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Rolul clasei muncitoare
în făurirea Republicii Populare Române*)

In Hi/boiul 'c >• v.iiiiic
v.i l '.l?..’A.S , '.mi l ,• ,i i i nil
d< nu», ralicu - i umț <• n H pf icli 

v ta dt 1- p HI»n.n i • ’i 
■ alic du a hți • r.-<, in it ti i
(R < dl! C SO. t . i I «> I.lllft \l« 
ta a dat fa iin< n

pulilica oii h ni ticiUl • 
|Ui liiielt* de k’uv» w.t ni j 
viiti România cu 11 ii iii 
puiuli li|or.

I i iislin iii- ti.iini' sl;i| ânea 
ra noa-tra

I’olilka anii..cibu.iali a a 
ileloi i <iai țitniaru eh'.a giK i'in 
pins țaia la fai izare ■ i la dnlalura 
iascista, în Iriiute cu \nloiiestit. 
In urma Irailaiîi naționale a < Iii ii 
fasciile a lui Aritoncsru, care ue 
fapt a Iost sprijinită dc toate \e- 
chile pai li.le burgheze, țara noas- 
lia fusese oi upata și jefuită de 
llitler, prefăcută în punit de spri- 
|în ai Germaniei lasiiste iu războiul 
anlîsovietic, iar poporul român tran
sformai in carne de tun și jerlit 
intereselor Germaniei hitjeriste.

In lupta împotriva nicta 
turii fasciste

Neținând seama de teroarea cea 
mai sălbateca pe care a aiul o de 
suferit, singurul | artid care a dus 
lupta pentru |iberlâ,ile demo.ratlce 
și care a demascat rermanent | o

fii 
reacționare 

partidul clasei 
Comunist Ro- 

t 
și slăbiciunile

lilica antinaționala, imperialista 
antisovietică 
și fasciste 
muncitoare, 
mân.

Cu toate 
sate, Partidul Comunist Român a 
fost organizatorul consecvent al 
luptei împotriva dictaturii fasciste 
și împotriva războiului antisovietic^ 
al luptei pentru crearea noii Românii 
u mocralice. ,

Partidul Comunist a jucat un rol 
bolaritor în realizarea ai tu,ui de a 
21 August 10H când, pnirtr’o Io 
vi tură de Stal regimul antonescian 
a fost răsturnat ți țara noastră a 
inlors armele Nnpotriva Germaniei 
liilleriste. ,

Trebue ținut seama că lipsa u- 
nei largi mobilizări a maselor po
pulare in acel moment, a dat pu
tința | artidelor rea.ționare — Par
tidul Național Țărănesc și Partidul 
Național Liberal — să profite de 
situația creata și să Ocupe locul 
dominant în guvernul ce s’a for
mat. Aceasta a avut inrâurire 
negativă foarte mare asupra des- 
vollării situației ] optice în țară,' 
în perioada de după 23 Augurt. Li
chidarea acestei influențe a cerutț 
lupte grele și nenumărate sacrificii 
și a provocat multe suferințe mate
riale poporului român, /

Monarhia și partidele așa zise 
istorice, dej grav compromise din 
cauza cârdășiei lor cu regimul an- 
lonescian i cotropitorii germani,, 
au încercat sa și recâștige influența 
asupra mamelor populare și să se 
scuture de raspbnderea pentru ca
tastrofa naționala in .are Căzu e

a clu Hor 
a fost
Partidul

România in
au 
tic 
loi

iiht Român -li 
vcin. 1:1c an iii. creai sa 
l'aitiJul Comunist Român 
sclr populare, H ere c/e un ingur 
bloc anlit oinuni'ii) autism ietic, mo
bilizând toate mimice kgitJiiaie 
lasciste, loalc elemente e îeacționa 
i'f din a| atalnl dc Stat și încercând/ 
sa atiag.i și Partidul So ialDemn- 
< ral, cu ajutorul c.enicnlclor con ,u- 
câtoaic dc dreapta social democrate.'

•Xccaslă a< tivi ale ica ționar:», ' 
« arc | regalist- putui și a puni ui- 
nunalc de sabotate a l’rontii ui, du 
desuigani/arc a spatelui irontului 
Armatelor Sovietiic și Române, carcf 
luptau aunn cot la cot p. litru vie 
toi ia finala asupra fascismu ui, a 
iost susținuta <Jc cercurile imperia
liste angio americane.

Cn loate acestea nici monarhia 
și nici vechile pailidc burghe/o- 
rnușicrcșli nu au reu4t sd-și rciâ'- 
tige pozițiile pierdute ci, tlurrpo- 
Iriva, rolul podii conducător care 
a determinat des\ol larva dea'Oci atică] 
a României, a tiecut deliniliv irt 
mâinile clasei muncitoare, -in frunte 
cu partidul sau, Partidul Comunist! 
Român, iar după uni.i-arca ideo
logică și organizatorica a partide
lor ețasci muncitorae, accd rol îl 
are Partidul Muncitoresc Român.

înfăptuirea democrației populare 
in Republica Populară Români și 
calea de desvojtare spre socialism 
a fost și este asigurată prin trei 
fuctori hotărflori.

Primul factor este că aclul dela 
23 August a fost înfăptuit ra ur< 
inare a înfrângerii hoardelor hitle- 
riste, a aliaii.or lor, de cătie eroica 
Armata Sovietica și că in țara noas
tră, aceasta și nu alta a intrat ca 
armată eliberatoare.

Acest lucru este va'.abil penlru 
toate țările din Eslul și Sud Estul 
Europei eliberate diieit sau 
jutorul victorioasei Armai e 
lice. Eara \ictoria Armatei 
Lice a>upra fascismu ui, Iară 
rirea fiarei fasciste chiar 
logul ei la Berlin, 
creiale cam i i uni pentru dvsvoltarea 
democrațiilor de lip nou, a demo
crațiilor populare. însemnătatea a 
cestui fapt este subliniată odată mai 
mult prin aceea că în Grecia, Italia. 
Franța, etc. în care au intrat ar
matele anglo-americanc, prima lor 
grijă a f ost de a desarma forțele 
rezistenței j-opularc națio; ale și de 
reinstala la cârma țării pe colabo-

(Continuarc iu pag. Jl-a)
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Zeci de mii de recruți 
din intreg cuprinsul țării 

au depus eri jurământul 
Solemnitatea depunerii jurământului în Garnizoana Deva

Blri'URLȘyl, \g. -
ptc-'J/. ..Jur dr-.'i fi cridincioi. 
pupori’lui, dc a .ipafa Kcpti 
bina r’opul.im ILimâ.iâ im 
potriva dușmanii or (linlaui 
tiu și dinafaia"

Cu lui'ște ctivipt'- începe 
jiirâm.ijilul rostit cri de zc. i 
de mii de recruți pe lot r,t 
prinsul țârii.

In Capmil i -,oli mnit.-itea 
depunerii jurământului noilor 
recruți ,s'a ^-fâșurat pe 
platoul Cotroceni și in cazar 
ma „Malmezofi ’ la ambele 
festivități participând d. Gc 
ncral Mihail Jvas( ăr ministru 
adjunct a! Apărării Naționa
li . . <

La Cotiocem după tre<o 
rea în revista a recruților ?i 
depunerea jiu amantului a 
vorbit d. General Ioncscu

(.rigori-, care a -ublinlat < t 
ratjleiul nou a I arm.it 'i 
c.-lv al p jporuhn și peiiu u 
popor.

A vorbii dcașemeiica in nu 
mele recruților >o]datul S.i 
vescu i’a), care a aia:at c 1 
rația hiloritotirc j>c 1 a'.’< sol 
dalii o primesc aslazi în ar
mată .manifrt'.tâud atașa'n(m 
tul soldaților lațâ de R.l’.b.

Cu acelaș ceremonial a ■ 
vul Io și solemnitatea depu
nerii jurământului n cruților. 
dela Malmczon, unde d. Cm. 
Loca a explicat rostul nonei 
armate. Din partea invpcț to 
râtului dc educație pulit'"ă 
și cultura, a luat cuvântul ia 
fmtbetr solemnități d. < oh’ 
Colceag care a evidențiat 
datoriile nouilor soldați

(Coatiacate ia pag. IV-a)

Desch derea unui 
magazin de stat 
la Lonea

Iu ziu.. <1 i âl li, a ivui 
lo< la J.uiii j. <|< -i boierea a 
nui iiidg.izm <1< St.rt în a-i- 

i . <lețiu ji Suri' 
li.mi a i i pri'/eiit.Liitj1 >i P. 
M K.. a pri.și'dii itA’iin, 1i- 
lilî Ci 1 .rxj le, ' .'i .nitul'' 
țilur pii'cum și in prvzeirt i 
unui mai( nuiiMT <h cetățeni 
clin inc ilitatc și împrejurimi

< livâirtul <!<■ (lescliK1 rt 
IGM roștii .!<• tov. (■;ircale;i;i, 
primarul (onninci diip.i caic 
a luat i uv ântuj L. S< b’. ;irr 

(are .l hiiblim <t imțro - 
tanța ace tui magazin și r<- 
liil )ui în riciii rtea nivelului 
de trai al m;m< rtorimii din 1" 
< .’iliiaU impicjui uni

I .iiănd ( miânml. im', ri 
pi t,.t Suder Wil im. primi 
alteie 
gaz ii 
ra țjrcgi't a n, 
Lmie;i 
^tig 
\ alea Jiului.

a subliniat < a ace st ma 
>.o plăti t<- mirai a ‘,1 

ii . norilor di', 
. < ;ire dc l Jzfctti au . .

it Drapelul I'rodu<i i<-i m

Luptând contra sabotajului patronal și a delăsării 
în muncă, îndrumați de Org. P, M. R. și Sindicat

Muncitorii si tehnicienii uzinelor din Călău, 
au pornit din nou la muncă pentru recucerirea locului de 
cinste ce l-au deținut în clasamentul întrecerilor în producție

Dacă iii prima perioadă a întrecerilor în produt-țL 
între industriile siderurgice dm țara, uzinele T- N. C. din 
cadrul cărora fac parte și uzinele Calați, au câștigat L>ra 
pck.il Producției, in cea dc a doua perioadă a întreceri
lor y. N. C.,s’aclasat cea din urma.

J ■/

Aceasta datorită faptului, 
că după ce sub îndrumarea

I* !•
cu prilejul proclamării statului independent „lsrael“
Populația evrească Și a manifestat gratitudinea față de U. R, S. S. 
luptătoare consecventă pentru libertatea Și independența popoarelor 
Marele meeting organizat de C. D. E. în sala Tomis din Capitală

Bl CVRE.Ș j'l, 24 Ager ■ 
presp Eri in sala „Tomis ’ 
din Capitala a a\ ut loc un ma 
re meeting organizat de C. 
D. E. cu prilejul proclamării 
statului independent „Israel’’ 
in cadrul căruia jropulația c 
vreeasi ă a Capitalei și-a ma 
nifestat gratitudinea față do 
l . K. S. S- luptătoare con

secventa pentru libertatea -ți 
independența popoarelor.

Meetingul a fost deschis dc 
d. deputat Ț>. 1-eldmann, . •, 
re a arătat manevrele angio- 
americane din Palestina du 
pă care a luat cuvântul in 
numele C. G. M.. tor-. Neaga 
Andrei.

I J-sa după ce a lămurit po

litica 1 niunii Sovietice Jn 
cadrul Qrganizației Națiuni 
lor Unite, a subliniat faptul 
că eienimcnlcle din Palesti
na arata încă odată scopu 
rile imperialiste angio ame
ricane. menționând că rcics- 
noașterea statului Israel de 
către Uniunea Sovietică in-

(CoHtinuare î» pag. IV. a)

organizației de Partid a Sin 
diralului muncitorii și tecli- 
nicienii au reușit prin muncă 
perseverentă, în prima pe - 
rioadă a întrecerilor sa iasă 
câștigători ,amețiți de laurii 
victoriei, a fost slăbită atât , 
munca de lămurire asupra im 
I oi'tîinței măririi producției

și productivității muncii, făt 
și vigilența asupra < ondtKc- 
vii sabotoare.

Profitând de .uc-l fapt - - 
deghizat sau nu patrona
tul uzinelor, a sabotat produc
ția, nepunând la disjxiziția 
muncitorilor și technicir-ni'-or 
materialele și piesele nec - 
sale producției iar chiar de 
-oseau, aceasta cu m.ui în
târzieri și de proasta < alitati .

I. BRANEsk

(Continuare in pag. III a)

Pentru a cunoaște realizările oamenilor muncii 

0. deputat Pritt președintele asoc. 
Angio-Soviet ice a vizitat Valea Jiului

Joi 2o Mai a. <■., a. ș,ocir ],i 
Petroșeni d. I’ritt, deputat en 
glez împreună cu dna Priit, 
carora li s'a tăcut o primire 
foarte călduroasă dc ‘către 
membrii birouluv județean P. 
AL R. Valea jiului, ai Gon- 
siliului Sindical Local, .‘.so

< i. ț:a ARLUS, precum și 
de un niare număr dc.mineri, 
având în frunte țze cei dece
lați (U ..Ordinul Muncii”.

Cuvântul de bun sosit a 
fost rostit dc prnnani) orasu-

1. Herman coresp.

(Continuare in pag-, JI a)
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ZORI NOI

Rolul clasei muncitoare Consiliul de Miniștri a hotărît

în făurirea Republicii Populare Române
(Urmare din pag. l a)

pen
al

i
das

Bunurile fostului rege Mihai
ale membrilor fostei

au 
liberta 

indepeii 
I 

a.e a că

Ro
din 
po-

far:i

cinl-dcmoi rnle in Sin U ate și in ina- 
sclc imuniloie.fi in intri r nJvri. 
S’a întării astfel stânga Partidului 
șijcud-i em.irit și s a t.. durin.i Iu
ti’o puternică mișcare de 
Im realizarea Partidu.ui Unic 
clasei muncitoare.

Urmând învățaturile marilor
caii ai clasei muncitoare din lumea 
întreaga Marx, Engels, benin i 
Stalin, - Partidul Mun i oresc 
mân conduce poporul mu leilor 
România pe calea democrației 
pulare, spre socialism.

Al treilea factor important,
de care nu poate li asigurat viitorul- 
democrațiilor populare, este solida
ritatea și colaborarea acestora in
tre ele si cu Uniunea Republicilor; 
Socialiste Sovietice pentru apărarea 
păcii, libertății și independenței na
ționale în juplă comuni.

Poporul român a înțeles 
lucru în urma experienței 
ținute în lupta împotriva 
lor cercurilor imperialiste 
din afara linia poțili a a 
și de a o împinge pe
și anume pe calea pe caic 
juns odată la marginea prapastici, 
adică spre atitudinea odila [a|ă de 
U. R. S.

acest 
sale, ob- 
încerca ri- 
dc a 'a 

Romanici, 
altă ca.c, 

am a-

S.
Poporul român a simțit puterni

cul sprijin m ajutor al Uniunii Re
publicilor Soiia.iste Sovietice la con
ferința de pace ca și în momentele 
grele ale secetei care a bântuit țara* 
iiuaslra <i care ne amenința cu foa
metea. U case menea el a simțit spri
jinul U.R.S.S.-uiui în lupta și mun
ca dusă pentru redresarea economică 
și fjnanciara a țarii, care n'ar fi 
fost realizată lara o largă colaborară 
economică cu U.R.S.S. și cu țările 
vecine, cu demo.rațiLe populare.

Asltd, masele populare largi au 
primit cu ceî mal mare entuziasm’ 
iiicheerta tratatelor de 
de asistența mutuală 
și cu țările democrației 
aceste tratate poporul
un factor deosebit de imporlant pen
tru asigurarea păcii atât de nece
sară 
blicii

Pe 
și al 
lare omane, puiliduiui 
toare din România 
șoară sarcina de a 
»olu| condu ălor în 
moc rației populare,

ccșlc cot hi col cu m.'i ele populare 
române pentru crearea -1 înflorirea 
Republicii l'opu aie Române.

Ihir ar fi cea mai mare greșeala 
daca, amețiți de succesele obținu 
le, am uita de lipsurile pe care le 
avem șr uc sarcinile uriașe ce ne 
mai stau in fa|ă atâl in domeniul 
vieții de partid, cât și iii domeniul 
construirii democrației populare. A 
veni in rândurile partidu.ui, nume
roase elemente inie-liurgiieze, prin 
care in organizațiile de parlid pă
trund anumite influențe străine. Ni
velul politic i ideologic .d cadre
lor de partid t ,te încă scăzut.

Vom avea de mun it mu.t ] eu 
tru ca, prin ajutorul armei minunate 
a criticii și autocriticii să lichi
dam lipsuiiie pe care le av m.

Păstrând lizionimea sa de partid 
care L»le deta: «meniul de avant- 
gardă a clasei muncitoare, mergând 
pe drumul lra<at de marii dascăl ai 
proletar.aiului mondial, Mar.x, En 
gels, benin și Stalin, luptând îm
potriva curente or străine intereselor 
poporului, partidul clasei muncitoa
re a devenit conducătorul întregii 
lui popor muncilor dela orașe și 
sale. Aflâiidil -se mereu în fruntea 
luj.lei penfiu interese,e naționale, c- 
conomicc, politice, și sociale ale ma
selor poț nlare, Partidul nostru a 
cucerit o marc autoritate și încre
dere. (

Sub con lu.c e.i Partidu ui nostru, 
poporul român a înlăturat piedicile 
cele mai greje 
democrației, a

I

țărănimii 
legăturile

lățiouișli.
I'iiii neamestecul tn trei uiib noas

tre interne .și prin împiejitiuea al
tor;! de a dicta voința lor țării 
noastre, U.R.S.S. și glorioasa a ar
mata au asigurat desvoltarea libera 
a foițelor democratice interne, 
asigurat poporului român 
tea de a dispune liber și 
denl de soarta sa.

Al doițea factor este
Partidul Comunist Român, ca par
tid al clasei muncitoare, a mers con- 
secvenl pe drumul marxism leninismu 
lui aplicat condici miilor noui, lup 
land împotriva curente or străine in
tereselor poporului. Parțialii a re 
ușii astfel să mobi.ireze îu jurul 
clasei muncilorae pe a.iafli ei fi
rești, țaranimea mun itoare, nilelec 
tualitalea progre-i-tă și ma ele micii 
burghezii.

Luptând împotriva curentelor o- 
porlimiste, pentru ideologia marxist- 
leninista, Partidul Comunist Român 
a devenit reprezentantul adevărat al 
intereselor naționale al- poporului, 
fără a luneca spre naționalism bur
ghez .

Partidul nostru — avanlgarda cla
sei muncilorae — a fost inițiatorul 
așa numitei platlorme-program pe 
baza căreia s’a realizat colaborarea 
dintre forțele demo rafi e. El a fost 
inițialoiul lichidării ramă.ițelor '.eu- 
dalismuțui prin realizarea reformei 
agrare. Partidul a fost inițiatorul 
tuturor reformelor p.o.ilice, ccon^i 
mice și sociale, realizate în RomâniaJ 
El a fost inițiatorul făuririi Repu
blicii Populare Române.

Partidul nostru a demascat ne
contenit falsa democrație a parti
delor burghezo-moșierești, care se 
aflau în slujba imperia l tițor străini.

Numai astfel Partidul Comunist, 
Român — iar după realizarea uni
tății clasei muncitoare, Partidul Mun- 
citoresc Român — a putut deveni 
conducătorul întregii mase munci
toare dela orașe și sate.

Numai astfel a putut paitidul cla 
sei muncilorae să exercite o influ
ența liotăritoare asupra 
-munci torae, conso.idând
sale cu frontul Plugarilor, în rân 
durile căruia sunt organizate ma
sele țărănimii mun itoare. Partidu; 
nostru a realizat alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănimea munci- 
loa e, ajutând-o pe acea ta nu unaț 
lin lidi.area sa e onomi.o-cultural i 
dar și în lupta sa de eliberare 
de sub influența elementelor spe.u- 
lanle, capitaliste^ exploatatoare.

Cu jpiloiul partidu.ui nos.ru, ta- 
ranimea muncitoare a încetai de a 
mai fi o Unealtă in mâinile parti
delor burghezo-moșierești, împotri
va clasei muncitoare și intereselor ță
rănimii. Țaranimea muncitoare pă
șește hotărît a'ăttiri de cla a mun
citoare, pe calea cea nouă, remi
zând noi și noi cuceriri de.no,raticej

Pai ticlui Muncitoresc Român nu 
este rezultatul unui compromis în
tre Partidul Comunist și Social-D

, mocrat. I
Partidul Muncitoresc Ro.nân e le 

rezultatul unei lupie ideologice și 
tactice duse de Partidul Comunist 
Român și de eiemente.e cinsa.e din 
Partidul Social-Democrat împoiri.a 
dreptei socia' democrate, care a dus 
o politică de cojabo are cu reacțiu 
nea interna și cu cercurile imperia
list. din aiară. El nu a fost creat 
pe baza une. contopi i neprincipiale 
a Partidului Comunist Român cu 
Partidul Social-Democrat, ci este re
zultatul' e.xperlnței Indeiungale ob
ținute de clasa muneitoar. atât în pe
rioada sciziunii cât și în perioada 
lupiei comune in front uai înche
iat între cele doua par.ide m ziua 
de 1 Mai 1914. I

Lupta fără compromis împotriva 
rea. iuuii și a curentelor străine in
tereselor poporului muncitor, ju»ă 
de Partidul Comunist Ro.nân, 'u. - 
ta care a cupr.ns ,-i a mobilizat; 
întreaga clasă muncitoare, a avut 
drept rezultat izolarea dreptei so

prietenie și 
cu U.R.S.S. 
populare. In 
nostru vede

desvoltării și înfloririi Repu- 
noastre. .
drumul democrației popu.are 
înfăptuirii Repubj.ii Popu- 

Cla.sl U1UIJ I- 
nu i a fost u 

asigura acesteia 
desvoltarea de 
.mru ât nu ai 

atunci când clasa muncit .are are ro
lul conducător poate ii asigurata des
voltarea c.emo.ra iei către so ia ism.

Ducă in lupta pent u ă.iberarea 
națională și pentru apararea indepen
denței.și suve.anilăț.i î.aționae ame
nințate de astă 
rea fascismului, 
imperialiști, în 
lismu) a lied an, 
citoare 
ționară mar. i-t-leci .ist , 
este expu- perico.u.ui de 
pe p alea naționa.ismului

Curentele naționa iste 
antisemite, rămășițele fascismului au 
fost destul de puternice în lara noas
tră, mai ales in Transivania prin
tre Unguri și Români, unse .nf u- 
ențele șovine pătrunseseră în sin
dicalele muncitorești și în partid. 
Reacțimiea inter a și cer ur !v Impe
rialiste, la fel ca și Hit er în irdcut, 
au încercat să folosească ic;asta si
tuație pentru a sparge uni alea Par
tidului, a clasei mun 'toare și a 
forțelor cemocraț ei cu pri.eiul re
zolvării problemei T n i .aniei, si 
au încercat prin sprii.irea aroitra- 
julu hitleiirt de a V ena i creeze 
un focar de divergen.e permanente 
între ce.e două popoare, român și 
maghiar.

Luptând liotăiît împotriva curen
tului șovini t șî pentru rezolvarea 
democratică a problemei na innalită- 
ților conlocuitoare, Partidul nostru 
a nclridat rrnețtinle ovi.iișlilor i1 
a asigurat colabora ea sin.eră i lo
ială între forțețe demo.ratice ma 
ghiare și române.

Populația muncitoare magii arăț 
din Ardeal a luptat și a Uni mun-

Ja ă, după .nirân^e 
de un a.l grup de 
frunte tu impjria- 
parliJul da ei mun 

sc abate deia linia rvvo u- 
a’unJ e 
a aluneca 
burghez.

o.inisle și

i

i

de Hohenzollern și 
familii regale jefuite dela poporul român 

au intrat în proprietatea Statului popular 
O avere Fabuloasă de multe miliarde lei, compusă din 15.000 
ha. teren arabil, 137.000 ha. păduri, 29 castele, 114 palate, 
16 castele de vânătoare, aproape 4 milioane acțiuni, bijuterii, 

tablouri, yachturi, va fi pusă în folosul poporului
Hohenzollernilor, agenți ai imperialismului străin, li s a 

retras cetățenia română
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Dcas< iiii ni Cotis liuR<i< ți 
niștri ((jttsttitântl ca .Mi* ii 
tic Hohenzollern. ,mprCJ.’ 
( u îiiembrii familiei sale . ■ n 
tinua șiîntețes. uneltirile i: ■ 
potriva înt(-re>clor popar.t ti 
român și a Rețiublu ir J'-iț. 
l.ire Koinâne. prin acțmii: pc, 
tiivince îndatoririlor de ‘i ' ■ 
litale față de ț-trâ. a liota 
retragerea naționalității ro - 
mâne a următorilor:

Mtli.ii tb' Hopenzoilern;
El' iri, niama Im Mi'.i.i’ . e 

I h ,h(-nz(,lierii
l .lr abeta de j 1<ihc li •olio’. .. 
llcan de Hab*burg șt 
Xicolac de ilohcnzoll. r ..
După ( i- .-'an e.vmm.'' 

rtproL.,1 ?i alte țj. rări , :■ -i 
te ședința ( onsilii Eu a f .-c 
ridii ală l i (,rclc 14. t.

ce stăteau in calea 
oborît rcacțiunea și 

cel mai puternic rcazi u al ei — 
monarhia a învins cele mai grele 
situa|ii econo iace-ilna ic arc și a în
făptuit Repul.li a Popii ara Româna. 
Sub conducerea Partidu ui Muncito
resc Român, 
deosebire de 
zează viața 
mergând pe 
ploalarii omului de către om, 
calea folosirii uria.elor bogății natu
rale ,a|e țar.i pentru binele popo
rului și al creării unei vieți inst irite 
și f.ivilizalc a poporu-ui, pc calea 
înfloririi Rcj oblicii Populare Ro
mâne.

poyorul miiil.iior, 
nat*D. a i atv, reorgani- 
ț-rii pe p'in i ă n '» 
drumul deslmțarii ex- 

pe

16 :itoarcv.i-.tclv dC vâll
il tnr < ti So ( tunete;
Ț.yyi.tjuă bu .ttțt acțiuni 

coli mai importante indu
strii și 1 >n< i, pi't'Ciim șiliniile 
bijuterii, t.inlouri. vaihtr.ri -a 
alte bunuri'iii valoare <lc 
urnite sute di- miliarde lei 

a aprobat. pro'Tlu! de de 
( ret pentru intrarea in pro
prietatea St tului a bt nurilor 
fostului rege Milini și ;i meni 
prilor iostei familii regale.

întăririi:- t .... .Imp.i- - . 
înșiri tor fi primiți - > 
n< a s.iti-fai ț: de mu - 

■ mai larg, ale p >p ,r ■ 
tru ii mai af-s Jc 
mi; (}i oainmi < xp'o t • i 
dearândi I p ■ f, >~t. le m >

;it regale-
Poporul român. Statul <u:. 

iv’itiia astlcl ia -tăpânin- . 
bunurilor Ce i-.m toM răniți 
in decur-.nl anilor de dinaM’ .

(Continuare Li pag. IIÎ a)

D- deputat Pritt președintele asoc. 
Anglo-Sovietice a vizitat Valea Jiului

(Urmare din pag. l a)

lui, căruia deputatul f’ritt i a 
răspuns nianisfcstându-și s i 
tisfacția de, a se găsi în \ alea 
Jiului, după care din pa>tea 
l'. E. D. R. a luat cuvântul 
tov. Crișan Maria p1 rare 

a asigurat-o 
.Anglia sunt

li tui Priit, 
fc-meiie clin 
turi de cele dela noi în lu
pta pentru pace, felicitând 
ienteilc detno- rate dat Riama 
Ania pc-iitru unitatea lor.

După vizitarea Șantierul’ti 
Național Buinbești-1-ivezpni 
unde br.gadierii au 
speților o pr:mire 
să. și unde aceștia 
primat entuziasmul 
realizările brigadierilor 
la întoarcerea în Petro - 
șeni a fost oferit un dineu în 
cinstea ci-ltii și d-nei Pritt, la 
care au luat parte reprezen
tanții organizațiilor politic,., 
și sindicale și ARL’ S. mine 
rii evidențiați în muncă și 
Dir. General al Soc. Petro
șani, cu care prilej a vorbit, 
în numele ARLUS prietenul 
Roșea, Secret.. Gen. al filialei

După acesta a luat cuvân 
țu) tov. Butariu Virgil - ,c,f. 
cretarul Corn. Județean P. 
M. R. Valea Jiului, arătând

( .1
ajă

făcut o.i- 
< ălduro t 
și-au ex 
pentru

că muncitorimea din Româ 
ma a ovul in totdeauna o 
deoscbiiii simpatie tot f nâ 
de muncitorimea britanii t a 
vând acclaș du-man, acelaș 
țel. pentru. înfrățirea în lu
ptă contra imperialismului

Vorbind despre prie
tenia cu U. R. S. S. care a 
dat un sprijin deosebit șt 
prietenesc poporului român, 
tov. Butariu și-a exprimat 
dorința de-a extinde și largi 
asemenea prietenii cu toate 
Statele care înțeleg efortul 
muncitorimii din R. P. g 
și doi'Csd pace și libertatea m 
tui or popoarelor.

Luând cuvântul tov. depti 
tată Marin Sârbu, a scos’în 
evidență eiorlul tovt ,\n;o ■ 
nov. Dir. Gen. al So l’etio 
Șani pentru a inibun . -t 
tuația muncitorilor din Vi 

Jiului.
aplauzele vii al ■ â st u 
luat cuvântul d. Pti'.i 

printre altele a -,pus. 
acest scurt tim ( ât un

Iea
In

ții a 
care

In
stat în România a .i înv.t ■

• vățat foarte multe d pm po 
porul Român .V ț.t 
să-mi dau'sema dec m-iin e 
le politice și econo ni- . pr. 
cum și de realizării., eja ,ei 
muncitoare din Roi ’.ânia,

Azi ]. :port:I I,o.nân 
destinul in 
mâini și 
pe zi ce

.Alături
tina sincer.L I R. S. S.'Inde
pendenta României este a- 
sigurată.

La întoarcerea nit a în 
rea Britanic, voiu arăta > •« 
lizărițe poporului român 
dup.< cum am aratat că poli
ticei lui Bevin trebu - sa t -e 
pună capăt.

Daca vom putea realiza și 
noi, cceace a realizat popo- ji 
Român atunci nu ne va li ' 
rușine de Statele democrate

Ca un simbol al prietenei 
muncitorimii din Valea Jiului 
l(.r.. Butai’u: a ia.n ;n..t d 1 ,i 
l’r.iî o latn| a de miaer , u 

1 ril'.’j d-sa a declarat 
m ( iițstea dea f; ;. 

te c,: :n norilor din . ,-ig'i ; -t 
civa um pr.etenui miaerilo 
cim A aka Jiului.

St: ' sigur că v-iiu ti dc;r,-.i 
iaiotdeauna d< ac t sii’- - 
i r.

Vine dimineața oaspeți 
m ț lecat dm localitate du- 

<’. idea ei mr.rC'i.! irunioas-e î »• 1 'a’' 1 !' a;. ajp’ o iin- a.'o ' 
muac.i1 d (. Valeu jiul i

1. bfERMAN 
coresp.

propriile 
realizările 
trece, 
de vecina sa pne

c

iloie.fi
nos.ru


Sarcinile aparatului pontic oi armatei
Discursul tov. Emil Bodnăraș, Ministrul Apărării Naționale 
in fa|a primei promoții de ofițeri educatori ai armateiR.P.R.

festivalul artistic
al subfilialei ARLUS din Certej dat în Băîța

I ov. Emil Hodnliia,, ministrul A. 
plinirii Nujionali-, aUresuii-Ju- e olițe 
rilor absolvenți ai cursurilor Centru
lui de Educație Breaza, mlr’o am 
țrla expunere, a analizat și subli
niat importanța deosebita pc care 
o prezintă in sânul Armatei noas
tre \paratul l’olili , in vederea pro 
galii ii cât mai temeinice a cadre 
lor si a ostașilor, atât din pun t, 
de vedere politii ciluvaliv cât .și 
din punct de vedere profesional,' 
pentru crearea unui o,-taș nou, dis- 
iplinat oin convingere și conștidnt 

de drepturile și 'îndatoririle sale, 
temeni de baza al Armatei Repu

blicii Populare Române, s.ut puter- 
ii< al oamenilor muncii și apărător 

al suveranității și independenței 
noastre naționale.

După ce a aralat cum iu trecut 
osLașul a tost obiectul unei elimina e 
neglijențe și iinelta mută și oarbă a 
clicilor de bancheri și moșieri Iov, 
Bodnaraș ă spus: i

In regimul nostru de democrație 
populară, omul se găsește astăzi in 
centrul preocupărilor noastre de fie
care zi, pentrucă noi socotim omul 
centrul de]a care pleacă tot ceeace 
este destinat să stăpânească, Va tran
sforme ?i să scMmbe natura, ine 
cfml in care trăește, pentru a con
siliu o noua lume și pentru a ași 
gura progresul și bunăstarea oa
menilor mumii.

Războiul ț uitat de Armata Sovie
tică pentru apararea «patriei și dis
trugerea fascismului, a demonstrat 
cu prisosința valoarea e.ementuiui 
om, ca luptător conștient pentru li
bertate, civilizație și progres. As
tăzi, tocmai către acest om irebue să 
se îndrepte zi de zi aten.ia noastră 
pentrucă in momentul în care ii 
dăm ostașu ui senii.nen ul va o.ia sa
le, el își va mze.i puteri e și va 

-desfășura toata energia și potenția
lul său pentru a contribui din plin 
la ridicarea nivelului de trai și 
bunăstarea semenilor lui.

Grija pentru oameni este punc
tul principal al atenției și preocupări
lor de fiecare moment a’.iș regimu
lui nostru. In Armată am ințele. 
ssa dam a.-e-a tă uria.ă sarcina unui 
aparat special destinat s'ă se ocupe 
de oameni, de nevoie și de aspi
rațiile tor. .cparatul Politic.

Acceluând importanța pe care o I 
are in munca de educație, alitudi 
nea și co eclitudinea e iu a-orulm j 
și semnalând u.ieje greșeli și scă
deri ivite in a tivitatea Apara.u.ui i 
Politic, d-sa precizează ro ul impor- I 
tant ce-i revine acestui aparat, in 
formarea armatei țopuaie române ( 
spunând.

Fara contribuția sa, toate legile 
militare și foaie ordinele care se
dau rămân goa'e, daca educatorul 
politic, a cărui activitate educativa 
trebue să fie dublată și de cea 
de comandă, nu de.no slreaza pr.n 
„exemplul sări persona.’’ tutu or ca 
merita autoritatea de care se bucura I 
Aparatul Politic. Un secund polilic . 
care apare inti’o ținută neglijenta, | 
inlârzie cela program, nesocotește i 
viața zilnica a ostașului, care nu | 
știe ce gândește soldatul și nu știe 
sa și-l apropie, pentru a deveni sfă
tuitorul său in problemele iui per | 
sonale, acel secund polilic este de
parte de rolul sau. Nu este ușor 
lucru sa cunoști bine oniu si să ști 
care sunt calita ie și scăderile lui, 
să ști cum sa i e.i.mni scăderile și 
să i desvolți ca'.itaț le.

Acel educator politie care nu esle 
în măsură să ră-pundă misiunii sale, | 
nu este folositor, și ne putem lipsi" | 
de prezența iui în rândurile noastre, | 
mai u scamă a u n, când în no'iica , 
de cadre suntem hotăriți să , pro
movam toate elenente e ca abile și 
devotate față de po,ioi” din sânul 
poporului.

Ofițerul educator tebue Să știe 
să-și coordoneze activitatea Zilnica 
iu așa fel încât să nu se lase tâfjt 
intr’un biurocratism complicat și a-

lid, care să-l răpească și să-l de
părteze de masa ostașilor. I )e a- 
semene-a educatori biurocrați nu a- 
veni nevoie.

Educația politica este veriga prin
cipală pe care se sprijini toată ac
tivitatea unui educator. Ea trebue 
să se întemeieze pe o profundă cu 
noașlere a tuturor evenimentelor po
litice interne și intcrnațioția.e, prin 
lectura organizată a ziarelor, a re-, 
viatelor, a directivelor și a regula
mentelor de specialitate pentru in
strucția în armată.

Pentru educatorul politic nu e- 
xisla ore de program. Această ac
tivitate este o mim ă grea, tare fa 
urește conștiința politică a oameni 
lor și clădește un om nou, conștient 
și folositor tării.

Alai departe tov. Bodnăraș tra
sează ca sarcinii de baza continua 
ridicare a educatorului, care trebuq 
să fie o călăuză vie in munca și 
activitatea ostașilor.

Trebue să ajungem să in.uflăm 
ostașilor noștri o disciplină ferma, 
conștient acceptată Iară șovăire de 
fiecare, înlr’atât, încât ordinele • să 
fie lege.

Tara noastră străbate un ^iroce- 
revoluționar, de schimbări profun
de și construcții din temelie, a um-j 
noui vieți în evoluția ci spre so
cialism.

Aceste fapte pun in fața oame- | 
nilor inun ri sarcini foarte grele care. | 
revin deopotrivă șl armatei, Nu esle 
ușor lucru să clădim o armată de 
lip nou, o armată populară.

Oricine calcă regulile și legile 
care caracterizează munca noastră,; 
drumul nostru, — devine dușma
nul nostru, pentrucă el se ridica 
împotriva mersului înainte al mi
lioanelor de oameni.

Acum dvs. mergeți la unitățile in 
care veți activa. Veți găsi acolo, e- 
lemente devotate poporu.ui, oameni 
ai muncii care-și iubesc patria și

Bunurile fostului rege
Mihai de Hohenzollern 

au intrat in proprietatea
Statului popular

(Urmare din pag. Il-a)

de Hohenzollern, ai că”, i 
membri deveniseră cei mal 
mari și mai nesățioși inodori 
baiv neri și. fabricanți ai țări

Deasemeni, poporul român 
va saluta cu satisfacție rctra 
gerea naționalității române

Publicațiune
Oficiul Economii; Județean 

Hunedoara ne trimite SDre 
publicare prețurile maximale 
ce s’au fixat pentru toate fri
zeriile din cuprinsul județu
lui și anume '-

Pentru orașul Deva:
Bărbierit io lei
'l'uns și potrivit părul 1 5 l i 
Tuns cu mașina îolei
Pentru comunele rurale 

din cuprinsul județului.
Bărbierit 8 lei
Tuns și potrivit păruit2 lei 
(Tuns cu mașina 8 l;-i 
Pentru orașul Deva s’a 

dat Ordonanța Nr. 7 din 2q 
Aprilie 1948, iar pentru o- 
munele rurale OrdonanțaPrc 
fecturei Nr. 2266 din 21 Mai 
1948, prețuri cari urmează 
a se respecta de cei în drept. 

care știu să lupte pentru libertă
țile și drepturile câ-tigaie i.e popor.

Sprijinind din toate puterile mun
ca noastră de consolidare ți dis
cul laie a regimului de democrație 
populaih a țarii noa-lre, trebue ă 
țineți seama că de eforturile și de 
activitatea pe caic o veți depune 
acolo, depinde ca să putem forma, 
cât mai grabnic ,,Arina a Populară 
Româna’', s ul puternic al păcii, 
garanție a suveranității si indepen
denței noastre naționale.

Muncitorii și 
au pornit din nou la 

ce l-au deținut
(Urmare din pagina I a)

Scăzând muma de lătmi 
urc, a scăzut și efortul in 
câmpul muncii, marindu h- 
in schimb num irul de ibscn 
țe și întârzierilor di-|a sv 
vi< iu, cauze, care alături ițe 
sabotaj, au dus uzinele Că 
lan in coada clasaineifl’i - 
Ici.

Cunoscându și forțele, oa 
menii muncii, călăuziți 
de org de Partid și Sin
dicat, au pornit din nou 
la muncă

Desigur, ațâț org de Par 
tid, Sindicatul cât si munci
torimea conștienta nti s’au 
simțit prea bine in noul lo 
clasat. Cu toții cunoșteau 
prea bine posibilitățile lor de 
munc ii, caic sunt greutățile 
ce Iț- stau în față și iarăși, 
au pornit la muncă.

In urma muncii de lamuri 
I re duse de org. de Partid

Hohcuzollernilor. In cei 8- 
de ani' de teroare și sălbatecă 
asuprire a poporului, familia 
de junkeri prusaci a Hoheri 
zoHc-ntilor agentura a impe 
rialismclor străine, reprezen
tanți credincioși ai capitalulv.i 
străin - s’a arătat străină 
de interesele și năzuințele 
poporului român-,Ea s’a aflat 
mereu de partea dușmanilor 
de moarte ai acestuia, Iar 
astăzi își continuă uneltirile 
împotriva României punâr- 
du sp îl solda imperialismu
lui ațâțător la război.

N ui reduceri dn prețuri
Ministerul Comerțului a ii 

xat nouile prețuri la următoa 
rele țesături, care se distri 
buc pe bonurile respective 
din noua cartelă pe puncte: 
barchet imprimat scămoșat 
lei .118 metru dela 137, ve
chiul preț; barchet împrt - 
mat nescămosat lei 115 ni. 
dela 134 și finet imprimat ne 
scămoșat 73 lei m. dela 90 
lei cât era în trecut.

Nouile prețuri se înțeleg 
pentru consumatori.

hanibăta 22 Mai a. a 
avut loc iii < om. liaița un 
festiva] artistic dat de stibl: 
liala ... ARLl’S din Cer 
lej.

Festivitatea a ini i-pul prin 
intonarea Imnului So
vietic, după care d. învățător 
A. Letvineanu, rostește un 
scurt cuvânt de deschidere, 
in care scoate in evidența 
lupta dusa de lT R. S. S. 
pentru pacea și independenta 
popoarelor și pune accent 
pe ajutorul dat țarii noastre-

technicienii uzinelor din Călan, 
muncă pentru recâștigarea locului da cinste 
în clasamentul întrecerilor în producție

și Si.ndii at, absentele și in- 
târzierile au început sa sc..- 
dă, iar aceia Ci nu înțeleg -..1 
lichideze absențele și Întâr
zierile, sunt chemați in fata 
comisiilor de disciplina. <.0 
misii formate dintre cei mai 
buni muncitori și technicieui

In câmpul muncii ur
mând exemplul oamenilor de 
partid - muncitorimea a 
pornit din nou la întrec-, re 
în muncă.

înfruntând greutăți, fur- 
naliștii depășesc normele

Furnalul, de care depinde 
în mare, măsura producția 
întregii' uzine, e intr’o s a 
re de uzură avansată. Mun< 1 
toi'ii furj-jaliști fac insa foat 
cfoiutrile pentru a-1 menține 
în funcțiune, și nu numai ui 
au reușit să facă să cuntinue 
funcționarea lui, ci chiar a 1 
depășit și normele. Pentru 
aceasta a fost nevoie de re
parații dificile, „din iners" 
a fost nevoie să se trimită 
o echipa dintre cei mai buni 
muncitori la Teliuc, unde 
prin o mai buna sortat» -j 
selecționare a minereului de 
fer, s a putut obține un r.m- 
ment mai mate-

Muncitorii se interesează 
in deapt'oape de rizidin. tfur 
naiului. Tov. Dumitrescu, 
prim topitor la furnal, du
pă ce arata eforturile depu 
se pentru1 obținerea unei pi o 
ducții cât mai mari. în frun 
tea cărora stă echipa tov. 
Enășoi, arată că „și ac un 
cu furnalele aproape de dă
râmare am reușit să depă
șim normele- Peste două luni 
va începe rezidi rea furnalu
lui. Să vedem atunci, când 
furnalul va fi gata cine va fi 
i.i mintea producției”.

I.a turnătoria de fontă. sc 
lucrează din plin. Ca și toți 
ceilalți, tov. Ilaring Gh. H 
și Cdsniescu Petre, lucreaz 
cu o iuțeală uimitoare la con 
fecționarea formelor pentru 
turnat radiatoare. Și fe
meile din această secție lu
crează în acelaș ritm, execu
tând o operație delicată: In 
troducerea miezurilor în for
me.

Cu toți lucrează cu mare 
râvnă: vor să câștige pozt- 
ți apierdută.

La secția montaj la fie - 
care mașină este câte un 
grafic cate arată mersul oro 
ducției. La' mașinile de frezat

Programul a < onstat <lin 
i ânlei.e [populare executate 
de cotul ansarnbultii, țioezii 
și doua scenete

Din partea ARI.I’S ului 
din Băiț.i a lu.it cuvântul 1. 
Dr. C. Moldovan care adu. c 
mulțumiri in numele jocuito 
nlor comunei Ilaița. <mO’a 
h* < crd să urmeze exemplul 
Certejenilor formând 11:1 ast- 
ie) de amambhi < an- ar fi 
atât de necesar în at ca re
giune

radiatoare norma este di -’' o 
buc. pe zi. Insa tov. I’arago 
lacob, realizează și câte 4'0 
urmat de tov. Munti-anu I., 
Bogdan și alții care rea’izea 
za zilnic între 300 350. for
aici se face și proba cu ;tpă. 
a radiatoarelor. Norma p ■ zi 
e de 80 buc. însă tov. Da 
miau Ion, Matășoi Gh Dan 
t iu Cngur și ceilalți, cu toții 
depășesi zilnic numărul de 
Do buc..

Oamenii muncii șt u să 
înlăture greutățile

Secția de emailaj. a depă
șit în luna trecută programul 
cu 2o la suta. In această ]u 
nii va fi depășit și mai mu’t 
Acum câteva luni, la aci a 14 
sc-cțu- producția stagnase 
din cauza unor pistoane pen
tru pulberizat emailul. Cele 
vechi ei'au aduse din streină 
tale, și în țară asemenea a- 
parate nu se găseau. Lăcătu 
șui Fekete și strungarul Cu
rea losif prin muncă dârză și 
plini de răbdare au reușit să 
confecționeze aceste dispozi
tive- Tov. Hacik Ion emaila 
lori e forte mulțumit de ele 
și cu mândrie spune că cu 
ele poate depăși norma

Șl pretutindeni...
La fel la secția mecanică 

la tâmplărie și în toate Ce’e 
lalte locuri, de muncă, oante 
nii muncii, în fruntea cărora 
se află membrii de partid 
au pornit — înfruntând lip
suri și gicutăți — la recuza 
rirea locului deținut în claia 
mentul întrecerilor^ în produc 
ție. —

Dar acțiunile oamenilor 
; -muncii nu trebuesc limitate 
aici. Muncitorii trebuie săție 
trează în mintea lor faptul 
că dușmanii clasei muncitoa 
re caută prin toate mijlo.1.Ce
le, profită de toate ocazcle 
pentru a stânjeni producți i, 
pentru a face ca eforturile 
pentru redresarea economiei 
naționale, să rămână fără re
zultate.

Deaceea, organizația de 
Partid, sindicatul și toi. oa 
menii muncii., paralel cu -.iun 
ca de lămurire asup .. 1.1-u.i 
lui măririi producției, . o lu . 
tivității muncii, discipline; ir 
muncă și bunei călit ui a 
produselor, să aibă în vede
re că au încă de furcă cu de 
lasarea și sabotajul patronal.

I. BRANEA.
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^“^EVENIMENTELE ZILEK">
cu privire la schimbul de declarații 

sovieto-american

Realizarea 
unității clasei 
muncitoaree 

în Bulgaria

Marea Britanie participa
la războiul împotriva statului Israel

PARIS. Răspunsul Gg 
iM-ralissimului Stalin la scii- 
soarea deschisă a d lui Wal- 
lace și declarația Departa - 
montului de stat america'. 
< u privire la acest răspuns 
au prilejuit comentarii vii în 
presa pariziană. Multe ziare 
încearcă să minimalizeze 
importanța răspunsului lui I. 
V. Stalin, afirmând că ac^st 
răspuns ar fi ,,o manevră pe» 
tru sprijinirea lui ^alțace”.

Cu toate' acestea o serie de 
ziare observa'ca răspunsul lui 
I. V. Stalin constitue un nou 
pas pe drumul unei reglemeii 
țări pașnice și că de aci îna 
inie Departamentul de stat 
nu jxtate să nu înțeapă, în- 
tr’un fel sau altul, tratative.

Criticând răspunsul Depa- 
tamcntului de stat american 
care respinge tratativele bi
laterale sovieto - americane, 
Altman scrie în ziarul Fran 
ctireur: „Este evident că n’-’ 
la Berlin. Vieiia sau Seul se 
poate rezolva chestiunea pă
cii, ci la washington și Mos 
cova.

Pierre Courtade scrie ța 
„l’Humanite” că răspunsul 
Departamentului de stat re
prezintă o încercare a lui 
Țruman de a ocoli un ras 
puns direct, sub pretextul 
că chestiunile ridicate privesc 
și alte țări în afară de State 
le Unite și Uniunea Sovie 
tică. In realitate, spune Coui 
tade, această încercare ex
primă marea confuzie a gu

romului american, „Spei'ați 
de »hemarea în favoarea pă
cii, care se ridicai în lumea 
întreaga, sprijinita fiind de 
demonstrația < ontinua a ta
liei torțelor păcii și democ 
rației, lacheii trusturilor , 
merjeane se ascund înapoia 
documentelor.

Sol' 1A. 'Comitetele cen
trale ale Partidului Alun' *• 
toresc (comunist), Bulgar 
Social Democrat Mun< ito 
resc, au aprobat în unanimi 
tati protocolul privitoi la fu 
zionarea acestor partide, pi 
loco) cc a fost semnat de re
prezentanții lor la 15 Mai.

ÎNTREAGA provincie shensi 
sub controlul Armatei Populare Chineze 

C 5
Shfnsi de Nord. (Ja 

pturarea de elitre armata chi 
neză de eliberare a orașului 
Lin Fen’ Fen, ultimul bastion 
al Kuomintangului din sudul 
provinciei Shenis, a adus 
sub controlul a mialei popula 
re întreaga această ptovinci* 
cu excepția a două mici pun 
gi, una din centru în jurul 
localității Tniyuan și cealal 
tă la nord în jurul localității 
Tatung. . (

In balălia dată pentru a 
cest oraș, cjre a durat patiu 
ort-, forțele democratice au 
nimicit 13 regimente ale K11. > 
mintangului.

Buletin intern
BUCUREȘTI, 24 (Ager - 

preș).) In cadrul Asociației 
Româno-Bulgare F.'N T- D. 
R. organizează azi în Capi
tală în sala Ateneului Rom t i 
un festival de gală dat de 
grupul dc elevi bulgari < 4* 
vizitează R. P. R.

Festivalul va fi radio difu
zat la orele 16,45.

Uriașa manifestație 
a studenților și elevilor 

din Shanghai
Shanghai. Cu ocazia îm 

plinirii a doi ani dela înfiin 
tarea Federației Studențiiior 
chinezi, studenții și elevii din 
Shangai au organizat o u- 
riașă manifestație în semn 
de protest împotriva aresta 
rii celor cinci studenți dela 
Universitatea din Chiao 
Tting Chi. Ei sunt acuzați 
de a fi luat parte la acțiuni 
politice împotriva guvernului 
chinez.

N Ev. York. In ș<-dc i 
din 2o Mai a ( on-alinlui d-- 
Ser tirit.'ili-, delegai 1 l ,< rai 
nci, '1 .naaenko, a o spin-. . i 
hotărîre argumentele adu ' 
de delegatul britani'' ( ad, 
gan împotriv i rezoluției mile 
ricanc și a acuzat Mărci in) 
tanie dc a parti< ipa la l az- 
boiul împotriva statului Is
rael.

Delegatul ucrainian a ara 
tal oă Marea Britani»' a insfi 
rat acțiunea Transiordam-'i, 
I'-l a sublfniat apoi faptu] < a 
forțele armate transiordan’e 
ne sunt in r» alitate forțele R<- 
gatului t nit? ,,E adevărat c l 
<-le aparțin Transiordani. i, în 
sa ele se ;dla sub conducere 
britanica, prin ofițeri englezi. 
Aceste forțe sunt sprijinite 
din punct de vedere final 
ciar de ministerul dc finanțe, 
al Angliei; mai multe tratau 
eunt in vigoare intre Anglia 
și Transiordania, prin < an 
trupele transiordaniere sunt 
puse sub comanda britani 
că”.

In ședința de după amiază 
delegatul francez d. I’aro.h 
a anunțat că sprijină rezol i

ți.? : latelor l ’nite. [ )ef g. '< 
t anudej și ( oluO.bi. i -ai 
pu- rc/oiuției americane.

( Oli'-llilll (|e MH-Ul it.itc 
prjma din p.iitc.i iraiboi, 
i)i< . ia-puiisnl, (jupa . are , 
ituu.i refuzi să < oinp.vi'U : 
'hc-tioli-irul trimis recent c 
< oi'eihul | arțil >r 1 , iljjp.ran'. 
din I ale'tma.

Imperialismul american 
face un joc dublu 

în Palestina
< „mr.i 

lânii ew-milientclc d,i> I'.. • 
? tina, ziarul Z\ < ie ,
sci ie:

Neputința Ligii Națiunii, • 
in fața agn-lunii gcrm'n» 
itali, ne din Span-a si ;j 
gresmnii italiene din Elioi ■ 
a constituit piatra (E moi 
mâni, i. ire- a ț>e< <‘tlu t o n i 
acertti (.iigaiuzații.

(> N. I . nu trcoui" t i 
narta;ca^ia soarta Ligii \ 
titinilor. Imperi.di-nnil ai 
rican, caro tac. rin jo< dul, 
îli i'alc -lina, \ a trebui sa ' 
dezo in lața a atol il.>' ii . • .- 
nici publit )• mondial, '

Fără a prevedea nici un fel de sancțiuni

Consiliul de Securitate, a votat 
o rezoluție prin care se recomandă 
incetarea ostilităților din Palestina

Ncw-York, 24. — Conș’lml
Je Securitate a respins cn 5 voturi

și (' abține]
< onstala fa 
st

Buletin extern nil"

SOLEMNITATEA
depunerii jurământului la Deva

(Urmare du pag, l-a)

După solemnitate a urmat 
defilarea recruților, care au 
manifestat tot timpul pentru 
R. P. R.

*
23 Mai a. c., în- 
solemn a avut 
depunerea jură- 

conti-

In ziua, de 
tr’un cadru 
loc La Deva 
mântului recruților 
gentul 1947, seria a doua di a
unitățile militare a garnizoa
nei locale.

Solemnitatea a fost deschi
să de d. Col. Georgescu care 
a arătat semnificația deose
bită a jurământului, în ar
mată nouă' populară devenita 
o garanție a regimului no
stru de democrație populară 
și apărătoarea consecventă a 
intereselor populare și păcii.

Au mai vorbit: d. Col. Co 
sotescu Vintilă și Lt. - Col. 
Mihăilescu după care din par 
tea recruților a luat cuvân
tul soldatul Rek Zoitan care 
a arătat* că astăzi armata este

o înalță școală de pregătire 
ostășească și cetățenească 
exprimându-și dragostea și 
atașamentul ostașilor pentru 
regimul democratic și R. P. 
R. și luându-și angajamentul 
in numele recruților să res
pecte și să îndeplinească cu 
sfințenie legământul 
dința făcut față de 
popor.

A urmat defilarea
lor din garnizoană, după c; 
re în sala festivă a regimen 
tului, s’a desfășurat un bo
gat și reușit festival artistic 
interpretat de ostași.

- Cheltuelile imense pe ca- 
guvernul fascist din .Ațe
le face, adâncesc pe zi 
trece mizeria economici.

1 u tot sprijinul american foa
metea șl mizeria crește în Gre

re 
na 
ce

Marele meeting 
organizat de C. D. E.

JI 
cia monarho fascista.

a

Autoritățile de emigrare».; 
nadiene, au ordonat expulza
rea dm Statele l’nite a re
prezentanților sindicatelor 
minerilor și muncitorilor me 
talurgiști, banuiți a ti nn’,- 
tanți comuniști.

• Utili' SI 
• i 1

ol

de ere- 
țara și

unități-
a-

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p ub I icitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii

(Urmi re pag, l i)

dică clar politica de pace a 
U. Rf S. S. care lupta pentru 
pacea și independența popoa 
relor.

Din partea U. F. D. R a 
vorbit d-na Maria Nicolau, 
după care a luat cuvântul Dr- 
Rosenkranz, av. Leibovici.. 
Rubinștein și alți fruntași al 
vieții evreești.

La sfârșit s a votat o nioțiu 
ne trimițându-se o telegrama 
O. N.'U. în care se protestea 
ză împotriva cercurilor impo 
rialiste în legătură cu eveni
mentele din Palestina.

Citiți în No. de mâine des
fășurarea meetingului ]a De 
va și în județ.

Sau tras fecuri 
de armă împotriva 
populației întrunite 
într'un meeting 
în Italia

Roma. i Detașamente mo 
torizate, au deschis Samba 
tâ focut împotriva populației 
întrunite într’un meeting in 
Italia, Un muncitor a fo-t o 
mont iat' alții au fost grav ră 
niți. Confederația Gener .la 
a Muncii din Italia și Federa 
ția Muncitorilor Agricoli, au 
publicat un protest în legăm 
ră cu acest fapt, proclamă'• 1 
și greva generală în mai 
multe regiuni.

Con 
tai ap 
ținere

Guvernul provizoriu a 
Statului Israel, a dat or
din de ridicarea focului

Eri după amiaza, guvim>* 
provizoriu al Statului Isiad 
dat un ordin general de i: 
cotare.) a locuim. Ac» o 
din a fost dat ca urmare . 
recomandării făcute de Con 
siliu; de Securitate .il t Irgair 
zației Națiunilor Unite.

(trdmul general de înceta 
rea locului dat de guvernu; 
Statului Israel, condiționea-.. 
aplicarea lui. de aplicarea .. 
nor măsuri similare din ția: 
tea arabilor.

Gxeeutam»
ȘTAMPILE
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Ia- primarii «M«(viul Hunedoara, Dava 1948.
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