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Comitetele Centrale și candidații Partidu
lui Comunist Român șl ai Partidului Soqial- 
Democrat în 
în ședința comună în ziua de 23 Octombrie
1946, (trecând în revistă perioada dela d,av'a> 
uicheerii Frontului Unic Mițfncrtores'c, consta
tă o consolidare a unității de acțiune între 
eele două parfijde, în urma campaniilor între
prinse în comun și îndeosebi în urma acțiunii 
comune dusă în cadrul campaniei electorale.

Cele două partide unite în Frontul Unic 
'Muncitoresc au reușit să întjăreăscă unitatea 
sindicală, în lupta pentru ap|idarea contracte-» 
lor colective și pontru apărarea drepturilor 
și revendicărilor salariaților.

In cursul acțiunii pentfu aplicarea reformei 
agrare cât și a campaniilor de reparare a 
uneltelor agricole și de combatere a urmărilor 
secetei, a fost întăritjă alianța dintre muncitori 
și țărani, țăăăm’mea manifestâpdu-se tot ma' 
mult c-a o forță politică activă.

Frontul Unic Muncitoresc a constituit baza 
concentrării tuturor forjelor democrate, și în 
colaborare cu alte partide a reușit să închege 
Blocul Partidelor Democrate.

S'a asigurat muncitorimii un rol impor
tant î.i guvern si în viata de Stat, ce “'aîSe con
stitui- una din realizările de bază ale rcgimuf,ui 
democratic din țara noastră.

Frontul Unic Muncitoresc joacă un rol ho- 
lărîtor în lupta pentru distrugerea vestigiilor 
fascismului și pentru democratizarea țării.

Consolidarea ynitâții de acțiune 
între partidele muncitorești 
Rezoluția ședinței comune a Comitetelor Centrale 
$1 a candioatilor Partidului Social-Demsdat $1 a 

Partldu’uî Comunist Român

SINDICATELE FATA DE ALEGERI
Conferința tov. Gheorghe Apostol 

la postul da radio „România Liber*11

Sentința in procesul proprietarilor 
de mașini de treerat care n’au predat olumul 

In ziua dc 24 Octombrie a.
c-, Instanța Specială de sabotaj 
economic de pc lângă Tribuna 
Iul Deva a dat verdictul în pro 
cesul proprietarilor de batoze 
(mașini de treerat)) vinovați că 
nu au predat cantitatea de oTum 
la care erau obligați prin ordo-

nanța Prefecturii dată în acest 
scop, condamnând pc 4 din ei 
|a câte 2 luni închisoare corec- 
țiomlă procesele celorlalți uni 
nându-se pe data 30 Oct. Iițdul 
gența de care a dat dovada ju
stiția, credem că nu va mai fi 
posibilă, în viitor, noua lege

LUNGIMEA PLL LEi C f R Ifl fXPLOAlARi:

Ajdunarea constată oă, în linii generale, Fron
tul Unic Muncitoresc a funcționat nSul(|umițqr 
a că mai ajes în ultim'eje luni, sc observă o 
serioasă îmbunătățire a colaborării între orga
nizațiile c,elor două partide. Acojo unde mai 
există unele fricțiuni, ele nu au^un caracter prin 
cipiap ci se datorează pe de o parte nivelului 
ideologic și politic scăzut aj unora dintre mem 
brii celor două pajrtme, iar pe de altă parța 
spiritului sectar și exclusivist manifflstat de unii 
comuniști sau social-democrați, precum și fap 
tului că unii membri al ce]or două partide p/J,n 
ambiții și interese egojste deasupra interese
lor generale. i

Ținând seama de covârșitoarea însemfiiăta.te 
a apropiatelor alegeri, pentrtî viitorul democ
rației românești, adunarea consideră că sar
cina principală a Frontului Unic Muncitoresc 
este mobilizarea tuturor forțelor iii ațe țării 
pentru ca, în colaborare cu 'celelalte p^rtîde1 din 
Blocul Partidelor Democrate, să asigure o ca
tegorică victorie a Blocului Partidelor Democ
rate și înfăptuirea platformei-program.

Comitetul Central al Frontului Unic Muncltoreic va ela- 
hara un proect de perfecționare a colaborării In Frontul 
Unic Muncitoresc, care va prevedea:

Colaborarea strânsă între fracțiunile par
lamentare și în guvern.

Crearea unui organ coordonator pajrla- 
inentar și guvernamental.

Obligativitatea aplicării în practică a ho- 
tărîrilor luate dc comun acord. Responsabili- 

Continuare In pap 2-3

prevăzând pedepse exemplare 
pentru toți acei cari caută s|a 
facă speculă cu produsele ali
mentare.

/Muncitorii din Baru Mare 
luptă contra speculei sl f'ujtărli statului

In seara zilei de 21 spre 22 
Oct. a. c., tov. Serlaccc Razinur 
Președintele Sindicatului Fore
stier din localitate, tov. "Solari 
Eugen Secretar al aceluiaș Sin
dicat precum și prietenul Chc- 
șcriti ItiliLi Președintele Org. Fr 
Plugarilor, au văzut trecând pc 
șosea venind dinspre I lațeg ții 
mergând către Pctroșeni — Tg. 
Jiu, un grup de oameni cari mâ 
nau o circadă de cca. 120 — 
150 de vite.

Fiind întrebați dacă au bilete 
pentru vite, oamenii au răspuns 
că nu stau de vorbjă decât cu 
autoritățile legale. Venind la fa-

D ala rațiile depu
tatului laburist 

Platta-Mills 
asupra situației 

reale din 
Remânia

Tov. Oh Apostol, membru în C. C. al P. C. R, prtțed 
Confederației Generale a Muncii ți primul candidat dt pt lista B P. D. 
din jad. Hu'itdoira, pentru alegerile parlamentare, a tinot la postul 
de rad o „România Liberă*, 
,Stndicatrle foța dt alfgtri‘‘.

După ce analizează situația sin 
dicatelor în trecutul României 
sub guvernările „istorice”, tov.

G.Gh. Apostol, președintele C.

Iov. OHEOROHE APOSTOL

M. a scos în relief poziția sin
dicatelor în actualul regim, Spu
nând între altele:

„Primul guvern cu adevărat 
democrat, din toată istoria po
litică a țjării noastre guvernul 
de concentrare democratică pre
zidat de d. doctor Petru Groza, 
nu numai că nu s’a opus dqs- 
voltării mișdării noastre simfi- 
cale, dar i-a iețat cel in.ai mare 
sprijin, prin legile democratice 
pe care le-a decretat.

Sindicatele (devin persoane Ju
ridice făr|ă multe formalități și 
avizul Yor este cerut în abso
lut toate problemele care sunț 

ța locului jandarmii, au consis
tat că niciunul nu avea bilet 
pentru vite a căror valoare este 
dc 40 milioane lei.

Fiind dc față și trei funcțio
nari ai gărzij financiare s’tapi 
încheiat acte dc dare în jude
cată acestor sabotori cari, falO 
speculă cu vite.

Contingentul 1945 va fi lăsat la vatră
La Conferința Comandanților 

dc Mari Unități din întreaga ța
ră, d. general ((ostili lonașcu, 
șeful Marelui Stat Major, a de-

Joi 31 Octom

SEMNUL
BLMULUI FÂflllDMO DtMOUUTl

o docnmenfoță conferință, despre:

legate de interesele salariafi- 
lor. '

Guvernul Doctor Petru Groza 
cu concursul miștării sindicale 
a legiferat o serie de măsurt 
în favoarea s(v rialilor: tecon®- 
matele, desființarea plafonului 
la munca în acord, degrevările 
de impozite, etc..

Muncitorimea manuală și in
telectuală pentru prima da
tă, reglementează ea însăși, 
condițiile țde muncă, iar Sta
tul Democrat îi întărește ho- 
tărîrile și îi djă ajutor la apli
care.

In mimai 2 ani de activitate, 
mișcarea sindicală sub conjdtrce- 
rea Confederației Generale a 
Muncii, pe tărâm1 cultural, a or
ganizat: 6000 școli de anjalHar 
beți la care au învățat carte 18 
mii sindicaliști, 600 coruri, 50o 
de echipe teatrale, 200 orcTfe 
stre și 130 echipe de dans, A- 
vem astăzi în țarjă 2.300 biblio
teci sindicale cu peste 600.00© 
volume.

Iată pe scurt, ce poate realiza 
mișcarea sindicală într’un regim 
cu adevărat democratic. Și, sun
tem abea la început!”

Vorbind despre măsurile pre
văzute în platforma-program, 
d-sa a spus •’

„In marc parte unele din a- 
ccste măsuri s’au și realizat. A- 
stfcl, pe tărâmul fiscaj, impozi
tele pe salarii au fost rcdusle. 
Pentru a mări puterea dc cum
părare a (salariilor a|u fost de
grevate de taxe,mărfurile care se 
livrează prin economâte. Sala- 

au astăzi pâincPa ăsigura- 
un preț minim, diferența 

/uportată dc patroni1 si 
Pc acest drum mai sunt 

nații 
tă la 
fiind
Sfat
multe dc făcut In primele 5 Iu 
ni ale anului bugetar, impozi

tul pc salarii a fost dc 66jfi) la 
sută, din totalul impozitelor di
recte, iar cel comercial și indu
strial a fost numai de 15,7 lăbu
ță. Platforma-program, prcconi

Continuare fn pa^ 3 a

clarat că planul dc instrucție al 
ctg. 1946, este astfel organizat 
ca să pcriniitjă la 1 Decembrie 
lăsarea la vatră a cont. 1945 ,
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Doia Camera Agricoli din Deva

Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

Acțiunea pentru ajutorarea regiunilor 
u lovite de secetă, merge pe drumul 
\ solidarității românești

Situația însământărilor de toamnă V 
în județul Hunedoara l\

14 tractoare ale Centrelor de mașini agricole 
sunt în plină activitate

Urmările secetei clin acest an 
au stagnat la început campania 
de însămâ'rițări din toamnă în- 
târ’iând semănatul cerealelor.

Totuși ploaia căzută în ulti
mele 2 săptămâni a dat posibi
litate țăranilor să intensifice se
mănăturile. Astfel până la 23 
Oct. a. c,. s’au însămânțat ur
mătoarele :

Grâu 17.877 ha., orz 375 ha.., 
și secară 3.032 ha..

In prezent — după aprecie
rile dț. director al Camerei A- 
gricole — timpul este prielnic 
pentru semănat și se crede ca în 
to ni cc st , planul în-ămân- 
țft ilor să fie dus la îndeplinire 
sută la sută.

Ne scriu țăranii
IomI Gh- Lungi-cu <l»n corn 

Bacia — luptător antihitlerist, 
decorat pentru fapte de arme 
cu „crucea Serviciului Credin
cios”, medalia țovieticâ „Victo
ria” și clasat ca inv.iCid, — ne 
sere că, comisia comunala de 
reformă agrara din Bacia l-a 
șters de pe tabelul de impro- 
prietăriți, în timp ce rudele și 
prietenii membrilor comisiei - 
cu drept și fără drept la împro
prietărire a,u fost împroprietă
riți

Când se vor curma aceste 
nedreptăți ?

Comisia Județeană de refor 
irtă agrară nu are dc spus ni
mic ?

Hunfdoreni!
Votați lista Mr. 1, r 

B oculul Partidelor 
Democrate:

1 Ghrorghe Ap stol.
2 Petre Gula-Moțu.
3 Slmion Gârbovun.
4. Alex Drăghici,
5. Mihal Mujic.
6. Ar- n Bale».
7. Petru Mlhă Ifl.
8. Samollă DJrteasa.

Cereale necesare însămânțfl- 
rifor, sunt suficîente în intreg 
județul.

14 tractoare ale centrelor 
de mașini agri ole sunt 

in plină acțiune
In prezent 14 tractoare— „Di 

zeii” ale centrelor 'de mașini 
din județ, sunt în plină 
acțiune și lucrează pe grupe j(1 
comun Je: Strei 5 tmet., Bălcea 
3 tractoare, Orăștic 4 și Ilia 2 
tractoare.

Se execută arături pentru

Consolidarea unității de acțiune
între partidele muncitorești

(Continuare din oag. l-a) I
tatea secretarilor regionali și județeni pentru 
aplicarea in practică a hotărîrilor Comitetului 
Central al Frontu]ui Unic Muncitoresc. Secre
tarii regionali vor face rapoarte regulate asupra 
activității Frontului Unic Muncitoresc.

Combaterea și sancționarea clementelor 
care prin încălcarea hotărîrilor comune, slăbesc 
unitatea de acțiune a ccfor două p'Utrtide.

întărirea și funcționarea regulată a orga
nelor de Front Unic Muncitoresc din între, 
prinderi. Instituții, cartiere, sectoare, străzi, afât 
în acțiunea electorală, cât și îlupă ajegeri.

înlăturarea, în termenul cel mai scurî, 
^fricțiunilor și cauzelor caic le determină.

— Stabilirea unui contact permanent între 
organele de presă ale celor două partide.

— Organizarea de școli comune de îndruma- 
mare politică. /

— Demascarea rolului titcliștilor ca «genți 
ai rcacțiunii, cu scopul dcsființării lor politice 
prin 'acțiune comună.

Adnfiarea ia act cu saf’-fac’ție de voința 
celor două Comitete Centrale dc a da tot spri
jinul Confederației Generale a Muncii și or
ganelor sindicale, dc a combate cu energic 
orice încercare de subminare a unității sini 
Uicale si de a înfrânge hranifestările cticaraXdcr 
annrho-sindicalist.

Avândit-sc în vedere aportul adus de ac 
•tia|a - e,dint.ă pent-u cunoașterea reciprocă si 
Strângerea legăturilor tovărășești între comu
niști i socialist-, adunarea recomh’nMă ținerea

periodică â unor șejdințe analoage pe regiuni 
și județe. - —

Se va elabora un regulament de funcțio|r/are 
a organelor de Front Unic Muncitoresc pq toatfă 
scara organizatorică.

Dată fiind importanța covârșitoare a massf- 
lor de femei și rohi] social pe care-1 joacă în 
viața țarii, adunarea insistă emigra necesită
ți de a porni o acțiune populară comună de mo 
bilizare a mas-țelor de femei și de a strânge 
colaborarea între femeile comuniste și socia
liste, recomandând includerea în organele Fr. 
Unic Muncitoresc a unor reprezentările ale fe
meilor socialiste și comuniste.

Adunarea, considerând necesară întărirea 
muncii de organizare și de educare în spi
rit democratic a tineretului, rccomarfdă în a- 
cest scop intensificarea eforturilor Comune ale 
tineretului celor două partide.

Adunarea își exprimă convingerea că apli
carea neîntârziată a acestor sarcini, va contribui 
la o si mai marc consolidare și adâncire a Fr. 
Unic Muncitoresc, tran formând principiul u- 
nității (>e acțiune a muncitorimii într’o reali
ste invincibilă. —

, I Imfatca de vekleri și sentimentele (le caldă 
tovărășie care s’au manifestat la această reu
niune, vor servi comuniștilor și socialișțiloi* 
drept îmbaUjd în lupta dusă în colaborare cu 
cclelajfc partide înm.ăjniinchi.ite în Blocul Par
tidelor Democrate, pentru câștigarea victoriei 
decisive în alegeri.

AVIZ.
AVIZ. Se adticf la cunoștință 

celor Interesați că Ad- 
ția Financiară angițjea- 
ză imediat un meca
nic fochist pentru con
ducerea c.alorifci ului. 
In afară dc salariul lut 
getar mai prime te ca
să, luminat și înqălzit. 

Doritorii se vor adresa la Secre
tariatul Administrației 
Financiare.

'oamnă șl nrăturl renîrtt prî 
mă vară.

Costul aratului dc iugar este 
de 2000.Ooo lei.

Solicitanți pentru arat sunt 
mulți, lipsa de tractoare, resim- 
țindu-se în tot județul. .

Serviciul dc mașini a| jude
țului așteaptă repartizarea ce
lor 10 tractoare promise de că
tre Ministerul Agriculturii.

Sperăm că măcar pentru 
Campania din primăvară Ceh 
trele de mașini agricole din ju 
dețul nostru să fie înzestrate cu 
mai multe tractoare.

Scutiți de taxele școlare

In conformitate cu dispoziții!- 
nile Ministerului Educației Na
ționale, s’a acordat scutirile dc 
taxe școlare pentru copii func
ționarilor coihtmali lipsiți dc mi
jloace.

împrumut acordat
de M. F. Societății Mlnaur

Ministerul <1c finanțe a auto- 
riiat societatea Minaur dc a

Acțiunea pentru ajutorarea re 
găinilor lovite de secetă a reu 
șit să' mobilizeze pe toți cetă
țenii conștienți care-și dau a- 
portul la această operă pentru 
a ușura suferințele fraților no- 
ștrii din Moldova.

Astfel, în plasa Pili s’a co
lectat suma de 1 milion, precum 
și 1200 kg. cartofi, 1050 kg 
grâu și alte alimente

In comuna Aninoasa, s’a co
lectat numai dela particuiâ'ri su
ma de 1.237.000 lei, iar munci
torii și funcționarii dela între
prinderile minere locaje a donat 
salariul lor de pe o jumătate 
de zi precum’ și 100 kg. cărbuni 
de fiecare pe luna Octom

brie.
Sindicatul salariaților C F. R., 

din Brad, a (.oej-ut Istă; i sfd aprobe 
să țntrețin|â 10 copii din Mol
dova, care pot să urmeze șl 

contracta un împrumut ’dc 500 
milioane lei, pentru acoperirea 
cheltuclilor dc exploatare a mi
nelor aurifere.

Profund Îndurerați, soț, 
părinți șl drăgălașa fet ță, a- 
nuntă moartea scumpei lor,

Iulica Sprincean 
(nfiic. CAdnr) de 26 «nl 

înmormântarea va avea loc 
la 30 Oct. orele 14.

cursurile liceului din Brad.
Toate aceste fapte vin să ci

menteze solidaritatea româneas
ca în contra lov.turilor destinu
lui și a dușmanilor tinerei de
mocrații românești, cari nu șc 
i'jncadreaza în aqe,ațsta operă de 
ajutorare.

i 

Un gest 
de solidaritate patriotici

Jandarmii dela postul Aninoa 
sa, luând exemplu dela acțiu
nea muncitorilor din localitate 
pentru ajutorarea celor loviți de 
secetă au colectat suma de lei 
128.000 care a fost vărsată fon
dului pentru ajutorarea regiu
nilor înfometate.

Credem că aceiași acțiune va 
fi întreprinsă de alți jan
darmi democrați,, mai ales aceț 
din regiunile .mai bogate; ca
re pot colecta și alimente a- 
colo unde sunt peste iiccelsitățî.

Cetățeni,
Invalizi, Orfani ș1 

Văduve
cetiți cu toți revista 

„Apărarea** 
cu supl „Fonia Lumii 

I. O. V. R.
apare săptămânal 
500 lei exemplarul

A apărut 
Contemporanul 

No. 6.
Ultimul număr al săptămâna 

luhn „Contemporanul” prezintă 
un bogat material pfllitic, So
cial și cultural din care reținem: 
O mare ancheta despre „Prob
lemele aduaie ațe culturii ro
mâneștii”, răspunzând d-nii G. 
Căline cu, V. Maximilian și Câ
inii Rcssu; Alegerile de Zalia- 
ria Stâncii; Discuții asupra artei 
în Uniunea Sovietică de L. RXu- 
tu; Ecou Blum și marxismul de 
I. Felea; Pcisagiul prc-clcctorat 
american de Marin Dim'a; ct-v 
incm și munți în Bulgaria, un 
reportaj dc Paul Gcorgcscu; 
Traducerile de Dan Pctrășincu; 
1014; nuvelă dc Al. 1. Ștcfit- 
ncscti.

M.ai semnează articole, cro
nici, versuri dc polemici; Tudor 
Andrcescti; L. Banii, B. Cazani, 
C. Constantin, Virgil Glicor- 
gliiu, Silviau losifcscu, G. Ivaș 
cu, Horii liman, ‘fi. I ivianu Vc 
muica Porumbarii și I. Vitncr.

Ilustrații; Mircca Alifanti, MO 
Marcela Cordescu, Ștefan Di- 
initrcscii, Dcrkovits Gytila, loa 
na Grigorcscii, Karl Rocsslng.
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Adunarea Generală a Sindicatului învățătorilor 
d>n județul Hunedoara 

pentru alegerea noului comitet
In ziua de 27 Octombrie a. c., 

a avut loc, în sala festlvă^a'Pre- 
fecturei, o âdunare generală a 
Sindicatului învățătorilor din ju
dețul Hunedoara, convocată în 

r vederea alegerii noului comitet 
de conducere.

Adunarea a fost onorată prin 
prezența d-lm dr Augustin Al 
mășan, prefectul județiriiii. : 
tov. Trufaș primarul orașutifi a 
tov. Dr. Rădtilescu din partea 
R P D. și a tov. Kokosy, secre
tarul regional al C. G. M..

Ședința a fost deschisă de 
președintele sindicatului d]. înv. 
Lazăr, care face o amplă expu
nere critică a concepțiilor ca 
re au stat la baza școalei până 
la 23 August 1944, când s’a în
cheiat un capitol atât politic cât 
ți școlar în care s’au săvârșit o 
mulțime de greșeli fundamen
tale.

•■’âzi, coala nouă care ar<“ 
la bază studiul rea|ism''ti<i, își 
Inc ;pc activitatea sub fericite 
aus c

Vorbind apoi despre nou! 
statut al funcționarilor publici 
d-î* a spus:

Prin noul Statut al Funcțio
narilor Publici, învățătorii au 
fost încadrați acolo unde me
rită, c'1 factori culturali de imp- 
porfanțâ primordială. Inca-drân- 
du-se în sindicate ei își pot a 
pâra cu mai multă eficacitate 
drepturile câștigate prin grija 
pe car* actualul guvern, o are 
față de învățajtorime.

Trecând la chestiuni sindica
le, vorbitorul arată că vechiul 
comitet nu și-a putut îndeplini 
cu succes toate obligațiunile, de 
oarece au trebuit înlăturate mîfl 
te piedici, inerente ori cărui în

••Jl

Cat&țenl!
B’ocu! Partidelor 

Democrate, 
va asigura regimul de
mocratic șl suveranitatea 
depl nă a Statului Român 
în cadrul monarhiei con
stituționale

Votat! Soarele
Semnul R. P. D. In 

alegeri.

Cetățeni!
„Casa Alagâtoru’ul** 

vi dâ frate lămuriri e și 
îndrumările asupra drep 
tuiul vostru de vot

Vizitați „Casa Ah g«- 
toruiul"! 

ceput. Speră că noul comitet îșî 
va face datoria cu prisosință.

Luând cuvântul prieteițftl dr. 
Almășan; prefectul județuțui sa
lută adunarea în numele guver
nului, care a arătat atâta înțele
gere pentru nevoile învățători 
mii, și nu se îndoește că învă- 
țătorimea este alături de B. P. 
D. pentru deplina reușită în a- 
legerile ce se vor ține, la 10 
Noembrie, dovedind prin acea
sta maturitate și înțelegere a 
realităților istorice, Au mai luat 
cuvântul, tov. Trufaș, primarăți 
orașului Deva, tov. Kokosy, 
președintele comisiei locale și 
tov. dr. Rătlnlcscu din partea 
B. P. D. aducând salutul orga
nizațiilor respective și accentu
ând că uivățălorimea trebue să 
se încadreze, alături de forțele 

București, 
întreținere a 
suportate /ie

să

1o-
or-

pN;retariatul Regional C. G. M. 
Alba-Huncdoara convoacă la o 
Conferință Județeană Sindicală, 
care va avea loc în ziua de 3 
Nov. a. c..o rele 8.30 dimineața 
in sala Festivă a Comisiei Lo
cale din Deva, câte 2 — 3 dele
gați din fiecare sindicat și secții 
sindicale de preferință președin 
ții și secretarii.

Vor conferenția membrii Co 
mitetufui Regional, precum și 
tov. "Gheorghe Apostol, Preșe
dintele C. G. M.

Clieltuelqc de 
delegaților vor "fi 
către sindicate.

Fiecare tov. să aducă o situa
ție centralizatoare din care 
rezulte următoarele:

Denumirea sindicatului și 
calitatea, Totalul membrilor 
ganizați, al cotizanților, bărba
ților dela 25 ani în sus, totalul 
femeilor indiferent de vârstă, al 
tinerilor, totalul celor neorgani
zați al muncitorilor calificați în 
diferent de vâr-t i sau sex. To
talul necalificaților, al funcționa
rilor. numărul întreprinderilor, 
numărul comitetelor de intre- 
prindere și câițd s’a trimis ul
tima dare de seamă morală ți 
materială, către Uniune.

Se va adăuga un tabel '.te 
spre comitetul de conducere cu 
arătatea funcțiunilor în comitet, 
profesia, studii și apartenența 
politică, mai arătați cine este 
scos din producție.

Conferința județeană, arc o 
împortanță foarte mare.

Tovarășii conferențiari se 
vor întruni în ziua de 2 Noem-

a-democratice, iar victoria în 
legeri va deschiife drum lumi 
nos școalei și slujitorilor 'ei.

Trecându-se la alegerea nou 
lui comitet de conducere, au 
fost aleși în unanimitate :

Președinte, C. Ghițescu, in- 
sp, regional; Vicepreședinți: M 
Mangiurea Angliei, Rău Nico- 
lae, Secretar: Haneș Ștefan, 
Casier, Lazăr Alex..

Au mai fost aleși, Brezo- 
ianu Ecaterina, Ilinca Tonfa, 
Lungu Elena, Rusca Alexandri, 
Dinca Marin, Crișan Gh., Sime- 
ria Alexandru., Popescu Ștefan, 
Mâncăi D-tru, Tănplsescu Va 
sile, Sferdean Vasile; Fălesru 
Gh., Spădaru fosil și Popii 
Zamfirache.

RbBl

bric orele 20,30 la Sediul Sec
retariatului Regional, Cpzarrea 
lor va fi asigurată.

Pregătiri pentru 7 Nov. 
la Patroțenl

Consiliul Cultural din Petro
șani face pregătiri intense în 
vederea zilei de 7 Noembric, — 
a 2Q-a aniversare a Revoluției 
Socialiste din Octombrie — cu 
a cărui ocazie, orchestra Soc. Pe

Coîjul femeii
ȘEDINȚA CONSILIULUI Județean 

al F.D.F.R Hunedoara
In ziua de 23 Oct. a. c., a a- 

vut loc la Pctroșciii în sala de 
Conferințe a Primăriei în pre
zența prietenei prefect Elvira Al 
mășan, a d-rci Mia Oroza și a 
unui marc număr de delegate 
din jud ț edința Consiliului Ju
dețean al F D F R. din Hune
doara.

In cadru] acestei ședințe pri’ct

se vâmarti
ciil cu hotel |l restaurant 
tn Brad.
înformiț1! la dl Popa Flo
re* Strada Avram Imcu 
Nr. 44 Brad.

Funcționari publlcidln Deva o 
sărbătoresc apariția și aplicarea 

noului
In ziua de 23 Octombrie a. 

c. în ăaja festivă a Prefecturii 
a avut loc adunarea funcționari
lor publici din orașul Deva, pen 
tru a sărbătorii, apariția și a- 
plicarea noului Statut al Func
ționarilor Publici.

Adunarea, a fost onorată 
prin prezența d-lui Insp. G-ral 
Ad-tiv, Alex. Colfescu, a prie
tenului Prefect. Dr A. Almă
șan și a șlefilor de autorități ci
vile și militare, din [ocalîtate. 
>■ Luând cuVântul dl. Insp. 3 
G-ral Ad-tiv (Alex. Colfescu, a 
arătat principiile care stau la 
baza Statutului Fțuncțioparilor 
Publici,precum și imensele avan- 
tagii pe care le oferă funcțio
narilor de toate Categoriile, a- 
ceastă democratică realizare.

Amintește lamentabila situa
ție din trecut o funcționărimt», 
situație curmată prin grija gu
vernului dr- Petru Groza, care 
trecând peste toate greutățile, 
tinde să asigure funcționarilor, 
o viață demnă și omencască.-

Ait luat apoi cuvâidlul, repre
zentanții tuturor sindicatelor de 
salariați "din județ, aducând mul 
țumifi d-lui Insp. G-ral Adtiv 
pentru expunerea făcută, i’u- 
gândul să transmită omagiile 
lor guvernului și Confederației

troșani, va executa 
de suite pe motiv 
chinat apărătorilor 
lui și Stalingradului, opera mae
strului luli^i Horacsck din loca
litate.

lin program 
sovietic, în- 
Leningradu-

• | -

Jng. Pizo președinta Comitetu
lui Județean a dat instrucțiuni 
delegatelor asupra modului de 
constituire af comitetelor locale 
ale F. D. T R.

Prietena Bodea secretara Co 
initctiilui Județean a făcut o 
amplă dare de scamă în legă
tură cu activitatea și sarcinile 
Consiliului Județean al FDER.

Prietena Giigorcscu vicc-prc 
ședința Comitetului Județean a 
făcut o dare de scamă asupra 
realizărilor FDER. în cadrul ac
țiunii pentru ajutorarea regiuni
lor bântuite de secetă.

in încheiere a vorbit tov. Dra 
ga Tcnescu reprezentanta F.D. 
F.R. din București.

statut
Generale a "Muncii, care a dațl 
funcționărimii încredere î|n vii
torul ei șr a României Democra
te.

La sfârșit, tov. Zăvoianu Gas 
par, președintele Sindicatului 
Funcționarilor Publici — 'Deva, 
a dat citire telegramelor trimisei 
ca semn de recunoștiință M. S. 
Regelui, D-lui Dr. Petru Oroza, 
și Confederației Generale ? 
Muncii; participanțiî aprobând 
prin furtunoase aplauze.

SINDICATELE
fa*ă de alegeri

(Urmare din pagina t-ai______  

zează schimbarea acestui regiml 
Greul impozitelor trebue :<i a- 
pese pe spatele celor ce câștigă 
mult, exploatând pe alții, nu pe 
spatele acelora ce abea își pot 
agonisi cele necesare exîfeten'ții 
din munca lor cinstită. Platfor- 
ma-program prevede reducerea 
progresivă a Impozitelor prove
nite din munca în acord și din 
ore suplimentare. Munca în plus 
cantitativă și calitativă, trebue1 
să aducă salariatului, ,un câștig 
în plus.

Toate (manevrele reacționari 
contra mișcării noastre sindica
le, toate încercările de sparge- 
Fe a unității tuturor salariaților 
trcbuesc respinse cu toată vi
goarea noastră.

„Istoricii” manisto-brătieniști 
h’au asociat în pactul lor electo
ral cu fracțiunea minoră Titel 
Petrescu care, pentru toată lu
mea de bună credință, nu poate 
fi decât reprezentanța unei "bo
țitul! voite de provocare și spar 
gere a clasei muncitoare în sco
pul de a tulbura ordinea alege
rilor ce vor veni.

Dar muncitorii știu prea bi
ne că trădătorul, Titel Petrescu 
este o slugă credincioasă a re- 
acțiunii. Și că cei 1.500.0oo sala
riați manua|i și intelectuali, pu
ternic organizați în sindicatele 
lor unite știu cui să dea votuL 

iEi vor da votul B. P. D.tihii, 
fiindcă pe listele Ka]e se găseisc 
conducători de frunte și ai cla
sei muncitoare și pentrucă 
trecutul lor de suferință pcntițil 
a obține un trai măi bun pentru 
cei cc muncesc, sunt o garanție 
că vor continua lupta de agra
re consecventă a intereselor po 
porului fi dn Parlamentul, în 
care înainte isc adunpu nun M 
dușmanii poporului”

(ajă familiară
în centra muncitoresc, c«t 2 
localuri de prAvAFi grAd’nă 
mare șl vie tn aproa ere a Uzi
nei la Hunedoara de vfi nare. 
Adresați Deva, str. A Șaguna 21
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Strălucita victorie a Frontului Patriei 
în alegerile din Bulgaria

Alegerile »’au desfășurat In deplină ordine șl libarteto. 
Declarațiile d-lul Vasile Kolaroff președintele provizoriu ai Republlcel. 

Partidul comunist a devenit cel mal puternic part'd din Bu garia.

Problemele României 
discutate tu Camera Comunelor 

Declarațiile deputatului leburist Platts-MiHs 
asupra situației reale^d n România t

SOFIA, 28, (Agerpress) £rî 
au avut Ioc în Bulgaria alege
rile pentru desemnarea Adu
nării Constituante. Alegerile 
s’au desfășurat în deplină or
dine și libertate. Anchetele fă
cute de ziariștii streini confirm* 
în întregime ăcest rezultat. In-

Partidul Comunist a obținut mai multe 
voturi decât toate celelalte partide la un loc

LONDRA, 28, (Radio)), In a- 
legerile de ■e-ri din Bulgaria, Fr. 
Patriei a obținut 78 la sută, din 
totajul mandatelor. Cele trei 
grupări din opoziție au ,o bți- 
nut 22 ]a sută, Partidul comlu- 
nist a devenit partidul cel mai

Declarațiile Președintelui provizoriu 
al republice!

SOFIA, 28, — 'Azi după a- 
niiază dl. Vasile Kolaroff fostul 
președinte a] Sobraniei și ac
tualul președinte provizoriu al 
Republ lidl Populare Bulgare a 
primit pe reprezentanții presei 
streine căror le-a făcut decla
rații în legătură cu alegerile din 
Bulgaria.

„Victoria, a spus d-sa, este 
a Frontului Patriei care din a 
ceasta bătălie electorală a e- 
șit întărit. Faptul că partidu' 
munctoresc (comunist) a eșit în 
vingător, denotă voința poporu
lui ca programul stabilit să fie

Declarațiile făcute 
la postii de

Ziariștii români care au a- 
sistat Ja alegerile din Bulgăriți!, 
.'și-au spus Luni impresiile la 
postul de radio „Sofia”-

Tov. Ștefan Tda. s1 a ui ni- 
testat convingerea că alegerile 
au decurs în cea mai deplină 
ordine șl libertate ilustrându-

Desbaterile Adunării Generale 
a Națiunilor Unite

să se desbatfl prezerța trupelor străine în țările amiceUniunea Sovietice stărue

LONDRA, 28. (Radio) Adu
narea Generală a Națiunilor U- 
nite s’a întrunit azi din nou și 
și-a continuat desbaterile asup 
ra situației internaționale. Acea
stă zi 'a fost cea mai rodnică și 
discuțiile au fost cele mai aprin
se. Uniunea Sovietică a stăruit 
asupra unei desbateri asupra tm 
pelor Națiunilor Unite stațio
nate în stateje amice. Alte sub
iecte ce urmeăză să fie discutate 
Simt ■ d’Pntul dp vplo cheAtill 
nea Spaniei franchiste și energia 
atomică.

D. Jan Masarik, ministrul 
de externe cehoslovac s’a urcat 
pe tribună în mijlocul unor vii 

săși reprezentanții opoziției re
cunosc că alegerile s’au făcut 
fără nici o sqnicie și cu păstra
rea perfectă a formelor lega
le- Poporul Bulgar a participat 
în număr foarte mare și plin 
de Entuziasm ]a votare.

puternic din toate partidele pre
zentate la alegeri, obținând o 
majoritate față de toate celelal 
te grupări politice la un loc.'Au 

participat la vot 90 la sută, 
din cei înscriși.

îndeplinit cu și mai multă tă
rie.

"Mai departe dl- Vasile Kola
roff a declarat Că alegerile din 
27 Octombrie au demonstrat că 
orientarea politică a poporului 
bulgar preconizată de Fr. Pa
triei este d reajitate serioasă.

Faptul că poporul bulgar a 
dat votul Frontului Patriei și în 
special Partidului Comunist, a- 
rată că poporul bulgar înțelege 
că îmbunătățirea vieții lui poate 
9ă vie numai prin această poli
tică. I i

de ziariștii români 
radio „Sofia"

șl ofi-mați'le prin examinarea 
discuțiilor purtate cu cei doi 
șefi și opoziției bulgare care au 
afirmat deplina libertate în care 
a decurs vdtarea.

Tov. Oheorghe Zaharia, re
dactor a] „Scânteii” a ară.f'al 
importanța zilei de 27 Octom

aplauze, anunțând ca Cehoslo
vacia sărbătorește azi indepen
dența ei. Dl. Masarik a trecut 
apoi |a chestiunea spaniola.

Am intrat în acest război, a 
spus d-sa, cu scopul dț a dfctru- 
ge fascismul și ar trebui să 
continuăm lupta acolo unde a- 
cesta se găsește. D. Masarik, 
s’a referit apoi la „perdeaua, 
de fter” despre care se vorbește 
atâta. „Această cortină nu s’a 
lăsat deasupra Cehoslovaciei, 
Vcniți să vedeți Cehoslovacia. 
Ventt ve feț: Insă câ Spama 
este înconjurată de o cortină de 
fier”. 

brie pentru poporul bulgar e- 
xprimându-și mulțumirea pen
tru faptul că democrația și-a 
menținut pozițiile cucerite asi
gurând prosperitatea poporului 
bulgar pe plan intern iar pe 
pian extern asigurând colabo
rarea cu vecinii și ce]elalte po
poare democratice.

Rezultatul alegerilor din
Bulgaria tre bue să constitue 
un ■avertisment pentru cer- 
curilereacționare din Româ
nia care trebue să înțeleagă 
că popoarele balcanice sunt 
hotărîte să transforme faimo 
sul „butoi de pulbere” în- 

tr’un real factor de consolidare 
a păcii.

„Să ne dăm mâna 
prietenește"

Declarațiile președintelui 
Republicii ungare 

d. ZoPaa Tildl
BUDAPESTA. — Luând cu

vântul cu ocazia unei serbări 
organizată de societatea româ- 
no-maghiară, pi eședintele Repu
blic* iirgare dl Znitan Tlldl 
a declarat între altele:

„A sosit timpul s.ă nu mai 
luăm în considerare cine e de
desubt și cine e dcasupra. Săj ne 
dăm mâna prietenește. Lupta 
dintre noi n’a făcut bine nimă
nui. Mă bucur că pot cita din 
discursul d-lui prim ministru 
Petru Groza, ținut la Tg. Mureș 
în ziua de 20 crt. „A trecut 
timpul urci între popoare 
Vreau să aplicăm pe pământul 
Ardcajului, legile iubirii între 
naționalități 1” Pot să adaug, că 
aceasta cste ce vrem și noi în 
Ungaria și în tot bazinul dună
rean. ' Colaborare și prietenie 
pentru consolidarea legăturilor 
culturale și economice Intre po
poare”.
x

D]. Masarik și-a încheiat cu
vântarea arătând că dacă marile 
națiuni se înțe]cg și micile na
țiuni sc vor înțelege mai bine.

Aniversarea Independenții 
Cehoslovaciei

LONDRA — Președintele 
Bcneș a ]uat cuvântul la I’ragț» 
cu prilejul sărbătoririi zilei in
dependenței Cehoslovaciei și 
totodată și a 'Țansării planului 
de doi ani de reconstrucție.

LONDRA. — Luând cuvân 
tul în Camera Comunelor cu 
prilejul desbaterilor asupra po 
liticii externe britanice, deputa
tul laburist Platts-Milțs s’a refe
rit și ia situația din România.

După ce amintește de rolul 
nefast jucat de conducerea na- 
ționaițănănistă în reprimarea 
săngeroasă a grevelor dela Gri- 
vița precum și de represiunea 
la care s’au dedat „istoricii”1 în 
2007 împotriva țărănimii, și du
pă ce se ocupă de rolul jucat de 
dl- Maniu după 23 August 1944, 
dl- Platts Mills continuă:

„Cei doi fruntași mai de sea
mă — dl- Maniu din partidul ță 
rănesc și dl- Brătianu din par
tidul liberal — ambii au arăt t 
limpede că nu au un program 
electoral Ei au spus acest lucru 
cât se poate de -fățiș.

D). Berkowitz, editorul zia
rului liberal, s’a exprimat ast
fel ■ Politica noastră este Sjă ne 
plângem' împotriva guvernului 
în fiecare zi. Puteți fi sigur că 
dl- Maniu sau dl. Brătianu vor 
adresa probabil zilnic o scri
soare ministruiui britanic”.

In continuare deputatul Plat- 
(s-Mills demască marevi^e par 
tidelor opoziționiste din Româ
nia cu privire la pretinsa lipsă 
de libertate și încercările lor de 
a compromite alegerile în fața 
străirijă tații.

Actualul guvern continuă de
putatul laburist, va câștiga ale
gerile pe baza înfăptuirilor lui 
solide. Guvernul român a reali
zat o politică de reformă agrară 
care dacă s’ar fi observat T(a noi. 
ne-am putea gândi să o aplicăm 
în unele regiuni aflate sub 
dominația noastră. El a îiitroidus 
toleranța religioasă și ra*ia/Iă.

I. P. S. S. Patriarhul Nitodim
a snsit la Moscova

MOSCOVA, 28, (Agerpres) 
Se anunță ca Patriarhul Romă' 
nici Nicodim însoțit de delegația 
ția bisericcască română a sosit 
ja Moscova la 27 Octombrie 
fiind primit de mitropolitul Ni- 
colae al Moscovei și episcopii 
Chișinău|ui Basarabiei și alte 
personaj^ăți ecfcsîasticc precum

După ceremonie dl. Bcneș a fă 
cut o declarație în care a sub
liniat că democrația politică din 
Cehoslovacia este pe calc de 
a deveni și o democrație econo
mică șl socială.

El a rerna's lucrSlorKrr oenfrw 
prima dată să se organizeze și 
săaibe o parte la controlul in
dustriei și a guvernului țarii 
lor.

Referindu-se la chestiunea re 
parațiilor, Plaits-Mills a decla
rat:

Am constatat că la Conferini 
ța dela Paris 9’a adoptat o nouă 
bază cu privire la reparații. Mu 
am auzit până acum, ca învin
gătorii să ceară reparații pentru 
proprietățile lor avariate chiar 
de ei în țara învinsă. Ori toc
mai aceasta cerem acum Româ
niei»

Cine a dMrux raPnărUle de
ja Ploești ? Avioanele de bom
bardament engleze și nord-am«- 
ricane. Și ceea ce nu am 'făcut 
noi, au terminat germanii p«U 
'ru noi.

Mai cerem în p]us reparații 
pentru pagtrbe'e pricinuite rafi
nărilor noastre, pe când roîMlft- 
nii luptau cu aliații noștri.

Pe ce liază poate fi apărată 
această poziție?

Micile sume pe care le e#- 
rem sunt vitale pentru Româ
nia. Economia ei este într’o con
diție In ar* va li extern d« 
g'eu pentru ea să poarte povara 
reparațiilor în plus pe care ie 
cerem. Fie nu înseamnă nimic 
pentru ministrul nostnrii de fi
nanțe.

„Probleelme României pot fi 
rezolvate și mal rapid și mai eu 
succe3 și cu mai puțină suferfi»- 
ță pentru poporul ei dacă poS- 
tica actualului nostru ministru 
de externe este schimbată tad! 
cal”-

Și-a încheiat deputatul labil 
rist P|atts-Mills intertesantefe Mi
le declarații cu privire la si
tuația din România»

și de d). lorgu Iordan ambasa
dorul României la Moscova.

BULETIN INTERN
BUCUREȘTI. O telegrama 
din Paris anunță că dl. Mihail 
Rațca care a sosit la Parisl.se va 
înpo a peste câteva zile la Bucu
rești unde va participa la cam 
pania electorală.

CumoărSm
2 (dou*) butelii de „ARAGAZ**
• se «dresa

Tipografia Județean* Deva 
(In clâdrra Prefecturii)
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