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Sarcin le mișcării sindicale d.n 
România după alegeri

Declarațiile făcute de tov. GHEORGHE APOSTOL 
unul ziarist polonez

pusă și asigurarea unui minim 
de existență, scăderea impozi
telor asupra salariifor și impune
rea severă a îmbogățiților de 
război și speculă, acordarea de 
credite pentru economate, îm
buna ățirea funcționării cantine
lor autonomia casei Asigurărilor 
sociale, asigurarea pensiilor de 
bătrânețe pentru toti salariații, 
construirea de locuințe eftine 
pentru muncitori, de spitale sa 
naforii și casc de odihnă ctc..

, Zilele trecute, tov. Oh A- 
postol președintele C. G. M’. a 
ac 7 un irteraiev ziaristului 
polonez Alexandru Rowinski vc 
nit în țara noastră cu ocazia 3- 
legerilor.

La întrebarea : care sunt prin

Continuare In prg. 2

Tov. GHEURGHE APOSTOL 
«p-iiele sarcini ațe mișcării sin
dicale din România în prezent, 
»r. Gh. Apostol a răspuns ca 
■**iăzi după sărbătorirea victi- 
wei obținută de B. P. -D in 
»'e>geri, cu importantul sprijin 
al muncitorimii ț>rgamzate sar 
cm î mi ..im sindicale unilc din 
țara noastră este de a lupta pt. 
înfăptuirea prevederilor ,,plat
formei prcțgranr” a B P. D 

întrucât ea cuprinde toate re
vendicările 
■muncitoare 
»•» Băncii 
vUarulor în

imediate ale cfaseî 
și anume: ..etatiza- 
Naționale stabilirea 
raport cu ttiunva de-

Sabotorul Vîșan Ioan/ 
fostul director al societății „Nitrogen" diu 
Pul, condamnat de Trib-malul din Petro- 

șeni la patru
In coloanele ziaru|ui nostru 

«z-am ocupat pe larg de cabo 
Mjul practica? de Vișan loan, 
«♦irtfetor al societății „Nitroge- 
« " din Pui, Vișan Gemăt fo
stul scrret-ir ;i casier al acestei 
•cwi’tăți precum si de ceilalți 
fri;i. din conducerea socu-lății 
viu i a numere isc fraude si 
d' i c exen date de ani de zile 

-i’ rențul muncitorilor deh
’ a exploatare..

Deshațeroa procesului a avut 
•*' i zilele trecute în fiți In- 
tianfci bpeciale de sabotaj din 
^efroșani, faptele fiind dcsvț- 

de biv av dr Pingler,

' ■)

(Continuare in pagina

ior romaniImpresiile ziar
reîntors* di < U. R. S. S

M O SC[O VA
Săptămâna trecută s’a înapo- 

poiat în țară, delegația Ziari
știlor români care a vizitat te

an! închisoare
și pe- 

marto- 
desba-

reprezentantul C. O. M 
cetluite prin depozițiile 
rilor mdiați in decursul 
terilor.

Oiipă trei zile de desbateri 
completul rțe judecați a rondam 
nat pe fostul director Visau lo- 
an pentru delicte de: Crimă de 
sabotaj, speculă ilicită, fals îh 
acte publice și abuz de încrede
re, la patru ani închisoare co- 
recțională, o sută mii Ici amen
dă penag și ) aoooo lei chcp 
tueli de judecată.

Inculpatul Vjșan Ornat a 
fost achitat .

Conttrttare In pag. 3-a.

Ltaiikte perfectă fdă de Statul Român, 
hăție și (elaborare cu poporul român
Conferința deputațlor U. \ M. la Cluj
Duminică seara, în cadrul u- 

nei conferințe de presă cu un 
grup de ziariști străini, condu
cătorii te. P. M-ulifi au expus 
programul parlamentar al grupu 
lui de deputați unjgurl.

Vorbind despre sjțuația învă
țământului maghiar din Ardeal, 
dr- Odon Felszeghi, șecretar ge
neral In Ministerul Educației Na 
zionale a decimat vă 'mulțumită 
guvernului Groza populația ma 
ghiară diil Arde,al se bucura de 
o adevărată libertate și egali
tate culturală. Ungurii din Ro-

VEDERE D I V 
nitinea Sovietică.

Invitată, pentru 
cu realitățile din 
lismiihii. delegația

Citiți în 
pag. IV-a 

Consiliul mi
niștrilor ăe 

externe a câ
ți t de acord 
in Drob ema 

Tneslu.ui

mânia poseda astăzi 1781 școli 
primare 262 secundare și mai 
multe școli superioare -

La Cluj, ființează trei facul
tăți ale Universității „Bolyai”, 
la Tg. Mureș o facultate de Me
dicina. De curând la Cluj s’a 
deschis o Academie Ide muzică 
și artă dramatică. Se pregătește 
de asemeni deschiderea ,unci A- 
cademii de Agricultura, și a u- 
nei școli de subingineri.

In timpul guvernărilor isto
rice n'au existat decât 771 școli 

tic, dau certa impresie a unei 
lumi noi care merge cu pași ho 
tăriți către un destin pe 'care

(Conllnuxre Iii pag. II ■>

Confederația Genei ală a Muncii stud'ază

Prelungirea contractelor 
colective la 1 Dacembrle 

îmbunătățirea condițiilor de trai ale sala
riaților prin micșorarea distanței dintre 

și salarii
rea condițiilor de muncă și de 
trai ale celor cc muncesc, C- ff». 
M. continuii să mvat|gă pe dru
mul care treime să ducă la mic
șorarea distanței dintre prețuri 
și salarii și de aceea depune toa 
te străduințele ca prin prelun
girea contractelor colective s6 
1111 se dea prilej unor urcări șic 
prețuri dar să se obțină în acela? 
timp creșterea puterii de cumpă
rare a salariaților.

preturi
BUCUREȘTI, 27 (Agcrpies). 

Confederația Generală a Muncii 
studiază în momentul de față 
problema prelungirii contracte- 
Io*- colective care expiră la. I 
Decembrie a. c., căutând soluții
le cele mai potrivite pentru a- 
daplarca lor la situația de astăzi, 
în scopul unei reale îmbunătățiri 
a situației salariaților.

In lupta pentru îmbiinătăți-

FBEDRKH ENGELS
Cu K»rSiejui a 126 ani 

deia nașterea sa
In ziua de 28 Noembrit 

182o s’a născut în orașul țBar 
pen din Renania, Fred. Engels, 
acela, care împreună cu Ka^ 
Marx, este întemeetorul socia
lismului științific, conducătorul 
și învățătorul proletariatului

■ v

1

filisfi 
artico- 
vremii 
clicile

FR1EDRICH ENGELS 
m'o’ndiat.

încă de tânăr Engels are în- 
clinațiuni spre meditație și stu
diul problemelor muncitorești.

La 17 ani, întrerupe cursurite 
gimnaziale și intra ca vânzător 
la o casă de comerț. Indeplinin- 
du-și noua ocupație Engels, con 
tinuă să se ocupe cu instruirea 
sa științifică și politicii

Dușman neîmpăcat al exploa
tării munci, a asupririlor națio
nale, a șarlatanismujui și 
nismului politicianist, în 
lele publicate în presa 
sale, bicuia fără cruțare
de reacționari lua apărarea mun
citorimii, a țăiănîmîi, a naționali 
taților asuprite, participa la con 
grese șî lupte revoluționare — 
ca în 1848 — s’au conducea ală
turi de Mapx „Liga Comuniști
lor”

întreaga lui lupta, a dus-o p®u 
tru o mai bună orânduire so
cială, și pentru înlăturarea mari 
lor erori teoretice reacționare, 
re amenințau să înăbușe ade
vărul și progresul omenirii.

In scrisorile din Wuppcrtal 
(183Q), în Șchelling și Revela 
tia. (1842' saii mai târziu Iii 
Anti-Duhring, în care biciuia ]* 
falșii filozofi ai timpujui — Șt

Continuare In pag 3-a

n'lua contact 
patria socia- 
a avut toate

Abilitățile de studii și infor 
mar? ce sunt necesare sesizări 
ulâncilor prefaceri economico - 
sociale specifice unui stat de tip 
nou-socialist.

Dup.', cum relatează dl. Se- 
bastian Șcrbcscii, directorul zia
rului „Semnalul”, impresiile din
I* 1. R S S simt atât de mult” 
nle, atât de variate și mai toate 
atât de puternice, în mintea a- 
celui care calcă jxntrii prima oa
ră pământul Sovietic, încât 
o cnumărare va rămâne totdeau
na necompfcctă și tiu va da de 
cât o imagine parțială, un as
pect trunchiat din viata d— niun 
că și de străduinți a popoare 
lor din Uniunea Sovietică.

Grandoarea realizărilor în do 
meniul industrial, uriașa muncă 
de refacere a orașelor și satelor 
distruse de hoardele hitlcriste, 
precum și robustul optimism ce 
mimă masscie poporului sov'e
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Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă D

Să ajutăm regiunile 
lovite de sucetă!

Datorită luptei comune 
dintre muncitori și plugari

Jîh comuna Cigmău au fost expropriate peste 150 ha. de 
' pământ sustrase dela reforma agrară

in satul Gigmău din plpsa 
□eoagiu jud. Hunedoara, a e- 
xistat moșia lui Kontz, care con 
form lcgji de reforma agrța'ră, 
unna să fie expropriată în cea 
mai măre parte și distribuită 
celor în drept încă djn anul 
1945. [

;E Horită însă complicității 
membrilor partidelor „istorice” 
din ceasta comună — dușmanii 

celor mulți lipsiți dd pă
mânt — cu proprietarii moșiei, 
aceștia din iurmă au reușit să 
sustragă dela expropriere o sută 
cinci zeci și două jugăre de pă
mânt care apoi a fost vândute 
cu 6 milioane lei iugărul- .

îndreptățiți reformei agrare, 
comitetul comunal, noul delegat 
de primar ales de săteni ajutați 
de primarul comunei Bobâlna, 
de secretarul Partidului Comtî- 
mist Român al plasei Geoagiu 
tov. Frențoiu, de prietenul av. 
Tcaciuc dela Fr. Plugarilor, și 
alții uniți în lupta dusă pentru 
revendicările țărânimei au'inter 
venit pe 'lângă Comisia CHitra

Creierea Regiei Autonome a Exploatărilor 
agricole $1 mașinilor (REAZIM) 

Regla va aproviziona plugarii cu bunuri necesare agriculturii
BUCUREȘTI, 27 (Agerpres). 

Monitorul Oficial de azi publi
că un decret Iqge pentru creea- 
rea Regiei Autonomie a Exploa
tărilor Agricole și Mașinilor cu 
denumirea prescurtată „REA- 
ZIM”,

Scopul acestei Regii este de 
a face exploatarea raționfală a 
bunurilor agricole și a intreprin- 
rilor din patrimoniul său și pu
nerea lor în slujba agriculturii 
țării. In vederea atinlgerii sco
pului său, REAZIM va înzestra 
toat unitățile technice cu mij
loace raționale, va produce și Va 
aproviziona pe agricultorii

Sarcinile mișcării 
Slndicale’din România 

după alegeri
— Urmare din da». 1. —

„Avetn1 însă, — a spus tov. 
Gh. Apostol în primul rând sar
cina de a tupta pentru înfrânarea 
speculei și sabotajului. In acea
stă privință noul guvern va tre
bui să legifereze urgent: înfiin
țarea tribunalelor populare pen 
tru speculanți și Sabotori si mo
dificarea legii economatelor pen 
truca aceasta să poată efectiv 
aproviziona pc toți salariații- 

Primim și semnalăm urmă 
toarele:

Actualul delegat de primar 
Njcula. Ioan a lui Ajexu, fosl 
primar șl pe timpul lui Ari - 
rest ii mi-și face datoria în fime 
(ia cc-o îndeplinește pentru sa;

Astfel pe teritoriul satului 
sunt poduri nereparate dc arii 
dezile, iar drumurile comunale 

epocă, savanții, oamenii gândi
rii și ai condeiului, nu au fost 
mai apreciați și mai încurajați 
ca în ÎJ. R. Ș. S..

Rezultatele - și mai ales ne
bănuitele perspective de viitor 
le-au văzut ziariștii români Uș 
fața locului: o imensă putere 
care se dcsvoltă armbnic pe un 
întreg continent, servită dc un 
popor Conștient dc destinul său 
și hotărît să-l realizeze până la 
cnpăt.

lă de Reforma Agrară, care a a 
probat revizuirea dosarelor r& 
formei agrare în acest sat..

Astfel s’a reușit, ca în urma 
cercetărilor amăhunțite 172 iu- 
găre de pământ să fie expro
priate conform legii.

Iată un exemplu de solidari
tate între muncitori și țărani 
în luptă, pentru câștigarea drep 
turilor țărănimii.

Reacțiunea manislă a încer
cat în campania electorală și în
cearcă și|3cum — în ura ei oar
bă față de poporul muncitor — 
să sape o prăpastie între mun
citorime și țărănime, lansând svo 

InsăirântSrile de toamnă din judzt in
înt terminate. Planul a fost depășit
'Insămânțările de toamnă din In total au fost însămânțate

județul nostru au fost încheiate.
S’au însămânțat grâu 47.263 

ha., orz 1.44o ha., secară 2594 
ha...

rpmlnțe* va D’<na la dispoziția ag
ricultorilor pentru folosință ma
șinile — unelte ajgricoje, atelie
rele reproducătorii, și orice alte 
bunuri de care dispune. Planul 
de producție, programul de lu
cru și repartizarea pe teritoriu

In primăvara viitoare
mecanizarea agriculturii va căoăta 

o desvoltare necunoscută in România
Acțiunea pentru mecanizarea a- 
griculturii va căpăta în primă
vara viitoare o desvoltare necu
noscută încă în România. Toa
te uneltele mecanice vor fi re
vizuite în cursul acestei ierni, iar 
noi unelte meccanice vor eși din 
uzine'e românești tot în cursul 
acestei ierni. Din uzinele I. A. 
F vor fi date în folosința (Mi
nisterului de Agricultură loo 
tractoare noi până în Martie 
1047. Primele două tractoare 
vor părăsi uzinele I. A. R. la 15 
Decembrie a. C., pentru fabri-

“Clnematograful Progresul"
P OE ZINTfi
Vineri Sâmbătfi-DuminicS 

„BETin OPIULUI** 
Cu JAVOR PALE ji K. Kaf«IIn 

nul despre desființarea proprie
tății țărănești asupra pământu
lui.

Sub masca acestor svonuri, 
lucrează astăzi ca și cri, moșie
rii expropriați ajutați de parti
dele „istorice” și tocmai ei sunt 
aceia care vreau ca din îiou, pă
mântul dat de guvernul Groza 
țărănimii să fie luat de ei și din 
nou țărănimea sa fie sluga cio- 
coimii.

Dar aceasta nu se va întâmp 
la niciodată. Țăranii știu că nu 
mai u.iiți cu muncitorimea vor 
putea asigura proprietatea asu
pra pământului câștigat 

ol.3o6 ha. Planul prevăzut de 
Camera Agricolă a fost întrecut 
cu 3 la sută.

țării a (stațiunilor de mașini agri
cole și a i rustalațiunijor de (in
dustrializarea produselor agrico
le se va executa de Regie ilupă 
directivele date de Ministerul A- 
griculturii și Domeniilor, direc
țiile de specialitate.

carea tractoarelor au fost afec
tate acestor uzine 26o io.ic litr.

Cu cele loo tractoare noi se 
vor înființa încă 2o centre agri
cole.

Impresiile ziariștilor Români din U.R.S.S
(Urmare d'n pagina l-a) 

și-l croeștc prin mUncă si ener 
gie colectivă.

Marile orașe sovietice în spe
cial, participă intens la munca 
colectivă pentru progres.

Tineretul studios cât și cel 
djn uzine și fabrici, participă 
disciplinat la munca de clădirii 
a unei lumi noi stimulat de Con
știința sarcinci cc-i apasă pe u 
meri, de dorinți de a cunoaște 
și de conștiința umii viitor lu
minos. In nici o țară și în niîcio 

f Seceta care a bântuit anul a- 
cesta țara noastră a lăsat gra
ve urmăr' în special în unele re
giuni din Moldova și Ardeal.

Sunt aceleaș regiuni cari au 
fost lovite așa de crunt și de 
urgia războiului cotropitor, timp 
de aproape patru ani, așa că 
mii chiar sute de m’i de locui
tori a'u rămas fără hrană, lână 
îmbrăcăminte, fără adăpost.

In acele regiuni se petrec lu 
cruri cari, nouă — pe lângă 
toate văicărerile zilnice că ne- 
lipsește ba una ba alta — ni se 
par de necrezut, și suntem a- 
plecați ia! Crede c.. ,nt .simple 
invenții. Și nu este decât cruda 
realitate faptul, de exemplu, că 
în unele sate cetățenii fierb un 
fel de pământ 1 i tos, lasă zeama 
care a fiert să se limpezească 
o sărează, și o mănâncă, pentru 
a-și produce senzația ca se nu 
trese; s’au în alte regiuni fierb 
frunze de salcâm, ori dau copii 
lor în zdrențe bulgări de pă
mânt să-i roadă; s’au că mame 
le în disperarea lor, astupă toa
te geamurile dela case pentru a 
putea răspunde copiilor cari cer 
mâncare: „așteaptă dragul ma
mei până ce se face ziuă” Și 
multe alte iexemp]e triste.

Guvernul a luat o serie de 
măsufi pentru ajutorarea regiu 
nilor în lipsă, s’a format un co
mandament Unic (C. A. , R. S.) 
pentru a dirija acțiunile 'de aju
torare. Aceasta însă nu ne în~ 
dreptățește pe nici unul din noi 
să ne dezinteresăm și să zicem 
nepăsători: „lasă că arc cine s.ț 
le poarte de grijel”. Din pă
cate nu toată lumea este dorni
că să ajute fratele ajuns In su
ferință. Să-i facem și pe aceștia 
să înțeleagă că cei cari au, tre- 

In atenția autorităților
Locuitorii satului Golthata cer 

înlăturare? delegaturi de primar

bue să știe că' este datoria *»r 
de a veni în ajutorul celor «- 
ri nu au. Să ne solidarizăm eu 
toții cu acțiunea guvernului, 
dând dovadă de un puternic ia- 
stinct de solidaritate socială. ® 
încercăm să ne 'transpunem bi 
situația acelor nenorociți și si 
ne gândim ce prețios este oti
ce mic ajutor ce reușiml ăă-l data 
fie în alimente, fie în îmbrădS- 
minte — fiecare va da atunci c« 
drag și din puținul pc care H 
are.

Copii Moldovei așteaptă sal 
varea din partea noastră.. Să ve
nim în ajutorul lor luându-i în ăn 
sele noastre pentru cele câteva 
luni grele până la noua recoffl) 
9au înființând cămine în care 
să-i adăpostim. Să—i ajutăm și 
vom avea pe lângă sentimen
tul că ue-am îndeplinit o dat» 
torie umană față de semenii no- 
ștrii - - întreaga lor recunoștw- 
ță.

încadrată în F. D. F P , U- 
niunea Femeilor Antifasciste din - 
România cprijină aceste acțiu-* 
de ajutorare. Noi. aici în loca- * 
Litote, de-ocamdată nu am ret . 
lizat jarea mult. Am> dat echipe 
care în cadrul CARS-ului au fa 
cut colectări, apoi echipe cari sS 
lămurească pe cei cari încă 
au înțeles să-și îndeplinească a 
ceasta datorie umană. Am1 orga
nizat apoi o serbare în ace<4 
scop, realizând un venit net de 
lei 654.9oo, care s’a vărsat Co
mitetului Județean CARS.. IB 
ste puțin, este totuși un înce
put care desigur va trezi în 
toate semenele noastre conștiin
ța datoriei, și care va duce în 
viitor la realizări muțt mai mari.

Mia Groza

cari duc spre pășune și păduri 
sunt fără șanțuri pentru scur
gerea apei devenind astfel im
practicabile. Dcasemcnea cără
mida adusă de an, de zilecumn 
re trudă de săteni pentru a con
strui un nou lăcaș dc rugăciune 
este lăsată pradă ploii.
' Nu s’a luat njei o măsură kkț 
către delegat de și țăranii sa 
lui iu luat inițiativa de a sțe în
făptui totul încă tu luni întirnifc.

In schimb Nicula Ion lucrează 
împotriva sătenilor sprijinind re. 
acțiunea manisto-brătienistă.

P.entru aceste motive sătenii 
nu sunt mulțumit de el șicersft 
fie schimbat imediat.

Cetiți și 
RĂSPÂNDIȚI
Ziarul: „ZORI NOI*



ZORI NOI 3

vi .ro politica La ZI
Manifestațiile populare 

pentru victoria B. P. D. în alegari 
continuă In întreaga (ară

„istorice” în (alceste alegeri, — 
cheamă pe toți cetățenii conștien 
ți, să facă zid în jurul celor pe 
care i-au ales la 19 Noembrie.

La sfârșit s’au expediat tele
grame de felicitare — în; care 
populația com. Baru-Mare își ia 
angajamentul că își va înmulți 
forțele in a-i susține pe aleși lor, 
— Comitetului Central al B. P. 
iD. București și tov. Gh. Apo
stol, președintele C. G. M. și 
prim-deputat de Hunedoara, i

‘Entuziastele mtetinguri popu 
tare de sărbătorire a victoriei B. 
P D. în alegeri, continuă să se 
desfășoare în tot cuprinsul țării.

In jud. nostru, după marile 
irteetinguri din Petroșani, Deva, 
Brad, Orăștie, Simeria, etc., la 
Baru Mare, în cadrul unei mari 
ad inări tinută în ziup de 23 Nov 
a c., muncitorii forestieri și cei 
(lela „Industria Ceramică” îm
preună cu întreaga populație a 
comunei și-au manifestat bucu 
rja victoriei.

După cuvântul de deschidere 
rostit de tov. Dumitru Vasile, 

în care arată aă prin această 
victorie în alegeri a B. P.. 43. 
poporul român și-a asigurat res 
pectarea drepturilor și libertăți 
lor sale, — au mai luat cuvân
tul:

Pijietenul Keseri luliu în nu
mele țăranilor; d|- sub-locot OI 
teanu în numele armatei; 
preotul 
Natalia 
Adrian 
și tov
mele tineretului,

Bârsan; tov. Negulescu 
din partea femeilor, tov. 
Traian invalid de război 
Lazăr Acțalbert, în nu 

care au

repezi-

ne par- 
p. n. ț.

Dezorganizarea p. n. t-Maniu, continua 
Demisia a doi fruntași manistl

Seria demisiilor din partide 
le Jstorice”, începută cu mult 
înainte continuă, acum, după a- 
legeri. cu și mai multă 
efune.

Astfel, dfin Petroșani 
vine știrea demisiei din 
Maniu, a d-lor Popovici Nico 
lac și Bâja loan, foști rrfemnrii 
marcanți ai acestui partid.

In scrisoarea de demisie, du
pă ce arată că se desolidarizează 
de orice acțiuni teroriste sau an- 
ti sindicaliste, încercate de Da- 
vid Alexiu, președintele orga
nizației maniste din Petroșani, 

conofrm instrucțiunilor ve 
nite dela „Centrul” manist din 
București — d-nii Popovici N., 
ți Bâja I declară că, contrar 
minciunilor maniste, în toată ac
tivitatea lor politică, nici ei și 
nici aiți conducători ai p. n- 
ț.-maniu dîn Valea Jiului n’au 
fost maitratați sau terorizați de 
nimeni.

Ziarul „Dreptatea"
condamnat pentru calomnie
BUCUREȘTI, 27 (Agerpres). 

Ziarul „Dreptatea”, a fost con
damnat eri 26 I. crt. pentru sa
botaj de Judecătoria de Muncă 
secția Il-a, la 3oo.ooo lei amen 
dă penală șj cinci mîi lei chețttiefi 
dc procedură pentru faptul de 
a fi concediat personalul redac- 
ționa, fără aprobarea Inspecto
ratului Muncii, așa cum prevede 
• rt- 15 și 16 din Jcgea'fir. {111 
din 1946.

subliniat marea însemnătate a 
victoriei din 19 Nov. asigurând 
că și pe vîitor vor da ,tot spri
jinul lor pentru ducerea ]a bun 
sfârșit a sarcinilor care revin 
celor pe care i-am trimis în Par 
lamentul țării..

Ulijmul a iuat cuvântul tov. 
Dăian Ion.

Secretarul Organizației 
P. C’ R. din Baru-Mare, care — 
după ce' demască jocul pe care 
a mai încercat să-l facă partidele

Cum s’au desfășurat
alegerile în județul nostru

Declarațiile dlui Const. Bursan, fost cap al listei 
de candidați brătien'ști

tare din Hunedoara, a mulțumit 
președintelui de secție, pentru 
felul cjnstit în care a condus vo 
tarea. _ j

Vedem deci că, încercările 
partidelor ..istorice” de a pre
zenta alegerile drept samavol
nice, sunt dărâmate de către în
săși reprezentanții lor oficiali, 
cari recunosc libertatea și lega
litatea alegerilor. „i

Fiind întrebat care-i sunt 
opiniile asupra felului în care 
s’au desfășurat alegerile, dl. 
Constț. Bursan, fost cap al li
stei de Candidați brâtieniști în 
jud. Hunedoara, a declarat că 
liniștea ordinea și legalitatea, au 
fost caracterele care deosebesc 
aceste alegeri, de celejalte multe 
la care a mai participat

Dealtfel, d-sa, la secția de vo

Subliniind faptul că conduce
rea p. n. ț. ntaniu în tot (trecu
tul ei nu a dus decât o politică 
de împilare acelor ce muncesc, 
de jegmănire și jaf al banului 
public și de vânzare a interese
lor țării noastre, d-nii Popovici 
N. și Bâja I. anunța că părăsesc

La secția de votare Izvoarele 
din Județul Dâmbovlfa s’a votat din nou 

BUCUREȘTI, 27 (Agerpres).
La secția de votare Izvoarele din 
jud- Dânibovița s’au ținut în 
cursul zilei de ieri noi alcgerț 
deoarece în timpul incidentelor 
care s’au petrecut la 19 Nov., 
în comuna respectivă, urnele cu 
voturi au fost incendiate.. Ale-

BUCUREȘTI, 27 (Agerpres). 
In urma unui schimb de infor- 
tnațiuni între București și Stock- 
holm, putem anunța că legătu
rile economice între România și 
Suedia vor fi reluate foarte du
rând- O delegație românească 
va pleca la Stockholm pentru a 
începe tratativele cu regatul 
Scândinavian. Din Suedia ur
mează să se aducă în țară (nume
roase produse, între cari și mi
nereuri necesare industriilor mc- 
talurgice precum și diferite ule
iuri. x

♦
Direcția acordurilor din ("rr 

misariatul Comerțului Exterior,

din Pe t. os a nl X
pentru totdeauna ' cadrele aces 
tui partid.

Astfel, pe ilângă catastrofala 
cădere polffîca în alegerije din 
10 Noembne, partidul lui ma 
niu va a’vca de suferit și li
chidarea organizatorică cu un 
reflex a politicii sale'uzurpătoa- 
re.

gerile s’au desfășurat în depli
na ordine, rezultatul scrutinu
lui fiind următorul: I nscriși 
2378, votanți 2o61, B. P. D. 
163], dr. Lupu 61, Independenți 
58, Brăfianu 122, Mrriîu 165 și 
Titcl-Pctrescu 3o.

ȘTIR!! ECONOMICE
a primit din partea atașatului 
comercial la K^arșovia o comu
nicare telegrafică prin care se 
anunță că a reînceput expedie 
rea cărbunilor respectiv a coc
sului și cuilci, în baza acordu 
lui comercial existent.

Primele cantități, de’ cca. 7 
mîi cinci sute tone cărbuni se 
și află actualmente în drum1 spre 
țară.

din Belgrad:
In dorința de a aTjuta 
mânia democrată, guvernul 
Rcpublicei Federative Ju- 
goslavc a
hil cererii guvernului ro
mân prezentată 'mareșalu
lui Tito, pe itru un împru
mut de 2ooo vagoane grâu 
și porumb.

Toate ziarele din Belgrad au 
publjcat dări 'd(e scamă despre 
audiența ambasadorului român 
dl. prof. Tudor Vianu și a trimi 
suini special al guvernului ro
mân, la Mareșalul Hto.

{Datorită acestor importuri, 
industriile 
mțjce vor 
ti vitatca.

mctalurgice și chi 
putea i ntcnsifica ac-

*
Corespondentul special al A- 

genției „Agerpres”, transmite

FREDERIC
(Continuare din pag. 1)

helljng, și Eugen Du hring, —• 
în studiile sale asupra vieții po
porului (1839 — 1845) în stu
diile critice asupra economiei 
politice, a procesului desvoltă- 
rii maimuței în om, a oiriginn 
familiei, a proprietății private și 
a statului, etc. Engels avea a 
ceiași combativitate revoluționa
ră, aceiași căldură și vioicune de 
luptător. Coljndând uzinele și 
locuințele mun.-rești, izbinduse 
de crudele realități economice și 
sociale de atunci, Engels s’a a- 
plecat cu înțelegere și dragoste 
asupra oamenilor muncii, adu
când dela început aportul său 
înspmnat în afirmarea concep
ției materialismului istoric.

înzestrat cu o rară modestie, 
Engels s’a pus totdeauna pe si-

Conferința deputaților
U. P. M. la Ciul

Ilrmtwf din na®- 1-« 
primare 46 școli secundare si 
niciuna superioară. Toate ace
stea erau școli confesionale. Se 
înțelege că pentru o populație 
de 1 imilion și jumătate de oa 
meni asta însemna foarte puțin.

Populația maghiară își are te 
atrele ei la Cluj, T|g.-Mureș 
(Teatrul secuesc), Oradea, Sa- 
tu Mare și Arad.

S’au deschis numeroase mu
zee. Muzeul Național Secuesc îa 
Sf. Oheorțghe, la Arad, Cluj etc. 
Muzeul martirilor revoluției din 
1848, închis pe timpul guvernă
rilor „istorice” și sub ocupații, 
hortystă și-a redeschis porțile..

In Ardeal apar astăzi 7 ziare 
ale U. P. M., c'U tiraje (ce ajunjg 
la) 15 ifiii, patru reviste săptă
mânale, o excelentă revistă pVn 
tru plugari '(„Falvak nepe”) și 
o revistă literară, fără să vorbim1 
de numeroase ziare și reviste 
ungurești ale partidelor munci
torești, ale sindicatelor etc..

întrebat fiind de gazetari de 
psre activitatea grupului parla-

Anteproectul delege
pentru autonomia Casei de Asig. Sociale

BUCURE ȘTI, 27 (Agerpres).
A fost întocmit anteproectul de 
lege pentru acordarea autono-

Ro

răspuns favora-

ENGELS
ne' în umbră pe Marx —fcuca’rB 
se întâlnise în 1844 la Daris șl 
cu care a colaborat până la moar 
tea lui Marx — îl (socotea ge
niu, pe sine numai un ,scriitor 
de talent-

După moartea lui Marx, Eft- 
gels ap prelucrat și editat volu 
mul 2 și 3 din v,Capitalul”, (• 
condus mișcarea muncitorească 
a creiat și condus internaționala 
a 2-a și a dus o lupta nemiloasă 
cu toți dușmanii marxismului.

Au trecut atâția ani, dar Eh' 
gels rămâne mereu actual, pen 
trucă el, împreună cu‘Marx, a 
creeat teoria maferialismuluhdi» 
lecție și a materialismului isto
ric, acea teorie care dă cheiade 
deslegare a tuturor probleme
lor și care s’a verificat dealun 
gul anilor a fi singura valabilă- 

mental maghiari în parlament, 
dl. rfirkr Gyarfaș, președintele 
U. P. (M- și deputat de Ciuc, 
a arătat că deputății unguri vor 
colabora cu lealitate pentru pro
pășirea statului democratic ro
mân și vor sprijini cu târâie for 
țele democratice românești.

Conferința s’a încheiat cu de 
clarațiile d-țui Kurko Gyarfas ca 
re a spus printre altele:

„Noi, ungurii din Ardeal nu 
vo m' uita niciodată că democra
ția românească ne-a deschis dru, 
mul spre câștigarea egalității de 
drepturi noi vom sprijini de a- 
ceea în toate împrejurările Sta
tul Român democrat, ai cărui 
fii leali înțelegem să fim1. Vom' 
colabora frățește cu p0porul ro
mân în parlament, în partide
le democrate, în orașe si sate.

Astfel vom consolida democ
rația din tara noastră, care va 
puea sta cu cinste alături de 
celelațte țări luptătoare pentru 
pace și democrație, în frunte cu 
u- R. s- s- r 

rhiei caselor de asigurări socia
le

Prin această lege, Casele dț 
Asigurări Sociale vor fi scutite 
de anumite formalități ce trebu 
iau îndeplinite de centru, fapt ca 
re împiedeca normala activitate.

Condamnarea 
sabotorului I. V sin 

CoiHnuare din pag. I-a
Procesul a fost urmărit cu 

marc interes dc muncitorime și 
opinia publică din regiune și pe 
drept cuvânt se poate spune că 
pedeapsa a fost bine meritată.

Ținem să evidențiem nlitudi 
nea echitabilă a d-lui președinte 
al tribunalului Pitroșani, care 
a fost în totdeauna un adversar 
al sabotorilor și speculanților, i



ZORI NOI

Lucrările O N. O.

A fost adoptată rezoluția privitoare la 
recensământul forțelor militar® ale 

Națiunilor Unite

Consiliu! miniștr ilor de externe
a căzut de acord în problema Triestului

NEW- yORK- — Consiliu! 
politic af Organizației Națiuni
lor Unite a adoptat Miercuri re
zoluția privitoare la prezentarea 
de Tnformațiuni cu privire la ar
mamentul și dispozitivul forțe
lor statelor membre tale Națiu
nilor Unate aflate pe teritoriile 
altor state membre ale Națiuni 
lor Unite, în teritoriile statelor 
foste inamice și în țările ^or res 
pecfive.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Francez revendică președinția consiliului 

de miniștri pentru Maurice Ihaiez 
secretar general al partidului

PAARIS1. — Comitetul Cent
ral ții Partidului Comunist Fran
cez «Cerut Miercuri c,a președin
tele consiliului de 'miniștri să fie 
Mcurice Thorez, secretar gene
ral 71 Partidului Comunist Fran
cez.

ImyrtaMrU judașt !•-> HiB-eu-ra IJtvX 624—1946.

Comitetul central al Partidu 
lui Comunist Francez ,a mai a-

Refacerea Căilor Ferate 
în U. R. S. S.

MOSCOVA, 25 (Agerpres). 
Agenția Tass transmite-.

Refacerea căilor ferate ale ță
rii distruse în timpul războiu
lui »e desfășoară cu succes. Tra
ficul dinainte de război este în 
întregime restabilit pe o întin
dere de 25-000 km. lboo de

BULETIN EXTERN
NEW-YORK. — Secretarul 

departamentului tezaurului Sta
telor Unite a declarat căîintreru- 
perea lucrului din cauza grevei, 
minerilor, poate compromitc toa 
te speranțele pentru echilibra
rea bugetului pe anul 1946.

*

NEW-YORK. ’ Miercuri'di 
mineață, a" început procesul lui 
John Lewis acuzat că ar fi des- 
Unțuit greva miherilor 4

Avocatul Federației Muncii a 
declarat că acțiunea intentată lui 
kewis nu este justiifcată și a- 
cerut Curpi să se declare-nccom- 
petentă și să trimite căzu/Lewis 
hi fața" Curții de Jurați-

*

/liot Rossvelt întovărășit de 
soția sia' a părăsit MierCuri'Lcnîn- 
gradul plecând Ta Moscova. E 
liot Rossvelt a petrecut 4 zile 
la LeningriaM viYitând orașul, in
stituțiile cultura]e, întreprinde
rile etc. Miercuri, prezidiumid 
sovietului'din Leningind la 'd'ato 
recepție în onoare 1̂ lui iLliot 
Roosve’t șî soției sale.

Aceste informațiiini, cate tre 
buesc să fie date înainte de 15

Opoz’țla din România 
se află in slujba imperialiștilor

Ziarul „Borba” în editorialul 
său comentând rezultatul alege
rilor din România subbliniază că 
aceste rezultate arată hotărîrea 

nunțat că se atordă tuturor 
membrilor activi ai partidului sa 
cialist caȘe vor Să intre în Parti 
dul Comunist, acel^S drepturi pe 
care le ău în partidul socialist.

IDeasemenep deputății socia
liști care vor intija în PartidulțCo 
munist îșî vor păstra mandatul 
lor parlamentar..._ 

poduri 46o gări, depozite și a- 
teliere de reparații au fost re
construite dealungui acestor 1* 
nii. Aproape loo de mii km. 
de cablu electric a fost restabi 
lit.

1 Refacerea complectă a tutu 
ror cailor ferate distruse de ina
mic va trebui să fie terminată în 
1948.

La sfârșitul pțanului cincinal 
traseul pe aceste căi va fi de
2 ori mai mare decât cel înain
tea războiului.

O nouă metodă de dezintpgra>e atomică 
descoperită de un savant sovietic

LONDR4- — Coresponden
tul dela Moscova al Agenției U- 
nited Press transmite că savan 
tul sovietic, prof. Lukievskt a 
descoperit o metodă nouă de 
dezintegrare atomică.

Această știre a fost anunțată 
de Academia de Științe Sovieti
că deocamdată însă, nu s’a dat 

Englezii înscenează atacuri 
împotriva patrloților pentru a la folosi ca pretext 
fntr'o Imixtiune In treburile Interne ale Greciei

MOSCOVA — Un reprezentant al mlnlaterulul de externe bri
tanic a dec arat ci nu eite excluși posibilitatea amestecului trupelor 
engleze In rizbnlul Intern din Orec a.

Biroul politic al Partidului Comunist Grec a precizat ci această 
de< I irațl» cate ui armn evident al allhtehr pe care | le dau en- 
gleail pentru a provoca Intervenția. Blro i| Politic al Partidului Co
munist dispune dc informițlunl precise care denoți ci englezii Îns
cenează atacuri împotriva lor pentru a le foloal ca pretexte Inti’o 
Imlxtlun» mal act'vi tn treburile Interne ale Qreclei.

■Decembrie a. ic., trebue să st; 
refere la situația din acea dată.

poporului român de a nu se (o- 
pri la jumătatea drumului în 
lupta pe tare fc> duce pentruftran- 
sformarea democratică a țării.

Subliniind că opoziția reacțio
nară a (exploatat din belșuțg, si 
mai exploatează și astăzi greută- 
țiile internaționale din România 
democratică, greutăți care pro
vin' din faptul că această țară 
al participat până în Ajugust 
1944 la război alături de ger
mania autorul articolului face să 
reiese că cercurile imperialiste 
din străinătate s’au bazat pe a- 
cest fapt pentru a face o con
stantă presiune și încercări de 
ingerință în politica internă a 
României.

Opoziția și-a pus serviciile sa 
le la dispoziția imperialiștilor 
străini, în lupta împotrivă as
pirațiilor 'democratice ale popo 
rului român. Partidele așa zise 
„istorice” din România care re 
prezintă elementele exploatatoa
re din țară, precum' șî patronii 
lor din străinătate au acționat 
în totdeauna, după directivele 
stăpânilor lor din afară.

„Borba” conchide cu urmă
toarele: „VktoriJ'democrației în 
România, repre.âhtă un gaj în 
plus pentru iclădirea păcii și a 
democrației în lume. Această 
victorie va contribui, în pi mul 
rând la stabilirea păcii și demo
crației în Balcani, șî va permite 
și mai mult în viitor, să se întă
rească 'colaborarea șf ajutorul 
mutual '.al popoarelor balcanice”.

njei ti" rmănunt cu privire la 
noua descoperire..

Corespondentul raportează 
deasemcnca că mai mulți geofi
zicieni dela Universitatea din Le 
ningrad au reușit să sondeze 
scoarța terestră țirin mijloace c- 
lecfrice până la o adâncime de 
3o km..

NEW-yORK. — Cei patru mi 
niștrjii de externe au căzut de a- 
cord asupra tuturor chestiuni
lor cu privire la statutul teritoriu 
lui liber Triest, cu excepția anu- 
mitori probleme privitoare la 
chestiuni' economice.

Au fost adoptate: clauza pri
vitoare Ia' retragerea trupelor de 
pe acest teritoriu, clauza privi
toare Ip ținerea alegerilor și 
clauza privitoare la desemnarea 
unui consiliu provizoriu de 
guvernământ-

S’a căzut de (acord ca nouă 
zeci zile după ce guvernatorul 
va, intrja în funcțiune, acesta iața- 
nunțe dacă trupele [aflate aflate 
pe acest teritoriu trebue să ră

Reg«l® Feruk ® dizolvat 
delegația pentru negocl 

erlla cu Anglia
CAIRO. Cu Icâteva lore,îna

inte de ședința parlamentului, 
regele Frank a disolvat delega
ția compusă diîl 12 membri, pe 
care o numise în lupa Martie

Opoziția egipteană a părăsit în bloc 
parlamentul

Cairo. — Tn urniți tulburăr 
lor petrecute la Cairo, parlamen
tul e'giptean urmla să ia 
Marți seara în discuție proectul 
de aco d pen'rtt noul t latat <cil 
rea Britapib.

Sidky Pașă’, priciul ministru, 
a cerut dela începutul ședinței 
să se procedeze la eviacuarca pu 
blicului.. I

Fruntași lai opoziției s’au o- 
pus ședinței' secrete, subliniind 
că țara" trebue să Icunoască în 
amănunte, dcsbjaterile. In cele 
din urmă întreafga opoziție a pa

Situația munci
torilor în Italia 

este tot mal 
proastă

LONDRA. — Se anunță din 
Roma că frământări grave au 
Joc în guvernul italian din cauza 
divergențelor de ‘vederi dintre 
primul ministru de Oasperi si 
șeful partidului comunist Tog- 
liatti- ' -

Se afirmă că de Gaspert va 
demisiona deja șefia guvernu
lui înajnte de Crăciun și că dl. 
Ncnni, ministrul afacerilor străi 
ne și șeful partidului socialist va 
lua președinția guvernului.

Se anunță în acc|aș timp că 
situația financiară și tconomfcă 
și situația muncitorilor este foar 
te proastă. Numlal a treia parte 
din chejtuelila statuțui sunt aco
perite din contribuții! naționale. 

mână sau să se relnagă»
Numărul trupelor s’a fixai 

la cinci'mu soldați americanî, 5 
mii soldați britanici șî 5.ooo sol 
dați jugoslavi. Toate trupele vor 
fi la dispoziția guvernatorului 1 
până când vor fi retrase âhvu 
tan. |

Alegerile vor trebui să se ți 
nă în decurs de patru lunițdelo'a- 
Fegerea guvernatorului.

In afâfăde termenii tratatului, 
membrii consiliulu-' miniștrilor 
dle externe au căzut de ătord s? 
facă top te sforțările pentru a as/t- 
gura că, Consiliul de Securiliate 
va cădea de acorid cu.^u’. ecuato
rul provizoriu.

pentru negocieri cu delegați 
britanică în vederea revizuHî 
tratatului anglo-egipten cti« 
1936.

răsit parlamentul, refuzând sM 
ia în discuție problem^" tratatar- 
lui cu Marea Brftanie-

BULETINJNTERN
M. S. Regele a primit Mie râu

ri dimineața Ija orele 11 îi* au
diență de lucru pe tov. Teoria» 
Oeorgescu ministrul afacerilor 
interne.

*
Dl. Gh. Tătărescu vice-preș* 

dintele corisiliuțui de miniștri# 
a ’fost primit în audiență <feJ lu
cru de M. S. Rebele. Jnainte dfe 
a se prezenta la Palat, (dl. 'Tă
tărescu a ăvut o întrevedere fcu 
dl. prim-ministru dr. Petru G«o

*
BUCUREȘTI, 27 (Agcip^K 

Azi dimineață s’a întrunit bi
roul politic al Partidului Social 
Democrat- Tov. Ștefan Voite» 
a făcut o expunere asupra celor 
discutate cu reprezentanții Par 
tidillui Comunist Român în șe
dința comitetului F. U.. M

Universitatea 
din Cairo a fost 

închisă
In urma m|anifestațiilor stQ 

dențești din Cairo, lauilfosțfînchi- 
sc Universitatea și toate școlile 
secundare din acest oraș.


