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REDACȚIA 
DEVA 

Str. Regina Maria Nr. 9.
— Telefon 252 B — 

ADMINISTRAȚIA 
in Paietul Prefecturii 
(Imprimeria Județeană)

Aceștia sunt candidați! poporului
care în frunte cu ■ v;

Tov. GHEORGHE APOSTOL 
vor duce la biruință 

Lista Blocului Partidelor 
în jud. Hunedoara

Votati lista
CU SEMNUL

SOARELE 
care asigură dreptu
rile si libertățile ce
tățenești în România 
Democrată.

■
I. GHEORGHE APOSTOL (P. C. R.)

6. ARON BAICU (F. P.)4. ALEXANDRU DRAGHICI (P. C. R ) 5. M’HAI MU|IC lP. C. R.)3. SIM1ON GÂRBOVEANU (P.S D.)2. PETRU GUIA-MOȚU (F. P.)

apel
către Prea Cucernicii Preoți șl către creaitțcioș 1 

din județul nostru
In plini luptă pentru plămădirea unei lumi noui, în care 

urmează să dispară pentru totdeauna nedreptă(lle de tot felul din 
tre oameni, spre a ajunge la îoftățlrta popoarelor ți la o pace 
durabilă pe pământ, preotimea șl poporul credlncioa, are datoria 
să meargă alături de cei ce luptă pentru acest ideal.

Guvernul prezidat de fiul de preot din |ara Hunedoarei Dr. 
Petru Oroza se găsește în năzuințele sale, pe linia acestor înfăp
tuiri pe care șl credința noastră le vrea deopotrivă șl deaceia 
cl rul șl poporul cu fata apre un viitor mai bun *1  Patriei, este 
ihemat Bă-ți unească puterile pentru sprijinirea Guvernului Țării.

Acest lucru îl vom face cu atât mal vâitos, cu cât dela 6 
Martie 1945 până astăzi, ne-am convins cu totii că ajutorul pe 
care Guvernul i'a dat Bisericii și slujitorilor el, a frst mai mult 
decât frățesc, ceeace ne obligă pe toți lă răspundem cu spiij nul 
aoitru hoiăiît

Guvernul Groza ne a întins o mână frățească 
și e datoria noastră să-î întindem cu același dra
goste irâna noastră

Clerul și poporul care șl au recâștigat libertățile prin Gu 
vernul Oroza, au datoiia să folosească aceste 1 berlățl pentru 
sprij nlrea țl întărirea celui ce I le-a redat țl I le gar< ntesză.

In ziua 19 Noembrle, clerul si poporul vor arăta irrln votul 
lor, că știu să prefulască tot celace a făcut Guvernul Groza pen
tru credin|ă șl biserică.

Conștlenți că dăm votul nostru celor ce luptă pentru pace, 
celor ce vreau bună starea tuturor, suntem cu Inima împăcată 
că I dăm pentru liniștea Patriei, pentru binele poporului șl pen 
tru binele nostru,

Protopop, Teofll Chlfa
Președintele Uniunii Preoților Democrat!

dio jud. Hunedoara

Preot, Dr. Liviu Stan
Profesor Universitar — Sectetar Ganeral

al Ministerului Cultelor

10 000 prizonieri români se înapoiază din URSS.
BUCUREȘTI. H (Ager- 

pres) Din Un unea Sovietică 
vor sosi IOOOO prizonieri 
români. Primele loturi de pri
zonieri — ofițeri și trupă — 
au sosit azi dimineață în ga
ra Focșani.

Este vorba de un prim eșalon 
compus din 3 000 < f teri și sol
dați care au ro3lt prin gara Iași 
șl cărora urmează să II se facă 
formele legale pentru a fi lă,a(i 
la vatră.

Autoritățile din Iași au fost a- 
nuntate că p'ntru ziua de mâine 
eite prog 1 mat să sosească un 
nru lot de 3 000 prizonieri, ast
fel, că în cel mult 5-6 zile toți cel 
10 000 prizonieri vor fi In țară.

Pomrul român aprelază așa 
cm se cuvine acest nou gest de 
prietenie venit din partea marel 
noast e vecine țl prietene Uniunea 
Sovielcă.

In a elaș timp, oopornl român 
știe. iă acest mărinimos gest de 
ellbera<e a prlzonlerili r înan-e, 
chiar de irmnlia» tratalulni de 
pace, a fost p s’b I m mal dato

rită faptului, că In fruntea |Srli 
se află guvernai democrat Dr. 
Petru G ozs, care a știut prin 
politica sa justă șl sinceră fă 
câștg- încrederea Marelui vecin

de'a Răsărit.
Să consolidăm prietenia popo

rului român cu popoarele sovietice 
prin victoria democrației în ale
gerile care vin.

/' Căutând să înșele vigilența alegătorilor 

„candidata" ministă LUCUl GORA, 
încetrcă să se strecoare în pnHarrent, pentru ca 

acolo să acopere hoț ile și jafurile soțului ei.
O femele foarte eleganlă, chiar 

excentrică, cu aiere de prințesă 
șl cu preten|il de a fi tratată ca 
stare, neîrtâlnltă până acuma în 
arma politică, sau în lupta de
mocratică a vrei n-i o'ganizații 
frmenîne, Lucia Gora, soția avo
catului Dr. Izidor Gora din Brad, 
candUeiză pe lista maniată din 
jud H medoara.

Șl aceauă candidatură nu e 
întâmplătoare.

• *

E încă vie în ochii tuturor lo
cuitorilor orașului Brad amintirea 
d'n 19?4, când, cu un cufăr de

Cetățeni!
La to«t« primăriile a î-ceput distribui

rea certificatelor de aleoStorî,
E de dator a fiecăruia să se prezinte 

pentru a șM rid ca.
Nu vă veți putea prezenta la vot fără 

acest certificat.
Nu ut «ți că de votul vostru pentru 

B. P. D. depindă viitorul țării.

nuele, — singurul bagaj — fa
milia Dr. Izidor Gora s’a stabilit 
în acel ora*  începându-ți .opera" 
de jaf țl exploatare a celor ce 
aveau nenorocul să treacă pragul 
biroului avoca(lal al lui Gora Izi- 
dor.

Șl la început mai încet, apoi 
maî repede, cufărul de nulele, 
începe să crească, transformându- 
se înti’o respectabilă avere.

Intrat în Consiliul de Admi
nistrație al Soc. .Mica", în 1942 
el sn augajrază față de munci
torii acelei societăți, că va Inter
veni să I e fie .majorate" sala
riile, dacă flecare salariat ti va 
plăti o .retribuție" lunsră. Să ne 
gândim, că .Mica" are la Brad 
3000—3500 salariat! și deci .re
tribuția" nu era o sumă de lepădat

Aceasta s’a petrecut până la 
23 Aug, 1944, când muncitorii 
au rupt .târgul" încheiat.

Un alt caz — care a provocat 
o adâncă Indignare In rândul 

/ Rasneaa
Continuare In paț. 2-a.
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d i n
In prezența preotului prrf Stan 

Liviu din Ministerul Cultelor, a tov. 
Gheorghe Apontol, Sim or> Gâr- 
bovan și prietenului Ouia Moțu, 
candidați pe lista B. P. D. din 
județ, precum și a prietenului Dr. 
A. Almăștn, prefectul județului, 
în ziua de 9 Noembrle o. c. a a- 
vut ioc în «ala f;stlvă a Prefec
turii o conferință a preoților din 
județul Hunedoara.

Au participat un foarte mare 
număr de preoți din parohiile ju
dețului.

Protopopul Teofll Chifa, des-' 
ch zând conferința, arată că ac
tualul regim are f«ță de biserică 
și de slujitorii ei, o atitudine ce

^oițul Tineretului

Cum a fost sărbătorită la Deva
Ziua Mondială a Ti-
neretului

Z ua de 10 Noembrle, ziua ti
neretului democratic din lumea 
Întreagă a fost sărbătorită In ora» 
șui Dostrv, prlnti’un meeting ur
mat de un reușit festival artistic 
dat de Federația Națională a Ti
neretului (Consiliul Județean), în 
sala Tineretului Progresist din 
Deva.

Au participat tineri și tinere 
din orașul nostru, conștlenți de 
Insemnâtat'.a aceBtei sărbători.

După ce prietenul Radu Grl- 
gore, secretarul g'neral al Consi
liului J1 drțean F. N. T, D. R. 
deschide ședința, se dă cuvâotul 
d-lui LIviu Sirca, dlrecto.uî Li
ceului Decebd.

Intr’o frumoasă expunere, dsa 
arată că tineretul din lumea în
treagă, care a suferit cel mai mult 
oroiile războiului șl-a dat astăzi 
mâna pentru a cultiva între po 
poare prietenia și pacea.

Vechiul dicton latin .dacă vrei 
pace, pregătește te de răbol* * și a 
davedlt inutilitatea. Astăzi toți 
oamenii politici progresiști se pon- 
duc după preceptul: «dacă vrei 
pace pregătrștcte p»ntru pace". 
Acest precept a fost călăuză oame
nilor p< 1 tici sovietici la Confe
rința Păcii cât șl la scea s O NU.

oamen lor barei — între care 
avocatul Gora e cunoscut sub 
denumirea de .Al doilea copii*, 
deoarece e întâlnit aproape îa 
toate procesele de Inbeținere — 
d stul de elocvent pert u a arăta 
caracterul său și proveniența ave
rii sale, e cel petrecut recent la 
Trib mal în timpul unui proces 
de întreținere, când Inculpatul 
— un țăran — a str gat:

D-le președintei Pe mine nu 
m’a dat în judecată fosta sufle, 
ci dl. avocat Oora, deoarece în
treținerea pe care o p'âttam pâ
nă >cum snțiel, o reținea el, Iar 
acum soția re.ve d'cându șl drep
ți rite, dl. avocat Gora vria să șl 
fa ă din nou part-a sa*.

** •
Purâ”du-șl când natura pe lis

tele P. N. Ț. Mai Iu din jud. Hu- 
ned ara, Lucia O ira, soția j g- 
minltoru'ui Izidor Oora, crede că, 
înșelând vigilența alegătorilor, va 
reuși să se strecoare în Parla-

Dacă tineretul din aproape toate 
țările sărbltoreș e aceasiâ zl la
l.bertate,  tineretul din Spania,

România
Ministerul Josfțltl 

Comlsiunea pentru con
statarea condlflunilor de 
naturalizare și recunoaștere 
Dos. Nr 4278 Nat—1939.

Dl Bonei R Petre, domiciliat tn Deva 
Str. Emanoll Oojdu Nr, 30, a făcut ce
rere acestal Minister pentru a 1 ae a- 
corda cetățenia romă A.

Prin cerere petiționarul arată că 
este supus bulgar, de profesiune gră
dinar, născut tn corn. SUajța Bulgaria 
la data de 17 Iulie 1900, de religie or
todoxă. venit și stabili In țară In a- 
nul 1922.

Conf »rm art, 19 din legea privitoare 
la dobândirea și pierderea naționali
tății române, se publică aceasta spre 
știința acelora cari ar voi să facă 
Întâmpinare, potrivit dlspozlțlunllor art. 
20 din zisa lege.

Pentru conformitate: 
si. L. Rateu

Conferința Preoților 
j ode ful Hunedoara

IU Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

vădește adâncul Interes ce i-1 
poartă. Contribuția' guvernului de 
400 milioane dată per.tru termi
narea Catedralei din Timișoara 
are o deosebită semnificație. Dea- 
semenea, încadrarea preoților în 
noul Statut al Funcționarilor Pu
blici satisface toate dreptele do
leanțe ale acestora.

Deaccia, preoțlmea, care în nu
mi le bisericii propovăduește pa
cea și iubirea între oameni, tre- 
bue să sprijine acțiunea Bobului 
Partidelor Democrate, singurul or
ganism politic care luptă pentru 
pace, progrts și democrație în 
țara noastră.

Vorbind in numele guvernului

Democrat
Orccia, Indonezia șl Palestina 
Sărbătorește cu arma în mână 
luptând pertru libeitatea patriei 
lor. Termloând, fzee un călduros 
apel la tineretul din orașul Deva, 
pentru a se strânge în jurul for
țelor progresiste cari luptă pentiu 
victoria idealului de pace șl pro
gres.

Au mai luat cuvântul prietenul 
Popa Eugeniu din partea F. N. 
T. D. R. făcând istorlcu’ orgini- 
zațiel, prietena Cățolu Iuliaoa, 
din partea Federației Femeilor 
D-mocrate și d-1 maior Fiilp din 
partra B P. D. care arată că ti
neretul trebue să ae al.'turc 
forțelor democrației românești, 
pentru biruința id<aiului de urna-*  
nitate și pace între popiare și 
pentru refacerea țării șt democra
tizarea ei.

A urmat un frumos program 
artistic executat do elevele liceu
lui de fete.

Seara la orele 19 a avut loc 
o cursă de ș'afete cu făclii câștl- 
ga'ă de tinerii progresiști.

Candidata manistă Lucia Gura
(Continuare din pag. I a) 

prlettnul Dr. A. Almășan asigură 
preoțimea din județul Hunedoara 
de tot concursul său în opera de 
întărire a credinței șl mai ales a 
construirii de noi lăcașuri de ru
găciune.

Dl avocat dr. Ciocan, vorbind 
despre contrib fia preoților demo- 
crsți la opera de vindecarea ră
nilor războiului, arată că preoți
mea este chemată a purta făclia 
democrației șl a înțelegerii la sete.

Prietenul Oula Moțu arată că 
în 1933 când actualul prim-mi- 
Distru Dr, Pet'U Groza, a pus 
bazele Frontului Plugarilor a avut 
tot sprijinul entuz ast al preoților 
din acest judi ț. Vorbind despre 
realitățile din U R. S. S. arată că 
aco o b serica se bucură de tot 
sprijinul din partea conducătorilor 
Statului. Recenta vizită a 1. P. S. 
Nic-dim, Patrlaihul României, a 
spulberat toate calomniile dușma
nilor dem icr.ițlei.

Au mal luat cuvântul părintele 
pref sor universitar LIviu Stvn, 
despre îndatoririle preoților în 
noua Românie democrată, șl tov. 
Gârbovan, candidat despre nece
sitatea cosborarării intre mun
citori și Intelectuali.

In încheiere a luat apoi cu
vântul tov. Oh. Apostol primul 
candidat pe lista B. P. D. în județ.

Primit cu un ropot de aplauze, 
după.e salută conferința, tov. Gh. 
Apostol arată că Statul democrat 
român, păș.-ște cu pași vlguroșl 
pe calea premierului de.r bis de 
mărețul act d la 23 Aug. 1944 și 
6 Martie 1945.

Biserica și Slujitorii el, preoții 
sunt ch :mațl a duce lumina de4- 
mocrațlel în satele pline de intu- 
nciicul lăeat de vechile regimuri.

V *btnd despre realitJț le din 
Uniunea Sovietică, arată că acolo 
a Înflorit o biserică adevărată, 
eliberată pentru totdeauna de 
obscurantismul propiu exploatării 
masselor.

Adresându-se preoților, cere 
ca el să dea dovadă de înțelegerea 
realităților Istorice, care au scon 
pe arena vieții, politice forfe le co
vârșitoare ale celor ce muncesc.

ment, pentru ca de acolo șl ast
fel, să pat onezr afacerile »tât 
de murdare, cline de jaf și exploa
tare ale soțului său.

Crede ea că masele de alegă
tori dm regiunea Bradului au ui
tat, hoțiile silfului el, și că luxul 
pe care ca II p-actlcă provine 
din ji-gmănirca sudorii celor ce 
au încăput pe mâna băib tulul ei ?

D că crede astfel, se înșeală 
amarnic, nenlrucă, el alegătorii 
n’au uitat n'mlc și oe lângă a- 
ceasfa el o m^i întreabă pe dea 
.candidată* : unde a foit ea îna
inte și după 23 August? Ca>e 
eite lupta el pentru dcmoctațle? Cu 
ce a contribuit ea la câștigarea 
drepturilor și libertăților de cari 
dispun azi hm ile, de are cura|ul 
să apară în fața lor?

Ziua de !9 Notmbrle, când 
peotru a-șl a’lgura d epturlle ce
tățenii al'gttori vor da votul 
lor SOARELUI semnul B. P D 
.candidata*  Lucia Gora — șl cu 
ea împreună toată clica .’storlcă" 
— va fl trezită la realitate. Șl 
▼a fl o realitate crudă peniiu ea.

1. RUSNEAC

Ședința Comitetului C.A.R.S. 
din ora$u| Deva

In sala de ședințe a Prefec- 
turei, a avut loc în seara zilei de 
5 Noembrie a. c., ședința Comi
tetului C. A. R. S, din localitate,

Au participat d-nii; subpre
fect, Cherebețiu, maior Bălan, 
secretarul Comite^ilui Județean 
al C. A. R. S.-ulul colonel Răuță 
comandantul Garnizoanei, dr. 
D.răgan secretarul reg. A. P. 
Liviu Sirca, directorul Liceului 
Pecebal, dr. Fusu, dr. Caba, 
d-șoara Mia Groza, d-nele dr. 
Mosoigo dr. Câmpeanu ș. a.

(Dfeși au fost convocați toți 
marii negustori din localitate, 
nu a fost prezent nici unul.

țDl. maior Bălan, secretarul 
Comitetului Județean, care a 
luat parte recent la conferința C. 
A. R. S.-ulul din București de
schizând ședința, arată intr’o 
impresionantă cuvântare situația 
tragică din .regiunile lovite de 
secetă, unde 5 milioane de, oa
meni, sunt încontinu amenințați 
de spectrul foamei.

Guvernul țării depune toate 
eforturile pentru aprovizionarea 
lor. S’au dus și se duc tratative 
pentru un import masiv, de ce
reale din Cehoslovacia, Ungaria, 
Bulgaria și Jugoslavia, care este 
în curs de executare, Uniunea 
Sovietică a înțeles și d e data a- 
ceasta, să ne vină în ajutor, re
nunțând la cota ce i se cuvine 
prin Convenția de Armistițiu, pe 
lângă care ne-a mai trimis câ
teva sute de vagoane de po 
rumb.

Vorbind despre contribuți; 
poporului la opera de ajutorare 
arată că primii care au răspuns 
cu entuziasm la apel, au fost 
muncitorii apoi țăranii și func
ționarii. In schimb, nu au ras 
pnns unii mari Induitrlașl, ne
gustori și proprietari mari.

in încheere au fost aprobate 
linele propuneri pentru intensifi
carea operei de ajutorare a re
giunilor lovite de secetă printre 
care șl rularea câtorva filme la 
cinematografele din județ desti
nate acestei ajutorări.

Ce fa eolpetat până în prezent
In urma apelului făcut de'Co

mitetul Județean pentru ajuto
rarea regiunilor lovite de se
cetă, s’au colectat până în pre
zent în județ, pe plase, următoa

In Județul Hunedoara \/

Peste 94 la suta din planul 
însământărilor de toamnă 

a fost realizat
Datorită timpului favorabil 

— în urma ploilor căzute — 
și muncii neprecupețite depusă 
de agricultorii din întreg ju
dețul Hunedoara, din planul 
Insâinâoțărilor de toamnă s’a 
realizat: gtâu 43 298 hi, orz 
1340 ha. șl secară 2553 ha, 
atingând totalul de 47.191 In, 
adică un procent de peste 94 
la sută din planul Insămăn- 

rele sume de bani și cantități ds 
alimente:

Orașul Orăștie : 6 milioane taî, 
3oo kgr. grâu, 3oo kgr- porumb 
și 'zoo kg. cartofi. Plasa Orăștie: 
1.534.000 lei, j.544 kg, grâu, 
98o kg. porumb, 13ol kg. car
tofi precum și mai multe efecte

Plasa Geoagiu: 841.7oe lei, 
435 kg .grâu, 275 kg. porumb, 
de îmbrăcăminte.

Orașul Hunedoara: 3.332.00*  
40 kg. grâu, 22 kg. porumb, 
279 kg. cartofi 78 kg. ceapă ei 
alte alimente.

Plasa Pui: 1 milion lei, 1.e«*  
kg. grâu, lo kg. orz, 7e ftțg. 
secară, l.joo kgr. cartofi.

Orașul Brad: 1.75o.ooo Iei, 
58o kg. cartofi șl 81 kg. fasole.

Lipsesc date dela celelalte 
plăși (din județ pare nu ra 
trimis încă rapoartele.

Rezultatele fiind minime, fa
ță de posibilitatățile județului 
nostru, Comitetul Județean >1 
C.AR S.-ului face pe această 
cale un călduros ap'el la hoți 
cetățenii cu stare, să contribuie șl 
ei la această omenească și pat
riotică operă.

Ș:oala primară de Stat Blrtiz 
Județul Hunedoara.________

No. 114 din 26 Oct. >9 6.

Publteațlune
Sa sduie la cunoștință generală cA 

n ziua de 17 Noembrle 1946, ora 10 
iu localul șcnaiei nrimrre de Stat din 
comuni Birtln județul Hunedoara, sa 
va vinde prin licitație publică cu oferte 
Incluse ma erlalul lemnos care va ro
zul a din exploatarea parchetului 1944- 
45 șl 1945-!6 In supr față totală de 
0.51 lr clare din pădurea școlii Birtla, 
propiletatea școalci primare de Stot 
Birtln.

Vânzarea se va face cu respectarea 
Art. r8-100 inclusiv din L C P. corn, 
pledate cu cord.țiunile speciale de 
care amatorii pot lua ounoștință la Di
recțiuni a Școalel primare Birtln și la 
Ocolul silvic Buia de Criș.

Garanția provizorie este de 5»/, dia 
pre|ul oferit.

Of ne telegrafice, telefonice condi
ționate net mbrate nesrgdate sau su
praoferte nu se primesc.

In caz că prima li.ltaț'e va fl fără 
rezultat se va ț'n a a doua licita (le in 
ziua de 24 No> mbrle 1946 ora 10 la 
acelezși condlț uni.
Preștd. C ml». Ș:olar
Pctrucean loa.him

Director școlar : 
Giurgiu Dumlt n

țărilor de toamnă prevăzut 
de Camera agricolă.

Ținem să menționăm că 
tătarii din nlâșile Sarmizege- 
tuza, Geoagiu, Bda de Criș 
și B> ad au întrecut planul de 
Insâmânțări. — Uimează 
ca șl in restul județu ui să se 
rea|lzeze — până la 15 
Noembrie — planul în între
gime.



ZORI NOI 3

k / Viața politică la zj

In timp ce B.P.D. conținu^ campania de lă
murire a cetățenilor bandele maniste atacă

Pin Câmoul Muncii

MUNCITORI EVIDENȚIRȚI 
IN MUNCA

/Cele câteva zile câte ne mai 
despart de alegeri, sunt întrebuin
țate pârii la maxlmjm de Blocul 
Partidelor Democrate care orga- 
nhează adunări publice de llmu- 
rire a cetățenilor, asupra atitudi
nii pe care vor trebui i’o albă în 
ziua de 19 Nov. șl care sunt a- 
devărate zile de sârbitoare pen
tru cetățenii lămuriți acum.

Astfel în ziua de 10 Nov. la 
Oiăștie și G:o»glu, tov. Gh. A- 
postol și prietenul Guta Moțu, 
candidați, au arătat mulțimii adu
nate, necesitatea luptei pentruca 
tn ziua de 19 N>v. să lasă în
vingătoare democrația, consoli- 
dâodu-se astfel drepturile ș< asl- 
gurându se șt pe mai departe so
luționarea j ua t e lor revendicări 
populare.

Tot tov. Gh. Apostol, în ziua 
de 10 Nov. a arătat micilor in
dustriași șl comercianți întruniți 
la Deva, că pentru înfăptuirea 
dezideratelor lor cuprinse în plat
forma-program a B P D„ trebuie 
ca în ziua de 19 Noemb'ie, votul 
lor să fe dat SOARELUI, sem
nul B. P. D.

La Brad, tov. II candidați Mu
fe Mîhîl și Mihăllă Petru, au 
nbinlat printre altele legătura 
ct'ânsă dintre Rege fi popor, din
tre Coroană și guvern, totodată, 
demascând svârcoririle f’ unelti
rile reacțlunll mmiate-brăteolste 
care caută să sape la temelia a- 
cestei legături.

La m« tlngul organizat în ziua 
de 10 Nov. la Petroșeni de către 
Comitetul Democrat Evreesc kând 
Cuvântul, tov. Mujic Mhal a a- 
rătat că pentru eliminarea defini
tivă a antisemitismului șl a urei 
de rasă e de datoria fiecăruia aă 
sus inâ B. P. D. in alrgtrl.

Plasele Dcbra fi I ia, au fost
vizitata, sat cu sa*, de tov. D -
jțh ci Akxardru și prietenul Dă-
neasa S m i â.

La Hațeg. în ziua de 11 Nov.
cu toa'ă ploaia care a căzut, mii 
de cetățeni au ascultat țlmp de 2 
ore cuvâ tul tov. Gh. Aroafol șl 
a prietenului Efclcu Aron, la sfâr
șit încirgâr.du ie o h oră de în
frățire în lupta pentru brulnța 
democrației.

B nde'e maniste atacă
In acest timp, unelt> le reacțlu- 

nll, se dedau la provocări con
form Instrucțiunilor venite dela 
„centu".

Astfel, în ziua de 8 Nov. la 
Illi, fiind zl de fâțg, o bindl de 
bă ăufl manljtf in frunte cu Pârvu 
ueontli’, candidat manlst, a tă-

SPORT
Dăm mal jrs r'zuHsfele freh- 

r'c a'e etapei XI. din D'vizia Na
țională A
Ciocanul—Jiul 5 2 (3—2)
U jivertlfs ea—U.D.R 2—0(1—0) 
Fcrar—F.C. Ctaiova 3—2 (I—0) 
Libertatea—Derm>gant 3-1 (1-1) 
I.T A —C.F.R. Timiș 6-2 (2-0) 

Cu această ocazie tov. Tcoha- 
ri G orgescu a înmânat echipei 
ITA. ct-pa „Teohiri O-orges.u*.

Rezultatele technlce ale dlvl-
4 zlei B: C. F R. Slmerla— C. A.

M. T. 4—2 (1-2).
M nerul—Iod Sârmei 3—3 (1-2) 
PhOnlx—Mica 2—0 (1—0) 

bărât cu ciomagele asupra unei 
patrule de jandarmi aflată în post 
Faptul acesta a provocat o adâncă 
indignare In .rândul cetățenilor 
veni ți la târg, care vărând că încă 
și acum „istoricii" încearcă să 
reînvie metodele de „convingere"

Cetăfeni! Votați lista Nr. 1, 
a B. P. D., cu semnul SOARELE

1. Gheorghe Apostol
2. Petre Ouia Moțu
3. Gâ b vesn S mlon
4. D ăgh cl Alexandru
5. M j c Mhai
6. Bricu A on
7. Petre M hailă
8 Dlneasă Samollă

Cereale dosite descoperite 
la Baru-Mare x 

i \
Moldova și Secuime, c dere po
porul întreg.

Speculanții — hienele masse- 
lor populare — trebuesc pedep-

Comitetul Cetățenesc din co 
muna Baru-Mare, fiind infor
mat că Ia domiciliul lui Hord A- 
lexandru și al lui Gârbea loan 
s’ar găsi cereale dosite, a pro
cedat în zilele de 3o și 31 Oct.. 
a. c., împreună cu Plot Major 
Bătuți Ilie, șeful postului de jan 
darmi din localitate — la o per
cheziție domiciliară la susnumi- 
ții, unde au găsit:
12o kgr. grâu, 64o kg. făină po
pular? și 4oo kg. porumb, la 
Fort Alexandru și 14oo kg. grâu 
la Gârbea loan.

■ Proviniența cerealelor nepu- 
lând fl justificată și deci fiind 
clar că dosirea lor a fost ' în- 
tenționată, s’au încheiat cuve
nitele procese de trimitere în ju
decată a dositorilor.

Cazul acesta și toate cele
lalte de acest fel care se ivesc — 
comise tocmai de cei care au 
din belșug și cari neștiind ce 
înseamnă foamea, uită că mii de 
înfometați așteaptă ajutorul fie
căruia din noi — trebuesc sanc
ționate aspru, spre a servi ca un 
exemplu pentru toți cel cari ar 
mai încerca n'sempnea crime.

In acesț scop, c necesar ca 
noua lege contra spcculcf — in- 
tocmită de Ministerul Justiției 
și anunțată de de dl. Pnmmini- 
stru Dr. Petru Groza — să fie 
pusă în practică cât ntii repe
de.

O cer muncitorii din toate col 
(urile țării, o cer înfometați! din 

pe care le-au practicat în trecut.
Dar la 19 Noembrie, când a- 

legătoriî vor da votul lor SOA
RELUI libertății fi a progns.’lui, 
reacțiunea „istorică" va fi lichidată 
pentru totdeauna, dimpreună cu 
mârșavele el metode.

siți.

trecerile patriotice din Valea 
Jiului au luat sfârșit 

/Exploatarea Aninoasa câștigătoarea 
drapelului muncii

La 7 Novtmbrle a. c. 
ziua aniversării Mărci Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie au luat sfârșit în
trecerile patriotice din Valea 
J aiul pornite acum câteva 
săptămâni.

Lupta dusă Intre munci
torii mineri ai diferitelor 
centre s’a soldat cu câști
garea drapelului muncii de 
către exploatar-a Aninoasa. 
la vârful puțului Sf. loan 
fâfâle drapelul, simbol al 
voinței, dâ'zeniel și luptei ce 
o duc muncitorii mineri 
pcnt'U a pl vedea țara re
făcută, pentru a-șl asigura 
un viitor mui fericit.

Succesul exploatării Ani
noasa suntem siguri va fi 
un imbold, pentru celelalte 
centre care vor lupta din 
ce tn ce mai mult ia ridi
carea producții, pentruca 
tn viitor șl pe puțul exploa-

Nu puține sunt eforturile ce le depun bravii muncitori mineri 
din Valea-Jlului pentru mărirea producției.

Continuăm în coloanele ziarului nostru să pub'icăm numele 
acelora care s’au evidențiat în muncă, punâodu-și viața în peticol 
numai și numai pentru azi vedea în viitor țsra refăcută.

LA MINA LUPENI
La Mina Lupeni s’a lucrat o 

galerie de legătură între puțul 
Central și Sf. Ștefan la nivelul 
cotei 480 ega’ă cu 170 de m. a- 
dânclme. Săpăturile galeriei deși 
au fost începute simultan la am
bele extreme ale el totuși dato
rită priceperii tehnicienilor topo- 
grafl s’a obținut o străpungere 
excepțională înreglst ându se o 
deflațle infimă de numai 10 mm.

Această străpungere matema
tică constitue un caz unic în lu
crările de acest soiu cu atât mai 
mult dacă adăogăm cond'țiun'le 
topografice ca lipsa de fir de 
bronz, invar, etc, în care s’au 
executat lucrările galeriei sus
menționate.

Minerii Kocs k Mlhai fi Pați- 
llneț Iran au dovedit mult spi
rit de abnegație în lucrările de 
surpare fl recuperare a unei ga
lerii redeschise în interiorul că- 

, rula s’a gănt un ciocan de aba
taj in bună stare. Ciocanul găsit 
a fost redat lucrărilor de pro
ducție. *

E.hlpa formată din următorii 
munc lori: Matuch Ioa i, Pek Heln- 
rlch, Mathe Aexandru, Muth ijte-
fan, Suba Alexandru, Ronai A- 
da bert, Kaller Mlhai s’au remar
cat prin inlț at va șl curajul de 
care au dat dovadă la atingerea 
incendii lui Isbucnit într’ un aba
taj din stratul 13.

•
Muncitorii Prohaaiki Anton, 

Prohauka Eugen, R du Aron, 
Suba Alexandiu s’au evidențiat 
în lucrările de însoare forțată

tării lor să fâlfâie un dra
pel asemănător.

Un gest de solidari
tate muncitorească

Rănit în ambele picioare 
de fiara httlerlstâ, fără a 
se moi put. a vindtca pen
tru ași asigura existența 
prin muncă, Invalidul Dâ- 
râu lom — de meserie ti
pograf a eșlt acum recent 
din spital. Muncitorii tipo
grafi din Deva au între
prins o acț une de ojaiora- 
re a colegului lor tn sufe
rință, daru ndu i suma de 
87.500 lei.

Acest gest de solidari
tate muncitorească poate 
servi ca exemplu de felul 
cum înțeleg cel ce Irăesc 
din truda lor de fiecare zi 
să și ajute invalizii și în 
general pe cei căluți tn 
suferință. 

executate în galeria din stratul 
18, în urma cărora s’a creiat 
posibilitatea punerii în producție 
a unui nou abataj frontal care a 
contribuit simțitor la ridicarea 
producției. *

G upa Nagy Alexandru alcă
tuită d'n 12 muncitori a execu
tat în sectorul respectiv în mini
mum de timp lucrări de întreți
nere la locurile cele mai periclitate 
care tindeau spre imediata stân- 
jenire a producției.

•
O rupă Demian Traian compusă 

din S6 m tncltorl s’a distins prin 
râvna depusă In mărirea produc
ției. Această grupă a fost unica 
in Mina Lupeni care a consimțit 
de a lucra în acord la metri în 
abatajul frontal dela stratul 15 al 
mln-1

O nouă ofelărle
la Hunedoara

Zilele acestea va fl pusă în 
fun.țiuneonouăoțelărielaU F.H. 
în care se va fabrica fl oțelul 
Siemens.

I tă deci că nu a trecut mult 
timp de când la U. F. H s’a pus 
în funcțiune furnalul Gh.orghe Gh. 
Dej, și in curând din gura nou
lui cuptor va curge oțelul — atât 
de necesar astăzi pentru recons
trucția șl industrializarea țării.

Tot la aceas'ă uzi ă a foit tur- 
na'ă o’piesă de 13,500 ton’, care 
după șlefuire va forma una din 
părțile marelui laminor.

X

Ministerul Aslstenț I șl Aslg. Sociale 
Casa Centrala a Asigurărilor Sociale 
_____ Direcția Administrativa_______  
Jjrn. No. 13437—1946.

Publicațlune
In z<ua de 20 Noembrie 1916 orele 

17 se va ține concom tent a sediul 
Caiet Centrale a As gură llcr Sociale, 
Direcția Administrativi parter, c mera 
No. 24, și la C sa Asigurărilor Sociale 
din D va, o li.it țe publică prlvnd 
lucrările de spoiri șl zugrăviri r ecesare 
■ se executa la Sanatorul T. B. C din 
Brad.

Licitații se va ține tn conformitate 
cu dispozlțlurlle Rugâlrmcntulul de mo
dul și măsura tn care se apli a L. C. P. 
In an gurârlle Sociale șl a caetulul de 
sarcini ce stă la baza licitației.

Odată cu of rta sigilată cu ceară, se 
va depune șl garanția legală de 5V, 
dn valoar a ofertei, In num r<r sau 
efecte de Stat, tn recepisa C tsei de 
Der tineri fel Cont ninațluni, Iar la ad
judecarea definitivă su va complecta 
la 10’/,.

Pentru orice informațluni sc va a- 
rfresa Casrl Centrale a Asigurărilor 
Sociale. Dlre tla Administrat! ă, Ca
mera No, 2<, In fiecare zl do lucru 
Intre oțele 12—12,30 șl la Casa de A- 
s gurărl Sociale din Deva,

D recțlvnea Oencrală

Din cauza plecării

se vinde ia Deva!
Una casă cu 4 prăvălii șl ua 
a a tament de locuit, în Slr, 
Rtgele Fcrdinand.

Una wfe de 21', fugâre, 
cu una casă f.irmut vilă cu 4 
cam<re r< făcută complect anul 
acesta și cu toate cele nece

sare producției șl păstrării vinului. 
Doritorii se vor adresa In Strada CAItt- 

gărenl No. 18 — Deva.
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ZORI NOI

I

In urma alegerilor de D rminlcă

Comuniștii au devenit cel mai 
puternic partid din Franța

Politica americană în Filip’ne
atacată de fastul mlnistru de interne k kts

LONDRA, II (Radio) Inloriă- 
tura cea mai interesantă a alege
rilor franceze de eri, a fost suc
cesul comuniștilor șl pierderile 
înregistrate de socialiști.

Comuniștii au devenit cel mai 
puternic partid dm Franja, locul 
al doilea fiind ocupat de MR.P.

Din cele 618 locuri de depu- 
tați, 592 au fost ocupate până 
acum. Mai trebue să fie primite 
doar câteva rezultate din Colonii. 
In prezent, rezultatele sunt ur
mătoarele.

Comuniștii, 172 locuri (câștigă 
24 locuri).

Partidul Comunist este gata să-și asume 
toată răspunderea

PARIS, 11. Florimond Binfâ, tldului Comunist Francez vorbind 
membru, îo biroul politic al Par- despre alegeri a declarat:

Tineretul Jugoslav a terminat 
linia ferată Brcko-Banovici

BELGRAD, 11 -(Ager- 
pres) Tass transmite: La 
B ck) s’a sărbătorit termi
narea construcției căii fe- 
ra'e Br k~>—Banovid. La 
solemnitate au asistat perso
nalități politice jugoslave de 
seamă. O delegație a tine 
rilor lucrători a fost primi
tă de mareșalul 7tto care

Declarațiile președintelui Truman
LONDRA, 11 (Radio). Pre

ședintele Truman a declarat 
azi că nu intenționează să 
facă sch'mbări In uânul gu
vernului în urma victoriei re
publicanilor In alegeri Rezul
tatul al'gerilor nu va sch mba 
cu nimic politica externă a 
Statelor Unite. Sa așteaptă

BULETIN EXTERN
Duminecă au avut loc ale- 

I

gerl pentru adunarea consti
tuantă în Serbia șl Croația. 
Participarea la vot a fost 100 
la sută.

BELGRAD. 11 (Agerpres) 

Agenția Tanjug transmite:
Mareșalul Tito președinte

le Consiliului de Miniștrii ju
goslav a primit Sâmbătă 9 
Noembrie pe d. Tudor Vianu 
ambasadorul României la Bel
grad In prezența secretarului 
de stal al afacerilor străine.

LONDRA, (Radio). Con
ferința Internațională a par
tidelor socialiste a hotărlt să 
lichideze vechea internațională 
socialistă și sâ nu o înlocu
iască ca o altă Internațională,

M, R, P. 163 locuri (câștigă 
3 locuri).

Socialiștii 96 locuri (pierd 24 
locuri).

Grupările de dreapta 78 locuri 
(câștigă 12 locuri).

Radicalii socialiști 62 locuri.
Uniunea gaulista 9 locuri.

♦

PARIS, 11. Alegerile din Franța 
s’au desfășurat înti’o atmosferă 
pașnică și se presupune că nu
mărul participanțllor la vot de
pășește c frele intrunite la alege
rile care au avut loc data trecută.

mulțumlndu-le le-a spus-. 
Des. nu numai că ați ajutat, 
la reconstrucfla țării noa
stre dar ați arătat poporu
lui nostru și întrcgel lumi 
cs poate tineretul nost, u să 
realizeze, ce putem no‘ rea
liza cu propriile noastr e 
forte.

ca membrii republicani din 
cabinet să colaboreze cu a- 
ceeaș asldu'tate ca In trecut. 
Situația actuală ridică anu
mite amenințări serioase. Ma
rea noastră forță internă nu 
este, după cum cred unii, 
Indestructibilă. In situația ac
tuală numai dacă dăm do
vadă de înțelepciune și calm, 
atât democrații cât șl repub
licanii, vom putea rezolva 
marile probleme.

După alegerile din Bulgaria
Cine va forma noul cabinet

SOFIA. II (Agerpres) 
Agenția telegrafică bulga
ra comunică:

Din sursă demnă de în
credere se comunică că In 
mijlocul sau la sfârșitul 
săptămânii v'itoare vor fi 
rezolvate probabil toate 
problemele ivite după efec 
tuarea alegerilor și convo
carea Adunării Constituente. 
E probabil ca după a doua 
jumătate a săptămânii, se 
va păși la formarea cabi
netului bulgar conform cu 
rezultatele alegerilor.

La întrebarea cine va 
forma noul guvern, se poa
te răspunde cu m-ie pro 
balltate ca în frânt1 a nou

R'zultatefe primite până acum, 
confirmă In mod vădit un prog
res net al Paitldului Comunist și 
pot fi considerate ca o mare 
victorie.

Aceste rezultate asigură Parti
dului ComuDht primul loc între 
toate partidele politice din Franța. 
Partidul Comunist este gata să-și 
asume toîtă răspunderea. Soco
tesc această victorie ca un triumf 
al poporului, pentru refacerea și 
prosperitatea Franței.

Tratatul de pace cu România 
în discuția Consiliului Miniștrilor de Externe

LONDRA. 11 (Radio) Con-
siliul Miniștrilor de Externe 
s’a înfrunt azi la New-Yotk. 
Primul punct de pe ordinea 
de zi a fost tratatul de pace 
cu România. Patru clauze 
propuse de Msrea B itanie, 
privitoare la drepturile pet-

Politlca anglo-olandeză 
în Indonezia este dusă 
cu ajutorul unor mari 
forțe armate

HAGA. 11 — (Agerpres) 
Tasstransmite: Negocierile 
dint'e delegațiile anglo-o- 
landeze și tndonezlană au 
ajuns la un punct mort. In 
legătură cu aceasta, ziarul 
„Vaarhetd*  surie: Vorbăria 
despre recunoașterea re pu
blica a fost necesară forțe
lor anglo-saxone pentru a șt 
ascunde planurile lor de e- 
xtindere acortrolulai asup
ra întregii Indonesii. In 
tinp ce negocierile erau tn 
curs, aceste cercuri aveau 
pistolul îndreptai împotriva 
Rrpublicii șt această politi
că a loresie dusă cuajeto- 

lui guvern va sta reprezen
tantul partidului care a ob 
ținut cele mai multe voturi 
tn alegeri șl care are cea 
mai mare grupare parla
mentară.

Statele Unite contruesc bazele navale
în China

NEW YORK 11 (Agerpres) 
Corespondentul special al a- 
gențlei Tass transmite:

Corespondentul ziarului Chi
cago Tribune aoiunțft că ofi
țeri al stalului major flota a 
7 a a Statelor Unite plănuesc 
construirea ulei mari baze 
navale la Ochlnawa conside
rând aceasta ca o necesitate 
strategică pentru securitatea 
Statei r Unt>e.

NEW-YORK, 11, — (Ager- 
pres) Coresponda entul special 
bI Agenției Tass transmite:

Fostul ministru de interne 
Ickes, atacă într’un articol 
publicat în revista SEE, poli
tica Statelor Unite de patro
nare a colaboraț on’știior din 
cercurile conducătoare din Fi 
lipine. Cum se face — întreabă 
d. Ickes în articolul său — că 
oameni care au deținut funcții 
în ti npul dominației japoneze 
și care ar fi guvernat in FiH- 

rolifere ale societăților streine, 
urmează să fie desbâtute Con
siliul Miniștrilor de Externe 
întrunlndu-se azi n’a ajuns la 
nici o decizie asupra propu
nerilor britanice pentru com
pensarea societăților petroli
fere streine.

rul unor mari contingente 
de forță anglo- olandeze.

*♦ *
HAGA, II (Agerpres)Tass 

transmite: Agenția ANP a- 
nunțâ sosirea celui de al pat
rulea cont ger t de trupe olan
deze la Palenbang In Sumatra 
aceaș agenție anunță din Bi- 
tavia operațiunile unui torpilor 
olandez care a atacat insulele 
Arends și Salembo din Marea 
Jivel. Ciocniri înarmate au 
avut loc lângă Bandeong In 
Java.

Procesul organizațiilor teroriste 
„Sumanele Negre**,  „Graiul sângelui**  etc.

BUCUREȘTI, II (Agerpres) 
Azi dimineață la orele 9 a 
început in localul Curții Mar- 
ținle a Corpului II. Armată în
sala de șed nțe a secției l-a 
procesul organizaților clan
destine „Sumanele Negre*  
„Gra ni Sângelui" „Haiducii lui 
Avram lancu*  și „Mișcarea 
Națională de Rezistență*.

Acelaș corespondent dă din 
surse competente informația 
că Statele Unite plănuesc con
struia und flote chineze ca 
o apărare împotiira „expan
siunii sovietice In Pacific.*

Ace'eașl cercuri consideră 
că ridicarea Chinei ca putere 
navală în locul Japoniei con- 
stitue un punct important din 
programul -Statelor Unite tn 
vedrrea menținerii controlului 
tn Pacific.

pine dacă japonezii ar fi în
vins, sunt în momentul de față 
la putere în acest stat, cu 
tontă victoria covârșitoa’e a 
Statelor Unite ?

Acești oameni declară d sa 
au ajuns la putere cu știrea 
și consimțământul reprezen
tanților americani din Flip'ne, 
care nu țiu poporul nostru în 
curent ca adevă-ala situația 
și prin atitudinea lor dau spri
jin unei politi J care nu duce 
decât la adân Irea nemulțumi
rilor interne din Fiiipine.

Eu mă rștept chiar să ne 
vină un apel al colaborațio
nistului Roxbs ca-e se dă a- 
cum drept „președintele liber 
al > nui popor liber* 1 — ca tru
pele em-ricane să tr«gă a- 
supra luptătorilor pat' o|i f 111- 
pineji care au hărțuit firi 
întrerupere și fără cruț«re pe 
japonezi in timp ce "Roxes 
și alți colaboratori de teapa 
sa huzureau Sub stăpâr ir ea ja
ponezilor, cărora le au dat un 
ajutor a.tiv.

Dacă va veni această ce
rere — și este ip oape s'gur 
că va veni — ca noi să trimi
tem arme și munițiuni pentru 
n presiunea ir su-ecților din 
fiiipine, va trebui să ne gân
dim mai bine ca pân*  acum 
cine sunt trădătorii din Fili- 
pine și cine sunt cei trădițl.

PoDorul fnlplnet insuși na ar 
treb ii să îottrtze să fie condus 
de qalsilngt ca cei cure au fost 
judecați In Norvegia,O anda, Iu
goslavia, Franța șt alte țări ta- 
ropenepentru crime împotriva stă
tu uf șt care au fost pedepsiți cum 
se cuvenea.

Autorul articolului declară ci 
responsabil centru actuala situa
te sunt-, gtntraiul Muc A-thif, 
ambasadorul Mic Nutt ș1 ftlpt- 
nezt Roxis, E halde, SorlanO. 
Fiiipine. Familiile Sorlaro, Slt- 
salde, scrie arii o ul — sunt ceea 
ce sunt familiile Dupont, Rock- 
feller tn S ațele Unite care acti
vează pentru crearea unor ewente 
de s mpotle pentru Franco șl gu
vernul său.

In boxă au luat loc 56 din 
acuzați in frunte cu generalul 
Aldea și Generalul Eftlmia. 
înainte de începerea procesu
lui a fost Introdus tn boxă 
acuzatul Brăilescu Alex, are
stat în urmă cu două nopți 
la Brașov,

După ce se face apelul acu
zaților și se stabilește Identi
tatea lor, se face apelul mar
torilor Intre cari se găse ia 
d-nii Titel Petrescu, Bebe B ă- 
tlanu, Ionel Pop. prof. Kiri- 
țescu etc.

După aceasta, președintele 
completului de judecată dă 
cetire actului de acuzare. A- 
cuzațil au avut dreptul pini 
azi dimineață la orile 8 si 
complecteze listele de martori 
propuși.

Im primărie judejiilu Hunedoara Deva 8V4—l»4b.


