitori din Leșnic. Prin 
munci voluntare ei și-au luat 
angajamentul ca împreună 
cu personalul Fermei de Stat 
să lichideze cu o scrie de, 
lipsuri elela această unitar». 
In ziua de 2 Noembrie a. c. 
au fost mobilizați de către 
organizația de bază din lo
calitate un număr de 50 lă 
răni muncitori care au mun
cit în mod voluntar pentru 
buna gospodărie a Fermei.

S’au evidențiat în aceste 
munci voluntare Alma Ni 
stor, Turca Sofia, Mot Va 
Seria și Turca Aurelia.

.1. poporului miturilor. 
Mtiioiii clin V;ik; 1 Jiului, 

Munții 'Apuseni, lcliin' ,>i 
Ghelar și-au ridic.it glasul lor 
tăios imțiotriv a tic âloșiilor 
vârșile dc l omploti- ti, spioni 
și sabotorii Imțilicați în pro 
ceștii judecat de Tribunalul 
Militar, solid.irizâiidu se cu 
Tribunalul în sentința apli 
călii. , j

La lei, muncitorii dela ccle 
lalte inlreprindeii din iu - 
deț au primit cu multâlbuiu 
rie sentința prin care trăda 
torii țării și ai intereselor 
pojporului fmuncitor și-au 
luat pedeaps 1 cuvi uită.

Muncitorimea hunedorea 
na .și-a luat angajamentul 
s;i-și ascuta vigilența, să dc 
maște pe toți trădătorii vân 
cluțt dușmanilor Republicii 
noastre Populare și ai popo 
rului nostru muncitor.

La turnâtoria uzinei
Câlan se introduc
La turnătoria uzinei . 

toria” Călan, una din 
mai vechi turnătorii ale 
stre, metodele de lucru 
transmis din generație 
generație, aproape nemodili 
cate. Dar, odată cu schimba 
rea regimului cu reorganiza 
rea industriilor, un suflu 
nou a .început sa domneas 
că în ateliere- Și ceeace 
este mai îmbucurător cste 
faptul că nu numai cei ti
neri au înțeles spiritul nou 
al îpuncii, ci și cei 'bătrâni.

Astfel, bătrânul maistru 
Lukacs Franc sc, a lucrat 
timpi'de 30 de ani (In fturnăto 
rie, folosind la pudratul for 
melor de radiatoare, talc. — 
Căutând să găsească o so 
luție pentru a reducc prețul 
de cost all fabricatelor, el 
a reușit să înlocuiască tal 
cui prin ciment obișnuit, un 
material mai eftin și ușor'ele 
procurat, realizând o econo
mie lunară de cca. 7.000 de 
lei.

Fe de altă parte utilizarea 
cimentului a determinat o 
reducere a procentului de

„Vic
cele 

: noa
s’au 

în

1

Publicatiune de concurs I
Inspectoratul școlar al ju 

dețului Hunedoara Deva, des 
chide concurs pentru ocupa 
rea a 2 posturi pentru oa 
meni de serviciu.

Condițiunilc de primire, 
potrivit Statutului Funcționa 
rilor Publici.

Cererile și actele legale, 
se vor depune până la iț 
Nov. 1948.

Ocuparea se va facc prin 
transferări și nou\ numiri.

Cei interesați vor cere m- 
fonnațiuni între orele 11 —• 
13, zilnic, la cancelaria. In
spectoratului școlar al jude 
țului Hunedoara Deva, Pa
latul Nou Admini ti ativ, c- 
tajul II).

J )i. ani de zile, dispensarul 
( asf'i A-.igurâri) ,r Sociale 
<1 a Deva, luii< ți'nia în mod 
defectuos, inti’un local ne- 
1 orespuuzalor, neiiitrcl-uința- 
bil în timpul ii-inii ș1 -ne 
higtnic, Aici, bolnavii ,tre 
Imiau s.’i st< . și - â aștepte o- 
re și chiar zile întregi, pi
nii le venea' rândul spre â. 
fi consultați, intr'un mod 
foarte sumar, deoarece într'o 
singuiâ cameră mici medi i 
dădeau consult iți', deodatfi, 
fală ap tratele și instrumen
tele necesare.

Din inițiativa Consiliului 
Sindical Județean Hunedoa 
nu Deva și a Sindicatului Sh 
nilar, s'a luat hotărirea 14 
în cinstea zilei de 7 'Noem- 
briyfsa se curme odata cma- 
ceasta situație dezastruoasa 
a dispensarului și să se a- 
menajeze un local 
zător, înzestrat cu 
ratele și secțiile 
scopului pe care 
pensar trebue să-l deser -

corespun 
toate apa 
necesare, 
acest dis-

„Victoria" 
noui metode în munca 

rebuturi^ fapt cu atât mai 
impjt nt cu cât, fin aceasta 
perioada s'a lucrat și cu un 
pământ (de 4um{ntitorie țric 
mai proastă calitate ce] din 
U. R. S. Ș. fiind [lipsă.

Maistrul I.ukacs Fr. nu se 
mulțumește (numai cu » a- 
cest rezultat: el lucrează a- 
cum în direcția îmbunătăți 
rii aspectului radiatoarelor.

Fustașu Gh. •. oresp. vo1.

La secția Turnatorie, a u- 
zinei ,.Victoria” clin Călan; 

Iov. Delemia losif, a in
trodus in munca o inovație, 
înlocuind modelele de turnat 
cratițe cu matrițe care dau 
posibilitatea uceujciljor să 
toarne 20 bucăți cratițe la 
zi, în loc de 12 (burați cât 
se făceau până acum.

Gotti Gheorghe coresp. voi

Populația hunedoreană sărbătorește 
cu viu entuziasm Săptămâna 
Prieteniei Româno-Sovietice

(Urmare din pag. I a)

Sovietice, care cuprinde un vast ;i 
variat material docuir.en ar legat dc 
relațiile prietenești a;e poporului r.oș, 
tru cu

Cca 
-'.mânii 
vielice 
populația orașului nostru prin par
ticiparea sa impre. ionantă la fes
tivalul artis.ic organizat de unitățile 
militare din Deva.

Conferința d-lui Col. Costescu Vin 
tilă, „Armata sovia.isă, armata pă-, 
cii, independenței și eliberării po* 
poarelor”, a fost încadrată de uit 
frumos și reușit festival arii tic 1 
cărui conținut a reliefat frăția dei 
arme a armatei noastre cu glorioa
sa armală sovietică ți sen i.nentul 
de strânsă prietenie va.e 1 agă in
disolubil cele două armate și po, 
poare vecine și prietene.

Aspeclul săibăto.esc al orașuli i 
Deva, pavoa.al cu panouri, lozinci, 
drape.e tablouri precum 
și almosfera entuziastă, fac.- din 
fieca e ce'.ă'cjn un part'ci, ant activ 
la sărbă.o irea Săntăm: n i Prieteniei 
Roinâno.Sovietive.

popoarele sovietice, 
de a treia zi a sițpții-

Prieter.i.i Româno-Scc 
a fost sărbătorită dq 

vea:,< a.
lutr’.idevar ângaj micuțul 

aj< 4 ț nul i aslaztp.f lucte.i 
yn intens pentru it rmuiar a 
menajar lor noului dti.pcmar 
polii linii pana ]a data pro 
gramata. Iii fapt care me 
rita să fie menționat < 4e 
faptul cum membrii Sindi' a 
tuhii M'talo-Chimic din De 
v.t au îuțele sa dea corn ur
sul, prin muncă voluntară 
la instalația electrică a nou 
lui dispensar, tăcând astiel 
ojeconomie C A. S.,/de cca. 
22.000 lei. In aceasta lucra 
re, in care s’a depus pe-te 
350 ore de munca s'au e\ i 
dențiat muncitorii: Weber 1. 
Wp-ber Tonta, Dat id l'.ntl 
Ghițiu Zena, Pârva Aurel 
Lazâr Petre și Rădic șjircea 
care a venit în mod special 
dela Hunedoara pentru acea 
stil lucrare.

Noul dispensar policlinic, 
care astăzi se compune din 
15 încăperi va ti amenajat 
în așa tel, încât fiecare, ser 
viciu să aibe o cai»*eră sau 
2, după necesități, cuprin 
zând secții de radiologie. 
O. R. L., oftalmologie, chirur 
gie, ginecologie, dc-rmâtolo 
gie, venerice, fizi itc-rapit. 
prccuni’ș. s ifux, ultra-violet -. 
ultra scurte, diatermie și u- 
tilajul necesar.

In afara de aceste serviciul 
de Stomatologie va avea un 
laborator dentiștii- înzestrat 
icuncui instrumente moderne 
și instalații de apa în apa 
r ului denlistic, rămânând ca 
să fie prevăzut' în noul bu
get — pentru complectarc,'i 
dispensarului policlinic — un 
laborator de analize care să 
deservească întregul județ.

Odată pus în funcțiune a 
cest dispensar, starea peni 
bilă a consultațiilor din 
trecut va fi rezolvată odată 
pentru totdeauna, și va per
mite; ca deacum inaintc toți 
salariații care vor solicita m. 

serviciile di pensarului șa 
fie satisfac uți pe deplin.

La Petroșeri
prezența unui numeros pu- 

în sala cazinoului munci.oresc. 
1 Noembrie, a avut loc fest-

In 
bl ic, 
Luni 
tivilatea deschideiii Săptămânii Prij. 
teniei Româno-Sovie i.e.

După conferința ,,Pr e.enia de no, 
sdruncinat dintre R.P.R. și U.R.S.S,’' 
rostită de tov. Roșea Dumitru, vice
președinte al filialii A.R.L.U.S.-Pu. 
troșeni, a urmat un frumos festival 
artistic alcătuit cin reii.ari, coruri, 
și dansuri românești t sovietice, 
la care și.au dat concursul coiul șan« 
lierului Bumtești Livezeni și or
chestra de balalaici a 11.ia ci ARLUS,

In a doua zi a săptămânii, ti
neretul local a dat un to.^at fes
tival artis ic în cadrul cănii a con
ferențiat tov. Kovaci Pius secreta
rul Jud. U.T.M. Valea Jiului.

La sfârșitul festivalului a avut 
Ioc premierea elevelor Vereș Ro- 
dica, Nicoară Elena, Varga Stela, 
și e.evului Dini..iu Gh., care au 
câștigat concuisul inițiat printre e- 
levii școlilor lo.ae pent u pregăti
rea teze.or intitulate ,, Importanța 
prieteniei Româno-Sovietice.

ridic.it


ZORI NOI4

Interviewul acordat 
de Generalissimul I. V. Stalin corespon
dentului ziarului Pravda continuă să 
rămână în centrul atenției presei mondiale 
Comentariile presei italiene, maghiare și finlandeze

In ședința din 2 Noembiie a Comitetului Politic al ONU 

A. L Vâșinski a demascat 
din nou netemeinica manevrelor angla-cmeri- 
cane cu privire In așa zisa problema greca

R< i\ț \, 4 Kudori. I’- 'Sp. n 
șurile Cenoi'ulisșimului Stu 
lin ț,i Întrebările corr-.pon 
(lentului ziarului ,;1 îaviE" 
continuu ‘ia iăn.1111 în c n 
tru! atenț'ci presei itați ne.

('oincnt.ind ule-.te raspiui 
suri ziarul ,;l'nila” subli 
niaza creștet a nec-pnli nita 
a.lforțelor plicii lorțe caic- l i 
ra îndoiala vor ști să împie 
dice dcslăntuirea unui nou 
războiu. Nu este adevarat că 
războiul este inevitabil aș . 
i uni încearcă sa afirmă duș 
manii păcii — scrie ziarul, 
j^jassele largi ale popoare
lor se împotrivesc unui nou 
tădjoiu. v ' mmm

In acelaș timp confuzia 
produsa în presa italiana re 
^cițjii fițara de ; ă 4 ț’Kn^.tirt'ei 
lui Stalin este mătfurie a | 
dificultăților de care se cioc 
nesc slugile ațâțătorilor ]a 
război prin încercarea 
lor disperată de a ascunde 
adevărul despre pol tica paș 
nicăia Uniunii Sovietice.

Budapesta. 4 Rador . Zia 
Bele ungare continuă ri el, s i 
comenteze pe larg raspunsu 
ide lui I. V. Stalin la între
bările coiespimdentuiui ziant 
lui ,,1’ravda”.

Ziarul ,,Szabad Nep” 
scrie; ,,Declarațiile lui I. V. 
Stalin au demascat tactica 
ațâțătorilor la război, ba .1 
tă pe înșelarea poporului și 
tui cenfirmat doiința Uni ii 
Sovietice de înțelegere paș 
nică.

Aceste declarații nu schitu 
bă politica Uniunii Sovi ti 
ce ci o întăresc. In ;tccașla 
politicei nu este nimic de 
schimbat p ntrucă e 1 nu șt •

La închiderea ediției
Dezastrul dela Mukden este o lovitură 

teribilă pentru guvernul Kuomintangului
l’ekmg, 4 Rador). 

prudentul Xgeației France 
l’ress sef e că dezastrul dela 
Mukdtnesi o Jov ituira m. ibi 
la p.i'itru guwrnulKuomin - 
tânguiri. El a pierdut o ,se 
rie.Hin.re cele mai bune di .i 
zii ale saje instruite dc a- 
mcrcani, mari cantități de 
t-cbi] jmeni, ț,r..'C.iin și c-m 
tro’u) asupra < fui mii r are 
arsenal a) Climei c^re foi i 
scșic 1 1 .oco ti 1 nic eai sp.ci t 
li.șri în producția de mitrn’ie 
re, țpuȘti și pu.ti-mitraliere.

l'nfapt dc mate scmmfic.i 
ție5 teste că cea maifmarețpar 

u'im.ii singurii palid, a ju-t i 
< 1 : iitgură menita șă fie v i 
lorica „1. Din a( < ist., , ,ul, ii 
li’.g irul imperialist își pAr 
d<- jmterilc iar forțe! laga

ii soci.șbșt iri':c. Cu. iute* 1.. 
Jui’I. V. Stalin clmilic.i^situa 
ția și ccntribiie la de-moțl 1 
rea progn-sulu și ],i li

(Urmam din pag. Ia) 

doaiea țăr;mim:i noastre, marii in
dustriași care exp'.oa'.ail sângeros pe 
oamenii muncii, c in.i. a' i de raz- 
boiit iascișli, cu cugetul în.ârcat de 
nenumărate crime, rămășițele legio
narilor, profesioniști ai crimei, slin 
gi plătite ale Gestapoului și ap,oi ale 
spionajului american, loa e lepăd 
lurile și scursoiile unei societăți ba
zate pe jaf, pe crima și înșelăciune.

Complotul criminal urzit de banda 
de complotiști și trădători mânați i'e 
stăpânii lor de peste o.cart urmarea 
înstăpânirea din nou a blestematei e. 
xploalări și asuprii burghezo-mr- 
șiercști, răpirea libertății și inde
pendenței naționale, pierde.ea suve
ranității de.. Stat și transformarea 
României înlr’un stat va-a! impe
rialismului hrăpăreț i sângeros, cu 
întreg cortegiul de nenoroc ri ți uu j- 
linți înduiale ani de.a rândul de |r- 
por, pe vremea vechiului regim

Poporul român își dă scama ca 
. aceasta ar fi însemnat transfcrmarctr 

României înlr’o a doua Grecie, ar 
j fi însemnat transformarea României 
| înlr’o baie de sânge, ar fi însemnat 
I noui și grele jertfe, noui ,i grele si* 

ferinți pentru fan.iiile noastre, peri-
I tril căminele noastre.

De aceea poporul român v.de în 
acești crimina i și în c i pe care 

i aceștia ii reprezentau pe dușmanei 
sângeros al muncii sale, pașnice i 

; creatoare ai vieți sale nori, paj 
dușmanul capabil de orice crimă,' 
gala să vândă Patria și poporul- 
pentru câțiva dolari și li c sterline, 
gata să facă să curgă torente do 
sânge popular, gata să arunce țara 
noastră în războiu, panându-și ul
tima și suprema nădejde înlr’un nou

dama pjl(-ii.

llef nki 4 R idor). ('o - 
nu ni înd răspunșuri e |ui I. 
' ■ Sud n ziarul ,,\’ap:trisa;k.i 

r;e; că răspunsuri e lui 1. 
ă'. Stal n sunt un aveitișn eut 
și pentru acele cercei'1 din 
1 iulanda care sub masca 
..neutralității’’ își continuă 
jitrigilcaiilaturi de ațâțătorii 
în războiu occidentali.

Sîtuația din China
In timp ce armatele populare de 

eliberare contiuuă atacurile 
în China de Nord 

întregul guvern a lui Cîang Kai 
Shek a demisionat

Manking. 4 Rador). Du 
pa cum anunța Gorespon.'icn 
tul agenției Reuter, după de 
misia președ ntelui guvernu 
lui .KvJoiuinlțapjgului Wa))gi 

iu Ilao și a ministrului de 
finanțe W;ing yon Vu ' 
d n pricina eșecului politiii ji 
econom ic a guvernului șj 
al1 relon, ■ monetare, eșec a 
gravat de dezastrul mi'itar 
din Manciuria, guvernul a 
liotarît Miercuri să demiși > 
neze în întregime in ciuda 
apelurilor primului ministru 
|ca ni niștrii să rămâi.ă la po

te a zonei' s’a predat (fără lu 
ptc qeeace dovedește mora 
Iul extrem 'de scăzut al Iru 
p .lor Kuom ntangului.

Corespondentul scrie că 
forțele populare și-au intensi 
licat atacul împotriva capi’a 
lei provmc’ei Slianzi, Tai- 
luan,

Arătând ca prestigiul lui 
f 'iang 'Kai Shek, a suferit 
foarte mult de pe urma'țdeza 
-irului dela Mukdcn, cores 
pandentul -crie că și observa 
tur i ,politici din .China .se 
indoesc de fapnil că Cbiu.a 
chiar in qv entualitat^a unui

citanii 11 ai Uluite cuvântai! 1; 
reprezi nlunți'or aiiglo.au cri. ani A. 
1. Vâșin-ki a demon.Iiat că inimi'i- 
nile unit aiguii.cnlele a- e|o a <are 
caută jâ aii'iice vina inierveiițioi’i;- 
tilor anglo.aniei ii ani, a 11, a ve ii
lor din Nord ai (indii.

|)eraie<e unii u.embii ai Co.ni
țelului aparfnând n.ajo.iaii anplo- 
ameiiiane au lonlislat afirmația de
legație1 so-.ieie <;t condu i le co- 
mis'unii Laliai i e nu co e pund a- 
deviiialei stări de 1-crini și : r r bl t 
deaeeea ie pin e, A. I. Vâșin-kl a 
citat o ser e în rcagă de noui fapte 
incontestabile care dovedesc lip-a 
ac teniei a concluziilor de mii sts.

Șeful delegației sovie i e a ana
lizat proceu-le verbale ale așa nu
mitei corni ii ba'cai.icc și a arătat 
că înseși incnibr i d, rej rczenlan'ii 
Australiei ți Pakistanului, au pus la 
indoia'ă lemeini ia depozițiilor mar
torilor cule-.e de ob ervator i eoni 
siei ți concluziile ba. ale pe aceste 
de|X>ziți i.

sturilc lor tară ' ă țin 1 sea 
mă dc acest gest ai său.

Intre timp, armate ie p pa 
lare dc eliberare din Ultimi 
de Nord au atacat Miercuri 
armatele Kuomintangului în 
vestul I’rov netei Hop, i și în 

provincia Sui yusk, forțele 
populare de eliberare urm t- 
resc în acest atac șa 'împie 
d ce regruparea flancului ar 
matelor Kuomintangu'.ui îmi 
iute de a începe bătălia ho- 
tăritoare pentru China de 
Nord.

ajutor american nelimitat, a- 
cesta ar putea să-și restabi 
lească poziția.

Shensi de Nord 4, Rador) 
Comandamentul \rmatci dc 
eliberare din Manciuria a a- 
dresat v.n aj:cl restului div izii 
lor zdrob te a’e Kuomintan 
gulu dc a se alătura arma 
tei de eliberare. Acest apel 
a av ut un larg răsunet în spe 
cial în sectorul Mulu 'Rvi 
unde /trupele ]ui Ciang Kai 
Shek capitu’ează și unde au 
fost'luați prizonieri 70 de ge 
nerali ai Kuomintangului.

A I. Vâ n-ki a 4: nat .1 dc i
| .11 an : ite iezim- iș r de iuțelvs 

din | un-tu1 de vedt v al 1'j r-/culac
ii ui a sr lan o on 1'1 Mo igevc.ii, 

a e l i a e m.o ent to|u■< Î11 Gomi- 
leail P- Ite O 011 l'lziil uni iei 
I al. ani. e sunt 1 cin e.i <■ a'i. Mod e 
son a 11 elino cui ca <■ le ,, l<- f ipl

: evident” 'U lllpt.itor-î de gu rit
I , n I 1 a 1 1 i I in truclia mi i-

lara in p.d'e ve. ine din Noidi'l (iie- 
1 o■■ ; ia aude or rapoarte ale io
nii'. ei ’c ip-e c dovezi 11 icieute 
privitor a |.irli i, arca activa a f..r-

I țelor a.ma'e ale ve. n'lor din Nordul 
'. (ii< iei la o-uiați'e de pe teri- 
. loriul grv; că exemple individuale 

de t.icire a fjontierei de care Iii|- 
taiori dc guerilă greci ar putea ft

■ expli ale | rin di i.uita ca de a se 
păzi fionliera in icgimile mun
toase din se.loare e albanez, bul ar 
și jugoslav.

Av e-le vimcii i ale hi Modgeaou 
a s| 11- A. I. V' uiski desvinovă- 

țese pe vecinii de Nord ii Greciei 
și demonslria a ne.emeiiii ia con
cluziilor con i iei 1 a’cat ke deși V.od- 
geson nil și.a pus a,castă sarcina.

(tcupându.sc de doiința de egalu
lui ausliid'iiii exprimata la o șe
dința anteiioara ca reprt zectauții, 
Greciei, Albaniei, Bulga i 1, -,i Iu
goslaviei sa se întâlnească la Pa-

SENTINȚA!

pCHllIUI PICI

A I. V.I Iii I<| a . a al ni ia

1 îs peiilru a în.crta a ire/.. ne.m.e e

' ■’alnli- toi, A. 1 V.-ș n Iii a «•»*» bdi-

v :it . -'i a-di dă H.i• iir‘ Mriîîid.

lin ml.: cu t a i a lui Pj-

I iii. ii >l< b ,•Ml Ul /■ ' I * * - iu djr- , ia

doa.nc/'e tui ic im .ic., A. 1,

ViȚin-ki a ic a'al ir-ii 111 (il >: U| fî5

. 1. 1 in 1 a în it al la A- Lj'.’ ’ II I

kio . inc:111 IIJ<* imiiai p, i.-r:’ • Vr

injiic -iui; 1' IO.D J.
A I \ n ki a <1. 1 ii al ta 1 -10-

b'» «1 a :*I < a a ut pu va 11 r* -- v ala

1 h tlUiti!ț a ta 11 llj >c r ■tr.iii • sa

fir H-lw*'-' din Cji. . la bl n -.1-

1 ravla ț ir.i a crq r c 1111 w”.i\c 11 ti’?

*••.1 rrpre/in1. c ini'* ic e e ni a bcp . r |

iiua-lra ion ta în a a ia,c ii c ala 
atenția a tipia gravei raspundcil pe 
care și.o a-umB comitetul | '.1 ic, 

dacă el aproba proec ul dc 0,0- 
luție indicplal im|o r.va vc.ii.il- r 

din Nord al < rrc hi pe bac, acu
zațiilor îii.piumuta'.e din ra, ■ • ele 

așa zi-ei corni i; balcani c.

ne bii 0 0 111 e u 1 1 | 1 0 1 1 a u ra

iaplului 11 ir.i'ciul r. <4ui ii <■>-

viellic avânil dc -■ o|. cui 0 i 1 tu a
1 ,. ii Î11 Bi'c.ini. p e ■'■du a 1 nea
nia-ini taie sa a-igur • u ba/u 1 j-

lilică pentru lini i 1 a ‘ituaii i <iin

< l'ccia.

In nmcdi/i'. cl a - iip- 1 i îl « i

măcel mondial, așa cum d.G, < a 
interesele ațâțătorilor Ia ra/buiu, pa
tronii ț i instructorii lor.

In timp ce di la uu l.i al
ini al țarii, în uzine și falei i. pe 
ogoare și in laboratoare, pop rul 
muncitor cia încordat în mrea bă
tălie pentru ciad r<a unei vi ți no i 
n.ai fericite pentru c i ce mim:- c 
a unei vieți libere de expl>di c 
și asuprire, in timp ce patria noas
tră, Republica Populara Român.,, se 
dovedește a fi un lactor acm iu 
lupta pentru asigurana unei păci 
trainice in lume, — acești du-rnaij 
ai patriei și pop.o u ' i r.ostru iezeau 
[>e ascuns un complot crini.nai, e 
pregăteau sa vândă înde, ciulei.ța Re
publicii noastre r pregăteau din unj. 
bră odioasele lor asasinate.

Iată de ce sentința pronii ța i de 
Tribunalul Alițilar împotriva uu- 
lui de complotiști, spiori și sabo
tori, este sentința int.egulti popor 
— ca exprimând deopotrivă do
rința oamenilor muncii din Valea 
Jiului ex| loatați sângeros de liujriu, 
Bilș și comp, a oamenilor muncii 
din uzinele Hunedoara și Calan ex
ploatați de zâuschn’tt, ca și d in-a 
întregului popor român — ale et
nii interese viae erau serias ame
nințate de activitatea criminala a 
complotiștilor.

Sentința pronunța ă în pro<C-ul o- 
dioșilor complotiși trebue să fie 
un serios avertisment pcn.ru toți a- 
cei cate ar mai îndrăsni sa aten
teze la viața Republicii Popu.a e R.>, 
mâne și în a.c aș timp un udemti 
peniiu clasa muncLoaic de ași as. 
cuți vigi'ența revolu i maia împo
triva dușmanilor de clasă..

fTipj. „Progr«swl“ — Deva

v.de
aiiglo.au
pcn.ru

