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Tineretului Mondla
Astăzi 10 Noembrie 1946 tine

retul democrat din toate colțurile 
lumii, sărbătorește un an de când 
la 
din 
3B 
s’a
a Tineretului Democrat.

In această zi, tineretul d<mo- 
erat din România — alături de 
tineretul democrat de pretutin
deni — fă.ându-și bilanțul mun
cii depuse ta decursul anului ce 
s’a scurs, se prezintă cu un bo
gat program de realizări.

♦
După terminarea celui de al 

doi ea răsboiu mondial — dts- 
lănțuit de bestiile fasciste, — din 
care am eșit cu multe răni — 
tineretul a pornit cu toate for
țele la 
țării.

Mii, 
înrolat
găzi de muncă, pentru vindeca
rea rănilor răsboiului.

refacerea și democratizarea

zeci de mii de tineri s’au 
și au format voluntar bri-

iofruDtând toate lipsurile, lup
tând cu elan, voință șl dârzenie, 
tineretul regiune! noaste n’a pre 
cupețit nici el nici un efort pen
tru mărirea producției și demo
cratizarea țării.

Astfel aute de tineri din Valea- 
Jlului au Intrat voluntar în mină, 
pentru mărirea producției de căr
bune alât de necesar refacerii 
țării noastre, pentru ajutorarea 
regiunilor lovite de secetă, sau 
pentru alte necesități locale.

La Pâcllșa, la orfelinatul de 
copil moldoveni, neexistând lu
mină electrică, tinerii din Petro- 
șeni șl-au luat angajamentul că 
vor monta acolo o turbină pen
tru a produce lumina. Muncind 

Holter Ervtn.

a fost o mărea ă trecere în revistă a forțelor ./ 
democratice populare din această regiune /\ 

Au participat peste 20 000 cetățeni din tojite părțile Văii J ului, Tov. Gh. Apostol, 
Mujic Mihai și Gârbovean Smion candidațti B P. D. din județ și dl Maior Ko- 

bernicenko reprezentantul Comisiei Aliate de Control dm județul Hunedoara 
Valea Jiului locul de luptă în

verșunata dusă de clasa munci
toare din România împotriva ex
ploatării si guvernărilor reacționare 
.Isloiice* a cunoscut la 7 Nov.
a. c. ziua aniversării Marel Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
o măreață trecere în revistă a 
forțelor democratice populare din 
această rrglune.

In această zl la chemarea B P. 
D. ca într’un iureș năvalnic peste 
20 000 de celățeni, —minierii din 
cele ș-se centre carbonifere îm
preună cu muncitorii dm fabrici, 
birouri șl ogor re, — au venit să 
ia parte la marea «ărbăiorrc a po
porului muncitor și totodată să-și 
manifesteze hotărîrea de a merge 
înainte pre drumul trasat de for- 
ț< le democratice unite In B P. D- 
până la doborârea definit vă in 
alegerile care vin a forțelor reac
ționare din jurul lai Maniu, Bră- 
tianu șl Titel.

Aspecte
încă din primele ore ale dimi

neții o animație neobișnuită se 
putra observa pe străzile orașu
lui Petroșeni. Grupuri compacte 
de cetățeni îmbrăcați in 
sărbătoare se îndreptau 
curlle de încolonare. g

Orașul, străzile, sunt
șl ele pentru această zl. Pretu
tindeni lozinci patriotice, mani
feste cu semnul SOARELE sem
nul democrației românești dau o 
nuanță de mare sărbătoare ani
versării acestei zile.

Din centrul orașului, fiecau- 
grup având în frunte muzică și

D. Dr. Petru Gr:.za Președin
tei’ Consiliului de Miniștri a tri
mis M. S. Regelui următoarea 
telegramă de felicitare:

Cu ocazia sătbătoririi zilei nu
melui, rog respectuos pe Majes- 
tatea Voastră să binevoiască a 
primi în numele meu și al gu- 
vtriului, calde urări de sănă'ate, 
fericire și domnie îndelungată 
spre blneie țăiii și al poporul ră
mân :sc.

- r

(Continuare din pag. 2)

hsine de 
spre lo-
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steaguri se îndreaptă în ritm ca
dențat spre arena scorflvă a că
rui dimensiuni devin neincăpătoare 
masselor de uan f stanțl.

Metingul
La orele 10 juma*fi tov. Crețu, 

secretarul Comitetului de plată al 
B. P. D-ului Petroșani, d schide 
ședința după care fi: farele minere 
execută pe rând .Imnul minieri-

1or“, .imnul Sovietic", «imnul iui 
Stalin" șl .Internaționala".

Urmează saluturile organizații
lor politice aduse d?: Dl Jurca A- 
lexandru dn partea P. N. P. prle 
tenul Bănclla Gheorghe d'n partea 
Fr. Plug, prietena Dr. Boeriu din 
partea F. D. F. R. dl locot. Pârj- 
tea din partea armatei.

Tov. Gârbovan, candldit pe 
Continuare In pig. 4-a

Tov. Qheorghiu-Dej, ministrul 
comunicaților și lucrărilor publice 
a trimis M. S. Regelui următoa
rea telegrama: ,

Majestate, •
Cu prilejul zilei numelui Ma

iestății Voastre, vă rog să primiți 
cele mai bune urări de sănătate 
șl viață fericită.
IUIIJLMWIB4 I l HiW ■ '•* SUUWSWWWW»"""»’™

Tineri! Sprijiniți B'oeal 
Partidelor Democrate care 
ne asigură o viață liberă 
și îmbelșugată.

Cui dăm votul 81 încrederea noastră

Twv. DRAGHICI ALEXANDRU
membru supleant în C. C al P. C. R. și fost acuzator public la 

Tribunalul Poporului din București, candidează pe 
lista B. P. D. din județul Hunedoara

lista B. P. D. din județul Hunedoara candidează din partea
trei aprigi luptător, comuniști, căliți în iureșul luptei dârze, 
clasa muncitoare. Ei sunt tovii: Gheorghe Apostol, Diăghici

Pe 
P. C. R. 
dusă de 
Alexandru șl Mujic M hal. In numărul de azi prezentăm alegatorilor
hunedorenl, pe tov. Diăghlci Alexandru.

st* de 13 ani în lupta existenței, 
părăsindu-și părinții și locul na
tal, In 1928 după lungi 
țări, este primit în școala 
cenici depe lângă Depoul 
din Buzău, ca după trei ani
transferat la aceiași școală a de
poului C. F. R. București.

începe lupta
Aici ia primul contact cu miș-

Copilul proletar
Fiu al unei familii de țărani 

săraci, din corn. Țiscau de pe 
meleagurile Buzăului tov. Dră- 
ghici Alexandru, s’a izbit în
că din anii fragezi ai copilăriei 
de mizeria și sărăcia în care era 
condamnată să-și depene firul

sfor- 
de u- 
CFR, 
să fie

Tov. Alexandru Droghtcl

aspru al existenței, lumea sate
lor noastre.. Realitățile pe care i 
ie-a oferit prunii ani ai copi
lăriei, au constituit piatra fun
damentală a revoltei născută în 
sufletul neobositului luptător de 
mai târziu și de azi.

împins, de sărăcia căminului 
bătrânesc copilul proletar, cu 
flacara revoltei si setei de drep
tate, în suflet, se avântă la vâr-

carea muncitorească.
Prima etapă a formării safe, 

pentru lupta ce sie contura 
se încheie cu masacrul dela Gri- 
vița, din 1933. Un an mai'.târ
ziu, 1934, tânărul Drnghici A- 
lexandru se găsește încadrat îs 
rândurile luptătorilor. Cu un e- 
lan viguros de muncă, el își în
cepe activitatea în cadrul tina 
retului U. T. C. și în acela» 
timp luptă în mișcarea Na'țională 
Antifascist sc»dusă de câtre 
prof. Constantinescu-lași.

Gh. Pleșn
— Continuare in oaa. 2 —

Atențiune alegători!

Cine sunt candidați Iul Titel-Pe- 
trescu din județul Hunedoara: 
Spărgători de greve și de sindicate, cozi de topor 

ale patronilor, hoți de aur, bețivi și bătăuși.
Dacă Ies deputat, primul lucru pe care-l fac, 

vă desființez sindicatul** declară capul listei 
titeliste

Cititorii noștri au făcut cunoștință tn coloanele ziarului nostru 
cu o parte din candl tații „Istorici* din Jud. Hunedoara. De data 
aceasta, le prezentăm „cundtdațli* din gruparea marionetei M 
Mamu șl Rrătlanu, faimosul Tltel.

,,Cinc se aseamană, sc adu 
nă” — spune o veche zicală- 
Sau: „Spuncimi cu cine te a- 
duni, ca să-ți spun cine ești”, 
grăește alta.

Acrite două maxime izvorîte 
din adânca înțelepciune a unui 
popor oarecare, au rămas pline 
de adevăr și în zilele noastre.

facem1 numai o scurtă prîvf- 
asupra compoziției partide- 
,,istorice” și ne von» convin- 
de acest adevăr. Priviți par-

Să
IC
lor

tidelc lui Maniu și Brătianu a’au 
strâns acolo toți legionar», e- 
purații, moșierii expropriați,

C. Magaalia
Cantnuara ta peg. 3-a
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Coltwl Tineretului Cum se fac colectările de cereale
Șase ani dela moartea lui

La »Dafta'a“ — cine n’a auzit 
de această temnip — erau în
chiși in trecut cei mai dârjl, cei 
mai hotărât* și cei mai devotați 
reprezentanți ai mișcării munci
torești, pentr» vina de a ii lup
tat pentru desrobina clasei mun
citoare, di exploatarea nemiloasă 
și sângeroasă a «acțiunii.

In celule sumbre și mucede, 
sub teroarea sălbatecă a călăilor 
intemnltații erau supuși unui re
gim de asasinare.

Io pofida acestui regim bestial, 
ei au rămas fii credincioși al 
clasei muncitoare, știind să tină 
treaz printre ei sp'ritul de luptă, 
să călească si să întărească prin 
exemplul lor, nenumărați noul 
luptători.

Dar îa zorii zilei de 10 No-

Ziua Tineretului Mondial
— Urmare din pag. 1. —

seară de seară, in Duminecile 
sau zilele libere, el au montat-o.

Tot acolo, au făcut și un dig 
care să aducă apa la turbină, 
Valoarea acestei munci, e de 
peste 8 milioane lei.

Când mâini criminale, au in
cendiat pădurile din jurul Parân
gului, tineri progresiști din Pe- 
troșeni, Lonea, Petri.» și Aninoasa 
au lucrat z< șl noapte la stinge
rea incendiului, salvând lemnul 
atât de necesar.

In munți, era o cabană pentru 
excursioniști, care a ars șl ea 
odată cu pădurea

Tineretul Progresist din Pelro- 
șeni a luat Inițiativa să repare o 
altă cabană — lăsată îa pără
sire — și, după ce zi de zi au 
meri sus pe munte încărcați cu I 
scule și materiale, au reparat-o 
făcând din ea un frumos loc de 
odihna șl recreere.

Aslfel, la fsptele mârșave ale 
reacțlunel, tineretul răspuode cu 
jertfa muncii sale.

La Vulcan, tineretul neavânl 
o casă a lor, au reparat o caiă 
avariată șl părăsită, pe ci re după 
ce l-au pus dușumele, au spoit-o 
și zugrăvit, — amenajând șl o 
popicărie, — au transformat-o în- 
tr’un sediu frumos.

Pentru aceasta, au trebuit să a- 
ducă materialul necesar dela 4—5 
și chiar mai mulți km. depărtare, 
valoarea muncii intrccând suma 
de lei 4 milioane.

Tot el, în timpul liber, tăind 
42 copaci, au amenajat o pârtie 
pentru schiori.

La Pctrlla, tinerii mineri mun
cind din greu, au reușit să ex
tragă 336 tone cărbuni, peste 
producția normală.

Pe lângă aceasta, în toată Va
lea-Jiului sunt brigăzi care se În
trec îa muncă, dând rezultate tot 
mai frumoase.

In tot județul au frst constituite 
8 br'găzl de reconstrucție cu 387 
tineri, care au efectuat 27.818 
ore de muncă, in valoare de 
22.690.000 lei.

La Orăștle 15 tineri, au ajutat 
— în cadrul B.P.D. — la colec
tarea de cereale și alte diferite a- 
jutoare pentru regiunile lovite de 
secetă.

Pentru ajutorarea regiunilor 
tifon ititr, tlt r,l d t Ai iuti 

embrie 1940, un cutremur de pă
mânt a ucis sub dărâmăturile 
rDof(anei“ treisprezece dintre cei 
mai neînfricațl luptători pentru 
dreDtatea celor ce muncesc, în 
frunte cu tov. llie Pintilie, mem
bru în C. C. al Partidului Co
munist Român,

Cutremurul o îndeplinit cea ce 
reacțlunea, urmărea de atâta 
vreme: asasinarea in masă a ad
versarilor ei.

Aniversarea a șase ani dela 
moartea lui llie Pintilie ș' a ce
lorlalți tovarăși, coincide cu un 
moment hotăritor în drumul spre 
libertate al poporului nostru.

Când zvârcolirile disperate ale 
foștilor stăpâni ai Doftanei, se 
ascund !n spatele unor lozinci 
patriotarde și șovine, cuvintele 

au colectat 265 kg. făină, 60 kg. 
cartofi, 15 cutii cafea frark șl 
suma de 25 000 lei, iar 25 tineri 
au donat retribuția lor pe două 
posturi de muncă, în valoare de 
lei 1 600 000.

La Baru-Mare, au colectat 369 
mii lei, grâu, cartofi și alte ali
mente, Iar pionerii 25 000 Iti re
zultați In urmi unei petreceri.

Tineretul din Lunea, a coec- 
tat suma de 298 mll lei, tineretul 
ceferist din Simerla 224 mii lei, 
iar cel din Petroșani, pe lângă 
că au d mat 300 tone cărbuni și 
au prestat posturi in valoare de 
4 800.000 lei, au mal colectat șl 
suma de 297 mii Iti pentru a- 
ceiașl cauză patriotică.

Acesta este bilanțul activității 
— șl acestea numai In timp de 
3 luni — pe care tineretul de
mocrat din Vales-Jmlui îl pre- 
zlmă în această mare zi pen
tru el — «.lua tineretului mondial.

Sunt faptele unul tineret con
știent, care vrea și luptă, pentru 
a șl croi o viață nouă.

Șl în această luptă — în care 
cheamă pe toți tinerii cu simț pa
triotic — tineretul șl-a gislt un 
puternic sprijin în BPD. In plat 
forma program pe care acesta a 
elaborat-o șl In care sunt cu
prinse doleanțele tinerelului.

Deaceia, în ziua de 19 Nov. 
când va fl chemat în fața urnelor 
tineretul democrat Ișl va face șl 
atunci datoria, dând votul slu 
SOARELUI, semnul Blocului Par
tidelor Democrate, apărătorul li
bertăților populare și chezășia u- 
nui viitor mai bun.

Școlile vor îă bătorl 
ziua Tineretului Mondial

Ministerul Educației Naționale 
aduce la cunoștința tuturor școa- 
lelor secundare șl primare din 
țară că ziua de 10 Noemvrle, ziua 
tineretului Mondial, va II sărbăto
rită în toate școalele In ultima 
oră de clasă fiind adunați toți 
elevii pentru a II se vorbi de către 
un profesor și un elev iar in școa- 
lele primare de către director sau 
un învățător despre ziua tlnere- 
f rlul mondial.

llie Pintilie
lui llie Pintilie rostite în fața ju
decătorilor săi, va rămâne ca un 
cap de acuzare veșnică adusă 
unor regimuri bazate pe exploa
tări și gresiune.

Amintiră jertfei lui IHe Pintl- 
lle, aci m în preajma marelui exa
men al alegerilor, ue va înzecii 
foițele pentru câștig»rea victoriei, 
visul devenii realitate al acestui 
neînf iest i‘>otător. T D.

La Cugfr unitatea de 
acțiune intre TP și UT5 

a fast încheiată
La 1 Noetnvrîe a. c. a avut 

loc la Cugir o ședință între T. 
P. și U.T.S. la care s’au luat ho
tărâri, în legătură cu campania 
electorală $1 revendicările tinere
tului din fabrică

Prin muncă de zi cu zl pe te
ren unitatea linei rtului devine 
din ce în ce mai puternică.

In luotă șl mun'ă se Întărește 
colaborarea noastră, șt acest lucru 
l’au înțeles tinerii din C g’r.

CoresD.

Tră ase" Federația 
Mondială a Tineretului 
Democ at

Sa‘ut tinerilor din Spa
nia, Grecir, Indonezia, In 
dia, care lupta pentru li
bertatea !• r

Tov. Drăghici Alexandru candidează pe lista B.P.D. 
din județul Hunedoara

(ContlniCire din pag. l-a>

Prigoana
(Dar odată cu ascuțirea lup

tei dusă de forțele progresiste, 
începe și teroarea sadică a gu
vernărilor reacționare. In Iunie 
1935 la sfârșitul ședinței ple
nare a Comitetului Central al U. 
T. C. tânărul Drăgliid împreu
nă cu alți (ovarăși de luptă, în 
f'unte cu tov. Ana Po ktr este 
ridicat de către călăi guver
nului și depus la siguranță, A- 
colo tov. Diăghici rezistă tutu
ror torturilor inchizitoriale ră- 
tnânlând neînduplecat la toate 
presiunile care s’au făcut de a 
destăinui anumite secrete ale or
ganizației.. In urma eșecului su
ferit de siguranță li s’a intentat 
procesul în așteptarea căruia 'au 
fost încarcerați la închisoarea 
„Jilava”.. Procesul fixat pentru 
luna Februarie 1935 a durat nu
mai o zi suspendându-se din cau 
za grevelor și manifestațiilor de 
protest ale muncitorimei, care 
cerea insistent lichidarea proce
sului.. Amânat fără termen pro
cesul este mutat spre judecare 
la Craiova, unde în Iunie 1936 
— în mijlocul revoltei generale 
a muncitorimii 'din localitate, înă 
bușită de plutoancle de jan
darmi aduse de guvern, — 
procesul se judecă.

In protida torturilor ce 1-i 
9’au aplicat, tov. Drăghici îm
preună cu ceilalți au demascat 
în fața instanței juridice, poli
tica profascistă dusă de guver- 
nurile „istorice”.

Ani de închisoare
(Dfupăl o lună d'e zile de sclllii- 

giuiri și, „dezbateri”, procesul

în judelui nostru
Pentru a se phtea duce la bun 

sfârșit operația de colectare a ce
realelor s’a h tărăt ca acestea să 
se facă de Ministerul de Interne, 
care prin organele administrative 
din județe (primării, notariale și 
preturi), va continua colectările 
de cereaie.

In acest scop la ziua de 3 No- 
emvrie a avut loc la Deva o șe
dință cu toți primari), notarii și 
pretorii din jad. Hunedoara, la 
care dl. prefect al județului Dr. 
A. Almășan Împreună cu dl di
rector al Oficiului Economic Jude
țean Vlorei Nicolae, au dat lămu
riri și dispozițiunl cum să se facă 
colectările în viitor.

Se vor distribui mărfuri 
în schimbul predărh cerealelor

In cadrul legii nr- 68, coman
damentul unic a dispus distri
buirea mărfurilor producătorilor 
cari au sub 2o ha, și cari posedă 
dovada primăriei de predare in
tegrală a cotei de grâu, eliberată 
în baza adeverinței centrului de 
colectare I.N.C.O.O,P.,

Producătorul are dreptul de a 
primi mărfuri numai pentru ju 
mătate din valoarea cerealelor 
predate.

Aceste mărfuri se vor acor- 

înscenat a luat sfârșit-. Sentința: 
9ani și 9 luni închisoare.. Primii 
doi ani tiiăiți în regimul celular 
la închisoarea „Jilava” au fost 
anii cei mai negri din viața tov 
Drăghic' spre o mai temeinică 
caracter-zare a regimului inchi
zitorial pc care l’a suferit în a- 
ceastă închisoare, vom reda un 
fragment din amintirile sale din 
accșli ani.

Auzisem de acest regim, dai 
numai atunci când l’ain cunoscut 
personal mi-am datseajtna cafte
ște de groaznic și de primfinah 
Mâncarea nu era altceva dedat, 
d strachină de aptă caldă ^care 
mirosea a cartofi s’au a fasole 
și pe care dacă o lăsaiisă se 
limpezească se aduna pe fund 
un strat d'e două degete de pă
mânt. Cat despre rest, o buca
tă die mămăligă din mălai în
cins, care de multe ori era neag
ră s’au vânătă.. Bătăile se suc
cedau din oră în oră, călăii in
trând în celulă și lovindu-ne ev 
bâta până ne lăsau în nesimțire 
Dar nici un moment nu airțțce 
dat”.

In 1938, după lupte grele au 
obținut un regim mai bun, In 
1940, când —

„Dpfiana” — Basti 
l'a reacțiunei Românești — £’a 
prăbușit, îngropând de vii zeci 
de muncitori deținuți în frunte 
cu llie Pintilie, tov. Drăghici c- 
ste grav rănit, din care cauză

Glorie tinerilor din lu
mea întreagă care s’au 
jertfit pentru libertatea 
popoarelor.

Cine trebuie să predea cereale
Sunt obilgițl să predea cotele 

ds cereale conform legii toți pr®- 
ducătorii de cereale care au peste 
3 ha. de pământ.

Delegați speciali, numiți 
de minister in jude
țul Hunedoara

PeDtru a se evita anumite abu- , 
zări de către elementele sabotoare b 
cari s’ar mai afla în aparatul de 
stat, Ministerul de laterne a nu
mit prin delegație specială pe tov. 
Grlgoraș Constantin șl prietenul 
Văran Sabin ca reprezentanți ai 
ministerului cu misiunea de a ca- 
trola și dirija colectările.

daastfel: 1/3 fire bumbac și pân
zeturi, 1/3 încălțăminte și mate
riale de reparațiuni și 1/3 produ
se fieroase, articole de uz ca
snic, produse lemnoase și pro
duse C. A. M.

Uiumurile dela mașinile «ie 
treer și morile țărănești nu b - 
neficiază de cote de mărfuri.

Producătorilor peste 2o ha., 
li se vor distribui mărfurile Ul
terior la comunicarea I.NCOOlț- 
ului .

este internat în spital și apei 
transferat în închisoarea din Ca
ransebeș unde îl surprinde răe- 
boiul.

Lupta continuă
In 1943, este trimis în misiu

ne secretă de către Partid, la 
Văcărești, unde cu multă a- 
blitate reușește să-și ducă mi

siunea la bun sfârșit. Eliberat iu 
1944, find declarat de Siguranța 
Statului ca element periculos, a 
fost internat în lagărul dela Tg. 
Jiu, de unde evadează impreun® 
cu tov. Gheorghe Apostol și 
alți deținuți comuniști, cu lo 
zile înainte de 23 August 1944.

După 23 Auguu inva-âșitlui 
Drăghici i is’(a|u încredințat o se
rie de sarcini de partid organi
zarea tineretului, acuzator pub
lic la Tribunalul Poporului (fiu 
București, unde a susținut cu 
tărie cauza justiției populare.

La ConferirițaTMațională a I». 
C. R., ca o răsplată a (jnuncu 
sale rodnice depusă atât L 
legalitate cât și după 23 At 
gust, tov. Drăghici Alexandia 
este ales membru supleant în 
Comitetul Central al P. C. R, 
El este unul dintre cel mit buni 
cunoscători a stărilor de lucruri 
din Valea Jiului, unde în ulti
mul tlm > ’ itefms o mimeă v_ 
riașă la rezolvarea problemelor 
de importanță vitală pentru inua 
citorimca din regiune .

Trecutul de muncă și lupți 
neobosită a tov. Drăghici Alex. 
continuată astăzi cu același elan,

(. onsituie garanția achitării în 
tegraje a sarcinii cc-i va re 
vine în viitorul parlament ca a- 
părălor al intereselor poporul», 
care în ziua alegerilor îi va da 
votul unanim.
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vm POLITICA LA ZI Cine sunt candldatil lui 
Tltel Petrescu în jud. Hunedoara

Am deschis această rubrică 
acum la sfârșitul campaniei elec
torale deoarece posibilitățile no
astre technice de apariție a ziaru
lui ou ne p'rmit să redăm pe 
larg activitatea intensă pe care 
Bir cui Partidelor Democrate o 
desfășoară în preajma alegerilor.

Adunări uriașe ca ace
lea care au avut loc săptămâna 
trecută la Crisclor ș. a, unde au 
participat mii de muncitori șl ță
rani din regiune au putut fi re
date numai in câteva rânduri.

Z lele de 7 și 8 Nov. au pri
lejuit cardidajilor B. P. D să me
argă din nou în mijlocul maselor 
pentru a le cunoaște păsurile șl 
arăta cui trebue să dea votul — 
ti 19 Nov. a. c. Astfel iov. Gh.

Marea Adunare a Blocului Partidelor 
Democrate în comuna Teliucul Inferior

A participat $1 tov. Dtâghicl Alexandru candidat pe Lista B. R. D? 
in judef

Pitoreasca com .nâ, Tellucul Iu 
fcrior a trăit Luni 4 Nov. (o a- 
devărată zi de sărbătoare. In 
sala Cazinoului Muncitoresc, a 
• vut loc adunarea convocată de 
B- P. D., pentru a lămuri popu
lația în vederea alegerilor ce se 
vor ține la 19 Noembr.e a. ,c.

Au participat muncitorii dela 
Minele de fier împreună cu 
funcționarii și technicieni. Cu to 
ții, au Venit să asculte cuvântul 
tov. Drăghici, candidai pe lista 
B. P. D. ina cest județ, unul 
dintre conducătorii mișcării mun 
citorești, care a plătit cu ani 
grei de temniță, dragostea pen 
truclasa muncitoare, atât de u- 
mijită și exploatată în trecut.

Ședința este deschisă de Iov. 
Zăvoianu Gheorghe care salută 
prezența tov. Drăghici Alexan- 

Cuvântarea tov DrSgh d Alexandru
Primit cu furtunoase aplauze, 

după ce face istoricul constitui
rii B. P. D. tov. Drăghici arată 
că rostul luptei poporului ală
turi de forțele democratice c- 
ste de a-^i asigura în vii toi \ o 
viață mai bună.

Vorbind despre înfăptuirile 
guvernului arată că el se prezin
tă în fața țării cu un bilanț [de 
realizări, care îi fac’ cinste.

Prin reforma agrară, s’a fă
cut pentru totdeauna dreptate 
țăranilor, punându-se baze so- 

> lide pentru întărirea proprietă
ții țărănești.

• Prin munca uriașe de refacere 
și mai ales prin ridicarea cla
sei muncitoare, la un nivel po
litia și cultural mii înalt guvernul 
țării se prezintă în alegeri cu 
conștiința datoriei împlinite. ' 

Despre platforma-program a 
B P. D., tov, Drăghici a spus: 

Platforma-program, prevede 
pentru toate categoriile de ce
tățeni, puncte care să le asigu
re satisfacerea dreptelor lor do
leanțe.

Vorbind despre încercările diy£ 
jperaie ale „istoricilor”, vorbi
torul arată că astăzi,.istoricii” în 
vtigă la ura de rasă ș. a., spe-

Apostol care în ziua de 6 Nov, 
se af a la București pentru a 
rezolva unele lipsuri constata
te pe teren — în legătură cu a- 
provizionarea județului r/ostru și 
despre rezultatele cărora vom scrie 
în numerele viitoare ale ziarului 
— a vorbit Joi 7 Nov. la Petro- 
șeni. Imoreună cu ceilalți candi
dați ai B, P. D. tov. Mujic M hai 
șl Simion Oârboveanu, tov. Gh. 
Apostol a fost sărbătorit de cetă
țenii din Valea J ului. La 8 Nov. 
tov. Gh. Apostol a luat parte la 
adunarea B. P. D. din Hunedoa
ra, la care au participat peste 
5.0C0 de cetățeni.

La Deva a avut loc la 8 Nev. 
In sala Teatrului Comunal adu
narea B.P.D. la care a vorbit din 

dru. Tov. Mărtinovici, arată si
tuația de mizerie în care se -a 
flau muncitorii și țăranii, în tre
cut situație creiată de guvernă
rile maniste și brătieniste și care 
a fost curmată prin venirea la 
cârma țării a guvernului dr. Pe
tru Groza, Sunt convins, — a 
spus vorbitorul — că toți locui
torii Teliucului Inferior, munci
tori și țărani își vor face datoria 
votând SOARELE, semnul B. 
P. D pentru victoria în 'alegeri 
a democrației românești.

Au maî luat cuvântul dî 
notar Gridon și prietenul Vic
tor Lupu, scoțând în relief a- 
[ianța celor 6 partide ce compun 
B. P. D, pentru victoria democ
rației în alegeri și reconstruc
ția țării.

rând în deslănțuirea unui nou 
r >zboi, care să le aducă imense 
beneficii de pe urma sângelui

întrunirea B. P. D. deia 5'but
Duminică 3 Noembrie a. c., 

în fața primăriei din corn. Șibot 
a avut loc o adunare populară 
a Blocului Partidelor Democra
te.

întrunirea a fost deschisa de 
prietenul notar Mircea Sbuchea, 
după care prietenul Lupu Vasile, 
a explicat punctele mai impor
tante dl’ enijH l> g r-tvlorn'â A- 
poi, a vorbit tov. Ți rcanu, ca
re și-a manifestat bucuria că în
treaga populație din Șibot se 
află de față, intelectualii înfră- 
țlndu-se cu muncitorii și țăranii.

Urmând la cuvânt tov. Buta- 
riu Virgil, secretarul județean al 
B. P. D., trasează, într’o scurtă 
cuvântare, deosebirea dintre tre
cut și prezent.

In aplauzele unanime ale po
pulației a vorbit apoi tov. Alex. 
Drăghici, candidat pe lista B. P 
D. din jud- Hunedoara, care e 
expus, în linii generale, platfor- 
ma-programj a B. P. D.-ului,

La sfârșitul întrunirii, asisten- 

putea candidaților tov. Glrbovea- 
nu Simion. Au mai vorbit tova
rășii Gh. Iile, Lt. Vulcan șl d-na 
Vasilie.

La Brad au vorbit candidați!: 
tov. Mujic Mihai și M hă lă Petru 
Căpt. -t*rculescu din partea ar
matei și Draga Țenescu din par
tea F. D. F. R.

La lila au vorbit candidați!: 
Dăneata șl Balcu Aron și tov. 
Biirlacu din partea B.P.D.
Au mai avut loc adunări în co
munele diri plasa Geoaglu la care 
a luat parte candidatul Guta Moțu 
în plata Baia de Crlș și Sarmi- 
șegeiuza.

Pretutindeni candidați! B P. D. 
au font primiți cu însuflețire șl 
dragoste de către alergători.

și mizeriei poporului.
Despre componența noului 

parlament spune: „Tipul depu
tatului leprezenrznt 1.1 luterane
lor bancare-moșierești, a ramas 
o amintire rușinoasă a trecutu
lui.

Alegerile dela 19 Noembrie, 
vor promova în parlament ele
mente cinstite eșite din mijlo
cul poporului a cărui interes Ie 
va apăra, având obligațiunea de 
a-i tace din 2 în 2/"uni raport 
de activitatea depusă.

Drt 'da f ecărui cetățean cin
stit este deci, de a vota semnul 
B. P. D., SOARELE, indepen
dent <■ libertății și prosperită
ții țării noastre.

Terniinâiida- și cuvântarea (ov. 
Drăghici, a fost obiectul unei im 
presionante manifestații de sim
patic, din partea muncitorilor și 
țăranilor prezenți, cu care apoi 
s’a intreținut despre greutățile 
și nevoile ce stau încă în calea 
progresului satelor noastre.

Toncw D.

A
ța a făcut o caldă manifestație x 
de simpatie tov. Alex. Drăghici, 
vajnicul și neînfricatul luptător 
pentru o vieață 'mai bună și mai 
dreaptă pentru masselc largi ale 
poporului, iar, prietenul notar 
Mircea Sbuchea în numele lo
cuitorilor comunei Șibot l-a asi
gurat că, în ziua de 19 Nov. 
vor ști să-și facă datoria, vo
tând pe adevărații candidați ai 
poporului, candiidații B. P. D'.

Nlcu Stâneucu

VOTATI
O 

$OAR€L€
I SEMNUL
| BLOCULUI PAPIIOELUP DLMCOffi

Urmare <tin pag, l-a________

culanții, "tot putregaiul mareluj 
capital și uneltele lor. In sfâr
șit, priviți și pe cel al l!ui Titel 
Petrescu: cozi de topor, spăr
gători de greve și 'de sindicate, 
agenți de siguranță, bătăuși, 
etc-, tot unul și unul.

Chiar dela prima privire, a- 
cești „candidați” ai lui Titel apar 
caraghioși. Titel Petrescu nu a 
avut și riu are în județul nostru 
1' jjhtbllâ O igau.zatlr 0 rti- 
că. Nici tu sediu, nici tu firmă, 
nici tu membri. Cum s’ar spune 
„>oc”.

„Candidații și i-a scos pe
ste noapte din rândul elemente
lor trădătoare din P. S. D. Criș- 
cior. Așa se face că a rtimplut 
[ista cu „muncitori” din Criș- 
cior.

Titel-Petrescu nu putea să 
pună în fruntea listei sale din 
județul nostru decât un peri
culos dușman al muncitorimii. 
Și aceasta a fost gasit în per
soana lui Roman Ștefan, Să răs
colim puțin din trecutul ace
stuia :

Spărgător de smdicat în 193o, 
Roman face jocul patronilor, par 
ticipând la înființarea sindicatu
lui galben. Plătit,cu bam grei de 
către direcțiunea reacționară a 
societății „Mica”, Roman con
tinuă în mod permanent să vân 
dă interesele fraților lui de mun 
că. In timpul guvernărilor reac;- 
ționaro-fasciste, când muncitorii 
sleiți de puteri nu mai aveau alt 
mijloc de a cere o bucată mai 
bună de pâine decât prin greve, 
Roman împreună cu uneltele lui 
spărgea aceste greve. Dimpot
rivă, după 23 August 1944, când 
interesele poporului întreg ce
reau ca muncitorii să-și încor 
deze forțele pentru a ridica pro
ducția, Roman agită la greve, 
sabotează producția, îndeamnă 
la furt de aur.

Atunci când unitatea clasei 
muncitoare trebuia mai mult ca 
oricând in'ă na și cimentată, 
Roman îndeamnă la ură, spar- 
geFrontul Unic Muncitoresc, ia 
atitudine fățișă contra Confede
rației Generale a Muncii și a 
conducătorilor ci. La începutul 
lunii Aprilie a. c., cu ocazia ale
gerilor sindicale, Roman pregă
tește un atac perfid împotriva 
tov. Cristea Aron, președintele 
Uniunii Sindicatelor Miniere, ca
re este crunt bătut de către Ro
man și banda lui.

Constituit în bandă cu frații 
săi și alți câțiva bătăuși, Ro
man a fost mult timp spaima 
minerilor din regiune. Care e- 
ra vizat de ci, nu scăpa ne
bătut. După chefuri care costau 
lunar cât n’ar fl luat el leafă 
intr’un an Roman pornea la vâ
nătoare de muncitori ca să-i 
bată.

„Dragostea” pentru interese
le clasei muncitoare și-a exprima 
t-o recent, a doua zi după depu 
nerea candidaturii, declarând 
muncitorilor din atelier: „Am de 
pus candidatura. Dacă ies depu
tat, primul lucru pe care-1 fac, 
vă deifllnțez sindicatul*. Văzând 
că se îngroașe gluma, minerii 
l-au l'uat de guler și l-au dat 
afară. (Așa-i vor face și cu vo 
tul).

Am spus la început că „cine 
se asemănă, se adună”, Pe li
sta lui Titel mai fiugrează:

[Munteanu Alexandru, legio
nar. Condamnat pentru partici
pare la rebeliune. A participat 
apoi ca voluntar împotriva U- 
uiunii Sovietice. Reușind să se 
strecoare în Partidul Social-De 
mocrat din Crișcior, a încercat 
să țină cu tineretul socialist șe
dințe cu caracter legionar. Mun 
citorii cinstiți care lucrează cu 
el în atelier, n’au putut să țină 
în mijlocul lor un asemenea 6pin 
și 1-au dat afară- Actualmente, 
face speculă cu alimente.

Opree Constantin, el mal mare 
gozar (hoț de aur) din regiune. 
A ajutat Tui Roman în 1930 la 
spargerea sindicatului și înfiin 
țarea sindicatului galben. După 
23 August, spărgător al Fron
tului Unic Muncitoresc. Bețiv și 
bătăuș.

Glavs. Constantin, văr cu Ro
man. (Se vede că titeliștii fe- 
când cartel cu „istoricii” au luat 
exemplu dela Brătianu: să in
tre cu toată familia în paria 
ment). Agent al lui Roman, be
țiv și bătăuș. £

Aceștia sunt oamenii lui Ti 
tel, care încearcă să se strecoare 
în pșriamentul de mâine al tă
rii. Ce s’ar face țara noastră 
cu asemenea elemente în paria 
ment, își poate închipui oricine. 
Suntem siguri însă că încercă
rile nebunești ale acestor destră
bălau se vor nă’ui L- ziua d- 19 
Noembrie când nu vor ribțîne 
nici cele 2ode voturi ale propu
nătorilor, care se vor răsgândt 
între timp.

(Muncitorii din Regiunea Brad 
Crișcior-Gurabarza, cunosc foar 
te bine pe acești mișei șî in
tențiile lor. Minerii din această 
regiune și-au spus părerea de 
spre ei în mod public în marele 
meeting de protest din 9 Aprilie! 
a. t. cerând arestarea și aspra 
lor pedepsire pentru lovirea to
varășului Cristea Aron și insul
tarea Conefderației Generale a 
Muncii. Deasemenea, și-au spus 
cuvântul lor hotărît Ia întrunirea 
B. P. D. din 2 Noembrie, când 
au cerut scoaterea acestor mișei 
din viața poltijcă. Acest lucru 
îl vor face toți cetățenii județului 
nostru cu ajutorul votului lor 
în ziua de 19 Noembrie a. fc„

Dosar Nr. 114/ 946.
ROMÂNIA 

Corpul Port. Trib. Hunedoara - Deva 

Anunț de vânzare Nr. 1126 
din 1 Noembrie 19*6.

Se aduce la cunoștință ge
nerală că pentru executarea tit
lului executor nr- 43/1946 al Ju
decătoriei mixte Deva, se va 
vinde prin licitație publică, ur
mătoarea avere mobilă a debi
torului, Albert Ghiula:

1- — Una scroafă de cca. doi 
ani, de coloare roșu galben;

2. — [Două căzi m'ari cu 
cercuri de fier, capacitatea de 
cca. l.ooo litri,fie care, și

3- — Un preș pentru făcut 
vin, cu postamentul și șiurubul 
de fier, iar ooagelc de lemn.

Licitația va avea loc în ziua 
de18 Noembrie anul 1946, orele 
15 p. mi, începând, la domici
liul debitorului, în comuna Re. 
va, str. Andrei Mureșcanu, 25.
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Cum a sărbătorit Țara Sovietelor 
aniversarea Marei Revoluții Socialiste dinOctom vrie 

MOSCOVA, 8 (Radio) Oamenii 
muncii din Țara Sovietelor au 
sărbătorit solemn cea d: a 29-a 
aniversare a Marei Revoluții So
cialiste ditj Octombrie.

La Moscova, Leningrad, în ca
pitalele republicilor unionale și in 
alte orașe, 
mr-nstrațli, 
aniversarii

brie. Pe Piața Roșie din Moscova 
a avut loc tradiționala paradă a 
trupelor garnizoanei din Moscova.

Deasupra Kremlinului și clădi
rilor din jurul Pieței Roșii, flutura 
o mare de drapele. Pe tribună, 
alături de mausoleul lui Lenin au 
luat loc mii de locuitori al Mos
covei, eroi ai muncii socialiste 
eroi ai Uoiunll Sovietice, deputați,

stahsnovlștl, reprezentanți al știn- 
ței șl artei. Au asistat mimbriiai 
corpului diplomatic, militar), re
prezentanți al presei sovietice și 
streine.

In aplauzele asistenței s’au ur
cat la tribună conducătorii parti
dului comunist și membrii guver
nului.

au avut loc parâzi, de- 
meetlnguri, închinate 
Revoluției din Octom-

Cuvântarea Mareșalului GOVOROV
A luat cuvântul Mareșalul U.

R. S. S. Govorov, care a spus 
printre altele:

Aaul acesta poporul întâmpină 
aniversarea Marți Revoluții So
cialiste în condlțlun le construcției 
păcii. Putem fl siguri că poporul 
sovietic, care a suport t pe ume
rii săi greul principal st războulul 
oare a apărat cu succes libei tatea 
onoarea șl Independența patriei 
saie, va eșl învingător șl în lupta 
pentru rezolvarea problemelor din 
perioada de pace.

la politica sa externă, stătu 
sovietic apără cu consecvență și1 
abnegație principiul c< laborărli în
tre popoare pe baze egale. In lupta 
ei pentru pace Uniunea Sovietică 
nu este singură. Ei se bucură de 
sprijinul și simpatia masselor largi 
populare din lumea întreagă. Iată 
dese cauza păcii democratice tre
bue să Învingă, in ciuda tuturor 
uneltirilor f or țe I or reacționare 
din lume.

Forțele noastre armate stau de 
veghe pentru apărarea intereselor 
noastre. Forțele armate sovietice 
reducându și simțitor efectivele, 
costinuă 
■tUtară.

Drpă 
Govorov
aa participat academiile șl școlile 
■Uitare, reprezentând toate genu
rile de arm*. Apei, a urmat de-

monstrațla masselor muncltoreștir 
la care au participat cca. 500 000 
oameni ai muncii din Moscova. 
Parada a fost o Ilustrare vie și 
elocventă a oamenilor muncii din 
statul sovietic. Ei au demonstrat 
h rtărârea lor fermă de a realiza

grandioasa sarcină ridicată de 
noul plan cincinal.

Seara, cerni Moscovei era a- 
prlns de numeroasele rachete mul
ticolore Iar piețele publice au fost 
transformate in grandioase săli de 
spectacole si concerte.

Lucrările O. N. U.

Observațiile reprezentantului sovietic 
în (omtetul Economic $1 Financiar

să-fl perfecționeze arta

cuvântarea mareșalului 
a Început parada, la care

NEW YORK. — 8 (Agerpres) 
Tass transmite: Comitetul Eco
nomic și Financiar a dat ascul
tare tn cursul ședinței de astăzi 
raportului făcut de către vicepre
ședintele organizație internațlona 
le pentru problemele în legătură 
cu situația alimentară și agricolă. 
Raportorul nu a citat nici un fapt 
și mcio cifră concretă. El n’a spus 
decât, că după calculele organi
zației pe care o reprezintă in acest 
moment sunt in deficit 8 milioane 
tone de cereale.

Reprezentantul sovietic Feno- 
nov a declarat următoarele: Se 
știe, că Coaslllul Alimentar Inter
național Extraordinar a alocat 
pentru anul 1947, 164 mii tone

Aniversarea Marei Revoluții Socialiste 
din Octombrie la Petroșenl

((Jrmaren din pagina l-a)

lista B. P. D pentru jud. Hune
doara, după ce aduce salutul P. 
S. D. insistă asupra marelui eve
niment pe care I constitue alege
rile electorale, din 19 Nov. a. c. 

Sosește tov. Gh. Apostol
In mijlocul aplauzelor nesfârșite 

ale psrticipanțllor, sosește tov. Gh. 
AP astol, președintele C G M, șl 
prutul candidat al B P. D. din 
județul Hunedoara, însoțit de tov. 
Mujic Mthal, ster. Reg. Valea Jiu
lui a P. C. R. candidatul minie
rilor din Valea- J ului.

Mulțim a manifestează îndelung 
scandând. Gheor ghe Apostol 
Mu-jtc I

Cuvântarea 
tov. Gh. Apostol

Luând cuvântul tov. Gh. Apos
tol, a făcut un amplu expozeu 
politic în care după ce a arătat 
Importanța zilei de 7 Noembrle 
s’a ocupat pe larg de probi' mele 
politice legite de alegeri e parla
mentare din 19 Nov. » c.

Tov. Gh. Apostol a analîzat 
apoi structura forțelor politice 
«are formează B. P. D. arătând 
totodată și elementele care com
pun forțele reacțlunii recrutata 
dl" meșteri exproprîetsțl, epurați, 
Speculanți Ihtr’un cuvânt din tot 
putr-galul vieții pubHce românești.

Ln încheiere tov. Oh. Apostol

si

a dat o serie de lămuriri asupra 
muncii din preajma alegerilor.

Darul B. P. D.
plasa Petroșeni pentru 

tov. Gh. Apostol
Iu numele B.P.D. plass Petro

șeni tov. Crețu a înmânat apoi 
tov. Gheorghc Apostol o statuetă 
de bronz reprezentând un minier 
cu lampa și târnăcopul.

Tov. Gh. Apostol a mulțumit 
călduros pentru gestul de simpa
tie man:festat de cetățenii din 
Valea Jiului.

Meetirgul a luat sfâișlt. Coloa
nele d> partlc panțl în frunte cu 
candidați! BP.D. au manifestat pe 
străzile orașului după care în fața 
primăriei a urmat defilarea care a 
fost primită de cei trei candidați 
al B.P.D. care se aflau In localitate.

Seara la orele 8 în sala Casl- 
noulul Muncitoresc a avut loc un 
festival artistic dat de elevii școa- 
lei technice Industriale închinat 
celei de a 29-a aniversări a Ma
rei Revoluții

Dealtfel în intrrg Județul Hu- 
nedoa'a au avut toc in onoarea 
zilei aniversări organizate de 
F.U.M. la locu'ile de muncă unde 
s’a vorbit muncitorilor de însem
nătatea zlttl Iar seara în toate 
centrele serbări artistice culturale 
mganlrate de resortul de Ană șl 
Cultură de pe lângă Secția de 
Educație Politică a P. C. R.

de grăsimi unui număr de 10 țări 
(Polonia, Jugoslavla, G'ecia, Ce- 
ho- slovacia, Ucraina, Bielorusia, 
Albania, China, Italia șl Austria) 
care se bucură de ajutorul UNRE-ei 
în timp ce Maree Britanic trebue 
să primească numai ea singură 
o cantitate ds grăs'ml de cinci 
ori mai mire, iar alocațiile pentru 
Belgia și CLanda sunt cu 25% 
mai mari decât cele pentru sus
menționate 10 țări luate împreună. 
Credeți Dvs. oare, a Întrebat Fe- 
norov, că ar trebui să se aducă 
o oarecare ameriiorare a acestei 
politici de dlstr buire a resurselor 
alimentare șl când se va face 
aceasta ?

Raportorul a declarat, că n’ar 
putea să răspundă la această ches
tiune.

Este taleresant de semnalat, că 
atât raportorul cât și alți oratori 
au trecut cu grije sub tăcere ches
tiunile în legătură cu măsurile 
eficace care ar trebui să fie luate 
pentru aprovizionarea țărilor care 
au îndurat mai mari daune de 
război.

Telegrama d-îui prlmmlnistru Dr. Petru 
Groza adresată generalisimului Stalln 
cu ocazia Aniversării Marei Revoluții Socialiste

D. D'. Petru Groza Președin
tele Consiliului de Miniștri a tri
mis getieralisslmulul Stalln urmă
toarea telegmmă cu prilejul zilei 
de 7 Noembrie:

Io numele guvernului și popo
rului român câ șl al meu perso
nal, suut fericit să pot exprima 
cu prilejul celei de a 29-a ani-

versări a Mare! Revoluții din Oc
tombrie, guvernului și popoarelor 
Uniunii Sovietice cât și Excelen
ței D voastre personal cele mal 
bune urări de fericire, prosperi
tate șl succes in realizarea marei 
D-voastre opere de construcție a 
păcii șl de consolidare a bbertății.

Recepția dela ambasada Sovie
tică din București cu prilejul Ani
versării Marei Revoluții Socialiste

iu afară de curiea civilă și mi
litară a M. S. Regelui șl de nu
meroși pretați, au mal participat 
membrii guvernului, reprezentanții 
misiunilor militare ale Națiunilor U- 
nite ofițeri superiori ai Marelui 
Stat Msjir, ambasadorii Jugosla- 
vlei, Bulgariei, Cthoslovaclei, 
Turciei, Suediei, Eivețtei și alții.

La sosirea M. S. R griul Mi- 
hai I, farfara a intonat 
Regat Român și Imnul de 
Uniunii Sovietice. I : cadrul 
țlei a avut loc un concert
tat de emeriți artiști ai teatrelor 
din Moscova șl Leningrad.

BUCUREȘTI 8. — (Agerpres). 
Aseara a avut loc la Ambisada 
U.R.S.S. o mare recepție dată de 
S. I. Kaftaradze, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în România, 
mareșalul Uniunii Sovieiice Tol- 
buchio, președintele Comisiei 
aliate de Control din România și 
General-Colonel al trupelor de 
tancuri I Z Susa kov, cu prilejul 
cele de a 29-a aniversări a 
rel Revoluții Socialiste din 
tombrie.

Recepția a fost onorată cu . 
zența M. S. Regelui M'hii I șl a 
I. P. S. Patriaih Nlcodim, M S. 
Regina Mamă fiind reprezentată 
prin doamnele de onoare N. Ca- 
targl șl N. Gh<ca.

Sărbătorirea zilei onomastice 
a M. S. Regelui MIMAI I, ia Deva

A conferențiat d-na Vaslle din 
partea F.D.F.R. și dl. col. Răuță. 

Seara a avut loc retragerea cu 
torte.

Ma- 
Oc

pre
Imnul 

Stat al 
recep- 
execu-

Cu prilejul zilei onomastice a 
M. S. Re g'lui Ml HAI 1, Vineri 
dim. la orele 10, la catedrala ora
șului, a avut loc un tedeum la 
care au participat autoritățile ci
vile șl m lltare în frunte cu d-1. 
dr. A. Almâșan prefectul jndețulul 
d-l. Colonel Răuță, comandantul 
Garnizoanei, precum șl școlile din 
localitate.

Onorurile au fost date de o 
campanie de onoare cu muzică 
și drapel.

După te-deum, a avut loc de
filarea școlilor și a armatei.

La oarele 17 în sala cinema
tografului „Progresul" Federația 
Democrată a Femeilor a dat un 
reușit festival 
cursul liceului 
pei culturale 
Transmisiuni.

BULETIN INTERN

artistic, cu con- 
de fete și a echi- 
a Regimentului 3

După intâ'nirea Tlto-TogUati

di mocrațlei Italiene In lupta co
mună contra fascismului șl Impe
rialismului.

următoarea te-

părăsesc Jugo- 
vă exprim Încă

Să votăm B.P.D. 
pentru a a«igura astfel 

binele Patriei Democrate

IncEpotul unui noul perioade de strânsă 
colaborare între poporul iugoslav 
șl forțele progresiste Italiene 
BELGRAD. — (Agerpre » A-

gențla Tar jug transmite:
Secretarul Partidului Comunist 

Italian Palmlro Tcgliatl a adresat 
mareșalului Tito 
legramă:

in clipa, când 
slavla, doresc să
odată adânca mea recunoștință 
pentru primirea cordială șl fră
țească ce ml-ațl făcit. Sunt con
vins, câ întâlnirea noastră va 
constitui înoeputul unei noul pe
rioade de strânsă colaborare, nu 
numai Intre partidele noastre, 
dar și între popoarele nouel Ju- 
gnslavll șl forțele progresiste ale

• Prlntr’un Jurnal al Con
siliului de Miniștri s’au fixat 
Indemnizațiile personalului 
Judecâtorest și administra
tiv care vor îndeplini sar
cini cu ocazia alegeiilor 
pentru adunarea deputațllor.

• Ministerul Afacerilor 
interne a trimis instrucțiuni 
precise tuturor prefecturi
lor din țară, organelor po
lițienești și Jandarmerești 
pentru menținerea unei e- 
xemolare ordine In timpul 
campaniei electorale și ziua 
alegerilor.

• Un grup de preoți și 
profesori universitari în frunte 
cu profesorul Liviu Stan, pă
rintele Gala Galaction și pro
topopii Alexandru lonescu, au 
lansat un apel către preoțime 
prin care slujitorii Bisericii 
sunt îndemnați să voteze pen
tru B'ocul Partidelor Demo
crate, făcându-și astfel dato
ria către țară și popor.

• D. Mihall Ralea minis
trul României la Washington, 
înapoiat In Capitală, a avut 
o întrevedere cu d. Dr. Pe
tru Groza Președintele Con
siliului de Miniștri. D. Ralea 
a făcut primului ministru ui 
raport asupra activității mi
siunii diplomatice române ia 
caDltala Statelor Unite.
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