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Să fie arestate 
bandele ugigașe în 
frunte cu Maniu șl 

’Brătianu!

Zeci de mii de cetățeni din regiunea noastră 
cer insistent arestarea lui Maniu și Brâtianu șl y 
DIZOLVAREA PARTIDELOR „ISTORICE /x

Ca și In ca.ilalâ, ca și In t ate col
turile tării, cetățenii rgiunei noaste 
au înfierat atent iele cr minate din ziua 
de 8 Ncembrle a. c., atentate pitgădte 
contra mun itordor, contra cetățenilor 
pașnici.

Faptele dovedesc^ Încă cdatâ, că 
, țri" lui Maniu șl Brătbnu n’au fost 
r Sișh Iți ' munca cirslită și liber lățite 
pe care Ie au azi f ți cetățenii cinstiți 
ai țării noastre.

El încearcă pe orice cale să reîntoar- 
că poporul la vechile regimuri de d c- 
t a tură șl întuneric.

Dar minerii, vechi luptători pentru 
demecrațe, muncitorii din i zlne șl fa
brici, țărani de pe ogoare și din munți 
precum și iutelectua ii din birouri, or- 
guizațl In sindicate și partid Je demo
cratice cu sufletul mal oțelit ca oricând 

La Deva
încă nlciod. tă orașul Deva nu a cu

noscut o manifestație asemănătoare 
pr amărui partidpanților șl prin ho- 
tm-e.» cu care și-au exprimat voința 
de a duce până la capăt lupta pentru 
stărplrsa ultimelor rămășițe Lsciste- 
reacțioi are, pentru ca fapte ca cele 
petrecute la 8 Noen brie să nu sc mal 
poa 1 repeta.

La scurt timp dupăce sirenele au a- 
nun|it încetarea lucrului, Sala Teatru
lui C< munal a fost înțesată de lume, 
muncitori io haine de lucru, plugari, 
nneletljali, tineri, femei, mii de cetă
țeni, cari reprezintă o forță pentru a- 
părarea libertăț I, pentru apărarea de
mocrației șl a guvernului.

Cuvântul de deschidere e rostit de 
prefectul județului, Dr. Augustio Al- 
măsa >, președintele Comitetului Jude
țean al F.N.D. Se alege un prezidiuns 
aci.v ales din: tov. Vancea, prietenul 
lovl|ă, pr ie te ml Scorel, prietenul Heger, 
prietenul Covacs, prietena Balomiri și 
tovarășul iile Gheorghe.

Se dă apoi cuvântul tovarășului Dr, 
Loerlncz din partea P S D, După răz
boiul, care abia a trecut, întreg popo
rul se află Încleștat în uriașa operă de 
refacere, in afară de o clică reacționară 
care dorește și încearcă din nou a în- 
genutkbia țara șl a dărâma ce s’a clă
dit dela 6 Martie. Manifestațiile huli
ganice dela 8 Noembrle au demascat 
adhte Intenții.

In numele Partidului Social-De mo
scat laflerăm acțiunea sălbatică din 8

ne dovedesc prin întruniri, meetinguri 
și manifestații că nu ex stă putere care 
iă-1 oprească din drumul pe care au 
pornit.

Noi știm că drumul oamenilor cinstiți 
este munca pentru refacerea țării și 
prin aceasta la ridicarea nivelului ma
terial, cultural și politic.

lăranii imiți pe veci cu muncitorii 
fșl rxprlnU voința fermă de a-și apăra 
pan ântul primit sub conducerea guver
nului democratic Dr. Petru Grota, de 
a-și apăra libertățile câștigate și de a 
demasca pe toți reacționarii de sub 
conducerea lui Maniu șl B ăfranu care 
sub maB?a unul fals patriotism caută 
să ducă la noi vărsări de sârge.

Iată deci in ce fel a folosit reacțlu- 
nca Iu Irur.le cu Mân u șl Brătlanu Li
ber tățle democratice.

angajăm să luptira 
instituțiilor noastre, 

fie liberă, democrată

Noembrie și ne 
pentru apărarea 
pentruca țara să 
și independentă.

In numele Uniunii Populare Maghiare 
prietenul Greguș arată că reacțiunea 
maghiară a susținut pe Maniu șl Bră
tlanu, care au profilat de desblnarea ce
lor două popoare. Populația maghiară 
este hotărâtă să lupte împotriva reac- 
țiuoii din rândurile sa'e pentruca îm
preună cu poporul român să contrlbue 
la refacerea României democrate, sus- 
țioâad guvernul Gruza care a creat 
condlțlun le colaborării îatre foste po
poarele conlocuitoare.

Din pai tea Uniunii Patrloțllor, prle-

Munsitor mea șl toți funcționarii pre- 
zenți gata la luptă pentru democrație, 
auzind despre evenimentele petrecute 
la București condamnă Intr’un glas șl 
gând provocările anarhiștilor, cerând 
arestarea și pedepsirea exemplară.

Sentimental de patriotism al fiecărui 
muncitor, șef de echipă, funcționar din 
Uzinele Călan, au găsit o expresie în 
vorbirile ținute de tov, Brătescu Ion 
secretarul sindicatului muncitoresc, tov. 
Todosl Leontin din partea P. S. D., 
prietenul Balcu Antoa dela Frontul Plu
garilor din comunele apropiate și tov. 
Jula Ion din partea P. C. R.

După terminarea vorbirilor tov. Jula 
loa propune a se | ne un minut de 
reculegere pentru ahistkea eroilor că-

Atacând C.G.M. a dovedit ură con
tra o1 ganizrțiilor sindicale, care in tim
pul coudu.erii lor erau interzise.

Atacând clădirile ministerelor propa
gandei și de Interne au atacat pe acei 
care cu atâtea jenfe au fost puși de 
popor la 6 Martie In posturile pe care 
le ocupă.

D.’cl, dia aceste” motive partidele 
istorice nu mal pot exista în mijlocul 
poporului. Jurământul celor 750.0C0 de 
cetățeni In fața mormintelor deschise, 
jurământul'cetățenilor din regiunea noas
tră spune: jurăm că vom răzbuna 
moartea voastră, Jurăm că vom sprijini 
guvernul de largă concentrare demo
cratică, psnlru a nimici complect pe a- 
cești ucig* șl fasciști și reacționari In 
frunte cu Maniu șl Brătlanu.

tenul Mibalcea, aduce hotărârea tuturor 
patrioților de a lupta pentru ca în țara 
româneastă să nu mal ajungă stăpâni 
ccl cari au oprimat poporul.

Vorbește apoi d. Mai mor Gedeon din 
partea Com t. D.moc. Evreesccare ex
primă solid irizarea populației evreeștl 
cu organizațiile democratice șl hotăiâ- 
rea de a lupta cu și mai mare hotărâre 
împotriva reacțlunii din propriile rân
duri împiedicând acțiunea de subminare 
a guvernului care asigură libertatea tu- 
tuior cetățenilor.

la după aceia cuvântul vlce-preșe
dintele Sindicatului funcționarilor șl 
muncitorilor din Valea Prahovei, adu
când un eald salut al puternicei orga
nizații prahovene.

Peletena

La Calan
zuțl pentru 
tov. Nistor 
Iul de fabrică propune o moțiune care 
a fost primită șl aprobată cu vil apla
uze șl cu lozinca strigată împotriva hu
liganilor Maniu șl Brătlanu: Jos cu ei. 
Moarte

Dăm

Stoica Marla vorbește In

cauza muncitorească, apoi 
Ștefan, secretarul Comltetu-

lui Maniu, moarte tui Brătlanu. 
mal jos textul

M o|lunel 
muncitorii uzinelor Călan, 
revoltați de cele întâmplate

Nol, 
adânc 
în ziua de 8 Noemvrle la București, 
cerem arestarea Imediată a vIno
vaților și autorilor morali Maniu șl 
Brâtianu și pedepsirea lor exem
plar* pentru «rima de trâdare a 
poporului român.

twaiesaS mwsdtorii Ualntlor CAIm. 

numele ft meilor, soții și mame care 
după atâtea suferlnți îndurate în urma 
războiului nu pot rămâne indiferenta 
In fața acțiunilor criminale ale ban
delor manlste-brătlenl8ie care vor Jsă 
Introducă vremurile triste din trecut și 
cer cu hotărâre pedepsirea vlnovaț'lor.

Prietenul Moga, secn tarul FrontuM 
Plugarilor, arată că numai lupta urifli 
a plugarilor cu muncitorii va face ca 
înercările ciiminale ale reacționarilor 
să se lovească de o forță care-i va ta
ce să nu mal îndrăznească să rîdise 
capul.

Discursul tov. Vancea 
din partea P. C. R.

In ovațiile^asistenței ia apoi cuvântul 
tov. Vancea din partea P.C.R. Deslân- 
țulnd ura lor împotriva poporului, fas
ciștii și reacționarii grupați in jurul iui 
Maniu și Brătlanu au îndoliat din nou 
națiunea română.

Jertfe noi au căzut în Inpta împotriva 
reacțlunli, pentru libertate, democrație 
și independența națională.

In timp ce poporul întreg se trudește 
pentru a reface țara, pentru a cons
trui o lume nouă, o țară cu fabrici, 
pjluguri, tractoare, școli, el lovesc In 
regimul de libertate și democrație in
staurat la 6]Martle pentru a robi din 
nou poporul Intereselor lor, răpind pă
mântul țăranilor, răpind I bertățlle po
porului.

Autorii ma9crelor dela Lupeni, Gri- 
vița, Timișoara, bandele fasciste gru
pate în jurul Iul Maniu șl Brătknu, 
dușmani al poporului, nu merită nici o 
milă.

Cere apoi In aprobările asistenței a- 
re stare a Imediată a tuturor vlnovațtior 
și pedeapsa cea mal aspră pentru prin
cipalii vinovați și dlsolvaret partidelor 
lui Maniu șl Brătianu.

Sala întreagă manifestă strigând «Jos 
reacțlunea lM, „Jos Maniu șl Brătlanu I" 
„Cerem arestarea Iul Maniu și Brătla
nu I** „Cerem desființarea partidelor ță
rănesc șl liberal I*

Apoi într’o reculegere generală asis
tența repetă cu hotărâre, Intr’un singur 
glas jurământul pe care cel 750.000 de 
cetățeni al Bucurcștiului I au făcut ia 
fața mormântului luptătorilor căzuți 
pentru libertate, democrație șl indepen
dența uațlonală în zluade 8 Noembrta

înainte de închiderea ședinței minl- 
festanțll îșl exprimă încă odată voioța 

— ContinMan la pag. 3 —
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= DE PRETUTINDENI =
Viața de partid

Ședințe Publice ale Partidului Comunist
La Valea Brad

Orgaalzația din Valea Brad a P.C.R. 
a finul Dunlaică 4 Nov. a. c. o ședință 
pabllcă, care s’a bucurat de o nume
roasa pa ticipare din partea mundtorl- 
hr |i țăranlior.

A luat cuvâ.itul tovarășul Pop Ștefan, 
se :r eterul organizatei de partid din 
Bt ’.d, insistând asupra necesității de 
adâncire a unirii dintre muncitori șl 
țărani, pentrn ea împreună să contrl- 
b»e la făurirea anei Românii libere ți 
demoerate.

Țăranii șl muncitorii au ovifionat 
h'.delung pentru primii ministru D . 
Petra Grota, rraolfestându-si ÎDtreg de- 
vjtametnl pentru actualul guvern de
mocrat.

Vrecuți peste vâltoarea răsbolului 
iaacist, se putea ceti pe fețele particl- 
panților mulțumirea de a se pute bucura 
de libertatea câștigată cu prețul atfttor 
suferințe și h Dtărfrea de a o apăra cu 
orice preț, împotriva oricui.

Ședința publică din Musarin
Iu tiaa da 6 Neembrie a avat ioc în 

a -muoa Musarlu o ședință publică de 
partid, ținută sub semnul îneft gării 
no tății muncitorești și a alianței cu 
țărănimea.

Vorbind din partea P. C. R. secția 
B^d, tov. flleș scoate în evidență Im
portanța Frontului U ilc Muncitoresc 
și realizările obținute datorită unității 
dasd muncitoare, htărirea Frontului 
Date, garanția solidarității întreg I clase 
■ mcitoa.e va pregăti calea pentru de
săvârșirea unificării politice a muncito
rimii, pria înfăptuirea Partidului Unic 
Mundtoreac.

Speculant! $1 satrotori
condamnați

Instanța specială pentru sabotaj de 
pe lângă Tribunalul Hațeg a rostit In 
■filmele săptămâni următoarele sent'nțer 

Irina Vlădoiu din Schela condam ti
netă la 50.000 lei amendă pentrucă a 
vândut prune peste prețul fixat prfn 
mercurial.

Moga Oheorghe din Petroșeni la 
50 000 lei amendă pentrucă a atșat 
prețuri cari întreceau cele maximale, 
pe marfa din privălla sa.

Grdibe ger Ludovic din Petroșeni la 
50 000 lei amendă pentru faptul de a 
l> țlaut mărfuri fără hetură în prărflla sa.

D-li toți trei au fost confiscate măr
furile cari formau obiectul infracțiunii.

Serbarea artistică a U.F.A.R.-Brad
In seara silei de 4 Novembrle a. o. 

■ avut loc o frumoasă serbare artistică 
urmată de dans, dată de U F.A.R. în 
scopul ajutorării familiilor sărace.

Din programul reușit, remarcăm cân

Cristrir
Ședința publică a Partidului Comu

nist Român, secția Crishir din 4 Nav. 
este deschisă de tov. Kssler Alexandru, 
secretarul organizației locale, eare vor
bește despre însemnătatea ședințelor 
publice pentiu cunoașterea tfnel justo 
a Partidului.

U.mează auoi tev. Ba'aj, care vor
bește despre Conltrința Națională a 
P. C. R. și necesitatea întăririi Prontu 
lui Unic

Tovarășul Tușa Ludovic amintește 
între altele despre importanța akgerl'or,

Dela Apărarea Patriotică
, REZULTATUL CAMPANIEI I. O. V. R. 
% în regionala Alba-Hunedoara

X

11 cadrul campaniei .Totul pentru 
lecuirea rănilor războiului*, Apărarea 
Patriotică a hotărât ca în luna O rom- 
vrle să pornească o acțiune In folosul 
acelora cari au fost mai greu loviți de 
urgia războiului, adică In aj itorul Inva
lizilor, o-fanlor, văduvelor de ră’bo u 
și a dep ort •ților.

După lansarea apelului Comitetului 
Central către toți cetățenii țării, A. P. 
a pornit la acțiune sub formă de colecte 
în bani șl în natură, festivaluri etc.

D m mal jos rezultatul colectelor re
gionalei Alt’a-Hunedoara:
R. Vjlea-Julul 2.247 685 lei, H >țeg 
1.431.835 lei, Deva 1.180 051 lei, Uioa- 
ra 1.141.960 lei, B-ad 1.107 258 lei, 
A'ba-lulla 991.922 lei, Baia de Criș 
956 395 lei, Sebeș Alba 705.200 lei, 
Plasa Brad 622.400 lei, Hunedoa a 
613.596 lei, Orâștie 491.270 lei, P(asa 
Criș 478.836 lei, Certcj 478 000 lei, 
Plasa D b-a 366 160 lei, Cujir 350.708 
lei, Plasa llia 288 C 00 lei, Hbău 102 845 
le', Oi^ag'.. 94.000 le», Văllșr.sra 90.320 
lei ti VJcele Ru ă 26 500 lei, TOTAL 
13.048 691 Lei

Misiunea noariră nu s’a încheiat cu 
această colectă p nt.u vindecarea du
reroaselor răni cauzale pe urma răz
boiului.

Problema copiilor este printre primele 
probi-me ale A. P., deaceia regionala 
Alba Hunedoara are In perspectivă 
deschiderea a două •rfelitUte, unul la 
Alba ș altul la Deva.

Cantine școlare avem la Petroșani, 
Patrila, Lonea, Vulcan, A tlnoasa, în 
Valea J ului șl sunt în perspectivă de 
a se des. h de și la A ba-Iulla, Alud, 
Seb’ș, Brad, Oră știe, Cuglr șl Criștior.

tecele executate la acordeon și voce de 
dș Doina Davld.

U. P. A. R. din Brad pornește astfel 
la îndeplinirea streinilor care îl stan în 
față

aure vor trebui aă «onatifcue zdrobirea 
obokritivă a reacțîanli în țara noastră.

Ședmța este închisă prin cuvântarea 
tovarășului Furca Franclsc, vorbind 
despre momentul politic extern.

Tovarășii Fareaș Ludovic a recitat 
în limba maghiară poezia compusă de el, 
.Suntem liberi*.

Pria lămurirea unor întregi serii de 
probleme, ședințele publice au contri
buit î i largă trăsură la educarea șl ri
dicarea nivelului politic al participanțf- 
ior, muicitori șl țărani înfrățiți, în lupta 
pentru aeeeași oa.iză a libertății și al 
unui traiu mai fericit.

Pe această cale A. P. aduce mulțu
mirile sa'e acelora cari au înteies da
toria ce o au față de țară și au pus 
umărul să ridice pa a?eia care au avut 
cel mai mult de suferit In lupta pentru 
libertate.

Nici un sacrificiu nu e prea mare 
pentru cei ce s’au jertfit pe altarul 
patriei.

Doți totul pentru lecuirea rănilor 
războiului.

Apărarea Patriotică Deva.

Situația însămănțărilor 
din Plasa Sebeș-Alba 

, 89% din plan îndeplinit
Bătălia fnsămânțlrllor de Toamnă 

este în plină desfășurare.
Plugarii noștri! îșl dau prea bine 

seama că asigurarea pâini pentru aiul 
ce vine depinde în mare parte de reu
șita muncii ce o depun în această 
Toamnă.

Pmgarll din toată țara încordându-șl 
țoală forțele caută să facă față speran
țelor puse de întregul popor în munca 
lor. Sunt nenumărate județele cari au 
îndeplinit planul de însămânțări cu 
100%.

Plugarii din plasa Sebeș-Alba nu 
s’au lăsat m.il prejos decât plugarii din 
cclă'alte regiuni ale țării.

Cu toate greu’ățlle întâmpinate, lipsa 
de sămânță suficientă șl altele, din cele 
5010 ha. prevăzute în plan, până la 
data dela Nocmbrle au fost însămânțate 
4500 ha adică 89°/0 din total.

In fruntea acestei campaniei stau co
munele următoare cari au îndeplinit 
plănui după cum urmează:

Pianul de Jos cu 112°/0
Dacia Români cu 1 10%
Sebeș A'ba cu 10070
Ohlrbon» cu 100°/0
Deal cu 100%
Lancrăm cu 97,5%

Iată cum înțeleg plugarii noștri! să

Camera de Comerț și Ind >strie Dev 

Nr. 1550-945.

PUBLICAȚIE
Camera de Comerț și Industrie dl 

Deva, aduce la cunoștința întreprinde 
rilor comerciale din Deva șl jud. Hu 
nedoara, că în conformitate cu ordini 
Ministerului Industriei și Comerțuk 
Nr. 44244 din 2 Noembrie 1945 și pen 
tru aplicarea dispozițiunlior art. 15 dl; 
k-gea Nr. 351—944, pentru reprimare 
speculei ilicite și a sabotajului econo 
nomic, nici o întreprindere comercial 
nu poată sista activitatea temporară O 
definitivă, decât numai după obținere, 
acestei auterizaținnl, iar avizul elibciT 
de Cnmera noastră va fl afișat la lo 
vizibil în v trină sau pe oblonul intre 
prinderii.

Totodată se pune în vedere proprie 
tarilor și conducătorilor de Întreprinderi 
care solicită autorizrții de încetare pro 
v'zorie sau dtficitivă de activitate, c; 
nu pot închide întreprinderile decâ 
numai d ipă ce vor fi în posesia auto 
rlzațiunei Ministerului.

Cererile pentru sistare se vor de^ u 
la Camera de Comerț, care împreuni 
cu avizul dat de Cameră, vor fi Inaln 
tate Ministerului pentru aprobare.

Cei ce nu se vor conforma strict a- 
cestor dispoziția ni, vor fi pasibili d< 
sancțiunile prevăzute de art. 28 dir 
susmenționata lege.

Deva, 12 Noembrle 1945.

Președinte, Aurel Chorean.

Primsccretar, Emil /. OJffu

răspundă la provocările reacționarilor
Ei știu prea bine că numai prin 

muncă fără preget depunând toate 
eforturile uniți cu toții v^m putea să 
realizăm o Românie liberă, fericită, In
dependentă șl prosperă spre binele tu
turor locuitorilor el.

C(jRE3P.

Curs de limba rusă
pentru începători și înaintat!

Arlusul (fllia'a Deva) va contiflua 
cursul de I. rusă început anul treqyt și 
va Iniția un nou curs pentru începători.

înscrierile se fac până In ziua de K 
Nov. a c. la liceul „Decebal* Deva.

Cursurile vor începe la 27 Noem- 
vrle a. c.

La Economatul Angajațllor din Indus
trie și Comerț — Deva

LA BANCA ARDELEANA 
Se distribuie de Luni începând dela 

19 XI până la 27 XI 1945.’ 
șoșoni, galoși, sveter! șl clorajp1 
Rugăm pe tovarășii muncitori luând tri 
considerare că n’avem cantități pari 
să se prez'nte pentru cumpărare Intre 

ORELE 3-5 DUPĂ MASĂ
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UZINE-FABRICI-M1NE
Zeci de mii de cetățeni d.n regiunea noastră 

cer Insistent arestarea Iul Maniu si Brătianu V 
ți dizolvarea partidelor „istorice** /\

— tfnnare din pas l-a — 

de IspB votând cu aplauze furtunoase 
următoarea

Moțiune
Pap >la(la orașului Deva întrunită In 

maria adunare populară In sala Tea- 
irufuțComunal, astăzi 15 iov. 1945, înfie
rează cu toată hotărârea actele criminale 
săvârșite de toate scursorile fasciste șl 
reacționare încadrate de organ iz ițille 
fes r'ste-legionare și In rămășițele de 
pari de conduse de Maniu și B ătianu 
șl cer cea mai drastică pedeapsă, pen
tru acela care ne-au adus din nou do
liul In sânul națiune! Române, ucigând 
«uncftorM, militarii și țăranii, bravii 
aoștril luptători pentru reg’mul de liber
tate democratic, instaurat de guvernul 
Dr Petre O ora care luptă pentru ri
dicarea econom că și culturală a popo
rului șl democratizarea tării.

Modul cum s’a organizat mlșelescul 
atac șl persoanele cari le-ar condus șl 
au pa ticipat 1n Capitală și alte orașe 
din provincie — denotă că orice Indul
gentă din partea Partidelor și organl-

Cetățenii orașului Orâștie inf erează atacul mârșav 
al bandelor hjl ganice ale Iul Maniu ți Brătianu

ln ziua Je 1 4 Nov. a. c. a avut loc 

la Orășt'e o adunare a cetățenilor din 

oraș șl jur.
b dmța a fost deschisă de tov. Ciur- 

dărescu Toma din partea sindicatului 
muncitoresc „As'ra**,

Din partea P. S. D. a luat cuvântul 
tov. Tu dor Emil directorul liceului, 
spunând printre altele. .Noi cunoaștem 

bine sh nurlle la care au fost supuși 
luptătorii p ntru libertate al clasei mun

Muncitorii fesătoriei Societății „Mica" 
sprijină orfanii și văduvele de război

zațillor democratice poate să fe fatală, 
iarăși ex’stenței suveranității și Inde
pendentei noastre.

Muncitori, țărani, Intelectuali, tineret, 
eomercianțl, meseriași ș* 1 militari, înfră
țiți în lupta comtr'ă pentru apărarea 
și consolidarea democrației românești 
— care se apără șl ne dă totul — 
cer:

La apelul A. P. In cadrul campaniei 
peMru sprijinirea orfanilo- și văduve
lor de răsboiv, muncitorsle țesătorlei 

tetâțli „Mici* Ra ova, din iniț’ativa 
tov. Sârbu Victor au prestat 8 ore de 
muncă In plus, donând salarul acestor 
ore pentru sprijinirea acestei acțiuni, șl 
totodată au mărit și prodrefa ajutând 
astfel la refacerea câi m ii grabnl ă a 
(ării.

Dăm mal jos num le muncitoarelor 
care au prestat munca de 8 ore, și au 
mă«-1 producția.

ECHIPA 1
a mărit producția Cu 100%

I. Adamovlcl Amalia, 2 Corida Sâm- 
riana, 3. Baociu Marla, 4 Vârdea Ana

ECHIPA II
■ mărit producția cu 95n/9

I. Sârbu Marla, 2 Trlf. Marla, 3. 
Orof Sâmzlana, 4 Oprean Lucrețla.

Continuarea luptei alături de Guver
nul de largă concentrare democratică 
Dr. Petru Oroza, adâncirea prieteniei 
între poporul Român șl popoarele So- 
vletl e și pedepsirea organizatorilor 
atacurilor din 8 Noemvrie si disolvarea 
organizațiilor fasciste a'e lui Maniu și 
Brătianu.

Trăiască Unitatea Sindicală ș! F U M I 
Tiă ască F. N. D.-uil
Trăiască Guverntl Dr. Petru Orozal 
Trălasaâ Armata Roșie eliberatoare 1 
Tră ască Armata Română Democratăl 
Tră'aică Prietenia Româno-Sovleticăl 
Trăiască prietenia dintre poporul Ro

mân și popoarele conlocuitoarei 
Trăiască România liberă, Indepen

dentă șl demo rată I

citoare, Iar dacă astăzi sub acest re
gim democratic muncitorii intelectuali 
Iși pot ’ ăjt ga o bucată de pâine, Iar 
muncitorii mi usll ș'-au putut câștiga 
unele drepturi, rțacțiunea în frunte cu 
Maniu și B ătianu vrea sa te arunee 
Iarăși în întuneric.

„Vom lupta Infiățlți pe totdeauna 
renlru a ne apăra tot ee-am câștigat 
cu atâ ea j rtle."

Luând cuvântul din partea Frontului 
Plugarilor prietenul D breanu Viorel

ECHIPA III
a mărit producția cu 60%

I. Qulea Fiori a, 2. line Rozalia, 3. 
Miheț Maria, 4 D>bârcău Marla.

Torsul firului bourefle, mărit 
producția cu 45%.

1. Duma Marla, 2 Faur Sâmrlana, 
3. Roșea Mjria, 4. Iga G'fia.

Torsul firului bourette
1. Cle| Maria, 2. Brătllă Aurelia, 3. 

Stânga Cornelia.

Echipa dda țesutul firului 
bourelte, sub supravegherea 
Dș. Mușat Mula, a mărit 

producția cu 4O°/o
I. Oalea Valerla, 2. Bârna Marla, 3. 

Iga Valerla, 4. Simon Zorlța, 5. Galea 
Maria, 6. Sudu Floarea, 7. Costea Ma
rla, 8 Serban Floarea, 9. Luca Maria, 
10. Popa Marla, 11. Olar Elena, 12. 
Făreaș Illana.

spune: „Țărănimea română a înfierat 
faptele mârșave ale Iul Maniu și Bră
tianu și de acum înainte îi cunoaște și 
știe că sub falsul patriotism ci au în
cercat încă odată să ne aducă la un 
război șl la vărsări de sânge.

Din partea Comitetului județean Hu
nedoara al P. C. R. a luat cuvântul 
tov. Perta Ioan, care arată în euvinte 
clare situația clasei muncitoare sub 
conducerea așa ziselor partide „isto
rice” și trecând ia situația din țara 
noastră dpă 6 Martie, arată că aten
tatul din 8 Noemvrie este una din ul
timele încercări ale bandelor de huli
gani pentru a compromite țara noastră 
liberă și democratică în fața Națiunilor 
Unite.

Spre încheiere tov Danclu Petru ci
tește în fața adunării o moțiune care 
a f )St votată în unanimitate

Moțiune
Noi cetățenii din Orăștle șl mun

citorii uzinelor „Astra” șl restul în
treprinderilor, indignați de manev
rele și provocările reacțiunel, ne am 
întrunit azi 14 Noemvrie 1945 pen
tru a protesta și înfiera cu toată 
hotărîrea felul cum reacțiurea fn 
frunte cu Maniu și Brătianu caută 
aă Instige la război civil.

Cerem Guvernului, cu toată hotă
rârea, arestarea lui Maniu și Bră
tianu și a bandelor lor huliganice, 
care au făcut din nou să curgă 
sânge scump de muncitori.

Cerem să fie trimiși fn fața tri
bunalului poporului pentru crima de 
trădători ai poporului român.

Trăiască Guvernul Petre Grozal 
Trăiască unitatea de luptă a cla

sei muncitoare I

La Brad
11 cadrul unei mari întruniri la ca e 

au luat cuvântul tov. Pop Ștefan din 
partea P.C R. șl Illeș Nicula și profe
sorul Rusu Cornel, muncitorimea din 
Brad a înfierat acțiunea criminală a 
bandelor reacționare din 8 Noemvrie și 
și- a manifestat hotărfrra de a lupta 
pentru apărarea democrației șl nimici
rea definitivă a fascismului șl reacțlunil.

La sfârșitul adunării s’a votat urmă
toarea

MOȚIUNE:
Noi cetățenii din Brad întruniți în 

mare adunare publică protestăm cu 
cea mai mare indignare contra unelti
rilor reacționarilor Maniu șl Brătianu, 
autorii morali al manifestărilor crimi
nale din 8 Noemvrie. Cerem arestarea 

tuturor vlnovațllor șl pedepsirea aspră 

a principalilor vlno-ațl șl dizolvarea 

partidelor națlonal-llberal șl națlonal- 
ătănesc.

Deschiderea glmnaz 
lui Unic la Cugli

In marele centru industrial 
gir de unde anual sute de I 
elevi, copii de muncitori și țl 
dornici de carte, părăsesc coi 
spre a se cultiva, guvernul p 
rului a înțeles să dea asen 
dorinței arzătoare a populație 
caln’ce și a încuviințat Infiioț 
unui gimnaziu unic.

Comitetul de inițiativă eoi 
din inspectorul școlar Negul 
Ene, Dr. med. Dobocan Ioan ș 
mărul comunei au depus toat 
forturile pentru aducerea la 1 
plinire a acestui deziderat și 
cazia comemorării Istorice al 
Revoluții Socialiste Ruse din 
s*a deschis acest gi.nnaz’u un

Acest gimnaziu, deschis tn 
înălțătoare comemorare, sp 
că-și va duce la îndeplinire m 
lui rol de educator și îndrun 
al tlnerimei tn spiritul adevă 
înțelegeri a năzuințelor popoi 

C<

La Anlnoasa
Ia ziua de 14 Noemvrie a.c. îr 

S ridicatelor Unite difl Anlneasa i 
nut o adunare populară în care 
cltoril și funcționarii au înfierat f 
mârșave petrecute în Capitală îr 
de 8 Nov. a. c.

Adunarea a fost deschisă de 
Tătar Ioan președintele sindicala

Luând cuvântul tovarășii Cr 
lancu Alexandru, Bâcuet Gheori 
ca tacheere tov. Morăscu deleg Ai 
glonalei Deva, expun faptele mâ 
ale reacțlunil fn frunte cu Mai 
Brătianu arată intențiile lor de i 
libertățile poporului șl d ' a coi 
mite regimul democratic din (ara 
stră în fața Națiunilor Unite.

La sfârșitul cuvântărilor s’a 
următoarea

Moțiune:
Noi muncitorlill funcționarii 

Mina Antnoasa Valea fiului, înt 
astăzi la 14 Noemvrie 1945, tnti 
dunăre generală luând act de p 
cârlle și atentatele săvârșite de 
dele huliganice ale Iul Maniu și 
flora tn fața Palatului Regal 
Bacureștl tn zlaa de 8 Noemvrie 

înfierăm cu hotârtre aceste 
hallgano fasciste care au ca s:c 
întronarea dlctaturel facsctste l 
tn țară

Asgurăm Guvernul poporului 
Oroza de sprtflnul nostru neprv 
țit pentru desăvârșirea demne 
șl distrugerea complectă a resti 
fasciste.

Cerem Ouvtmulul sancționare 
veră a lui Maniu șl B-ătianu f a 
reacționarilor, fasciștilor șl sQbnti 
la noi tn țară.

Cerem arestarea acestor reacție 
Trăiască unitatea de luptă a 

muncitoare I
Trăiască Confederația Gener 

Muncit I
Trăiască Guvernul Petru Orot

Citiți yl rispAndltl z!«i

„ZORI NOI*



VICTORIEMAREA
Frontului popular în alegerilor din Iugoslavia

>SCOVA. Postul de radio Bel- 
transmite că, după date pro- 

li, pentru candidați! Frontului 
Iar au votai peste 90 la sută 
legătorii care aa participat la 
rCe parlamentare din Jugo- 
a.
espondentu! Bgeailei Asocia- 

’ress din Belgrad transmite că 
rile au decurs într’o ordine 
ctă șl ireproșabilă.
>ă știri primite din Sofia, vic- 
Frontului Popular a fost pri- 
u entuziasm de poporul bul- 

3ulgar‘a este Însuflețită de a- 
și idei de pace, democrație și

animă democrațialibertate care 
j'goalavă.

Unitatea politică a acestor două 
țări surori Întărește legăturile fi-

Guvernul britanic criticat de d. Lasky, 
președintele partidului laburist

LONDRA. — Cu prilejul unei în
truniri, d. Lasky Președintele Par
tidului Laburist a criticat aspru 
politica guvernului britanic față de

îgătiri pentru alegeri în U.R.S.S.
sco.a. — In toa ă țara 
lelor se fae pregătiri p n- 
legerca Scvie ului Sup em 
R.S.S. cere vor avea ioc
Februarie 1946. In orașe

șl sate se fin conferințe despre 
Constiti fia Sovietică, despre drep
turile alegătorilor. La această 
muncă participă activ intelectaa- 
litatia sovietică.

Și în Bulgaria
z'ua d* 18 Noembrie In 
itia vor avea loe alegerile 
merit ere genera e. Cemța 
’ectorali din țară ia acam 
'ții destul de mari. Peste

tot au loe mecLngurl și adunări 
prin care poporul își exprimă 
hotdrâ'ea de a sprijini politica 
Frontului Patriotic.

Cum va fi format 
noul guvern francez

!IS. — Preș'dințla Consiliului 
siștrl francez a dat un comu
ta care arată că Generalul 
ulle a terminat Joi seara con
te politice pe care le a soco- 
eia e In cursul acestora nu 
t nl:i un obstacol cu privire 
narea noului guvern. Totuși, 
rit anumite dificultăți la îm- 
>.a departamentelor. Se speră 
'menea obstacole nu vor Im- 
i formarea guvernului

!IS — Tov Maurlce Thorez 
izând generalului de Gaulle a 
U a doua scrisoare cu pro- 
'■ comuniștilor că participă

la formarea noului guvern cu con 
dlțla ca unul din ministerele de In
terne, externe sau război să fie date 
comuniștilor Iar celelalte departa
mente să fie împărțite în mod egal. 
Tov. Thorez confirmă voința co- 
mu iștllor de a contribui pe deplin 
in ceea ce privește răspunderea 
guvernării. Țara așteaptă să vadă 
alcătuit un guvern după compune
rea adunării naț onale «I în acord 
cu voln(a alegătorilor.

EÎHERIDGE a fost 
i't de A. I. Vîslnschl 
scova.
călătoria de studii pe ca- 
fdeut-o tn Bulgaria a sosit 
>scova unde a avut fn ziua 
crt. o Jangâ întrevedere 

I Vlslnskl. D. Etherldge 
at ta România unde va 
iâevtf zile înainte de a se 
'tf la Wîshington.

D Etherldge,

r» ȘTIRI ȘC(JRT?
• LONDRA. — Recentele alegeri din Ungaria sunt oficial recunoscute de guvernul 

britanic ca fiind corecte șl promite o recunoaștere apropiata a guvernului maghiar
• PARIS — Generalul de Oaulle a primit pe Generalul Kflnlg, șeful trupelor fran

ceze de ocupație din Germania, care pielei Intr’o misiune speciali la Washington.
• WASHINGTON. — Un corespondent american din Belgrad scrie cl alegerile din 

Jugoelavla au fost alegerile cele mai democrate și cinstite din Istoria Iugoslaviei.
• LONDRA. — Trupele engleze și Indiene continui cl ocupe Surabal.
0 II RUSAL.IM. Autoritățile britanice din Palestina au dat un avertisment cl la 

forță vor răspunde cu forța șl orice persoaul care va fl găsită cu arme va fi condamnai! 
la moarte.

• LONDRA, — Echipajul Indian al unul vapor olandez a declarat grevl împotriva 
faptului cl acest vas transporta muniții șl armament pentru trupele engleze din Indonezia.

■ MOSCOVA. — Producț’a de medicamente In Uniunea Sovietici este In contioul 
creștere. In anul 194! se vor fsbrlca de doulorl mal multe sulfamlde decât tn anul 1940.

rești șl indisolubile care unesc pe 
toți slavii sudici. întărirea lor este 
un reczem ferm al păcii și inde
pendenței popoarelor balcanice.

ts

lava și Indochina Este o chestiune 
regretabilă și rușionasă că trupele 
britanice și indiene să fie între
buințate pentru tiranie împotriva 
populației pașnice. Ele nu au lup
tat pentru ehberarea Olandei pen
tru ca financiarii din Amsterdam 
să poată exploata lava. Este cu 
atât mai grav când aceste acte 
s’au comis sub conducerea unui 
guvern socialist iar nu sub aceea 
a unui guvern de coaliție dominat 
de conservatori.

Postul

Dotkerii din Tunis au refuzat 
încărcarea de mărfuri ce urmau 

să fie trimise în Spania 
BRAZZAVIL.LE
de radio Brazzaville anunță că 
Confederația Generală a Mun
cii din Franța a dat un comu
nicat în care arală că:

Biroul Confederat al Can- 
frderațlei Generale a Mancli'și 
Federația dockerilor ca luat 
cunoștință de hotărirea dockeri- 
lor din Tunis, membri ai sindi
catului, de a înceta munca în 
semn de protest împotriva în
cărcării de forfeți pe bordul 
vasului franchist „Candidat*.

Slfred Krupp pi lista eliminata de război
Nâremberg. — In cele două 

ședințe publice Tribunalul Inter

Comuniștii englezi 
manifestează împotriva Inter

venției din Java

Londra. — Comitetul Regio
nalei Londra al Partidului Co
munist Erglez a adresat un apei 
populației capitalei să se pre
zinte Luni In fața Camerei Co
munelor și să ceară ca autori
tățile sii ceară solda ți lor care 
se află în Java să înceteze fo
cul și să se retragă.

Slya Ehrenburg 
decorat de Adunarea 
Provizorie Iugoslavă

Belgrad. — La propune; ea 
Mareșalului Tito, Adunarea Pro
vizorie Iugoslavă a acordat scrii
torului sovietic Ilya Eremburg 
ordinul „Frăție și Unire* cl. I 
pentru activitatea depusă în ca
drul prieteniei și a strângerii 
relațiilor pri. teneștl între Iugo
slavia și Uniunea Sovietică.

Biroul Confederc l al Confede
rației Generale a Muncii și Fe
derația do kerilor își exprimă 
solidaritatea cu do<.kerli din 
Tunis și declară că incidente 
de natură asemănătoare se vor 
repeta șl se vor înmulți In 
viitor, dacă nu se va pune 
capăt trimiti rii de tncărcături la 
Spania lui Franco. Confederația 
Generală a Muncii continuă să 
ceară ruperea relațiilor diplo
ma ti ce și comerciale eu Spania 
lui Franco.

național a ajuns la un acord a- 
supra cererilor făcute de repre
zentanții Statelor Unite, Uniunii 
Sovietice și Franței, după care 
Al freci Krupp să fie trecut pe 
lista criminalilor de război iu 
locul tatălui său despre care, se 
spune că este pe moarte.

Călăii dela Dachau
In fața |ustl|lei

FRANKFURT. — Joi o îu- 
ceput procesul conducătorilor 
germani ai lagărului de eoncen- 
trare dela Dachau. Ei sunt acu
zați de omorârea a peste 30.000 
de oameni șl de chinuirea a altor 
câteva mii.


