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Poate fi membra al Partidului Co
munist Român oricine dela vârsta 
de 18 ani fără deosebii e de națio
nalitate, rasă, sex dacă recunoaște 
programul și scopul final al Parti
dului, activează întfuna din orga
nizațiile lui, se supune hotărârilor 
Partidului șl plătește cotizațiile de 
membru.

ArL 2 din Statutul P C.R.

Să se înțeleagă că nu în altă parte ci pe acest pământ, 
împreună cu poporul român, poporul maghiar 
trebue să-și clădească un viitor mai bun 

a declarat Nagy Istvan, președintele Uniunii Scriitorilor Maghiari din România,

Ne-cm folosii de ocazia șederii to
varășului Nagy Ștefan, președintele 
Uniunii Scriitorilor Maghiari din Ro- 
mlnia la Deva, pentru a-1 cere părerea 
asupra chestiunilor comune, care fră
mântă azi cele două popoare conlocui
toare, român și maghiar.

Tovarcșul Nagy a răspăr, s cu plă
tite ta întrebările puse de redactorul 
nostru.

Prima întrebare a fost cum vede el 
Conferința Conducerii Uniunii Popu
lare Maghiare, care s’a ținut zilele tre
cute la Tg. Mureș.

— .Sccpul acestei Conferințe a fost 
aprecierea forțelor și darea de seamă 
din partea Conducerii U.P.M., care să 
înfățișeze munca, realizările și greută
țile întâmpinate In cursul activității 
sale, — spune tov. Nagy.

Uniunea Popu’ară Maghiară a reușit 
9ă orgar zeze aproape tota'italea popu
lației magh are din România, reuși d să 
Înjghebeze organizații și In populația 
răsfirată din vechiul Regat

NtKzărul membrilor ei se ridică azi 
la circa 400 000. U.P.M. este una din 
cele mai puternice organizații de massă 
din România. Ea a dus o luptă uriașă 
to drumul democrat zării țării și reclă
dirii țării, con vi gând mas jele largi 
ungurești că tribue să rupă cu tot tre
cutul șovlni6t și reacț'onar, făcând să 
înțeleagă că nu în a'tă parte ci pe a-

Oesbateri.e procesului marilor criminali 
de război continuă ia Nifrcnburg

LONDRA Procesul criminalilor 
de război internaționali a continuat 
In cursul zilei de Joi cu mai multe 
discursuri ținute de acuzare.

la ședința de Joi a procesului 
dela NOrenberg un grup de procu
rori americani a început sa pre
zinte probele de conspirați le de 
care făcut vinovați acuzații
când au plănuit să provoace al 
doilea războia mondial.

Personalul american îr-sărcinst 
eu facerea cercetărilor a strâns 
peste 2500 documente cu ajutorul 
cărora vor fi făcute dovezile de vi
novăție ale criminalilor de război 
naziști. Din aceste documente se 

cest pământ, împreună cu poporul ro
mân trebue să-și clădească □□ viitor 
mai bun, prin sprijinirea regimului de
mocrat, care asigură popoarelor conlo
cuitoare condițiunile de propășire.

Munca depusă de U.P.M. a gă3it un 
ecou adânc în massele maghiare, fapt 
care a sporit încrederea democrației 
românești față de organizația populației 
maghiare din R mânia, după cum a 
spus șl prietenul Kuiko Gyarfas, pre
ședintele U.P.M.

Profitând de greutățile economice 
generale, atât reacțiunea maghiară cât 
și cea româ/ă ir earcă prin diferite 
provocări șovine să submineze încre
derea ungurilor în organizația lor de
mocrată, Ei profită de activitatea unor 
elemente sabotoare Jin aparatul de stat, 
care pun piedici in aplicarea politicii 
guvernul.;i Groza de înfrățirea popoa
relor conlocuitoare, încercând să In
filtreze în sânul populației maghiare 
crezul că niciodată egalitatea pcpoare-

Declarațiile făcute de tov. V, Luca 
ziarului New-York Times

Ziarele din Capitală publică un in- 
terwlew acordat de tov. Vasile Luca 

va constata legătura avută de acu
zați în erarhla partidului nazist. 
Ele arată că fiecare era membru 
conducător al partidului.

La sfârșitul flecă ei faze a pro
cesului documentele corespunză
toare vor fi examinate din partea 
Tribunalului Iar copii de pe acestea 
vor fi împărțite printre avocațli 
apărării.

Tribunalul a refuzat să admită 
cererea lui Strelchtr care susține 
că suferă de al/enare mintală De 
asemenea, Tribunalul a refuzat să 
amâne cazul Iul Martin Bormann, 
asistentul lui Hltler, care va fi ju
decat fn contumacie.

lor din România nu va putea fi înfăp
tuită.

Ațâțarea șovinlștilor maghiari 
este în legătură cn uneltirile 

reacțiunii de peste hotare
La a doua întrebare, referitoare la 

motivele- care determina intețlrea în 
alt mul timp a șovinismului de o par
te șl de alta în Ardealul de Nord, tov. 
Nagy ne declară următoarele:

— Din partea maghiarilor, faptul se 
explică în pa, te prin aceia că aplica
rea democrației nu se poate realiza în 
timp scurt în așa măsură cum pretind 
acei care se sustrag dela muncă, nu 
fac nimic și așteaptă minuni. Pe de 
altă parte, după părerea mea, ațâțarea 
șovinlștilor maghiari este în legă tui ă cu 
uneltirile reacțiunii de peste hotare 
care agită zvonul mincinos că proble
ma Ardealului ar putea fi rezolvată și 
altfel decât este prevăzută în Condițiu
nile Armistițiului pe care România l-a 
încheiat cu U R. S S.

Secretarul General al F. N. D. cores
pondentului ziarului americen Nfw- 
York Times despre situația din Ardeal.

Int^e altele, D-Sa a dat următoarele 
lămuriri cu privire la situația actuală 
a frontierei dintre România șl Ungaria; 
,Granița Intre România șl Ungaria a 
fost restabilită așa cum a fost înainte 
de dictatul dela Vlena. Atât Guvernul 
cât șl întregul popor român consideră 
ca foarte normal și logic ca după ce 
hitlerlsmul care a smuls României cu 
forța Transilvania, a fost înfrânt și 
di pă participai ea Armatei Române 
pentru înfrângerea cotropitorilor ger
mani șl magh’arl, Transilvania să re- 
vle In corpul țării așa cum a fost 
înainte. A începe o discuție măcar par
țială asupra dictatului dela Vlena, n’ar 
fl nici tn interesul poporului maghiar 
șl nici al poporului român, care do
rește desvoltarea unor raporturi de 
prietenie șl colaborare care să nu mal 
ducă la fracțiuni Intre cele două po- 

•poare pentru Transilvania*.

Moșierii cari și-au pierdut pământ»» 
rile, nouli .mici agricultori", cum li-sa 
spune în Ungaria, fac încercări ca îm
preună cu nouli „mici agricultori* reac
ționari români, să creeze o situație prin 
care ei să-și recapete moșiile și să 
«mulgă din mâna poporului drepturile 
politice, arme puternice cu care acesta 
va distruge pentru totdeauua puterea 
politică și economică a reacțiunii. Reac
ționarii știu acest lucru șl tocmai de- 
aceia Încearcă să facă să renască 
acea otravă a șovinismului pe care d 
au infiltrat-o ani de rândul în conștiința 
popoarelor conlocuitoare.

Conducerea Uniuni Populate Maghiara 
a văzut aceasta cu un simț politie 
foarte just și pentruca populația mag
hiară din România să nu poată fi fo
losită ca un pretext de către reacțiunea 
internațională în problema Ardealului, 
în apelul lansat după conferința din 
Târgul Mureș a precizat:

.Nu putem fi de acord ca 
nici un fel de năzuințe, vie 
ele din partea maghiară sau 
română, care, cu met de ase- 
mănătoare arblt ajului dela 
Vlena, in serviciul reacțiunii 
internaționale, ar transforma 
din nou Ardealul într’un focar 
de noul răzbcale".

NUMAI UNITATEA ORGANIZAȚIILOR 
poate realiza scopurile propuse 

de F- N D-, F- U. M $1 
Guvernul Dr. P. Groza

La întrebarea relativă lă programai 
pe care șl l-a propus Uniunea scrii-

(Continuarc in pag. 2-a)

Medicamente >
pentru Valea-Jlulm 1
D. Consilier al Guvernului pe 

lângă Liga Operelor Sociale a 
pus la dispoziția Ministerului Asi
gurărilor Sociale 1 000.000 tablete 
Vitaminal și 2 000 bnc tablete 
Lidinil vitamina „D* spre a fl 
distribuite copiilor minierilor din 
Valea Jiului.
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Deciaratlile tov. Nagy
(Urmare dis pag. 1-«1

torUor mobiliari din România tov. 
Ifagy râs pânde:

— Uniunea Scriitorilor Maghiari din 
Rwiânla a avut drept scop, in primul 
riad, gruparea scriitorilor într'o aso
ciație, |< a pune capat tăcerii care îi 
caracteriza până la înființarea Uniunii. 
Asociația din clipa formării sale a decla
rat că merge împreună cu masele ma
ghiare progresiste, susținând lupta lor 
pentru democrație,_ pentru a realiza 
pe tărâm literar acea colaborare pe 
•are U. P. M. a realizat-o pe tărâm 
politic cu organizațiile democratice ro
mâne. Ea a mai avut ca scop să arate 
populației maghiare că conducătorii U. 
P. M. se bucură de încrederea abso
lută șl din partea scriitorilor orogres'ști.

Numai unitatea organizațiilor noIHice 
șl spirituale care duc luptă d: zi de zi 
piate rea' za scopurile propuse de F. 
M. D., F. U. M. și Guvernul Dr. P. 
Oroza, pe baza condițiilor de armistițiu.

Uniunea Scriitorilor Maghiari, tncepâcd 
din Miu a creat bune relații cu Aso
ciația Ser ltorilor Români, adâncind le
găturile dintre scriitorii maghiari și ro
mâni. In orașe mai mari ale Ardealu
lui s’au organizat împreună zile ale 
Cărții, cu șezători literare în care scril- 
tori româDi și maghiari 3u citit dia 
operile lor.

La 28 Iulie scriitorii români au venit 
la Câmpul de luptă de lângă S'gh'șoara 
pentru a aduce omagiul lor la mormân
tul lui Petbffi și a celorlalți martiri câ- 
•uti pentru libertate.

In schimb scriitorii unguri s’au dus 
la Dărăuți pen ru a saluta memoria lui 
3i. O. losif cu ocazia repunerii tablei 
comemorative. Cu ocazia seratei lite
rale organizate de Aso«iațla Scriitori
lor R mâni li Ciuj, membrii scriitori ai

Istvan prejed. U.S.M.
celor două asociații au discutat pcaibi- 
l.tățile de transformare a opere! lor la 
limba maghiară, respectiv română.

Iți felul acesta cele două popoare vor 
putea și prin literatură să cunoască re
ciproc calitățile celuilalt și se vor pu
tea convinge că nici unul din cele două 
popoare nu este inferior celuilalt, că 
amândouă au năzuințe comuae pentru 
un viitor național mai omenesc și că 
aceste Dăzuinți se pot realiza Liră ca 
aceasta să se kcă tn dauna vreunuia 
din ele.

Scriitorii maghiari progresiști dîn Ar
dealul de Nord au n.illt?t pentru a- 
ceastă Idee, editând romane șl studii 
în ciuda sforțărilor cenzurii hodhyste. 
Pentru această Idee mulțl dintre scrii
torii rrș'rii și-au pierdut libertatea și 
chiar viața. Ca să pcmenese numai 
două nume, Covacs Kstona Eugen, fos
tul redactor al ziarului „Korunk” (Era 
noastră) și Nagy I isif, f >stul redactor 
al ziarului Ellenzck (Opoziție) șl trebue 
să pomenesc și de bzsa Be la, care pe 
lângă că a fost un luptător politic ne
înfrânt a luptat șl cu arma literaturii 
pentru acele mari scorniri care preco
nizau împăciuirea între ceie două po
poare, român și maghiar.

Care este scopul vizitei Dvt. in Ju
dețul nostru?

Călătoria mea au drept scop de a 
lămuri massa muncitoare că literatura 
astăzi numai eite o ch stfune a saloa
nelor literare, ci în primul rând arma 
spirituală a masselor muncitoare față 
de dușmanii piporulul.

Convingerea mea e«te că până când 
massele muncitoare nu vor fl pătrunse 
de acest lucru, vom acrie în zadar orice 
operă cât de minunată.

Vrem să cultivăm la maximum do
rința poporului pentru cultură si vom 
face to?te eforturile pentru ca litera

Realizările (J.F.R.R. în jud. Hiba
la manca de vindecare a rănilor 

adânci provocate de războiul fascist 
Urianea Femeilo’r Antifasciste din 
județul Alba depune o activitate 
•are s’a bucurat de multe succese, 
care îi vor servi drept îndemn pentru 
continuarea cu și mai multă hotărîre a 
a programului început.

Astfel în ziua de 4 Noemvrie Uniu
nea Femeilor Antifasciste din Ai ud a 
inaugurat un dispensar medical în pre
zența autorităților locale. Consultațiile 
gratuite au început chiar a doua zi.

In ziua de 8 Noemvrie U. F. A. R. 
a organizat o serată dansantă, care s’a 
bucurat de un mare succes.

In Sebeș-Alba în ziua de 18 
Noembrie U.F.A.R. a împărțit în sala 
festivă a primăriei îmbrăcăminte pentru 
2i de copii orfani, victime ale teroare! 
fasciste. D-na Preot Căp. Roșu și Dra 
iliuță s’au remarcat prlntr’o muncă de
votată.

UF.AR. din Alba-Iulia colabo
rează cu Aoărarea Patriotică pentru 
deschiderea unui orfelinat județean.

Munca cons ructivă depusă de mem
brele Uniunii Femeilor Antifasciste va 
fi des'gur un imbold pentru ca t ate 
femeile, muncitoare, gospodine, intelec
tuale să se încadreze în organizație 
contribuind flecare la lupta pentru apă- 

tura progresistă să fie constructivă cel 
puțin în aceeași măsură în care cea 
fascistă a reușit să distrugă.

înainte de n ne lua rămas bun dela 
tovarășul l'lapy, care pleacă sd vlzl- 
teze mal departe orașele O'ăștle, Pe- 
troșanl, Lupenl, Vutcari, Hunedoava, 
B ad, StmeHa, l am mulțumit pentru 
întrevederea plină de aorținut și de în
vățăminte pe carea ne a acordat-o.

rarea democrației care asigură femeii 
toate dosibîlitâțile de desvoltare și pr«- 
pă ȘÎ ——Mmm

SINDICALE
Ministerul Muncii a alcătuit 

un proect lege pentru modifica
rea legii sindicale din 21 Ian. 
1945 Principalele modificări ce 
se var face sunt următoarele: 
Numai salartațil au dreptul să 
se constitue în sindicate. Pa
tronii se vor constitui în asocia- 
țiuni.
■■BZKMMKMHnnnnagESnBBMM

Ministerul Educației Naționale 
Insp. Școlar al Jud. Hunedoara - Deva 

Nr. 9835-1945.

AVIZ
Sc aduce la cunoștința publică, că 

Onor. Minister al Educației Naționale, 
în dorința ca toți cetățenii să știutori 
de carte, a dat ordin ca în toate loca
litățile să ia ființă cursurile de adulțl 
obligatorii pentru tinerii și tinere în 
vârsta de 14—21 ani neștiutori de 
carte sau cu școala primară netermi- 
naiă, iar dintre cei dela 21 ani în sus 
vor veni toți doritorii de învățături.

In consecință, Serviciile publice, pă
rinții și patronii, etc. sunt îndrumați să 
trimită pe toți cei vizați, să se înscrie 
la aceste cursuri, în cancelaria școalei 
primare de stat Deva, (Str. Eminesca 
Nr. 17) în zilele de 20—25 Noemarie, 
cursurile începându-se în ziua de 26 
Noemvrie a.c, Cursurile se vor ține în 
fiecare zi seara între orele 17—19, pe 
sexe și clase

Inspector școlar județean,
Const. Ghlțulesca

Secretar, I. Sonoc.

Proeminentul savant sovietic, membru ti- 
•tizr al Academiei de Științe a URSS și vi
cepreședinte al Academiei Unionale de științe 
agricole .Lenin', Nlcolae Tițln, dezfășoară » 
mare activitate științifică și practică. Tițin 
ereeară soiuri de gTâuri vivace, ce oferă o 
iaaltâ recoltă G ăurile vivace, rezistă atât 
•ecet I, cât și frigului. Ele nu sunt atacate 
da fungi parazitare, nu ie infiucuțează solul 
sărat și pot crește tn cele mai variate con- 
dțiuni.

Spre a cultiva grâu vivace, savantul ino
vator a pășit calea trasată de Miriurin șl 
și anume pe calea hibridizării depărtate. El 
a stabilit că crușânul 9ălb«tec este cea mai 
potrivita plantă pentru încrucișarea cu g âu.

Crușânul este o rezistentă buruiană vivace 
•u un puternic sistem de rădăcini. Asupra 
acestei plante n’au înrâurire fungile parazi
tare, nu-i e frică nici de temperaturi joase, 
aici de cele înalte, crește pe soluri sărate și 
ou este exigentă față de sol.

Boabele acestei plante posedă o conside
rabilă cantitate de albumină, frunzele șl tul- 
pineie ei prezintă admirabile calități furajere. 
Nu fu Insă lucru ușor de a încrucișa cruși- 
aul sălbatec cu g âul.

N. V. Tițln, a trebuit să depună o muncă 
asiduă, până a reușit să învingă greutățile ce 
pr zintă încrucișarea acestor două plante. 
Rezultatele obținute datorită acestei încruci
șări au fost demonstrate concret In 1939 la 
Expoziția agricolă unională generală. Vizita
torii expoziției au avut oaazla iă vadă hi
brizii de un an de grâu șl crușln Nr 22 C50

SAVANT SELECȚ ON' O
M. Kuprlna

22- 858 șl hibridul vivace Nr. 34.085. Au fost 
expuse snopii ac'-sfor hlbriz1, deasemenea și 
grâne, lama și pâine obi’nute din ele Dela 
plantă — taiă hibrizi de g>âu și ciușln au 
moștenit neexigențâ fața de sol, capacitatea 
de rezistență împotriva frigului, a srcetei, a 
parazlților și boiiloT și, ca o consecință a 
tuturor acestor calităll — o mare capacitate 
de recol'ă.

Calitatea grântlor, a fainei și a pâinii la hi
brizi de grâu și crușln este aceeași ca și 
plantă-mamă — grâul de primăvară „Ltutes- 
cens 062" și grâui de toamnă „Cooperatorca*. 
Pâinea fabricată din făina grânelor vivace 
no este inferioară decât aceea fabricată din 
făina grâurilor obișnuite, de cea mal bună 
calitate, din punct de vedere al fabricării 
pâinii.

Activitatea efectuată de N V. Tițln, nu sc 
mărginește numai la aceea efectuată de dân 
sul In domeniul grâului. Sub conducerea Iul 
Tițln colaboratorii Institutului de cercetări 
științifice din Siberia au cultivat un hibrid de 
secară-crușln.

La Newiciovka, localitate siti ată In apro
piere de Moscova, pe câmpurile Institutului 
cultivării cerealelor tn zona fără cernoziom, 
Institut al cărui director este N. Tițln, se lu
crează fa hibridizarea grâului și a orzului, 
cu planta sălbatlcă-Elymus. Aceste plante sunt 

Iar răspândite. Ele pot fl întâlnite pe țărmu
rile oceanului g'acial In di-șerltirilc Kazahsta- 
rului Ele poiedă o mare putere vitală și su
portă la fel aiât frigul cât șl căldura. Accs'e 
cereale sălbatice cresc în arice condiții» i 
climaterice. Hibridizarea lor cu gramineelc 
cultivate a fost începută încă cu mult timp 
înainte de Izbucnirea războiului. Totuși nu
meroasele încrucișări efectuate n’au dat re
zultatele dorite șl colaboratorii științifici con
siderau că toate încercările In această direc
ție sunt zădarnlce In 1942, Insă Tițln, și co
laboratorii Iul au reușit să obțină pentru prima 
oară In istoria selecției un hibrid de grâu 
moaie și clymus, iar tn anul următor cola
boratorii institutului au obținut un hibrid de 
grâu și câțiva hibrizi de Elymus cu variate 
soiuri de grâu

Succesele obținute In domeniul hibridizării 
EJymusului sălbatec cu gramlnecle cultivate, 
oteră selccțlonaruiul noi posibilitțl In vederea 
creării unor soiuri de culturi de cereale, ne
maipomenite din punct de vedere al capaci
tății de recoltă.

La Institutul susnumlt există plante șl mal 
Interesante și anume hibrizi vivace de secară- 
grâu-crușln de trei genuri, ce nu fost șl ele 
cultivate aici tn cursul ultimilor ani. Aceste 
plante posedă însușiri, ce sunt caracteristice 
și pentru secară, și pentru grâu și pentru 

crușln. Academicianul Tițln, atribue o mare 
însemnătate conf’nuării lucrărilor de incnici- 
șare a acestor plante.

Ins itutul efectuează lucrări foarte intere
sante in domeniul apropiere) vegetative a 
plantelor lemnoase cu cele ierbacce. In sera 
Institutului, cresc pe salcâm mazăre, linte, fa
sole, adică plante Ierbacce anuale, ce au fost 
alto t ■ pe copac ' ulplncle lor sunt elastice, 
frunzele sunt verzi, cic înfloresc șt dau roade

Tot aici crește cifomandra sau capacul de 
tomate, a cărui patrie este litoralul Mării Me- 
diterane. Pe ac<st copac sunt altoite roșii, 
vinete, ardei. Toate aceste plante s’au acli- (l 
matizat șl se dcsvoltă In mod admirabil.

Nicolae Tițtn, declară : „Suntem convinși 
că in timpul cel mai apropiat vom reuși să 
obținem nu numai fructe și semințe de hi
brizi, ci chiar și plante de hibrizi, Anta va 
Însemna că ceea ce crește pe copaci, va 
crește pe Iarbă vlcc-vcrsa, Foarte curând vom 
avea ocazia să vedem In grădinile noastre 
legume șl roșii crescând pe copaci, mere și 
pere crescând pe iarbă Aceste plante vor fi 
create prin experieța și omului.

Guvernul Sovietic apreciază fn mod tnalt 
meritele servanților, care au oferit toate pu
terile șl științele in vederea cuceririi victoriei 
împotriva inamicului.

Printre savanțli numeroși, cari au fost de
corați de către Guvernul Sovietic cu înalte 
ordine est șl proeminentul savant selccțlonar l 
Nicolae Tițln, care a fost decorat cu ordinnt 
„Lenin”. Academicianul Tițln, desfășoară și 
o mare activitate de stat. El este deputat te 
Sovietul Suprem URSS.
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= UZINE-FABRICI-M1NE =•
Uniunea Populară Maghiară din Deva 

sărbătorește scriitorii maghiarii democrat 
Cuvântarea tov. Nagy Ștefan, Președintele UniunH Scriitorilor Maghiari

O. P. M. din Deva a organizat în 
Mira silei de 23 Noemvrieo serbare în 
oaoarea scriitorilor maghiari democrat!.

Deschizând serata prietenul Dubovskl 
Part salut! In numele U. P. M auto
ritățile și reprezentanții F. N. D. și pe 
top acei cari au tiaut să ia parte la 
sărbătorirea scriitoriilor dîmocrați ma
ghiari fruntași al luptei pentru democ
rație ?i unitate a popoarelor conlocui- 
toace.

In apiauzele mulțimi ia apoi cuvân
tul scriitorul Nagy Istvan Președintele 
Uniunii Scriitorilor Maghiari din Româ
na care vorb nd despre rolul scriitoru
lui în d mocrație a spus:

Poetesă, Tovjrâși

A scrie este marea mis'une a scrii
torului, a-1 despărți de carte, de socie
tate Inse* â a-l despirți de viată. Regl
ai ui fascist a deipărțit scriitorul de 
viață, de popor șl astfel a lipsit popo
rul de progres.

Scriitorul și cartea In foarte multe 
cazuri nu au stat până acum în slujba 
progresului. Mulți încearcă să dea răs
puns la nenorocirile care au fost adu
se pe capul nostru șl nu găsesc, pen- 
trucă nu au cunos ut mls unea scriito
rului. Au uitat că, cartea are o îniem- 
oâtate extraordinară și că prin scrierile 
din trecut sufletele popoarelor au fost 
otrăvite de tagelul fascist.

Au uitat că rolul cărții este de a 
face între altele să cunoișEru popoa
rele care ne înconjoară și pe acele 
mai înd ărfate, istoria lor, felul lor la 
viață ș. a înainte când nu s’a cunos
cut cartei, au s’a cunoscut cetitul cu
ceririle oamenilor erau transmise prin 
viu grai din generație Io generație. 
Dse după ce unei ele de pr ducțle s’au 
dcsvo’iat șl mii de feluri d- producție 
s i fost inventate, societatea a trebuit 
s! gUeas â posibilitatea de a păstri 
aceste cunoștințe, a le dcsvolta. Dscă 
am scoate azi toite cărțile din uz, so
cietatea nu ar mai putea exista.

M Iți nu au cunoscut acersfă
«ătate a cărți. Iar alții, cei puțini, au 
fals ficat-o intenționat.

Așa s’a întâmplat cu știința care a 
lost înlocuită șl hlilf’cat! au fost năs
cocite în numele științei teorii care au 
4 îs lumea la u ă șl răsboi.

Au f st popularizate pățaniile celor 
puțini șl care stăteau pe o treaptă 
Haită în societate astfel II ând pe 
cei mulțl să creadă că nu au nevoie 
d« carte putându-i astfel mai ușor 
manevra și astfel s’a putut ajunge la 
neînțelegerii dintre popoare.

In astfel de coodițiunl și moștenire, 
•criitorul de azi propagă schimbarea 
care a fost d bândilă datorită îna’ntăril 
glorioase a Armatei R >șii. Noi nu am 
fost capabili să dobândim ringuri a- 
ceastă victorie.

Azi când ea a fost dobândită trebuie 
■ă știm să ne folosim de aceste li
bertăți.

Azi apar cărți progresiste care acum 
câți-va ani nu puteau fi publicate șl 
pentru care ușor se primea închisoare 
de ze.i de ani.

Azi scriitorii români șl maghiari pot 
să scrie împreună. In Nordul Ardealu
lui în cei 4 ani nu s’a putut scrie în 
limba rcmână, iar Înainte la noi îa țară 
cartea maghl ră era privită cu ură și 
dispreț

In aceste I bertăți au pornit scriitori 
români și maghiari în fabrici pentru a 
ceti muncitorilor din operele lor, care 
a dat rezultate strălucite. A fost des- 
mințită minciuna că poporul nu are 
nevoie de literatură.

S’a dovedit că scriitori români și ma
ghiari pot să colab 'reze așa cum azi 
politicieni noștri! stau în strânsă cola
borare.

Am vrea ca rolul cărții să fie apre
ciat la justa lui valoare șl când reacțiu- 
nea caută ca d n greutățile economice 
pe care le a moștenit d la ei să-șf 
făurească o armă împotriva democrației 
— spunând că noi avem nevoie de 
pâine și nu de carte — să știm să-l 
răspundem și s3 nu ne lăsăm târâțl de 
cei care ne-au dus la cel mai cumplit 
război.

Trtbue să reclădim țara, avem ne
voie de mii de vagoane, dc fabrici, de 
recoltă bună etc. Pentru popularizarea 
aceasta e nevoie de carte.

Să învățăm, să cunoaștem cauzele a- 
cestui război, să cunoaștem popo ul so
vietic care a dus greul râzboiu ui îm
potriva fascismului, să cunoaștem viața 
și munca g gantică a poporului.

Muncitorii din Orățtie trebue să-șl aleagă un Comitet i 
Sindical format din elemente devotate clasei muncitoare

In urma demisiei Comitetului Sindi
cal care în frunte cu președinte
le Tom a Cinrdărescu s’a dovedit a nu 
lărpunde chemării sale, lucrând fn cârdă
șie cu dire țiunca predominată de ele
mente l«-cjfor«a’’e- împririvu intereselor 
mimc toreș'i, mun.itoii uela f b i.a As 
tra, Orăș'k pregătea-să ale. gl un nou 
comitet. In alegerea acestui comitet care 
va trebui să reprezinte cu adevă
rat interesele clasei muncitoare, care 
azi sunt cele ale întregului pipor, 
muncitor mia va trebui »ă știe să fo
losească învățămintele trccufu’ul pen
tru a nu repeta greșelile comise. Prin

Locuitorii din Cristur condamnă acțiunile 
criminale ale Iul Man u $1 Brătîanu

La adunarea populară, care a avi t 
loc la Crlstur, în ziua d» 18 Nov. a.c. 
întreaga populație din Crlstur și jur, a 
înfierat actele criminale ale Iul Manlu 
și Brătlanu,

Au vorbit delegații Partidului Comu
nist, Partidului Social- Democrat, ai Fron 
tulul Plugarilor, Uniunea Popul .ră Ma
ghiară, din Partea Sindicatului, d npar-

Să cunoaștem poporul român și să 
avem convingerea că numai o pace în
tre popoare ne poate asigura desvol- 
tarea în liniște șl o conviețuire rodnică.

Plecă ,d de aici să ne luăm angaja
mentul să nu mai existe casă muncito
rească, țărănească unde să nu intre 
cartea progresată.

Scriitorii nu pot să ajungă în toate 
colțurile țării dar cetind șl popularizând 
operele lor noi ducem mai departe o- 
pera scriitorului.

Așa vom putea deveni fiecare eroi al 
reconstrucției sufletești așa de necesară 
în vremurile de azi.

Cuvântarea a fost încheiată în apla
uzele celor prezenți cari au avut oca
zia să audă din gura unui reprezentant 
al culturii progresiste maghiare, rolul 
cărții în democrație.

Au urmat după aceasta o poezie de 
PelOli recitată de prietenul Oobas, co
rul U.P.M., după care a fost recitată 
poezia cu titlul „Pe cine-1 doare mai 
bine-, de un el v al Colegiului Moritz 
Zsigmond In care frăția poporului ro
mân cu cel maghiar șl soarta lor co
mună este redată in lumina realităților, 
cântece populare și iarăși scriitorul 
Nagy Istvan a citit o nuvelă din operele 
sale. Orch stra U.P.M. a executat câ
teva compoziții române, maghiare șl ruse 
care au fost acoperite cu aplauze ale 
spectatorilor.

Serbarea a f >st o contribuție Impor
tantă pentru aprofundarea legăturilor 
culturale între poporul român șl cel 
maghiar.

an ale șl Vigi'ență ea trebue să facă 
imposibil ca In conducerea el să se 
strecoare elemente străine de interesele 
clasei muncitoare, de efortul de refa
cere h care clasa muncitoare contri- 
bue u prețul atâ or sa r Leii. Elemente 
îegionr ca fostul p eșed nte, care tre
ci îd peste rolul pe care trebuie să-l 
albe Sindicatul în apărarea drepturilor 
muncitorimii, lucrează din ordinul șl 
pentru interesele unei direcțiuni reac
ționare, fost cu b de legionari, sa
botând trecerea de la industria de 
război la Industria de pace, nu au 

tea Tineretului Progrealt șl alții, înainte 
de închldtrra ședinței toriă populația 
adunată a depus un jurământ solemn 
că vor lupta împotriva reacțlunll până 
la complecta ei nimicire.

S’a trlm’s o moțiune prin care s’a 
cerut arestarea șl pedepsirea celor vi- 
novațl de sângele vărsat la 8 Noem- 
brle a. c., la București șl dizolvarea 
paitldelor istorice

20 ani dela înființarea 
muzicei miniere din y 

Aninoasa /\

In cadrul Comitetului Cultural al 
Sindicatului Minier, muzica muncitore
ască din Aninoasa a aranjat în seara 
zilei de 17 XI. 1945 o mare serbare 
Artilistică Culturală, pentru a sărbători 
aniversarea a 20 ani dela înființsrea 
muzici miniere din Aninoasa.

înainte de începerea programului, 
tovarășii Tătar Ioan și lancu Alexan
dru vechi luptători al clase! muncitoare 
au expus în cuvinte frumoase realiză
rile făcute de noul Consiliu de Admi
nistrație al Soc. Petroșani pentru mun
citorii din Valea Jiului.

Programul a fost deschis de muzica 
și corul muncitoresc dirijat de prietenii 
S<-h II și Madaraș. Diferite scene pen
tru înfrumusețarea programului ca: Dan
suri, balet, cântece au fost executate 
de tineretul progresist din localitate, 
instruit de Pop losif.

Această serbare Artistică Culturală 
a avut un succes frumos moi al și 
material. La închiderea programului a 
luat cuvântul tovarășul Crăciun Eugen 
pr<ș< dintele Comitetului Cultural din 
localitate, oare a adus mulțumiri asis
tenței care a luat parte în număr atât 
de frumos, dând dovadă și in această 
privință, sprijină ridicarea nivelului 
cultural muncitoresc.

Angajez ucenică
ia Atelier de Tricotaj cu plată 
„RINGLER“ — DEVA 

Strada Regina Maria 2 (in curte) 
2—3

ce că >ta în mijlocul clasei muncitoare ș 
nu pot nicidecum să fie în conducerea ei

Numai alegând din mijlocul său ele 
mcntele cele mii cinstite, cele mal de 
votate, cele mai hotărâte, muncitorime» 
va putea fl condu«ă pe ral a cea ma 
justa In lupta sa pentru o viață ma 
bună prin refacerea economică a țări 
prin sprijinirea democrației, chezăși 
că sforțările făcute vor fi în folosi: 
celor ce muncesc și numai al lor. Pen 
Iru ca străduința ei să nu fie zădarnic 
muncitorimea va trebui să știe să de 
dovadă de disciplină în muncă și o: 
ganlzare, de s-paritate șl unitate, lup 
tând împotriva acelora care vor să 
desbinr, uneltind în favoarea reacțiun 

întărind vigilența împotriva reacții 
narilor strecurați până și în rânduri 
ei, susținând organizațlle sale garantai 
de regimul democrat, întăr nd un att 
sa, condusă de elemente verificate pri 
cinstea șl devotamentul lor, m ndtor 
mea va ptitea păși hotărât înainte 1 
lupta sa pentru refn< r .? tării, peiift 
un viitor mal luminos nn î umal pef 
tru ea ci pentru poporul I treg



ZORI N<%

= ULTIMELE ȘTIRI
Comisia pentru redactarea constituției franceze 

a fost desemnată
PARIS. Toate ziarele pariziene îșl 

exprimă satisfacția față de soluționa
rea crizei. Nu mai rămâne acum decât 
să se treacă la acțiune. Viața publică 
franceză intră lnt’ro nouă fază. Exlsită 
o Adunare Națională care a știut să-și 
afirme suveranitatea. Ziarul Comunist 
L’Humanite scrie că intrarea în Guvern 
a 5 comuniști este o cinste pentru ciasa 
muncitoare. Primul Guvern format de 
> adunare suverană nu putea să fie 
ără comuniști. Totuși cere muncitori- 
să fie vlgilenți. Să se știe că nu va fi 
rina comuniștilor dacă noul Guvernau 

a aduce nimic nou.

Rrmata Roșie contribue la 
refacerea Austriei

VIE NA. — Luând parte la 
efaceri a economică a Austriei, 
\rmata Roșie a dat mari aja- 
oare tn acest domeniu.

Trupele de geniu și cale fe-

legentul Damaschinos a demisionat 
lupă depunerea jurământului noului guvern
ATENA Noul Guvern Grec a de

ns jurământul in fața Regentului 
i noaptea de Mercur! spre Joi. 
amaschinos a demisionat in urma 
îclarației Regelui George al II- 
a al Greciei care a protestat im-

mredy condam
nat la moarte
LONDRA. Azi la Budapesta 

istul pr m-ministru Imredy Bela, 
- criminal de război, — ci fost 
mdamnat la moarte p inspân- 
irătoare.

chticti Statelor Unite
fa fă de regiunea

Renaniei și Rhurului

WASHINGTON. Statele Uni- 
au sugerat ca Franța să în- 

apâ discuții în privința Renaniei 
a Ruhrului cu Uniunea Sovleti- 
și Angl a. Reprezentanții Sta- 

or Unite vor formula propune- 
s lor dar soluția finală trebuie 
> așteptăm de la conferința de 
ce în Europa. Până la acea con- 
ințâ urmeaza conferința Miniș- 
lor de Externe.

Noul Guvern va prezenta programul 
său de lucru Vineri.

PARIS. Adunarea Națională Consti
tuantă a apoptat cu 304 pentru și 42

Greva muncitorilor automobilist! din
U S. A. ia proporții nemaivăzute

LONDRA. 503.000 lucrători ameri
cani din care 200 C60 salariați ai uzi
nelor Geoeral-Motors, au decla at grevă

raid sovietice o a restabilit mai 
mult de 1.600 km. cale ferată, 
96 poduri, dintre care un foarte 
mare pod peste Dunăre ș. a.

potriva plebiscitului pentru menți
nerea monarhiei. Damaschinos șl-a 
amânat demisia pentru scurt timp 
spre a primi jurământul noului gu
vern, după aceea a încredințat pu
terea de regent guvernului.

ATENA. Principalele puncte din 
programul guvernului Sofulis sunt: 
ținerea plebiscitului până în anul 
1948 și promisiune ținerii alegeri
lor la o dată mai apropiată.

Partidul comunist englez cere 
încetarea ostilltă ilor din indonezia
LONDRA Partidul comunist 

a publicat o declarație specială 
prin care cere încetarea imedi
ată a ostilitdți'or în Indonezia 

ȘT/R/ SCURTE
• CALC UI A. Poliția a deschis Jocul de două ori împotriva unei mari mulțimi care 

demonstra la Calcuta Demonstrația a fost organizată de 1000 studenți tn favoarea fostei 
organizații naționale a Indiei.

A BRUXELLES. Ministrul Afacerilor Străine belgian va avea săptămâna aceasta 
întrevederi cu Guverrul britanic cu privire la participarea Belgiei Iu ocuparea Germaniei.

• NEW YORK Președintele Statelor Unite a anunțat oficial că Ambasadorul Sta
telor Unite la Madrid a demisionat.

• LONDRA. Ministrul de Externe American a anunțat că Statele Unite continuă con
versațiile directe cu Uniunea Sovietică privitoare la controlul Japoniei.

• FIER LIN Alte 14 uzine de războia germane din zona de ocupație americană au 
fost desemnate pentru distrugere. Numărul total al uzinelor distruse in zona de ocupație 
americană se ridică la 45

• NEW-YORK. Ministrul de Război american a anunțat rd la sfărptul lunii Aprilie 
1946, toți prizonierii de război germani in Statele Unite se vor ofta tn drum spre Germania

taă. HmiMom* — Deva MO—1944

contra, moțiunea înaintată de partidul 
socialist pentru numirea unei comisii 
care să studieze și să prepare textul 
nonei constituții.

peatrucă li s’a refuzat mărirea salarii
lor cu 30 la sută. Se știe că Direcțiu
nea Companiei General-Motors a pro
pus o urcare de 10 la sută. Ultimele 
știri din Washington în legătură cu 
greva, anunță că guvernul federal nu 
intenționează să ia măsuri directe. Vi- 
:;e-președintele sindicatelor a anunțat 
că 96 la sută din uzinele Campaniei 
G: ne ral-Motors au fost Închise. Sindi
catele sunt dispuse să negocieze ime
diat cu Campania dar Greva va con
tinua până la aplanarea generală a 
coflictulul. Toate fabricile de automo
bila din Țară vor fi forțate să-și în
ceteze activitatea. Ch’ar la Washington 
conducătorii de autobuze și traavae 

au declarat deaseinenea grevă.

In zona do ocupafic sovietica din Germania 
s’a efectuat una din cele mai mari 

reforme agrare din istorie
MOSCOVA. Un corespondent al 

Agenției Reuter transmite că în zona 

ocupată de Uniunea Sovietică în Ger
mania, s’a ef ctuat în prezent una din

și îndemână toate organizațiile 
laburist și p-ogresiste să exer
cite o presluua asupra guvernu
lui în această direcție.

Doi comuniști 
aleși în consiliul munici
pal al orașului New-jork

NEW YORK- A fost publ est re
zultatul definitiv al alegerilor mu
nicipale din New-York. Cei doi 
consilieri municipali ccmuniștf, au 
fost realeși cu un număr mai mare 
de voturi. Printre ceilalți, sunt: 2 
partidul liberal, 3 partidul republi
can și 14 partidul democratic Pen
tru prima oară consilierii munici
pali au fost aleși pe patru aur 
ioc de doi ani.

Importante documente
în fata Tribunalului dela MUresberg

MOSCOVA. In legătură cu pro
cesul criminalilor de război inter
naționali dela Nflrenberg au fost 
descoperite numeroase documente 
secrete germane privitoare la agre
siunea împotrivă Uniunii Sovietice» 
încă din anul 1940, Germania, 
Finlanda și România au elaborat 
un plan de agresiune împotriva 
Uniunii Sovietice. Directivele pen
tru atac au fost date de Hitler și 
Keitel.

cele mai mari reforme agrare din isto
rie. Regiuni întinse cari aparțineau no
bililor, au fost preluate de către Stat 
Au fost expropriate 7735 ferme. Expro- 
pierea D’a împiedecat însătnâoțările cte 
toamnă sau de iarnă.

Felul cum sunt tratați foștii proprie
tari ai pământurilor depinde de purta
rea lor din trecut cu țăranii. Cei ce au 
tratat muncitorii agricoli cu brutalitate 
trebue să părăsească pământul dacă se 
dovedfște aceasta. Membru partidului 
nazist dăcă s’au purtat rău trebue să 
părăsească districtul dar pot să trăiască 
în pjovincie.

Principalul scop al aceste» rclorm» 
este înlăturarea Junkerilor care au spri
jinit deslănțuirea războaielor.

Ostilităț ie din 
Java continuă
BATAVIA. In insa‘aJava osti

litățile continuă. Se dau lupte îk 
regiunea Ba'avia și Surabay. 
Conducătorii indonezienilor aa 
refuzat să trateze cu olandezii. 
Ei s’au declarat dispuși să tra
teze cu briianlcli.


