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RADIO MOSCOVA 
despre demonstrația hullgaifâ 

DIN 8 NOEMBRIB
MOSCOVA (radio) Recentele e- 

venimente din România an arț- 
tat pericolul reprezentat de forțele 
reacționare din Balcani. Mania și 
Brătianu au căutat să facă o mani
festație înarmată vrolnd sâ provoa
ce o intervenție streină. Unirea 
poporului român îti jurul guvernu
lui său constitue chezășia că ase
menea încercări ca cea din 8 No- 
emvrie, vor 
eului.
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CETĂȚENII DIN ABRUD $1 JUR
într’o uriașă manifestația au cerut arestarea ofițerilor fasciștir

autorii provocărilor din 8-12 Noembrie
Am relatat In numărul nostru trecut Împre

jurările in care s’au produs la Abrud mani- 
frstăiMe huliganice dintre 8 șl 12 Noembrie, 
cutaiinAid cu atacul Împotriva sediului Parti- 
rfutai Comunist și rănirea secretarului de Par
tid, tovarășul Dan Mlhai.

Împrejurările și metodele Întrebuințate de 
cei câțiva ofițeri reacționari din Batalionul 
5 Moți din Abrud, amintind cele petrecute In 
aeelaș timp In București șl aite orașe vădesc 
fără putință de tăgadă că reacțiunea a pre
gătit cu grije acțiunea sa criminală Împotriva 
libertăților poporu ui, garantate de regimul 
dema rat, de guvernul Groza.

Noi amănunte vin să precizeze atmosfera 
și earacle'ul evenimentelor Întâmplate la A- 
brud. la noaptea de 12-13 Noembrie, la orele 
1 jura, secretarul P. C, Dan Mihai a fost a- 
tacat cu focuri de armă tn sediul Partidului 
de tm grup de ofițeri și subofițeri aparținând 
Bal 5 V M. din garnizoana Abrud In urma 
acestui atac plutonierul Sebastlan Mlhail, care 
atacase cu pistolul pe secretar răn'ndu-l la 
mână a fost omorlt, Iar sergentul major Co
drean* loniță, care-1 atacase cu pumnalul, a 
fost rănit

Atacai fusese pn meditat. Un atac asemă
nător împotriva acelrhș secretar avusese loc 
cu o seară Înainte, fapt care determinase pe 
tov. Din să se mute la sediul Partidului.

In ziua de 8 Nov., folosind ziua Regelui 
pentru acțiunile lor provocatoare, sub-lt. Paler, 
kg.'ooar însoțit d<* sub It. Lupu, locot. Suscc, 
■Ț 8 lan, sub-lt. Ghenghica, alt- Trestaru, slt. 
MaJer, stt. Preda, slt. Baltagă Vasile și serg. 
major Bran au manifestat pe stradă împotri
va gwveruulul. In vederea acestei manifestări 
au moi din internatul Șc. Normale de băeți 
Andrei Sognna elevii acestui internat, ma
nifestând noaptea după orele 11.

Alte tapte tot atât de caracteristice atmos- 
feril reacționare întreținută de ofițerii aces
tui bataiton confirmă necesitatea unor măBurl 
■Tgente. Astfel, in cadrul batalionului s’a ju
cat o piesă de teatru ce ironiza democrația.

In urma intervenției secretarului Dan au 
fost snoase unele părți din piesă. A doua zi 
după această întâmplare sub-lt. legionar Pa- 
ler, găsind niște flori roșii pe o troiță le-a 
arimcat tai noroi și răspunde unui trecător in ■ 
diprat de acest gest: .lasă, că se vorlnverzl*.

Numărul morgilor, rănlților $1 
arestațllor după 8 Noembrie 
Un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne

Față de «vonurite răspândite de ace
leași cercuri reacționare cari la 8 No- 
emvrte au pregătit, organizat și condus 
dezordinile și asasinatele din Piața Pa
latului, Ministerul de Interne comunica:

După datele oficiale, numărul morți- 
lor în ziua de 8 Noemvrle este de 11; 
decedați între timp dintre răniți 3; nu
mărul răniților îngrijiți în spitale se ri
dici la 75; numărul arestațllor este de 
IM.

Complicii criminalilor In 
comisia de anchelâ

Acestea sunt pe scurt faptele, aga 
cuni s’au petrecut. Pentru cercetarea 
lor s’a instituit o comise de anchetă, 
care însă dela început s’a dovedit a nu 
fi vompiîibilă cu misiunea încredințată 
Ea cuprindea în sânul eî complic! ai 
provocatorilor ca: Lt. Colmel Tudcse, 
edi, Bat., care a tolerat repetatele pro
vocări ale huliganilor ce erau In sub
ordinele sale șl locot. Iilomlțeanu co
mandantul Plajei care a încurajat în 
calitatea ce o deține, prin atitudinea sa 
întregul complex de provocări împo
triva poporului.

Procurorul șef, Goina, cunoscut re
acționar a făcut chiar din prima zl tot 
posibilul pentru a da cercetărilor sen
sul dorit de el. El a refuzat să comu
nice numele membri'or Comisiei pentru 
a împiedeca înaintarea unui protest care 
să arate incompatibilitatea de anche
tare a celor ce compun comisia.

In urma protestului înaintat de de
legatul Regionalei P.C. R. Valeh jiului, 
arătând că priii compunerea Comisiei 
ae violează regulile J'i£lției, fosi tri
mis un procuror militar din Cluj pen
tru verificare.

întrunirea din sala 
Detunata

Pentru a demonstra țării întregi că 
sunt alături de guvernul Grota și în
fierează cu toată energa manevrele 
criminale ale reacțlun I, muncitorimea, 
plugâtimea ți intelectualitatea din Abrud 
ți satele învecinate s’au întrunit în- 
tr’un număr impresionant în sala De
tunata, care a devenit neîncăpătoăre 
pentru miile de partlalpanțl.

Toți arestații se găsesc încă dela 
data de 8 Noemvrle la Tribunalul Mi
litar al Capitalei, unde sunt triați și 
anchetați de organele justiției.

Orice alte date, în afara celor cup
rinse în prezentul comunicat, sunt năs
cociri de rea crediDță șl fac parte din 
sistemul de provocări criminale difuzate 
de cercurile reacțtoaare, dușmane ale 
poporului și ale rețltufllui demoeratlc.

Adunarea este deschisă de tovară
șul Wcu, președintele F.N.D. care a- 
ratâ că papuri*! muncitor s’a întrunit 
pentru a veșteji faptele săvârșite de 
reacționari.

Dă opol cuvântul tovarășul furca, 
primarul orcșultd, care spune că în 
timp ce poporul întreg se trudește din 
greu să refacă țara, să vindece rănile 
adânci lăsate de războia, o clică de 
reacționari în frunte cu Maniu șl Bră
tianu caută să compromită munca gu
vernului pentru mai binele poporului. 
Maniu și Brătianu care nu au făcut 
nimic pentru mui eltorlme, vor asăzl 
să se pună în cafea refacerii, și al ri
nul trai mal bun al celor care muncesc. 
Acesta a fost scopul acțiunilor crimi
nale înfăptuite la Abrud) ca șl în Ca
pitală (Asistența face o manifestație de 
simpatie guvernului, cerând tnslster-t 
arestarea vlnovațllor ș! desființarea 
partidelor reacționare ole Iul Marna șl 
Brătianu).

In acest timp își face apariția în 
sală tovarășul Dan, tccretarul P.C.R. 
din Abrud, car'1 în. urma incidentelor 
petrecute se află în curs de cercetare. 
El este primit cu ar ale de întreaga a- 
slstență care-șt manifestează astfel 
dragostea șl admirația pentru cel care 
rlscându-șl vleața a aparat sediul 
Partidului împotriva reacționarilor. 
Mulțumi nda-le pentru calda manifes
tație de simpatie, tov Don îșl expri
mă regretul că nu poate lua parte la 
adunare, întrucât este sub anchetă. El 
părăsește sala plecând spre Parchet, 
tn timp ce sala îl aclamă șl cere în 
unanimitate: .vrem eliberarea Iul Dan".

După aceea ia cuvântul prietenul 
Vonica, tn numele Frontului Plugari
lor, care expun realizările guvernului 
șl înfierează încercările de subminare 
ale nacțiunl cane se vor lovi de zidul 
de granit pe care tați oamenii cinstiți 
sl democrați îl fac în Jurul guvernului. 
0ere ca sd fie arestați ofițerii reac
ționari cart au pus la cale atentatul 
împotriva secretarulut P.C.R.

In numele Uniuni Populare Maghiare, 
prietenul Davld Coloman arată eâ po
pulația maghiară înfierează cu toată 
hetărtfea acțiunile întreprinse de reae- 
țlune împotriva democrației șl guver
nului) pe oare îl asigură de tot spri
jinul lor, pentru ca să-și poată înde
plini misiunea spre binele tuturor ce
tățenilor Indiferent de naționalitate. 
U. P. M. va dace lupta ou hotărâre 

împotriva reacționarilor din sânul po
porului maghiar cari sprijină reacțiunea 
din țara noastră.

Tov. Vâtca, președintele sindicalu
lui Abrud dupăce-și exprimă bucuria 
de a vedea un număr atât de mare de 
participarăți, face apel la unirea tuturor 
muncitorilor pentr,> a duce la bun sfâr
șit lupta împotriva reacțiunil cate sâ
ntă din nou să-i răpească drepturile șl 
libertatea cu greu câștigată.

Vorbește apoi tov lanau Alexandru, 
din Roșia Montană, după care adueo 
salutul Uniunii Femeilor Antifasciste 
prietena Herman. Suntem alături de gu
vernul poporului șl înfierăm cu toată 
energia acțiunile criminale ale reacțio
narilor și acțiunea teroristă a bandelor 
huliganice din sânul Batalionului 5 
Moți. Cerem arestarea și pedepsirea lor 
exemplară.

7ov. Tollca aduce salutul funcțio
narilor demecroțt, care d-au dus mat
ca șl mintea in lupta pentru mal bi
nele poporului.

Prietenul Tanțș, auuce salutul Ti
neretului Progresist din Abrud care în
fierează faptele reacționarilor șl luptă 
pentru sprijinirea guvernului.

Tov. Micu, în mumele P.S D. arată 
realizările guvernului și unirea desă
vârșită care există între grupările po
litice care formează guvernul Demar
când opol activitatea lut Maniu și Bră- 
tiauu aiată ce au făcut partidele fe- 
torlce pentru Moți. Partidul Soetat- 
Democrat — spune el în încheree — 
face zid de apărare în jurul guve. nu
lul și înfiatează manevrele reacțlunH 
ceiând arestarea tuturor vlnovnțllorîn 
frunte cu Maniu șl Brătianu.

Tov. Belea Mlron, aduce salutul Re
gionalei Partidului Comunist din Va
lea fiulut. Arată scopul întruniri și 
lupta muncitorimii, plugărlmei șt in
telectualității cinstite, pentru re face no 
șl fericirea țării. Vorbitorul este dat 
întrerupt de uratele mulțimii. Intre al
te le a spus: „Și noi alături de popoi 
și de toți oamenii muncii din Româ
nia, să înfierăm faptele celor ce s’aa 
dedat la acte de vandalism căutând sd 
dovedească străinătății, că muncitorii 
sunt acel cate provoacă dezordinea 
Deși cu multe lipsuri șl nevoi munci
torimea luptă din greu pentru ma 
binele țării. Toate suferințele prin cart 
trecem sunt aduse de fasciști. Mobili
zarea întregului popor, este chezășie 
victoriei în lupta pentru o vleață bună ș 
fericită. Vorbitorul dă ample explicați 
unt asupra activității reacțiunil, despn 
munca guvernului. înfierează faptei 
petrecut în Abrud,datorită reacționa- 
mor cuibăriți la Batalionul de Moți 
care trebuie să devină al poporului ș 
nu al reacțiunei. Ținem să mențtondu

— Contfsuare la pag. 3 —
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PLUGARII DIN PLASA VINȚUL DE JOS AU CERUT
dizolvarea partidelor „istorice11

Duminecă 18 Noembrie a avut loc In 
•omuna Vințul de jos, la chemarea org. 
Frontului Plugarilor, adunarea țăranilor 
din această plasă pentru a înfiera cu 
toată hotârîrea încercarea criminală a 
bandelor lui Miniu șl Brătlanu de a 
compromite tânăra democrație româ
nească.

Au participat peste 1500 tirani ve- 
sdțl din toate comunele din jur cu dra
pele și lozinci, Prefectul județului Alba 
președintele județean al Frontului Plu
garilor șl numeroși asistenți din toate 
păturile aociale.

Adunarea a fost des hlsă de Sebe- 
șan loan din comuna Vințul de Jos, 
Arpă care au luat cuvântul prefeotul 
județului Aibă, Bucur Emil, secretarul 
judefean al Frontu ui Plugarilor, Mitro- 
lan Nicolae, elev plut. Instr, cu educa
re și cultură la Reg. 6 Pioneri, Isailă 
Aurel care a vorbit despre rolul arma
tei democratice, plugarul Stofa n Gheor- 
Oe din Limba, Sebeșan Qheorghe pri
mar din Limba, D. Dăni â pli gar pre
ședintele organizației Tărtăria, Dr. Mun
tean! din partea 
reanu din partea 
partea tineretului 
Popa din Limba.

La sfârșit adunarea a votat urmă
toarea

Moțiune:
Plugarii din Viatul de joi și zegiune 

adunați în ziua de 18 Noembrie la 
chemarea frontului Plugarilor, asigurăm 
guvernul de largă concentrare demo
cratică Dr. Petru Groza de tot spriji
nul nostru.

Luând cunoștlintă de actele mârșave 
săvârșite de bandele lui Maniu șl B-l- 
tianu în ziua de 8 Noembrie, cerem cu 
hotărîre să fie trași toți la răspundere 
și duși în faja Tribunalului Poporului 
pentru a răspunde de toate crimele 
săvârșite.

Cerem dizolvarea partidelor .istorice* 
ale lui Maniu și Brătianu.

Trăiască guvernul de largă concen
trare democratică Dr. Petru Grota.

$1 muncitorii din 
Certej-Săcărâmb...

cari într’o mare adunare populară 
votat următoarea

MOȚIUNE:
Muncitorii din Exploaterea „Min- 

aur* Certej-Săcărâmb, întruniți fn- 
tr’o adunare populari, aflând des
pre ara ul reacțiunii săvârșit la Bu
curești in ziua de 8 Nov., înfierăm 
faptele lor Mârșave, șl ne decla
răm solidari în jurul guvernului Dr. 
Petru Groza Cerem arestarea lui 
Maniu și Brătlanu fruntașii reac
țiunii, și disolvarea organizațiilor 
lor cu caracter fascisto-reactionar.

Serbarea artistică a
U. F. A. R.-ului din Deva X

au

Prețul sfeclei de zahăr 
din recolta 1945

Prețul sfeclei de zahăr, provenită (tia 
recolta 1945, a fost fixat — prin de
cizie ministerială — la 800.000 lei va
gonul de 10 000 kg. netto, gara pro
ducător sau bascula fabrică. Peste a- 
cest preț se va plăti cultivatorului — 
la recolta de pe suprafața pe care a- 
ceștia s’au obligat s’o însămânțeze față 
de fabrică sau Întreprinderea producă
toare — o primă de predare de 400.000 
lei pentru fiecare vagon.

intelectualilor, Pâdu- 
fnvățâtorllor și din 
tânărul plugar loan

Sâmbăta 17 Nov. a. c. UE.AR.-til 
din Deva a orgaaizat In sala festivi a 
prefectarel o blnereuțită srratâ artis
tici urmată de dans.

Prietena Maria Stoici tn cuvântul 
de dea lidere arat! scopul acestei ser

Populafla din Valea Jiului mulțumește 
C. C. al Apărării Patriotice pentru 

zahărul primit

blrl — crearea de fonduri 
ființarea unui cămin de zi 
pili orfani victime ale teroarei fasciste 
șl ale războiului. — Iși încheie cu
vântul arătând lupta pe care femeile 
organizate în U.F.A.R. o duc pentru 
sprijinirea guvernului de largă concen
trare democratică și împotriva ultime
lor ră nășite fasciste-reacționare 
tara noastă.

Dupl progr.mul artistic In care 
evidenția! d-na Edith L&rincz cu
teva piese executate Ia vioară cu o 
măestrle detăvâ șltă, a urmat dans 
până In zori.

pentru în- 
pentru co-

din

s’a 
câ-

Am relatat în unul din nume
rele trecute al ziarului nostru de- 
■pre sosirea zahărului In Valea- 
Jiului, trimis de C.C. al Apărării 
Patriotice pentru copiii minerilor.

Populația din Petroșenii într’o 
întrunire a hotârlt trimiterea unei 
telegrame Comitetului Central al 
Apărării Patriotice.

mulțumirile noastre însoțite 
tot sprijinul și devotamentul 
ce-l purtam o'gantzațlei Apă
rării Patriotice. Totodată vă 
rugăm să asigurați guvernul de 
toată încrederea șl de tot sprt- 
jinui nostru

Cetățenii orașului Pet oșenl

de

Angajez ucenică
la Atelier de Tricotaj cu plată 
„RINGLER" — DEVA 

Strada Regina Maria 2 (In curte) 
1-3

TELEGRAMĂ:
Cetățenii orașului Pelroșeni 

Valea-fiului întruniți cu ocazia 
prtmirH zahărului trimis de Co
mitetul Central al Apărării Pa
triotice pentru copiii locuitori
lor din Valea J ului rugăm co
mitetul Central să prim ască

îlctigitatea centrelor
de mașini agricole
In actuala campanie agricolă de 

oamnâ s’au folosit 303 centre 
igricole ce au pus la dispoziția 
Stenilor unelte și mașini agricole, 
’entrele au o aprovizionare nor- 
nalâ cu carburanți astfel că nici o 
llpâ acllvitatec acestor centre n’a 
jst întrerupta

Conferința regională a U. P.
din regionala Alba-Hunedoara
In ziua de 18 Nov. a. c. s’a ținut 

la D va prima conf’rlnță regională a 
Uniunii Patrlofilor, la care au partici
pat d legații U. P. din regionala Alba- 
Hunedoara și reprezentanții organizații
lor democratice.

După deschiderea ședinței de către 
prlet. lancu Todoran, și alegerea unul 
prezidiu de om are, în frunte cu dl. 
Prim-ministru Dr. Petre Groza, s’a a- 
les un birou, compus din delegat'! or
ganizațiilor locale, alegând ca președin
te pe prlet. Colonel rez. Ion Fianu.

Au expus raportul polițe șl organi
zatoric, ai secțiilor județene: Prietenul 
L. Mlh aicea, Av. C. Rapaport și Dr. 
Moga Eugen. S’a ales Comitetul Re
gional, cu prlet. Col. rez. Ion Fianu 
ca președinte, Dlr. Slrca Livlu vicepre
ședinte 1. și delegatul jud. Alba ca vl- 
cepreșed. II.

Secretari generali Popa Adrian și 
Mețlu loan. Instructori pe județ dele
gatul județului Alba pentru orgmiiațla 
Alba șl prof. Nlșca Brad pentru jude
țul Hunedoara.

Delegații ascultând referatele, s’au 
declarat atașați Guvernului de largă 
cocenhare democratică Dr. Petre Groza 
pe care U. P. ui 11 susține cu toate 
forțele sale.

Un an de acrivitate 
{\al A.R.LU.S.-ului
Duminecă 4 No&mvrle a. c. s’a săr

bătorit la Deva un an de existență 
al A.R.L.U S.-ului

Act st eveniment deosebit de Impor
tant este un prilej potrivit de a scoate 
din nou in evidentă importanta Adus
ului și pentru a arăta’publicidui cetitor 
.Realizările concrete ale Arlusului* dia 
acest an de laboriasă existentă.

Iată într’o succintă schiță, cari sânt 
aceste realizări pe țară:

Filiale Înființate pe țară 269, Regio
nale 16, numărul membrilor 120.000, 
conferințe 593 în provincie, festivaluri 
325 în provincie, Biblioteci 58, cursuri 
de limba rusă 44, vitrine 3552, ex
poziții 12.

Totodată Arlus-ul a stabilit un intens 
contact cu Sovieticii prin contribuția sa 
prețioasă la primirea Armatei Roșii, 
care a fost primită în toate orașele 
țării și satele prin cari a trecut, ou 
porti de triumf, flori și discursuri căl
duroase de bun venit. Acest contact cm 
oamenii și realitățile Uniunii SovieMoe 
s’a continuat apei prin primirea de con
ferențiari trimiși din U.R.S.S. în Ro
mânia, prin primirea de savanțl, llterați 
șl artiști venitl dia marea Țară Aliată 
deja Răsărit.

Toată această activitate remarcabilă 
a Ariu6-ului, a contribuit în cea mai 
mare mă ură, la cunoașterea probleme
lor legcte de relațiile dintre Marea 
noastră aliată Uniunea Sovietică și țara 
noastră.

Iată pentru ce Arlui-ul poate aă 
spună, fără teamă de desmin(lre, că în 
anul expirat a desfășurat o activitate 
remarcab lâ de care trebue să țină seamă 
orldccâtcorl se va vorbi de relațiile 
noastre cu U.R.S.S.

Mal a lăugăm spre compkctare că și 
programil pentru viitor este tot atât de 
bogat ca și cel din anul trecut.

O importantă conferință administrativă 
la prefebtura județului Hunedoara

Duminecă 18 Nov. a. c., s’a ținut 
în sala festivă a prefecturii din Deva, 
o conferință administrativă prezidată de 
prefectul județului la care au luat parte

toți pretorii, primarii șl notarii din ju
deț. In numărul viitor al ziarului nos
tru vom reveni cu amănunte asupra a- 
cestel amănunte.
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Sărbătorirea unui an dela înființarea 
Sindicatului Construcții Sântimbru

APEL
către cetățenii jud. Albe

Muncitorii fabrice! Sântimbru au 
sărbătorit un an dela organizarea lor. 

Cu această ocazie muncitorii s’au 
adunat In cantina fabricii, unde iov. 
Las ău Todor și Pârvu Gheorghe au 
liiat cuvântul arătând diferența între 
situația tn care se găsea muncitorimea 
(Minte de a se organiza șl situația lor 
de acum când sunt organizați.

Cetățenii din Abrud $i jur 
într’o uriașă manifestație au cerut 

arestarea ofițerilor fasciști
(Urmare 41a pa*, l-a)

M după flecare cuvântare adunarea
1 manlfeitat pentru guvernai Dr. Pet'u 
Groza, ttrigind: „lot reacționarii! 
La pușcărie cu el t*

Fa vo'at apoi următoarea

Moțiune
Muncitorii, țăranii șl intelectualii 

din Abrud, Roșia, Gura Roșiei, Bu
cium și din alte părți ale plasei 
Abrud întruniți în mare adunare la 
chemarea Frontului Național De
mocrat, înfierează cu toată hotă- 
rlrea alături de întregul popor a- 
tacul banditesc al huliganilor, fas
ciști, legionari, m miști șl brăte- 
alștl din 8 Nov. săvârșit împotriva 
poporului șl a liber ăților demo
cratice apărate de Guvernul Petru 
Groza.

Foloslndu-se de ziua onomastică 
a Regelui care trebuia să însemne 
unitate Intre popor și Suveran, 
bandele manlste-brătenlste com
puse de ciocoi, trântori, rentieri, 
dezertori din lagăre J huligani ră
mași în sânul armatei, rupți de 
popor, de masse, prin acțiuni te
roriste organizate în diferitele 
părți ale țării ca șl în o'așul no
stru au atacat instituții ale statu
lui și sedii ale organizațiilor de
mocratice, încercând a arăta în 
fața străinătății că in țara noastră 
nu este liniște și ordine.

Față de această acțiune crimi
nală împotriva poporului, care a- 
sudă azi in facricl, mine și pe o- 
goare pentru a reface șl reclădi 
eeeace ei, colaborat* ri ai dicta
turii antonrsciene și sprijinitori ai 
răsboiului hitlerist au distrus, luăm 
angojamentul cu hotârîre șl mal 
mare să ducem lupta împotriva 
rămășițelor fascismului, până la 
nimicirea lor complectă, luăm an
gajamentul de a face șl mai pu
ternică colaborarea noastră în sâ
nul Frontului Unic Muncitoresc și 
al Frontului Național Democrat, și 
da a sprijini cu toate puterile noa
stre guvernul de largă concentrare 
democratică Petru Groza. De a în
tări șl apăra prietenia noastră cu 
marele nostru prieten și vecin 
U.R.S.S.

Ajutorul de iarnă, cele 178 perechi 
de încălțăminte obținute prin econo- 
maf, sunt rezultate obținute numai da
torită faptului că sunt organizați.

Luând cuvântul tov. Ostias din par
tea comisiei locale Alba Iulla arată că 
nu vom putea învinge greutățile eco
nomice, care ou sunt decât poverile

complice trădătoare vor 
prejudicii întregului Ba- 

Armatei Române demo-

pedepsirea exemplară a

Frontul Unic Muncito-

Frontul Național Demo-

Guvernul de largă con-

Cerem pedepsirea exemplară a 
criminalilor fasciști în frunte cu 
Maniu și Brătianu și dizolvarea 
organizațiilor lor fasciste .parti
dele istorice.

Cerem scoaterea tuturor fasciști
lor din cadrele tuturor unităților 
de stat de tagma Lt. Cot. Tudose 
comandantul Batalionului 5 Moți, 
Lt. falomnițeanu, care prin activi
tatea lor 
să aducă 
talion și 
erate.

Cerem 
tuturor celor ce au participat la 
actele de huliganism și vandalism 
organizate de conducerea partide
lor istorice

Iralnte pentru victoria totală a 
democrației instaurată la 6 Martie 
în țara noastră I

Jos bandele maniate și brfite- 
niste dușmani de moarte ai demo
crației, ai refacerii și progresului 
poporului nostru!

Trăiască
resc I

Trăiască 
craticl

Trăiască 
centrare democratică P. G oza.

Trăiască România liberă, demo
cratică, independentă și fericită 1

După închiderea adunării, Intrerga 
asistență In ordine desăvârșită, încolo
nați câte patru, au parcurs cent ul 
orașului, cu oprire in fața tribunalului, 
unde manifestaoțll au strigat: .Vrem 
justiția poporului I Cerem punerea în 
libertate a tov. Dani Jos procurorul 
Golna I*

Ducă terminarea manifestației, în
treaga asistență în liniște șl ordine sa 
îndreptat spre căminurile lor.

Tineretul Ppogresist-5ă(Urâmb reface șcnala
Tineretul Progresist din Săcărâmb a 

luat inițiativa de a reface școala din 
localitate.

Io acest scop ei au organizat câteva 
serate al căror venit au donat pentru 

războiului îa care am fost târâți de clica 
trădătoare a lui Antonescu, decât strânși 
uniți în jurul guvernului Dr. Petru 
Oroza, mărind producția și luptând 
pentru demascarea elementelor faiciste- 
reacționare care caută să răpească 
libertățile și să reintroducă vechiul re- 
g’m de dictatură.

Moțiunea votată 
de populația din 

Bala-de-Crlș
de 15 Noemvrie muncitorii, 
Intelectuali din Bala de Crlș 
cuvântările reprezentanților

In ziua 
țăranii, și 
ascultând 
din F.N.D. au votat următoarea

Moțiune
Nul Muncitori, Țărani și Intelectuali 

din Bila de Criș întruniți într’o ședin
ța pub Ică în cadrul F.N.D. luând cu
noștință de atentatul mârșav al elicei 
fasciste în frunte cu Maniu șl Brătianu 
înfierăm cu toții facțiunea criminală a 
acestora

Cerem ca Maniu să fie arestați și 
pedepsiți extmplar și dizolvarea Parti
dului național - țărănesc și națlonal- 
liberal.

Ne luăm angajamentul că vom sus
ține cu toate forțele Guvernul de lar
gă cocentrare Dr. Petru Oroza.

Trăiască
Trăiască
Trăiască

Muncii.

Guvernul Petru Groza. 
Frontul Național Democrat.

Confederația Generală a

\£levii cer epurarea elementelor 
reacționare din scoli și internate

La Ș oala dt maiștrii mineri din Lu- 
penl «’a menținut până azi profesorul 
reacționar cu numele de Golubov M. 
ocupând postul de administrator al 
Internatului, apoi A. Lucaciu eco
noama internatului și călăul pedagog 
N Moraru, maestrul de practică.

Acești reacționari fățiși șl dușmani 
periculoși ai democrației au încercat să 
oprească timreiul dela desvoltarca lor 
organizatorică lib’ră și independentă, 
căutând totodată să-i desbine înfre el 
șl să-l împingă spre șovinism și ură

ra

această operă. In afara contribuției tn 
bani ei au mai prestat și muncă aju
tând efectiv la reclădire. Prin acest act 
T. P. dtn Săcărâmb face dovadă de a 
înălța conștiința patriotică care este 

demnă de urmat de tineretul țării.

Pentru executarea cinstită a obliga
țiunilor ce decurg din «Convenția de 
Armistițiu*, cu privire la sarcinile ce 
se impun fiecărui cetățean al ace«t județ, 
începând dela oraș și până la cal aud 
mic cătun,

— dacă sarcinile au fost puse drept, 
adică după starea materială a fiecăruia,

— dacă — eventual — unii au fost 
favorizați, prin legăturile lor de rudenie, 
ce au avut cu autoritățile comunale, etc.

— dacă pentru cereale, animale și 
altele, colectate, cu forme, nu a’au fă
cut încă plățile,

— dacă acei cari în executarea con
venției de armistițiu, au urmărit îmbo
gățirea lor, pe spatele țării,

— dacă șțiți că in rândurile voastre, 
sunt elemente reacționare și fasciste, 
cari sabotează Convenția de armistițiu, 
san duc propagandă ostilă, în special, 
contra Uniunii Sovietice.

PeDt<u toate acestea și pentru ne
dreptățile ce vl s’au făcut, cuprinse In 
unui din punctele menționate mal sus; 
dacă ați fost sau sunteți șicanați și 
purtațl pe drumuri de funcționari inco- 
recți și abuzivi, numai pentru a vl 
stoarce mită, etc. ete.

Flecare cătețean, este liber, a facu- 
noștința, prin grai sau scris, „Consl- 
lleratul Technic*, depe lângă Prefec
tura județului Alba, care va sta la dis
poziția reclamanților, în fiecare Sâm
bătă dela orele 8 șl până la orele 
3 d. m.

Consilier Technic Județe**, 

Repede Nlcolae.

de rasă, pentru a-l face Instrument în 
mâna lor și pentru a-i putea exploata 
fără nici o jenă. Totuși tineretul și 
elevii acestor școli au trecut la acțiune 
deschisă, au reclamat cazul forurilor 
competente, cerând epurarea acestor 
clemente periculoase pentru tânăra 
noastră democrație. C. G. M. va lua 
desigur măsuri pentru a îndrepta starea 
de lucruri din această școală,

In atenția unităților 
cooperative

Institutul Național al Cooperației a- 
nunță unitățile de aprovlz’onare și des
facere din țară, că distribuirea pânze
turilor, unelte’or agricole, 
ferărle, încălțăminte șl 
destinate satelor, se face 
federalele județene, unde 
urmează să se adreseze, 
sfătuite să nu mai trimită dehgațl la 
București.

articolelor de 
îmbrăcăminte 
exclusiv prin 
aceste unități 
Unitățile sunt



aORiULTIMELE ȘTIRI -----
DECLARAȚIILE MAREȘALULUI TITO

Scufe ziariștilor străini dună marea VICTORIE a FRONTULUI POPULAR
La o recepț e pentru ziariștii străini 
iugoslavi, Mareșalul Tito a făcut o 

tclarațle privitoare la rezultatul ale
grilor pentru Adunarea Constituantă. 
'riHtre altele D-Sa a declarat:
Cred că oricine a putut să se con- 

ngă In aceste zile, cât de tenden- 
oase au fost svonurlle care au fost 
ispândlte asupra „teroarei" pe care 
ivtrnul a deslănțult-o tmpotriva așa 
’sel opoziții.
Aceste alegeri au fost cele mai de- 

ocratice din câte a cunoscut Jugosla- 
a. Flecare putea vota da sau nu, pen- 
u sau contra. Cei mal deslluzlonați 
tbuie să fie acel care sperau tntr’o 
rgă boicotare a alegerilor.
Niciodată In timpul alegerilor din 

igoslavta nu a domnit atâta ordine, 
ilm și demnitate ca In cursul alegerl- 
<r actuale, in circumscripțiile de vot 
au prezentat 884 din alegători.
După daiele primite până acum, pen

ii Frontul opular au votat 6 500 000

liza politică din
Paris. Generalul de Oaulie a remis 

dunir’i mandaiul pe care aceasta îl 
crtdioțase.

CU AJUTORUL 
specialiștilor sovietici se 
ra fabrica penicilină în România
In urma c? âtorlllor întreprinse în 

ioldova și Basaraii, d-l pn>f. Dr. 
iglisar a fă aut importacte declarații, 
trmând între aitole că cea mai mare 
irte dia spitalele, clinicele și d.apen- 
irel d>struse de pe urr j războiului, 

retragerea gr!bl:ă a nemților, sunt 
jroap:. complect refăcute. Totodată, 
-Sa a rătat că g ație măsurilor luate 
n vreme, tifosul eite pe cale de a 
învins sublin’hd că d-l prof. Dr. 

iezinccscu se ocupă în prezent eu 
jlfearea tuturor măsurilor preventive.
In legătură cu problema llps“l medl- 

imentelor ce se observă pe piață, d-l 
■ol. Dr. Baglasar a declarat că în 
rânsă cocli.rare cu Președinția Coo- 
liului de Mlnlșț-I și cu Ministerul 
prnvhlonării, se duc tratative cu E(- 
sția pentru un Import masiv de me- 
camente pe baza unor devize repre- 
mlând comenzi avute In România și 
Isă acum încă neefectuak.
O foarte Importantă declarație a fă- 

it D-Sa cu privite la proectul de a 
■ fabdca la noi In țară penicilină pen- 
u întreaga peninsulă balcanică. A 
•st proect este viu susținut de d. 
octor Șeremet, Medic Șef al Gar- 
z nanei Sovietice din București, 
1 vechi șl sincer prieten al țării noaa- 
e. Este așteptat! D na Dr. Ermoleva 
ire urmează, împreună cu specialiștii 
>la Institutul Dr. Cantacuzino să pună 
izele fabricării șl la noi In țarM a pe- 
dllnei cruzistlne sovietice. In felul 
esta, medicii sovietici care ne-au aju- 
t șl până acum, împrumutând pentru 
nlțfi noștri Importaate cantități de pe- 
dHnă, vor veni dia nou în ajutorul 
iporului român.

alegători, pc când în urnele fără can
didați cca 700 000 alegători.

Poporul Jugoslav este ferm hotărât 
să-șl mențmu unitatea în timp de pace, 
pentru a-șl consolida legăturile obți
nute în timp de război. 7oale combl-

Franța continuă
Biroul p.lltic ai P. C. F. a afirma* 

hotă ârea pai t dului de a asuma intr’un 
guvern alcătuit în coDlormilate cu ho- 
tăiârea sufragiului universal, Io te res
ponsabilității’! având în vedere rezul
tatul genersl al al gerllor din alua de 
21 Octomvrie.

Corn tetul executiv al Grupului par
lamentar socialist, într’o declarație anunță 
hotărârea partidului de a vota pentru 
candidatul partidului comunist In pos
tul de șef al Guvernului tu condiția 
ca cele trei part de să II căzut de acord 
asupra formării unul guvern al celor 
trei partid*.

Citiți șl răspândiți ilarul
..zori *or 

ȘT/R/ SRURTR
• D-nll Attlee țl Makenzle King au sosit Sâmbătă după «miază la Ottawa tn Canada
• Sindicatele muncitorești din Angli» vor continua să lupte pentru Introducerea săp- 

tămânil de lucru de 40 ore. a declarat d-l Wolter Cltrlne. Sindicatele sunt convinse ci această 
măsură poate II adusă fără a scidea producția.

• O delegație economică jugoslavă a plecat la Varșovia. Ministerul de Externe jugo
slav a declarat că Intenționează să ridica schimbul polon-jugoslav la un nivel superior celui 
dinainte de război.

• D-l Attlee va vorbi la 19 Noemvrle la 0,'awa tn cadrul unei ședințe comune a 
Camerei Comun» lor și Senatului canadian

• LONDRA. — In Java luptele au Izbucnit din nou la Batavla.
® BUi-.NOS-AIRES. — Partidul comunist șl socialist argentinian, au hotărât să susțină 

In viitoarele alegeri din Argentina pe sociallști-radlcali
• LONDRA. — La Praga a avut loc Duminecă un congres al studenților. La acest 

congres au luat parte studenții din 30 țări.
• WASHINGTON. — Conversațiile economice anglo-amerlca«e au fost reluate.
• BERMA. începând dela 30 Noemvrle trupele americane vor evacua vestul sl 

sud-vestul Cehoslovaciei.
• LONDRA. - Guvornul Austriac cere o despăgubire din partea Germaniei tn valoa

rea de 6 miliard» dolari.
• RANGOON. — La Rangoon au demonstrat 50.0TO persoane cerând autoguvernarea 

Blrmanlel.

națiile acelor cari cred că dificultățile 
economice vor împinge poporul spre 
opoziție, sau năruit. Rezultatele alege
rilor au dovedit că poporul jugoslav 
este ferm hotărât să-și mențină auto
ritatea sa șl că el are încredere în con
ducătorii săi, în acelaș timp respingând 
cu hotărâre reîntoarcerea la trecut, de 
pildă reîntronarea monarhiei. In aceste 
alegeri, enorma majoritate a poporu
lui a aprobat politica Frontului Po
pular nu numai din timpul celor patru 
ani de război ci șl din perioada post
belică.

Referindu-se la politica Frontului 
Patriotic după victoria sa, a declarat 
că nu vor fi luate nici un fel de mă
suri împotriva opoziției dacă se va 
menține în cadrul legii.

In politica externă vom continua să 
lucrăm pentru a stabili relațluni prie
tenești, în primul rând cu țărHe aliate 
șl cu toate celelalte țări care vor acest 
lucru.

D. ETHERIDGE 
trimisul președintelui Truman 

a sosit la București
MOSCOVA. 19. (Radio) Dl. E herid- 

ge trimisul personal al Președintelui 
Trumîn, a părăsit astăzi Moscova, ple
când cu avionul. La aeroport a fast 
salutat de înalți demnitari sovietici șl 
de dl. Harrlmann Ambasadorul Statelor 
Unite în Uniunea Sovietică.

București. 19. (Radio) Azi la ort le 
11.45 a sosit pe aeroportul Băneisa 
dl. EtheHdge trimisul special al Preșe
dintelui Tiuman.

Sav«nți! cer participarea Uniunii Sovie
tica îa controlul

WASHINGTON. — într’o 
rezoluție adresata Președintelui 
Truman de către 90% din sa-

ALEGERILE 
din Bulgaria

SOFIA. In Bulgaria au avut foi Du
minică primele alegeri democratice, 
pentru Adunarea Națională. Țara a 
îmbrăcat hairă de sărbătoare. Peste 
tot sunt drapele și lozinci care cheamă 
populația să-și îndeplinească datoria 
prin participarea la vot. Alegerile au 
decurs în cea mai mare ordine și li
niște. Numărul celor care au votat în 
Bulgari:, până Duminică la orele 17 
variază între 80—100 la sută, după 
diferite localități. Rezultatul alegerilor 
se va cunoaște abia după două zile.

Schimb de reprezentanți 
diplomatici între 
Anglia și Ungaria

LONDRA. In comunicarea 
Guvernului englez făcută Unga
riei, se prevede că pâ ă la In- 
cheerea păcii, relațiile dintre 
Anglia și Ungaria vor fi ace
leași ca și cete dintre Anglia și 
Italia. Reprezentanții celor dcad 
țări vor avea rangul de șefi de 
legație. Se așteaptă sosirea de
legatului ungar la Londra.

GERMANIA
va plStl despăgubiri

PARIS. Sâmbătă 17 Noemvrio au 
început în capitala Franței conferințele 
pentru reparații unde se va discuta 
proporția în care diferite ț’rlî vor fi 
despăgubite de Germania. Conferința 
rcprezintă 17 națiuni. Această conferin
ță va primiiist’le cu valorile Oermanlei 
care se vor plăti In contul reparațiilor*

bombei atomice
vanțil care au luat parte la 
descoperirile atomice^ se eere oa 
Președintele Satelor Urâte să 
inv te pe rcorezentanții Uniuni 
Soviet°lor și Mărci Britanii la 
o conferință pentru a întocmi o 
politică a controlului iniei națio
nal al energiei atomice Mesa^ 
Jul ctre deplina libertate a 
schimbului de in formațiuni știin- 
țifi e și folosirea energici ato
mice tn folosul tuturor ppoa 
retor pașnice.

Sindicatele m. New-York 
ai cerut ruperea relațiilor n 

Spania franchlstS
O delegație care reprraintă 

500.000 membri ai sindicatelor din 
New-York, Pensflvania și Mar'lena 
Împreună cu Comitetul Republicai 
de Luptă pentru Eliberarea Spaniei, 
a adresat Președintelui Truman o 
scrisoare tn care cere ruperea raia 
țiilor cu Spania franchlsfi.


