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Știrea rcduceiil cu 50 la -util a 
datoriilor noastre de ra/l-oi fața d 
U.R.S.S. a produs o piulimda bu 
curie în sânul populației din jude 
țul nostru.
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Fopulațict hunedoreană și-a manifestat recunoștința 
față de Uniunea Sovietică și Generalissimul Stalin 
per.triueducer ea la jumătate despăgubirilor de războiu

Ca propunerea faculu «fc Iova SU 9h CCF gliiuar^Dej ?n numtls 

'fîomâf etulua *Cenlral al Sarlîauluî Muncileensc Rctnan

Guvernul Republicii Populare Române
a aprobat și supus Marei Adunări Naționale

Proectul pentru naționalizarea întreprinderilor
industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi

Iu mei lingtui ontanr i«t șl a 
manifestat plina dc mlu/ia^ni in 
cura sa prietenie fată de ț opoar.lv 
sovietice pre< uni i ic mioUiița ;?ța 
dc generalisimul I. \ - Stalin ma 
rele prieten al poporului român.

1 A DEVA a avut loc un ince- 
(ing des--bis dc tov. Z. Popa .a o 
a vnhit in numele C.S.J. A Juat 
apoi cuvântul tov, V. Kokosi cin 
partea Con-ilitilui Jude i an al S-ndl 
catelor ară'ând telul în ta;c ani fost 
târlii în lâsbniul nepi-t im pot ha 
Uniunii Soviet! e si apoi diifâ îu- 
chccrra armislîțiului - armi. litiu 
prin care nu se căuta (’1 tiugerea 
niKisha - f» Iul prict. iiv-i în caie 
am fost trata i de maica noaslra 
vecina dela Ra-arit,

Voibind in numele <»rg, P.M.P. 
înv. I). Horim - urata iiur-k .a- 
juțor fin.it din [aiUa Uniur.îi s»<- 
\icti c <:i.n în» a a dup- n r.;; i-.t, f i a 
prin i liberând tării in.aUic e iub 
jugul hitleri-M, retro-. <-Car< a ArCca- 
•ului, iu.j ortul masiv de materii pri
me, mașini i utilaje, tăia di ,urt 
întn arj m a-na indii trie ar fi tag- 
nat,

A ’-uiiliniat «A. >-rne.i autorul .tal 
în timpul ce or doi .ni d<- . cta
-i in timpul tpi u . i de lifo? e- 
AJiitcmatif.

Asla/i -- a r.uhiiiiiat tov. I). 
< ionin Uniunea Soxirii a i ge
nialul ci condu.ator f.-fnrra'i'-si î.ul I.' 

_H. N« uorcanu

(Continuare la pag. III a)

In zilele de 9 fi 10 Iunie a. c. a avut loc a 11-a plenară a 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român.

Plenara a luat în discuție;
1. Raportul Biroului Politic al Comitetului Central al Partidu

lui Muncitoresc Român, asupra învățămintelor trase din campania 
electorală din Martie 1948, prezentat de tov. Vasile Luca

2. Raportul privitor la problema naționalizării întreprinderilor 
industriale, bancare, de asigurări, minere Și de transporturi, prezen
tat de tov, Gh. Gheorghiu-Dej.

Comitetul Central a decis să propună Guvernului Republicii 
Populare Române de a se proceda de îndată la naționalizarea 
principalelor întreprinderi industriale, bancare, de asigurări, minere 
și de transporturi.

Plenara a ales o comisie în frunte cu tov. Teohari Geor- 
gescu pentru elaborarea rezoluției.

Plenara a Cooptat în Comitetul Central pe tov. P. Bondarenco.
'Câemunîcalul 'ConsîKulut Je AAimslwi ;

Președinția Consiliului de Miniștri comunică:
Astăzi 11 Iunie 1948 între orele 1030-ll a avut loc ședința 

Consiliului de Miniștri
In numele Partidului Muncitoresc Român -------------- ------------

In prezența zecilor de mii de muncitori 
și țărani a avut loc

Sărbătorirea centenarului 
proclamației dela Islaz

Discursul tov,
In ziua de O Iunie a.c., a avut, 

loc Ia Islaz adunarea festivă or
ganizata de Consiliul Județean |-, 
D.P., împreună cu autoritățile Io. 
calc ale județelor Romanaț^i Te
leorman și cu participarea a nu-; 
meroși oaspeți din Capitala.

Au participat: prof. P. Constan- 
finescu-Iași, prim vice președinte ak 
Prezidiului Marei Adunării Națio
nale, tov. Emil Bodnăraș, ministrul; 
Apărării Na iona'e și me.i.hrti în Bij 
roul Politic al C.C. al P.M.R., Oc- 
tav Livezeanu, ministrul Artelor șl 
Informațiilor, tov. Ion Vințc, ininise 
trnl Siviculluiii. prof. Const. Dai- 
coviciu, ministrul adjunct al învă
țământului Public. N. Moraru, secret 
tar general al Ministerului Artelor și 
Informațiilor. Gh. Florescu, secret

Emil Bodnăraș
tar general al U.T.M.-ului, prccunt 
și numeroși delegai și deputațipiin 
județele învecfiate. .

Deasentenca a leat parte și o> 
delegație a l’niimii Popu'are Ma, 
ghiare, ga simbol al înfrățirii po
pulaților conlocuitoare. t

După ce a vorbit prefectul ju. 
dețului Romanați, Marin N.a.su, aiț 
luat cuvântul săteanul Constantin | 
Gidiaiiu din partea țărănimii muncis 
toare din jtil. Roma-ad it șăteanca 
Ioana Toma < i r petra «re ii" din 
jud. Teleorman.

D. prof. P. Constantineleu lași, 
prim vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunării Naționale, a adus 
salutul Marii Adunării Naționale.

Primit cu puternice și îr.delun- 
.Continuare în pag. IV a)

Primul vice-preȘedinte al Consiliului de 
Miniștri Gh. Gheorghiu-Dej a prezentat pro- 
ectul de lege pentru naționalizarea întreprin
derilor industriale, minere, bancare, de asi
gurări Și de transport. -

Consiliul de Miniștri adoptând proectul 
prezentat, l-a supus Marei Adunări Naționa 
spre deliberare.

Având în vedere necesitatea de a asigura patri
moniul întreprinderilor vizate de proect de orice fel de 
deteriorare sau sustragere, Consiliul de Miniștri a ho- 
tărit să autorize delegațiile Ministerelor interesate 
competente să ia măsuri de securitate necesare până 
la terminarea desbaterilor Parlamentare,

Acest comunicat a fost aprobat de Marea Adu
nare Națională.

Prin eforturile muncitorilor îndrumați de organizația de Partid

R. B.T. i). a ajuns astăzi să satisfacă cerințele
populației județului Hunedoara

Cu toate că autogara R.AT.A a 
luat ființă la Deva, pe data de 
1 Iulie 10 Io, ea nu .și-a căpătat 
dcsyoltarea cerută de ne e ită'i, de
cât în cursul acestui an.

Nuiâ'Ui î'oS ifliir Cri-șțe
Astfel in timp ce in 1947, auto

vehiculele R.AT.A. i iriu'au nu , ai p‘ 
două trasee, D.-va-Brad și Deva- 
Baia de Criș, anul aresta cu un 
personal redus — î fsă conștient de 
sarcinile ce i revin — a reușit să 
deschidă încă tivi 1ra;cc importante 
și unume: DevaD-bra, Deva IHa și 
Dcva-Henedoara. începând cu luna 
viitoare, autoduhele ia e circulă as

tăzi pe aceste trasee, vor fi în
locuite cu auțobuze, iar con oniitent 
cu aceasta vor mai fi deschise 
traseele: Deva-Certej, Deva-Orăștle, 
și Deva-Beluș.

Pentru a da posibi ifate publi
cului devean de a bgite i ia de câ
teva ore într'o stațiune balneo-cli- 
malcrică, muncitorii au hotărît și 
au cerut aprobarea în acela-i timp 
dc a pune îa circu'ație Du i i ii< i e și 
sărbătorile lega'c, mașini cu desti
nația (rcoagiu :i Vața de Jos. ( 
Ș ferii î.i fs.'. datori* pn-deplin

Conform stalutițlui esle p cvăzut 
ca fiecare mașina să-și aibe șoferul

ei, plus un șofer ajutor, care sS 
înlocuiască titularul ntașinei în caz 
de nevoie. Cu t.oate acestea, per
sonalul redus p care 1 deține auto
gara, nu se dă în lături niciodată 
când este vorba să satisfacă cerin
țele și ncceMlățile populației. Așa 
suni șoferii e.idențiați în muncă: 
Irimia Nisfor, Adam Amoi. Încă 
Nicolae, Ifrapt l<m <i firejan An- 
gusțin, cari îi majorjtatca la urilor, 
abea sosiți dintr’o cur-a. <e urcă 
țK altă mașina și-și co.itmuă munca 
fără intreru|'egc pă- ă Ia <o nplecta

M. Mihail

(Continuate In pag. III a)
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Db cb nu tFBbUB făcut mușuroin la porumb

Repartizarea golurilor de munte
din plasa Orăștie

Fiindcă munca de căpete
nie pe care o fac astăzi plu
garii pe ogoare este prașiln 
a doua ti porumbului și știut 
fiind ca în județul no tiu e 
adânc intad minat obic. iul 
cala această p aAilft Sa sula 
că mușuroju la porumb, vom 
căuta ca in rânduri' • de mai 
jos să aialăin pulgarilor Bi
ce este nevoie s i ne d< -bă- 
răm de acest obiceiu și să 
ne însușim munca bazata 
pe ex]>e|ienți.le făcute în a- 
ceasta direcție.

In timpul prașdei când sc 
face rărițalul și mușuroiul o 
partct din îădăciuele1 po
rumbului sunt tăiate iar p i- 
mântul umed dela lădacin a 
porumbului este scos aia- i 
unde se usucă foarte reped ■. 
Rădăcinile porumbului- care 
au rămas neatinse de raii- 
ță sau sapă ne mai având i.‘ 
îndemână pământ umed po

Credite B.N.R. acordate pentru reparatul 
mașinilor de treer

Pentru a se grăbi repara 
tul secerătoi ilor. treerătoiă- 
lorși maȘiniior pentru mina
tul lor, B. N. R.-Ilcvaaho 
tării acordarea de credite 
proprietarilor a căror rna

Cu prilejul celui din â u complot; 
unealta boerilor fu colonelul Odo- 
bescu, care intrând în sala de șe
dință a miniștrilor revoluționari — 
le strigă: „In numele proprietari
lor, vă arestez I’1.

De fiecare dată, poporul izbu.f
să-și salveze guvernul și să-și inf-
pună voința.

Soarta revoluției, fu , una, pe-
cetluită când, chiar în sânul gu-
vernului, unii Ljiini?tri începură să
dea înapoi. t

Astfel, în timp ce Bălcescu cerea 
cu hotărîre, să fie ijnproprfctarițil 
țăranii de îndată și se făcu alegeri 
pe temeiul votului universal, — E- 
liade, N, Golescu și alții erau pen
tru jumătățile de măsuri.

Până la urmă, șovăelni ii și bo
ierii avurăl ultimul cuvânt. Ei isbu- 
tesc să dizolve Co ni ia proprietății, 

^alcătuită pentru a se discula îm
proprietărirea.

Cei cari cer să se împartă pământ 
țăranilor sunt denumiți de marii 
moșieri „romunițti”. ,

Urmările nu întârzie. Sultanul, tri
mite o armată de 20.000 oameni 
în Țara Românească, spre a înă
buși revoluția.

Asta se întâmplă o,;t zile dupace 
mitropolitul tradălor Neofit scrise
se consulului ța. uțui: „Vom pieri 
scliinginți de o revoluție comu- 

rurnbul începe sa tânjească. 
1)( acei l după prășii i a doua 
porumbi.I mușuroiat jm cp" 
sa se ingalbciieasca și nu
mai după un anumit timp 
îșt revine.

Știința (agricolă a; stabilit 
că la porumb nu ești bine 
sa se iaca mușurom ca pi.i 
șitulcni prașitojrea sau chiar 
cu sapa treime sa si: lac i la 
suprafața. |n felul acesta nu 
se taie nici rădăcincle și nu 
Suii<>se-l( nici ,umiditatea de 
la rădăcină plantei.

In stațiune a .experimentala 
Valul lui 'fraian din jiul. 
Constanta,1a o culturii de po 
nimb faiândtise prăsitul de 
trei ori, l;iră mu-uroiu, s’a 
obținut o r. coltă de 2.178 kg. 
la hectar, față de numai 
1.33J.bg. când porumbul 
s’a pră it odată iar a doua 
oară cu mușurom.

sini necesită reparații mai 
111a 11.

Pentru obținerea crșli'n 
lui necesar, proprietarul • a 
prezenta: alctul de proprieta 
te al mașinei, avizul Camerii 
sau Ocolului Agricol, o a- 
deverință din partea prima 
rici respective prin care tz. 
se confirme necesitatea re 
parației și devizul de repara 
ție în care să fie specificată 
suma- necesară.

Creditul se poate obți ic 
dela sucursala B. N. R. De 
va, sau dela agențiile sale 
din județ și nu va putea fi 
întrebuințat decât în scopul 
pentru Cjie a fost solicitat.

Anul 1848 și învățămintele lui
Urmare din Nr, 534

nistâ care proclama ruina fami ici și 
a proprietății, un.ltită de o bandă 
de nebuni, cari au pus mâna pe 
oeârmuire”.

Cei cari înțelegeau să lămâră c e- 
dincioși până la capăt revoluției. în 
frunte cu Bălcescu, vroiau să se îm
potrivească o,ti or turcești cu armele.1

Moderații, însă, în frunte cu E- 
liade încep să ducă tratati e cu 
Poarta.

Neînfăptuirea împroprietăririi dă- 
cașilor și neapli.area votului g, iver- 
sal îndepărtează țăranii de revoluție.

Muntenia era invaJa'ă de cele 
20.000 de oști turci. ,

Trei luni durase revoluția.
Slăbiciunea ei trebuie căutata în 

lipsa legăturii până la urmă cu 
mulțimile și în lașitatea burgheziei 
românești. Despre această lașitate 
amintește cel care a luptai cel mai 
mult pentru revoluție, și aiume 
Bălcescu, atunci când spune:

„Revoluția dela 1848 a fost o 
revoluție pentru popor. Poporul, li 
început, o îmbră;ișa cu fo.ul și e 
nergia care-1 ca actsrizeaza; ca îi

('am anii 'și rezultate- s’au 
obținut și in alt, ii gm'ii unde 
s’a f.icut ic.'astă expert n- 
ță.

Mușii roiul nu măr(.ștc pro 
ducția ci dimpotrivă o mi-• 
șoi c-aza.

Ce luci ăm în săptămâna aceasta?
IN CÂMP, continuăm cu mare 

zor praila a doua (ara mu,Uioi la 
porumb. Sa nu 114.1111 d-. a-emen-a 
și să I Kiim mai mull de 1 — 2 
fire la un cuib, sau la > el semănat 
cil mașina sa nu lăsăm mai puțin 
<a 50-70 cm. între fire.

Tot acum facem praBla a doua 
ți nnișuroiiu' la car oi. I i

Ne găsim in plină coasă a fâ
nului. Să căutăm să facem un fan
de o calitate cât mai buna. Dea-1 
ceea să cosim pe timp frumos, pen
tru a nu 1 prinde ploile întins | e 
brazde sau în grămezi' mi i. Braz
dele să fie cât mai subțiri, pentru 
ca soarele să poată să le pătrundă 
și să le usih < cât mai repede. I ir 
cerna, trifoiul i fânul mai mare,, 
cum este cel' da pe liui-.i, e.te mai 
bine sa le us ăm pe capre.

Rețoltăm mazărea pentru boabe 
'și pregătim lo ui pentru alte pla ile 
pe care le punem pentru toamnă, 
începem rccerattfl uzului de toamnă

Este bine de secerat atunci când 
bobul este atât de la.e 111 ât putem 
înfige unghia în el. îndată dupăr 
secerat adunăm snopii la marginea 
locului și aram.

IN PEPINIERA,, prășim puieții 
și .copilim lăstarii pe tulpina puia 
ților.

Lăstarii îi tăiem de L.ngă tul
pină, cam de 20-30 cin., pentru a 
ajuta tulpina să se îngroașe și să 
se întărească.

Tot cam pe vremea aceasta în< 
cep altoirile în ochi.

IN GRADINA DE LEGUME, a- 
răcim și copilim pătlăgelele roșii, 
adică tăiem toți lăstarii dați din 
tulpină. Dacă vrem să avem roșii 
mai puține dar și frumoase nu lă
săm nici un lăstar dat din tulpină 
Dar dacă vrem să avem ro?ii ceva 

arată steaua mântuirii cai d mult 
se eclipsase din vederea lui. Dacă 
el mai târziu pierdu din credința 
care o avea la început într’însa 
cauza fu guvernul său. Trebue să 
o mărturisim, fu 4111 guvern slab’’.

Insă — netrecând peste slabi,lu
nile mijeării revo’u io:ia e din Mun
tenia, — trebuie reținut că ea a 
avut și părțile ei rodnice, zgudu
ind vechile așezăminte feudale, dând 
mulțimilor credința că numai prin 
unirea lor își pot scutura jugul și 
deschizându-le oc' ii asu; ra chip.u ui 
cum vor trebui să lupte in viitor, 
pentru a ocoli greșelile trecutului.

hi Transilvania, revoluția izbii.ni 
în ziua de 3/15 Mai, pe Câmpia: 
Libertății, de lângă Blaj. -10.000 de 
țărani iobagi erau de față, p ntru ai 
asculta pe fruntașii mișcării: Gli. 
Barițiu, Simiair'Bărnuțiu, Timoteiu 
Cipariu, August Trcboniu Laurian, 
Axente Sever, tânărul Avram lan- 
cu, etc.

Din nenorocire, dela început, a- 
cești» nu se înțeleseră a-Ujira dru
mului de urmat. 1

In conformitate ui (mm" 
zițiunilc ului \gri -
culturii c.(rc prevăd lil.ci'i’ 
jiașunat in goimile de niUi> 
'c ui ganele silva) m a ; 
torit,iplc locale ia , i< u ui 
îuatoafe-i r.-partiiie a go’.ini 
lor <]e înurd ■ din iiipr.n ul 
pla- ci Oi așt.c.

(’omarnicul, ( Icoliml M1.. . 
J)obroai.i; Costișii. 1 ude,.1.!, 
Z< i- u, ()< oii ul „Mii , (’.ruiA> 
rul; ocoli,ul Mi’.
Bci iu. Martmcșli. ,< io lea m:

mai multe, putem lașa și un las. 
tar dintre cei mai puternici si cât 
mai de ios.

In locurile lib ie semănăm ma
zăre și fasole p.ntril paslai, de 
care vom avea nevoie în toamnă 
pentru a ne pregăti conserve. M- 
sădim ră-adlirile de varză - c t; arr.nif 
Locul trebue să fie cât mai bine 
pregătit.

Realizau din lumea satelor
l’i.pulația din ( r: .or j,i 

frunți- cu organizația p. \ț. 
R,, a pornit o ni tre i țiuiie 
<lc milm 1 voluntară, in < ,rl 
rul căreia se lu< t’eaz.i la rnn- 
siluirea unui dig, nicir.t 
apere ogoarele comuni i <ț ■ 
inundațiile apelor lo< ațe. 1

Duși construcția dig lu 
necesilâ cel puțin un an d 
zile -- după calculele t-clini 
elenilor - brigada locala 
Și .1 luat angajamentul de a 
termina lucrările până la 2', 
August a. c.. In lucrările 
executate pân 1 in p,e 
zciit s’au evidențiat iov: lan 
cu, Isai Morarii și Lungo.

*
Parcul comun -.1 din Sac i 

rănii) devenise o paragină, , 
datorită lipsci de îngrijire în , 
care a fost lăsat de peste 10 1 
ani de zile.

Zilele trecute populația țo

Barițiu era de părere ca românii 
să privească încrezătorii spre re
voluționarii maghiari, cari de lănțu- 
iseră, Î11 ziua de 15 Martie, revoluția 
pentru despărțirea Ungariei de Aus
tria, In felul acesta, Barițiu nădăj- . 
duia că împreună cu revoluționa ii 
maghiari se vor asigura și româ
nilor drepturi.

Barițiu, și Eftimie Murgu, pe 
care revoluționarii maghiari îl eli- . 
beraseră, la 15 Martie, din temnițele 
Budei, unde fusese aruncat de către 
autoritățile imperia’e, își dau stana, 
că dușmanul comun al românilor și 
maghiarilor era imperiul habsburgic.

Nu de acceaș părere era Simion 
Bărnuțiu. Pentru a stabili Legături 
cu Ungaria,el cerea ca, mai întâiu, 
aceasta să i recunoască pe românii 
ardeleni ca fiind a pa ra națiune (ce
lelalte trei erau: maghiarii, săcuii 
și sașii). I t

l-’e de altă parte, Andrei Șagun.v 
cerea supunerea față de împărat; 
adică supunere față de asupritor.

Din neînțelegerea aceasta a fr-m- 
tașilor, din pricina îngustimii de 
vederi a unora dintre fruntașii, a 
vură de suferit, deopotrivă, și mul
țimile românești și cele maghiare. 
Iar mai presus de toate, revolu
ția însăși.

(Va urma).
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<.da constituita intru brig’i- 
d - d" m . f rea / .it ,r.i. ,t 
po; e ii , j . - - r. ■
si.m.iar.-a |,;ir, uliii.

I a < adi u a -t 1 . ,un.
parcul vi ,i r ai. .t. an .1 1 
jal. plane t > .1 ț,u,ti d 
>aii-,J i r, d it 1 c]o cei j>u- 
blid-.

I’<.pt:..'ț a d ’i S ,c 1 ia;. .1 
m.i' reparat prjn mama .0- 
luntaia .jo.> mtr. drum ți a 
curățit in intr, gime islazul 
lomuPid.

*
La ind.-mnul .organizației 

1 M K-. mun< itorii d -Li s > 
ci tuli a t’oncurdia- Bă’ța aa 
construit 7 j od ri pc drtim.-.l 
comunal dintru l'i,.c;:-Bar a 
ra.

Tot în cadrul acțiunilor 
de munca voluntară, pluga
rii din ((imunele Fțzeși și 
Barbura au impictruii dru
murile comunale pc- o Iun 
gime de 2 km.

A< c-sle reali:, .ri sunt ro 
ciul înibi’.i-'urator al intra 1- 
r<-i dintre minicilori și ța- 
îani înfraiirc care sc adân 
ceste tot mai mult in efort 1 
rikt comune făcute pentru t . 
construcția țarii și consoli
darea democrației populare.

La Baia de-Criș a luat 
ființă școala juridică 

pentru asesorii populari
Pe lângă judecătoria Ba a 

de Criș s’a deschis o școa
lă pentru asesorii populari 
din plasă.

Cursurile se țin de două 
ori pe săptămână iar lec
țiile sunt predate de către ju
decătorul șef d. Grigore ji 
judecătorul C. Rapaport.

Până acum s’au ținut opt 
lecții la care au participat 
25 de asesori, cărora li s’au 
predat probleme elementa
re de drept penal și civil, 
precum și noțiuni de proce
dură civilă.

1.33J.bg


Prima promoție de maeștrii 
ai Școlii Uzinelor IMS. Hunedoara, a intrat în câmpul muncii

■ •

1 1 uzinele 1. M. S.-Huiie- 
<L • 1 .1 luat 1 iința im a
dm luna \ugust 1947, <> scoa 
la d( < tIii 1 are iar ulterior, 
d.it nita r(zult,ițelor pozitive, 
obținute s’a înființat și o 
șco.ili de maeștrii.

jn trcciit, s ib| dominația 
regimurilor reacționare, pro 
bb ia ridicării cadrelor tQ 
ch i.cc dm mijlocul niuncito 
rimi. a fost < omplcCt negi' 
j.na, astfel în< at un munci
te* ■ a să poala țjurige inii 
■;tru. trebuia sa îiujjn'easUi 
o 11 inir- jg.i. Deaceea 
pri. tre elevi :,e găseau oa
meni di toate vârstele.

Muncitorul Pa u

03
Stc
cu
TC

t iisun

I

J POPULAR
Peste câteva zile va începe în toată (ara desfășurarea 
probelor pentru cea mai mare competiție sportivă
Cupa Unității Tineretului"

Pregătirile pentru această | 
magnifică compel,țiune sunt 
în curs. In ziua de 6 lume, 
e‘hipe de tcchnicicni spor
tivi, s’au deplasat jn județ, 
Ia r, ședințile de plasă, unde 
prin ședințe ținute cu învăța 
torit dm raza^fiecarei plăși,. 
țau dat indicațiuni asupra des 
f'ăȘuiării probelor atletice și 
a celorlalte sporturi din C.
U. T- Aceste ședințe de in
structaj au fost primită cu un 
entuziasm și un interes deose

Echipele de pîng-ping ale „Retezatului U.T.M.“ 
au dispus la scor de Metalo-sport

In fața unei asistențe nu
meroase s'a disputat Dumi
nica trecută la Hațeg, mat- 
chul de ping.pong, dintre e- 
chipele „Retezatul" ,U. țT- NI- 
Hațeg și „Metalosport“ din 
Ferdinand.

Toate partidele au fost 
deosebit de interesante, fiind 
presărate cu numeroase fa
ze spectaculoase.

Iată rezultatele înregistra
te:

— Sind. Arte GraficeSind. Funcț. Particulari 
2-1 (2-0

Sind. Constructori - Sind. Funcț. Publici 6-1 (2 1)
In cadrul Cupei Sindicale 

ofcrită de Consiliul Sindical 
Județean Hunedoara - [Deva, 
s’au disputat in ziua de io Iu 
nie a. c., pe arena O. S. P, 
din Deva două matchuri Je 
foot-ball.

In primul match s’a în
tâlnit echipa Sindicatului

Funcționarilor Particulari, 
cu Sindicatul Artelor Grafi
ce. Victoria a revenit primi
lor la scorul de 2 i~-i (2 — o). 

Al doilea rnatch a fost 
susținut de Sindicatul Con
structorilor care a dispus de 
Sindicatul. Funcționarilor pu 

— blici c-u 6 — 1 (2 — 1).

•)luni, ilel.t 25 SepleHibiic 
1947, până l.i 25 M.ti a. c., 
finul fi cv v i-ntalr în mod 
foarte regulat de < ei 35 t- 
levi înscriși.

In 1.nitul acestei școli s’an 
predat matern de specialita 
te și materii de culturii gc'ie 
rata iar una dm caracteristi
cii» acestor cursuri a lot 
prini ijiiul lor aplicativ prac 
tic . Profesorii J1 aceasta scoa 
I < au fost rccrutați din te
hnic icni 1 ne alaturi dc o 
temeinică pregătire teoreti
ca, posedau și o hună pregă 
lire practică.

Școala a întâmpinat si ri
nele greutăți care insă Î11 vii 
tor voi li înlăturate ca, lipsit 
cursurilor tipărite, elevii 
fiind siliți sa învețe după 
notițele pe care le luau.

Absolvenții școlii se află 
acum in câmpul muncii în 

bit tic toți învățătorii din ju
deț cari și-au luat angaja 
mcntul să aplice întocmai în 
strucțiunile spre a da din 
mediul sătesc câți mai m dți 
mulți tineri cu - aptitudini 
sportive, Care să ia parte la 
manifestațiile sportive ale 
Cupei Unității Tineretului.

Pentru tineretul muncito 
resc sătesc, cel din școli și u- 
nități, Cupa Unității Tinere
tului este un prilej deosebit 
de afirmare și în special de

1 v— Metalosport -

II- Metalosport
i ,

(femei) — ]\Ieta

Retezatul
I 5 — i.

Retezatul
II 5 — 2.

Retezatul 
sport' (femei)) 5-0. 
După rezultatele înregistrate 
se poate vedea clar că toate 
celețitrei echipe ale Retezatu
lui^ și-au adujdecat victorii 
la scoruri categorice,.

Nicolae Sbuchea, coresp 

posturi d1' răspândi re, liiml 
cundui ălori ai luptei dc mă
rire a producției prin «tin
se asigura o desvoltarc- < âl 
mii mate uzinelor I. M. S.- 
llunedoara și o continuă șt 
rațiida îmbunătățire a e< o- 
nomiet noastre.

Ing. C, Brădățean, coresp.

înce-
dela 1 Iulie 
indiceie a 
arătând că 

uc prietenie

a. c.
vorbit tov.
prin acest 

fa d de noi,
a ratat încă odaia

Z.
nou
Uni-

i

(lunare din pag. l-a)
V. Stalin și-au aralat mea odaLa 
marea prietenie ce o poartă Repu
blicii Populare Române leJiii.'md ju 
mălaie din suma ce o mai ave,ui 
de plătit dreț t icpaiații, . u 
pere

Ca
Popa 
g est 
unea Sovieli ă și a 
poziția sa de luptătoare pentru de
mocrație și de spi ijinitoa e a po-1 
poarelor care luptă iii hotărâre pen
tru crecarea unei vieții noui.

In Valea Jiului
Acelaș val de manifestații de 

cinioștiințâ și prietenie față de 
neralisslmul Sa'in i popoarele 
vietice l-a «produs ști.ea leju.erii

cc

cunoaștere și prețuire recip- 
procă.

vor disput, 
anume:

a'e orgini- 
desemnarea

*
Jocurile de șah Î11 cadrul Cupei 

Unității Tineretului, se 
în mai multe faze și

Faza l-a.
Campionatele interne 

zațiiloi participante și 
celor mai buni 2 jucători de fie
care categorie socia'ă, atât la bă
ieți țcât și la fete.

Iaz.' Il-a.
Se va organiza un turneu elimi

natoriu în care vor intra primi 
doi clasați ai organizațiilor par
ticipante pentru Cupă, iar dintrq 
acești primii doi vor reprezenta 
județeană la campionatele regionale.

In primele două faze matchurile 
vor fi eliminatorii, iar fiecare par
tidă se va h*ca de două ori. In 
caz de egalitate, se va continua 
jocul până la primul mat pentru 
desemnarea învingătorului.

Faza Ill-a,
In faza treia la campionatele re. 

gionale prin tragere, la sorți se vor 
forma două serii de câte patru oa
meni și se vor disputa jocurile ?n 
sistem turneu 
o partidă.

Câștigătorii 
juca finala și 
regiona'a la Campionatele provinciei.

Faza IV-a. ,
La Campionatele provincia'e care 

se vor disputa după acelaș sistem 
ca și campionatul regional.

Punctele obținute de concurent 
vor fi atribuite județenei din care 
fac parte.

Regulamentul de joc este acel al 
Federației de Șah.

Timpul de gândire pentru fiecare 
mutare, cel puțin 5. mi iu'e.

de câte două jocui i 
i 

celor doua serii vor 
tot ei vor reprezenta

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p u b I ic i t a t e

Anunțurile se primesc la 
admlniiîrațla ziarului in 
localul Prefecturii

R. A. T. A. a ajuns astăzi 
să satisfacă cerințele 

populației județului nostru
(Urmare din p*g» *•*).

satisfacere a cerințelor.
Mecanicul Hanța loaif a adus 
o inovație în muncă prin 
îiilâlucarea bătăii distribuției 

garajul R.A.T.A., se gă-ește 
Ac -ta ede tov.

La
un singur nieiani .

u\Ut
vor- 

a a» 
-U-IHJ

i

Populația hmdoreană și-a man-feștat 
recunoștința față de Uniunea Sovietică 

datoriilor noastre de răsbol în în
treaga Vale a Jiului. - I

Astfel la Petrila, Lonea, Ai.inoa a, 
Petroșeui, 1 up.eni, Baiul Mare etc. 
întreaga populație și-a manifestat 
simpatia și recunoștiința lață de a- 
devărații noștri prieteni.

La și-a luat angajamentul dc a 
cimenta fi mai mult prietenia din
tre poporul lomân -i poporul so
vietic pentru a întâ 1 forțele păcii 
și a democrației.

La Hunedoara
In cadrul nicetingului ce a 

loc, după ce tov, Șcrban — 
bind în numele Sind. I.M.S. 
ratat semniii1 ația a e tui nou
de prietenie arătat de h.R.S.S. țață 
de poporul român, a propus spro 
votare o moțiune adresată Ciuvernu 
lui R.I’.R. în care Se spune printre 
altele:

Salariații uzinelor I M.S.I lunedoa- 
ra salută cu loata bucuria lăspun^ul 
Generalissiinului Stalin la cererea 
înaintata de Guvernul R.P.R. rentei! 
reducerea sumei ce a mai rama- eu 
plătit drept 1 cpai ații.

Transmitem p< acea-dă taie, sa 
lutul nostru cald și plin de recunoș
tința generosului popor sovi tic și 
marelui Stalin — adevăra ii prieteni 
ai poporului nostru muncitor.

Transmitem de asemeni Guver
nului Republicii noastre Populare 
și tov. Gli. Gheorghiu D«j, toata 
recunoștiința pentru grija p ■ car .• 
o poartă poporului, precum și an- 

! gajamentul de a depune tot efor
tul pentru întărirea și mal mult a 
legăturilor de prietenie cu Uniunea 
Sovietică, muncind 
pentru prosperarea 
pulare Române.

Moțiunea închee 
Trăiască Poporul
Trăiască marele prieten al popo

rului npstru, Generalissimul 1. V. 
Stalin.

Trăiască prietenia româno-sovie- 
tică.

în acelaș timp 
Republi ii Po-

prin cuvintele: 
Sovietic.

La Mica Brad
In .qcelași spirit e scrisă și tele

grama adresată Guvernului dc mun
citorii și tehnicienii dela intreț rlnde- 
rea ,,Mica’’.

Primim cu recunoștiință și satis
facție sprijinul acordat de poporul 
sovietic, poporului român, în lupta 
dusă pentru redresarea economică a 
țării, prin reducerea la jumătate a 
cheituelilor de reparații ce Ie mai 
avem de plătit.

La Certej
Muncitorii ji întreaga populație 

din Certej își exprimă aceleași sen
timente în scrisoarea adresata zla- 
țului nostru.

Față de acest act — spune prin
tre altele scrisoarea — muncitorii 
și întreaga populație a Certejului 
își exprimă pe această cale recunoș
tința lor caldă față de popoarele so
vietice și față de marele lor condu
cător, Generalissimul I. V. Stalin

Entuziasmul masselor se împletea 
cu un sentiment dc adâncă recunoș
tința față de cel care totdeauna 
dovedit un prieten sincer 
poporului nostru.

In zi<0ii de 9 Iunie zecile 
mii de piepturi a!e populației 
nedorene, au isbucnit cu putere ți 
sinceritate: Trăiască /Generalissimul 
Stalin, Trăiascâ m 
între poporul român și poporul so
vietic. (

H. N. Doreanu 

s’a
al

de 
I1U-

veci prietenia

Hanța fosif, care are în paza lui 
cele șapte mașini ale aulogartd Șt 
j»e care li line in perlectl tare 
de funcționare. Dar nu numai a- 
.♦esta iste meritul lui Prin cunoș
tințele sale tehnice, tuv. Hani.- a 
reușit înlăture b;.t ia dea /JJ'Iri- 
liuție, a ma-inilor cu mar,a Zis.

Prin demontarea distjibuțiet, a a- 
x<i dela |x/mpa de apa 4 a _a- 
marulci dckoului, a cuu-talat ea 
piulița dela capul avei :--’a - lăbit
și ca pen k sunt uzate ce ace a 
provo,at bâta a distiil uțiil. Pun tiu- 
locuirea pene’oi i a piuliței strânse 
și asigutatc, a reu.it sa înlăture a- 
ecastă bataie. In caz cont'ar d,v?ă 
se circula mai departe cu această 
bătaie, se putea i/roro.a spargerea 
ifarcak-i vi-tribuț ti | re.u.n -4 a Ute
rului motorului. Datoiită vigilenței 
și priceperii cu cate lucieaza tov. 
ILinta loif, a.ea-tâ inc ii a :o-t 
aplicata 4 celăm.ilte ina ini, ii latu- 
lând astfel o defeț.uue mai er, ii 
a motorului și a iz urând toto a ă’r>ua 
nul mers al ace tuia.

vedere adȘi din punct da 
ministrativ R. A. T. A. 
progresează

Din punct de vedere aeninis- 
fiativ, R.A.T.A. «a In majnitatca 
căzui dor dcficilaiâ. Da.oritâ in f 
vigilenței muncitorilor au !« t des- 
coperiți — acum câteva luni — mai 
mulți funcționari cari fiu iau insti
tuția, prin eliberarea de bilete țaLe 
cât și -prin însușirea banilor din 
vânzarea acestor bilete.

Odaia cu înlăturarea lor, cota de 
încasări fi .ata de cat! Di e ț unea 
Generala R.A.T.A. a fc»--t depășită 
pe luna M^i a. c. £U 10 la vuta.

Organizația de Partid factor 
principal in deavoltarva re
țelei de comunicații 
utovahiulela R, A- T 
județul nostru

Dacă intdadevăr a fost 
să se dea acestei societăți adevarata 
menire, aceasta se datorește In pri
mul rând, organizației de Partid, 
care a îndrumat și a știut să mo
bilizeze și să organizeze forțele și 
energiile muncito. ilor, conștienți si 
cinstiți — din această autogară — 
iar pe de altă parte vigilenței mun
citorilor care au descoperit și ex
clus din rândurile lor, elementele 
reacționare și dușmănoase instituției 
și poporului.

Roadele acestei munci intense du < 
de către organizația de Partid, pre
cum și de muncitorii membrii de 
Partid care sunt totdeauna în frunți a 
acțiunilor duse în această direcție 
s’au făcut simțite Imediat.

M. MfhafI

cu a- 
A. in

posibil.

Croitorii din Deva au 
hotărît să reducă cu 10 

ia sută prețul la confecții
Federația Meseriașilor 

Centru Județean Deva, face 
cunoscut atât meseriașilor 
cât și tuturor Cetățenilor, că 
înțelegând spiritul de luptă 
al clasei muncitoare și al 
poporului întreg pentru citi 
nirea vieții, a hotarjt în șe
dința sa din 9 Iunie crt. ca 
toate prețurile pentru luci
rile de croitorie să fie reduse 
cir 10 la sută. — Astfel toate 
prețurile indicate pe liste vor 
fi reduse cu 10 la sută, f .- 
cându-se această mențiune 
ch'ar pe liste.

Exempul și in:ț aii a nif-,. 
tă să fie eviden/ata -i n v.a 
tă de toate cornii. 1.1 din hi 
tregul județ pentru a da do
vadă că și meseriașii îuțe 
leg să contribue la eftinirea 
vieții.



Poporul german 
proietiteazai 

împrtriva hotărârilor Conferinței 
«lelea Uonclm

Uniunea Sovietică a satisfăcut cererile 
Finlandei, României și Ungariei 

reducând la jumătate datoriile de războiu 
Două importante comentarii al8 ziarelor Pravda și Isvestia

ln-rl-in. Prezidiul consi
liului popular german rare 
este în momentul de față,sin 
gurul organ ce reprezintă în 
tfegul popor german, a adop
tat în unanimitate, în ședința 
sa din 7 Iunie, o rezoluție 
prin Care protestează cu e- 
nergie împotriva recoman - 
clarilor conferinței dela Lon 
dra a celor 6 țari de a se 
creea im stat separat al Ger
maniei de Vest.

Prezidiul consiliului popu
lar german constată că apli
carea acestor „recomandări’’ 
ar reprezenta o călcare a 
acordurilor existențe și în

Arab’i și evreii au acceptat 
condițiile armistițiului

LAKE SUCCESȘ 9 (Rm 
dor). — Arabii, cât și evreii 
au acceptat propunerile de 
armistițiu; pe patru săptă
mâni, în baza condițiunilor

Cuvântarea tov. Emil Bodnăraș
(Urmare din pag. I a) 

gate aplauze, tov. .Emil Bodnarașt 
ia cuvântul in numele G.C. al Para 
tidului Muncitoresc Român și al Gu
vernului. .

După ce amintește Împrejurai ilq 
în care s’a produs mișcarea revoa 
luționară din 1848 și gitirea prodav 
mafiei din 9 Iunie 1848, pe acelașt 
loc unde se (ine ațum impozantul 
mceting, tov. Bodnăraș arată cum 
•’a înfăptuit coaliția 'burghezo mo-, 
șierească împotriva poporului.

Trădarea burgheziei
Vorbitorul continuă apoi spunând;
Întreaga politică a burgheziei dii( 

guvernul provizoriu îndepărtează din 
ce în ce mai mult massele de rey 
voluție. (

Trădarea burgheziei este încunu; 
nată prin refuzul de a organiza nȚ 
zisfența împotriva armatelor turceștij 
venite ia chemarea moșierimii să 
înăbușe revoluția, săjmpiedice eli
berarea socială și națională a po-i 
porului român.

Intr’adevăr, înăbușirea revoluției 
este urmată de o perioadă în care 
se s tabilește mișeleasca îpțelegere 
între burghezie și moșierimea feu
dală, înțelegere al cărui rod. este 
o nouă formă de stat, statul burghe- 
zo-moșieresc, în care exploatarea ca
pitalistă și moșierească se împletesq 
in înrăutățirea soartei tuturor celor 
ce muncesc în țara noastră. i

Această înțelegere trădătoare în-j 
făptuită în dauna poporului este 
întărită prin aducerea in (ară ai 
dinastiei hrăpăreților moșieri nemți; 
Hohenzollernii, înscăunai; ca repre
zentanți ai capitaliștilor străini din 
Apus, slujitori ai intereselor burghez 
ziei și mpșierimii române.

Steagul lui Bălcescu a 
fost purtat mai departe

D-sa a continuat apoi: j
Cu toate acestea lupta începută ia 

spe('tol a acordului ili-l.i l’ot 
sdam care prevede ocupa
rea Germaniei de către cele 
patru mari puteri aliate și ad 
ministrar,-a ei exclusiv de i ă- 
trtț consiliul de Control în pe
rioada di- tranziție.

In numele întregului po
por gi-rman Prezidiul < on- 
siliului popular g( rman i cre 
fiecărui german să se abți 
na dela orice apel la cetățe
nii germani să semneze li
stele referendumului popu 
Iar, manifcStându și îmfel'.I 
aCc-sta dorința lor dc unitate 
și cerând realizarea ei.

Consiliului de Securitate.
zXrmjstițiul a intrat în vi

goare Vineri 11 Iunie, ora 
6 GMT.

*

1848 a fost continuată. Cu toată 
strășnicia teroarei burghezo - moșie
rești, cu toată silința burgheziei de 
a înăbuși tradi.iilc revoluționare ale 
masselor truditoare, tradițiile mișcă
rii democratice dela ‘1848, poporul 
nostru a suferit și a sângerat pen
tru a purta mai depaite steagul 
pe care l-a ridicat acum un veac 
pentru a apăra cauza în care a 
crezut Bălcescu și Magheru, Ale
xandru Golescu ji Radu Șapcă, Ana 
Ipăiescu și Cezar Boliac.

In fruntea acestei hjpte, a lup
tei pentru progres, libertate și in
dependență, s’a așezat proletariatul 
român, clasa muncitoare din România'

Dacă burghezia, atât cât parti
cipa la revoluțiile burghezo-demo- 
crafice, lupta pentru sfărâmarea ju
gului feudal spre a 1 înlocui cu un 
regim de exploatare, cu regimul ca
pitalist, ajioi cu toiul deosebite au 
fost și sunt țelurile luptei proleta
riatului.

Pe măsură ce se închega mai 
puternica și devenea mal conștienta 
de forțele sale, clasa muncitoa'e din 
țara noastră se așeza în fruntea 
luptei întregului popor, pentru în
deplinirea sarcinilor nerezolvate la 
1848,

In clasa muncitoare, popvul are 
o asemenea clasă care, eliberandu-se 
pe sine, eliberează de orice ex
ploatare și asuprire toate celelalte 
clase și pături ale oameni'o muncii.l

Năzuințele dela 1848 
s au real zat într’o formă 
mai avansată

Analizând apoi jJrumul parcurg 
după, 23 August 1944 de clasa muql 
citoare condusă de avantgarda ei 
în nouile condiții ale cuceririi po
zițiilor conducătoare în Stat, tov. 
Bodnăraș spune:

Realizând istoricele și adâncild 
prefaceri din (ara noastră de astăzi, 
s’a putut înfăptui năzuința lui Bă'*

MOSCOVA 9 (Ifador). — Iz- 
vestia înti’un editorial intitulat „Ac 
tul prietenos al Uniunii Sovieti- 
tice” -Jrrie:

,, Guvernul Finlandei, României 
și Ungarii i, în ceri na miniștrilor co- 
nînniști din aceste țări au soli ital 
guvernul sovietic reducerea restului 
plăților în contul reparațiilor, pe 
care mai sus menționatele state ur
mau să le verse Uniunii Sovieti 
ce Î11 vii Iuțea f.alalelor de pace, 
încheiate la 1 ebruarie 1917.

Aceste guverne au explicat cere
rile lor prin dorința de a-.-i ușuraVr 
forturile în opera de refacere, șl des 
zoltare a economiei sdrunclnatc de 
război de fasciștii germani și de a- 
genții lor loea'i care au dominat 
aceste țări timp Îndelungat.

■ Guvernele Finlandei, României 
și Ungariei și au exprimat speranța 
că cererile lor vor fi satisfăcute, deoa 
rece Uniunea Sovietică și-a aratat 
în repetate rânduri generozitatea faț i 
de aceste țâri ji solicitudinea de a 
contribui la' desvolfarea lor econo
mică.

7 Guvernul Sovietic a satisfă ul 
cererile Finlandei, României și Un
gariei și a 1 uat hotărirea de a re- 
duce cu 5o la -ută'restul plăților vd in 
reparații cu înce|H're ((lela I lu’je a. ca

Acest act al guvernului sovie . 
tic este de o mare importanță, nu

cescii și a masselor populare de a- 
cuin un veac is^oi.irea monarhici și 
proclamarea republicii. Ea s’a rea
lizat într’o formă mai avansată decât 
pu(eau să nădăjduiască înaintașii^ 
noștri, în forma Republi ii Popu
lare. In (Jtpubli a Populară cla
sele exploatatoare sunt i.lăturile de 
Ia orice participare în conducerea 
țării, toată puterea aparține cu a- 
devărat celor ce ș^uncesc de a orașe 
și sate; în Republica Popu'ară își 
află egală îndreptățire toate naționa
litățile conlocuitoare, potrivit adevă
rului proclamat de Bălcescu acum 
un veac: „Națiunile trebue să-și 
caute eliberarea în comun. ,

Aruncând privirea asupra veacu
lui scurs, ne apar în toată măreția 
lor roadele sacrifici lor și lupteloi- 
poporului român, condus de clasa 
•v pumcitoarc. i

Realizând programul din 
>848, pășim spre noi 
cuceriri democratice

Prin, clădirea demo.rației populard 
în Republica Populară Română, pro
gramul dela 1848 a. fost rea izat șl 
depășit. Astăzi pășim către înfăptui
rea sarcinilor noui puse de dezvol
tarea poporului -nostru, către ridi
carea unei economii puternice și 
independente, cu o igdustrie grea 
puternic desvoltată, baza urci agii- 
culturi înfloritoare, către lichidarea 
completă a exploatării omului de 
către om în țara noastră.

Poporul român arc în Partidul 
Muncitorec Român, condus de în
cercați Uiptători în frunte cu Șe- 
cretarul săli General, Gli. Gheohghiu- 
Dej, un asemenea Partid J, ademe
nea conducători capabili săi îndru- 
meze pe drumul unui viitor feri
cit, luminos, așa cum au vi-at pa- 
trioții revoluționari dela 1848. 

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNE» WARA DEVA

numai < a o nouă manifestare a soli
citudinii Uniunii Sovietice fața de 
contribuția la refaci n a e ononii a 
și la dc-ooltarea țărilor prietene. El 
ilustrează dca-emvnea marile -. him 
Ilari fio'lbrli.e pul r ciute în țările 
care in timpul războiului au lu|>tat 
alături de German a ți a,elc s- Inm 
bâri radicale care au dus la prie
tenie și colahorare între aceste țâri 
și Uniunea Sovietică.

Uniunea So\Etică nu a lonsidcrat 
niciodată condițiile tratatului de pa
ce, în special a elca .ii privire la 
plaț le de reparațiuni, ca o arii 4 de 
revanșa fata de tarile invin-e. CI iar 
7din 10-16, reprezentanții vjeieti i 
la -c onferința de Pa, o dela Paris 
au deJarat <ă condit i'e tratat, lor de 
pace trebue să ajute tarife — foste 
satelite ah» 'Germanici - de a ruj ei 
definitiv cu fosta lor pol tică, de a 
distruge răma; ițele fas ismului și de 
porni independente pe calea desvol 
tării democratice.

Cerând despăgubirea eri i a! ila a 
pagubelor cauzate Națiuni'or Unite 
de fostele țări sate ite prin ojiera

„Generosul act al guvernului sovietic, 
prietenia și colaborarea dintre U.R.S.S, 

și țările vecine, întărește pacea și 
securitatea popoarelor*4 — scrie Pravda

MOS(.< >V\. 9 R.tdori. — 
Jntr'nn articol dc fond in

titulat ,.o hotârirc importau 
tă. a guvernului sovietic ", 
ziarul Pravda scrie:

Hotărlrca guvernului So
vietic de a reduce reparații- 
le datorate de Finlanda, Ro 
mânia și Ungaria este con 
siderată de opinia publi< ;i 
sovietică ,pe drept cuvânt, 
ca un act care contribue Țt 
întărirea relațiilor de pri(-te 
nie.de colaborare intre l'niu 
nea Sovietică și aceste țări. 
Uniunea Sovietică, în pregă 
tirea tratatelor de pace cu 
foștii abați al Germaniei, nu 
s’a călăuzit niciodată de spi 
ritul de răzbunare. Uniunea 
Sovietica a voit să rezolve 
reglementarea păcii astfel 
încât să înlăture posibilita
tea reînvierii unei amenințări 
de război, să asigure pacea 
și Securitatea, să ajute po 
poarele țărilor care au fost 
de partea Germaniei hitleri 
ste, să pășească pe calea u. 
nei desvoltări pașnice și de 
mocratice.

Uniunea Sovietică nu a 
putut să nu țină seamă și 
de faptul că în toată această 
perioada de timp. Finlanda 
Ungaria și România, și-au 
îndeplinit cu bună credinț i 
îndatoririle asumate prin tra 
tatul de pace.

Opinia publică democrată 
din întreaga lume nu poate 
să mi compare relațiile con 
stante de prietenie între U. 

1948. —— 

liunilc militar, -i de > u .la. ' 
niunca șo.icii a a ar. lat in ., -Uș 
timp ca in oj era de r- dre arc ti • •*•- 
voltare rmnon.ij di «jupa zi- 1 
va depinde in p.i-iul . .nd pro 
priile sale torte ' nil d- ;r,ai.- 
țiuni.

In aic-t mod Uniunc.r i a

nou în considerare <itvli.-aiur.it 
de reparațiuni.

a fonbidt!at r -fx (ai«-a tri . ă -. e-
cliitabila a ub!i[jațiunil<-i •i i ii
partea țări’or . aii 1
ptat dr pjrtrd < J< riJi.nu» i. en o
manifeștart a dorinței tor ■!< a j
r.'i'ijmndei f.’» | « ut u j o i ! a \ in
trecut și dr a t> i .ut m . .1 !? •-
cut cât mai rup» 'e ț oJi il aL- ’.d; ifț.
duse t oniiin 11’ ii n?.î urilor d< ra»
flec iubitu-rv de *cr.

Polițita adaptai, de LUtiun- 1 -
vieți a fața dc ndulu laii cur
Ilaritate in râ/bui de 4artca <J r-
mânui, du] â tum u <i dii j • :■ .u:s
da jxjstbrlică, a fo>t rât u îV'.cfU.’
de eficace.

Astfel schin-.băa'f » ’di al< J ■ n î <■■-
litka interna i t \trrn.i a Un.
Romanul 4> 1 jnlejî.lri, au .lai
<ibiliiaft-a Un unii So ietic ia ăi

RSS și țările pe Car. ,v> I- 
ajută, <;u atitudinea sălba
tecă a cercurilor condu Alo i 
re din Statele Unite, cm 
caută* se exploateze gri tr .v. 
le economice de după răz
boi ale țărilor europene 
și sub pretextul „ajutoram ’, 
sa le impună o linie politi
ca pe placul Cercurilor re
acționare american.- -.m 
nopoluiilor capitaliste.

Eri contribue la intărir.â 
relațiilor de prietenie intre 
Uniunea Sovietică și cele'a. 
te țări și contribue la stabi
lirea păcii și securității gene 
tale între poțjoare. Ea da a 
nouă lovitura ațâiători’o: la 
război care vor să creeze o 
stare de încordare în relații
le dintre popoare, pentru a I 
profita de această situaț e în 
vederea realizării scopurd >r 
lor egoiste.

In fața acestor uneltiri a e 
forțelor reacționare sta pu- * 
ternica Uniune Sovietică, va 
re realizează pas cu pas ma
rile principii ale țxăiticci ex
terne staliniste. politica co
operării între poțvoare și în
tregirii legăturilor dc piie- 
tenie între URSS și celelalte 
țări.

Poporul sovietic .întâmpină 
cu satisfacție genero ul act 
al Guvernului Soviet.. . dic 
tat vie dorința dc a întări 
prietenia și colaborarea m 
tre URSS și țările vecine, în 
tarind prin această pacea ș 
securitatea popoarelor.
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