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Muricitoritnea, țărănimea muncitoare, meseriașii, 
intelectualii toate aceste clase și straturi sociale, 
care formează covârșitoarea majoritate a poporului 
rmstiu sunt vital interesate ca republica noastră 
populară să sa desvolte și să se întărească.

Este neapărat necesar un larg organism politic, 
care să înmănunchieze toate aceste clase și straturi 
într’o singură mișcare viguroasă, largă, puternică 
prin sudura ei lăuntrică.

Acest organism va fi Frontul Democrației Populare. 
(Din raportul tov. GH. GHEOI- GHIU-DEJ 

lăcut la Congresul P. M.H.)

făcaaiS e9e Iod® St.
'Ccfligreso! SeavIcJuSui

In ședința din 21 Feb îuarie a Congresului. Partidu
lui Muncitorești Român to/. Cil. GHEORGHIU L)E| 
a prezentat raportul politic general. Publicăm astăzi re 
zumatul primei jumătăți

Tovarăși și tovarășe.

ii

Congiesul nostru de~ăvârșeș.e ce- 
tace ani realizat încS înainte de 
Congres, în domeniul unificară po
litice și organizatorice. Crearea par
tidului unic al clasei muncitoare 
uu este o simplă hotarîre care abia 
urinează să fie tradusă în viață in- 
triun viitor inai mult sau mai pu
țin apropia!, deoarece noi venim la 
acest Congres cu organizații unica 
Si cu conduceri unice ale organizații
lor de partid.

Unitatea organizatorică pe care 
ani infăpluif-o în organizațiile noa
stre de partid de întreprinde :e și 
instituție, de sector, locale, tfe pla
sa și județene, a izvorit în mod 
organic din uni’.a.ca noastră de ac-

raportului.
țiuite în cadrul Frontului Unic Mun 
citoresc, din acțiunea de lămurire 
ideologica și din apropierea tovara 
șeasca ce s’a închegat în . munca și 
in lupta dtba în comun. In felul a- 
cesta am izbutit să făurim o baza 
solida, de nezdruneina , Partidu
lui Muncitoresc Român —■ unicul 
partid al clasei muncitoare — a 
cărui realizare o vom consfinți aci. 
Nu numai faplul creării unui par
tid muncitoresc unic, Î11 sine, dar 
și felul în care s’a tăcut unificarea, 
reprezintă o mare izbândă a 
citorimii din România.

De aci 
membri ai 
muncitoare 
avantgarda
Partidul Muncitoresc Român'

înainte sunteni cu
ace uaș par id, iar
are un singur partid, 
ei marxistă-leninistă —

Situația internațională

de cercurile

Împrejurările externe în momen
tul unificării po 1 r e, organizatorjee 
șl ideologice a proletariatului din 
România, constitue o confirmare ca
tegorică a aprecierii că în poiidca 
internațională există în prezent două 
tendințe profund deoseLite — ten
dința imperialistă și an'.i democra
tică și cea anti-imperialistă și de
mocratică. In lunile ce s’au scurs 
s’a vădit și mai mult deosebirea 
profundă ce exis ă între țările la
gărului impenatist și cele ale la
gărului democratic în tot ce prive
ște organizarea postbelică a lumii.

Reliefând obiectivele urmărite în 
politica internațională
imperialiste americane, tov. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a arătat apoi 
că aceste 
mul rând 
mondială 
sateliți ai 
tele mai 
Franța.

Lupta popoarelor pentru suvera
nitatea și independența lor constitue 
» piedică îu calea transformării în
tregii lumi in moșia bancherilor și 
președinților de trusturi americane. 
Creiarea de baze militare, jefuirea 
diferitelor țări pe cale de credite că- 
malărești, înlăturarea din guverne a 
forțelor politice, credincioase jdeii 
de independență națională, propa
ganda impotrixa ideii de suverani
tate națională făcută de slugile im
perialismului american dela Chur- 
chill la Bevin și Blum — toate a- 
ceste mijloace poli.ie, economice, 
ideologice, urmăresc acelaș scop — 
de a desființa suverani.atea altor 
state, pentru a avea pretutindeni 
„porți deschise” în fața e pansiunii 
imperialismului american.

Mareața putere socialistă — Uni
unea Sotietica, precum și țările de
mocrației populare ce s’au smuls 
din că'uele impefia ismuui și și-au 
cucerit independența, reprezintă în
deosebi un obs'a'ol de ne'recut în 
calea expansiunii inipeua is.e a noui-

cercuri urmăresc în pri- 
sa cucerească dominația 
reducând la situația de 
Statelor Unde toate sla- 

slabe, inclusiv Anglia și

lor pretendenți la dominația mondi
ală.

Puternica mișcare muncitorească 
și democratică din toate țările re
prezintă o a treia piedică în calea 
cuceririlor dominației mondiale 
către imperialismul american.

Planul Marsha I este un plan 
subjugare economică și politică 
țărilor europene, de paralizare 
industriei lor naționale și de des
ființare a suveranității lor.

Scindarea în două a Germaniei, 
pe care o săvârșesc imperialiștii an- 
glo americani este și ea strâns le
gată de planul Marsha 1, deoarece 
acest plan prevede transformarea Bi 
zoniei și îndeosebi a Ruhr-ulti în 
principala bază mi itară și econo
mică a expansiunii imperialiști, în
tr’o bază de pregă.ire a unui nou 
război.

Acum, după divizai ea Germaniei, 
organizatorii lagăruiui imperia is în
cearcă și divizarea Europei. Frunta
șul laburist Bevin a luat cuvântul 
în parlamentul englez pentru a pto- 
clama necesi.atea in.'imțării unui 
bloc occidental, adică tocmai acel 
bloc al statelor legate prin obliga
țiile lor față de Statele Unite ale 
Americii, despre care am vorbit mai 
sus. Lacheii europeni ai m >rilor ca
pitaliști americani vor să le ușure
ze «ăstora din urmă sardna de a 
-tăpâni și jefui scmi-coloniile lor 
europene. Pnlidca blocurilor mili
tare și politice este poiti.a cercu
rilor imperialiste, care vor să îm
pingă omenirea in riun nou război. 
Deaceea acest plan al faisului so
cialist Bevin a fost sa'u.at cu entu
ziasm de toți stâlpii reacțiunii in
ternaționale — Churchill, Vanden- 
berg, Dulies și alții.

Pentru a intimida pe cei cu ner
vii slabi, propaganda inpcr’a'istă 
caută să prezin e expansiunea im
perialistă a S ațelor Unite ale A- 
mericii ți diversele planuri și ma
nevre legate de ea drept o mani-

Gheorghiu-DejTov. Gh.

festare a forței imperialismului a- 
merican.

Și Ia noi în țară rămășițele fas
ciste reacționare camă prin țoale 
mijloacele ce le sunt accesibil1 să 
facă reoia.nă ace ei forje, d'V.n ă 
singura speranța a tuturor clor ca
re își închipuie că după ziua de a i 
ar mai putea urma nu ziua" dz mâ:- 
nc, ci ziua de eri.

Acestora noi suntem nevoiți să le 
pricinuim o crudă de amă'țirc.

Priviți tabloul lumii ca; i aliste. 
Mult lăudata democrație burgheza 
este Î11 stare de total fali-neit. Ea

nu a reușit, așa cum visa clasa ca
pitalistă, să innăbușe fa ra luptei 
de clasă și să stabilea-că „pacea 
socială” între exploatatori și exploa
tați. Massele populare își dau tot 
ma. limpede seama de adevăratul 
conținut al democrațiii burgheze ca 
o formă a dțc'atur.i burgheze. Vă
lurile sunt aruncate de o parte. In 
țările cla ice a'e democrației par
lamentare burgheze ca Franțt, cele 
mai elementare principii parlamen
tare sunt călcate în picioare. Iu nu-
-------------------------------------------------—--------•

— Continuare in p»g. 3-a

C. C. al P. ffl. R.
Delegații la Congresul Par

tidului Muncitoresc Româna» 
ales Luni dim. în unanimitate, 
prin vot secret, următorul co
mitet central compus din tov.;

Apostol Gheorghe, Alexe 
Augusiii ,BodnărașBmil,Borilă 
Petru, Chivu Stoica, Chiși- 
nevschi Iosif, Constantine seu 
Miron, Constanța Ctăciun, Co
lin Dumiri u.Chișinevschi Liuba, 
Dalea Mi hai Drăghîei, A- 
lexandru, F|orescu Gheorglie, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Geor- 
gescu Teohari, lordăchescu 
Teodor, Luca Vasile, Levin 
Mișa, Maurer Gheorghe, Mo» 
ghioroș Alexandru, Moraru 
Mihail, Maieescu Constantin, 
Niculi Icni, Pauker Ana, Pas 
Ion, Pârvulescu Constantin, 
Popa Emu, Rădăceanu Lotar, 
Rădăceanu Eugenia, Rangheț 
Iosif, Răutu Leonte, Radova* 
novici Ni'.olae Solomon Barbu, 
Suder Wt'helm, Sălăjeanu Le» 
ontin, Șerban Avram, Tănase 
Zaharia, Țenescu OlimpiaVoi- 
tec Șt fan Vasilichi Gheor
ghe, Vaida Vasile.

Membri supleanți ’■ Bughici 
Simion/Bunaciu Avram, Bon* 
tea Ștefan, Braeșter Avram, 
Ceaușescu Nicolae, Doncea 
Constantin, Drăgoesou Petre, 
Ionescu Vasile, Manea An
ton, Manole O Felia, Mujic 
Mihai, Petrescu Dumitru, Ro- 
șianu Mihai, Stoica Gheor
ghe, Vass Gh'zela, Vințe Ion.

Votarea a luat sfârșit în* 
tr'o atmosferă de unitate și 
entuziasm.

Desbaterile Congresului P. M. R
După expunerea raportu

lui politic care a fost făcut 
de către tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej în șed nța de Sâmuata 
după amiază, lucrările Con
gresului Partidului Muncito
resc Român au continuat Du 
minecă dim. sub prețe.diniLi 
tov. Ana Pauker. Ina’la ținu 

mani, est a tă 
în ședințele din prima zi 
Congresului, a inspirat -i Iu 
crările din cea de a doua zi 
care a fost copsacrată dis-.u 
țiilor la raportul politic.

ta. ideologică
a

Tov. Mișa Levin a trecut 
în revistă evoluția' partide
lor social-dcmocraie de drea
pta care au devenit uneltele 
imperialismului. .R^țeriadu-se 
la I\.. udul Socia?, - 'Democrat 
ci n România. tov. Levin a 
spus:

Partidul Șt cial-Democrat 
la noi s’i rejaciit după 23 
August 1944. m cea mai ma 
re parte <bn resturile fostului 
partal refornrst și colabora
ționist dinainte de război. In 
jurul acestor elemente s’au

grupat diferite categorii de 
oameni: intelectualii deruta 
ți„ mici burghezi in căutarea 
de sprijin împotriva declasa 
rii și o bună parte a massei 
muncitorești neinițiatăi in> ă 
in problemele de clasă dor
nică de a fi luminată și orga
nizata politictește. In conti
nuarea tov. Mișa Levin a ară 
tat cum a încercat clica lui 
Titel-Petrescu să transforme 
Partidul intr'o unealtă a reac 
țiunii.

_____ _________________ t_____

(Contuiuart tn pag. 4-a)
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O victorie mâreata 
câștigată de oamenii muncii 

Ziarul „Zori Noi” apare de 
astăzi înainte
ste o victorie mareață câști 
gata cu multă 
menii muncii ce 1 conduc, și 
deaceea este salutata cu e i- 
tuziasm de toți sportivii hu- 
nedoreni. Căci dacă până’a 
zi aveam în coloanele acestui 
ziar de luptă un colț al spor 
tului, de aci înainte vom a 
vea o pagină întreagă — p.i 
gina sporturilor.

In jurul acestei pagini vor 
trebui să se grupeze toți a- 
ccei cari gândesc și muncesc 
pentru desvoltarea sportului 
popular. In aceasta pagină 
va trebui să stimulăm pe cei 
cari trudesc pentru izbânda 
sportului de massă și să cri
ticăm pe acei cari faq din 
sport o meserie.

In regimul nostru de, de
mocrație populară Jn, care 
sportul este o problemă de 
Stqit,, profesionismul trebue 
distrus ca iarba cea rea, lă
sând loc pentru sămânța cea 
bună — a sportului pentru to 
ți.

Va trebui să luptăm zi de 
zi pentru a face educație spor
tivă a tineretului nostru.

Munca în. această direcție 
De va fi mult ușurată căcit 
avem exemple de urmat. Mă 
gândesc Ia omul sovietic e- 
ducat și oțelit prin sport,, a- 
cel om sovietic care a de
venit ostasul sovietic. Din 
armonioasa împletire a con 
științei sale ridicate cu vi
goarea și calitățile căpătate 
prin sport, a eșit cit. forțe 
de neînvins Armata Sovieti 
că a cărei aniversare o săr 
bătorim astăzi.

Urmând exemplul lor v^m 
putea deveni și noi, din slă 
bănogii dictaturii trecute, 
forțe vii, viguroase și dârze 
a prezentului și a viitorului

trudă de oa-

forțe de neînvins pentru acei 
care vor încerca să, ne atace 
și să ne împiedice desvolta 
rea noastră spre societaltea 
socialistă.

Tot ati în această i pagină 
vom caut.i < a prin sport să 
cimentam prietinia întreținui) 
citorii manuali și Intelectuali 
între, muncitorimea dela o 
rase și cea dela sate între po 
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare între țara noa
stră și toate țările iubitoare 
de pace libertate și progres 
căci unul din cele mai im
portanțe elemente de apro
piere între indivizi și între po 
poare este și va fi sportul.

In numele sportivilor ju-> 
dețului Hunedoara urez zia 
rului „Zori Noi” spor la mus
că și realizări mărețe și în 
acceastă direcție.

Lt. Col. Ponisa Niculan
Președintele O S P. Județean 

Deva —Hunedoara

La

Naționale A’, 
următoarele

C.F.R.B.
Petrol 2
C f R T.

,s’au 
rezul

1).
o:
A. S

Divizia Națională A
In cadrul clapei a ir( ia a 

Diviziei 
înregistrat 
t.llv 
Blk urcști.

^tritmția 
București:

A. 4 2.
București Universitatea

Unirea Ir. M. A. I. 5 4.
t’luj: Derrnat 1 t im anul

3 1-
Cluj: ( F. R. Cluj

T.A. 1-1. 
Peiroșeni: Jiul — F.

ști 4 —2.

R.A.

Ploe

Mediaș: c. S. rn .IT1. (
Iul 3 2,

Oasamientu l D iv. i

C.F R -B. 18 14 1 3 63d9 .29
C F.R -T. 18 13 3 2 56:21 29
l.T.A 18 11 5 2 81:19 27
Uuiversit. 18 12 2 4 4J 30 26
Libertatea 18 7 6 5 38 30 20
Distribuția 18 7 5 6 42:30 19
Jiul 18 6 6 6 29:39 18
C.S M.M. 18 7 2 9 30i44 16
Ciocanul 18 7 2 9 28:37 16
R.A.T.A. 18 6 4 8 31 36 16
Dermafa 18 5 6 7 25>27 16
F C Ploeșt i 18 7 1 10 32:62 15
AS.A 18 5 4 9 27:41 14
C F R-Cfj.. 18 3 6 9 25.38 12
Oțelul 18 4 0 14 27.68 8
UnireaMA 118 2 3 13 24:61 7

Deva s’au desfășurat campionatele 
județene de

Datorita avântului pe ca
re tenisul de masă l-a luat 
la noi în țară și chiar în ju 
dețul nostru, în rândurile ti
neretului, Județean a O.S.P. 
Deva — Hunedoara prin d. 
Lt.-Col. Comșa Nicolae, pro 
fesorul Bănățeanu a fost lua 
tă inițiativa, organizării u- 
nui campionat de ping-pong 

dotat cu diplome și pla
chete — cu participarea ce 
lor mai buni jucători din ju
deț. In jocurile desfășurate 
Duminica, s’au remarcat pe 
echipe, în primul rând lotul, 
de jucători din Deva, care au 
eșit primii în toate clasamen

ping-pong
tele, fiind urmați de jucăto 
torii din Hunedoara.

La cat. I. individual, s’a 
remarcat d. Leiber, care 
posedă o technică avansată 
și un calm deosebit în timpul 
jocului. Remarcăm că în cele 
20 de seturi jucate, n’a pier
dut niciunul. Pogal este a- 
proape la fel de bun ca pri
mul, însă îi lipsește cu desă
vârșire calmul. Acs Olivei 
destul de atent, însă ghinio
nist. Au zulato Costin posedă 
un joc elegant și atent, în
să nu suficient de sigur pe 
joc.

Intr’o formă de zile mari
C.F.R.-ttimeria a dispus de

<3?- Jt*1- KK.. cu 4 1
Teren bun,
Timp: țrumos,
Arbitru d. Golda Traiau 

Tetroșeni) bun
Au marcat: Pârvu (m 7), 

Filimon ,rn. 25 și 85) și Gă- 
man (rn. 65), iar dela învinși 
Erlc-i (rn. 86).

C. F. R. Simeria: Visiriri, 
Pascu, Jlorvath, Varga, Jur 
ca, Bera, Su< iu, Găman, Lo- 
vas, 1 ilimon, Pârvu.

Crișana C. F. R : Pateus, 
Daloș, Bungău, Bodea, Siln- 
ghi, Feher, 1-ârtea, Cova i, 
Erlei, Socaci, Condrea.

S’au remarcat: Lovas, Gă 
man, Jurca, Pascu iar dela în 
vinși Covaci, Erlei și Bun. 
gău.

In cadruțl campionatului 
Deviziei B. seria 11 l-a, Dumi 
nica după'amiază s’a disputat 
la Sinjeria matchul de foot- 
ball dintre echipele C. E. R 
Simeria și Crișana C. F. R. 
(Oradea).

Spectatorii care Iau fost pre 
zenți la această întâlnire, au 
avut prilejul să asiste la un 
adevărat joc lechnic și fru
mos, prestat de ambele echi 
pe și în special de echipa gaz
dă care se aflase într’o ?.i 
bună și într’o dispoziție ex
celentă, practicând în acelaș 
timp și un joc cavaleresc.

Din primele minute sime 
rienii pun stăpânire pe joc, 
care se desfășoară în majo 
ritatea timpului în careul ad
vers.

In minutul 7 de joc, Pârvu 
deschide scorul. Din acel 
moment C. F. R. Simeria în
curajat de public, presează

țx Oaspeți bombardând M- 
continuu poarta apărată de 
Pateuș, țiunându 1 Ja,grele in 
cercări.

l.ovas,, deschis jx- extre
ma, se îndreaptă spre poar 
la oaspeților, centrând halo 
nul dela cca. 30 de metn, 
iar Filimon nestingherit de 
nimeni, reia balonul în plasă 
înscriind al doilea punct al 
gazdelor — în m. 25 — scor 
cu care se termină primul 
rneetan.

La reluare, jocul devine și 
mai pasionat. Se succed faze 
jrericuloase dela o poarta Ia 
alta, ambele echipe ratând si 
luații clare de goul, dar , în 
special gazdele care au a- 
vut ocazii rare, care s’au sol
dat cu schooturi trase mili
metric pe lângă poarta.

In minutul 65, după o ac 
țiune splendidă de combinații 
Găman primește balonul, de 
la Lovas și trage fulgerător 
în colțul de jos al țrorții. Dj 
pă 20 de minute Filimon mă
rește avantajul echipei sale.

In minutul 85, adică cu 5 
minute înainte de a 
se sfârși jocul, publicul bă
nuia că acesta este rezultatul 
final și se pregătea să ple
ce însă ultimele minute 311 
pus oaspeții în ambiție și pre 
iau conducerea jocului 
insă pentru puțin timp. In mi 
nutul 86, Jurca (C. F. R. Si
meria') comite un foultt pe li
nia 16 m. lovitură de pe
deapsă este executattă de Er 
lei, care înscrie goalul de o- 
noare al oaspeților.

La Brad Mica -1. M. S.-Hunedoara
3-0 (2-0)

Concursuri sportive
la Reg. 3 1 ransmisiuni Deva

Pentru popularizarea spor 
tului în rândul ostașilor, s’au 
desfășurat eri la Regimentul 
3 Transmisiuni ain localitate 
frumoase întrecețri sportive 
între echipele din Regiment.

Aceste concursuri sportive 
au fost deschise printr'un 
meeting, în cadrul căreia a 
conferențiat d. Lt. Pogan 
losif, despre „Sportul în 
mata R. P. R.”.

Probele au constat- 
pistă cu obstacole, i 
plat, ștafetă 4x100 m„ sări
turi în lungime, sărituri în 
înălțime, jocuri educative și 
match de wolley.

Probele au fost câștigate 
de următorii ostași; prima și 
a patra probă de Barbara 
Vi orei, a doua și a treia de 
Boldura Viorel; a cincea de 
Frencu Aurel.

Matchul de woley s’a dis 
putat între batalionul I și 1. 
victoria revenind celui ‘din 
urmă la s .corul de 2 
(o —

Cat. I
1) Leiber Wilhelm —Deva.
2) Pagu Ch. — Hunedoara
3) Acs Oliver — Deva
4) Jurcone — Deva. '

Cat. II
1) Radu Nicolae Licc.

V.—Orăștie
2) Bogoi Octăv Lic. A. V. 

Orăștie.
3) Popa Gh. Lic. Decebal 

Deva.

A.

O fază a matchuiui de Wolley dela Reg _3 .Traoamisiuai din Deva

Teren: bun
Timp: frumos
Spectatori: 2.000
Arbitru d. Hohn,, (Arad 

satisfăcător,
Au marcat lsac (m. 38), 

Moravetz (m. 44) și Anisia 
(m. 49').

MICA: Morar, Iancu, Gu- 
ran, Ticu, Staron, Stan, E- 
leș, Rock, Isaq, Moravatz, 
Anisia.

I. M. S.: Mărunțelu, Tătar 
I., Tătar II, Cucuneș, Pop, 
Ivinici, Barbir, Călinescu, 
Deleanu, Voinescu, Călinici.

S’au remarcat: Staron, Ti 
gu, Iancu, Eleș și Moravetz, 
iar dela învinși Voinescu, Cu 
cunes, Pop și Tătar II.

(Prin telefon dela corespon 
dentul nostru din Brad Iri- 
mescu).

Matchul începe într’o notă 
de egalitate a celor doi corn 
batanți. Până în minutul 10 
jocul se mărginește la schim 
buri de mingi la centrul re- 
-renului. Minutul 38, aduce 
goalul de conducere al Mi

cei. Dela 18 m. lsac trage 
un schoot fulgerător în col 
țul drept al porții, însă pion 
jonul disperat a lui Marunțe 
lu nu poate schimba situația. 
Peste numai 7 minute „MI 
CA” marcchează al doilea 
punct prin Moravetz.

Repriza secundă) decurge 
în nota de dominare a Micei 
care își mărește avantajul la 
3 — o prin Anisia care trans 
formă o splendidă centrare-a 
lui Eleș.

In general nici una din e- 
chipe n’a corespuns așteptă;'’ 
rilor. Jocul a fost de 'factu
ră slabă, învingând cel ca
re a insistat mai mult și a 
beneficiat de o condiție fi
zică mai bună.

*

Celelalte rezultate technice 
înregistrate în Divizia Națio 
nală B. ale echipelor din ju 
deț:

Seria IlI-a 
Locomotiva (Reșița) — Mi 

nerul Lupeni 3 — o.
Seria IV-a

C. S. Aninoasa — C. F. 
R. Tg. Mureș 3 — 2.
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amiroase ț iri poliția din ordinele u 
noi miniștri ce-și zic social.ș i și de- 
mocrați, trage in muncitori cu un 
/el demn de echipele SS.

Pseudo-democrații americani de' 
ființează fără jenă până și libertaiea 
•onștiinței.

Dar și mai evident este falimentul 
sistemului economic capi a ist. Pe 
când țările democrat ei noui își re- 
construesc în mod planificat eco
nomia națională și ap-i ă cu succes 
reforma monetară, economia țârilor 
capitaliste este cufundata în haos, 
iar inflația a lovit direct in intere
sele oamenilor muncii pu numai în 
Anglia, Franța, Italia. dar cliiar și 
In bogata Americă.

In Statele Unite cresc sto utile.de 
mărfuri ce putrezesc în depozite, a 
izbucnit un crah bursier, se deva
lorizează dolarul. Toate acestea pre
vestesc apropiata criză economică. 
Această criză este așteptată cu spai
mă nu numai în U.S.A., ci și în 
toate ță i.e legate economi.ește de 
Statele Unite. Niciodată nu a fost 
atât de vizibil ca acum că regi nul 
capitalist este nepufin.ios de a so
luționa problemele vitale — sociale 
și economice — ce ,se pun în fața 
popoarelor, că el reprezintă o pie
dică gravă în calea progresu ui o- 
menirii, că este neec-ară înlicuirea 
'iui prin.r’o orânduire so ia.ă superi
oară — orânduirea socialistă.

După cel de al doi ea războiu 
mondial pe arena in ernațiotială s’au 
petrecut deplasări în favoarea for
țelor democraț.ei și socia ismu ui. 
Mersul evenimentelor, arată parti
delor munciloreș.i că dacă ele vor 
sta ferm pe poziț ile lor, dacă ele 
nu se vor lăsa ininidate și șanta
jate, dacă ele vor ști să se pună 
în fruntea tuturor forțelor ce sunt 
gata să apere onoarea și indepen
dența naț ona ă, a u ici p anurile im
perialiștilor sunt sor ife eșecului.

După ce a sublin at avântul lup
tei mișcă ii mun i orești și demo ra- 
tice din F.anța, I alia, 'Anglia, S a- 
iele Unite, precum și din ță i.e un
de popoarele lup.ă eroic cu arma 
în mână pentru a se elibera de ju
gul invadatorilor imperia'iș i ca Gre
cia, China, Spania ș. a., tov Gh. 
Gheorghiu-Dej a arătat aportul pe 
care-1 aduc la în ăr r a lagirul i de
mocratic cele 7 țări a.e democrației 
moui — Jugoslavia, Bulgaria, Po
lonia, Cehos,ovacia, România, Un
garia și Albania, ale căror real.zări 
arată în mod elocvent că în timp 
ce lumea capi.aidă e te cuprinsă de 
puternice zgudu ri so.iale și econo
mice, țăr.le demociaț ei noui înain
tează în drumul lor spre socia is.n, 
rezolvând cu deplin succes proble
mele în fața cărora s’a dovedit com
plet nepu.i ncios sistemul capita 
și democrația burgheză.

Un factor holăritor în raportul de 
forțe pe arena in.ernat onală îl con- 
sti.ue continua consolidare a forței 
politice și economice a m relui sat 
socialist — Uniunea Stivir i.ă.

Popoarele sovie.iee au repur at în " 
ultimele luni o mare victore: î.i Oc
tombrie 1917 n velul producției in
dustriale din U. R. S. S. a atins 
pe cel dinainte de război. Re or- 
bia monetară și desființarea rațio- 
mării produselor a fost o nouă de
monstrație a covârși.oarei superio
rități a regimului so ia ist asupra ce
lui capitalist. La îndemnul muncitori
lor din Lenng.aJ, mi ioane de mun
citori sovie.i.i își iau ob jg ț a de 
a realiza p'.anul de 5 ani m 4 ani.

Prevederile primi.or doi ani ai 
celui de al patrulea plin cincinal au 
și fost realizate cu deplin s acces. 
Acțiunea du ă în Consiliul Mi.iișt i- 
lor de Externe și la O. N. U. de 
delegații sovie i i, că auziți de po
litica de pace sla ini tă, a însennat 
o serioasă lovi.ură da ă in tigatori- 
lor de război și o nouă în.ărire a 
prestigiului m.er.naponal a Uni.nlj 
Sovietice.

Acest bilanț sumar al evenimen e- 
lor din ultimele lini, ara ă clar că 
raportul de fprie favor.ibii lagă ul..i 

democratic, nu este iui fenomen ac
cidental, ci efectul miei legi a des- 
voltării istorice.

Tăria lagărului anii-imperialist și 
slăbiciunea celui impeiialist constă 
în aceia că lupta intre aceste doua 
lagăre are loc în condjț unile conți 
nuci ascuțiri a crizei generale a ca
pitalismului, ale slăbirii fo țelor ca 
pitallsmului ți ale întăririi forțelor 
socialismului și democrației.

Reacționarii americani și-au asu
mat sarcina de salvare a sistemului 
capitalist, care trosnește din închee- 
turi. Dar imperialismul este ultimul 
stadiu al capitalismu l!!. J in peria! s- 
mul este capitalismul în putrefacție, 
în agonie și sfârșitul sau cu toate 
svârcolirile lui, este inevi abil.

Eforturile unite ale imperialiștilor 
și ale vătafilor lor — social-demo 
crații de dreapta — de a izola par
tidele comurrste și de a le compro
mite în ochii poporului, dau greș. 
In toate țările lumii partide e comu

Realizările regimului democratic
Trecând la analiza realizărilor re

gimului nostru democra te, tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej a aratat pă:

23 August, b Martie, participarea 
la războiul an.iiiiLeri.Jt, relorma a- 
grară, alegeri e par.amen a: e, tran
sformările petrecu e in țara noastră 
în a doua jumă.ate a anului ce s’a 
scurs — sunt verigi ale unui ace 
laș lanț, etape di.erite ale aceluiaș 
proces de făur.re prin lupta po
porului muncitor a unui regim de 
democrație populară in țara noas.ra.

Rezultatul acestui proces es,e Re
publica Populară Romă ăl

Analizând transformările din ul
timele 7 luni d-sa a declarat înf con-i 
tinuare:

In pofida tuturor scepticilor, rău
voitorilor și cobitoiilor, jn pofida 
sabo.a,ului și. acțiunii de subminare 
a monetei noastre naț onale din par
tea dușmanilor dinlămi.ru și dinafară! 
ai regimului democratic am izbu it 
să rea.izăm relorma monetară, să 
punem capăt haosului monetar, să 
curmăm inflația, să dăm slabi i ate 
prețurilor. Aceas ă reformă poi am 
înfăptuit-o fără împrumu.uri exter
ne, fără știrbirea independenței e- 
conomice a țării, în deplin con
trast cu reformele mone.are efec.u 
ate în regimurile reacționare.

Am reușii să obținem schimbări în 
situația industriei. Cu toate piedi
cile de care ne izbim din partea 
multor dinire întreprinzători, vo.u- 
mul producției noastre industriale 
crește și se apropie de nivelul anu
lui 1938. Bugetul statului a fost 
echilibrat. Aceas.a în timp ce în ță
rile conduse de cozile de topor ale 
imperialiștilor, economia se cufundă 
tot mai mult în marasm.

Lichidarea complotului organ zat 
de conducerea fostului Par.id Națio
nal Țărănesc a reprezen at din puie
tul de vedere al înie.nnă ății sa e 
pentru desvoltarea democrației po
pulare în România, un mare suc
ces al regimului democratic.

Luați materialele pro.esu ui com
plotiștilor. Aceste materia e au ară
tat întregii lumi în ce cloacă a tră
dării de țară s’au bălăcit ac.i pe 
care olicinele reacționare s răine în
cearcă să-i prezin.e drept „demo- 
crați” și „pa.rioȚ”.

E lesniș de închipuit ce soartă 
ar fi avut tânăra noastră democra
ție populară dacă nu am fi retezat 
tentaculele, pe care le întindeau spre 
noi servici.le de spionaj și diversiu
ne, dacă am fi lăsat pleava fas
cistă să înjghebeze din nou bande 
teroriste.

Lichidarea bandei complo iste și 
pedeapsa meri a ă dată trăd .tarilor 
țării și a poporului nos ru a fost o 
manifestare a v'gorii regimului de 
democrație populară din România.

Demascarea și pe'“p i rea crimi
nalilor comp o iș,i a însemnat f II- 
mentul par i.le'or burghezo - moșie
rești, falimen ul ve hi or clase do
minante din Românii, al mari or că- 
pitaliști și al moșieriior. După pri

niste, oricât de grele ar fi condi 
țiunile în care activează, se află In 
fruntea luptei popii are pentru li ier- 
tate, Împotriva exploatării capita
liste, împotriva jugului imperialist, 
pentru o pace trainică.

Pe de abă parte, într’o serie de 
țări are loc apropierea de partidele 
comuniste a acelor social-democrați 
cari văd că reformismul duce di
rect în brațele imper a.i inului. Ho- 
tărîrea Congresului Par.iau ui Socia
list Italian de a se prezenta în ale
geri pe liste unice cu comuniș ii re
centa hotărire a Partidului Social- 
Democrat Bulgar de a porni pe dru, 
mul un'ficării cu Partidul M'm 1 o- 
resc (Comunist)) Bulgar, unitatea 
de acțiune între coniunș.ii și socia
liștii din Polonia și Ungaria, e c., 
loate acestea demonstrează odată 
mai mult justețea drumu ui no,tril.

Analiza acestor împrejurări aiafă 
limpede că viitorul este de partea 
forțelor democrației și so.ia.isinului.

mul război mondial aceste c'are tran
sformaseră România, cu toa ă consti
tuția ei ,,belgiană ’ mlr’una din ce
le mai înapo.aie țări. Bogății.e ță
rii încăpuseră în scur.ă vreme în 
mâin le capi a iș i or englezi, ameri
cani, francezi, germani, o andezi bel 
gieni. Creditorii Străini dictau ță
rii politi a ei economi ă iar statele 
majore ale țăr.lor impcriaîste — 
politica ei externă. C.md muenche- 
nezii anglo-francezi au cedat „sfera 
de influență” din această parte a 
Europei, lui Hitler, foste'e clase 
dominate s’au reorientat foarte re
pede și au slujit pe Hitler și ma
rele capi .al german cu aceiași seni
litate cu care s'ujeau înainte pe re
acționarii și inar.i capi.aljjtj anglo- 
franco-aniericani.

In timpul când poporul era arun
cat în.r'un război crimina1, iar tine
retul țării era transformat in carne 
de tun pentru intere e.e imperialis
mului german, expouenț i c.ase.or 
dominante lăceau afaceri mănoase 
cu t rusturile și ban.i.e hit.eriste și 
se îmbogățeau dn j-'.urea teri.orii
lor sovie<icc co.ropi e'. După sdro- 
birea Germaniei hi.ieris.e aceș i 
veșnici vânză.ori ai jn Jependenței 
naționale, acești sâng roși spolia.ori 
ai poporului și proti ori ai mizerjej 
materiale și culturale în care se a la 
poporul sperau să poa ă continua 
vechiul joc, sub ordine.e imperia.i- 
știlor stră ni, făcând negoț cu inte
resele ță.ii, cu avuțiile ei, cu nea
târnarea ei. Dar s’a schimbat ceva 
în țara noastră. Ceeace era posi
bil în România de eri nu mai era 
posibil după prăbușirea Germani.i 
hitleriste, după e iberarea României 
de sub jugul hiderislo-antonescian 
și trezirea masselor largi a'.e munci
torimii la o v.a.ă po i.ieă activă. 
Desvăluirea comp o u ui a discredi
tat în ochii poporului pe autorii lai 
care vomd să readucă Româna la 
rolul de pion al pol iic.i imperiali
ste, au decăzut până la cea mai 
nedeghiza.ă trădare națională.

Procesului complo.iști.or i-a ur
mat curând în ă urarea dela guvern 
a celeilalte grupări pali i e, expo
nente a intereselor jna e ui capital 
și a moșierimii expropriate — gru
parea lui Tă.ărescu.

Nu ins s.ăin a.upra ne'astei aci 
vități depune de reprezen an ii aces
tei grupări la’ depar.am.n ele pe 
care le-au condus, îndeo^eji la ex
terne și finanțe. Fap e e su .t cunos
cute și mai sunt vii în memoria tu
turor. Impor.ant e te că prin înlătu
rarea tă.ărăsc.eni or-de a gu e n, for 
țele sociale pr n i a e din țara noa
stră, — ca a mun i oare a ia.ă cu 
țărănimea munci.oare și-au aiirmat 
hotărîrea de a nu mai permi e nici- 
oda.ă claselor exp oa a.oare și e po- 
nenților lor de a lua par e la con
ducerea trebur lor S atu ui.

Precum vedeți, înlă urarea fătăres- 
cienilor n’a fost o remaniere de gu
vern oarecare, ci o fundamen ală 
schimbare a caracteiuui pe care-1 

are guvernul nostru, o schimbare in 
caracteiul puterii in Stat. Guvernul 
nostru in noua lui structură este un 
guvern ce exprima fidel interesele 
clasei muncitoare interesele (Arăm 
mii muncitoare și ale inteleclualiiă 
ții înaintate.

Dar mai era necesar sa e lichi
deze adânca nepotrivire ce exisă 
între caracterul nou al puterii in 
stat și forma de stat.

Nu era cu putință sa consolidezi 
puterea oamenilor muncii, atâta vre
me cât în fruntea Statului se afla 
cel mai mare moșier și unul din 
cei mai bogați papilaliști ai țării, 
care păstra o parte îndemnata a 
puterii în stat.

Nu era posibil să pornești la con
struirea temeliilor unei prănduieli 
sociale super.oare, câtă vreme sta
tul mai avea o formă moșienitâ din 
timpurile Întunecate ale evu ui me
diu.

Monarhia a fost un parazit uriaș 
pe corpul țării noastre.

Jn anii de luptă pen.ru construirea 
democrației populare, pala ul deve
nise centrul de atracție a tuturor 
forțelor reacționare. De el își le
gau speranțele dușmanii imperialiști 
ai suverani.ă i. și Independenței noa
stre de s at.

Adânca nepotrivire în viața in e 
rioară a sla.u.ui nostru, pricinuită 
de existența monarhiei, a fost li
chidată pr.n actul idonc al înlătu 
rării monarhici.

Locul regatului’’ l-a Juat tn țara 
noastră o formă de stat noui, îna
intată — republica popu ară.

Republica populară eSle fo ina de 
stat prin care noi mergem spre re
alizarea marețu.ui țel: desființarea 
exploatării și a c'ase or exploatatoa
re și ins.aurarea orânduirii socialiste 
în țara noastră.

Tovarăși,
Polidca naționa'ă a regimului no

stru de.nocra ic reprezintă p reali
zare a democrației populare româ
nești, de care ne pu.em mândri.

Forțele muncitorești sunt ini ia oa
rele lin ei de.no ra i e con ecven c î r 
politica naționa ă. Egala in Irep ăți- 
re a țăranilor nevoaa’de orice na
ționalitate la reforma agrară, susți
nerea de că.re stat a școli.or națio-

Refjrmele pe care
Tov. Gh. Gheorghiu-Dej a pre

zentat apoi reforme.t, pe care le 
avem de îndeplinit. Ară ând necesi
tatea consfințirii cuceriri or regimu
lui nostru de democrație populară 
într’o nouă constituție, d- a a sub
liniat trăsăturile caracteristice ale a- 
cestui act.

înainte de toate, această consti'u- 
ție trebue să exprime caracterul nou 
pe care-1 are Statul nostru — slat 
al oamenilor muncii maruale și in
telectuale dela orașe și sa.e uide 
toată puterea emană dela pop ar, 
fiind exerci.ată pr.n organe alese 
de popor.

In al doilea rând cons.i uția va 
trebui să og indcască schimbările 
petrecute în structura social-econo- 
mică a țăni. Ea tr?oue să consem
neze existența. In a ară de proprie
tatea parii Tară și proprietatea coo
perativă a unei forme noui de pro
prietate — proprietatea obștească 
— bun comun al în.rugului pop ar.

In al treilea rând noua cons i u- 
ție lege fundamentală a unui s at 
popular nu se va mărgini să pro
clame în mod pur formal diferite 
drepturi și libertăți cetățeneș i.

In consti nț a noa .tră, constituție 
a regimului de democrație popu a- 
ră vor fi înscrise nu numai dr p- 
turile cetățenești, ci și gaantarea 
lor materia ă. Datorită fap ului că 
puterea în Repub i a Popu'ară Ro
mână aparține poporu u , Jilier a ea 
scrisului este garan a ă prin f.p ul 
că mijloacele de țipărire, hâr..a. 
clădirile necesare, se al ă la dispo
ziția oamenilor muncii. Liberia ea 
cuvân u’ui și a în runiriîor este ga
rantată pentru toți cei ceem mcesc 
prin faptul că ei au la dispoziția 

uale, creiere» universității 
re, dreptul de a foiosi i'iuba rm» 
terna în administrație și justiții, par
ticiparea efectivă, bazata pe deplin» 
egalitate în drepturi, a n»tlon»iități- 
lor conlocuitoare și a o/ganizațiiloi 
lor deinocra i e la viața poliică — 
toate acestea caracterizează politica 
națională a Republicii Populare Ro
mâne.

Printre realizările regimului nostru 
democratic, un loc de cinste fl ocu
pa rezultatele obținute de nai fa 
domeniul po.ijji externe

Este lesne de înțeles câtă impor
tanță prezintă faptul că in tot lun
gul granițelor noastre, de jur inr 
prejurul țării noastre nu avem decât 
țari prietene.

Activitatea diplomatică a guver
nului nostru izvorăște din dorința 
fireasca de a a\ea legaturi de strân
să prietenie cu toate state e realmen
te dornice de pa.e și de a preveni 
eventualitatea unei noi agre iuni sau 
a altor țâri care s’ar alătura Germa
niei in scopuri agresive.

O importanța deosebită reprezin
tă pentru țara noastră tratatul de 
prietenie, colaborare și a_i.:ența mu
tuală încheiat îrttie Repub.ica Popu
lara Română și Uniunea Republici
lor Socialiste Sovietice.

Conținu.ul recen uu. tratat, Ca in 
genere, conț.nu.ui re aț llor pol .ice 
și economice intre țara noastră și 
Uniunea Sovietică, prezin ă un izbi
tor contrast cu tratatele și acordu.iie 
de .,prietenie”, . a^tor” *au ori
cum le-ar zice, incnea e Intre sta
tele imperialiste și vasa ii iar. Re
lațiile de prieieme româno-sovietice 
contribue la czin o.idarca suveranită
ții noastre, ne ajută să ne detvol- 
tăm economia, ne aju ă să întărim 
independența poastrâ polijcâ și e- 
conomica.

Semnarea tratatului de pr etenie 
cu Uniunea Republicilor Soda iste 
Sovietice, cât și îacheerea de tra
tate de prieten e cu alte țari demo
cratice și doritoare de pace din 
vecinătatea noa tra sunt act - de în
tărire a păcii generale și a inde|>en- 
denței noastre ac e de a igurare a 
condițiunitor externe, fa ora i e pen
tru nesiingherita continuare a O. e- 
rei de desvol.are democra ică și de 
ridicare economică a României.

le avem de înfăptuit
lor oricâte săd sau alte locuri de 
întrunire etc.. Acca.ta eTe una din 
marile realiză.i a.e regimului nostru 
democratic.

Noi dorim să asigurăm ponorului 
drepturi ce nu figurează in ni.io con 
stiiuție a țărilor p^eudo-Jeinocrației 
capitaliste: drepiUi la muncă, drep
tul la odihnă, dreptul la învățătură 
In țările capita.is.c sta.ul — arma 
de exploatare și asupr re a celor ce 
muncesc — le reiuză până și sim
pla recunoaștere a aces or drepturi. 
La noi in țară, in c-uJa di.icultă- 
ților mari pe care le avein sta u( de
mocrat va depune mari e.or uri pen
tru a traduce în via,ă dreptul la 
muncă, învățătură, odihnă o-ro.ire 
socială.

In sfârșit, constituția noastră tre
bue să proclame dep.tna e^a 1 te 
în drepturi între toți cetățen i Repu
blicii Populare Române fă.ă deose
bire de sex, naț onali.a e, rasă, reli
gie, grad de culm ă sau stare ma
terială. Noi vom înscrie în cons:itu- 
ție dreptul, pe care-1 au în țartș noa- 
stră ce.ă,enii aparținând naționalită
ților conlocui,oare de a avea școli 
de orice grad în limbă proprie, de 
a folosi limba lor ma e. nă in admi
nistrație și justiție, etc. Pentru a 
putea pune capăi inegabtă ii in drep
turi între femee și bărbat, noi vom 
consfinți prin cons.i uț,e dtpli.ia e- 
ga.i a c pol ti ă, economică, s ela'ă, 
juridică, de care se bucură în ^t i.ul 
nostru democrat femeia și vom asi
gura o pro.e.ț e s e a ă l .me i ma
me, femeii g avide și co,iilul..i.

Din cele spuie ree e c ar că noua 
noastră constituție se va deo>eni ca 

.dela cer la pământ de constituțiile 
Continuare tn pag 4 a —
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In uriașe meetinguri și manifestății de stradă

Muncitorimea ceholovacă își exprimă 
simpatia pentru guvernul Gootwald, cerând com- 
plectarea sa cu elemente devotate poporului

hportul politic general
făcut de tov. GH. GHEORGHIU-DEJ

PRAGA, 22(Radio). Munci 
torii cehoslovaci cer să se 
complecteze guvernul cunoiti 
miniștri sub președinția 1 ui 
Element Gootwald.

Ziarul RUDE PRAVO a- 
nunța că muncitorii dela o- 
rașe și sate sprijină în una
nimitate cabinetul Gootwald. 
Numai într’o singură zi gu
vernul cehoslovac a' primit 
peste t.ooo rezoluții care e- 
xprimă solidaritatea^ masse- 
lor cu guvernul.

Noaptea trecută au avut 
loc pe străzile orașului Pra- 
ga mari manifestațiuni de 
simpatie pentru guvern.

Eri au avut loc mari mce- 
tinguri în numeroase orașe 
din Cehoslovacia cerând ca 
miniștri reacționari din gu
vern să fie înlocuiți cu persoa 
ne capabile și devotate po
porului.

Președintele Beneș a, pri
mit aseară o delegație de 
muncitori din întreprinderile 
orașului Praga. Delegații au 
cerut să fie numiți în guvern 
reprezentanți ați 'organizații
lor democratice care se bu
cură de încrederea 'clasei 
muncitoare.

*
într’o scrisoarel adresată

A permite nemților de a ucide în massă, 
este contrariu oricărui principiu 
al dreptului internațional

BELGRAD, 23 (Radio), In 
legătură cu atitudinea tribu 
naiului militar american din 
Nuerenberg, ministrul de ex 
terne adjunct al Jugoslavici 
a făcut o declarație cores
pondentului agenției Reuter 
în care a spus:

Tribunalul militatr ameri
can din Nuerenberg ju 
decând vinovății germani pt. 
crima de război comise pe 
teritoriul Jugoslaviei a luat 
o atitudine care revoltă pe 
oricare luptător sincer împo 
triva fascimului.

Punctul de vedere al tri
bunalului din Nuerenburg 
cum că dreptul internațional 
nu condamnă uciderea în ma 
ssă a partizanilor și femeilor 
reprezintă un atac deșănțat 
împotriva moraleț'i,' omenirii. 
A permite nemților de a uci
de în massă, este contrariu 
oricărui principiu al dreptu
lui internațional. Cea mai 
cinică atitudine a Tribunalu
lui dela Nuerenberg, este ne
garea dreptului de luptător a 
unităților de partizani ai Ju 
goslaviei. Este bine cunoscut 
tuturor că această armată a 
fost bine organizată, cu o dis 
ciphnă solidă și că ea a fost 
singura forță armată recu- 

Partidului Socialist, Comite
tul Central al Partidului Co
munist Cehoslovac și a ex 
primat convingerea ca social 
democrații cehoslovaci nu se 
vor alătura reprezentanților i-

In 1948

Producția articolelor de mare consum 
va depăși nivelul de dinainte de război în U.R.S.S.

MOSCOVX. In 1948, in 
dustria sovietica a articole
lor de mare consum va de 
păși nivelul de producție di 
nainte de război, îni 1947,

Mișcarea laburistă engleză 
este sub directa influență și supraveghere a 
conservatorilor și imperialiștilor americani

LONDRA, 23 (Radio). In 
cuvântarea rostită eri dim. 
la cel de al 20-lea congres 
al Partidului Comunist Bri 
tanic, Wiliam Galaacher, pre 
ședințele comitetului cxe :- 
tiv, a subliniat strânsa legă
tură dintre politica externă 
și internă a guvernului labu- 

noscută de aliați, care a dus 
războiul împotriva ocupanți- 
lor nemți.

Iertând pe criminalii ,de 
război hitleriști, tribunalul a 
merican a condamnat de fapt! 
lupta forțelor democratice 
împotriva agresorilor hitleri 
ști. Insă țările democratice 
și istoria vor condamna a 
ceastă sentință, după cum au 
condamnat și până acum, ori 
ce amestec deschisjsau provo 
care la un nou război.

REZOLUȚIA
adoptată de Congresul P.M.R.

După aelgerea Comitetului 
Central, Congresul Partidu
lui Muncitoresc Român a vo 
tat o rezoluție prin care a- 
probă în întregime raportul 
general prezentat de tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej precum și m 
treaga activitate depusă de 
cele două comitete centrile 
în vederea realizării unității 
politice, organizatorice și f- 
deologice a proletariatului.

In continuare rezoluția tra 
sează sarcinile care stau în 
fața Partidului Muncitoresc 

responsabili ai celor trei par 
tide care au provocat criza 
politică < 1 vor colabora cu 
Partidul Comunist în intern 
sul jioporului și al Republi 
cii.

programul de producție a 
fost realizat înaintet de ier 
rnen, în toate ramurile ace
stei industrii. Se prevede o 
creștere considerabila a pre
dilecției alimentare.

rist englez.
Ministrul de externe en

glez — a declarat d-sa — 
pune în practică propunerile 
lui Churchill făcute la Ful 
ton, Nimic nu poate com
promite mai mult și mai bi 
ne partidul „laburist" decât 
laudele cei i le aduc conserva 
torii. Mișcarea laburistă nu 
este numai sub influența con. 
servatorilor dar chiar și sub 
directa supraveghere a im
perialismului american.

In timp ce producția 
scade prețurile 
cresc în St. Unite
WASHINGTON. — In Sta
tele Unite prețurile produse 
lor fabricate continuă să 
crească. S’au produs aprecia
bile urcări de prețuri in in
dustria de oțel în timp ce 
producția și randamentul fa 
bricilor sunt în scăder^.

Român și a întregului popor, 
sarcini menite să ducă la în
tărirea democrațieți noastre 
populare și la avântul eco 
nomiei naționale.

Asupra conținutului Rczo 
Iuției, vom reveni ct.1 date 
complecte.

Citiția
în fiecare zii
„Zori Noi”!

Organ al P. M R._ 
Jientr u jud H inednara P

im Jiinieria Județului H- uniuaru, D«v>

— Urnur. dla p.g. 3 —

iinjiiue popoaielur de cla e e asu
pritoare din țaiile impe.ia.ii e.

Una din rcluriiiele ce.e mi mari, 
pe care vom avea sa le iniăptuimf iu 
scurta vreme și care va trebui să 
fie încadrata in noua consîtuție, 
este reforma adminisiraiiva. 1 re! .u- 
ese creiate in țara noasua organe ale 
puteiii loiale, care să ia locul înve
chitelor organe administrative, jno- 
ștenite depe vremea lui Napoleon.

Aceste organe ale puterii loca'e 
vor fi consiliile popii ar , alese de 
populație pr n vOt univer ai pe sate, 
comune, plâși, județe.

Consif.ile popu are \or jivca atri- 
buțiuni largi și multilaterale. Ele 
vor îndruma activitatea administra
tivă locală, vor asigura re- pectarea 
legilor și a drepturilor cetățenești, 
vor întocmi bugetele și planurile 
locale, vor îngriji de administrai ea 
bunurilor comunale.

In trecut, sub regimurile capifa- 
listo-nioșiercșli un adevarat /iJ chi
nezesc se ridica între cetățean și 
aparatul de stat —■ unealta claselor 
exploatatoare. Acum, sub regimul 
de demo.rație populară, zidul aces- 
tae sie surpat. Vom arca organe lo
cale, legate prin mii de fire de 
n>asse, răspunzătoare in fața lor 
pentru activitatea |ît care o depun.

înființarea nouilor organe Joca'e 
ale puterii poporului, va avea ca e- 
fect un nou avânt in munca de re
facere economi ă și de întărire a 
temeliilor democra.iei.

Reforma justiției eite astăzi un 
fapt îndeplinit. Ai ea tâ reforma du e 
Ia o democratizare profundă a jus

Desbaterile Congresului P. M. R.
(Urmare din pag. l-a)

Rezultatul luptei elemente 
lor conștiente din PSD a dus 
la eliminarea titeliștilor și a- 
poi la congresul din toamna, 
care a luat hotărîrea înfăptui
rii unității clasei muncitoa
re.

Revenind la însușirea ideo 
logiei marxiste-leniniste,, de 
către social-democrați, tov. 

Levin a subliniat că*’aceasta 
nu însemnează pentru social- 
democrați o abdicare dela 
principii ci recunoașterea că 
trecutul revizionist a fost dău 
nător clasei muncitoare. Fără 
o concepție consecventă mar 
xistă, leninistă, fără o concep 
ție tactică revoluționară leninistă,' 
fără o concepție organizatori 
că stalinisță, bazată pe cen
tralismul democratic, nu exi 
stă unitate a clasei munci
toare a încheiat tov. Levin.

Ședința de Duminecă după 
amiază a fost prezidată tot 
de tov. Ana Pauker. In con 
tinuarea discuțiilor la rapor
tul politic, primit cu puter
nice ovațiuni, a luat cuvân
tul tov. Teohari Georgescu, 
D-sa a început prin a insista 
asupra importanței reformei 
administrative.

Putem spune cu mândrie 
— a declarat d-sa — că am 
ajuns în faza când înaintea 
poporului muncitor se pune 
o sarcină centrală de a ad
ministra propria sa țară, je- 

___ r*—
1948.

tiției noastre, prin prezența și a» 
vitatea judecătorului popu.ar, ai«. 
de masse, in țoale instanțe, e de ța 
deca.a, prin apropier i apara ■>» 
justiției de popor pr n simpliLea 
rea întregului mecanism al justiției..

Ocasemeui avem in pregat.re re
forma învaiamântu'ui, care trebuc 
sa deschidă elemente.o. celor i>*â 
valoroase șl înzestrate, e ite di* 
por, calea spre cele mai înalte trc|s- 
te ale științei.

Socot ca ede nece-ar sa ne «piiM 
in mod deosel it a upra îndatoririi»» 
pe care le avem față de armată.

Pentru țara noastra profund pa
cifică și pentru |>oporul ai, arMtn 
pusă în slujba intârir.i republic 
populai e, este apăra oarea cuceriri 
lor democratice a'.e p-jporu ui >•«- 
tru, aparătoarea independenței și su
veranității noastre.

Dar nu numai atât. Pentru inaaan 
de tineri ce ă e ii care trec prin pe
rioada de stagiu militar în rondurile 
armatei, ea tr.-bue sa devină o ado-’ 
virata instituie de cultura, • adc. 
vărata școala de educație ce'ațe- 
neas ă, patrioti. a și democrații M f, 
ducând pe ostaș în epiriiul devota
mentului nețărmurit pen'ru pairii de
mocrata i pen ru poporul mumiLar, 
ridic ind nivelul de pul ară ai oata- 
șului român, anuala arc misiunea 
să contribue Ia crești tea eiFțeaw- 
lui nou al Republicii no; (re Pr^ru
lare.

Scut al intereselor jioporului și >8 
Republicii Populare iAm ne, școa
lă a jKiporultii — astfel crmce|>«a| 
noi misiunea armatei in Republiaa 
Populară Româna. (Va urma).

■

fuilă veacuri dearândul de 
clicile exploatatoare. Sarc»a* 
regimului de democrație 
populară este de a croia a 
stfel de organe ale putorii de 
Stat, care să corespundă t» 
totul intereselor yopo; ului. 
Și, Partidul și Tegimub o» 
stru de democrație popula
ră pot și trebue să dea Re
publicii Populare in loc ul ve
chilor forme administrative, 
organe cu o structura, con
secvent și larg democratică. 
Reforma administrativă por 
nește dela principiul că pute 
rea de stat este una singură 
și se exercită de popor prin, 
organele sale alese.

Consiliile populare, organe 
locale ale puterii de stat, vor 
fi alcătuite din deputați ai 
muncitorilor, țăranilor mun#> 
lori șii ntelectualilor. Prin in
stituirea consiliilor populare, 
puterea de stat va deveni cu 
adevărat puterea imensei ma 
jorități, în .interesul imensei 
majorități.

Tov. Teohari Georgescu a 
vorbit apoi despre lupta ce 
trebue dusă împotrivă dtișma 
nilor poporului, oriunde și 
sub orice formă s ar ascunde 
aceștia. D-sa a încheiat cu
vântarea arătând cum trebue 
să se asigure vig'lcnța ascu
țită și neîntreruptă a Paridts 
lui pentru a putea sprijină

• lupta poporului împotrăva >rt 
căror uneltiri ale dușmanilor 
săi încât toate încercările re 
acțiunii să fie nimicite fără 

. cruțare.
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