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Nici o milă față de
bandele fasciste or
ganizate de Maniu și
Brătianu.Organul Comitetului Regional Valea Jiului al $>arti£UM onusniîl EomSirî
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750.000 cetățeni ai Capitalei au participat
la înmormântarea victimelor atacului banditesc din 8 Noembrie
Poporul cere arestarea lui Maniu $1 Bîătamu $i dizolvarea partidelor «istorice"

Luni 12 Noembrie populația 
Capitalei » condus la locul de 
ved pe acei ce au câzut cu fața 
la dușm n pentru democrație, pros
peritate și pr greș I Patriei.

Guvernul în frunt* cu d. Dr P. 
Groza ș: G. Tătărts a an luat parte 
la această manifestație, a fost una 
din cele mai impresionante prin sen
timentul de solidaritate, prin >oința 
ne fintitf de i> srăta lumii întregi că 
poporul este strâns unit în jarul 
guvernului ău și că este hotârît 
să lovească fără cruțare fasciștii 
și reacț-onarii, care în ziua de 8 
Noa^.h'k au încercat ai readucă 

Muncitori șl Muncitoare! y
Maniu și Brătianu vor să răpească libertatea și 
cuceririle voastre economice și politice, in frun
tea poporului luptați pentru apărarea lor.

Țărani!
Moșiera lui Meniu și Brătianu vor să vă răpească pământul. 
In lupta unita, munc'oiii, plugarii și cărturari' vor nimici 
încercările <or dispe ; te.
Intelectuali, nțî, elevii

Organizațiile fasciste a e (ui Maniu și Brătianu vor să 
arunce din nou Patria noastră în întuneric. Să apărăm cul
tura ncastră și să asiguram o educație democratică șt 
pairtotlcă tineretului.
Gomersianp, mesex< u și întreprinzători!

Maniu și d. ătanu vor să v„ robească cartelurilor lor 
și să v expună iarăși jafului hui ganic fascist. (Jn ți în rân
durile democrauct, stpărați-vă proprietatea și drepturile. 
Ofițeri, Subofițeri și Ostași!

B "Jele asasin» ale Iul Maniu Brăraru au tras în armată.
J 5 pâii^ăr to<" Hat <'i ji AnnMci.
M- i Br.'i: rm pr vnac. amestecul străin în treburile nn: . 

t internL'i'TT pentr su-e ■.tatr^ și independența național ?.
M= ? BrăUanu și mercenaii lor mi atacat mișelește viate 

și Bl? ri poporului. Nici o mila față de că&li >i trădătorii Pa
triei române!!!

M Brătianu ațâi" la șovinis • și rasism sălbatic.
Lupta pentru pr’ete-ia ș1 unir- a trainică li t e poporul român 

arsde c lociiitoar- !
Cu guvernul de co icentrar democratică dr. Petru 

G oza, înaîrs'e pe t u consolidarea democrației românești! 
Trăiască prietenia între pooorul român și poporrelesovietice!

Cerem pedepsirea drastică a bandelor fasciste ale lui 
Maniu și Brătianu.

Să fie pedepsiți exemplar organizatorii atacului fascist 
din 8 Noembrie: Maniu, Brătianu și ceilalți.

Cerem disolvarea organizațiilor fasciste ale lui Maniu 
și Brătianu.

Comitetul Județean F. N. D.

țara noastră sub domnia lor tero 
ristă.

Seria cuvântărilor a fost deschi
să de tov profesor universitar N 
Bărbulescu. președintele județene! 
F.N D din partea P. S. D., după 
cate au luat cuvântul: din partea 
plugarilor s ea nul Ma>in Ștefan, 
din partea femeilor anti fasciste 
prietena Elena Llvezeanu, din par
tea partidului națiOr a’ țărănesc a- 
vocat Alexandru lorguiescu din 
parte*, tineretului tânărul muncitor 
Gh Fâkiu, din partea armate D.

Lt. Col Gheorghiu îoan și Dl. An 
arcescu K.go din partea Partidului 
Național Liberal.

Aduce apoi salu ui din partea 
Partidului Comunist Român tov. 
Constantin Pârvulescu membru în 
C. C. al P. C. R. care a înfierat 
acțiunea huliganică din 8 Nov. și 
spu e în concluzie:

„Nici o milă față de bandele 
fase;ste org .nizate de Maniu și 
Brăim nr."_______________

„ '*:i ' fetă de dușmanii
pi/parului nc>s,ru.“_______________

Tov. Gheorghe Stroia, membru 
în Comitetul Executiv al Confede
rației Genrrale a Muncii, a dat a- 
poi citire următoarei moțiuni, care 
exprimă vokț întregului popor, 
pentru continuarea luptei împotriva 
trădătorilor de țară:

„Noi cetfrțenH Capitalei adunați 
în num. r 750 000 pentru a conduce 
la locul de veci victimele atacului 
criminal ai bandelor maniste-b/ă- 
tenisti din 8 Noemvrie 1945, cerem 
imediata olso’vare a partidelor 
n ți na* ț ănesc .ianist și națio-

Jurământ
Tov. Miron Coostantinescu a ce

rat /.pi inoîți iii adunai să depue 
un jurământ n faița mormintelor 
cieschhe pe teu acești martiri sn

„Io f ța m h mântuivl desch’s, jurăm că vom răzbuna 
moartea voaștră, păstrând pe veci p ldm s cHf.ch lui făcu, de 
vn1, pentru ’ibertaua poporului și ?r-rkp ncJența națk nuLi

Jurăm să s jij m din t te p terile n» stre guvernil 
de l&Țgâ con ent ;;re democratică, pentru a nimici cu burile 
u ucigași f sc i și re icțiori ri al iul Maniu ș B ăt anu. '

Jurăm să mu n fără ’5g-.tz pentru înflorirea patriei 
noastre d m< atic, pentru construi ea unei Românii Ibeie, 
putern ce și independent*-.

J 'ăm că nu vom uita aceasta niciodată!
Din piepturile elor 750.000 de 

ctffip'ni alunaU în jiu mormin
tele- frr-ților Io- de hipîă d de 
8uîe.;oță, a izbwcpit un p ternic 

nal-liberai brătienist, organizații 
ale tuturor rămășițelor fasciste și 
huliganice de tot felul.

Cerem arestarea conducătorilor 
acestor partide.

Existența partidelor național-ță- 
rănesc monist și național liberal 
brfitinist constitue o prinrjdie 
pentru libertățile democratice cu
cerite de poporul român după 
multe suferințe și sacrificii.

Asigurăm guvernul de largă con
centrare democratică prezidat de 
d. Dr. PETRU GROZA de întregul 
nostru sprijin, In lupta sa pentru 
reconstrucția și democratizarea 
țării "

La locul de Înmormântare Tov. 
Miron Constantirsescn membru în 
Biroul Politic al C. C al P. C. R. 
a d«t cuvântul tov, Gh. Apostol 

rez^dintcle Confederației Gene
rale a Muncii care in numele popu
lației bucureștene și a muncitorimii 
organizată din țara întreagă, aduce 
ultimul salut celor căzuți pentru li
bert *te democrație și independență 
națională.

clasei muncitoare.
Cu p rinii strânși 'idiceți ii si;», 

cei pes'e 750 000 de cetățeni au 
rostit uimătofui jurămâd: 

strigăt; „JURĂM", cme u consfin
țit hotărî va întregului popor dr a 
distruge toat: rămășițele fu cîsle 
ri reecțl nare din ț«*ra noastră

Neuitată f«e me -*oria celor mord 
pentru Hbe tale, democrație 
șl Independenta națională!
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, Cum a fost sărbătorită tea de a 28-a aniversare 
a revoluției din Octombrie în regiunea noastră
La Alba-lulla

La orașul Alba, marele eveniment is
toric petrecut acum 28 de ani, Revo 
luța Socialista din Octombrie a fost 
sărbătorită de toți cetățenii iubitori de 
libertate și democrație.

In sa'a cinemab grafului „Capitol" a 
avut loc o adunare a Frontului Unic 
Vincitores: șt a ARLUS-ului la care 

a luai parte un public numeros precum 
șt liceele din localitate.

Serbarea începe cu internaționala 
âatatâ de corul mun.itoresc dela fa

brica Virff ma, urmâad cuvâatnl de des
chidere ai delegatului Uniunii Sindica- 
i or Locale tov. Ivanovici, care arată 
r i’ul ți importanța pe care l-a avut în 
i istria lumii Marea Revoluțe Socia- 
iistâ dio Octomvrle 1917.

Urmează din partea armatei Dl. Co- 
1 mei H Hulubei, care arată cum vede 
A toata Roiână democrată, realizările 
d n U. R. S- S , izvorâte d n Revoluția 
Socialistă din Octomb-ie.

Din part a A.R.L U.S.- ului vorbește 
d Colonel Radu Felix, iar din partea 
tfrAR-ului, prietena Ana A'berti, care 

ată drepturile pe care le-a cucerit 
femeea după Revoluția din O.tomvrie.

Tov. Vingărzean Virg.l aduce salutul 
Partidului Comunist din localitate, a- 
rătând poz'ția de nezdruncinat a P. C. 
R. în lupta împotriva dușmanilor de- 
moerației. Din partea Partidului Social 
D moerat, aduce sa’u*ui iov. Nistor, 
d-ipl car» urme»ză cântece, executate 
de muncitoarele fabrieei .Virglma' dl- 
r jite de d-nul prof. Alrxiu.

La Brad
In cadrul F.N.D a avut loc Ia B ad 

o manifestație pentru sărbătorirea celei 
d* a 28-a aniversare a Revoluț ei So- 
- iallste din Octombrie 1917.

Un mare număr de muncitori ma
rinii și intelectuali au luat parte ma- 

festându-și devotamentul fațâde guver- 
n il democratic Instaur t la 6 Martie.

A vorbit din partea sindicatelor tov. 
V. slu, dn partea corpului d'dactic prof. 
Stâ'-ilă, ș| din partea A.R L.US. prof. 
Nlșca.

hchee tov. Ilieș, făcând un apel tu
turor muncitorilor pentru unirea lor în- 
t.’iin front unic și prin aceasta la rea 
Uzarea unui partid unic muncitoresc.

In cnniruarea se bărilor din 6 și 7 
lotmhri- în ziua de 8 Noembrie a a- 

vut loc fi tr’o atmosferă de prietenie o 
masă comună la care au fost Invitați 
toți reprezentanții organizațiilor politice 
ți de misă, precum și reprezentanții 
instituțiilo publice și particulare.

Sâcărâmb
Muncitorimea din Săcărâmb, întru

nită în ziua de 7 Noembrie a sărbă- 
or I In cadrul Frontului Unic Munci

toresc csa de a 28-a aniversare a Ma- 
ei Revoluții Socialiste din Octombrie 
9 7.
Tov. Costea Lazăr deschide întruni- 

■ a dând cuvântul prietenului Victor 
Petre care aduce salutul Frontului Plu
garilor.

Tovarășul Florea Nicula din partea 
P.C R. expune pe larg rezultatele Ma- 
rel R voluțli (Un Octombrie, eveniment 
de cea mal mare importanță pentru 
muncitorimea șl popoarele dio lumea 
întreagă.

Au mal vorbit tovarășii Teodor lo- 
sif șl Costea Lazăr din partea Sindi
catului Minier, Insistând asupra Ifber- 
făț'l câștigate de clasa muncitoare după 

23 Acgurt cu ajutorul Armatei Roșii, 
libertate pe care nu o poate menține 
decât printr’o strânsă unire.

LHoara
In cadrul F. If. M. a avut loc sărbă

torirea aniversării Marei Revoluții So
cialiste la care au participat peste 1500 
de cetățeni. Au luat cuvântul tov Ma- 
ier A .gustin dn partea Partidului Co
mun st, secția Ocna Mureș, tov. Ma
rian D'ăghici, primarul comunei și t®v. 
Șerbu Ongore, din partea Partidului 
Social-Dem crat.

In încheere a vorb t tov. Belea Mi 
ron d'n partea Reg onalei Valea JJului 
a P.C R. După expunerea importanței 
marelui eveniment istoric petrecut a- 
cum 28 de ani și consecințele pe care 
le-a avut pentru clasa muncitoare din 
lumea între gă ca și pentru toate po
poarele dornice de libertate, tor. Belea 
arată impo'tmța întăririi unității cla
sei muncitoare pentru realizarea Parti
dului Unic Muncitoresc.

jimeria
Lz serbarea a 28 ani de la Marea 

Revoluț'e Socialistă din Oct. 1917, 
muncitorii manuali șl Intelectuali dinDușmanii poporului își ridică capul
3andele fasciste au atacat de trei ori sediul P.C.R. la Abrud

Poporul român a trăit din nou zile 
Îndoliate de moartea luptătorilor pentru 
cauza libertății și a fericirii sale, zile 
ce nu ar II trebuit să reînvie niciodată 
într’un regim d mo;rat.

Folosind libertățile democratice îm
potriva m ncitorimii, s organizaților 
democratice, împotriva poporului și a 
regimului democrat, elementele fasciste 
șl reacționare conduse de Manlu și 
Brătlanu, au făcut o nouă încercare 
disperată pentru a Introduce prin me
tode teroriste dictatura fascistă.

Prin demonstrații huliganice, devas
tând Instituțiile publice și sediile organi- 
nizaților democratice, maltratând și . 
saslnând cetățeni pașnici, reacțiunea 
a semănat încăodită, s' b înfățișarea unor 
demonstrații monarh ce ura și teroare 
pentru a le folosi în scopul intereselor 
sale criminale de trădătorii al libertății 
poporului.

Sângeroasele evenimente din zilele 
de 8 Noembrie și următoarele, provo
cate de bandele fasciste și reacționare 
conduse de Brătianu și Manlu au fost 
organizate șt premeditate în amănun
țime cu mult înaintate.

Aaeieașl metode întrebuințate în ace- 
laștlmpde aceleași elemente în diferi
tele colțuri ale țării sunt mărturia 
acestei premeditări. Pretutindeni ase
menea maolfeitațli au vădit caracterul 
fascist at tuturor clicilor care se gru
pează în jurul Iul Maniu și Brădanu, 
vlnovați de sângele româ iese vărsat 
pentru a lovi în regimul democrat In
staurat cu atâta trudă și jertfe de po
porul pe care ei nu au făcut decât sl-1 
vllgulască atât amar de vreme.

Cele petrecute în acest iile la

Simeria au luat parte într’in număr 
mare. Ing Olarii deschide serbarea, 
vorbind apoi reprezentanții P. S. D. șl 
P. C R. arătând ascultătorilor rolul Re
voluției Socialiste și făcând apel către 
muncitorii și intelectualii prezenți, de a 
lupta mai departe pentruca prin unirea 
tuturor să consolidăm drepturile și li
bertățile kâștigațe.

după cuvântul de deschidere al tov. 
Bodea, voibește un delegat al P. C. 
care arată istoricul Mare! Revoluții, 
apoi tov. Mladinov, care scoate în evi
dentă evenimrntui din 23 August 1944, 
6 Martie 1945, succesele guvernului 
poporului, a^tând aâ toate sunt roa
dele Marți Revoluții Socialiste din Oc- 
tomvrie 1917.

Cuglr
In fața a peste 1500 de muncitori, 

a vo; bit tov. Morăscu dio partea P.C.R, 
zpoi tov. Tireanu reprezentantul PSD, 
d. Bontea secretar al ARLUS ului.

Aniversarea s’a petrecut în cadrul 
F. U. M într’o a'mosferă de unire, 
între muncitorii membrii din P.C.R., 
P S. D și fără de partid.

Abrud, care a fost locul unor manlfes- 
festațiuni huligani e în totul asemănă
toare prin caraaterul lor celor petrecute 
în Capitala țării, sunt fapte care vor
besc fără să aibă nevoe de alt co- 
mentar.

O serie de provo:ări pregătite de 
multă vreme au început în ziua de 7 
Noembrie, când elementele fasciste reac
ționare, au împiedecat terbarea aniver
sării Marei Revoluții Sociuliste.

In ziua de 8 Noembrie câțiva o- 
fițeri au demonstrat cu cântece legio
nare șl lozinci anti democratice, în con
tra guvernului și a partidelor democia- 
te. Au scos apoi elevii dela școala nor
mală la ora 11 noaptea, căutând să-și 
ascundă intențiile sub masca unei de
monstrații monarhice.

Au mers apoi la sediul Partidului

Primăria Municipiului Alba lulia

Nr. 4590—945 Adm.

Publlca|iuna
Se aduce la cunoștință că pe data de 1 

Noembrie 1945, s’a publicat vacant postul de 
subșef de birou cu 3 gradații, Orupa A , ta
bela 9, tipul de salarizare 29, Lei 9400 plus 
accesorile legale, post care este Indu9 în 
•chema pentru organizarea serviciilor șl pen
tru care este prevăzută alocația necesară pe 
exercițiul 1945-1946, In bugetul Primăria Mu
nicipiului Alba lulia.

Alba lulia, la 9 Noembrie 1945.

Primar, Contf. Dumetrescu,

Saoretsr general, Cornel Clrlta

Curs de limba rusă
pentru începători și înaintați

Anusul (fiiia'a Deva) va continua 
cursul de 1, rusă început anul trecut și 
va iniția un nou curs pentru începător»

înscrierile se fac până în ziua de 24» 
Nov. a c la liceul „Decebal" Deva.

Cursurile vor începe la 27 Ncient- 
vrie a. c.
EMDTSir.aESHCTMIMH ■RE"’■■^^■■■■1

£onvocare
Transilvania S A. Deva își va ține 

adunarea generală extraordinară în ziua 
de 30 Noemb ie 1945, ora 12 a. m. în 
localul societății, D:va, Calea Horia' 
Nr. 11. Invităm onor, acționari, să de
pună acțiunile ia cascr-a societăți îna
inte cu 2 zile de’a data adunării. Dzva 
12 Noembrie 1945, Co silful de Ad-’ 
ministrație.

Ordinea de zi:
1. Deschiderea adunării genertle ex

traordinare, alegerea președintelui, desig- 
narea secretarului și verificatorilor.

2, Majorarea capitalului societar la 
50.000.000 (cincizeci milioane Lei) prin 
emiterea de acțiuni n 4 gratuite p'in 
reevaluarea mobi'ierului și imobilului 
societății.

3 Modificarea statutelor, și anume 
Art. 3 î’ loc: „Capitalul societății este 
de Lei 3 000.000“, va fi: „Caoitalul 
societății va fi de Lei 50 000 000“.

Comunist pe care l’au înconjurat și ame
nințat cu arme automate.

In ziua de 9 Noembrie mai mnlți 
ofițeri neidentificați au venit la casa 
secretarului de Partid tov. Dan Miha, 
au tras mal multe focuri de armă a- 
supia lui.

Z ua de zece a trecut îu liniște.
In ziua de 11 Noembrie din roii 

câțiva ofițeri neidentificați însoțiți de 
câțiva derbedei au încercat să forțeze 
terestrele sediului de Partid amenințând

In noaptea de 12 spre 13 la ora 1 
jumătate, mai mulți subofițeri și ofițeri 
împreună cu câțiva derbedei au atacat 
Partidul cu baionetele și focuri de ar
mă. Iii urma acestui fapt cd din Par 
tfd au trecut la apă:are. A Tămas p<? 
teren un mort și doi grav răniți. Tov. 
Dan M hal, secretarul de Partid e dea- 
semenea grav rănit.

Toate acestea fapte arată clar între
buințarea acelorași metode ca la Bucu- 
reșli, Timișoara și alte orașe.
Ofițeri reacționari, cu elemente manlste, 
cu cântece și lozinci fasciste și reacțio
nare, scoțând elevii din școli, atacând 
sediile organizațiilor dcmiocr tice, aten
tând la viața conducătorilor forțelor de- 
democrate, arată incontestabil legătura 
cu celelalte manrfestări huliganice din 
țara întreagă.

Autoritățile sunt la fața locului spr< 
a face anchetări.

Cerem ca toți cei vlnovați pentru 
acest act banditesc criminal, să fie a- 
regtațl șl pedepsiți exemplar împreună' 
cu toți ceilalți vlnovați de asemenea 
fapte șl cu principalii autori mdrHi, 
Miniu șl Brătlanu.
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Populația din Valea Jiului manifestează pentru 
apărarea libertăților democratice A 

Peste zece mll de muncitori, înfierând acțiunea criminală din 8 Noemvrie cer 
dizolvarea partidelor țărănist șl liberal șl pedeapsa cea mal aspră pentru 

principalii vlnovațl, Manlu și Brătlanu.

Dușmanii de moarte ai poporalul, e- 
iementele fascisto-leglonare, bandele de 
reacțonari grupate toate în jurul lui 
Maniu și Brătianu au îndrăznit încă 
odată să ridice mâna lor mârșavă îm
potriva libertăților cei.* mai scumpe.

Drumul către libertate și o viață mai 
buaă clădit din muncă și luptă, strop.i 
tu s jfoarea și sângele celor mai buni 
«I, a fost presărat cu morminte coi, 
deschise să primească jertfa celoi 7 
«suncitarl din Bu:urești căzuți sub gloan
țele fasciștilor în lupta pentru apărarea 
democraț ei

Cu sufletele îndurerate, cu ochii în
lăcrimați dar cu inima oțelită, populația 
Buc reștiului a cordtts la local de veci 
luptătorii morți pentru libertate, demo- 
arație și independență națională. In fața 
mormintelor proaspete 750 000 de nta- 
alfes‘anți au jurat să răzbune sângele 
nevinovat și să ducă mai departe lupta. 
Mai tare decât durerea a țâșnit năval
nică voința unui întreg popor însetat 
de dreptate de a nu se lăsa abătut din 
•alea sa. .Nu vom uita aceasta nicio
dată* au jurat cetățenii BucuraștiJui. 
■I din toată țara »’a ridicat ca un sin- 
g»r om tot ce e demucrat, tot ce e 
cinstit pentru a manifesta în întruniri 
solidaritatea In fața durerii, pentru a 
Înfiera actele a căror repetare trtbiie 
să devină Imposibilă prin nimicirea de
finitivă a autorilor săi.

Cu pumnii strânși, cu privirile întu
necate în care luceau fulgerlle unor ho
tărâri nestrămutate de luptă, Întreaga 
Vale a Jiului ’a parte la întruniri Mii 
de cetățeni, la Petroșani, Lonea, Pe
trila, Vulcan, Lunenl, vin să-șl mani
festeze voința cu o forță peste care 
nimeni nu poate trece.

La Petroșani, în fața unei asistențe 
întrunind peste 5000 de cetățeni, tova
răș"! Cotoț din partea Comisiei Locale 
deschide adunarea relată id sângeroa
sele evenimente p<>trec^te la 8 Noem- 
brle și explicând rostul acestai mari 
tatruniri menite să înfiereze aceste ma
nifestări huliganice. Dă apoi cuvântul 
tovarășului Șoit, membru al P.S.D. care 
vorbește în numele Sindicatului După 
sângele care a curs patru ani de zile, 
spune tov. Șoit, nou sânge a fost văr
sat din vina bandelor criminale ale lui 
Maniu și Brătianu. Apoi cere in numele 
membrilor o-ganizațiel sindicale în a- 
probăril unanime șl furtunoasa ale a- 
slstinței ped Dslrea exemplară a vino- 
vați' or și dizolvarea partidelor istorice.

Urmează apoi tov. Bogdan, după care 
ia «"vântul tov, Oabor din parlea Sin
dicatului Funcționarilor Particulari. Fun
cționarii se solidarizează cu muncitorii 
șl vor duce împreună lupta pentru dis
trugerea rămășițelor fasciste și a reac- 
țfunli. Numai prin sprijinirea guvernu
lui vom putea câștiga revendicările 
noastre alături da muncitori, — înebee 

tov. Oabor înfierând acțiunea huliga
nică a bandelor reacționare.

Slnd^atul C.F.R. își spune și el cu
vântul tăfos șl hotărît prin tovarășul 
Slănescu.

Vorbaște a pai îa numele Tineretului 
Progresist Coniczka, care deplânge 
faptul c* tineretul nu a înțeles în în
tregime misiunea sa. Am fost nevolți 
din acest motiv să asistăm la faptul 
dureros că câțiva elevi din unele școli 
din Capitală în loc de a duce o luptă 
pentru progres șl civilizație au făcut 
jocul reacțiMrii, înglobându-se în ban
dele fasciile care au tras în muncitorii 
pașnici și în armată.

Din partea apărării patriotice priete
nul Fiorea vorbește despre lupta împo
triva fascismului dusă de A. P. încă 
în ilega'it te. Și In prezent A. P. e pe 
hala de luptă împotriva ultimelor ră- 
măjițe iaseiste, pe care o va duce cu 
aceeași hotărâre până la capăt, până

MOȚIUNE:
Noi, cetățenii orașului Petroșeni, 

mun.itori, minieri, meseriași, func
ționari și intelectuali, luând cunoș
tință de atentatele criminale, în
dreptate de către bandele reacțio
nare și resturile lepădăturilor fas
ciste ocrotite de Maniu și Brătianu, 
impotri a cetățenilor pașnici, a in- 
stituțitor democratice și a guvernu
lui de largă concentrare democrată 
Dr. Petru Groza, în ziua de 8 
Noemvrie, înfierăm cu toată ener
gia reapăriția acestor sălbăticii hu
liganice, care au ca scop rt întoar
cerea la timpurile întunecate de 
teroare sângeroasă a di taturii 
fasciste și cerem cu toată hotărî- 
rea arestarea imediată și pedeapsa 
cu moartea a tuturor vinovaților în 
frunte cu Maniu și Brătianu și des
ființarea pentru totdeauna a par

iu acelaș timp mii de muncitori au participat la mari întruniri în Petrila, 
Vulcan Anlnoasa și Lupeni, unde ascultând cuvântul conducătorilor organi
zațiilor democratice, manlfestanții au votat următoarele moțiuni.

Petrila
Organizațiile democratice din comu

na Petrila, Valea Jiului, întruniți azi 13 
Noemvrie 1945 îotr’o mare adunare 
publică înfierează aticul banditesc des- 
lănțuit de hoardele maniata, brătieniste 
contra libertăților poporului câștigate 
cu atâtea jertfe.

Cerem arestarea și pedepsirea cu 
moartea a acelora cari au pus fa cale 
actele de huliganism din 8 Noemvrie 
1945 șl dlsolvares partidelor națlonal- 
țărăncsc șl național-llberal.

Lupeni.
Noi muncitorii minieri, meseriași șl 

intelectuali din Lupeni șl Aninoșsa, în
truniți înta’o mare adunare tnf «râm su 

la nimicirea complectă a reacțiunii.
Ultimul ia cuvântul tov. Lazăr, în 

numele Partidului Comunist, care în- 
fățș cază linia de luptă dusă de Par
tidul Comunist împotriva fascismului 
și reacțiunii, linie dela care nu s’a a- 
bătut niciodată. Scoate în evidență 
faptul că manifestațiile huliganice au 
fost îndreptate împotriva libertăților 
poporului pentru câștigarea cărora P. 
C. a fost la fruntea luptei. Voința de 
luptă a muncitorimii a eșit întărită din 
această încercare șl ea se consideră 
mobilizată în lupta pentru nimicirea 
elementelor fasciste și legionare din 
țară și nu va depune armele până 
când aceste elemente nu vor fi ni
micite odată cu autorii morali ale cri
melor săvârșite.

Ia momentul când cere arestarea vi
novaților sala manifestează furtunos 
strigând „moarte fasciștilor!"

In aprobarea generală este votată 
următoarea 

tidelor istorice, care sub firma lor 
nu adăpostesc decât fiarele fasciste, 
bestiile antonesciene și criminalii 
de rând.

In fața mormintelor proaspete 
ale celor mai buni fii ai poporului, 
căzuți victime acestor agresiuni, 
întru apărare democrației și drep
turilor poporului, ne angajăm să 
nu cruțăm nici o oboseală și să 
ducem lupta neîntreruptă pentru 
exterminarea clicilor reacționare și 
a resturilor fasciste și pentru de
mocratizarea reală și definitivă a 
țării.

Moarte reacțiunii I
Moarte fasciștilor!
Trăiască guvernul de concentrare 

democratică Dr. Petru Groza!
Trăiască România liberă, inde

pendentă și democrată I 

toată hotărîren a>ț'unea criminală în
treprinsă de bandele fasciste reacțio
nare conduse de Maniu și Brătianu 
împotriva libertăților poporului, pentru 
subminarea democrației șt a guvernului.

Cerem arestarea imediată a celor vi- 
novați de sângele vărsat și pedeapsa 
«u moartea pentru principalii autori ale 
acestor crime, Maniu și Brătianu șl 
dizolvarea partidelor național-țărănasc 
și națlonal-liberal.

Mărind producția pentru refaaerea 
Țării, susținând guvernul șl democra
ția nu vom înceta lupta până când ul
timele rămășițe fasciste nu vor fi defi
nitiv nimicite.

Vulcan
Noi muncitori minieri, manuali șl 

lotelvetuali din Vulcan, întruniți fntr’o

Speculant) $1 sabota
condamnați la Deva

Instanța specială pentru sabotaj < 
lângă Tribunalul Deva a pronunțat 
ultimele zile următoarele condamnă!

Schatnovici Iosif din Vulcan 60.0( 
lei amendă pentru delictul de speou 
ilicită.

Stana Ștefan din Brâznic 1 an î 
chlsoare.

Tom a Iosif din Cincis 6 lui intt 
nare în lagăr de muncă pentru specii 
ilicită.

Gergely Adolf din Deva, stF. Ori’ 
ței 7 și Gulaci Matei din Mariajul Ma 
la câte 50 000 amendă.

Farkaș Alexandru din Deva, stra 
Cuca Vodă 19 la 50.000 lei amendă.

Petrovan Ștefan din Săcărâmb la 
Inuni internare în lagăr pentru detic 
de speculă ilicită.

Muncitorii din Alba Iul 
înfierează manifestații 
huliganice din 8 No

Muncitorimea din Alba Iulia a vc 
în cadrul unei mari întruniri a Fron 
lui Unic Muncitoresc următoarea

Moțiune
Muncitorii de toate categoriile d 

fabricele de ghete Virgtaîa, de ți 
Sântlmbru, de talpă șl piele Corii 
Incoop și Atelierele de reparații CI 
Alba lulla, întruniți astăzi în șsdl 
publice pe bază de Front Unic Mut 
torese, referitor la Incidentele din 
Noembrie 1945 dela București,

îafierăm cu toată hotărîrea noa 
noua încercare a reacțiunii de a înn 
în sângele nevinovat al «muncitorilor 
tențiile lor mârșave de a submina 
veraDitatea, guvernul și democrația 
staurată la 6 Martie.

Suntem alături de Guvernul Dr. P< 
Groza cu cele mai curate sentimr 
și cerem Guvernului să ia cele mai 
ver măsuri pentru pedepsirea tuti 
vinovaților, care sub lozinci fals pat 
tice au lovit din nou în popor, 
trădătorii de pitrle și popor Manii 
Brătianu să fie trași la răspundere 
fața Tribunalului Poporului.

mare adunare, luând cunoștință di 
baterile mârșave ale elicei reacțlon 
fasciste în frunte cu Maniu și Brătli 
înfierăm cu toții acțiunea crimlna 
acestora.

Cerem arestarea imediată a lui i 
niu și Brătianu și dizolvarea partid 
națlonal-țărănesc șl național-liberal

Ne luăm angsjamtntul că vom h 
cu toate forțele pentru susținerea 
vernului de largă concentrare de 
cratieă mărind producția pentru rec< 
trucțla țării și luptând pentru diatri 
rea rămășițelor fasciste din Romi 
Trăiască Guvernul Dr, Petru Groz; 
Trăiască Confederația Oenera'ă a Mu 
Trăiască Frontul Uni: Muncitori



ZORI NOI

ULTIMELE ȘTIRI ——
La alegerile din Iugoslavia, Frontul 

Popular a obținut o majoritate 
covârșitoare

întrevederea Etheridge-Dimitroff

Belgrad. — Rezultatul alegerilor ge- 
lerale a adus o victorie strălucită 
xntru Frontul Popular.

interesul populației pentru alegeri a 
ost foarte mare, participarea alegători- 
or variind între 85—95 la sută, după 
Meritele localități.

Preotul Popular a obținut dela 80-95 
i sută din totalul voturilor.

La Belgrad Frontul Popular a obți
ne 81 la sută, iar la Zagreb, 88 la 
ită al voturilor. In satul Kumrovet, 
are este satul natal al Mareșalului Tito, 
xată populația, adică 100 la sulă din

larul ,,Pravda“ scrie:
Noul Plan Cincinal asigură Uniuni! 
Sovietice un avânt care va stârni 

admirația lum întregi
Moscova. — Ocupâidu-se de pers- 
ictivele consolidării victoriei și cu o- 
■ra de refacere din Uniunea Sovietică, 
ticului d fondai ziar Iu „PRAVDA“ 
natală că în anii viitori se va ds- 
de un as-'e t măreț în ceea ce pti- 
ște desviltarea economici și iu d co
bi a producției Ind strlab din Uniu- 

» Sovietică.

minarea lucrărilor
Conferinței Mondiale a 

Tineretului
Londra. — la ziua e 10 Noembrle 
u încheiat lucrările C tikrntci Mon 
le a Tineretului dela Londra.
In apLuze furtunoase, Guy de B i- 
n (Franța), ales Preștdi'lee Con
ului F derației Mondiale a Tinere
ții D.mocratic, a anunțat nudele 
e-președin ilor șt si retarilor Con
ului M'-nd al Fed= ației.
3onfernț a aprobat < poi i'nanimi- 
j textili a elului adresat tineretului 
iii
îodnei Dobson, repr’ze itaaui comi- 
il'ii a g'o-3 vle'ic al prietenia.; tne- 
liu , a anunțat •nferinței că organi 
a lui a întreprins o campan> p n 
creata unui fond de 50 mii de 
sterline pentru a construi la Sta- 

trad un centru al tineretului mon- 
• in amin’frea tinerilor și tn-elor 
I cari au căzut în războiu,

pă pr- punerea delegației am- ricana, 
'' r,nța a adoptat o rez' ’uție de cins- 

» memoriei președintelui Roose elt 
hein 1 conferința d Bjissori a che
lind, tul să lucreze cu același ca- 

aderle și cu acel, ș entuziasm de 
a i dot d ivada la lucrările cof fe- 

Ovațn'e furtunoase și ackmsțiiie 
aste ale Întregii săli au îns ,țlt 

n cuvinte ale președintelui. 

alegători a votat pentru lista Frontului 
Popular.

Alegerile din Jugoslavia au decurs 
în perfectă ordine și liniște, luând ca
racterul unei adevărate sărbători națio
nale. Femerie au participat în mare nu- 
măF la alegeri, exprimând astfel încre
derea lor în opera de refacere a Fron
tului Popular.

întreaga presă britanică, ocupîndu-se 
de a) gorile din Iugoslavia, vorbește de 
victoria hotărâtă a Frontului Popular. 
Ziarul „Daily Telegraph" scrie, că sis
temul de alegeri a exclus orice posibi
litate de fraudă.

Cele trei planuri cincinale executate 
sub conducerea Iul STALIN, au adus 
un avânt foarte important în economia 
Uniunii Sovietic-, ridicând țara la nive
lul cunoscut și admirat din timpul în 
care «’a aflat pe la începutul celui de 
al doilea războiu.

Noul plan cincinal în curs de exe- 
cutar as gură succese și mai mari dat 
fiind ă :>c lângă cchlncle de lucrători 
ivgiien și ichiicifoi cu o bogată expe
riență din frecat în prezent lucrea ă și 
echlp I" fo:male în timp I războiului, 
cari au avut un rol decisiv la marile 
r< li ări ale iadistriei fă âod noui ex
periențe în fo.’te dom' ni i< producției și 
câștigând noui un șlințe in pe fecțip- 
narca lucrului.

Aceste cadre de lucru au astăzi un 
rol imp irtmt la creiarea uzritefor, fa_ 
bricelor și centrelor de c ergt noui, 
precum șl la exploatarea noilor resurse 
d materii prime cari simt toate in ac- 
ți*Oe ulifiă.

Astfel r oul plan cincinal dh-pucând 
de ca- rgli n sfârșite și de (-armai d 
științj t’hnicleri și lucrători d cea 
msî m ,re val are. atigură Uni iii So- 
virfi.-e un nou avânt, care vo stârni 
dl n u admirația lumii î Hregi

_ • Incăererile continui intre republicani și forțele guvernului Iul Franco, precum si
poui m re^uM^f^ca " '' ’*'* rCZ15,,e"tei P°P0,UlU' span'°' ,m’

• Judecarea fostului președinte al Finlandei RIII, fost ministru de Finanțe Tanner si a 

•k- u.bolu a începui la 15 Nnembile a. c. P.ocejul se de.la,»a« In fala unei ™r|l .pedale.
• 'iul .■ n al Partidului Comunist German a cerut intr’o adunare formarea

unui n„t unic al clasei muncitoare și strângerea In jurul lui a tuturor forțelor antifasciste.

• I Churrhll fost prlm-minlstru al Matei Britanii șl fica sa care se află la Paris an
fost oaspeții generalului de Gaulle. au

_ ____* 19 fo?<l 3gen<l ai gp-staP<>' ui <n Belgia au fost condamnați la moarte șl executat!.

După cum anunță Radio So
fia d. Etheridge trimisul special 
al d-lui Byrnes în Bulgaria și 
România a avut Duminică 11 
Noembrle o întrevedere cu tov. 
Dimiiroff, dârzul luptător anti

Greve uriașe în Statele Unite
NEW- YORK. — Postul de 

radio Neiv York a anunțat că 
peste 275 000 de lucrături din 
Statele Unde se gâsesc\în grevă.

Amenințări de grevă mai sunt 
și in indust ia electricei, unde 
250 000 de lucrători cer mări
rea salari lor cu doi dclari pe 
zi. Dacă grevele vor izbucni in 
industria electr l ă, 76 de indus
trii adiacente vor fi lovite grav.

Deascmenea, muncitorii din in
dustria oțelului cer mărirea sa
lariilor cu doui dolari pe zi.

In Delro t se dac acum nego

GENERALUL DE GRC1LLE 
șeful guvernului francez

General 71 de G ani le a fost 
ales în unanimitate șeful noului 
guvern francez. El urmează a 
cum să-și formeze guvernul com

Rezultatul matchului dela Londra

R zultctul mdtchului de foot 
b I dintr. echipa „Dinamn* d.n 
Moscova și „ChUscaa Londra 
cate a avut loc Duminică a 
Londra a fost .,i-. 3—3Evenimentele dm Indonezia

LONDRA. - O i farmuț'c 
transmisă d p siud d. . in 
Lon' ■ unc că la Surabaya 
at loc p între trupe'c cigltze

"***MMI

fascist șl membru al Partidului 
Muncitoresc (Comunist) bulgar, 
recent înapoiat dela Moscova. 
Scurt timp după aceasta d. 
Etheridge a plecat cu avionul la 
Moscova.

cieri pentru a se împiedeca greva 
a 600.000 de lucrători în in
dustria automobilă.

Ofklosul ^artlduluS Comu
nist englez va fl distribuit 

trupelor d@ ocupație dlu Europa
LONDRA, — Ministerul de război 

a hotărît sâ ridice interdicția asupri 
ziarului „Daily WorkeU, oficiosul 
partidului comunist englez

Chiar „Daily Wbrk”u anunță această 
știre, nreclzând că ziarul va fi distri
buit deacuru înainte în mod normal tro
pilor de ocupație din nord-vestulEuropei

pus din cele trei mori pnrtide 
franceze: Comunist, Socialist și 
Republican.

Footbalul sovietic car sa afla 
pentru prima dată în Marca Bri
tani a obținut astfel un r znl- 
tat strălu it.

5 in io ezlere Comunic tul ofl 
ci d spune că in urma pier teri
lor sufi fit- d trupele engleze 
șt i diurne, comand* tu! Iru elor 
■ngitze d.n Su nbnya a ho'drît 
s ch me in jntar artileria și 
fjvioțto Cin i avioane cu atacat 
puncte dc sprijin ale indonezie
nilor. în spe. a! poșt și aife in- 
stitu n .i guvern m< ntale.

Potrivit Informe ț! o olandeze, 
înainte de a se produce atacu
rile acri ne, orașul a fost bom
bai dat timp d- cinci minut de 
vase de ră boi englez. Coman
dantul trupelor engleze din Su- 
rabaya a somat detașam ntele 
indoneziene, ca toți acei care nu 
posedă permise de pori-armă, să 
predea armele.

Hbne*>a.a l>ya IM3-


