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IMPORTANTE MASURI IN VEDEREA IMBUAATATiRII 
situației materiale a salariaților 

Comunicatul Comitetului Central al Frontului Unic Muncitoresc
Comitetul Central al Frontului Unic Muncitoresc, analizând starea economică a masselor muncitorești 

creată In ur-na respectării unilaterale (din partea salariaților) a legilor economice — constată necesitatea 
unei reexaminări a acestor probleme care să ducă la îmbunătățirea situației economice a clasei muncitoare.

Până la aplicarea măsurilor de bază, cari vor reglementa pe noui principii întreaga viață economică a 
țării, Comitetul Central al Frontului Unic Muncitoresc consideră că acțiunea pentru încheierea contractelor 
colective de muncă pe ramuri de industrie, întreprinsă de Confederația Generală a Muncii din România, 
este venită tocmai la timp, pentru a aduce o îmbunătățire a situației salariaților.

încheierea contrarelor colective de muncă pe ramuri de industrie și eventualele rectificări sau ajustări 
de prețuri ce se vo<* face, vor fi de data aceasta exclusiv în favoarea salariaților.

In consecință, Comitetul Central al Frontului Unic Muncitoresc atrage atențiunea tovarășilor comuniști 
și social democrat!, că au datoria de a sprijini toată energia Uniunile Sindicale in acțiunea lor pentru 
Inchetrra contractelor colective de muncă pe ramuri de industrie.

Din parte* P. C. R.
TEOHARI GEORGESCU

„Valea plângerii „Valea fericirii “
„Luni dearâ'dul prin demonstrații 

dc mass", prin moțiuni, prin telegrame 
trimise la Bucur* ști, minerii și tehni
cienii au cerul înlă’urarea sabotorilor 
din fruntea societății. Astăzi oamenii 
muncii din Vrlea-Jiului, își văd înde
plinită revendicai ea principală pentru 
care a j luptat* scrie „Scânteia" organul 
Comitetului Ceatral a P.C R. in at ti colul 
intitula*: Perspective noi în Valea Jluiui.

Intr’adevăr titlul grădor al acestui 
art'col nu este o frază goală. Perspec
tive largi se deschid în fața tuturor 
oamenilor muncii dlc Valea-J ului.

Vizita nouiui consiliu de administra
ție în Va'ea-Jiului, a-gurarea aprovi
zionării cu alimente și îmbrăcăminte, 
acordarea primelor de coborâre in uzină, 
a primelor de randament și de produc
ție sunt tot atâtea do«ezi că o eră noi ă 
a început în această „Va'e a plângeri" 
și că Intr’adevăr ea a apucat pe calea 
dreaptă pentru a deveni „Vilea ferici- 
ciril" ci m a preconizat cu ocazii 
tei sale tov. Gh. Ghecu’gh'u-Dej.

Minerii cari la sabotajul ve^hei 
duceri a So ietății care urmărea 
metarea lor, au știut să răspundă cu 
Dosfuri suplimentare, cu ridicarea pro
ducției în ciuda tuturor greutăților, au 
ajuns să albe azi un consiliu de admi
nistrație compus din o-meri cinstiți 
cari luptă astăzi pentru acelea? scopuri 
patriotice, — în primul rând mărirea 
producție, lea massa salariaților.

Un nou avânt de muncă a pts stă
pânire pe toți oamenii muncii din 
Valea-Jmlul. In ziua de 26 Noemvrie 
s’a scos In Valea Jiului peste 71.000 
tone de cărbune,

vizi-

con- 
înfo-

i«

Răspunzând la ape'ul noului consiliu 
de adm'nistrație, minerii și-au dublat 
și își vor înzeci eforturile pentruca 
transporturile să nu întârzie r.icio clipă 
din cauza lipsei de cărbuni, pentruca 
niclo fabrică să nu fie nevoită de a-șl 
înceta activitatea din această cauză.

EH

Femeea, luptătoare pentru pace
— Primul Congres Mondial al Femei

Ol mai gioaini* măcel pe care l-a 
cunoscut vre dală omenirea, războiul 
total conceput $1 dezlănțuit de mintea 
criminală n nazi-fasciștilor s’a terminat 
nu de mult cu victoria totală a forțelor 
progresului, fascism1.! înregistrând pe 
câmpul de bătae ce3 mal complectă în
frângere.

Pe ruinele încă fumegânde de foc și 
sâoge vărsat din belșug, o lume nouă 
se plămădește din sforțarea urlrșă a 
popoarelor dornice de pace și libertate

Partidul Comunist Ro
mân luptă hotărât inpo- 
triva urii și a inegalității 
de rasă, împotriva șovi
nismului, pentru înfrățirea 
între poporul român șl na
ționalitățile conlocuitoare 
și pentru traiul pașnic și 
prietenesc între popoare, 
pentru solidaritatea inter
națională a celor ce mun
cesc.

TMn Introducerea l* SUIalal PC R
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Din partea P. S. D.
M. LEV1N

Această muncă febrilă, care caracte
rizează azi întreaga Vale a Jiului, este 
răspunsul hotărât al minerilor adresat 
t.turor cari și astăzi încearcă prin sa-, 
botaj, prin uneltiri, și acte huliganice, 
să împiedice refacerea țării, făurirea 
unei Românii libere și fericite.

de a reclădi mai frumos și mai temei
nic ceeace a fost distrus.

Pentru succesul acestui Imens efort 
în care om nlrea se a- ă astăzi încleș
tată, o problemă de primă Importanță 
se ridică uiiașe, în fața tuiuro, popoa
relor, aceea a consolidării unei păci 
durabile, construită ps înțelegerea din
tre popoare pe baza de echitate și li- 
bert.Ve, care să excludă posibilitatea 
unui nou războlu de cotropire. Înfăp
tuirea acestei mari dorlnțl nu va pu
tea fi as'gurată atât timp cât mai per
sistă spiritul fascismului, cât timp ră
mășițele sale nu vor fi definitiv nimicite, 
lată dece lupta pentru o democrație 
reală este principala condlțlune în fău- < 
rirea păcii, în asigurarea unui trai mai 
bun. Pe deasupra tuturor piedicilor, . 
popoarele și-au concretizat voința de 
colaborare în acest sens prin creerca 
Federației Sindicale Mondiale și a Fe- 
derațitl Mondiale a Tineretului.

O a treia Federație Mondială este pe 
cale de constituire ca un rezultat al 
Congresului Femenin Mondial, care se

— Continuare In pag. 2-a, —

Comunicatul Frontului 
;\Unlc Muncitoresc Y 

un îndemn ' ‘
pentru toți oameni muncii

In fruntea întregului popor clasa 
muncitoare a dovedit că șt-a înțeles 
pe deplin rolul pe care îl are în ma
rea operă de refacere economică a 
țării In siiuația grea creată de răz
boi. Coșișilențt de necesitatea efortului 
lor pentru o zi mai bu.ă de mâine, 
pentru păstrarea libertăților câștigate 
șl garantate de regimul democrat, 
muncitorii de toate categoriile au de
pus sforțări uriașe mărind producția 
chiar în condițlunl excepțional de grele.

Convinși că legile economice pe care 
guvernul le-a dat ca o arma în mâna 
salartaților în lupta lor pentru viața 
de toate zilele, au ca scop de a scoate 
țara din haosul economtc, garantând 
efortul de reconstrucție, muncitorii le- 
au dat in ceeace îi privește întregul 
lor sprijin. El au înțeles necesttatea 
de a opri mărirea salariilor pentru a 
pune capăt cursei dintre preț și saiar. 
Guvernul a înțeles în schimb să vină 
în ajutorul salartaților pe alte căi, 
prin celelalte legi economice, menite să 
împiedice pe patron să abuzeze de si
tuația lui, mărind în acelaș timp pu
terea de cumpărare a salariilor.

Condusă de Manlu șl Brătlanu, reac- 
țlunea caută însă prin sabotaj econo
mic să continue opera de distrugere șl 
jefuire a poporului.

Față de înțelegerea și disciplina a- 
rătată de muncitori, mulți patroni au 
făcut dimpo'rlvă tot posibilul să creeze 
nemulțumiri în massele largi, contri
buind la acțiunea de subminare a re
gimului democrat.

In ciuda legilor economice, econo- 
mate s’au înființat în foarte puține 
locuri. Fosta direcțiune a Soc. Petro
șani nu a făcut nimic pentru aprovi
zionarea minierilor care munceau flă
mânzi și gol la ridicarea producției. 
Chiar când C. G. M. vine în ajutor 
procurând alimente, ca eschivează sub 
motivul că nu are bani disponibili, sa- 
botojul care continuă luai de zile. 
Minierii dela Soc. Mica din Brad lu
crează în aceleaș condițium, economa- 
tul nu e aprovizionat cu nimic din cele 
necesare din lipsa voltă de interes a 
direcțiunii.

In timp ce cconomatele sunt goale, 
în multe întreprinderi stocurile de 
mărfu'i nedeclarate cresc numai pentru 
a lua drumul comerțului negru. E ca
zul fabrlcel G. B. L din Sebeș Alba 
unde cantități enorme de marfă au 
fost desfăcute numai pentru speculanții 
dela bursa neagră. Aplicarea a- 
ceasta unilaterală a leg lor econo
mice, numai de către salar tați, a creat 
o situație, dificilă salartaților în fața p e- 
furilor ce cresc mereu, iotă dece C. C. 
al F. U. M a hotărît să ia mă-url 
pentru îmbunătățirea situației econo
mice a clasd muncltoa’e. Până la a- 
nllcarea masurilor de bază ale regle
mentării v ețil economice a țârif pe 
nouț principii, trebue sprijinită și ge
nera izatâ măsura binevenită a C.G.M. 
de a îndieea contracte colective de 
muncă pe ramwi de industrie, așa 
<cum, este pe cale a se încheea la Soc. 
Mica din Brad și s’a încheiat la Pe
troșani, unde se fac acum rectificările 
cuvenite, de daia aceasta însă exclu
siv în favoarea salariaților.

Comunicatul C. C. al F. U. M pu
nând problema îmbunătățirii situației 
economice a clasei muncitoare, va co»- 
stitul o puternică încurajare șl un îrr- 
demn pentru toți cel ce mantesc.
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DE PRETUTINDENI
Femeea, luptătoare pentru pace

— Urmare din pag, l-a — 
va tfae luna aceasta la Paris, constitu
ind o nouă importantă cuceiire în fa
voarea consolidării păcii.

Ce a însemnat la noi, ca pretutindeni 
fasetemul, ce a însemnat războiul pen
tru femei o ș6m prea bine. Ținută îo 
Întuneric, exploatată până la sânge, fe- 
cneea a pierdut în războlu bucuria el, 
căminul. Zorile eliberatoare ale zilei de 
□3 August deschizând calea democra
ției trezesc femeia la o viată nonă. 
Conștientă, organizată femeea duce ală
turi de bărbat lupta pentru refacerea 
economică a țării, pentru consolidarea 
democrației. Uniunea Femeilor Anti
fasciste din România, întrunind laolaltă 
femeea muncitoare, cu gospodina dela 
(ară și femeea intelectuală, devine din 
ci îo zi o forță mal puternică în apă
rarea drepturilor și libertăților garan
tate de guvernul democrat.

Femeea știe astăzi că democrația 
pentru ea nu înseamnă numai asigu
rarea tuturor drepturilor ci în acelaș 
timp creearea conditiunllor oelor mal fa
vorabile ca ea să se poată bucura de 
aceste drepturi. Dreptul de a munci 
ți de a primi răsplata justă a muncii, 
dreptul la «ultură șl propășire, posibi
litatea de a naște în cele mai bune 
Gondlțiunl șl a-șl crește în liniște copiii,

Toți corespondenții noștri pre
cum și resposabllii pentru presA 
din comitetele județene, de Pla«A 
șl Locale sunt convocați pentru ziua 
de Duminecă 2 Decembrie, ora 9 
a. m., pentru o conferință de presă 
ae se va ține la Redacția Zori Noi.

Ocolul Silvic Baia de Criș
Nr. 1931 din 1 Nov. 1945,

Publicațlune
Se aduce la cunoștință generală că 

în ziua de 17 Decemvrie 1945, ora II 
i. m. In localul Liceului .Avram lancu 
din Brad, Județul Hunedoara, se va 
vinde prin licitație publică cu oferte 
închise, materialul lemno’, în cantitate 
de 2 0*00 (două mii) arbori de esență 
gorun și 850 arbori de diferite es^te, 
:e formează parchetul de tăiere al a- 
lulul 1944—1945 din pădurea Mihăi- 
enl, proprietatea Liceului .Avram lan- 
:u" Brad.

Vânzarea se Aa face cu respectarea 
krt 88—110 din L. C. P. și a condi- 
lunllor speciale de vânzare, de care 
maiorii pot lua cunoștință la Ocolul 
iilvc Baia de Crlș șt la Directiun a 
.iceuloi „Avram lancu* din Brad.

Garanția provizorie este de 5 la s ită 
m prețul oferit.
Ofertele- telegrafice, telefonice, condi- 

onate, netlmbrate. nesigilate sau sup- 
soferte nu se pornesc.

In cazul că prima licitație va fi fără 
izultaf, se va ținea a doua licitație în 
uv de 28 Decemvrie 1945, oara II

m. în aceleaș condițiuni.
Directorul LI eului 

.Avram-lancu" Brad
INDESCIFRABIL

Șeful Ocolului Silvic 
BRUNO ROMOȘAN 

Ing. Șef Silvic

drepturi politice care-i vor permite par
ticiparea la viața publică, iată lumea 
□ouă pe care democrație o deschide 
femeii. Este lesne de înțeles eă femeea, 
reprezentând majoritatea populației va 
avea de spus un cuvânt hotărîtor in 
consolidarea unui regim care îi asi
gură propășirea el șl a întregului popor. 
Ti t astfel cum surorile ei din Franța, 
Jugoslavla și Bulgaria au arătat că me
rită pe deplin drepturile acordate, do
vedind prin participarea masivă la vot 
că așa cum au știut să lupte dârz și 
neînfricat împotriva bandelor cotropi
toare știu astăzi să lupte pentru pace 
șl democrație, cuvâctul femeilor din

Aspecte d n BRAD

Situația Sanatorului T.B.C din Brad
Dat fiind că vechea conducere a 

Slndlcatu'ul a știut să-și satisfacă nu
mai interesele personale în dauna bol
navilor, iar personalul care a încercat 
să depună un efort colectiv pentru 
schimbarea acestei stări a fost sabotat 
de conducerea reacționară a Sindicatu
lui, s'a convocat în ziua de 15 Sep
temvrie a. c., o comisie, care a consta
tat că plângerile bolnavilor au fost în
dreptățite șl corespund adevărului.

Ca urmare a acestor fapte, vechiul 
comitet al Sindicatului a fost desființat, 
și s’a procedat la alegerea unui comitet 
nou, care să se pună în slujba sala- 
rlaților șl bolnavilor, Iar nu la unei 
clici de profitori.

Noul comitet sindical al salariaților 
impreuoă cu comitetul bolnavilor a în
ceput activitatea sa chiar imediat, con
vingând pe medicul Șef dl. Illescu Eu
gen, să le dea tot concursul.

In scurt timp Com'telul cel nou a 
fost pus în posibilitatea de a-șl înde
plini programul prr»pu9. In acest med, 
bolnavii Internați în acest Sanatoriu au 
putut obține o colă de cărbuni, pe care 
cu grele sacrlificii au adug-o la Sana
toriu.

Au obținut o cantitate d* lemne, care 
deși este încă prea mică față de nevoile 
reale, totuși pentru o scurtă perioadă 
de t mp satisface nevoile Sanatoriului, 
o cantitate de grâu, medicamente, com
bustibil lichid, etc. Dar toate aceste 
cantități nu pot asigura Sanatorul decât 
pentru foarte scurt timp Deci comite
tele luptă mai departe șl tșl face da
toria.

Având în vedere că situația Sanatoriu-

' „ZORI NOI" "
Ofg. Reg. Valea-Jiulul a P. C. R.

Aparfi Marți, Joi și Sâmbătă 
Abonamente:

Pe 3 luni 1200 lei
Pe 6 luni 2400 Iei
Pe 12 luni 4800 lei

Pentru Instituții șl Intrep. 10000 lei 

România se va rost, răspicat pentru cei 
care au dovedit că prețuesc contribuția 
Iar pentru binele societății, pentru gu
vernul Dr. Petru Oroza.

Cu voința de muncă și luptă sporită, 
ea va participa la Con resul d«la Pa
ris, unde va arăta lumii întregi, — așa 
cum a spus tov. Anu Pauker în fața 
delegatelor la Congres — că „femeia 
română, trezită, este o luptătoare care 
va sta alături de luptătoarele din în
treaga lume pentru a apăra pacea, pen- 
trucă apărând pvoea, luptând Împotriva 
reacționarilor provocatori de războiu, 
tșl apără căminul, îșl apără ccplii, îșl 
apără țara".

lui T. B. C. Brad continuă a se menține 
șl mai departe destul de critică, Co
mitetul Bjlnavilor roagă autoritățile de 
resort să ia măsuri, venind astfel în 
ajutorul real al bolnavilor.

Condamnări rostite de Instanța 
specială de sabotai din Deva

Instanfa specială de sabotaj de pe 
lângă Tribunalul Deva, a dat în ulti
mele zile următoarele sentințe:

Crădun Moise din corn. Teiu con
damnat la 100 000 lei amendă pentru 
tăierea unul porc fără autorizația medi
cului veterinar Păroan Pascu șl Hără- 
guș Edmea din com Iile la câte 100 000 
lei anrndă pentru tăierea unui vitei 
fără autorizația medicului veterinar.

Crainic Gheorghe din com. Hondol 
la 100 000 lei amendă pentru tăierea 
unei vite fără autorizație. Sutană Geor- 
ghe din com Rapoltul-Mare la 100 000 
lei amendă pentrucă a fabricat unt din 
lapte ce era blocat.

Sânziana Din din comuna Teiu la 
100 000 lei amendă pentru tăierea u- 
nui porc fără autorizație.

Budai Nlcolae din Deva la 50 000 
lei amendă și două luni închisoare co- 
recțională și pe Elena Nogoită din 
Deva la 100 000 lei amendă pentrucă 
au vândut mezeluri la preț de speculă

Noui monete divizionare
In cutând se vor pune în circulație 

noulle monete divizionare, pentru va
lorile de 200 și 500 lei, precum șl a 
bsncnotelor de hârtie pentru 23 șl 100 
lei. Ele vor fi puse în circulație în 
cursul saptămânel viitoare, prin oficiile 
poștale șl sediile B.N.R. din țară.

Imprimarea bancnotelor de 20 șl 100 
lei este făcută pe hârtie filigranată se- 
mivelină pentru timbre, cu dimensiunile 
următoare: 50/70 mm de culoare brună 
pentru bancnotele de 20 lei, și 65/90 
mm. de culoare albastră pentru ban
cnotele de 100 lei. Emisiunea hârtiilor

Cursuri de Limba Rusă
Cursurile de Limba Rusă încep 

Miercuri, 28 Noembrle ora 18 (Vp. m.) 
în localul liceului „Decebal" Deva.

Sala se va Indica la liceu.♦
ARLUS, filiala Deva va începe săp

tămâna aceasta o serie de conferințe.

CONCURS
pentru ocuparea a 6 

posturi de Inginer miner
BUCUREȘTI. — La direcția aprovi

zionării materialelor (palatul Carpați) 
se va ține în ziua de 15 Dec. a. c„ 
ora 8 dlm, un coacurs pentru ocuparea 
unui post de inginier minier, care eă 
îndeplinească prevederile art. 66 și 67 
din legea Minelor, pentru șeful de șan
tier (10 ani practică de șantier minier), 
precum și pentru ocuparea a 5 posturi 
de Ingineri minieri cu practică de cel 
puțin un an [a vreo exploatare minjeră 
de preferință la o mină de cărbuni.

Condițiunile de înscriere la acest 
concurs, precum și cele de ținerea con
cursului se găsesc în Foaia Oficială 
C. F. R. Nr. 1649 și afișele la direcția 
aprovizionării materialelor.

fără factură.
Crișan Ghifta din com. Biscaria la 

50.000 amendă pentrucă a vândut lapte 
cu preț de speculă, Iar Susana din 
com. Jeledinți la 50.000 lei amendă 
pentrucă a vândut pâine la preț de 
speculă.

Eugenia Niculescu din Cugir la 50.000 
lei amendă și confiscarea a 42 peredhi 
opinci pe cari le ținea în locuința sa 
fără a poseda factură.

Ivan Daral din Cugir la 50.000 lei 
amendă pentrucă a încasat chirie mai 
mare decât cea prevăzută de ltge.

Păcurar Uica din com. Cârjiți la 
50 000 lei anvndă pentrucă a vândut 
pâine la preț de speculă.

Straja Eva din Deva la 50.C00 fel 
amendă pentrucă a vrut să și silească 
prin diferite metode chiriașul să se 
mute.

Biro Carol din com. Șibat fa 100.000 
lei amendă, pentru tăierea unui porc 
fără autorizație.

este însă provizorie, numai până la pu
nerea în circukțle a monedelor de 20 
șl 100 lei.

Monetele metalice
Monetele metalice de 200 și 500 lei 

sunt confecționate dinți’un aliaj de cu
pru cu zinc, cu 63°/0 cupru. Gravura 
monetei de 200 lei este Identică cu ve
chea piesă de 100. Moneta nouă de 
500 lei e«te identică cu cea a vechei 
piese de 500 de argint, care a fotfț 
scoasă din clrculațlede înainte.

Quantumul total al emisiunii va fi 
de 30 miliarde lei.
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-= UZINE-FABRICI-MINE —
V.,,a de partid petrOșell|

Ședința educativă de Partid la Deva ,nn,::;eaa,zeăbaat‘eJ:,oh"ll'’*
Orgaaiiația locală a P. C. R a ținut 

Miercuri, 21 Noembrie o ședință edu- 
catlră publică la care au participat !a 
afari de membrii de partid un mare 
auraăr de prieteni șl slmpatlzanțl ai 
partidului.

Tovarășul profesor Livlu Slrca a fă
cut o expunere depe Leninism, din care 
artrațea :

Socialismul, care dorește să înființeze 
» luae mal bună a pus la bază ideea 
evoluției mișcării înante, idee formulată 
pentru prima oară de filozoful gre- Hcrăc
it, pe care Lenin II indică ca precursorul 
narxismululul. Marxismul clădit pe 
baza filosoflel materialiste este uni:a 
doctrină politică care este o știință. 
Teoria marxisto-lenlnlstă este știința 
ietv Târli societății, știința mișcării 
muncitorești, știința revoluției proletare, 
ftiiDța s >cietă|ii comuniste. Lumea este 
Jnlr’o continuă evolupe, ca ș> fiios fia, 
tot astfel materia Ismul ca știință trebue 
st se adapteze, să se tmbogâțească cu 
ctoostiața noul.

Azi se vorbește despre leninism cum 
se vorbește de«pre marxism, cum se va 
verb despre stalinism. Leninismul este, 
cum spune tovarășul Stallo, marxismul 
epocd mperial smului și a revoluției 
p-oletare, este teo la și tactica revolu
ției proletare In general, teoria șl tactici 
di'tjturii pro'etiriatului In special. Le
ninismul este desvoltarea mal departe 
• marx smului.

In legătură cu forma d» guvernământ 
pe care trtbue să o albe statul politic, 
Le ni a a propus începând din 1917 să 
a: Inlomloscă repub ica democrată cu 
republca s<>v etuă, adaptând această 
schimbare la situația nouă cTeată de ca- 
pltaHtrw In dezvoltarea sa, culminând 
cu faza Imperialistă, caracteriz 'ă d n 
punct de vedere economic prin apari
ția mo lopolurilor. Marx a 'rasat o epocă 
pir spița istă când trusturile erau In 
fașă. Aceste e motivul pentru care Le- 
nin a treb >it să aducă unele modificări, 
îmbogățind marxismul cu un mite rial 
nou, adopâidu-l la timp și spațiu pen
tru a fi o teorie vie.

Chezășia izbânzii în lupta Frontului Plugarilor 
e alianța țărănimii cu clasa muncitoare 

s spus pnstenul Bilns Niran la șed nța Comitatului Central al Pontului Plugarilor
h raportul prezentat la ședința 

Comitetului Central al Frontului 
Plugarilor, Prietenul Miron Belea 
secretar general al Organizației 
Frontului Plugarilor, după ce a ară
tat situația organ'zatoricâ a F.P a 
prpe zat o serie de probleme impor
tante. Referitor la componența so
cială a F. P. prietenul Belea spune 
că plugarii și intelectualii apropiați 
de ei trebue sâ Le frați, câ tre 
buc veghlat ca femeile sâ nu râ- 
mânâ ahrâ de mișcare, câ trebue 
acordată cea mai mare atenție ti
neretului plugâresc, care dealtfel 
activează în cadrul Tineretului 
Progresist. După ce a vorbit des
pre sarcinile îndeplinite de F. P. 
șl greutâțile întâmpinate, prietenul 
Belea aratâ că Frontul Plugarilor 
este organizație de massă r Intre- 
<ei plugârimi, pentru lupta pe care 
această plugârîme o duce politi
cește din toate punctele de vedere.

Datorită spiritului marxist- 
leninist s’a ajuns la această 
realizare care poartă numele Uniunea 
Sovietică, unde 60 de popoare trăesc 
în deplină armonie, unde 16 republici 
federative socialiste șl 19 republici 
autonome, fiecare cu constituția sa, ți- 
Dând seama de vederile generale, asi
gură popoarelor cele mai bune condiții 
de desvoitare.

Trecutul nostru, scrie Engds, nu este 
o dogmă ci o călăuză la acțiunii Ceea- 
ce nu s’a schimbat este sensul marxist. 
Deasemenea nu se va schimba contac
tul care trebue să-l aibi partidul cu 
massele populare din care el ișt trage 
forțele pentru a condnce aceste masse 
pe drumul just

Tov. S.rca îșl închee expunerea ară
tând că ta pol tică nu poți privi inapol 
ci numai înainte.

Partidele .isiorlce" conduse de Ms- 
niu șl Brătlanu cari prin acte de teroare 
și huliganism vor să întoarcă timpurile 
trecute sunt sortite pieirii.

Partidul nostru Comunist privește 
înainte șl merge consecvent pe calea 
intereselor poporului român.

A luat apoi cuvântul tov. Dubovsky 
vorbind despre Conferința Comitetului 
Central a Uoiunii Populare Maghiare 
care s’a ținut la Tg-Mureș. La aceas
tă conferință a participat și tov. Vaslle 
Luca dm partea P.C.R., tov. Alexandru 
Sencovici din partea C. G M., și mai 
mulți scriitori români. Orașul Tg. Mu
reș a f ist ales ca loc al Conferinței 
fiindcă I. Ardealul de Nord chestiunea 
șovinismului se p.ne mal acut. Reac- 
țiunra majh a>ă șl reacțiunea română 
— ș'lul pirtidulul nrțlonal țărănesc, 
Manlu și (ostul președinte al partidului 
maghiar, contele Bethlen — s’au înțe
les să rupă rândurile poporalii ma
ghiar ducând o campanie împotriva 
Uniunii Pop lare Magh are.

Arată apoi ce a realizat guvernul 
dtmoc'at al D-rului Petru Groza dela 
6 Martie pentru popilațla maghiară 
Democrația, spune tov. Dubov ky a 
adus pop irului maghiar p s blțitatea de

Fațâ de încercările reacțiunii de 
a izola țărănimea de muncitorimea 
din F N. D. Frontul Plugarilor să 
răspundă cu atitudine hotărltă 
pentru luptă și unitate Frontul 
Plugarilor, a precizat mai departe 
prietenul Belea care este și trebue 
sâ rămână o organizație proprie a 
plugarilor, esle și rămâne, In inte
resul lui, nestrămutat pe linia de 
Ci laburare dintre plugărime șl clasa 
munc toare

Chezășia izbândel In lupta pe 
care o duce, e alianța țărănime! 
cu clasa muncitoare.

Organizația care îmbrățișează 
numârul cel mai mare de membri, 
trebue sâ fie și organizația cea 
mai puternică, adică cea mai bine 
organizată, spune prietenul Belea, 
încheiând : ne cere acest lucru plu- 
gărlmea care șl a pus toate nă- 
dejdiile In noi și ne-o cere Țara. 

desvoitare șl trebue să recunoaștem aci 
marele sprijin al F.N.D. și al Partidului 
nostru Comunist, care luptă pentru 
ca toți locuitorii din țara noastră să 
albă aceleași drepturi.

Comitetul Central al U.P.M. a hotă
rât să ducă și mai hotărât lupta îm
potriva șovinismului din rândurile pro
prii, împotriva reacționarilor care îl a- 
țâță în vederea subminării democrației. 
U. P. M. luptă pentru înfrățirea celor 
două popoare conlocuitoare.

In adunarea dela Palatul Cultural dl. 
prim-ministru Petru Groza a declarat: 
.Trebue să știți că avem o muncă 
foarte grea până vom face din această 
țară, o țară democrată. Eu vă asigur 
cl nu vom înceta lupta până când nu 
se va face uniunea vamală între Ro
mânia șl Ungaria, ca să poată merge 
fiecare cetățean român sau maghiar de 
la Marea Neagră până ia Lajta fără 
pașaport. La Debrețin se va face un 
târg de mostre și populația românească 
va participa fără pașaport și sc va face 
în R mânia un târg de mostre unde 
prietenii din Ungaria să vie și ei fără 
pașaport".

Uniunea Populară Maghiară va face 
totul pentru a fi demră de încrederea 
pe care l-o arată regimul democrat din 
România, — a încheiat tov. Dubovsky.

Ședința organizată de r. N. D. 
în comuna Mihalț

Trezirea masselor largi ale popo
rului din sclavia trecutului și dra
gostea pe care o manifestă mun
citorii, țăranii și intelectualii pen
tru tânăra democrație românească 
își gâsesc o expresie vie și pro
fund em >ționantâ în adunările pu
blice organizate In toate colțurile 
țârii.

Astfel la adunarea publică din 
comuna Mihalț (jud, Alba) care a 
avut loc în ziua de 4 Octombrie 
a.c, la școala primară din locali
tate, au luat parte un număr mare 
de muncitori, țărani și Intelectuali. 
Adunarea s’a ținut In cadrul 
F. N. D ului.

Primarul comunei, Cula Florea. 
deschizând ședința, dă cuvântul 
prietenului Lupu loan, delegat al 
F. N. D ului — Teiuș — Coșlariu.

Luând ca bază expunerile dela 
conferința de bază sindicală mon
dială dela Paris, arată că interesele 
clasei muncitoare sunt aedeași pe 
întreaga suprafață a glob lui pă
mântesc. Federația mondială sin
dicală constitue legătura de unire 
între muncitorii tuturor țărilor și 
națiunilor, devenind o putere de 
neînvins.

Muncitorimea — care In urma 
războaielor a avut mai mult de 
suferit din partea fascismului, va 
lupta cu hotârâre pentru stârplrea

Manlu șl Brătlanu
In ziua de 16 XI a. c., a avut lor 

adunarea generală a membrilor filiale 
A. R. L. U. S. din Petroșani, care s’< 
ținut la Cazinoul Sindicatului Funcțio
narilor din localitate.

Luând cunoștință de manifestării! 
antisovietice ale lui Maniu și Brătiani 
din ziua de 8 Noemvrie a. c., la Bucu- 
rești, înfierează cu energie aceste jos
nice atentate la prietenia deabia refl 
cută între România și Uniunea Sovietică

Intr’o moțiune către Guvern, aduna
rea cere pedepsirea exemplară a auto 
rilor morali ai acestor acte .banditeșt 
Maniu șl Brătanu șl disolvarea partide
lor istorice.

Angajez ucenică
la Atelier de Tricotaj cu plăti
„RINGLER" — DEV/I 

Strada Regina Maria 2 (in curte 
2 — 3

Cltl|l șl răspândiți ziarul
„ZORI NOI"

tuturor rămășițelor fasciste, cir 
se mii găsesc camuflate — șl to 
todată va ști să și apere intere 
sele față de patroni, demascân> 
fără cruțare orice abjz din parte 
patronilor reacționari.

Din partea Frontului Plugarilc 
a luat cuvântul prietenul Gheorgh 
Stoica, care a vorbit despre m 
zeriile pe carea le a avut de ir 
durat țărănimea sub regimurile di 
trecut, Înainte de reforma agrar; 
— a arătat Îmbunătățirea vieții țăr< 
nilor după înfăptuirea reformei aga 
re, la care clasa muncitoare a dat i 
ajutor prețios, sprijinind în mi 
activ aceaslă acțiune hotărâtoa 
pentru masele țărănești.

Adunarea s’a petrecut înti’o a 
mosferă sinceră și prietenoasă. 
Ascultând faptele expuse, munc 
torii, țăranii șl intelectualii, cari r 
fost prezenți la această a iuna 
și-au dat seama de enorma dif 
rență, care există între regimuri 
de teroare din trecut și regim 
actual democratic, în care toa 
păturile sociale, fără deosebire r 
naționalitate, își pot spune cuvânt

SÂMBĂTA
ZIARUL NOȘTRI
apare în 6 pagii
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___ ULTIMELE ȘTIRI ----------
Prima ședință plenară Conferința Partidului Comunist Englez 

a comisiei pregătitoare a Conferinței g ||jgț atitudine împOtrlVB POlîtlCCi 
Na^umior Unite externe a guvernului laburist

LONDRA. — Luni a avut loc 
în Capitala Mcrei Britanii des
chiderea primei ședințe plenare 
a Comitetului Executiv al Orga
nizației Națiunilor Unite la ca
re au participat delegații a 51 
noțiuni.

.Organizația Noțiunilor Unite 
nu trebue să fie dominată de 
nici o mare putere*, a declarat 
comentatorul pos'utui de radio 
Moscova în legătură cu pregă
tirea pernei ședințe a Comi
siei Pregătitoare a Conferinței 
Națiunilor unite.

încercările de a transforma 
Organizația Naț unilor Unite 
într’un instrument al unei mart 
outeri ar duce la un eșec total 
Uniunea Sovietică este gata să 
1 vedtască cu fapte că va fi

Guvernul italian a demisionat
ROMA — Pari, Președintele guvernul său format în Iunie anul 

Consiliului de Miniștri Italian a trecut a decis acum să-și dea 
nf armat pe prințul Umberto că demisia.

„FASCISMULa început să 
se arate din nou în Italia** 

declarat d Pari fostul președinte al consiliului de miniștri

RTMA. — Prințul Umbert), că
ni ii revine răspunderea consti- 
i(ionali pentru • găsi persoana 
are trecue să fie însărcinată cu 
>nnarea noului consiliu de minlș-

Populația din Triest 
cere alipirea provinciei 
'enețla Julia la Iugoslavia
BELGRAD. — Cu prilejul vizi- 

parlamentarilor britanici la 
riest, populația a manifestat pen- 
u ncoroorarea provinciei Veneția 
iili In jugoslavia federativă.

este liiOOCO de persoane au 
at parte la această manifestare.

Comuniștii greci 
cer formarea unul 
consiliu de regență

Atena. — Conducătorul comu
ti Zahcrldes a declarat că una 
n condiț lunile pase de partt- 
iî său este lichidarea regenței 
imaschlnos șl stabilirea unui 
nsiliu de regență format din 3 
•mbrireprezentând dreapta cen 
ai șl stânga.

un stâlp puternic pentru susți
nerea păcii șl a O ganizațiel 
Națiunilor Unite, așa după cum 
a fost și în timpul războiului.

GRRVE TULBURĂRI 1^ CAKUTR
CALCU7A. în urma demon

strațiilor și grevelor ce s’au pro
dus în Itgăiură cu .procesul ar
matei naționale indiene*, care 
au paralizat transpo turile și 
ap’ov zior.area cu apă șl ali
mente ou determinat poliția să 
deschidă focul in mai multe 
puncte din oraș. Vineri după a- 
miază trupele britanice au ocu
pat poziții în nord îl, în centrul 
ș! in sudul Calcutel.

tei. a primit pc reprezentanții Ca
merei Con? Itative 9! pe secretarii 
celor șaae partide politice care au 
participat la trecutul guvern

LONDRA. — La R ma Umberto 
duce tratative cu dlfe ite partide 
politi e pentru formarea noului gu- 
gern Pari, fo3tul Președinte I Con
siliului de Miniștri a declarat că 
fas'ismul a început să se arate din 
nou șl prezintă un pericol pentru 
democrație.

r» șt/r/ scurpr
• MOSCOVA. Delegații sovietici la congresul mondial al studenților din Praga, au 

depus o corornă pe mormântul eroului necunoscut, pe mormântul tanchlștllor sovietici șl 
pe mormântul sovieticilor din Praga martirizați de hltlcrlștl,

• MOSCOVA Fostul ș»f al Guvernului de marionete slovac, Tlso, a fost adus la 
Bratlslara urmând să fie judecat ca criminal pe râzboi.

• LONDRA. Lucrătorii din Intreprlnderiln de gaz de metan din 23 ciroumscripții din 
1 ondra au declarat gTevâ.

• ATENA. La Atena se așteaptă sosirea unui aghiotant al Regelui Greciei care aduce 
un mesagiu către Damaschino^.

• MOSCOVA. Prezldlumul Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice a decorat fabrica 
de Muniții pir. 720 din Vorojllovgrad cu ordinul .Drapelul Roșu* pentru îndeplinirea cu prl 
sos nță a sarcinilor primite In timpul războiului.

• S’a anunțat oficial că In alegerile din Iugoslavia 90 la sută din participant! au vo
tat cu Frontul Popular.

® PARIS Fruntașii comuniști Marcel Chachin șl Georges Cognlof, au plecat la Londra 
unde reprlzlntă ParMdul Comunist Francez la st 18-lea Congres Național al Partidului Co
munist Englez.

LONDRA — Cu ocazia des
chiderii celui de al 18-lea congres 
aî Partidului Comu ist Eog'ez, au

Depe urma incidentelor de Vi
neri, cinci oameni au fost orna
răți și aproximativ 40 răniți. 

• Șapte persoun- rănite încursul 
ciocnirilor de foi au încetat din 
vleață la spital Vineri.

LA BOMBAY 
poliția a tras în 

manifestanți
BOMBAY. Poliția a deschis 

focul împotriva unei mulțimi de 
studenți care au demonstat Sâm
bătă în nordul orașului Bombay, 
împătri'a fontului că Vineri na 
a fost lăsată demonstrația îm
potriva procesului dela Calcuta.

Nu a fost nici o victimă, în 
rândul mantfestanților, dor trei 
ofițeri și un polițist au fost ră
niți cu pietre.

GRUPfiR! NAZISTE 
clandestine descoperite 

In zona de ocupație 
sovietică din Germania
MOSCOVA — Poliția specială 

sovietică și Armata Roșie au fă
cut să eșueze încercările grupă
rilor naziste clandestine de a con
stitui organizații subterane în zo
na de ocupație sovietică. S’au e 
fectuat numeroase arestări cu 
concursul comuniștilor germani.

participat peste 600 delegați și a- 
8îstenți printre care se remsrcă 
mulU soldați, marinari, aviatori și 
mun.'itori, membri al partidelor co
muniste din străinătate și gazetari. 
Acesta este primul congres de du
pă război.

Președintele congresului, după 
ce n anunțat ordinea de zi. într’O 
dare de seamă a analizat situația 
politică șl poziția Partidului Comu
nist față de guvornul laburist.

S’a cerut demobilizarea armatei 
în timpul ce! mai scurt.

* **
LONDRA. — In raportul prezen

tat în congresul său, partidul co
munist englez a declarat că nici 
un progres social nu va fi realizat 
în Marea Bdtanie cu actuala politică 
externă. Viito ut Mare! Britanii de
pinde de relațiile cu Uniu ea So
vietică. Printe altele, rezoluția cere 
ca m'șcarea laburistă să fe educa
tă in spiritul învățăturilor lui Marx, 
Engeles, Lenin.

Primele alegeri 
libere în Austria
VIENA —In Austria au avut 

loc primele alegeri libere după 13 
ani S’a annuțat că guvernul de 
coaliție va rămâne mai departe, 
indiferent care ar fi rezultatul 
alegerilor.

ZIARUL „IZlESTin“ 
demascâ uneltirile 
reacțlunii mondiale

MOSCOVA. Obscrvatoml internațio
nal al ziarului Izvcstia după ce arată 
într un articol al tău încercările rcac- 
țiunii mondiale de a semăna dezbi
nare printre Națiunile UniE, căutând 
să tragă foloase din orice prilej ivit îs 
occident sau orient, .ajunge la urmă
toarea în h ere:

Vi torte democrației a făcut ca reac- 
țiunea să se găsească în defensivă 
Aceasta nu înseamnă, așa cum d-1 
Mnlotov a atras atenția, că forțele fa# 
c «mulul au lost complect eliminate șl 
că nu mai este tievoe să fie combătute. 
Dimpotrivă, sunt necesare cea mai 
adâncă vigilență, cea mai peilectă aten
ție și cea mai complectă demascare a 
Intrigilor tu'iiror grupurilor fracționare 
profasciste șl imperialiste, ca și elimi
narea ultimilor rămășițe ale fascismului 
șl consolidarea democrației.

Această hotărâre au arătat-o popoa
rele la alegeri. Această hotărâre cate 
arătată de actualul proces împotriva 
fasciștilor vlnovațl de război și de su
ferințele pricinuite națiunilor.
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