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A

"Reluarea și întărirea pe bază de 
scorUprl comerciale a schimburilor 
economice cu toate țările care ne vor 
putea furniza materii prime, fabri
cate și mașini necesare, în schim 
bul produselor disponibile ale eco
nomiei noastre, pe cale de credit șl 
colaborare a capitalului străin la 
valorificarea bogățiilor țării.

DIb Platforma-program â B. P. D.

Generalisimului STALIN
Luptătoare de frunte pentru 

doborîrea și distrugerea fascis
mului și pentru întronarea u- 
nei păci drepte în lume, U. R. 
S S. a câștigat în decursul ulti
milor ani recunoștința unanimă 
a popoarelor pentru lupta ei. 
D^aceea poziția conducătorilor 
U R S. S. în diferiteje proble 
ffie internaționale este urmărită 
eu încredere de cei mulți și de
sigur cu ură și mâhnire de cer
curile imperialiste cari sunt de
mascate de ea.

Dar cuvintele cele mai au
torizate, cuvinte cari pătrund ca 
razele luminii dela un capăt pâ 
»ă în celălalt al lum.i, cuvin
te cari fac să crească încrederea 
m.[ioanelor de oameni simplii 
în forțele lor proprii și în vic
toria adevărului aspra minciunii 
sunt cuvintele înțelepte și mă
surate a]e conducătorului po
poarelor U. R. S. S. generali
simul Stalin.

(După terminarea cejui de al 
doilea război mondial popoare
le lumii cari aveau toate motive
le să creadă că după atâta de
zastru o să urmeze o eră de 
pace, g’au văzut deodată în fa
ța unei avalanșe de svonuri. De
la svonul despre „iminența u- 
nui nou război” de astă dată a- 
tomic până la dedaiațule d-iui 
Byrnes despre o „tensiune cres
cândă” intre U. R. S. S. și U. 
S. A. ceicuri|e interesate în a- 
ceste confjicte au făcut totul 
pentru a menține 
un spirit de nesiguranță de ne
liniște și nemulțumire.

Propaganda lor ar fi putut 
?ă otrăvească maideparte suf
letele popoarelor dacă cum am 
arâtat mai 9us, pe arena poli
tici internațională nu ar fi pă-. 
șit o |ume nouă U. R. S. S. cu 
ipiritul ei sănătos în relațiile 
dintre oameni ;i popoare.

Acestea mi-au fost câteva

r

din impresiițe când am citit in- 
terviewul acordat de generalis- 
simul Stalin președintelui aso
ciației de presă „Unitcd-Press” 

Generalisimul Stalin a răs
puns celor 31 de întrebări clar 
si fârâ oronșuii H’au f<>ze pom- 
poage cum s’a obișnuit în trecut 
și chiar și în prezent în unele 
cercuri din lumea diplomatică 
din Vest.

Nu există o „tensiune” 
că „în creștere” 
S. și U. S. Aț. a 
ssimul Stalin și 
din manifestările
timp ale poporului american 
pentru o apropiere cât mai strân 
sa între Stateje Unite și U. R. 
S. S.

Problema prezenței trupelor 
sovietice.în țările foste inamice 
pe care cercurile apusene au în- 
cercal- *-TfȚrtffiă în aceeași oa
lă cu prezența trupelor străine

StMEȘFELEuNU

și în 
între U. R. S. 
spus generali- 
reese aceasta 
din ult'miil

Conttnnare in pag. 2-a

Reducerea înarmărilor cerută 
în Adunarea Generală a O, N. U.

'Discursul rostit de V. M. MOLOTOV
I

In ședința de Marți seara a 
Adunării Generale a ONU-Iui, 
Viaceslav Molotov, ministrul de 
afaceri străine al Uniunii Sovie-

V. M MOLOTOV

tclor, a rostit o cuvântare înce
pând prin a declara că a sosit 
clipa de a se modifica situația 
care dăinuește în Consiliul de Se

curitate și în Consiliul Economic 
și Social și care nu corespunde 
adevăratelor principii democra
te.

Delegatul sovietic afirmă 
că este în interesul Națiunilor 
Unite să sublinieze lipsa de or
ganizare înoeosebi în ce priveș
te Consiliul de Securitate.

Dl- Trygve Lie a avut drep
tate când a decțarjat că nu este 
suficient faptul că Consiliul de 
Securitate s’a limitat în ce pri
vește chestiunea spaniolă la o 
declarație generală de principiu.

Molotov a adăugat că Con
siliul de Securitate a săvârșit 
o eroare gravă când a refuzat 
să scoată depe ordinea de zi 
pi/)blema iraniană deși Uniuneh 
Sovietelor și Iranul ceruseră ca 
această chestiune să fie 
nata depe drdinea.de zl

Autoritatea Națiunilor 
este săpată prin faptul

cel de al doilea an al existenței 
sale nu a putut încă înființa 
Consiliul de Tutelaj

Este regretabil că Federația 
Internațională Sindicală nu a 
fost încă invitată să facă parte 
din Consiliul Economic și So
cial.

Puterile mandatare s’au măr
ginit să redacteze un proect de 
acord insuficient cu privire la tu
telaj.

Chestiunea trope'or 
aliate In țările Inamice

Molotov a subliniat ca pre
zența ti ^p^^djate în țări nei- 

xlî h’ marc ne*‘
4-a.

elimii-

Unite 
că în

Ședința membrilor P. (. R. din Deva
a participat șl tov. Gheorghe Apostol

Mând In mână
pentru bi uinț» în ale
geri a Blocului Parti- 
elor Denu erate

VOTAT!

In seara zilei de 31 Oct.' 5. c., 
avut loc ședința membrilor dea

partid din localitate in prezența 
tov. Gh. Apostol, președintele 
C- G M. și candidat în fruntea 
listei B. P. D. din jud. Hune
doara.

Apariția In sala a neînfricatu 
țui luptător pentru drepturile ce
lor mulți a stârnit frenetice o- 
vații și aplauze in mijlocul par- 
ticipanților ce umpleau până la 
refuz spațioasa sală.

Tov. Ilie Gh. deschizând șe
dința. salută prezența la ședin
ță a tov. Gh. Apostol, asigurân- 
du-1 de tot sprijinul comuniști-
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lor din Deva, în alegerile parla
mentare.

Luând cuiântu] tov. Gh. A- 
postol, arată că muncitorime^ 
și întregul popor se află ia o 
cotitură a istoriei, de unde se 
desfac două drumuri. Drunful 
luminos al adevăratei aemocra 
ții, drumul pe care au pășit for
țele democrate ce compun B. 
P. D. și drumul întunericiijui 
impodobit cu fraze demagogice 
de către rcacțiune în frunte cu 
Maniu, Biătianu și Titel.

Trebue știut a accentuat vor 
biterul că B. P. D nu luptă 
pentru a câștiga o oarecare ma
joritate de voturi ci penfru a 
câștiga definiți' alegerile, prin 
fi ’o victorie deplină. Acea ,ta in
să va fi posibi] numai printr’o 
muncă asiduă de lămurire dela 
oin la om a massclor populare.

In toate rcia'ți.le cu celelalte 
partide ce compun Blocul co
muniștii trebue să dea dovadă 
de înțelegerea realităților isto
rice.

Platforma-program a B. P 
D comuniștii trebue s’o pro
page în massc|e poporului. Bi
lanțul înfăptuirilor de până a- 
ciim, cstc chezășia realizărilor 
în viitor. Mobi|izandu-sc toa 
te forțele pentru 
victoria deplină, ziua de 19

Noembrie' va fi ziua celei\inai 
mari sărbători a poporului \o- 
man.

Aplauze furtunoase șl ovații 
au acoperit cuvintele or.atoru-

— Cnntimiare in pag 2 —
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Atențiune alegătorii
Astăzi vă prezentăm un nou candidat „istoric": 

Jefuitor de evrei, susținător al regimului antonescian 
și autorul a numeroase afaceri dubioase

"rezentăm cititorilor noștri încă unul din candidați! .Istorici 
la nostul de deputat. Ne vom ocupa de data aceasta de avocatul 
OROSZ MIHAIL-Rasu din Deva, candidat pe lista din județul nis
tru a partidului ciocoiesc al familiei Brăttanu.

E foarte grea ele arâtat tntr'un s ngur articol de ziar toate 
faptele grave ce apasă asupra acestui candidat ciocoiesc Inve.hlt tn 
rele fiindcă un asemenea articol n’ar avea loc tntr’un ziar întreg. 
De aceea, ue vom mărgtnt să arătăm deoccmdată numai la o mică 
parte din /aptele cate tl pun in adevarata lumină de îmbogățit pe 
spinarea altora, Jefuitor de evrei șl fascist notoriu, aprig susținător 
al reg mulai antonescian.

Cu aparențe ilc om blând, 
fond un lup îmbrăcat în pic- 
dc oaie, îi place foarte mult 
se intituleze „cel mai cinstit 

„cel mai bun
mă, democrat", ccl 
calități de care facv 
pentru a ascunde

in 
le 
să 
om din Deva”,
om”, „ccl 
mai... ctc., 
uz tocmai 
contrariul.

Deși pogcsoiul unor averi fa-

bti|oasc, despre Care „gurile r« 
le” spun că le-ar fi rcalizajt, 
o parte prin faimoasa lege a 
convc>siunii iar restul prin di
verse afaceri dubioase cum ai 
fi aceea cu cas.i familiei judecă
torului Crădunaș, ca§a familiei 
Pintck și o scrid întreagă <te

C. Magdailn
i'nntinuare la pif. 2-a

drdinea.de
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II Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

1 Muncitorii fl funcționarii 
\ din ludaful Hunedoara 

coritmuS cu hotărîre acțiunea de ajutorare a celor Imiți de secetăDin inițiativa d ministru Romulus Zăronl
Ministerul Agriculturii Domeniilor, 

a distribuit gratuit 24 tauri îa val 
de 95 milioane lei comunelor din 

Jud. Hunedoara
£>’ ministru Romulus Zăronr, 
■unistrul Agriculturii și Dărni
ciilor — fiul acestui județ, cu
noscând îndeaproape lipsurile ță 
rănimii Hunedorene, printre ca
ri și lipsa de tauri, a luat ini
țiativa de a cumpăra eomunelor 
tauri rasa „Pitzgan”, dela pro
ducători.

Astfel comisii speciale ale Mi
nisterului s’au deplasat în județ 
cumpărând dela producători 24 
tauri în valoare de 95 milioane 

i . r

Colțul femeii

CONSTITUIREA
F. D. F. R. în H«nedoaru

In ziua de 21 Oct. a.ic., în sa
la de festivități a Primăriei din 
Hunedoara a avut joc adunarea 
de constituire a Federației Or 
nrocrate a Femeijor Române fi
liala Hunedoara.

A participat un impresionam 
număr de femei, intelectuale, 
muncitoare și casnice,

După ce dl. Scurtu Francist 
ajutor de primar face o scurtă 
introducere dâ cuvântul priete
nei Mujic Suzana delegata jude
țeană a Federației, care arată ne 
cesitatea> unificării tuturor for
țelor femenine în marea bătălie 
a alegerilor de care depinde 
viitorul poporului nostru. Pen
tru prima dată în istorie femei
le vor vota, și votul lor trebue 
să fie dat B. P D , ungurul ca
re lupta pentru pace și prog
res. In continuare vorbitoarea 
arată realizările înfăptuite de fi
lialele F. D ’F. R din (juțlcț 
care au contribuit mai ales la o 
pera de ajutorare a regiunilor 
lovite de secetă Face apel la cr*  
m tctul ce va fi ah-s sa duca ți 
în această regiune a județului 
lupta pentru ridicări a conștiin-

Conferința pe tară a 
Secretarelor F D.F.R

care au
48 ju-

Pauker,

BUCUREȘTI, 31, (Agerprei) 
In zilele de 28 și 20 Oct. a. c., 
sub președinția d-nei Maria Ro- 
setti, s'a ținut conferința secre
tarelor F. D. F. R. la 
participat delegate din 
dețe.

Au vorbit tov. Ana
Liuba Ghrșinevschi, d-nele Fio- 
rica Mezincescu, Maria Mocanii, 
Ofelia Manolc, etc., arătând rea
lizările pe teren ale Federației, 
in acțiunea de ajutorare a re
giunilor înfometate, colectările 
de cereale ți îngrijirea copii
lor. i

au
co

ID'Utre aceștia 14 tauri 
fost distribuiri gratuit la 13 
mune iar restul de 10 tiner1 
— nefiind încă buni de prăsilă 
sunt întreținuți până în primăva
ră în corn. Pui, când se vor di
stribui la alte zece comune.

Se fac cumpărări de tauri si 
în jud. Sibiu, și se speră că și 
dintre aceștia câțiva vor fi di- 
stribuiți județului nostru, com- 
plectându-se astfel lipsurile de 
tauri pentru prăsilă din jud- Hu
nedoara.

ței politice a femeii fără de care 
nu se poate concepe o democra 
ție reală.

La îndemnul ae luptă, par
ticipantele au tăspuns cu elan, 
alegându-se următorul conrtet 
de conducere al filialei.

Președintă, d-na Scurtu Te
rezia, vicepreședinte, d-nele prof 
Nicula Maria și Bărbulescu E- 
leonora, secretai â Prof. Ionescu 
Efihia, și Scurt Teodora, Au 
mai fost alese d-nele.: Borsei 
Claudia, Predoescu Ileana, — 
Curcubete Lucia, Czeli Euge
nia, Toneșu Cornelia, Că- 
priaru, Rimbas Sarclieiva, lones- 
cu, Suciu , tArdean S., Bcrejan 
E., Barmoianu D., Nagv >A., 
Ludvig G-, Hauer M., Pugaccv 
C. și Mo]otcov M ca membre.

Ca primă sarcină, comitetul 
ți-a Juat angajamentul de a cro
șeta pătrate de lână pentru con
fecționarea păturilor destinate 
regiunilor înfometate.

Răspunsurile Genepalissimului Stalin
ÎJmare din oag. 1

în țările amice „evaluate” de 
dl Churchil, cu câteva zile îna
inte la pcste 2oo de divizii a 
foKt și ea lămurită. In toate a- 
cestc țări spune gencra[issimul 
Stalm nu se află mai mult! de 60 
divizii încomplectc și care vor 
fi redu3e în timp de două luni 
de zije la 40 divizii.

Ocșpre bomba atomică cât 
și despre alte „sperietoare” ge
neralisimul Stalin, a repetat 
răspunsul dat cu câteva săptă
mâni înainte unui corespondent 
englez.

Nu au fost trecute cu vede
rea tuci problemele Germaniei 
» cărui soartă preocupă cercu
rile politice ale (J. R. S. S. pen
tru ca ea să nu mai poată de
veni un nou focar de război.''Att 
fost arătate ce anume nu a fost

se va 
încorpora seria 
3-a a ctg. 1946

Un comunicat a] Marelui St. 
Major, anunță că încorporarea 
seriei a 3-a de recruți ctg. 1946, 
se va face în ziua dq 1 Dec. a. c.

La acea dată, tinerii ctg. 1946 
urmează să se prezinte la Cer
curile Teritoriale. Cei cari do
resc a face serv- militar la u- 
nitățile diviziilor Tudor Vladi- 
mirescu și Horia, Cloșca și Cri- 
șan — spune comunicatul - vor 
face declarații Cercurilor Teri
toriale respective, la prezenta
re.

Comunicatul mai anunță că 
tinerii din ctg. 1945. sau mai 
vechi, care se găsesc sub arme, 
vor fi lăsați a. vatră, pe măsu
ra prezentării la unități a seriei 
a 3-a de recruți ctg. 1946.

\EjchlpS Culturală 
Y a Leg. Jand.

Deva la Brad
In cdrul acțiunii de cultura

lizare și înfrățire a armatei cu 
masele populare, o echipă ar
tistică teatrală compusă dtn rec
ruții ctg. 1946, dela Legiunes 
de Jandarmi din Deva, sub con 
ducerea plot. Zăvoianu Alex. a 
dat o reușită reprezentație în 
sala „Național” din Brad, ren 
șind printr’un program foarte 
bogat și frumos să smulgă a- 
plauze îndelungate.

iDiri program, s’au evidențiat 
recitările: „Votul lui ion”, „ 

>ina Votului”, câteva arii 
cântate din acordeon și jocul 
„Călușarii”.

In*r ’o atmosferă de înfrăți
re reprezentația a ]uat sfârșit, 
cetățenii particjpanți plecând cu 
convingerea că armata de azi o 
ste cu adevărat a poporului 

adu | 
dela l

(D .igtir gcneralissimul Sta- 
|in a raspnns numai la între
bări puse de corespondentul 
americiu care poate a uitat sa 
întrebe despre piezența trupe
lor americane în

In general însâ 
prin3e majoritatea 
care frămânți azi 

|a indcplinire din hotărîrile 
Potzdnn.

China ș. a. 
au fost cu- 
problemclor 
omenirea,

iar răspunsurile date au avut da
rul de a le pune într’o lumină 
reală.

Popoarele sc vor puica dc- 
gvolta de acum încolo în pace 
desigtir cu o condiție ca „insti
gatorii unui nou război și în 
primul rând Churchil și cci cu 
aceeași mentalitate ca el din1 An
glia și U. S. A. să fie deinascațl 
și înfrânați.

Muncitorii și funcționarii: de- 
b fabrica de mătase „Viscoza” 
din Lupeni, au dat pentru popu
lația din regiunile lovite de se
cetă, salariul din opt ore de lu 
cru pe lună și câte un metru 
pânză din tain.

Funcționarii dela direcția ge- 
.erală din București a fabricei 
„Viscoza” au donat suma de 
15o.ooo.ooo lei, care urmează 
a fi ridicată de către Uniunea 
Sindicatelor Textile și îmbrăcă

Atențiune
(Continuare din pag. I-a) 

afaceri seandaloase la Brad, 
Gioagiu, etc. despre care i-a 
mers faima, totuși în toamna 
anului 1940 cu ocazia venirii la 
putere a legionarilor, având un 
frate legionar, este primul ca
re se înfruptează copios din a- 
verile evreilor prigoniți . Astfel 
în Decembrie 1940, când teroa
rea legionară ajun3ese la apo
geu, OrosZ, seșprezinta la locuin 
ța evreului L. Rosengarten din 
JTeva și în calitate de „cel mai 
cin3tit om1 din Dpva” îl forțează 
pe acesta cu ajutorul poliției le
gionare să-i vândă casa iar maj 
târziu îl jefuește șl de fabrica 
de sifoane, pe un preț derizo
riu din care nu-i achită decât 
o mică parte, făcându-1 „cei mai 
fericit evreu din Deva” (expre
sia îi aparține)). Apoi, revânzăn 
du-i casa, prin diverse manevre 
îi încasează prețul în câteva rân
duri dar fără ca să i-o cedeze. 
Panamaua a luat sfârșit numai 
după căderea regimului antoncs- 
eîan la 23 Augusf 1944. întrea
ga chestiune se af|ă în prezent 
în cercetarea Tribunalului din 
Deva.

In Octombrie 194], când țara 
se afja sub călcâiul hitlerist iar 
fiii cei mai buni ai poporului 
nostru cădeau cu sute|e de nui 
pentru o cauză potrivnică inte
reselor naționale, avocatul O- 
ro3z împreună cu im grup de 
avocați fasciști din Baroul Deva 
în frunte cu Viitor Suiaga, Ti- 
beriu Popa, Igna Alexandru azi 
propunător, de listă liberală im 
preună cu tot birou] său avocați 
al ș. a., semnează o „scrisoare 
de salut adresată „românilor 
transnistriciii” în care scrie că 
„din credință nebiruită a mare
șalului Anloiicscu” armata ro
mană Ic-a adus „libertatea” în
grășatul păinintnl Tiatisiiislrci 

cu sâuge|c romanilor. Potri
vit unui alt pasagiu din scrisoare 
fascistu| Orosz mi întinde hota
rele României nici mai mult nici 
mai puțin decât „deja Bug și 
pană la 1 is.i” și „din 1 iinoc în 
Maramureș”.

Accsta este camfld|lftul libe
ralilor lui Bi.,i mu în județul 
Hunedoara. Omul care, ca și 
stăpânii săi, sălta de bucurie! 
când gfcpcle rusești erau îngră
șate cu sâiige românesc, idmi- 

minte spre a fi înaintată comi
tetului central al Cars-ului.
Coniribuțfa personalu

lui polițienesc
Personalul chesturii Poliției 

'lin Deva, a hotărît într’o șe
dință ținuta în ziua de 27 Oct. 
sâ cedeze salariul pe 5 zile d'. 
pe luna Octombrie, pentru aju
torarea regiunilor înfometate. 
Deasemeni, începând din luna 
Noembrie a hotărît să cedeze 
salariul pe câte o zi în fiecare 
lună.

alegători!
Tatorul aceluia care a dus ta 

ra la un pas de pieire, antisemit 
și antisovietic, hainul care a dat 
pe alții afară din case pentru ca 
să intre e’„ nărăvitul îri"rele care 
a înșelat pe toți acei cu care 
a avut deaface.

Acesta este elementul cel mai 
bun cel mai cinstit, cel mai de 
elită pe care liberalii îl au în 
Deva pentru a-1 propune ca să 
intre în parlamentul țării, aco
lo unde sc fac legi pentru po
por. E ușor de închipuit ce a- 
nume legi ar fi în stare să facă 
și ce „dreptate” dacă ar 
mai ajunge încă odată acojo. Ne 
îndoim însă că vor fi aleși. Po 
porul a fo3t‘înșelat destui și 
acum i-a venit mintea (a cap. 
D? data acea3ta el își va trimite 
în parlament pe cei mai butr 
fii ai săi care știu ce înseamnă 
necazurile și sufermțele și care 
și-au dovedit dragostea pentru 
o viață m'ai bună a tuturor celor 
ce muncesc.

La 19 Noembrie prin voturijț 
lor, alegătorii Hunedoreni Vor 
trim.te în parlament pe adevă- 
rații lor reprezentanți propuși 
pe lista B. P. D(cu semnul SOA 
RELE, făcând să dispară pen
tru totdeauna din viața pojîitcă 
a județului no3tru toți afaceriștii 
și colaboraționiștii „istorici” ca 
Orosz, Roman, Zapan ș a. de 
teapa lor.

Ședința membrilor
P. C R. la Dava
- Urmare din pag. 1. —

lui, inultmiea într’un entuziasm 
de ncdescris. scandându-i niiine- 
!e. J

A juat apoi cuvântul tov. dr. 
Alnuily, care făcând un amplu 
expozeu a situației interne și 
externe, arată că atât îh țară 
cat și în străinătate, reacțiunca 
urmărește deslănțutrea unui nou 
război, care însă nu va mai fi 
posibil, deoarece popoarele lu
mii au înțeles scopurile insti
gatorilor. Cerc <a toți comuniștii 
să fie gtrâiis uniți în jurul B. 
P. D pentru victoria democra- 
țiici in alegerile care vin. r

A mai |uat cuvântul îu lim
ba maghiară tov. avocat dr- Rin- 
gler.

l^cdința a |uat sfârșit jiiin 
intonarea „internaționalei”.



MM 3

VIUȚA POLITICA Hunedoreni! VIAȚA DE PARTID

„CASA ALEGĂTORULUI**
In piața Unirii, O casă ca o 

«CASA ALEGĂTORULUI*seriei

înființata — pentru prima 
oara în istoria noastră, de 
către un grup de cetățeni de- 
mocrați, — „Casa Alegătoru.-< 
lui” stă la dispoziția tuturor ce
tățenilor pentru ai lămuri ca
re sunt drepturile și îndatori
rile lor politice și care să fie a 
tftudinea pe care trebuie s’o ai
bă în alegerile care ne așteaptă.

Ea înlocuește astfel „istori
cul” păhărel de țuică, „mitito 
Iul”, bâta și înșălătoria, de care 
se serveau în trecut partidele 
pseudo-democratice a lui Maniu 
și Brătianu.

In camera împodobită cu lo
zinci democratice în care «tră- 
jilejC portretele M. S. Regelm 
«le Primului-ministru și a frun 
ttșdor democrației noastre, zil
nic, grupuri de bărbați și femei 
intră și les, unii cerând o infor
mație un sfat, alții pentru a citi 
o broșură, un ziar, care să-i IA. 
rrturească — și care 1-e stau la 
dispoziție, — s’au pentru a de-

flrtnă tricoloră pe cșfre 

Iți atrage atenția, y 

masca o nouă mpnevră acicli
cilor manisto-brătiepiste. I

Astfel de case de Alegători, 
utile tuturor categoriilor de 

cetățeni — indiferent de partidul 
politic în care sunt încadrai. 
— au tost înființate în tot cu 
primul județului nostru.

Ele își duc cu mult succes 
la îndeplinire rolul lor de a e- 
xplica fiecărui om tot ceeace 
nu știe și mai ales ce dă fiecărei 
categorii de cetățeni un regim, 
real democratic, arătând și felul 
în care înțelege Blocul Partide
lor Democrate să-și înfăptuiască 
platforma program — pe care a 
prezentat-o poporu|ui și din ca
re unele lucurri le-a înfăptuit 
deja, înainte de [alegeri.

In felul acesta, cetățenii ale
gători, pe dep]in dumiriți, în 
ziua alegerilor, refuzând să-și 
vândă conștiința lor „istorici 
lor”, vor da 'or „SOA
RELUI”, semnul B. P. D„ ga
ranția păcii, libertății și democ
rației.

Votați lista Nr. 1, a 
blocului Partidelor 
Democrate:

1. Gheorghe Apostol.
2 Petre Guia-Moțu.
3 Simion Gârbovan.
4. Alex Drăghici.
5. Mihai Mujic.
6. Ar. n Bai u.
7. Petru Mihâilă.
8 Samoilă Dâneasa.

Ședința de lucru comună \ 
a Comitetului Județean $1 a Candidelor 

B. P. 0. din lud. Hunedoara

De vorbi tu 
Corespondenții 
Tov. Hernan )oan Petroșeni ma 

terialul trimis de d-ta, l-am 
primit mai repede dela co
respondentul nostru special 
din Valea-Jiului.

D -ta scrie-ne mai des șl mai ales 
despre probleme din câm
pul muncii.

Duminică 27 Octombrie a. c., 
a avut loc la Petroșeni ședin
ța lărgită a Comitetului Regio
nal Valea-Jiului a P. C. R. la 
care a ^participat și tov. Qră-i 
ghici Alexandru, membru sup
leant în Comitetul Central al 
P. C. R și candidat al B. P. 
D pentru jud. Hunedoara.
j ^Ședința a Tost prezidptă de 
tov. Muijc Mihai Secretarul Re
gionalei Valea Jiului a P- C R. 
După ce secretarii de organi
zații și-au prezentat rapoartele 
de activitate oepe Juna Octom. 
au avut loc ample [discuții la 
rapoarte, în care s’au analizat, 
realizările și lipsurile din munca 
organizațiilor transându-se 
sarcinile de bază în ajunul ale
gerilor-

La sfârșit tov. Drăghici Al. 
în lumina rapoartelor făcute de 
secretarii de organizații —, a 
dat o serie de prețioase îndru
mări participanților pentru mun
ca de viitor insistând asupra', 
importanței bătăliei alegerilor 
parlamentare.

(Ședința a țuat sfârșit după 
rtaiezul nopții, într’o atmosferă 
de hotărîre, din partea tuturor 
participanțijor de a intensifica 
la maximum munca în organiza
țiile respective, pentru obține
rea victoriei depline a B P. D 
î’.i alegerile viitoare.

*

ln ziua de 28 Octombrie a-d, 
a avut loc la Petroșani ședința 
de activ a Organizațiilor P. C. 
R. din Valea-Jiului, care a intru- 
nit un număr impresionant de 
participanți.

Ședința a fost deschisă și 
prezidată de tov. Crețu, 'Secre
tarul Raionalei, Valea-Jiului a 
P. C. R., care a făcut o scurtă 
expunere, analizând problemele 
de bază, incluse în munca de 
partid din Valea-Jiului. i

Tov. Butaru Virgil, membru 
în Biroul Regionalei a vorbit 
despre alegerile parlamentare 
care Vor avea loc în ziua de 
IV Nov. insistând asupra caracte 
rului larg democratic al acestor 
alegeri, spre deosebire de ale
gerile din trecut, caracterizate 
prin samavolnicie și voturi fu
rate.

Tov- Drăghici Alexandru, a 
făcut un amplu expozeu politic, 
analizând situația externă și in
ternă a României și subliniind, 
importanța istorică a primelor a- 
legeri libere și democratice din 
țara noastră. In încheere D-sa a 
răspuns la o serie de întrebări 
puse de activiștii partidpâhți 
dând lămuriri și instrucțiuni, re
feritoare la munca activului de 
partid din Valea-Jiuliți în Ipreaj 
ma alegerilor parlamentare.

ln seara zilei de Joi 31 Oct. 
a. c., Comitetul Județean îm
preună cu candidații B. F. D 
jud. Hunedoara, au ținut o șe
dință de lucru comună

După ce tov. Gârbovan Si- 
rmon, președintele Comitetului 
Județean șî candidat al B. P 
D. a deschis ședința, a luat cu
vântul tov. Gh. Apostol, pre
ședintele C. G M. și primul can-

didat pe lista B. P. D în jud.
Hunedoara, dând citire planu 

lui de muncă întocmit, pentru 
ultima fază a campaniei electo
rală.

IDupă discutarea și aprobarea 
planului de muncă, tov. Gh A- 
posto], a arătat sarcinelc care 
stau în fața fiecăruia, în timpul 
scurt cât mai e până la alegeri.

Salariafii trebuie sa primească
anticloat diferența de pâine

Problema pâinii

Inaugurarea „Casei fllegătOFiiliii“j
Tellucul Inferiordin comuna

Duminică 20 Oct. a. c., în 
corn. Teliucul Inferior jud. Hu 
nedoara în prezența reprezen
tanților autorităților locale, a v 
organizațiilor politice și sindi
cale și a unui mare număr de ce
tățeni, a avut loc inaugurarea 
„Casei Alegătorului”,

|Dup.i oficierea Te-Deum-uîui, 
au luat cuvântul. Preotul Tur 
ceanu, tov. Zăvoianu Gh pre
ședintele comitetului local al B.

Constatând că nici până a- 
stăzi uncie întreprinderi n’an 
plătit diferențele între prețul 
de vânzare al pâinii și prețul la 
care trebue s’o obțină sajariații, 
că se găsesc patroni cari Inii 
plătesc anticipat aceste diferen
țe și că sunt cconoinate cari nn 
procură pâine pentru sajarialți, 
pentru a crea o stare dc nelini
ște acum, în preajma alegeri

lor, Confederația Generală a 
Muncii a trimfis organizalțiunl- 
lor sindicale o circulară în care 
dă îndrumări sâ fie întreprinse 
acțiuni energice pentru remedie
rea situației’.

Precum s’a stabilit toți sala- 
riații trebue să primească, anti> 
cipat diferența de l.ooo lei pen
tru fiecare rație de pâine.

a fost rezolvată 
la Deva

Ședința Consiliului de
Co'ab. al Orașului Deva

P. D. (și tov. Jurca, delegatul 
Comitetului de plasa al 11. PțD|., 
arătând importanța și rojul „Ca
sei Alegătorului”, și a unirii tu
turor forțelor democratice, în ve 
derea câștigării alegerilor.

La sfârșit a urmat o serafă 
dansanta, — cu tombolă - ve
nitul realizat fiind destinat aju
torării regiunilor lovite de sece- 
tă. _

LOCUINȚE MUNCITOREȘTI

Se distFibue zahăr economafelOF 
șl apoi populației care nu este 

încadrată în economate /
După informațiile primite de

la Oficiu Economic Județean, în 
zilele acestea se va distribui pen 
tru toate cconomatclc din jud. 
Hunedoara, zahăr pe lunile: Iu
lie, August, și Sept

Fiecare persoană va primi pe

economate /
fiecare jună 25o gr. în total 750 
gr.. Costul unui kgr- pentru 
membrii cconomatelor este dc 
2700 Ici.

Intre 10 și 15 Nocmbric a. c. 
se va distribui și populației ca
re nu cslc înscrisă în economate 
aceiași rație.

In atenția oficiului Economic Județean '

Marfa confiscată dela fabr. „Ardealul"
din Orăstie să fie distribuită conform legii

»•

[După pronunțarea sentinței 
de către instanța specială dc sa
botaj în procc9ll1 lui Bariu Ion, 
directorul falnicei „Ardealul”, 
din Orăștie toată marfa confis' 
cată trebue pusă conform legii 
sabotajului la spoziția Oficiu
lui Economic Județean,

Oficiul Economic, la rândul 
său trebue să distriblic această

marfă — după necesitate - eco- 
nomatclor, ținându-se scamă dc 
cantitatea mărfii distribuită la 
fiecare cconomat precum și de 
numărul membrilor.

Amintim aceasta deoarece du
pă informațitmî|c noastre Ofi
ciul Economic, nil a dat încă di
spoziții în acest sens.

In ziua de 30 Oct. a. c., a 3- 
vut loc la Primăria orașului De
va, ședința Cons>liului de Cola
borare a orașului.

Au participat șefii autorită
ților civile și militare din loca
litate membrii ai Consiliului.

Tof. Trufaș Petru, viec-pri- 
marul orașului, deschizând șe
dința arată că actuala conduce
re egte hotărîtă să lichideze pro
blema apei potabile în oraș, 
prin extinderea rețelei de ape
duct. Primăria neavând însă fon 
duri pentru efectuarea lucrări
lor dc canalizări, cere să se a- 
probc împrumutul de 5oo mi
lioane solicitat în acest scop ca
sei de credit.

Consiliu1 aprobă în unanimii 
tate ca Primăria să solicite 2oo 
milioane Ici cu titlu dc împru
mut iar rcstul dc 3oo milioane 
să fie acordați ca subvenție dc 
Ministcrul Af. Interne.

țOlc-a^cmcnca s’n mai discu
tat problema electrificării străzi
lor care până în prezent nu au 
lumină electrică.

Problema pâine! a fo9t re
zolvată §e va fabrica pâine în 
zilele dc Marți, Joi, Sâmbătă i 
Duminică în urma acordului în
cheiat cu Oticul Economic Ju
dețean. •>

Citiți ți rA«pândițl

ziarul «ZORI NOI*
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Lucrările Conferinței O. N. U.

Propunerea delegației sovietice 
privitoare la reducerea generală 
a înarmărilor a fost trecută pe 

ordinea de zl a Conferinței

Reducerea înarmărilor cerută 
în Adunarea Generală a O. N.U 

Discursul rostit de V. M. Molotov

NEW YlORK, 1 (Agerpres) 
Tasg transmite: Precum era de 
așteptat, încercările unora din 
delegați, în special cel al Marei 
Britanii de a împiedica să se 
discute la ședința plenară a A- 
dunării propunerile formulate 
de delegatul sovietic cu privire 
la reducerea generală a înarmă
rilor din cuvântarea lui Molo
tov, s’au dovedit a fi inutile.

Atenția întregei adunari s’a 
concentrat imediat asupra ace
stor propuneri. Delegați s’au 
văzut imediat obligați să-și re
vizuiască planurile discursuri
lor lor. Notițe caracteristice în 
stil american au apărut pe ta
bloul departamentului presei pe 
care știrile cele mai importante 
destinate ziariștilor sunt afișa
te cu titluri scurte: „Vechea ver
siune e nevalabilă. Veți primi 
una nouă”. In decursurile refă
cute propunerile sovietice ocu
pă locul principal.

• * *
NEW-;y-ORK, 1 (Agerpres). 

Tass transmite: In cursul dimi
neții s’a ținut întrunirea Comi
tetului Central ONU. Comitetul 
a ]uat în considerare scrisoarea 
delegației sovietice care cerea să 
se treacă pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale propunerea 
privitoare la reducerea generală 
a înarmărilor formulată de șe
ful delegației, Molotov,

Reprezentantul Marei Bri
tanii dl. Noell Backer a cerut ca

iZTr-

Țările dunărene nu vor participa 
la Conferința Dunăreană

O telegramă din Flushing 
Meadows anunță că Uniunea So 
vietică, Cehoslovacia și Jugos- 
lavia au respins Joi seara pi
tica! invitația O. N. U. de a lua

Activitatea I. P. S. S. 
Patriarhul Nicodim la Moscova

O telegramă din Moscova a 
nunță că în zilele de Marți șl 
Miercuri IPSS Patriarhul Nico
dim' și înalții prelați români au 
vizitat Krem]inul și câteva bi
serici din Moscova. In ziua de 
30 Oct. ambasadorul României 
și d-na lorgu Iordan au dat o 
recepție în cinstea IPSS Patriar-

Un grup de scriitori $i ziariști români 
a plecat la Moscova

și ziariști români în frunte cn 
Ion Pas, Ghcorghe Macovcscu, 
G. Călinescu, Cezar Pctrcscu, 
etc..

BUCUREȘTI, 1 (Agerpres))1, 

Mâine dim. va p|eca cu avionul 

la Moscova un grup de scriitori 

propunerile sovietice asupra re
ducerii înarmari]or să fie trecute 
pe ordinea de zi a Adunăriî'Ge- 
nerale și țȘ|ă fie supuse comite
tului politic pentru a fi luate în 
studiu. Delegatul sovietic Vî- 
șinski a aprobat această pro
punere care a fost adoptată.

• ’ *
NEW-iyORK, 1 (Agerpres)). 

transmite: Comitetul Ge- 
a hotărît să treacă pe or- 
de zi a adunării Generale 
supună comitetului însăr- 
cu chestiunije sociale, u

Tass 
neral 
cfinea 
și să 
cinat
manitare, și culturale, propia/» 
rea delegației daneze privitoare 
la măsurile de luat pentru a asi
gura drepturi egaje politice fe
meilor.

* * 
♦

NEW-yORK, 1 (Agerpres)). 
Tass transmite: Dp Simici de
legatul Jugoslaviei a sublimat 
în discursul său că propunerile 
formulate*  de către Molotov, șe
ful delegației sovietice, au fost 
singurele propuneri concrete fă
cute în cadrul ședinței plnă la 
ora actuală.

In urma cuvântării Iul Motofov

Numeroși delegați la O.N.U. 
șl-au revizuit discursurile

Flushing Meadows. — Nu-, Miercuri și-au revizuit în grabă 
meroși delegați care trebuiau să 
vorbească la Adunarea Gene
rală O. N. U. în ședința ^e

parte la conferința dunăreană. 
Franța a acceptat invitația cu 
condiția că Statele Dunărene să 
fie de acord.

hui Nicodim al României, în sa
loanele Ambasadei.

*
Cu prilejul vizitei la Mosco

va, delegația bisericii Române 
a oferit Patriarhului Anexei al Ru 
sici mai multe daruri constând 
din icoane și cărți bisericești ve
chi, precum și albume cu vederi 
din România.

(Continuate din pS£-

niște popoarelor depe întjegul 
glob.

Având în vedere că opozi
ția Angliei și Statelor Unite a 
împiedicat Consiliul de Securi
tate să studieze chestiunea tru
pelor aliate din teritoriile neîna- 
mice, Molotov a afirmat că e- 
ste indispensabil ca Adunardai 
Generală să-și dea părerea în 
această privință.

(peaceea Uniunea Sovietelor 
cere o anchetă în această pri
vință-

Campania Imotriva 
veto-u'ul este o cam. 

panle împotriva 
Uniunii Sovietice

După, ce a spus căx înGoc de 
încheia un acord de tutelai cu2

Africa de sud-vest, Uniunea Sud 
Africană dorește pur și simplu 
anexarea acestui teritoriu, Mo- 
lotov a afirmat că principiul u- 
nanimității celor cinci mari pu
teri are rădăcini profunde

El este destinat să afirme u- 
nanimitatea lor de acțiune in 
cazul unei noui acțiuni.

Erorile săvârșite de Consi
liul de Securitate sunt pe ne
drept atribuite veto-ului și svo-

discursurile lor în lumina dis
cursului lui Molotov, 'ținut Marți 
seara.

(Departamentul de presă aî 
Organizației Națiunilor Unite fa 
fost tot timpul în fierbere deo
arece tonte textele discursurilor•
predate mai înainte amenințau 
să devină doar hârtie pentru 
coș. Rl

Guvernul român 
elogiat de 

presa francezi
PARIS, 1 (Agerpres)). Po

stul de radio „Paris” transmite: 
Dl. Emil Bure, într’un articol 
oblicat în ziarul „L’ordre”' și 
intitulat „Adevărata democrație 
romanească” aduce elogii actua 
lului guvern român precum și 
d-Iui Dr. Petru Groza preșcdii*-  
telc Consiliului de Mini tri pen
tru eforturile d-salc evidente de 
democratizare a țării.

In atenția autorităților școlare
zent nu i-a fost repartizat nici- 
lin învățător.

Fosta învățătoare a fost 
sferată la școala primară 
Suncctatc.

Aducem la cunoștință 
caz, autorităților școlare
petente, pentru a lua măsuri. 

In ziua de 29 Oct. a. c. s’an 
prezentat redacției noastre lo
cuitorii Pocnaru Gh. și Ștefan 

Lazăr, din corn. Podele.
Numiții ne- aduc la cunoș- 

tiitiță că de și în comună exi
stă o școală primară cu 70 de 
elevi totuși nici până în pre- 

nurile creiate în jurul acestei 
chestiuni se datoresc intenției de 
a se ascunde țelul real

Molotov a comparat apoi 
principiile dela baza Societății 
Națiunilor — unanimitatea tutu 
ror membrilor — cu cele ale O. 
N. U.-ului — unanimitatea celor 
cinci mari puteri.

[Declarând că rezultatul eli 
minării veto-ului ar fi votul 
printr’o majoritate ,așa zisă 
mai democrată, Molotov a re
marcat că nu se poate compa
ra votul Honduras-ului cu ce) 
al Statelor Unite, ni cți votul 
Republicii Haiti cu cel al U- 
niunii Sovietelor.
Ar fi naiv să se i gnore faptul 

că campania împotriva veto-ului 
este în mod manifest o cam

panie contra Uniunii Sovieteloi 
a relevat oratorul, adăugând 

că „dacă principiu] veto-ului ar 
fi eliminat, O. N. U. s’arnărui”.

Sovietele sunt credin
cioase principiului co- 

labo'iril Interna
ționale

Uniunea Sovietelor este ere-

Popoarele U.R.S.S. nu-șl clădesc viitorul 
pe bombe

Pe de altă parte, el a decla
rat că contro]ul nordamerican a- 
supra energiei atomice este e- 
goist și tinde să păstreze pentru 
Statele Unite monopolul bombei 
atomice.

(Delegatul sovietic a afirmat 
apoi că pianul Baruch este ilu
zoriu căci este imposibil să fii 
sigur că o națiune oarecare po
sedă monopolul în ce privește 
cercetările atomice și nimeni nu 
poate închide într’un cufăr des- 
voltarea științifică.

Acceptarea planului Baruch 
cu privire la controlul atomic ar 
implica fără nici o "îndoială mo
dificarea Chartei. Nu este sur
prinzător că se face atâta sgo- 
mot în jurul veto-ului. Aceasta 
se face pentru a se da mână 
libera partizanilor politici ai 
bombei atomice.

Ce trebue făcut
In consecință, Ministrul So

vietic al Afacerilor Străine pro
pune :

1. — In conformitate cu 
huile și principiile Națiunilor 
uite, Adunarea Generala să 
cepte reducerea înarmărilor;

2. — Această reducere ar tre
bui să cuprindă în primul rând 
abolirea producerii și utilizării 

U-
ac-

tran- 
din

acest 
com-

dincioasă principiului adevă
ratei colaborări internaționale 
și chartei ONU-lui.

Nu este nici o îndoială «4 
pacea și concurența pașnică 
corespund atât intereselor po
poarelor Sovietice, cât și inte
reselor celorlalte țări.
„Nu suntem siguri că soar

ta Germaniei și Japoniei a fost 
un avertisment suficient pentru 
imperialiștii epocii noastre” — 
a adăugat ministrul sovietic dt 
afaceri străine.

El a subliniat că există două 
tendințe: Unii luptă contra prin
cipiilor Națiunilor Unite și cau
tă dominația mondială, iar alții 
cooperarea internațională.

Molotov a sublini.t că efi- 
minarea dreptului de veto 
s’ar solda cu invierea unui 
nou pretendent 
mondială.
Neutralitatea în 

stiune a veto-ului 
că și inacceptabilă-

la domin a'ția

această ch«- 
este echivo-

atomic*
„Popoarele Uniunii Soviete
lor nu-și clădesc viitorul pe 
bomba atomică”, — a subp- 
niat Molotov.
El a afdăugat: „Este nevoe 

să se interzică folosirea bombei 
atomice ca arma de război. A- 
ceasta este misiunea sfântă a 
celor care luptă contra agresiu
nii”.

Subliniind că nu trebue să 
se alcătuiască două tabere — o 
tabără a „atomiștilor”, iar alta 
a celor ce doresc folosirea bom
bei atomice în țeluri pacifiste. 
Molotov a calificat filozofia se
natorului Baruch drept „expan
siune nelimitată și dominație 
mondială”, adăugând : „Nu pu
tem crede că majoritatea ame
ricanilor accceptă această filo
zofic”.

energici atomice în război și în
cetarea fabricării acestei ener
gii;

3. Adunarea Generala -4 
recomande Consiliului de Secu
ritate s.i caute a găsi metodele 
pentru a se obține reducerea 
înarmărilor și abolirea bombei a 
tonuce;

-1. Adunarea Generală si 
ceară oricărui guvern membru 
să ajute O. N. U. întru regle
mentarea acestor chestiuni

Inchciându-și cuvântarea, Mo
lotov și-a exprh lat speranța că 
propunerile sale vor 11 accepta
te de toate Națiunile Unite.

Cuvântarea ministrului sovie
tic de afaceri străine a durat o 
oră și patru minute.
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(Valca-jiuliii)). Tatii ău a fost 
miner.

I) mic copil Mihai cunoa- 
te toate greutățile vieții. Fiind 
,ise copii la părinți, taitSl 

Ui câștigând puțin, in rapor 
■i ii greut tțijc familiire, el ît • 
dură incă de mic copi], foamea, 
frigul, ctc..

1 a 8 ațni (prin 1020, inul .1» 
■.li niarii grevei generale)) Mi
hai ia paitc pentru prima oară 
la ajutorarea greviștilor, ducând 

împreuna cu al'ți copii de mi
neri mâncare tita|ui ,ău re-

Stmtnn Lncr 
Continuare In pag. 2-a. 
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9lr. Regina Marii Nr, 9. 
— Telefon 252 B —

ADMINISTRAȚIA 
hi Palitul Prefecturii 
(Imprimeria Județeană)

Van Mtma pWM *■  amv
Mttav afr^tril DtrMFțtaul

F. T. î. Ir. ÎOIA1 Mfi

7 NOEMVRIE 1946
Aniversarea Marei Revoluții Socialiste 

din Octombrie

In alegerile din 19 Noembrie toți sindicaliștii din jud. Hunedoara 
vor susține Blocul Partidelor Democrate 

Conferința Sindicatelor din jud. Hunedoara 
Cuvântarea tovarășului GHEORGHE APOSTOL Președintele Confedera
ției Generale a Muncii, prim candidat ai B. P. D. în Jud. Hunedoara

Popoarele U. R. S. S. și îm
preună cu e]e întreaga lume 
progresistă serbează azi cea de 
a 29-a aniversare a Marei Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Ce a însemnat pentru popo
rul sovietic, pentru omenirea în
treagă crearea primujui stat so- 
vietic-socialist din lume, stat în 
care exploatarea omului de că 
tre om a dispărut, stat clădit pe 
unitatea tuturor popoarelor con
locuitoare, s’a putut convinge 
orice om de bună credință. A< 
portul mare al U. R. S. S ta 
doborirea fascismului, dușman 
de moarte al omenirii progre
siști si acum după terminarea 
războiului lupta pentru întrona
rea unei păci juste și durabile 
sunt readele bogate ale Marei 
Re' ->|uții Socialiste din Octom
brie.

Pentru țara noastra în spe
cial, Revoluția din Octombrie 
are o însemnătate deosebită.

„Datorită politicii dușmănoa
se față di II. R. S. S. a]imentata 
sisb inatic de partidele ce au 
guvernai țara în trecut și a- 
a< -!ea Ic cunoa,.tem| cti toți erau 

partidele istorice” — ■țara noa 
stră a putut fi asvârlită de An- 
tonescu și clica sa într’un război 
de jaf împotriva vecinei noa-

Lenln vorbind mulțimii

stre dela Răsărit. Crimele să
vârșite pe teritoriul U. R. S. 
S. de către agenții români a Im

(Continuare din pag. 5
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Ne aflăm înjplină<rcampanie c- 
lectorală. Țara întreagă este un 
vast teren de juptă înverșunată 
ce se dă între forțele unite ale

VOTAȚI 
SOARELE 

dreptății șl al iIbertf ții 

democrației și rămășițele reac- 
ționaro-fasciste.

Doar câteva zije ne despart 
de data alegerilor. Și pe măsi*ă  

Z ani dela veniira tov. Gheorghiu-Dej 
în fruntea Ministerului Comunicați or

ce această dată se apropie bă
tălia ia un, caracter tot mai ascu
țit și puternica1 Țorță a democra
ției în continuă creștere devine 
tot mai covârșitoare.

Massele largi populare mun
citorii, țăranii, intelectualii, au 
părăsit pentru o clipă preocupă
rile lor mărunte pentru a lua 
parte activă lă'bătălia alegerilor. 
In fruntea luptei pentru victoria 
în alegeri a Blocului Partidelor 
Democrate stă însă (marea arma
tă de muncitori organizați în 
sindicate. Muncitorii au suferit 
cel mai mult sub regimurile de 
teroare din trecut și de aceea 
ei se găsesc a3tăzi în primele 
rânduri pentru a dobândi, victo
ria în alegeri B. P. D..

Sub acest semn s’au desfă
șurat lucrările Conferinței Ge
nerale a Sindicatelor din judi,

C. Magdalln
Continuare bi pag- 3-a
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Mihai Muj.c - candidatul minerilor

Cui dfim votul $1 încrederea nontrâ

Iii dinu urați zip i de 19 Oct. 
a. c, minerii din Vajca-jiului, 

eaiți iu.num ir in pr, âonant la 
fD v.i capitala județului Hu
nedoara — cu fanfare și ro
iuri, au propti pe tov. Mli|i< 
Mih ai, cretinii Regionalei Va- 
lc.i-Jiului i P. :. R. ca unul di. 
candi-lifii |or pe ii „ta B. P DL 
din jud-(ui Hunedoara

Ani vrzut entuziasmul și rl;j- 
go t. i Țr față de candidatul 
lor o ,im înțeles cit ele iubit 
c ,t< < |. de oamenii muncii din 
Regionali noastră.

Dela lin c-ipat la altul al ju
dețului, numele lui Mujic Mihai, 
etțte cunoscut, dar viața sa de 
lupt i pentru binele cla-ei munii- 

J toare și a poporuțui o cunosc 
mai bine, cei cari au avut oca
zia g,i trăiască alatirri de el pe 

Valei-Jiului, leagăn de lupt 
pentru un viitor mai bim .1 cla 
Si.-i muncitoare.

tov. MIHA! MUJIC
' Mujic Mihai, s’a născut în 
amil 1012, în comuna Petvili

S’au împlinit la 5 Nov. ă. c., 
doi ani decândȚentru pruna da
tă în țara noastră, conducerea 
Ministerului Comunicațiilor a 
fost preluat i de un muncitor ce
ferist în persoana tov. (>h. 
Ghcorghiu-Dcj, Secretar Gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân.

Bun organizator, cu o voință 
de muncă rar întâlnită tov. mi
nistru Gh.-D"j a reușit în 
cești doi ani să refacă In mare 
parte căile noastre de conruni- 
cație terestre navale, și ae
riene, să îmbunătățcasc.i so
arta salariaților s.., obțină un spri 
jiil simțitor din partea H. R. S 
S. în special prin crearea s<e 
cictăților mixte româno-sovieti 
ce.

Adânc cunoscător al proble
melor economice, este ales pre
ședinte al Consiliului Econom^ 
Superior-

Om politic de o desăvârșii;! 
și recunoscuta - valoare, e- 

ste ale.--. în ^delegația guverna
mentala a României la Confe

rința de Pace dela Paris, und*  
— împreună cu ceilalți membrii 
ai delegației, - - a apărat cu 
succes cauzele țării noastre.

Pentru aceste calități, pen
tru marea isp contribuție la opera 
de refacere și democratizare a 
țării și pentru lupta neprecupe
țită pc cârd a dus-o pentru elibe
rarea clasei muncitoare, la 1*  
Oct. muncitorimea din Bucure
ști l-a propus pe tov. Gh. Cilie- 
orghiu-Dej ca primii lor can
didat pc lista'E I’. D. din Bucii 
iești pentru alegerile parlame» 
tare iar la'19 "Noembrie, dându-i 
votul. îl vor trimite în paria- 
me-'i.ii tării, centru a-si conti
nua opera sa'de redresare și în
florire a economic!1 țarii noastre.

V0TATI

p 1011 WUiOD
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Trilascft conducătorul poporuM 
Mvietlc, murele
STALi* 8

fugiat în munți din cauza teroa- 
rei deslănțuite împotriva grevi
știlor de către clica reacționară 
din acea vreme.

Urcând tui p’eu povârnișuri
le de munte, cu legăturica de 
merinde în mână, până la lo
cul unde erau ascunși minerii, 
în sufletului de copil încolțește 
pentru întâia oară revolta și-și 
pune întrebarea : Dece acești oa 
meni, cari inuncesc, trebuie să 
stea în munți, în vreme ce alții 
- trândavi - piusuresc în lux și 
belșug la câțiva pași ?-.. Dece el 
umblă destulț, desbrăcat, flă
mând, iar „domnișorul” ciocoiu
lui, este bine îmbrăcat, gras și 
bine încălțat?

(Deși mic, Mihai își dădea 
seama de nedreptatea socială în 
care trăiau oamenii muncii, și 
nu doreau altceva decât să de
vină cât mai repede mare, spre 
a participa, și el la lupta pentru 
creiarea unui viitor îna1 bun mai 
frumos pentru cei ce muncesc.

La 15 am, după ce termină 
patru clase secundare la școa
la din Pctroșeiii, Mihai, intră 
în mină, muncind din greu pen 
tru a-și câștiga existența.

"Djn. 1927, până în 1930, pi- 
crcază din greu. In aee$t timp, 
ca smdicajist, ia parte la toate 
acțiunile duse de muncitori, pen
tru îmbunătățirea situației lor 
materiale. Este mândru că, deși 
cel mai tânăr, are totuși posi
bilitatea să-și vadă împlinită do
rința de a |upta pentru binele 
muncitorilor.

Cei patru ani de muncă grea 
și istovitoare l-au ©țelit foarte 
mult. In câmpul muncii el cu
noaște mai denproape nevoile 
muncitorilor mineri, durerile lor 
și în nopțile lungi dc iarna când 
nu putea dormi din cauza frigu
lui și foamei, el reflecta înde
lung asupra stărilor sociale cău
tând să disece, să pătrundă în 
adâticime cauzele pentru care e- 
xistă atâta suferința și nedrep
tate pentru cei ce muncesc. Ci 
tește, studiază, în sc|tca sa de 
a descoperi adevărul.

In 1930 este descontat, dațt 
afară elin pier fi

’D<n ziua dcscoiitârii viața de 
vine și mai grea.

Tânărul Mihai în vârslă de

ksz^:

Colțul tinerctutal
I

'Federația Națională a tinere
tului democrat a lansat următo
rul apel:

Consiliul F. M.'T. D care s’a 
ținut la sfârșitul [unei Iulie la 
Paris, a decis să sărbătorească1 
in fiecare an ziua mondială a 

tineretului la data de aniver- 
fcare a înființării Federației Mon
diale a Tineretului Democral 
1<> Noembrie.

Sărbătorirea acestei zije va 
prima aniversarea acestei Fe

derații la care sunt astăzi a- 
filiate organizații, totalizând mai 
aiult de 45-ooo.ooio aderenți 
pentru a asigura jacea și o lu
me mai bună generației noastre.

Ceiace ei -cer de]a noi, în a 
oeastă zi Mondială a Tineretului 
1940, este ca să ne întărim și 
sâ ne unim eforturile pentru 
Pace și o viață mai bună con
struind o Federație mondiala a

Programui zilei de 10 Noembrie 
Ziua Federației Mondiale a Tineretului 

Democrat.
Orele 9.30 Te-Deutn.
Orele 10 30 Festival artistic In sala Teatrului orășe

nesc (Cinema Progresul.)
Orelo 15 Turneu Fulger de Foot ball, pentru cupa 

.Gb Apostol*,  participă echipele Corvlnul, Garnizoana. 
C. F. R Simerla, U. F. Hunedoara.

Orele 18 Ștafetă cu făclii.
Orele 21 B A L In favoarea regiunilor bântuite de 

secetă, In sălile restaurantului „Doda*  și sălile Tina*  
râtului Progresist.

I. P. S. S. Patriarhul Nicodem
■ părăsit Moscova

Declarațiile făcute reprezentantului Agenției „Taas“ 
îaainte de plecare

MOSCOVA. Patriarhul 
României Nicodem, împreună cu 
episcopii Njcolac și Justinian ca
re îl însoțeau precum și alți re
prezentanți ai bisericii ortodoxe 
române au părăsit Moscova pe 
data de 1 'Noembrie pentru a se 
reîntoarce in România Deleg» 
ția ec]esiastică română a fost sa
lutată la plecarea sa de patriar 
hui Moscovei Alexei. precum și 
de numeroși inalți prelati.

Ambasadorul României dl. 
Iordan precum ți funcționarii am 
basadei române au venit și ei 
să salute pe patriarhul Nico
dem la plecare DL față a mai 
fost Karpov. președintele Con- 
^iliuhii Bisericii Ortodoxe Pmr 
pe lângă consiliul de miniștri al 
N. P S. S.

înainte de a p|cca Patriarhul 
Nicodem' a făcut următoarea de
clarație reprezentantului agenției 
TASS:

Părăsesc Moscova — maie
stuoasa capital i a I Imunii So
vietic» cu părerea de rău.

Tineretului democrat solidă și 
puternică.

Ziua mondiaja a Tineretului 
democrat 1946, va fi prilejul de 
a ne a3ocia sărbătoririi interna- 
țiopale, printr'o mire manifesta
re de susținere a Federației, pe 
toate Continentele, în (oate ță
rile și de a face un efort l'larg 
pent'U a mteresi tinerii din toa
te organizațiile, pentru princi
piile și munca Federației noa
stre.

Con. jiul Fede ației Naț'onale 
a Tineretului Democrat Va chea
mă să sărbătoriți Ziua Mondia
la a Tineretului.

Vă cheamă:
Să întăriți eforturile voastre 

pentru pace.
Să luptați pentru un viitor 

mai bun,
Sa vi uniți cu tineretul lumii, 
Sa con5truiți F. M. T. D.

Păstrez cele mai bune amintiri 
ale șederii melc în Moscova. A- 
cestea au fost zi]e istorice pen
tru delegația bisericii ortodoxe 
române. Lcgături]e tradiționale 
de prietenie și unitate cu bise' 
rica otrodoxa rusă a>’u fost re- 
!u ite Aceste legături se vor 
strânge din cc in cc mai mult, 
ceea ce ne va permite să între
prindem acțiuni coniundîn to.ate 
problemele religioase. ale orto- 
(loximuliii. In momentul plecă
rii noastre din Moscova, ținem sS 
exprimam profunda noastră re- 
cunoștință fata de toți reprezen
tanții Patriarhiei din Moscova, 
sanctității sa|c patriarhului A- 
lexei, d-lui Karpov președintele 
Consiliului Bisericii Ortodobce 
Ruse, întregului popor sovietic 
condus de marele său Sef Sta- 
|in, creatorul unei noiii vieți. 
Țin s i subliniez, ca încheiere, 
că statul sovietic, având la con
ducere, pe gencra|isslmtil Sta- 
țin a atins culmi care trezesc ad
mirația întregii omeniri progreiMc.

CULTURALE
Armata In mijlocul poporului

Ofițerii și ostașii Regt. 3 
Transmisiuni din D;va, au dat 
Sâmbătă! 2 Nov../a. c„ în sala A- 
teneului din Gura-Barza o reuși
tă serbare cu un bogat program 
artistic, urmat de dans.
Au luat parte tov. Gh. Apostol, 
Președintele Confederației

Generale a Muncii, 
prim candidat a? B P. D în 'jud. 
Hunedoara, dl. Col. Răuțu Co
mand. Regt 3 .Transmisiuni cu 
d-na. tov. Mihăilă Petru candi
dat al B;P. D. în jud- Hunedoa
ra, funcționari și muncitori dc-

MOJIC MIHAI — candidata! minerilor
lUrmarf din pagina 1-a) 

la Soc. „Mica” precum și un 
numeros public.

Nu putem trece cu vederea 
înteresu] pe care i-a depus 
echipa artistică a Regimentului 
3 Transmisiuni, care s'a străduit 
să dea serbării un nivel, ar
tistic cât mai ridicat. Acc-ste 
strădanii au fost dealtfel răs
plătite de public prin aplauze 
prelungite. Au dat dovraă de 
reale calități artistice'tinerii sub
locotenenți Surcel și Bunea pre
cum1 și d-na S. Răuțu care au cu
les în repetate rânduri ropote dc 
aplauze.

numai 18 hui, este nevoit să-și 
ofere peste tot brațele de muncă 
pentru a câștiga o bucată de 
pâine dar peste tot esiie res
pins. Era „bolșevic”, era „gre
vist” și după părerea dușma
nilor clasei muncitoare - nu 
avea dreptul la viață

multe greutăți reușe
ște să se angajeze ca salahor 
la o antrepriză ce lucra pe li- 
n a ferată Livezeni-Bumbești, cu 
18 — 20Lei'pe zi - puțin foarte 
puțin ca să pontă trăi, pentru a- 
și putea procura îmbră
căminte. Astfel iarna ce vine îl 
găsește desbrăcat, desculț 'și 
flămând.

Nevoit să caute de lucru în 
□ltă parte, pleacă) la Hațeg, unde 
învață meseria de brutar.

Viața de ucenic e grea — 
dealtfel ca-și viața tuturor uce
nicilor din acea vreme. - - Mim 
ca multă, câștig foarte puțin, 
iar seara când frânt de oboseală 
adormea în fața cuptorului dc 
copt pâine, mângâiat de căldu
ra binefăcătoare fi focului, Mi
hai fostul mmer și azi ucenic 
dc brutar, visa ]a o viață mai 
bună pentru cei ce muncesc.

In anul 1937, se întoarce din 
nou la Petrila. Mânat de foame 
și mizerie, el revine din nou 
printre minerii trudiți, cari sapă 
în adâncimile pământului pen
tru a scoate la suprafață mun

ți de cărbuni „diamant negru” 
aducător de atâtea bucurii po
ți u uni și atâîtca mizerii pentru 
alții.

Timp de 7 ani muncește din 
greu ca mmer, cu speranța că 
va veni o zi în care oameni' 
muncii să-și câștige libertatea.

'Și ziua mult așteptată a so
sit la 23 August 1944, .Qând 
cu ajutorul Armatei Roșii, hit- 
leriștii și clina trădătoare a lui 
Antonescu a fost apingată.

Muncitorii pot să sc organi
zeze' și Mihai Mujic, este în

Femei!
De votul vostru depinde 
viitorul copiilor voștri

Votali Soarele semnul B. P. D.

Acest gest al ofițerilor și »- 
stașiloi din Regt. 3 Transmisiui» 
are o indbită semnificați©: Ia 
primul rând, venitul realizat ■ 
fost destinat ajutorării regiunile*  
bântuite de secetă iar în al doi
lea rând a ,adus o importantă 
contribuție la întărirea legături
lor dintre armată și popor.

Ținem să aducem pe aceast# 
calc felicitările noastre atât d-lu 
Col- Răuțu Comand. Regt. 1 
Transmisiuni cât și întregului 
ansamblu artistic al acestui Ro- 
g ment.

primele rânduri pentru organi
za rea lor în Sindicat.

Luptând din răsputeri, îm
preună cu alți tovarăși pune ba
zele Sinditatului Unic Muncito
resc din Petrila, iar când Parti
dul Comunist Român începe să 
se organizeze pe Valea Jiului 
Mihai este printre primii car» 
se înscrie în partid.

; căinate de secretar al or
ganizației' Petrila et muncește1 in
tens pentru organizarea, Partidu
lui și recrutarea'de membrii.

la parte activă la acțiunea de 
ajutorare a țăranilor pentru în
făptuirea reformei agrare,'iar îa 
câmpul muncii, urmând instruc
țiunile date de tov. Gheorghiu- 
Dej, organizează echipe de șoc 
pentru mărirea producției, Pe
trila devenind prin acțiunile Iui 
primul bastion din Valea-Jiulm 
pentru mărirea producției și 
sprijinirea democrației.

Pentru meritele sale în inu« 
ca de Partid, la 1 Nov. 1945 e- 
ste ales secretari al Raionalei Va- 
lea-Jiului, în care calitate con
duce toate organizațiile de par
tid din Valca-Jiului pc drumul 
trasat de Partidul Comunist.

In ]una Martie 1946 este a- 
les secretar al Regionalei Va- 
lea-Jiului și din acest înalt post 
de răspundere el dirijează'cu în- 
țelepc'une și hotărîre munca co
muniștilor din Regională, făcâtF 
du-sc iubit de toți prin atitudi
nea sa tovărășească, energică ri 
cinstită.

Azi când ne mai despart nu
mai câteva zile de alegeri, mun
citorimea și toți oamenii cinsi li 
din județul nostru știu pc cin» 
să voteze.

Mihai M'ujic, este candidatul 
lor. Ei îl vor vota fiindcă au în
credere deplină în el, fiindcă 
știu că în viitorul Parlament, 
Mihai va reprezenta cu cinste 
interesele celor cc l-au pro
pus- ,

Stmlon Lazâr



ZORI NOI 3

Conferința Sindicatelor din Jud. Hunedoara
(Contlnnțre din nag. I m 

Hunedoara, care a"ăvut loc D*i - 
minică 3 Noembj-ie a. c., la De- 
va Conferință dare a fost ono
rată cu prezența tov. Gh. Apo
stol președintele Confederației 
Generale a Muncii, prim candi
dat al B. P. D , în jud Hunedoa

Cuvântarea rostită de tov. Gheorghi Apostol 
Președintele Confederației Generale a Muncii, primul candidat al 

Blocului partidelor Democrate In jud. Hunedoara.
Țin ca înainte de a intra *«  

conținutul cuvântării, să vă tran
smit din partea Comitetului E- 
xecutiv al Confederației Genera
le a Muncii, cel mai fierbinte 
salut. Dcascmenea, țin ca în nu 
mele candidaților de pe lista B. 
P. D a jud. Hunedoara, să vă 
aduc salutul dc luptă și hotărîrc 
pent u obț nerea \ictoriei în ale
geri. (Aplauze puternice)).

Ne găsim într’o frământare 
dela un capăt ,1a altul al țării. 
Toți cetățenii țării noastre se 
preocupă azi de viața politică in
ternă, care se leagă desigur, cu

Susținem Blocui Partidelor Democrate 
pentrucă d ice o luptă îi conformitate cu 

interesele noastre
Confederația Generală a 

Muncii, știți prea bine că a a- 
derat la platforma-program'â B. 
P. D și toate sindicatele noa
stre, fie că simt de muncitori, 
funcționari particulari saru func
ționari publ.ci, sunt antrenate în 
această luptă pe care o dă de
mocrația în țară la noi pentru 
a-și consolida pozițiile câștiga
te ia 23fAugust și mai cu scamă 
la 6 Martie 1945. Am aderat 
la Blocul Partidelor Democrate 
fiindcă această forță democra
tică din țara noastră reprcziO 
tot ceea ce este mai creator și 
mai viu în vederea reconstrucție) 
sale. In aceasta forță publică, 
Confederația Generala a Muncii 
vede realizarea unor condițitini 
mai bune de viață pentru toți 
salariații noștri manuali și in
telectuali.

Noi am recomandat sindicate
lor noastre ca să colaboreze cu 
organele Blocului Partidelor De
mocrate. Recomandăm și azi ca

Real zarea Platformei-Program
lată pentru ce susținem noi 

Blocul Partidelor Democrate. 
II susținem pentrucă acolo exi
stă toate pre Nemelc care ne 
frământă r-'untem siguri că 
toate problemele pe care Blocul 
și le propune le va realiza. A- 
vem garanția că le va putea rea
liza pentrucă dela 6 Martie când 
a venit la putere am reușit să 
încheem contracte colective pen 
tru toate ramurile de producție, 
statute pentru diferite catego
rii de salariați publici și în sfat 
țit, am reușit să stabilim odată 

ra.
Conferința a fost deschisă de 

tov. Kokosy Wițiarn, secretarul 
Regionalei Alba-Hunedoara a C. 
G. M. care după ce face o criti
că a muncii depuse, dă îndru
mări pentru bunulțjmers al sindi
catelor.

politica internațională. Fiecare 
cetățean cinstit, fiecare patriot, 
este preocupat azi de ziua de 
mâine, este preocupat de viito
rul țării noastre.

In afară de toate partidele ca 
re compun Blocul Partidelor 
Democrate, mai sunt o serie în
treagă dc organizații care au 
aderat la Platforma-program a 
acestuia și sunt antrenate în a- 
ceastă luptă. Dintre a,ceste or
ganizații, una din cele mai puter
nice este Confederația Generală 
a Muncii.

sindicatele noastre să aiționezC 
in campania cjectorală împreună 
cu forțele politice ale Blocu’ui 
Partidelor Democrate, să fie ală
turi de reprezentanții Bloculih 
peste tot și reprezentanții sin 
dicatelor și să cțrată salariaților 
noștri pentru ce trebue să sus
ținem Blocul Partidelor Democ
rate.

Noi susținem Blocul Partide
lor Democrate pentrucă duce o 
(uptă în conformitate cu intere
sele noastre. In platforma-prog 
ram a Blocului Partidelor Dci 
fnocrate sunt ții evăzutc toate 
problemele care frământă, massa 
mare de sajar-ați manuali și in
telectuali. Când s’a constituit B. 
P. D. și a lansat platforma-pro 
gram,ci a luat contact cu Confe
derația Generală a Muncii .șt 
Confederația Generală a Muncii 
a prezentat revendicările sale ca 
re trebue să existe în platfor
ma- program.

pentru totdeauna care trebue să 
fie poziția patronatului față de 
salariați, fie că acești patroni 
sunt pa, ticulari sau Statul.

Deasemenea, se prevede ții sar 
cina pe care o au salariații în 
vederea reconstrucției țării, câș 
țigării unor condițiuni mai bune 
de viată, Nu mai vorbim dc ce
lelalte realizări politice sociale 
și economice pe scară mai largă, 
care ne fac,să /im ferm convinși 
că tot ceea ce prevede - plat 
forma se va realiza.

Fără îndoială că aceasta plat 

* In aplauzele și uralele pline! 
de entuziasm ațe delegaților so
sește tov. Gh. Apostol Preșe
dintele Confederației Generali 
a Muncii care luând cuvântul a 
precizat politica sindicatelor fa
ță de alegeri.

formă nu va putea fi realizată 
dacă toți oamenii cinstiți, con 
știenți de existența lor ca cetâ 
țeni buni ai acestor țări nu vor 
înțelege să lupte împreună pt. 
victoria Blocului Partidelor Dc 
mocrate în alegeri.

In alegeri Blocul trebue să

A
■

« C,XJ.
■X: si.zM!

Tov. GH APOSTOL 
învingă și suntem isiguri că va 
învinge pentrucă alaturi de el 
stă dreptatea, libertatea, viito
rul poporului nostru, 'stâ buna 
înțelegere între toți cetățenii tă
rii noastre, stăiprietema cea mai 
bună între poporul român și 
toate celelalte naționalități con
locuitoare.

N meni nu ne-ar fi spriji 
nit la Conferința de Pace 

dacă n’am fi avut un 
regim democrat

Vorbind apoi despre 
rezultatele obținute la conferin
ța de pace tov. Gh. Apostol a 
spus;

La Conferința '3c Pace dele
gații noștri au ,fost respectați, 
cuvântul lor a ,avut răsunet în 
rândul tuturor celor 21 de state 
prezenta la această Conferință. 
Am obținut încadrarea definiti
vă și pentru vecie a Ardealului 
în cadrul României democrate. 
(Aplauze puternice)

Daca n’ar fi fost în țară un 
regim democrat, dacă n’ar ft 
fost legile ddbună conviețuire a 
tuturor naționalităților din țara 
dela noi și mai cu scamă dacă 
noi n’am fi acordat naționalită
ții maghiare care trăeștc în Ar 
deal libertățile pe /care le are, 
dacă nu le-am fi dat posibilita
tea să se desvo]tc în spiritul 
tradiției, în spiritul obiceiurilor 
ei, noi n’am fi putut obține a- 
cest succes pe care l-am obținut 

Ia Conferința de Pace. Nimeni 
nu ne-ar fi sprijinit la Conferința 
de Pace dacă^n’am fi avut în ța
ră un regim democrat. Pentru 
că există un regim democrat la 
noi în țarățde aceea suntem spri 
jiniți în mod ferm și constant 
de Uniunea Sovietică (aplauze 
prelungite), de Cehoslovacie, 
(aplauze) de Iugoslavia (aplau
ze) și în ultimul timp chiar șî 
de Statele Unite și Franța (a- 
plauze)).

Iată deci că acel trecut negru 
al istoriei Ardealului nostru a

„istoricii* 1
In 1940 când Ardealul 

ti fost pus pe masa de operație 
la Viena, „istoricii” n’^au schi
țat nici un gest de rezistență. 
Când unii au încercat să reziste 
la Cluj, Alba Iulia și în alte 
părți, Maniu a dat dispozițiuni 
organizațiilor sale să se retragă 
în ordine, isă țiu opună nici un 
fel de rezistență căci altfel s? 
va supăra Hitler si Musolini și 
va fi rău de viitorul nostru. ,,I- 
storicii” au fost aceia care și-au 
dat asentimentul pentru ca Ar; 
dealul să fie cedat.

Conferința fie Pace dela Pa
ris a stabilit odată pentru tot

Poziția Uniunii Sovietice față de greutățile 
poporului român

Problemele economice auTost 
acelea care au fost discutate 
foarte mult la^Conferința 5e Pa
ce dela Paris. Știm cu toții care 
a fost poziția Uniunii Sovietice 
față de gre]cle sarcini pe care 
voiau să ni le impună reprezen
tanții marilor trusturi internațtfl- 
nale- Cu mari greittăți am ajuns 
sa ni se ^mpună să plătim nu
mai J5 la suta, din ceea ce ce
reau puterile di.^Apus.JȚacă fa
cem o comparație, cu Uniunea 
Sovietică care nc^a cerut numai 
1/5 din pagubele pricinuite, pu
tem vedea care est altitudinea u- 
nor cercuri dușmănoase șl aceea 
a Uniunii Sovietice. Conducăto
rii Uniunii Sovietice și în spe
cial gencralissimul Stalin au în 
țelcs să nu bage în aceeaș oală 

din reaiizArhe 
Guvernului crom
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fost șters pentru totdeauna. Re- 
acțiunea română și reacțiunea 
maghiară au vrut ca Ardealul 
să se transforme într’un focar 
de război, însă toate speranțele 
[or, că Transilvania,va fi un măr 
al discordiei în această parte a 
Europei, au fost spulberate. Ar
dealul a fost recunoscut Româ
niei și va rămâne al nostru pe 
vecie. Noi trebue să știm să-l 
apărăm, pentru binele patriei 
noastre,

au trădat Ardealul
deauna viitorul țării noastre, vii
torul poporului nostru.Țață deci 
că și pentru acest lucru, Confe
derația Generală a Muncii sus
ține Pacea fiindcă între salariații 
noștri, fie că sunt muncitori în 
întreprinderi, fabrici, fie că sunt 
salariați publicai, muncitori, in
telectuali, între salariata de toate 
naționalitățile, nu poate să e- 
xiste ură fiindcă salariații orice 
naționalitate ar avea, au aceleași 
dureri și nevoi, între ei se poate 
desvoltacel miațbun spirit de so 
solidaritate, prietenie și drago
ste indiferent de naționațitatea 
lor.

poporul, care nu este vinovat 
de războiul nenorocit, cu adevă- 
rații vinovați, care ,au stat în 
fruntea țării și Ls’au înjugat la 
realizarea scopurilor Germaniei 
hitleriste. Acestea sunt aprecie
rile juste penare le-au făcut con 
ducătorii popoarelor sovietice șt 
de aceea am) avut o convenție de 
armistițiu suportabilă. Nu mflfi 
vorbesc dc înlesnirile făcute de 
Uniunea Sovietică în cei doi am 
dc secetă. Noi am1 mâncat iarna 
trecută pâine din grâu și po
rumb sovietic și dacă nu nc-ai 
fi dat acest grâu și porumb, 
mii și mii dc oameni ar fi murit 
de foame. Nu mai vorbesc efe 
materiile prime care au fost a- 
duse dc acolo împiedicând șo
majul care putea fi provocat.

In pnț 4-w
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Iată deci cum se prezintă acest 
aliat al poporului nostru Uniu- 
nea Sovietică și cum se prezintă, 
nu guvernele englez și american, 
ci reprezentanții trusturilor in
ternaționale, care nu doresc o 
Românie liberă, democrată și 
bogată în care bogățiile să fie 
exploatate în interesul poporu
lui. Ei doresc ca toate bogățiile 
țării noastre să^depindă de ei iar 
nouă să nu 'ne rămână decât 
cenușa în vatră. Știm1 cum pet
rolul nostru era în întregime în 
mâinile lor cum și cărbunii, 
chibriturile, și telefoanele.

Industria noastră internă .nu 
se putea desvoitai^pentrucă nu a- 
veau nici un interes ca industrțs 
noastră să se desv'ojte fiindcă a- 
tunci o serie întreagă de prodn 

Sindicatele vor lupta ca pământul să 
rămână ptr. totdeauna în mâinile țăranilor

se le-am fi putut fabrica în 'țară, 
nu le-am mai fi adus din străină 
tate. Ei au vrut să aibă în Ro
mânia numai o piață de desfa
cere. lată pentru ce se opun atât 
de mult reacționarii din Anglia 
și America, ca România să nu-și 
poată exploata pentru foloase
le sale proprii, bogățiile.

Noi susținem Blocul Partide
lor Democrate fiindcă Blocul 
vrea ca țara aceasta, despre ca
re se spunea de unii că este o 
țară „eminamente agricolă”, să 
devină eminamente ind. să a- 
vem o indsturie desvoltată, ca
pabilă să mecanizeze agricultura 
și produsele noastre agricole să 
nu mai fie sfidate pe piețele in
ternaționale d să concureze cu 
produsele agricole (.vfe tuturor 
țărilor. 

nu avem noi Icest semn al li
bertății ? Acesta este semnul li
bertății noastre, acesta este sem

Demascând poptica provocă- 
toare de război a reprezentanți 
lor reacțiunii mondiale, tov. Gh. 
Apostol a declarat între altele: 
Ei sunt acei care susțin pe Fran
co în Spania, susțin ca Germa
nia să nu 'fie denazificată, ei 
sunt acei care susțin forțele fas
ciste în Grecia, acei care provoa

Referindu-se la acei care sus
țin că sindicatele trebue să se 
ocupe numai de contracte colec 
tive, de problema aprovizionării, 
etc. iar politica s’o facă domnii, 
tov. Gheorghe Apostol a de
clarat: Mișcarea sindicală trebue 
să facă politică dar să nu facă 

Tot activul nostru sindical să fie mobilizat

nul păcii,aceasta este semnul vio 
toriei noastre în ajegeri și acesta 
este semnul pe care trebue să-l

Cine sunt dușmanii păcii
că tensiunile din Palestina, ca
re provoacă poporul chinez la 
război civil, ei sunt acei care au 
agenți ca Maniu, Brăfianu și Ți
ței Petrescu în țară la noi toc 
mai pentru a crcia premizeie u- 
nui război aici în Sud-Estul Eu
ropei. Mergând pe drumul leit 
Maniu, Brătianu și Titel Petres

Politica Sindicatelor
altă politică decât aeea care co
respunde intereselor salariaților 
noștri și interesele noastre se 
contopesc cu interesele întregu 
lui popor. Existența libertăților 
sindicale este legată de existen 
ta libertăților democratice pen 
trucă de e]e depinde. Luptând 

aibe în față fiecare salariat al 
nostru și pe el să pună ștampila 
la 19 Noembrie.

cu mergem sigur spre război, 
spre dezastru. Acest dezastru 
nu-1 putem împiedica decât prin 
susținerea Blocului Partidelor 
Democrate, votând Soarele.

Așa vom1 apăra pacea, așa 
vom apăra familiile noastre, așa 
vom apăra libertățile noastre.

pentru consolidarea libertății sin 
dicale, luptăm pentru consolida 
rea regimului democrat. Mișca
rea sindicală de aceea merge a- 
lături de Bloc pentrucă făcând 
politica intereselor sale, face po 
lirica întregului popor.

până ia uit mai om
Referindu-se la svonurile lan 

sate de reacționari că Blocul ar 
vrea să distrugă proprietatea pri 
vată, tov. Apostol a declarat: 

Noi trebue să dema' cam ace 
ste tendințe dușmănoase popo
rului nostru. Dacă guvernul Gro 
za ar fi vrut să organizeze col
hozuri, ar fi avut toate posibi
litățile s’o facă din momentul 
când a venit la putere luând 
toate moșiile bocrilor ;î să le 
transforme în colhozuri. L}ir 
tendința guvernului a fost să 
dea țăranului care n’are pământ 
proprietatea care s’o muncească 
cu dragoste pentru el și copiii 
lui.

Guveriful Oroza nu numai că 
n’a atacat proprietatea privată 
dar a înmulțit proprietățile pri. 
vate și prin rcajizarea platfor- 
mei-program va întări propricta 
tea individuală, va da posibilități 
de dcsvoltare proprietății și va

Viitorul țării este legat de victoria
B. P. D.

Referindu-se la greutățile e 
conomice tov. Gh. Apostol a 
spus:

Toate acestea greutăți eco
nomice care le întâmpinăm da
torita urmărilor războiului, a ce
lor doi ani de secetă, vor trebui 
sa fie învinse.

Care forță politică din acea 
sta țară va putea să facă față 
tuturor greutăților ?

Nimeni altul decât numai for
ța unită a democrației române. 
Iată deci că țara noastră are 
viitorul legat numai de victoria 
Blocului Partidelor Democrat»! 
în alegeri.

Muncitorii noștrii manuali ți 
intelectuali, pentru prima dată 
s’au adunat în libertate. Pentru 
prima dată ml mai vedem în 
spatele nostru armata .cu baio 
nete, nu mai vedem oameni din 
mijlocul nostru băgați în pușca 
rii sau executați pentrucă au ce
rut o bucată de pâine. Azi toț» 
avem drept să acționăm pentru 
îmbunătățirea condițiuni|or âe 
viață. Niciodată în (istoria poli
tica a poporului nostru munci

găsi posibilități de improprie*  
tărire a unui (număr de țărani 
prin asanarea bălților si terenu
rilor degradate. Iată deci că 
guvernul Groza nu îTumai că nu 
dorește să distrugă proprietatea 
privată dar vrea să introducă 
noui proprietari în rândurile 'ță
ranilor noștri, (apțauze puter
nice prelungite).

(Dușmanii noștri nu vor să ț« 
nă seama de realizările guvernu 
lui Groza și,tocmai de aceea vor 
Ibesc de colhozuri ta să acopere 
tendințele lor de a" lua pământul 
înapoi dela țărani și să«l dea mo 
șierilor.

Acest drept al (țăranilor ră
mâne consfințit pentru vecie șî 
sindicatele noastre vor lupta că 
acest pământ s'ă rămână perma 
nent și pentru totdeauna în mâi
nile țâianilor noștri (aplauze 
prelungite).

în alegeri
torii n’au avut ^asemenea dr:j> 
turi. Pentru aceasta, noi luptam 
să consolidăm aceste libertăți, 
să le apărăm și nu le putem a 
pâra decât susținând! B]ocul Par
tidelor Democrate. Nu le putem 
apăra decât numai dacă toți sin
dicaliștii noștri în ziua de 19 
Noembrie vor vota pentru a- 
cei care le-au dat libertatea, pen
tru acei care au contribuit la 
creiarca unor condițiuni mai 
bune de viață- Toți salariații no
ștri în această zi să fie numai cu 
față spre SOARE, să-] privească 
cu toată puterea și să-l voteze 
cu toată hotărîrea. (aplauze pu
ternice prelungite).

Inițiativa găsirii acestui semn 
a plecat tot din partea sindicate
lor. Când poporul acesta a fost 
permanent ținut în întunercc, 
când poporul acesta este în 
majorii ite analfabet, când mun
citorii noștrii permanent au stat 
în întunerec, în pușcării și la
găre!, de ce să nu aibă lumina 
în fața lor permanent, dece să

în vederea obținerii victoriei în alegeri a B. P. D.
Noi ne prezentăm în alegeri 

cu o forță unită de 1.500.000 
membrii, forță puternică, care 
va da un sprijin efectiv Blocului 
Partidelor Democrate. Tot ac
tivul nostru sindical trebue să 
fie mobilizat până la ultimul în 
vederea obținerii victoriei în a- 
legeri a Bl P, D.. Aceasta este 
sarcina fiecărui sindicalist cin
stit, fiecărui tnembru al sindi
catelor noastre.

■ Acțiunea pentru ajutorarea z 
regiunilor bântuite de secetă\

----------------- ir ■ ■ , tsag

Femeile din Petroțem
muncesc voluntar pentru salvarea 
copiilor din regiunile bântuite 

de secetă
Pin dorința de a veni în aju

torul copiilor din regiunile bân
tuite de secetă, un număr de fe
mei casnice din Petroșani, au 
intrat voluntar în producție.

Gestul acestor femei ne poa

Contribuția ffuncțlonrilor particulari
Funcționarii Băndlor: Națio

nală, Ardeleana, Vulturul ,și 
Casa de Păstrare 1.772.070 con
tribuția pe nouă luni de zile.'

Ceilalți funcționari sindicali
zați pe luna Septembrie au do
nat suma de lei 370.200.

A apărut Contemporanul No. 7.
A apărut nr- 7 a] marelui 

săptămânal „Contemporanul”, 
cu următorul cuprins: Opinia 
publică de Or. Prcotcasa; Pro
blemele actuale ale culturci ro
mânești prezentate de A. To- 
ma și Ligia Miacovcji; Dreptul 
de veto de O. Ivașcu; Un scrii
tor asasinat de fasciști; Fedc- 
rigo Garcia Lorca de ’Lascar 
Scbastian; Particularitățile poli, 
ticci noastre de Nicojae Bellu;

De existența regîmd]ui de'm 
crat, de consolidarea (lui, de
pinde viitorul nostru al tuturor. 
Să luptăm pentru acest viitor ca 
să fie al nostru. Și pentru ca să 
fie al nostru, în ziua de 19 Oct. 
să votăm SOARELE, să votăm 
lista No. 1 a Blocului Partidelor 
Democrate.

In ziua de 19 Noembrie, ziua 
alegerilor, sindicatele noastre îr 
colaborare și sub coordonarea 

te servi de exemplu și nouă ce
lorlalte femei, care încă nu am 
făcut nimic pentru ajutorarea'nu 
cuțijor copilași, vjetime ale foa
metei.

Boldea Muri a

întreaga sumă totalizând — 
2.142.270 lei a fost înaintată 
Uniunii Sindicatelor de Funcțio
nari Particulari din București, 
pentru ți o repartiza regiunilor 
înfometate.

De ce „materialism” ? de I. Fe
lea; Năvala, nuvelă de Euse- 
biu Camilar și 'Două suflete 
moarte de Ion Călugării.

Mai semnează; Tudor An- 
drecscu, Marin Dma, Mimica 
Ohcorghiu, Virgil Ohcorghiu, 
dr. A. Krcindier, Floria L.unann, 
Gh. Macovc3cu, Ap Piru, Vc- 
ronica Porumbacu, M. Roilor, 
Traian Sclmaru, prof. I. Stan- 
ciu, Andrei Vidrașcu. 

activității lor din partea comisii 
lor locale să iasă cu muzicile ca 
re le avem, .fiecare membru al 
sindicatelor noastre să iese cu 
întreaga familie 'înjstradă să ma- 
nifestezcpentru democrație, sa.- 
transformăm această zi într’o zi 
de sărbătoare și voiriță populară 
de luptă pentru victoria democ
rației împotriva reacțiunii.

Să trăiască victoria ,din ziua 
de 19 Noembrie a Blocului Par 
tidelor Democrate.

(întreaga sală ovaționează în 
picioare pe tov. Gheorghe Apo
stol. Strigăte: Trăiască tov. Gh. 
Apostol! Trăiască Confederația 
Generală a Muncii! Trăiască 
Lista Na. 1 din jud- Hunedoara.

* «♦
Au mai vorbit tov. Cirigoraș 

președintele Comisiei Locale din 
Petroșani despre resortul cad
re, tov. Crăciun Eugen secre
tar Regiona] Miner Crișcior, de
spre resortul economic, tov. 
Chirc a Oh. directorii] coopera
tivei Petroșani despre resortul 
de producție, tov. Bogdan'secre- 
tar Regiona] Miner Alba-Hune- 
doara despre resortul cultural 
tov. Konycka responsabilul re
sortului de tineret Valea-Jiultti, 
despre resortul de tineret, tov-șa 
Glicrendy E]cna responsabila re 
sortului femcnln All a-Hunedoa- 
ra, despic resortul femei, tov. 
Ghendcl secretar regional mi
ner Valea-Jiului despre resortul 
asigurărilor sociale, tov. Klaity 
responsabilul resortului sportiv 
Valca-Jiulul despre resortul spor 
tiv, tov. Zăjv'oiami președintele 
Sindicatului Funcționarilor Pu
blici din Deva despre resortul 
administrativ și financiar.

Au urmat apoi diferite discu
ții, după care s’a trecut la vo
tarea unei moțiuni' către Preșe
dinția 'Consiliului de Miniștrii 
pentru punerea în funcțiune a 
legii pentru formarea tribunalu
lui popular contra speculanților.

Conferința a piat sfârșit prin 
intonarea „Internaționalei”.
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MUNCITORI!
Luptați pentru nimicirea definitivi a fascis
mului! Demascat! șl înfrânați pe Instigatorii 
■nul nou râxbol! Veghlațl la înfăptuirea păcii!

VIATA POLITICA LA ZI
Ultima faza a campaniei electorale 

Candidați! B. P. D. în mijlocul alegătorilor 
Demisii masive din P. M

Intrând în u]tima ’ază a cam- 
pwmiei electorale, viața politică 
fci jud- Hunedoara a început să 
•apele o formă tot trai activă, 
mai intensă .Continuându-s1 
programul său de lămurire a o- 
piniei publice — 'conform planu
lui de muncă stabilit — Blocul 
Partidelor Democrate a oîrgani- 
aat și continuă să organizeze în 
județ o serie de mari întruniri 
populare, care se transformi în 
•devărate manifestații desimpa- 
tie față de B. P. D., și conducă 
ton săi Cu aceste ocazii can
didați! din jud. Huneidoara ai B. 
P. D luând contact cu alegăto
rii, au lămurit o serie întrea
gă de probleme privitoare la si
tuația politic i și economică a tă 
rii noastre — atât pe p]a'n in
fern, cât și extern, — arăfiând și 
drumul pe care trebue să mear
gă alegătorii Hunedoreni la 10 
Nov. a. c-, când vor fi chemați 
in fața urnelor.

Astfel de întruniri au avut 
loc in ziua de 5 Noi', la Criscior, 
unde au participat tov. Gh. A- 
postol președintele ( Ci M. si 
tov. Petru Mihăilâ, candidați ai 
E P D . [în ziua de 3 Nov., 
Ia Romos, Vinerea și Șibot, a 
participat tov Drăghici Alexan
dru candidat, ia Roșcani și Lă- 
pușnic, tov. Gh. Apostol, și prie 
tenul Samoilă Direasa, la Băița 
si Luncoiul de Jos, tov. Mihăilă 
Prf-u. iar la Ora tfioara, Berii» 
si Mârfinerti, prietenul Petru 
Gruia Moțu.

Asemenea întruniri au mai a- 
vut loc iii,ziua de 3 Nov. în alte 
18 centre pretutindeni inassele 
de cetățeni adunați asigurând că 
la 10 Nov.< votul lor ?a fi pentru 
B P ID , pentru democrație, 
pace și libertate, pentru distru
gerea definitivă a reacțiunii.

Demisii masive 
di a P. N. Ț. Mania 
Orgaabntla maniată din Gura 

Sada, a trecut In bloc la 
Frontul Plugarilor

In acest 
politica <J 1 
rhisâ dc B 
mășițe ale 
ste din jud- nostru, destrămarea 
a început să ia proporții.

Oamenii, cinstiți, plugari, cari 
până în u|timul moment s’au 
lăsat induși în eroare de vechi- 
lurîlt .istorice" aflate în condu
cere, dându-si seama de drumul 
periculos spre care erau împinși, 
părăsesc partidul Ini Maniu.

Astfel dl. Da’.id Biiis, preșe
dintele organizației maniste din 
Gura Sada, printr'o scrisoare 
trimisă în Ziua de 28 Oct. a. c., 
Comitetului Județean af Frontu
lui Plugarilor, si semnată fie toti 
Bit'inbiii (în număr de3o) în 

timp ișî parajel cu 
lămurire a masselor 
P D în u|timilc râ- 
organizațiilor mani-

frunte cu: Agoima Dumitru, 
Dehe]i Simion, Lupuț Miron, Bi 
riș Ioan, Costea Petru, Circi Mi 
hai, etc. anunță că se desolida
rizează de partidul lui Maniu 
și că neconstrânși de nimeni a- 
dera la platform,a-program[a gu
vernului dr- Petru Groza, anga- 
jându-se pe conștiință și pe cu
vânt de eroare că vor respecta 
acest program atât cu cuvfantiv 
cât și cu fapta.

In încheere, toți cer înscrierea 
lor în Partidul Frontul Plugari- 

Deschiderea „Casei fllegătorului" 
• a Hunedoara \

In ziua de 2 Noembrie a. c., pus de guvernul dr. Petru Gro- 
în orașu| Hunedoara, a avut loc za peinru reconstrucția țării și

Trăiască Partidul Comunist al bol$e?ldh? 
din Uniunea Sovietici 

Palidul lui LENIM ți STALIN
inaugurarea „Casei Alegătoru
lui”.

După oficierea serviciului re
ligios, a luat cuvântul preotul 
Nicolae Suciu, vorbind despre 
scopul înființării, „Casei Alegă
torului” și despre efortul de-

Moscova sărbătorește 
aniversarea Marei Revoluții Socialiste 

din Octomvrle
MOSCOVA. — Moscova se 

pregătește să întâmpine 
cea de a 20-a aniversa 
re a Mărci Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Pie'țc|e și strazild'sunt povoa- 
zate cu portrete, pancarte, stea
guri etc. In numeroase fabri
ci și institut" din Capitală au 
si avut loc primele întruniri fe
stive ale muncitorilor și func

SernJSi gAroza 0RUMUBI N0UI JUDfTCMC
298 DRUMURI PIETRUITE ți REFĂCUTE ' 
• 16 lucrări de ihdiguiae pe drumuri 
V62 REfiUCRI MlDULEȚ? Șl PODURI

Ț- Mamu
lor. Bazaț. (penacestej fapte și rea
lități, nu egreu să observăm de- 
partea cui va fi victoria ta 19 
Noembrie.

Poporul, conștient de ce vrea, 
aruncând definitiv la o parte 
hârburile „istorice” va da votul 
său SOARELLP, s?mnul Blocu
lui Partidelor Democrate, asigu- 
rându-și astfel drepturi, liber
tate și O',viață măi bună, iar țării 
independența democrație șijprog 
res.

I. Ruieae.

ajutorarea reigtmilor lovite de 
secetă.

Au mai vorbit: toi. Martines 
cu, despre rostul „Casei Ale
gătorului”, îndemnând pe cetă
țeni s’ă o frecventeze cât mai 
des, tov.-ii Bosica Gh. și Gheor
ghe Constantin.

pe lângă uzine și fab- 
]oc interesante confe- 
care iau cuvântul par- 
Rcvo|u(iei din Octoin-

ționarilor, închinate acestei date 
importante.

La întruniri numeroși munci
tori raportează nol]e lor izbânzi 
dc producție la numeroase clu
buri de 
rici, au 
rințe, la 
ticipanții 
bric.

= 7 fâoemvrie 1946 ~
Aniversarea Marei Revoluții Socialiste 

din Octomvrle
strălucitei victorii a Armatei Ro- 
m principiile care au stat la ba
za victoriei Revoluției Sociali
ste din Octombrie 1917 și care 
a așezat la granițele noastre a- 
cest stat cu concepții noui șâ 
drepte despre relațiile dintre po-

— Urmare din oag. 1. —

Hitler și Antouescu sunt încă 
vii în mintea tuturor care au tre
buit să vadă și să simtă pe pro
pria piele procedeele fasciste. Și 

toate acestea când datorităcu

V. I. Lenln șl /. V. Stalln la vila
(1922).
poareșii

.GORKl-
'țara noastră a putut fi eli

berată de hoardele hitleristo-an- 
tonesciene, U. R. S. S. a acordat 

țării noastre un armistițiu gene
ros, ba mai mult a acceptat ca 
prin luptă comună împotriva 
trupelor hitleristc și hortiste să 
redobândim Ardea]ul.

Sprijinului injilitar i-a urmat 
sprijinul economic acordat țării 
noastre cu atâta generozitate în 
cei doi ani trecuți dela armi
stițiu și pânăkzi.

„Noi am1 mâncat iarna tre
cută pâine din gnâu și porumb 
sovietic și dacă nu ne-au fi dat 
acest grâu și I porumb 
inii și unii de oameni ar fi mu
rit ele foamie a declarat tov. Gh. 
Apostol preș. C. G. M. și pri
mul candidat pe listele B. P. D( 
din jud- Hunedoara.

In afatfi dc grâu și porumb 
am mai prunii bumbacul sovie
tic care a asigurat lucrul munci 
lorilor români din jndustria te
xtilă în afarpldc, faptul că milioa
ne metrii pânză au putut fi di 
stribiiite populației din acest 
bumbac. Am primit ittijaj tccli- 
nic și industrial, vagoane, lo^o 
motive și vapoare iar pentruca 
industriile noastre să poată func 
ționa și Ca șomajul sa im bân
tuie ca în rijte țări cu un sisfent 
economic ca al nostru am pri
mit din l). R. S. S. materii țuinie 
în cantități mar’

|Dni sprijinul ccl mai mare 
pe care IJ. Tt. S. S. ni ].a acordai 
a fost pe p].an politic și în pri
mul rând la Conferința ftc Pa
re dela Paris unde România a a 
viii în statul sovietic un. aprig 
apărător al drepturilor sale na
ționale.

Toate .acestea își au isvoritl 

și 
R. 
se 
re

Țara noastră ar fi putut trăi 
în trecut în prietenie cu U.
S. S. dacă |a cârma țării nu 
af|au guverne reacționare ca- 
au dușța politică de dușmănie 

față de tânărul stat sovietic.
Azi la icea’tfe a 29-a aniversa

re a Marei Revojuții poporul ro 
inân se bucură că poate serba 
împreună cu celelalte popoare 
progresiste din |umea întreagă 
Marea zi a/poporului sovietic.

Iar în alegerile care vin po
porul român va da dovadă că 
încrederea acordată cu mărini
mie de poporul sovietic nu va 
fi înșelată votând cu SOARELE, 
semnul democrației românești, 
semnul prieteniei veșnice cu U. 
R. S. S..

(Trăiască IJ. R. \S. S. priete
nă și Sprijinitoare a țării noa
stre.

Trăiască prietenia româno-so- 
vietică.

Trăiască prietenul poporului 
român Gencralissimtif I. V. Sta- 
lin.

Hunedoreni!
Votați lista Nr. 1. ■ 

B ocuiui Partidelor 
Democrate:

1
2.
3
4.
5.
6.
7.
8

Gheorghe Apostol. 
Petre Guia-Moțu. 
Simion Gârbovan. 
Alex. Drăghici. 
Mlhai Mujic.
Aron Balcu, 
Petru Mihftllft. 
Samoilfi Dftneasa.
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Ziarul PRAVDA despre lucrările 0. N. U.
Unele delegații scardă pentru prima oară sprijinul lor 0. N. U.

MOSCOVA, 4 (Agerpres)). 
Tass transmite: Observatorul 
internațional al ziarului „Prav- 
da’ 'scrie: Baillie w pus lui 
Stalin întrebarea: Constitue Or
ganizația Națiunilor Unite o ga
ranție pentru integritatea S' a- 
telor mici? Răspunsul a fost: 
Este greu de spus până acum'.

Sesiunea Adunării Generale a 
Națiunilor Unite care activează 
acum la Nevv4\ork va furniza 
fără îndoială datele necesare 
pentru un răspuns eventual la 
această întrebare, precum și la 
multe alte chestiuni importante 
referitoare la cooperarea inter
națională.

Se poate remarca cu satis
facție că în timp ce delegațiu- 
nile unor țări nu au încetat încă 
cu atacurile împotriva funda
mentului O. N. U., un număr de 
alte delegațiuni acordă totuși, 
pentru prima oară sprijinul lor 
în favoarea inviolabilității O. 
N. U.

In legătură cu discursul lui 
Molotov care în numele Uniu
nii Sovietice a prezentat propu
nerea ținând la nimerea în afara 
legii a armei (atomice și la re
ducerea armamentelor, majori
tatea delegațiunilor care Tși pre
găti e ă te ,te|e discursurilor lor 
au fost silite să le refacă pentru 
a-și defini atitudinea ]or față de 
propunerea lui Molotov. Astfel 
delegatul Statelor Unite 
a decțarat că el sprijină anumite 
puncte din propunerea U. R S.S.

Comitetul General al ONU 
a înscris pe ordinea de zi a sf 
sitinii p-opunerea sovietică pri-

BULETIN INTERN
• La Ministerul Minelor fl 

Petrolului a fost întocmit un 
decret lege pentru înființarea 
unei societăți naționale de 
electricitate cu denamirea de 
„Sonaelectra*.
• D. Șerban Voinea, noul 

ministru al României In Elve
ția, a părăsit țara plecând 
la postul său.
• Tratativele cu delegația 

cehoslovacă sosită in Româ
nia in frunte cu ministrul In 
dustriel cehoslovace au con
tinuat fructuos In Mltlmele 
două zle.
• I. P. S. S. Patriarhul Ni- 

codim a sosit la Iași înapoln- 
du-se din vizita făcută In U- 
niuneh Sovietică.

BULETIN EXTERN
• Zstăzi 5 Noembrle, peste 

35 milioane d« amerioani, 
bărbați temei se vor pre
zenta la vot In Statele Unite 
pentru a al ge 435 deputa(i 
In camera reprezentanților șl 
35 din totalul de 96 senatori. 
Deasemenea, vor fi aleși 35 
guvernatori de state. 

vitoare la reducerea generală a 
înarmărilor și chestiunea regi
mului lui Franco.

Acest fapt constitue fără în 
doială un succes pentru adepții 
consolidării cooperări interna'țio-

(um sunt tratati negrii în Statele Unite
NEW-YORK 5 (Agerpres) 

Potrivit unor știri de presă 
la Bunnel (Florida) un poli
țist a împușcat pe un tânăr 
negru care încercase să in
tre într’un restaurant care 
servește numai pe albi. Cer

Luptă de eilberare a negrMor 
din Africa, dusă de președintele 

Congresului Național African
NEEW-yORK, 4 (Agerpres)

Tass transmite: Președintele
Congresului Național African, 
Xurna, a ținut o conferință de 
presă sub auspiciile consiliului 
american pentru afacerile a- 
fricane. Xumu, a îndemnat po
norul american să ajute pe cei 
opt milioane de negri din Africa 
de Sud care cauta să emancipe
ze din sclavie.

Ca .președinte al congresului

Discursul Mareșalului Tito
BELGRAD 4 (Agerpres) 

Tass transmite: O grandioasă în 
trunire electorală a Frontului 
Popular a avut loc la Zagreb în 
prezența a aproximativ 2oo.ooo 
persoane. Mareșalul ȚitO a cârtii 
candidatură pentru adunarea 
constituantă a Croației a fost 
propusă la Zagreb, a luat cuvân 
tul la această întrunire.

La începutul discursului sau 
Tito a relevat marea deosebi
re de principiu intre trwectingti- 
rile și întrunirile electoral: ca
re aveau loc in fosta J ugosl /• 
vie și cele care au loc ;estă?i în 
noua Jugoslavie democrată. Ml 
litanții politici ai vechii Jtlgos- 
lavii pentru a-și asigura spri
jinul alegătorilor nu cruț.iu pro 
misiunile pe cari îe uitau apoi 
in parlament. Noi ceilalți, ne 
prezentăm înaintea voastră pen 
tru a vă spune că tiotii dificul
tăți se ridică în fața voastră, că 
noi avem încă misiuni enorme 
și dificile de realizat.

Tito a vorbitlapoi despre ( m 
stituția democratica din Jttgos- 

nale. Discursul lui Molotov se 
află acum în centru discuțiilor 
întregei prese mondiale. Propu
nerile sale sunt recunoscute 
drept constructive și criticele sa 
le drept bine întemeiate.

cetările ulterioare au stabil t 
că victima era Tiujillo Seijas 
nepotul președintelui republi
cii Dominicane El se afla în 
drum spre casă, fiind demo
bilizat din armata americană.

național african - organizația 
de massă cea mai de frunte a
popoarelor africane din Africa 
de Sud, — Xum|a. a sosit în Sta
tele Unite căuiând posibilitațea 
de a descrie condițiunile exis
tente în care trăiesc negrii din 
Africa de Sud- Xumv. a subli
niat că guvernul sudafrican chel 
tuește de opt ori mai mult pen 
t'll • duc «ț up • c b <1 ât • n.

tru educația fiecărui copil negru.

lavia, despre frăția'dintre popoa
rele Jugoslaviei, despre profun
dele transformări sociale surve
nite în (țară. După ce a vorbit 
de greutățile alimentarc'prin ca

Mare^alul li IO

re trece Iugoslavia din cauza 
sccclei, Tito a arătat ca pe lân
gă dificultăți obiective, mai e- 
xistă și altele subiective, croia 
te de dușmani nouei Iugoslavii 
Principalul militant al campaniei

Grave ciocniri 
între hinduși și musulmdm
(DELH{Y, 1 (Agerpres), Tass 

transmite: Ciocnirile dintre £ in
duși și musulmani continuă în 
multe părți ale' Indiei. Ziarul mu 
sulman ,,Daun” anunță că nu
mai în Bihar au fost uciși în 
ciocniri 2000 musulmani. Condu

Forțe ale Kuomlntanguluî 
s’au revoltat împotriva 
războiului civil

SHANGAI, 4 (Agerpres) 
Tass comunică: iD|Lipa o știre 
din Yenan, peste 5.ooo oameni, 
din brigada nou formată*  a Di
viziei 60 din Armâta 20-a a Kuo- 
mintangului, s’au răsculat. For
țele revoltate ale Kuomintangu- 
lu s’au ridicat împotriva răz- 

ani-jugoslave din străinătate 
ste Macck pe care Tito l-a nu
mit dușmanul nr. 1.

0 comijiune restrânsă va lua toate 
măsurile necesare pentru aprov zona

rea cu porumb a populației
BUf'UR'FȘTL fa consti

tuit o comisiune restrânsă pen» 
tru a lua în numele Consiliului 
de Miniștrii orice hotărîri și mii 
suri ce va găsi necesare pen 
tru aprovizionarea cu porumb a 
populației, fie depe piața in-

Ședința Consiliului 
Miniștrilor de Externe

NEW-YORK. Miniștrii de 
afaceri streine ai celor patru 
mari puteri, s’au întrunit Luni 
4 Noembrle la New-York, 
pentru a pune la punct tra
tatele de pace cu Italia, Ro
mânia, Bulgarie, Ungaria și 
Finlanda.

Situația din India

cătorul organizației Ligii Musul
mane din provincia Biț ar, Mo- 
hamed yunus a declarat că 4-~ 
500 persoane au fost ucise tiu 
mai la Sapra, oraș mic. In Si
li r drumurile și străzile sunt 
acoperite cu cadavre.

boiului civil oc care fuseseră o- 
bligate sa-1 ducă.

Meseg v E. A. H usul 
vdie^at O. N. U.

ATENA, 4 (Agerpres)) 
Tass transmite: Coaliția politică 
a partidelor E. A. M. și liberal 
destânga au adie-at secretaru
lui general al ONU dl. Trigwe 
Lie un mesagiu în caic se spu
ne printre altele:

Ocuparea Greciei de1, către tru 
pcle Britanice și intervenții ac 
tivă în afacerile interne ale țări 
au distrus in fapt independența 
ei națională.

fernă fie prin import din străi
nătate. (om same se compune 
din tov. GlH'orghiit Dej, Petre 
Bejan m Iov. Tudor .-seu și 
va luc sub pir ,:ția d-ltii 
p: im-n:,ui.,h u dr. Pmrii < :o/a.

în cursul acestei ședințe cel 
patru miniștri de externe au 
discutat tratatul de pace cu 
Italia, articol cu articol. Sin
gura hotârîre la care s’a a- 
juns, a fost să se Invite re- 
reprezentanții Italiei și Jugo
slaviei să participe la ședința 
de Marți a ceior patru mi
niștri de externe.

QV|I fl răspândiți 
ziarul -Z031 HOI'


