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INTELECTUALI!
Suntem tn preajma zilei de 19 Noeebrle, 

când toți cetățenii țârii sunt chemați prin votul lor 
să hotărască calea desvoltirii pe care va merge 
țara noastră.

Interesele întregului popor sunt apărate pentru 
prima dată de guvernul prezidat de fiul acestui 
județ: Dr. PETRU GROZA.

Ajun» la cârma destinelor noastre tn condltluoi excepțional 
de grele, cauzate de rSsb iul și regimurile politice d n trecut, străine 
Intereselor țării noastre, GUVERNUL Dr. PETRU GROZA a tă
măduit mal te din rănile adănct ale țării.

Astfel: readucerea la România democrată a părții trunchiate 
dtn Ardea', reforma sg ară, succesele șl lupta delegației române la 
Paris pentru a obține o pace dreaptă pentru apărarea indepen
denței naționale și suveranității statului șl poporului nostru, sunt 
fapte care arată armonioasa tmpletire a actelor sale cu năzuințele 
poporului — Izvorul adevăratului patriotism.

Otivernul Dr. PETRU GROZA n’a pregetat nid-o clipă al 
satisfacă dorințele Juste, ve.hl,dar nelnpllnlte ale Intelectualilor ce 
au mmirea să poarte facla culturii șl științei.

Statutul funcționarilor publici, alcătuit de însăși funcționarii 
grupați In sindicate, «duce pe lâogă mulțumirile de ordin matei ial- 
pn fesional și încadrarea lor tn viața socială a țării, potrivit cu 
rolul pe care trebuia să-l albe Intelectualitatea in viața statului 
român democrat.

Căci atât realizările sale până azi, cât șl programul național 
da guvernare elaborat de BLOCUL PARTIDELOR DEMOCRATE 
ce-l comoun, cuprind șl soluții pentru desvoltarea științei șl cul
turii românești, Lui I s’au raliat toți oamenii de seamă ai artei șl 
științei d<n țara noastră.

C*lea comună a Intelectualității cu poporul, des hlsă de gu
vernul Groza ne dl putința să devenim continuatori al ade
văratelor tradiții naționale purtate de N. Bllcescu, M. Kogălnl- 
eeanu șl Simion Bărnuțiu.

Pe această cale, alături de forțele democratice ce apără pacea 
și libertatea, vom asigura «ființei, artei șl culturii românești putința 
de a se ridica pe culmi tot mai înalte.

Este de ditoria fiecăruia din râadurile noait'e, a apăra pa
cea, a ridica prestigiul țării noastre, pentru a asigura viitorul ei 

votând SOARELE semnul 
biruinței democrației românești.

Profesor LI VIU SlRCA, dlrecternl liceului .Decebal*, 
Dr. EMIL CABA, medic primar, 
Dr. DEUTSCH 1 UDOVIC, medic, 
Prof. I. C STOICA, directorul Scolii Normale, 
Dr. OCTAV FLOCA, directorul Mustului Județean, 
Dr. OALEA OHEOROHE, medic.
Profesor OAVR1LAȘ OAVRIL,
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Cetățeni, cetățene! 
VOȚATI

Populația județului Hunedoara
își exprimă încrederea ?n candidațiixB. P. D.

Telegramele primite \
bunalului și Judecătoriei Petro
șeni, dl. C. Bulatu, grefier prin 
cipal de Tribunal și dl. V. Goga,1 
grefierul judecătoriei, asigură 
Comitetul Județean Electoral 
Hunedoara al B. P. D. de lot

Campania de lămurire a ma- 
sselor populare, intreprinsă de 
Blocul Partidelor Democrate In 
vederea alegerilor, își arată tot 
mai mult roadele.

Zilnic, mii de cetățeni, din 
toate categoriile sociale, — con
damnând politica de ură, exploa 
tare și distrugere, practicată de 
partidele „istorice”, se încad
rează în lupta pentru victoria 
democrației.

Astfel, funcționarii Serviciu
lui de Constatare și Control ți 
si Percepției de circ. 3 din Pe- 
troșeni, printrio telegramă tri
misă Comitetului local al B. P. 
D. Petroșeni declară că aderă la 
platforma-program elaborată și 
că se încadrenc'. In rândurile 
celor ce luptă pentru deplina 
reușită în alegeri, a forțelor de
mocratice.

In numețe funcționarilor Tri-

APOSTOL

Cine este VIRGIL SOLOMON
capul listai manlste d.n Județul Hunedoara

Ne având măcar un singtir- 
aderent cu trecutul nepătat, pe 
sare să-l pună în fruntea listei 
din jud- Hunedoara, maniștii 
ț’-su adus imul din altă parte. 
L-au adus nu pentrucă acesta 
ar fi „basma curată” ci pentrucă 
■u este cunoscut în județul no
stru, sperând că va scăpa vigi
lenței alegătorilor. Așa Se expll- 

Taptul că inaniștii au pus 
bs fruntea listei din județul Htt- 
■edoara pe colaboraționistul Vir 
Vi Solomon, despre care llune- 
dormn noștri nici n’au auzit în-

rrunraș manist din județul 
FBgăraș, er» foarte normal ca

el candideze pe lista umani
stă de acolo, unde este cunos
cut de toată lumea. N’a făcut 
acest lucru. Dece? La această 
întrebare vom răspunde noi. ’

Pentru simplul motiv că acolo 
trecutul lui uftît este foarte bi 
ne cunoscut și făgărășenii nu 
i-ar H dat nici un singur vot.

Dacă „conți” Virgil crede în- 
S.1 <1-1 va put a înșela mal ușor pe 
hm d .ren1, se Inșaia dumnealui: noi II 
uimoajH >n fomietme ș:-l vom f.icc 
c nojL ț i !>' cu aleg'.tnrl

Virgil Solomon este de me
serie „agricultor” posedând cca. 
8o jugăre pământ arabil și o 
pădure în comuna Voila jud.

Făgăraș- Mcându-și vânt în via 
fa „politică” încă dinainte de 
1930, începe să acapareze pa
chete cu acțiuni dela diverse în 
treprhideri, reușind să-ți rotun
jească o avere considerabilă. In 
I93o arc un scandal în parla
ment cn afacerea „Auto - Mo
dern” dar, prin intervenția lui 
Maniu lucrurile se aranjează. De 
atunci Solomon devine omul de 
încredere al lui Maniu și sub 
regimul lui Armând Călinescu, 
„șeful” îi acordă încrederea de 
a ține legătura între el șl legi» 
nari.

După venirea legionarilor la
— Continuare n ui 2

9 In cur8u 
acestei tui i 
sedistrlbue:

libertăți/, păcii de
mocrației și indepen
denței naționale

concursul și sprijinul lor, pentru 
a obține o victorie sdrobitoaiM 
in alegerile din 19 Noembrie..

Continuare In pag. 3-a

Dece votez cu SOARELE
Ca femele .intelectuală, aoreclez cpera guvernului democrat / 

pentru g'fja -deosebită ce o are fafă de ridicarea nivelului politic 
cultural și sj&ICfl al femeii. •

Deace'a, datoria sfântă a fiecărei femei conștiente este de ti 
voia SO A R~E LE, — semnul luminos al democrației.

Dr, Victoria Cloeaa 
medic

• •
Poporul român are Intense profunde șl vitale.
Încercând să sesizez aceste interese, am ajuns la convingerea 

că numai guvernul Dr. Petra Oroza le va putea duce la ian 
sfârșit, lată dece vo/u vota ca SOARELE.

Prof. L1VIU SIRCA 
Directorul Liceul ui .Dectbal" 

9♦ *
Flecare negustor cinstit care dorește propășirea tării noastre 

tn domeniul economic, trtbue să voteze SOARELE, semnal 
Blocului Partidelor Democrate, care Inaugurează o eră nonă ele 
dreptate șl progres.

Dragomlr Volțan 
comerciant

- Din realizările guvernului Groza
tn județul Hunedoara

Electrificarea Satelor
1945—46
electrificate comunele: Sânt-Andrel, Băcîa șl Zdrapfl 
In curs de electrificare comunele: Nâdâjdla-Superi
oară, Hășdat șl Spini.

COOPERATIVE
1944 1945-46
60 160

S’au distribuit produse Industriale șl alimente In va- 
loaie totală de 2.744.072.638 lei

țâmlne de zl pentru topii
1944 1945—46
nimic 10
CANTINE

1945-46
25 cantine muncitorești și funcționărești
10 cantine școlare, cari au întreținut 553 copii

Centre de mașini agricole
1944 1946-46
nimic 2 centre șl 2 subcentre cu

34 tractoare șl 16 batoze
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Colțul Femeii

Femeiaîn noul regim democrate

In atenția sătenilor

Cooperativele sătești trebue să 
vândă mărfurile la preturi oficiale 

și numai contra numerar
Este cu desăvârșire Inter- ratlve să fie vândute prin 

zis ca mărfurile din Coope- schimb cu produse agricole,

Aprovizionarea cu sare

Fiind infoimată că se fac 
aoumlte abuzuri la distribui
rea mărfurilor raționalizate și 
ki mandat, fapt care produce 
■emulfumlrl In rândurile po
pulației sărace, Banca Fede
rală din Deva, printr’o circu
lară recentă, dă dispoziții, ca 
toate mărfurile primite de 
Cooperative, să fie distribuite 
membrilor lor si populației să
race la preturi oficiale șl țlnân- 
du-se seamă de sugestiile co
mitetului economic comunal.

Produsele raționalizate ca: 
sare, petrol, ch’brite etc vor 
II distribuite contra numerar 
tuturor locuitorilor cari au 
nevoie de acestea — Indife
rent dacă sunt sau nu membrii 
ai Cooperativei.

Cetățeni!
La toata primărițe a început distribui

rea certificatelor de alegători.
E de datoria fiecăruia să se prezinte 

pentru a șl-i ridica.
Nu vă veți putea prezenta la vot fără 

acast certificat.
Nu uit «fi că de votul vostru pentru 

B. P. D. dep(nde viitorul tăHI.

CULTURALE V

Desch derea Casei Culturale sl a Scolii de 
Perfecționare depe lângă Atelierele 

Centrale Petroșani
Zilele trecute a avut loc 

la Petroșml, In prezența 
rf Iul Ing. Nadaș, Adm, Oe- 
neral ai Soc. Petroșani Ing. 
Oatcu, Director Principal al 
Soc., Ing Braha, Ing. Gfu- 
rumescu, tov. Cotoț preșe
dintele Sind. Minier, tov. 
Ardelean secret. Corn Lo 
cale sindicale, precum și a 
unui mare număr de parll- 
cipanfl desch derea casei 
culturale și șc alei de per 
fecțtonare pentru munvtorli 
și maiștrii dela Atelierele 
Centrale Petroșenl.

In cuvântul de deschidere 
tov. Ing. Brln șeful A C. 
P. șl responsabilul cultural 
al întreprind'rit a arătot 
importanța înființării echi
pei teatrale a C A. P ului 
care va da o contribuțe 
importantă la ridicarea ni
velului cultural al muncito
rilor șl anunță înființarea 
orchestrei 4. C. P. compusă 
din muncitori, funcționari 
și alțl tub toii de muzică.

In tncheere a schițat pro
gramul școalel de perfec
ționare, pentru a cărui cur
suri s’aa făcut înscrieri 
masive.

Pentru a se înlătura marea 
criză de sare provenită din 
lipsa de vagoane C.F R , Fe
derala propune Cooperative
lor să organizeze transporturi 
de sare cu căruțe, dela saline.

In acest scop, Cooperati
vele trebuie să ridice autori
zațiile respective dela cel mal 
apropiat depozit de sare.

• * »
Circulara de mal sus tre

buie să fie afișată de flecare 
Cooperativă, In loc vizibil.

Flecare cetățean are drep-

Tov. Badai președintele 
Comitetul, i de Intaprindere 
elogiază munca neprecupe
țită a tov. Ing. Brtn, depu
să pentru infaptidica acestor 
frimoase realiză t muncito
rești

Tov. Cotoț, In numele 
Stnd. Minier îșl exprimă 
convingerea că aceste înce
puturi promițătoare, vor lua 
o amplă deswltarea In în
treaga Valea-Jiului.

D nul Ing. Oricu, sub
liniază munca din aceste 
ateliere, șl îndeamnă mun- 
clto ii la Intensificarea efor
tului lor.

In încheere D nul Ing. 
Nadaș după cr- șl expr mă 
satisfacția, pentru realiză
rile muncitorilor de>a A.C P. 
aduce la anoștlnță partici
pant Hor hotărârea Consiliu
lui de Adm al Soc. Petro
șani, care « acordat A C.P.- 
ului o subvenție lunară de 
2 000 000 lei.

Cll’țl ți răspândiți

ziarul ,ZORi NOI* 

tul să observe dacă se fac 
distribuirile de mărfuri con
form dlspozlfiunilor.

Odce abuz să fie semna
lat imediat Federalei din Deva, 
pentru a se lua măsuri con
tra vinovat'lor.

In curmi lunci Noembrie

Se distribuie rațiile de zahăr, 
ulei, orez sl marmaladă

Subsecretariatul Aprovizionă
rii aduce la cunoștința generală 
următoarele:

In cursul lunii Noembrie se 
vor distribui următoarele alipen- 
t-o:

Zahăr: rațiile legale pentru 
lunile Noembrie, Decembrie a. 
c., și Ianuarie 1947.

Muncrtbrii, în arară de rația 
legală, vor primi drept supli
ment, de persoană și lunar: 5oo 
gr. cel care lucrează la mine 
și la temperaturi înalte; 25o gr. 
oei ce efectuează munci grele; 
125 gr., pentru munci obișnuite.

Ulei: rațiile'pentru lunile No- 
ornbrie și Dc'centbrie, socotite 
după cum urmează: 25o gr. pe 
lună de persoană pentru popu
lația Capitalei și toți membrii 
economatelor din țară.

Pentru muncitori se acordă a- 
acleași rații suplimentare ca și 
la zahăr.

IMarmelada: o rație de 3oo 
gr. de persoană pentru mem
brii tuturor economatelor din 
țară..

IMuncitoiii vor primii, în a- 
faiă de rația <|e mai sus iirmă- 
toarele suplimente: 325 gr. pen
tru cei ce lucrează în mine la 
temperaturi înalte; 2oo gr. pen
tru cei ce efectuează unii . gre
le; 75 gr. pentru munci obiș
nuite.

Orez: rația de'45o gr. de per 
soană pentru muncitori și func
ționarii din cconomatele din ța
ră; 25o gr. pentru fiecare co-

Reforma Agrară D’N fii AlIJMM. fi 
GUVTRNUU GHOZA

|Mu de ani în timpurile pre
istorice, femeia a condus ela
nul și familia. Legi nescrise, dar 
riguros reconstruite de savanți, 
dovedesc că supremația ei, izvo- 
rea din anumite condițiuni i- 
storice.

Pe măsură ce mijloacele noui 
de producție s’au ivit, se fău
riră alte raporturi în sânul so
cietății primitive, care au dus 
pe ’ncetul la înlocuirea matri
arhatului prin patriarhat ți la 
complecta înscăunare a acestuia 
pentru veacuri și milenii.

Lanțuri invizibile au încătu
șat de atunci femeia. Urmă, un 
proces lent de robire, din care 
în sfârșit spre fericirea ei, ea 
începu să se descătușeze — aiu
rea, mai de mult, de foarte 
puțină vreme, la noi.

încetul cu încetul femeia a

pil sub 15 ani ai membrilor eco
nomatelor.

JVluncitorii vor prirr. , în afară 
de rațiile de mai sus, următoa
rele suplimente: 45o gr. de per
soană pentru cei ce lucrează! 
in mine și la temperaturi înalte; 
15o gr.d e persoană pentru cei 
ce efectuează munci grele.

Pentru spitale, creșe, mater
nități, cantine, se acordă o cotă 
specială din fiecare articol de 
mai sus.

Ordinea de distribuție, pre
cum1 și numărul bonului din car
telă, vor fi stabilite prin comuni 
cate speciale, date de oficiile e- 
conomice județene, respectiv de 
primăriile de mifnicipii.

CINE ESTE 
VIRGIL SOLOMON

(Urmaren din pagina l-a) 
putere, omul nostru este și el 
la modă instalându-se comod în- 
tr'un confortabil imobil evreesc 
luat prin C. N. R. Apoi se f 
curcă cu nemții în diverse a- 
faceri ca „Wallcmberg-Româ 
na” ș. a.

Pentru a ,.rezista” mai bine 
nen.j.l.n și jeg.inului antones- 
cian, își sacrifică propriul său 
fiu, pe Bubi Solomon, în postul 
de'director de cabinet al Iui Ion 
Antoncscu.

In prezent, duce o „activitate 
democrată” intensă.. Când nu 

cucerit locuri de cinste în artă, 
literatură ți știință, iar odată cu 
venirea la cârma țării a guver
nului dr. Petru Groza, demo
crația a deschis și la noi larg 
porțile libertăților și drepturi 
lor politice ale femeii, socotind’» 
ca cetățeană egală, in conduce
rea destinelor țării.

Noutatea muncii politice, lip 
sa de experiență pe o scară lar
gă dau unora dintre fem«t 
Impresia — hedreaptăț - că ar 
fi m,ai bine să mai stăm deo
parte dela viața publică. Con
cepția aceasta este cu totul gre
șită. femeile au dorit întotdeau
na pacea, și deaceia astăzi când 
au la îndemână toate mijloacele 
politice legale, ele pot contribui 
în mod eficace la consolidarea 
ei.

Ele au datoria să vegheze cu 
sfințenie, ca politica de vrajbă, 
ură șovină și discordie, între
ținută de „clicile istorice” atât 
pe plan intern, cât mai ales pe 
plan extern, să fie pentru tot
deauna înlăturată din viața po
porului' nostru.

Numai așa, femeile, vor pu
tea contribui alături de bărbați, 
tovarășii lor de lucru și de su
ferință, să înfăptuiască o Ro
mânie democrată, fericită și iu- 
floritoare, în care numai popo
rul să-și spună cuvântul.

Acesta' este drumul pe caro 
trebue să și-l aleagă, femeile dio 
țara noastră, în ziua de 19 Nov. 
când vor fi chemate la urne să-și 
spună cuvântul.

|Dcci, înainte pentru victoria 
în alegeri a Blocului Partide
lor Democrațe, chezășie a prog
resului, a libertăților depjine șâ 
egale pentru toți cetățenii tării.

Draga Țenescu

este în voiaj la Dțcva pentru 
a lua legătura cu colaboraționi
stul Roman losif |i ceilalți de 
teapa lor de pe lista manistă din 
județul nostru, poate fi găsit zil
nic în marile localuri de lux 
din București, ca Ncstor, Cap- 
șa și Zamfirescu, de unde lan
sează svonuri alarmiste, inter
ne și externe.

Aceasta este numai o parte 
din trecutul și activitatea „ca
pului de listă” manist din jud. 
Hunedoara, trecutul pentru ca
re Virgil Solomon n’are nas să 
candideze în județul său.

Aceasta este tactica inaniști- 
lor cu candidaturile: să candi
deze unde nu sunt cunoscuți, 
pentru a se putea strecura in 
parlament.

fDaca în trecut ei au reușit 
prin astfel dc metode, de data 
aceasta nu vor mai putea în
șela pe nimeni fijndcă oriunde 
s’at duce trecutul lor pătat îi 
urmărește ca o umbră întune
coasă dc care nu sc pot ascunde 
oricât și oriunde ar fugi.

C MaftD /n
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Programul de viitor al guvernulu 
platforma-pragram va fi executata întocmai

Tov Mihai Mujic candidat al Blocului Partidului Democrât 
In mijlocul alegătorilor din Pui

Luând cuvdntul la o mare a- 
dunare ținută în com'. Pui, tov. 
M ihai Mujic, candidat al B. P. 
D. arată că: „Printr’o politică 
chibzuită și concilientă, guver- 
hu] tinde să asigure fiecărej ca
tegorii sociale o desvoltare paș. 
nică, fără griji și fără răz
boaie”..

Din activitatea B. P. D. Comitetal de Plasă Vaiea-JIulul /
Construirea podului de peste 

Strei a cărui necesitate se impu 
nea de muțt, și care datorită 
neglijenței și desinteresului 
gimurilor politice din trecut, 
a putur Ti construit decât în 
lele noastre .

ln cadrul campaniei de reali
zări, dusă de B. P. D. s’au în
făptuit numai in ultimele luni în 
Valea Jiului următoarele:

Construirea unui pod peste 
Jiul Românesc, la punctul ți
neam. După calculele aproxima
tive ale technicenilor, construi
rea acestui pod ar fi necesitat 
minimum un miliard lei. Această 
Importantă sumă ci putut fi e- 
conomisira prin munca voluntară 
a echipelor care au lucrat la 
construirea podului.

Populatla Județului Hunedoara își exprimă 
încrederea în candidații

doi și văzând necesitatea termi
nării podului de beton din acea 
comună, tov. Gheorghe Apostol 
prim1 candidat al B. P D. în jud. 
nostru, a intervenit pe lângă M’i 
nisterul de Interne, obținând fon 
durile necesare construcției po
dului.

In urma acestui fapt, locui
torii com. Hondol, au trimis o 
telegramă de mulțumire tov. Oh. 

Apostol, pentru sprijinul a- 
cordat, asigurându-1 că sunt coi 
vinși că d-sa, — dinpreună cii 
toți ceilalți candidați ai B. P. 
D-, reprezintă adeQratek inte
rese aje poporului, fapt pentru 
care în ziua de 19 Nov. votând 

SOARELE, îi vor trimite, în 
Parlament.

O altă telegramă — în acest 
sens — a fost trimisă tov. Tco 
hari Georgescu, ministrul de in
terne, pentru solicitudinea avută 
în rezolvarea cererei lor.

(Conl n ore d'n pag. I a1_____

O telegramă identică, a fost 
trimisă de dl. avocat dr. Eugen 
Molnar, în numele avocaților 
dm Petroșeni,

Deasemeni, printr’o scrisoare 
trimisă de prietenul Miclăuță, 
candidaților B. P. D. din județul 
nostru, țărănimea din plasa Baia 
de Criș, manifestându-și drago
stea față de candidații săi, îi a- 
sigură că nu vor precupeți ni
mic, în lupta pentru victoria B. 
P. D. în alegeri,

Dm partea populației din Piș- 
chinți, tov. Mujic Mihai candi
dat, a primit o telegramă expe
diată de tov.. Oprescu Vasile, 
In care locuitorii comunei își a- 
rată i..învingerea că, așa cum 
(e-a apărat drepturile până acum 
le va apăra și în viitor, în Par
lamentul țării, unde îl vor tri
mite la 19 Noembrie.

*

Dtplasându-se în com. Hon-

ÎNVĂȚĂMÂNTUL superior
iium«u>. muftirum

Tov. Mihai Mujic a demascat 
apoi svonurile tendințioase lan
sate de reacțiune și asigură p1 
cetățeni că, programul de viitor 
a guvernului, care a fost făcut 
cunoscut țării prin platformla- 
programl a Bl. P. D., va fi e- 
xecutat in tocmai.

S’a ajutat efectiv, 
rarea vechei biserici 
D^irmănești, a cărui existență 
numără peste 2oo ani.

restaura- 
din com.

•
S’au distribuit plugarilor să

raci din comunele Dobra, O- 
răștie ți Qeoagiu: 9 pluguri, 11 
grape, 4o sape, 7o cuțite de 
plug, 5o nicovale de coase, 8o, 
ciocane de bătut-. Toate au fost 
confecționate de către muncito
rii din A. C. P. și ^Atel. ,Grup 
Petroșani.

La sfârșit, cetățenii adunați 
au făcut o caldă manifestație de 
simt atic candidatului lor tov. 
Mihai Mujic.asigurându-l că la 
19 Noembrie, toți alegătorii din 
plasa Pui, vor da votul lor SOA 
RELUI.

re- 
nu 
zi-

*
Producția carboniferă din 

lea Jiului datorită influenței con 
structiVe a B. P. D.-ului se află 
într’o sensibilă creștere.

In prezent producția a ajuns 
la 6ooo tone lunar,

Va

B. P. D.
»

Tot în urma
Oh. Apostol a 
dețului nostru o cantitate de sa 
re pentru aprovizionarea sate
lor.

intervenției tov. 
fost trimisă ju-

In fața Curții de Casare și Justiție Militară 
Secretarul „Sumanelor Negre" recunoaște legăturile 

cu Aldea, Vaier Roman, Iile Lazăr, etc.
general al organizației P. N Ț, 
din Ardeal și Banat și preș, 
org. jud. Hunedoara care la con 
greșul dela Năsăud al PNȚ, a 
vorbit despre „Haiduci” șl „Su 
maneje Negre”.

El mai recunoaște deaseme< 
că i-a propus acuzatului cpt. Du 
mitrescu, din partea gert. Al
dea, că dacă va declara la pro 
ces că este agent provocator 11 
guvernului și că în această ca
litate a descoperit pe ceilalți, 
va primi o scrisoare din par
tea lui Ilie Lazăr, care-1 va a- 
păra în viitor de orice neplăcere’, 
în afară de alte „atenții”..

In fața completului special a] 
Curții de Casare și Justiție Mi
litară continuă desbaterile în 
procesul organizațiilor teroriste.

ț>upă citirea ordonanței de 
trimitere în judecată, care a du
rat 3 bre s’a trecut la audierea 
martorilor, primul fiind ascultat 
Steanță Dumitru..

(Dumitru Steanță, nu rccu-< 
noaște, dar nici nu neagă decla
rațiile pe care le-a făcut la in
strucție. Mărturisește că a fjăcut 
parte din Haiducii lui Avram 
lăncii divizia Sumanelor Neg 
re, dar pretinde că această or
ganizație n’a avut caracter tero
rist ci „ideologic”.

Steanța recunoaște că a ti
părit manifeste și broșuri cu ca
racter ațâțător și subversiv, dar 
spune ca toate clicltuclilc le-a 
făcut din bani „personali”, pe 
care îi câștiga... dfind medita-

Acuzatul mărturisește că a vi
zitat pe : Aldea, Plesnită, Ilie La
zăr, ctc. și că a luat dela a- 
ceștia sume de bani, însă susți
ne că a făcut-o pentru că avea 
nevoe să „consulte” diferite 
persoane pentru a-și îmbogăți 
cunoștințele politice.

Urmează apoi interogatoriul

Confederația Generală a Muncii 
cheamă întreaga muncitorime să voteze 

Lista Nr. 1 cu semnul „Soarele"
Confederația Generală a M, 

a lansat un apel în care chea
mă pe toți salariații din întreaga 
țară să voteze lista No. 1. > 
Blocului Partidelor Democrate 
împotriva partidelor „istorice” 
cari în trecut au prigonit mișca 
rea sindicală, au terorizat și "îm 
pușcat muncitorimea când ?i-a 
cerut drepturile ei firești.

„Luptăm contra consecințelor 
războiului dezastruos. Greutăți
le sunt încă mari. La ele se 
mai adaoga 2 ani de secetă 
cumplită, de sabotaj criminal 
al clicilor reacționare. Cu toate 
aceste greutăți. Confederația Oe 
nerală a Muncii, sprijinită de 
massa salariată și susținută de 
guvern, a reușit 6ă îmbunătă
țească simțitor condițiile de trai 
ale salariaților.

Numai datorită regimului de 
mocratic am putut alcătui sta
tutele funcționarilor publici și în 
cheia contractele colective.. Am 
obținut economate, reducerea 
impozitului pe salarii, degreva
rea fiscală a articolelor de primă 
necesitate, pâine la 2oo de leî, a- 
jutorul de iarnă etc..

Nu uitați că numai dato
rită regimului democratic 
nu avem șomaj.

„HEMEI SALARIATE!”
Fostele regimuri reacționare 

nu v’au considerat vrednice de 
a vota Și de a fi alese.

Acum veți vota si voi.
Pentru liniștea căminelor voa 

stre, pentru viitorul copiilor vo
ștri pentru salariul egal la mun 

acuzatului Paliacu Niculae, con
spirativ, Moldoveanu, ajutorul 
„comandantului”, Oavrilă Oltea- 
nu la conducerea „Sumanelor” 
și „Haiducilor”, După ce re
cunoaște că a fost legionar ri 
a făcut parte din batalionul de 
voluntari „Iuliu Mafriiu”, el a- 
rată că a fost unul din cei ce-au 
pus bazele asociațiilor subver
sive și teroriste de ml ai sus.» 
)Dar, adaogă el, „Sumanele ‘Ne 
gre” luptau numai cu. . ideile, 
afirmație care făcută în fața gră 
m"zdor de arme confiscate și a- 
flatc în sală, proioacă ilaritate.

Paliacu arată apoi cum a pri
mit dela gen.. Aldea o listă de 
persoane „pe care se putea con
ta” ca și diferite sume de bani, 
precum1 și legăturile lui cu Boșca 
Mălin, pe caic-i cunoscuse pe 
când acesta se afla ca și el volun
tar în gărzile Iuliu Maniu. Acu
zatul descrie modul cum „făcea 
din când în Cfînd câte o vizită 
prin țară cu Gai.ilă Oltcanu”, 
pentru strângerea legăturilor și 
procurarea de fonduri. Dă dea
semeni relații asupra „Progra 
mului Școalci teroriste” găsit a- 
supia sa și asupra pRinurilor de 
luptă ale organizațiilor.

Este ridicată deasemeni che
stiunea lui Ilie Lazăr, secretarul 

că egală pentru creșe, leagine, 
maternități , ajutoare șl concedii 
de sarcină.

Votați lista Nr. 1 a Blocu
lui Partidelor Democrate”..

TINERI MUNCITORI,
„Vouă vi se deschid porțiM 

vieții într’un regirrr democra
tic”.

Puneți energia și entuziasmul 
vostru tineresc în slujba păcii 
și a democrației..
TOVARĂȘI!

Nici un vot pentru Haniu fi 
Brătianu. ,

Nici un vot pentru Tifel Pe- 
trescu, trădătorul clasei munci
toare și sluga lui Maniu ți Bră
tianu.

Toate voturile pentru „SOAe 
RELE” libertății, păcii, demoert 
ției și independenței naționa
le”.

Un grav accident 
de muncă la Mina 

Petrila
noaptea de 8 NoembrieIn

a. c. în sectorul III Mina Pe- 
trila s’a produs cn grav ac
cident de muncă care s’a 
soldat cu moartea nfnerului 
Balog Emeric și rănirea gravă 
a minerului Barta Ștefan.

Cercetările pentru consta
tarea răspunderii sunt în curs.

Studentul Brutu, a declarat 
că a împărțit la Iași loo mani
feste prin care populația era în
demnată să nu se prezinte la 
vot dacă partidele „istorice” nu 
candidează.

Tipograful Oh. D.obrescu a 
arătat că a executat o coman
dă de tipărituri din ordinul con 
ducătorilor organizației „1 laidu- 
cii lui Avram lancu”.

(Moșierul Angliei Capră, la 
locuința căruia generalul Aldea 
a avut consfătuirile cu conducă- 
cătorii organizației „Haiducii lui 
Avram lancu” a declarat că a 
cedat o cameră rudei sale ge
neralul Aldea,
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Lucrirlle Consiliu ul Mlnlțtrl’or de Externe Pupi ultimele rezultate

Este nedrept e se impune României 
modificarea legislației sale Interne

Declarațiile Iul V. M Molotov tn legâturfi cu chestiunea 
petrolifere streine In România

intereselor

MEW-yORK, 13 (Agerpres))
Corespondentul special al a- 

genției Tass transmite:
Ședința Consiliului Miniștri

lor de Externe de a zi dimineață 
a continuat discutarea articolelor 
din tratatul de pace cu Româ
nia asupra căror nu s’a căzut de 
acord înainte și care a u fost în
cepute în ședința precedentă.

Dl- Bevin a insistat ca să fie 
adoptată o secție specială care

Discuțiile asupra Triastulul
NEW-yORK, 14. Ședința 

Consiliului de Miniștri de eri a 
fost prezidată de dl. Bevin. Dîfri 
partea Uniunii Sovietice au par 
kicipat Molotov, Vâșinski ți Gu- 
S9ev .

Kiniștrii de externe au ascul
tat raportul asupra activității ad- 
juncților în elaborarea unui 
■cord asupra mai multor artico 
le din proectele tratatelor de 
pace cu Italia, România, Bul
garia, Ungaria și Finlanda.

După aprobarea acestui ra
port, Consiliul Miniștrilor de E- 
xterne a procedat la examinarea 
proectului tratatului de pace cil 
italia.. In legătură cu aceasta, 

iuat notă de scrisoarea pri 
raită din partea delegației ita
liene care ridică chestiunea po
sibilității negocierilor directe cu 
Iugoslavia.

Delegația sovietică crede, a 
spus Molotov, că negocierile 
dintre Italia și Jugoslavia for 
mează o chestiune pe care tre 
bue s’o hotărească guvernele a- 
cestor state însăși dar consiliul 
miniștrilor de externe nu poate 
ril-ți pună activitatea în funcțiu 
ne de aceste tratative. Delega
ția sovietică are o atitudine po
zitivă față de asemenea tratative 
dacă ele duc la un acord accep
tabil pentru ambele părți. Acea 
sta ar contribui la cauza păcii 
ta această parte a Europei.

Delegatul Franței a declarat 
t* tn cazul când cele două țări 
ar rezolva litigiile [or, aceasta ar 
ajuta nu numai activitatea Cor» 
șipului Miniștrilor dc Externe 
dar cauza păcii..

*
MEW-yORK, — Guevmul 

Statelor Unite a trimis o notă 
d-lui I’ietro Neni ministru Ide 
externe al Italiei, declarând că 
italia și Jugoslavia sunt libere 

înceapă negocieri directe cu 
•ondițiunea ca ele să aibă la ba
ză hotărîrile celor patru mini
ștri de externe.

♦
NEW-yORK, 14 (Agerpres)) 

Tass transmite:
Consiliul miniștrilor de exter 

ne în ședința din 12 Noembrie 
f examinat chestiunea statului 
teritoriului liber Triest, Molotov 
• propus să se dea instrucțiuni 

să se ocupe cu amendamentele 
legii petrolifere române din 1942

V. M. Molotov a spus că ar 
if nedrept să se impună Româ
niei vreun amendament al le
gislației salei nterne. D-sa a 
reamintit deasemenea că mono
polurile petrolifere streine din 
România au obținut în timpul 
războiului câștiguri substanțiale 
de pe urma produselor petroli
fere livrate armatei hitleriste.

miniștrilora djuncți pt. a exa
mina proectul de statut pe baza 
următoarelor principii:

1.. — Rămâne de datoria gu
vernatorului să observe respec
tarea statutului teritoriului liber 
In acest scop guvernatorul va 
avea dreptul să oprească legile 
și decretele adoptate prin vio
larea statutului.

2. — Toate trupele streine

Violarea apelor albaneze 
de vapoarele de război engleze

TIRANA, 14 (Agerpres), F 
Tass transmite:

Ziarul LUFțETARI comen
tează politica Marei Britanii și 
Statelor Unite față de Albania 
și subliniază că violarea apelor 
teritoriale albaneze de către va 
poarele de război engleze pc da 
ta de 2 Octombrie, constitue al 
doilea caz de acest gen. După 
părerea ziarului , acest incident

Teroarea guvernului grec continui

CONDAMNAREA
fruntașului comunist Zahariades

ATENA-, 14 (Agerpres) — 
Tass transmite:

Tribunalul din Atena a con
damnat în contumacie pe Za- 
hariades, conducătorul partidu
lui comunist grec la 7 luni și 
jumătate închisoare. Acuzarea c- 
ste fondată pc articolul publi
cat de Zahariades în cursul lunci 
Iunie din anul trecut în care a 
citat scrisoarea unui It. colonel 
din armata greacă, care afirmă 
că trupele grecești pregăteau ac
țiuni de provocare pe frontiera 
albaneză. Această sentință a tri 
bunalului din Atena coincide cu 
publicarea listei celor 672 qus- 
lingi a căror prezență în armată 
nu discreditează armata după 
cât se pare.. Știrea condam
nării lui Nlko Zaharladh, șeful 
comuniștilor greci, a fost pri
mită cu indignare dc către ma-

a spus că dele- 
Unite a votat la

Dl- Byrnes 
gația Statelor 
conferința dela Paris în contra 
acestui supliment referitor la un 
amendament al legii petroliferi 
române, deoarece el crede că a 
ceasta este prevăzut prin alte 
articole ale proectului de tratat 
de pace cu România.

S’a hotărît trimiterea acestei 
chestiuni pentru studiu, locții
torilor miniștrilor de externe.

staționate pe teritoriul liber Trie 
st trebuesc retrase într’un ter
men specificat după intrarea în 
vigoare a tratatului de pace cu 
Italia..

(Dl- Bevin s’a opus propu
nerii.

Discutarea problemei Triestfi 
lui a fost amânată pentru șe
dința uimătoare a Consiliului mi 
niștrilor de externe.

urmează politica engleză în po
ziția reprezentanților englezi la 
consiliul miniștrilor afacerilor 
streine, la conferința de pace și 
ia O. N. U.

Trecând apoi la nota guver 
nului albanez privitoare la pro
vocările Greciei, ziarul sublinia
ză că aceste provocări pot fi 
socotite ca având un caracter 
internațional.

sscle populare în special cefe 
muncitoare, a| căror conducător 
necontestat este fruntașul co
munist.

Ansamblul Armatei Roșii 
de sub conducerea compozitorului

Boris Alexandrov în Capitală

BUCUREȘTI, 14. — La con
certul dc aseară al ansamblului 
Armatei Roșii dat la Aro a a- 
sistat și M. S. Regele ți mem
brii guvernului în frunte cu dl. 
Dr. Petru Groza precum și nu
meroase personalități din 
politică și culturală a țării 
stre.

O puternică impresie a

viața
110a-

pro-

COMUNIȘTII FRANCEZI 
au obținu* noul mandate

PARIS. — Rezultatele actua 
le cunoscute până acum arată că 
186 locuri, sunt deținute de co
muniști, lo4 de socialiști, 63 de 
concentrare de stânga, 163 de 
MRP..

[MJartinica a ales doi deputați 
comuniști ți un deputat socialist.

*
LON(D|RA. - Dl. Zilliacus 

deputat laburist comentând re
zultatele alegerijor din Franța, 
a spus:

„Rezultatele dovedesc din r 
nou că în lumea în care mun
citorii sunt interesați în ce prive
ște reconstrucția economică și 
securitatea socială partidele so
cialiste care resping unitatea cla
sei muncitorești pierd voturile 
păturilor muncitorești”.

La rândul său Wiliam Ga- 
llacher, deputat comunist, a de
clarat :

„Este un rezultat splendid 
și el arată un progres neîn
cetat în ce privește dezof- 
varea politică a lucrători
lor francezi și a forțelor 
progresiste din Franța.

Delegația ziariștilor români la Moscova 
prlmjtA de Inalți demnitari sovietici 

(MOSCOVA, 13 (Agerpres)).
In ziua de 13 Nocinbrie dele
gația ziariștilor români la Mos
cova a fost primită de către dl. 
Lozovschi cu care a avut o con
vorbire îndelungată. In aceeaș 
zi Kemenov președintele Voks-u

Cercurile democratice progre 
siste comentează această sentin
ță ca o nouă manevră a (clicii 
reacționare a lui Tsaldaris.

dui în sală executarea Imnului

Regal în limba română, cu care 

s’a început festivalului. Apoi an
samblul dc sub conducerea corn 
pozitorului Boris Alcxandrov, a 
executat o seric dc coruri și cân 
tccc care au entuziasmat audi
toriul.

Ce scrie ziarul Jugosiav 
„°oiilika*

BELGRAD. — Comentând a 
legerile parlamentare din Fraața 
ziarul „Politika” subliniază * 
fapte caracteristice:

Strălucita victorie a comu* 
știlor și înfrângerea amidlor 
neralului de Gaulle.

In această adunare, aleas* 
pe timp de cinci ani Parii 
dul Comunist va avea ub 
timul cuvânt și va influențe 
politica Franceză, fapt CS 
își are importanța cea mai 
mare atât pentru această te 
ră cât și pentru toate cete 
laice.

Chiar din primele zile dup* 
alegeri, ziarele reacționare en
gleze au început să turbure *■ 
pele, prezicând tot felul de <*• 
ficultăți în care se va cufuncț* 
Franța, în urma rezultatelor «- 
cestor alegeri.

Cu toate acestea, este km 
pede că forțele democratic* 
se vor bucura în viitor, iu 
Franța de un rol cu rakin 
mai mare decât acela pc 
care l-au jucat până ta prt 
zent.

ie

(ui a dat în cinste^ delegației 
române un dejun.

La acest dejun au luat parte 
inalți funcționari ai MinisteruM 
Afacerilor Streine, membrii coa 
ducerii Voks-ului, redacția zte- 
rului Țrud, scriitorii Uya Ehreo- 
burg, Leonid, Leonov, Kojevnfc- 
cov, Alexei Suicov, precuaU ți 
diferiți redactori ai ziarelor <fin 
Moscova. Primirea a decure ta- 
tr’o atmosferă prietenească.

Constitulrea 
„Asociației foștilor vo
luntari români in războiul 

antih tlerisi"

Zilele acestea s’a întrunit k 
București un fjkup dc voluntari 
care au luat parte la lupta cu 
armia In mână contra hrtleTis- 
mului in armata republicană spa 
niolă, în forțele interioare de ne- 
zistența ale Franței, în 
de eliberare jugoslavă, 
tașamcntele dc partizani 
mânia și Cehoslovacia, 
și în diviziile dc voluntari „Tu- 
dor Vladimircscu” și „Horia, 
Cloșca și Crișan”.

S’a întemeiat „Asociația ie
știlor voluntari români în rita- 
boiul antihitlerist”..

armaip 
în da- 

din Ro- 
precUM

Nici un vot Iui
Maniu și Brătianu.

Im ai Bflrla i Hm doxra Dwi 804—1946.


