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Pro'ftarl din toate țările pnlțl-vil
CONSTITUȚIA STAL1MSTĂ

de MARIA MIRONEȚ
[poetă colhoznică ale cărei cântece suit 

populare In satele Ucrainei)

Blajin pământ natal I Voia buna fi-i părtașe 
Slobozi Iți sunt copiii din sate fi orașe f 
Impunător, neîntrerupt îți e avântul. 
Gloria lui Stalln a ocoiit pământul, 
Veacuri după veacuri urma-vor ne’neetat 
Uzinele-i luci-va, ca steaua de curat.
Stindardul lui Octombre aruncă-și strălucirea 
Iar cinci Decembrie călăuzească omenirea! 
Trăiască cel ce aduse vieții voioșie. 
Steaua noastră, Stalin, înțeleaptă căpetenie.

Organul Comitetului Regional Valea Jiului al Partidului comunist Român
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Se împlinesc in ziua de 5 Decembrie 
9 tai de când al 8 lea Congres Ex
traordinar al Uniunii Sovietice a vo
tat proectal de corstltuțle.

Sistemul socialist triumfase în toa'e 
domeniile economice. Exploatarea omu
lui de câtie om e nimicită, Iar pro
prietatea soclalls'ă asupra mlj'oacelor 
de produefie e sic bllilă ca bază a so
cietății sovietice.

Sub InfUerța hotărltoare a act stor țe- 
nom'tie economice, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea din Uniu
nea Sovietică capătă un conținut nou, 
tinzând la micșorarea progresivă a 
distantelor dintre aceste categorii O altă 
ma't transformare In viața socială a 
U R S.S. se pttrecus* In domeniul re
lațiilor dintre nsțunlle conlocuitoare, 
unde prin aplicarea teorie! marxisto 
leniniste asupra problemei naționale, 
s’a st bu t o conlucrare pe baza ega- 
l Uțil de drepturi șl a ajutorului reci
proc economic, politic șl militar a tu
turor popoa'elor unite Intr’un stal 
multinațional federativ, crelat pe o u- 
nltate de nesdrunclnat.

Aceste realități economice șl sociale 
din 1936, aceste uriașe realizări sunt 

Tratativele pentru încheierea 
contractelor colective de muncă /
Comunicatul Confederației Generale a Muncii 1

Dum'nlcă dimineața a avut loc o ședință a reprezentanților U. O. I. R -ului împreună cu reprezentanții 
C. O M-ului șl delegații uniunilor sindicale.

La această ședință au fost discutate modalitățile de ducere a tratativelor în vederea încheerii contrac
telor colective de muncă.

S’a hotărât să se înființeze o Comisie centrală de tratative care să d’acute și să hotărască asupra 
chestiunilor cu caracter general din contractul colectiv de muncă șl anume:

— angajarea saiariațllor manuali și intelectuali;
— raporturile dintre salarlațl șl patroni;
— desfacerea relațiilor de serviciu;
— munca in acord și obligațiile saiariațllor.
S’a hotărât ca paralel cu aceste discuții, toate celelalte chestiuni cme sunt cuprinse în contractul 

«olectlv sA fie dheutate în cadrul tratativelor separate, pe ramuri de producție, între reprezentanții patro
nilor și reprezentanții uniunilor de sindicate din ramura de producție respectivă. Astfel, începând din ziua 
de 3 Decembrie 1945, au început tratativele în următoarea ordine:

Luni 3 Decembrie, industria metalurgică;
M ercurl 5 Decembrie!, Industria alimentară și industria textilă;
Joi 6 Decembrie, industria chimică ;
Vineri 7 Decembrie Industria forestieră;
Sâmbătă 8 Decembrie, industria petroliferă ;
Luni 10 Decembrie, industria minieră.
Până azi, au fost încheiate contracte colective cu: industria hârtiei, industria arte grafice industria 

sticlăriei șl geamuri.
In industria textilă ramura filaturi, tratativele — cu toate greutățile provocate de unii patroni — au 

ajuns aproape de sfârșit, prin câștigarea tuturor punctelor din <ont>actul colectiv. In ultimul moment însă 
o nouă tentativă de a zădărnici acțiunea hotărâtă a sindicatelor, a fost încercată de către patroni — ei 
.descoperind'*, când a fost vorba să și semneze propriile hotărâri, că repr< xentanțli lor n’au avut mandat 
•ficlal de a d scufa contractul colectiv Intervenind Confederația Generală a Muncii, a demascat această 
sanevră și a dat termen patronilor filatori ca până Marți 4 Decembrie dimineața să pună capăt oricăror 
ferglversări, ce nu fac decât să lovească în banal mers al producției șl în Interesele saiariațllor.

oglindite în constituția stalinistâ, care 
este, cum spune tov. Stalin, „înregistra
rea șl fixarea legisla
tivă a ceea ce este de 
acum dobândit șl cuce
rit de fapt*.

Dar ea nu s’a măr- 
glnit numai a înregis
tra aceste cuceriri, E 
lementul nou revoluțio
nar al acestei consti
tuții constă ia faptul 
că ea garantează a 
ceste drepturi cetățeni
lor sovietici.

Prin drepturile șl li
bertățile acordate, prin 
spiritul său democrat, 
constituția sovietică a 
con,'l,c!.,i In cea mai 
mare măsură la con
solidarea statu’ul, /j 
ridicarea conștiinței o- 
mulul sovietic, la închegarea unității 
poporului, la întărirea sentimentului 
său patriotic.

In acest fel ea a constituit cea mai 
puternică armă de luptă împotriva for
țelor întunecate ale fascismului în mâna 

uzine șt

I. V. STALIN

acelora care au apărot pe front, în 
pe ogoare, statul clădit pe 

cea mai democrată te
melie din lume, statul 
în care poporul este 
stăpân.

Dar ziua de 5 De
cembre nu este nu
mai o sărbătoare a 
poporului sovietic. Ma
rea constituție stallnls- 
tâ, hrisov al luptei 
eroice a gloriosului 
popor sovietic, sgudu- 
Ind lumea din temelii 
șl urnind-o spre o altă 
istorie, făurită conști
ent pentru bnele șl 
propășirea oamenilor, 
poartă țn ..rândurile 
sale lumini pentru în
treaga omenire pro
gresistă. Undele aces

tei lumini se propagă șl cuprind avant- 
posturile unei lumi care se străduește 
pentru o viață mal dreaptă.

Clasa muncitoare din lumea întreagă 
a văzut la constituția stalinistâ țelul 
către ca e trebue sd tindă.

Aniversarea ei se sărbătorește anul 
acesta în împrejurările victoriei mili
tare asupra fascismului șl în sforțările 
popoarelor de a asigura o pace du
rabilă șl o securitate adevărată.

Spiritul de libertate și demoerațle, 
de dreptate națională șl socială, de 
cultură și progres al constituției sta- 
s’allnisle, oglindit în întreaga 
politică a Uniunii Sovie
tice șl pe tărîmul relațiilor cu celelalte 
popoare, face din Uniunea Sovietică 
factorul cel mai consecvent al păcii, 
bazate pe Independența șl suveranita
tea tuturor țârilor, tuturor popoarelor, 
tuturo' naționalităților.

Sărbătoarea Marei Constituții Sta- 
llnis e — far imens al civilizației — 
ale cărui lumini radiază până în cele 
mai îndepărtate colțuri ale lumii că
lăuzind lupta pentru pace și democra
ție, ttic o zi mare pentru înlreaga 
lume progresistă.

MEMBRII U.P.M. 
pot face paife din 

partidele muncitorești
Protestul împotriva 
pedepsirii preotului 

Gabosi lullu
Comunicatul Comitetului 

Executiv al U.P.M.
Comitetul Central al U P. M. 

intr’un comunicat precizează pan- 
ctul de vedere al U. P. M. fată 
de partidele din Frontul Unic Mun
citoresc.

U.P.M. vrea să mențină o cât 
mai strâ să legătură de colabo
rare cu Partidul Comunist, cu Par
tidul Soclal-Democrat și cu însuși 
Frontul Unic Muncitoresc.

Nu are nimic de obiectat Îm
potriva faptului ca membrii U.P.M. 
să fie în acclaș timp și membrii 
unuia din partidele muncitorești.

Comitetul executiv s’a mai ocu
pat și de faptul că preotul Gab6- 
si luliu, membru al comitetului exe
cutiv care a luat parte la Confe
rința U. P. M. dela Târgu Mureș, 
a fost pedepsit cu 5 zile de pe
nitentă din partea șefului său erar- 
hlc pentru atitudinea democrată pe 
care acesta avut-o la conferințl.

Comitetul Executiv In numele 
tulutor maghiarilor democrațl pro
testează împotriva acestui fapt și 
cere anchetarea cazului din partea 
forurilor bisericești competente.



ZORI NO2

Intemeerea Federației Mondiale a Tineretului 
b fost primită cu entuziasm de delegații tineretului din România.

De vorbâ cu Kovacs Pius, unul din reprezentanții tineretului 
din România la Congresul dela Londra

Prietenul Kovacs Plus, care a par
ticipat ca reprezentant al Tineretului 
■ imcltor din România la Conferința 
Moodială a Tineretului care s'a ținut 
la Londra, s’a înapoiat cu delegația ro- 
aâoâ. Am profitat de prezeD(a lui prin
tre noi pentru a-l cere să ne comunice 
Intpreilile ?i si ne voib:ascâ despre 
aoeastl Conferință.

— Delegația română, formată din tl- 
Berl reprezentând toate organizațiile de* 
■ocrate ale tineretului dela noi a ple
cat In ziua de 29 Oct. de pe aeroportul 
Băneasa spre Londra, cu o scurtă escală 
la Paris unde am fost întâmpinat! cu 
aure bucurie de Clubul Democratic dela 
Paris.

La Londra am fost primiți de Clu
bul Democratic Român de acolo, care 
ne-i arătat multă dragoste. Am luat 
parte apoi la lucrările Congresului la 
«arc au participat 63 de națiuni. Am 
fost repa tizațl in diferite corn.sil In care 
s’aiî discutat in cerc mai restrâns pro
bleme p ivind situația economică, poli
tică, culturală, sportivă a tineretului. 
Propunerile comisiilor erau apoi dezbă
tute și votate in ședințele plenare.

S’au votat în acest fel hotărâri Im
portant: pentru vieata tineretului, cum 
ar fi 8 ore de lucru pentru tineri, In 
cele 8 ore de lucru ale ucenicilor să 
fie cuprinse șl cursurile teoretice, ti
neretul să nu lucreze noaptea. S’a ce
rut 'leasemenea dreptul de vot dda 18 
ani. Conferința a hotărât că tineretul 
trebue să ducă mai departe lupta ne
cruțătoare împotriva hscismului, a reac- 
țlunii care pregătește un nou război, 
pei.tru ca prin democratizarea tuturor 
țărilor să se pună bazele unei păci du- 
rab le. Noi vrem un tr.vu In libertate, 
pace șl democrație, a h .târât tineretul 
din toată lumea.

O ședință fosrte impoitintă a fost 
ac ei In care s'a dezbătut șl hotărât 
că tineretul va lupta pentru libertatea 
și ndeoendență tuturor popoarelor. Ex
punerea reprez*ntantei tineretului in
dian a făcut o Impreiie profundă,

In iui de 6 Noemb fe au fjjt aleși 
delegai reprezentanți ai tuturor țărilor 
la Adunaiea Comitetului Executiv, cire 
■ diszutat alegerile Comitetului și Bi- 
roj'ui Federaț'ti Internaționale a Tine
retului Dcmo rat.

S'a decis ca s-dlul permanent al Bi
rou ui să fie la Paris Când președin
tele Guy de B iss a fest ales, i fost 
primit cu aclamații șl ovații nesfârșite.

A fost a es ano! vi.e-p :șed ntele Fe- 
der în pers >ana președintelui Tine
retului Antihsclst din U. R. S. S A :eastă 
alegere a fost deasemenea un prilej pen
tru tineretul Mondial de a și manifesta 
prin aplauze nesfârșite de grstea pen
tru tineretul sovietic. Reprezentantul lui 
a m iltumlt de încrederea care I s’a 
acordat și prrm te tineretului sprijinul 
Biroului In rezolvarea tuturor proble
melor care îl privesc

..„Toate națunile 
terea sau de slăbiciunea 
economice, sociale, publice și culturale ale societă|ii.

și rasele, ind ferent de, . . , situația lor trecută și prezentă, indiferent de mi.
e°s’i X^e^rn^S, de ace,ea?i d^turi în sferele vift

(Din raportul tov. Stalin făcut tn 1936 tn fața Comisiei Constituționale.^

După alegerea Biroului, președintele 
a cerut întregului tineret din toate ță
rile să dea întregul concurs pentru 
înfăptuirea programului Tineretului, șe
dința s’a încheiat într’o atmosferă pliaă 
de entuziasm șl înfrățire, cu cântece 
tinerești.

In afară de Coogresiști am avut oca
zia să stăm de vorbi cu ziariști șl par
lamentari englezi, spune mai departe 
prietenul Covacs.

Delegația Doaitră a dus în Anglia 
broșuri cu material informativ, arătând 
realizările guvernului Groza, ca reiorma 
agrară, ș. a, înfăptuite în timpul scurt 
de guvernare.

Am convocat într’o seară ziariști en
glezi cărora le-am expus situația din 
România din punct d? vedere politic și 
economic, arătând că guvernul 
Groza reprezintă majoritatea poporului 
român.

Ne-au ascultat cu mare atenție șl in
teres, dovedind că apreciază contribu
ția pe care am adus-o în lupta împo
triva fascismului.

Am fost la Legația Suedeză care g - 
rează Interese!: României la Londia, 
unde am fost primiți deasemenea cu 
cea mal mare bunăvoință.

Organizațiile femenine din Alba 
sărbătoresc deschiderea Congresului 

Mondial Femenln din Paris
La 28 Noemvrie, în a|unul deschide

rii Congresului Mondial Frmenln dela 
Paris, O giniiațlile femenlne din Aibă 
aif pirticlpat la un meeting, urmat de 
un forr.e reușit program artistic.

Meetingul a fost deschis de prietena 
Ara Matei, președinta U. F, A R din 
Alba, care a vorbit despre Cong esul 
Mondial Femenin, primul cogres al fe
meilor după groaznicul războiu, primul 
congres la care participă femei din toa
te țările dornice de p?ce șl libertate, 
femei din toate categoriile sociale. Pro
gramul acestui Cogres care îodrumează 
viitorul femeii ca muncitoare, mamă și 
cetățeană, este ds'Ptrgena fascismului, 
as gurarea ’ mocrațH în toate țările, 
hază a cons Udă .11 păcii între popoare. 
Al d ’llea punct al programu ul este 
dobândlfra de către toate femeile a 
drepturilor cuprinse în „Chaita Inter
națională** La a est program au ade
rat peste 120 milioana de femei.

După ce arată In mod amă unțit ce 
însemnează înfăptuirea pr gramului, 
pentru fem-.il d n România, care au 
cunoscut exploatarea și asuprirea și 
apoi urmările răzbWulul fa. st, pde- 
tena Matei arată că toate femeile, inte
lectuale, muncitoare, casnice, țărance, 
au ad rat să contribue prin luptă ș{ 
munca lor la îndeplinirea hotărârilor t e 
se vor lua la Congres.

Am fost apoi Invitați de un grup de 
deputați laburiști să vizităm Parlamen
tul, apoi la un ceaiu și ne-am dat seama 
de interesul pe care îl poartă situației 
din România, ascultându-ne șl cerând 
lămuriri în toate chestiunile.

La Paris unde am stat câteva zile la 
înapoiere, primiți cu multă că'dură, am 
cunoscut partizani români care ne-au 
vorbit despre cei 80 de români înrolați 
n rândurile Rezistenței Franceze morți 
împotriva naziștilor cotropitori.

Înainte de plecare delegația noastră 
a zdus salutul ei prin Radio, unde a 
vorbit prietenul Macovescu din partea 
O.T.P.R., tânărul Florescu, din par
tea tineretului Socialist, șl tânărul Ră- 
dulescu din Tineretul Liberal, arătând 
c-m duce tineretul din România lupta 
împotriva fascismului, a reacțlunii, a șo
vinismului, contribuind cu toate forțele 
sale la înfiățirea popoarelor conlo
cuitoare.

Intemeerea Federației Mondiale a Ti
neretului, a încheiat prietenul Covacs, 
primită cu entuziasm de delegația ro
mână este un jalon în plus în făurirea 
unei păci trainice între popoare, pen
tru cUdirea în libertate a unei vieți 
mai bune.

A mai vorbit D-na Doctor Lauri Jo- 
san despru «Trezirea Copilului la viață" 
fă ând un studiu al dezvoltării sufleteș
ti a copilului de>a naștere până la vârsta 
școlară.

D-na El<*<ia Paitellmon a voibit des
pre «Dreptul de vot acordat femeii", 
arătând importanța și îndatoririle care 
decurg din acest drept, acordat de gu
vernul democrat care prețuește rapor
tul muncii și luptei femeii la viața soci
ală. Prin participarea masivă la vot 
fem ea va sprijini democrația care pe 
lângă drepturi li asigură odată cu con- 
dijiunlle cele mal bune de dezvoltare 
în toate domeniile, posibilitățile de 
folosire a acestor drepturi.

Programul arliillc pregătit șl condus 
de d-na directoare Ciuleam-, președinta 
comitetului de I- ițiaflvă de aderare la 
programul Congresului Mondial dela 
Paris, s’a bucurat de un bineme
ritat succes, adunarea luând sfârșit îri- 
tr’o atmosferă de solidaritate șl en
tuziasm

Citiți șl răspândiți ziarul

„zori «or

CORVIN S. A. DEVA

Convocare
Mebrii societății Corvin S. A. De»* ■■■* 

convo;ațl tn adunare g.nerală extraordinară 
pe ziua de 22 Decembrie 1945, orele lf, ta 
localul societății In str. Avram Iancu ar. IC 
următoarea

ORDINE DE ZI
1. Deschiderea ședinței.
2. Majorarea capitalului social dela 8 0M.0M 

jei la 20 000.000. lei, majorare ce se va IscăH 
în 2 emisiuni, atunci cftnd va hotărâ coasl- 
liul de administrație.

3. Modificarea art. 5 din statute cn urmă
toarea redactore «Capitalul social este de 
20.000.000 lei repartizat in 2000 acțiud a 
10.000 lei fiecare. Acțiunile sunt indivizibile 
și nominale*.

In caz când adunarea nu se va ține I* aceas
tă dată ea se va ține in ziua de 31 Decem
brie a. c. cu aceiaș ordine de zi.

Cei ce doresc a lua parte la ședință sunt 
datori a depune acțiunile cu 3 zile înainte de 
adunare la Casa de Păstrare S. A. Deva sm 
la sediul societaței.

Consiliul de Administrația

Casa Centrală a Asigurărilor Sociale

Nr. 13.983—945

Publicațlune
in ziua de 14 Decembrie 1945, orele 

11 se va ține h sediul Spitalului T. B. 
C. din Brad o licitație publică pentru 
Instalarea unui topogrof la acel spital.

Licitația se va ține în conformitate 
cu dispozițiunile Regulamentul de mo
dul și matura în care se aplici Legea 
Contabilității Publ ce în Asig. Soc.ale, 
precum și pe baza caetelor de sarcini 
juridic și te.hflic, cuprinse în dosarul 
licitației.

Odată cu oferta sigilată cu ceară, se 
va depune de D-nii concurețl și ga
ranția de 5 ia suta din valoarea ofer
tei, în numerar, efecte de Stat ori ga
rantate de Siat.

Pentru orice info. mațiuni se va adresa 
mlnistrației Sanatoriului T. B. C. Brad.

D.recțimiea Generală,

Casa Centra ă a Asgurărilor Sociale

Publicațlune
in ziua de 12 Drcen.brie 1945, orele 

11, sc va ține ia sediul Casei de Asig. 
Sociale Deva, o licitație publică cu 
termen scurt pentru executarea lucră
rilor de inslalațiunt electrice dela Sa
natoriul T. B. C. din B.ad.

Licitația se va ține îu conformitate 
cu dispozițiunile Regulamentului de 
modul și măsura in cate se aplică Le
gea Cont, oililâții Publice in As g. So
ciale, precum și pe baza caete or de 
sarciui tejinic și juridic, cuprinse în 
d isarul licit, țttl.

Odită cu ofeita sigilată cu ceară, se 
va depune de D-nn coticumip și ga
ranția Ifgalâ' de 5 la sută diu va
loarea ofe tel, în numerar sau efecte 
do Si it ii r.uantate de Stat, ia rc- 
clpls.» Ca :l de D puneri și Constm- 
ntțlunl, care la adjudecarea uetinitivă 
se va complecta ia 10 la sută.

Pentru orice infoimațluni, se va a- 
dresa Casei de Asig Sociale Deva, 
între orele 8—11 ui bec. re zi de 
lucru.

Direcțiunea Generală.



roti NO!

Viața de partid

Ședința convocată de Partidul Comunist 
în Colonia Ciangăilor din Deva \

Pentru ziua de 1 Decembrie Comi
tetul !*ca! d u Deva al P, C R. a che
mat toată populația maghiară pentru • 
yediBl ce s’a ținut în Colonia Cian- 
glltor.

A participat un mare număr de 
plugari, meseriași și muncitori maghiari.

Trebue să remarcăm lipsa iotelec- 
tuabtltii maghiare dela aceasta je- 
âtnțij

Primai a luat cuvântul tov. Burlacu 
oare Intre altele spune:

Frați șl tovarăși maghiari !
Trebue să vă mărturisesc dela In- 

cepat cl mă simt cuprins de o mare 
bucurie că am ocazie să vorbesc în 
■j'.ocwl D*s. Totuși, regret ceva, re
gret '•* nu pot să vă vorbesc în limba 
atât de frumoasă a lui Ady și PelOfi,

F a(i magii ari I
După cum fecare naționalitate din 

lume are clica ei de reacțonari, tot 
așa reacționarii de pe întreg globul au 
strânse legăturile între el.

Ei caută ca să semene politica în
vrăjbirii și după cum caută aiurea, toi 
așa caută și in țara noastră. Această

Discursul tov. Varga, secretarul 
ludețean Hunedoara al P. C. R.

Tov. Varga primit cu mare entuzi
asm spune îa limba maghiară:

Frați maghiari I
In primul râid vă aduc salutul co

mitetului județean al P.C R. In scurte 
cuvinte o si Încerc să arăt atitudinea 
partid Iul nostru față de problem i na- 
țioraU lă (ilor.

Nu sunt probleme separate româno- 
maghiare, dat fiind că avem înaintea 
floatfr* o singură țintă: aceea de a 
duce țara r.oastiă pe calea adevăratei 
democrații, care as gură tuturor popoa- 
rel r conlocuitoare drepturi egile șl 
cordițiunl prielnice de dezvoltare. Isto
ria. n- învață că în trecut a ad s pe 
maghiari șl pe>omâ .1 la luptă comună

DwJ», H >ria, Cloșca și Crlșan sunt

Speculanții să fie aspru pedepsei
Speculantul Pop Candin din A ba-lulia in loc să f e 

trlm s la ocnă a scăpat numai cu amendă

In ziua de 10 Noembr'e a venit 
spre judecare la Curtea de Apel din 
Sibiu procesul faimosului sabotor d n 
Alba lulia, Pop Când n, la care s’a 
descoperit o Importantă cantitate di 
mărfuri dosite precum și enorma can
titate da 700 kgr. zahăr, Opin a pu- 
bli ă a fost Indignată de acest caz, 
mal a'es că acaparatorul acestui aliment 
atât de necesar este fratele fostului 
subsecretar de stat manist I >auci Pop 
din A ba-Iulfa, Mada fusese descope
rită de mim itorl chi<r la sediul Par- 
Hlulul Națlonal-Țărănist din Alba-lilla, 
ascuns In adâncitura unei uși

După ample șl agitate desbaterl în 
fața Tribunalului din Alba, vinovatul a 
isbutit să scape de rigorile legii, fiind 
achitat de cdma de s-botaj, deși vina 
era evidentă, alegând i-se numai cu o 
amendă pentru delict șl nici o zl în- 
chisore.

Față de această sentință atât avoca-

învrăjbire nu poate aduce decât răz
boi. Cui folosește aceasta? Aceasta nu 
folosește decât bandiților de reacțio
nari peotrucă numai el au proirturl din 
des'ănțulrea conflictelor mondiale. Car
nea de tun au dat-o numai acei care 
trudesc fie fa plug, mine, fabrici, u- 
zine, fie a:el care îșl duc o viață 
destul de mizeră lucrând în barouri,

Ca să nu trecem prin vremurile gro
zave din care abia am scăpat, noi nu 
trebue să ne mal iăiăm provocat!. Așa 
cum întregul popor român luptă îm- 
porrlva jeacțiuni românești reprezentată 
azi prin Maniu și Brătianu, tot așa 
poporul maghiar tribale să du.ă luptă 
necruțătoare împotriva șoviniștilor și 
reacționarilor maghiari.

Tov. Burlacu dupăce trece în revis
tă evenimentele politice ale ultimei săp
tămâni, îșl încheie discursul cu un a- 
pel călduros pentru înfrățirea tuturor 
naționalităților conlocuitoare.

Discursul tov. Burlacu a frst tradus 
în limba maghiară de tov. Dubovsky]

eroii țărănimii maghiare șl române.
Astăzi muncitorii șl țăranii români și 

maghlail duc împreună lupta mpotriva 
reacțiunii maghiare și remâne care 
susținută de reactiunea Internațională, 
vrea să facă din Ardeal un nou fo
car de război. Reacțlunea română re
prezentată de Maniu și reactiunea ma
ghiară în persoana Contelui Bethlen 
șl au dat mâna pentru a iovi, pentru 
a d struge t nerile democrații ale celor 
d iuă țări, folosindu-se de provocări șl 
ațâțări șovine. Atacurile lor se îndreaptă 
spre organizatele democratice, cum 
e»te Uniunea Popii ară Magh'a'ă, care 
prin atitudinea sa h >tă< Hă In It pta îm
potriva reacțiunii din p op-iile rânduri 
și-a câștigat încrederea Ouvcrnului 
democrat român.

tura statului cât șl Parchtul Tribuna
lul I Alba au făcut ree rs mc tiv. t, 
C’rând ped-ps'rea infru torului pentru 
crimele de sabotaj de care a reușit «ă 
fie achitat. „

Recursurile au venit spre judecare 
la Curtea de Ap' I din S h'u în ziua 
de 10 Decembrie. Aici pe un motiv 
de formă de procedu ă, anume că au 
fost adresate .Președinții I Instanței 
Spciale* șl nu „Domnului Orrfier al 
Instanței Speciale*, Curtea a găsit de 
cuviință iă anuleze recursurile făcute 
de Minliter șl de Parchet.

împotriva acestor magstrițl, cari în 
loc să se încadreze spiritului nou al 
vremurilor de azi, au privirile întoarse 
spre trecut, se Impun măsuri energice, 
în cazul de fața se cere o anchetă 
severi spre a st ibill din examinarea 
dosarului felul cum este sabotată apli
carea legilor economice aduse de gu
vern.

Trăim de câteva luni în democrate 
șl libertate pe care am plătit-o cu grele 
sacnfcil. Pentru a ne putea desvolta 
în această democrație trebue 6ă lichi
dăm reactiunea, trebue să reeducăm 
massele otrăvite zeci de ani, de șovi
nism, trebue să reeducam tineretul în 
spiritul nou al înfrățirii,

in lupta aceasta nu suntem singuri. 
Toate popoarele luptă pentru pace prin 
distrugerea definitivă a fascismului și 
reacțiunii. Organizații uriașe ca Fede
rația Sindicală Mondială sunt un spri
jin și o garanție a reușitei acestei lupte.

Țările vecine, Ungaria, B Igaria, Iu
goslavia și au spus cuvântul pentru 
apănrea democrației.

Datoria fiecărui cetățean maghiar de
mocrat este ca luptând împotriva re
acțiunii șl șovinismului din propriile 
rânduri să sbângă lâdurile în jurul U. 
P. M. să întărească această organiza
ție care împreuna cu organizațiile de
mocrate române luptă pentru înfrățirea 
și colaborarea celor două popoare spre 
binele amândurora.

Partidul Comunist, partidul clasei 
muncitoare care luptă pentru fericirea 
tuturor pop. arelor, pentru conviețuirea 
pașnică și înfrățire cere sprijinul vos- 
tiu, al fiecărui om cinstit în îndeplini
rea năzuințelor comune ale celor două 
popoarelor.

La cerereș celor prezențl s’a hotă
rât ca din două In două săptămâni să 
se rrpete aceste ședințe din colonia 
Ciangâflor.

Activitatea Apărării Patriotice din Dev
Apărarea Patriotică sprijină victimele 

brrarel farclste. Azi, când rănile adâici 
provocate dc u gla războiului hitlerist 
sângerează încă, A P. șl-a luat sarcina 
de a mobiliza massele în vederea aju- 
toiâ'ii acestor victime, pentru soluțio
narea definitivă a problemei invalizilor, 
orfanilor, văduvelor, deportațllor.

Ridicând moralicește ș! fizicește acești 
oanier i A. P. caută să le dea posibili
tatea să se integreze în munca produc
tivă, cortribulnd la prrspeiltalea eco
nomică a țării. Aceeași grijă o are A. 
P. pentru salvarea și educarea copiilor 
orfani, pentru a lace din ti mâine ce
tățeni cinstiți șl democrați.

lată ajutoarele date de A. P. d n Deva 
in lunile Septembrie, Octombrie și 
N irmhrie:

Ajutoare în efecte în valoare de lei 
562 000, Mâncare: 232 prânzuri, 30 
d junurJ, 60 cine lei 347.700 Ajutoare 
ocaz'onale lei 276.766 Alte ajutoare Ici 
60 f 00. Alimente 75 000 Total lei 
1 311.466.

S’au făcut apoi plasări în producție: 
5 cazuri.

Asistentă medicală gratuită, internări 
l.i spital: 85 cazuri.

Avem 4 Invalizi șl depnrfați, pe care 
A P. îi susține la Sanatoriul defuber- 
culoșl dn Oeragiu,

3 copil orfani Iau în permanență 
maia gratuită.

Intervenții zilnice pentru Invalizi și 
deportați, spre a ușura deplasarea lor 
la domiciliu. In acest din urmă caz a- 
vem uu concurs prețios din partea bi
roului 1.0 V R, a Armatei, n cărei co
laborare permanentă cu noi dă dovadl

UF/.R. din Roș
a deschis o cantină școla

Uniunea Femeilor Antifasciste 
județul nostru a început o int< 
activitate pentru a veni in sț 
nul copiilor prin înființarea 
număr cât mai mare de cămin c 
șl cantine pentru copii.

In cadrul acestei campanii l 
A. R adaogă un nou succea ] 
inaugurarea făcută zilele acei 
a unei cantine școlare, care 
gură masa la 30 de elevi.

Venind in ajutorul nevoilor 
piilor, viitorul de mâine a țării 
F. A. R. își îndeplinește una 
cele mai importante sarcini.

Centrele de ocrotii 
a copiilor

vor primi mai mult zohă

Ministerul Sănătății a intervenit 
lângă Subsecretariatul de Stat al Af 
vizionării Armatei și Populației Ci 
pentru majorarea cotei de zahăr per 
copiii Internați In centrele de ocro 
a copiilor.

Acest punct de vedere fiind aprol 
aceste centre vor fi socotite ta 
tegorla spitalelor, aprobându-se cota 
zahăr ce se dă acestora.

de adânca înțelegere a durerilor po| 
rutul.

Primăria și Prefectura zilnlc’ne tril 
un număr anumit de cazuri spre rez 
vare.

Dar toate acestea sunt foarte pu 
față de sarcinile imense ce 6tau tn f 
A. P. Pentru îndeplinirea lor Apărai 
Patriotică cere sp.jjkiul futuroi cetățe 
lor patrioțl pentru a netezi calea re 
cerii tării.

Școala Normau 
maghiară 
din Aiud 

a fost redeschisă
Școala normală mighia ă din Ai 

care sub guvernele fasciste a fost ot 
gată să-și înceteze jctivltatea s'a ; 
deschis.

La 1 Dccnnhri ■ au dat examene i 
acela cari din cauza suspendării curi 
riior nu-și au putut primi diplomele

Prin Instaurarea r< g nulul demon 
tic în România, tințiof tâțilejj conluc 
toare, cari se bucină dc oaie drep 
riie, îșl pot reface l tituțllle lor 
cultură.

Pentru abonași
Rugăm pe ab «nații noș 

care na primesc ziarul 
timp să ne fac4 cunoscut 
ceasta prin scris pentru 
lua măsurile cuvenite.

Ad-fia nari
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5 DECEMBRIE 
ziua Constituției 

Staliniene

PROECTUL DE CONSTITUȚIE ÎNAINTAI" 
DE PARțIDUL COMUNIST FRANCEZ

Adunarea Națională este orga-
Acum 9 ani — la 5 Decemvrie 1936

— la al 8-lea congres extraordinar 
sovietic s’a adoptat noua constituție 
sovietică căreia p porul sovietic i a 
dat numele de „Constituția Staltnlană”, 
după numele făuritorului el.

Ziua aprobării Constituției Sovietice
— 5 Decembrie — a }ost decretată 
sărbătoare națională.

Adoptarea nou el Constituții a fos 
unul din cele mal Importante eveni
mente din istoria Statului Sovietic. 
Importau a el este determinată de alt
fel fi de faptul că prin aprobarea no
ul corstltuțl s’a început o perioadă 
îndelungată de progres al primului 
Stat Socialist din lume. Ea cons/lnțeș- 
‘e schimbarea Intervenită In toate dome
niile vieții din țara sovietelor.

In cuvântarea tov. Stalin din 25 
Noemvrle 1936, cu privire la proectul 
ton el constituții, prinț'e altele a spus:

„La capătul drumului de luptă șl 
lt lipsuri străbătut de noi, este plâ- 
ut sd al o constituție proprie care 
egițerează roadele victoriilor noastre. 
3ate plăcut șl îmbucurător să știi 
teatru ce au luptat oamenii noștri șl 
um au obținut victorii de o Impor- 
anțâ mondială. Este plăcut șl Imbucu- 
Jtor să ști că sângele vărsat din bel- 
tg de oamenii noștri n'a fost vâr
ât in zadar că el șl a dat rezultatele".

In anul acesta poporul sovietic săr- 
dtorește zlaa cor stltuțlel Intr’o at- 
wtferâ deosebit de solemnă. Peste 
'ouă luni, la 10 Februarie 1946, pe 
tua Constituției Stallnlste vor avea 
îs alegeri pentru Sovietul Suprem al 
btlunii Sovietice.

Azi, In uzine și fabrici, Instituții șl 
zoii, In colhozuri, oamenii muncii or- 
anlzeozl serate ș‘ scbârl In onoafea 
Irbdtorlt naționale „Ziua Constituției".

.Radio Moscova"

PARIS. — Grupul comuniștilor
din guvernul francez a prezentat nul suprem al republicii franceze, 
proectul nouei constituții franceze. Ea alege președintele pe timp de

Proectul naționalizării energiei electrice în Franța
PARIS. — Consiliul de Mi

niștri francez s’a întrunit Marți 
dim sub președinția Generalului 
De O iulie Ministrul producției 
industriale a făcut proectul de

naționalizare a energiei electrice. 
Joi, acelaș profet va fi expus 
Adunării Naționale, lot Joi mi 
nistrul de externe Bidault va 
face un expozeu politic.

Tratative comerciale între 
Uniunea Sovietică șl Franța

reprezentantul comercial adjunct 
al Uniunii Sovietice în Franța.

6 ani iar miniștri din guvern activea
ză sub controlul Adunării Naționale.

După noua constituție, fiecare 
ministru este responsabil de acti
vitatea sa față de Adunarea Na
țională iar deputății sunt responsablK 
față de alegători, care-i pot Înlo
cui oricând

Proectul mai prevede separarea 
Bisericii de stat, inviolabilitatea 
domiciliului, păstrarea secretului co
respondenței și garantează dreptul 

asf-
pre- 
și la 
par-

MOSCOVA. — Delegația co
mercială franceză a sosit la 
Moscova. Ea a fost întâmpinată 
de către comisarul adjunct al 
comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice, reprezentantul comer
cial al Uniunii Sovietice în 
Franța, șeful primului departa
ment european din comisariatul 
poporului pentru afacerile st'ăine 
ș. a, Cu acelaș avion a sosit și

la muncă, odihnă, care este 
gurată pe socoteala statului, 
cum și dreptul la învățătură 
judecată gratuit. Proprietatea 
ticulară fiind rezultatul unei munci 
este socotită de partidul comunist 
ca intangibilă.

TRATATIVE 
Ceho-Ungare 

pentru schimb de 
populație

In Austria continuă negocierile 
pentru formarea noului guvern

Tiegl 1 pari iru constituirea viitorului guvern.
Udului popular auslrioe a prl- „ , , . \ „
mit depline puteri pentru a ne- ' a ș uai coniaci cu Renner 
gocia cu socialiștii și comuniștii fruntași ai partidului so-
șt pentru a avea întrevederi oen- ciclist.

LONDRA. — La Fraga au în
ceput discuțiile ceho-ungare pentru 
schimbul de minorități. Tot în a- 
celaș timp se vor discuta despă
gubirile pe care Ungaria le va 
plăti Cehoslovaciei pentru pagu
bele cauzale In război prevăzute 
In tratatul de la Moscova.

C. G. M. din Franța Va continua 
să activeze în favoarea 
naționalizării băncilor

I fost fixată data alegerilor în Grecia
ATEVA. — Sophu'is șeful 

ului guvern elen a declamat că 
ita alegerilor a fostfixatăpen- 
u ultima Duminecă din luna M îr- 
e 1946 AHațll vor trimite în 
! ecla în afară de cel 200 ob- 
rvatori, alte 800 persoane pen- 
u a observa, alegerile.

♦

E.A M. care numără 2.000.000 
tmbri activi a oferit noului 
ivern Sofulh sprijinul deplin, 

urmăoarele 3 condițluni :
— Acordarea amnistiei pentru 
țlnufii politici.
— Epurarea poliției șl forțe- 
’ înarmate.

— întocmirea unor noui liste 
electorale bazate pe recensă
mântul general.

PARIS. Legea pentru naționali
zarea marilor bănci franceze este 
primită de Confederația Generală 
a Muncii din Franța numai ca un 
prim pas al unor mari transformări. 
Scopul a fost ca să se elibereze 
Franța de sub controlul intereselor 
financiare streine. Comerțul extern 
șl independenta economică cer ca 
toate relațiunile cu străinătatea să 
fie monpolul unei singure organi
zații de stat. Confederația Gene

rală a Muncii dn Franța va con
tinua să activeze în favoarea unei 
naționalizări adevărate a creditu
lui și a băncilor.

pe

ALEGERI 
GENERALE 

POLONIA 
baza Constituției din 192!

Șf/R/ SCURTA
• PARIS Leon Juhaoux secretarul gcnerel al Confederației Generale a Muncii Fran

ceze â plecat la Londra unde va asista la conferința organizată de biroul Internațional al 
muncii șl ucrărlle comitetului sindical franco-britanlc.

• ROMA. Primul-ministru Italian Gaaperi va deține și postul de ministru de externe 
Socialiștii vor deține astfel ministerul de externe iar liberalii trei ministere tn domeniul eco
nomic. La Guvern participă șl fostul ministru Bonomi.

• MOSCOVA. La 6 Decembrie la Belgrad va avea loc primul match de foot ball intre 
e< H|pa Casei Centrale a Armatei Roșii șl echipa jugoslavă ce porrtă denumirea «Partizanii*.

• Delegația E A. M, compusă din mai mul(l fruntași, Intenționează să rămână la 
Londra 2 săptămâni. Ei vor avea întrevederi cu d-l Bevln, cu șefii partidelor engleze al cu 
comuniștii

VARȘOVIA, 
pagandet a declarat că alegerile 
generale vor avea loc în cursul 
anului viitor, organizate pe baze 
Constituției din anul 1921. Se 
știe că amendamentele, aduse 
Constituției în anul 1945 de 
către generalul Pi l sud s ky au fost 
decretate în anul 1944 de către 
comitetul de eliberare ca fiind 
fasciste șl nedemocratice și că 
singura constituție de mo‘rafiei 
este aceea din anul 1921.

Ministrul Pro-

laprlmerlz |ud. Hnuedoara Devs V8R —l<M8


