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Proletari din toate țările urițl- vă

Pentru propășirea
tării

Roluflcel mai important din progra 
gramul guvernului de după 19 Noem- 
Wieeste acela al Ministerujui Econo
miei Naționale, căruia îi revine sar- 
pna\de a repune viața economică a ț(a<- 
rii pe adevăratul făgaș a] progresu 
lui, al de3VO[tăriii.

Un rol, nu dintre cele ușoare, ci, ■ 
putem spune, dintre cele mai greje, 

/'deoarece în acest domeniu dificul
tățile sunt mai mari și mai complexe, I 
decâtân altele.

Pentru ducerea la îndepținire a a- 
cestei sarcini, pentru îndepărtarea tu- 
hituror Iacunepr moștenite în acestsec 
tor dela vechile regimuri, vor tre
bui, — așa cum a arătat tov. Oh 
(Ttieorghiu-Dej, — o așezare admi- I 
■ist rativă mai bună, legi economice I 

chibzuite și democratice și o E 
■unea intensă și disciplinată din par- 
feta noastră a tuturor.

Va trebui sporită producția în 
toiate sectoarele, industriipr noastre, 
fana Națională va trebui să intre 
îrrpatrimoniul Statului, iar legea spe
culei să fie pusă în apucare cât mai 
curând-

Vorbmd despre aceste lucruri, în 
decfarațiilefăcute z'arului nostru, tov- 
AkxwndTU Drăghici, deputat de Hu
nedoara, a arătat care sunt sarcinile 
«■ri revin județului noastru în acea- 
ști direcție- Și județului nostru îi 
revin sarcini mari.

Cele două mari centre de pro
ducție, minele de cărbuni din Va[ea- 
Jiului și Uzineje de Fier din Hune- 
doa ra, vor trebui să-și intensifice 
munca, să mărească producția la ma
ximum-

,,Nevoile țării sunt mari și mfricle 
din /Valea Jiujui prin sporirea pro
ducției pot să acopere, mai ales a- 
KXim'în timp de iarna, o lacună foarte 
importantă ce mai există în sectorul i 
«ombustibilujui, scutindu-ne dc-a mai 1 
'aduce1'cărbuni din alte țări”, - spune II 
tov. Drâghici.

In cccacc privește U. F. II tov. 
Drăgliici arată că ,.ridicarea produc
ției U- F. H. înseamnă creerea a însăși 
bazei industriei grele în țara noastră, 
roncJiție esențială pentru desvojtarea 
tuturor celor|alte sectoare de activi
tate”.

Șv până acum minerii noștri au 
producția de cărbuni, iar ine- 

t'abh giștii pe cea de produse fieroase.
1. Rusneac.

Continuare In pag, 4-a

In prezența trv Zahari*, președ. 
Uniunii Metalo-Chlmlce, a avut loc 

Alegerea Comitetului Sindical la
U. F. H. din Hunedoara /{

In ziua de lo Decembrie a. c., 
a avut loc la Uzinele de Fier Hune
doara alegerea noului comitet al Sin
dicatului, în prezența tov.: Zaharia 
Dumitru, preș. Uniunii Metâlo-Chi 
mice, Mesingher Costică și Dumitres 
cu Valeriu din Comitetul Executiv 
și Homoșteanu din Resortul Feme- 
nin al Uniunii.

Dupăce tov. Bosică (iheorghe, pre 
ședințele al Comisiei Interimare adu
ce salutul muncitorimii U- F. H. de- 
legaților Uniunii, ia cuvântul tov. Mr 
singher.Costică care în aplauzele mun 
citorimii arată lupta pe care muncito
rimea trebue s’o ducă astăzi pentru 
redresarea economică a țării, în spe
cial aici la Uzinele Hunedoara atât de 
importante din acest punct de ve
dere.

Arată apoi însemnătatea ce o are 
pentru poporul român venirea în 
frunteă Ministerului Economiei Na
ționale a celui mai bun fiu al clasei 
muncitoare tov. Gli. Gheorghiu-Dej. 
Tov. Mesingher termină cuvântarea 
sa cu un apel către muncitorii dela 
U. F. H. în care cere să alpagă în 
fruntea Sindicatului pe tov. cei mai 
cinstiți, cei mai buni și cei maî dârzi.

Luând din nou cuvântul tov. Bo- 
sică Gh., depune raportul de activi
tate al Comisiei Interimare, care a 
funcționat dela 29 Iulie 1946, până în 
prezent, din care extragem:

S’au format echipe de reparații a 
uneltelor care deplasându-se în co- 
munele'din plasă au reparat unelte în 
valoare de lei 3.327. joo în mod gra
tuit.

S’au depărtat elemente dubioase 
din uzină prin Comisia de disciplină.

S’a refăcut Ambulatoriul Uzinei, 
s’a vopsit și s’a înstalat o baie. Co
misia a obținut o mașină sanitară, 
pusă la dispoziția Ambulatoriului pen 
tru transportul muncitorilor — în caz 
de forță majoră — la spital.

S’a lămurit definitiv s’tuația uce 
njcilor, prin aceia că au fost declarați 
toți interni, creindu-sc o viață mai 
bună pentru acest lineret muncito
resc.

Totuși greutăți au fost enorme si 
în special greutățile economice nu 
'atlputut fi învinse în întregime.

Incheindu-și raportul tov. Bosică 
îndeamnă muncitorimea la unitate 
săndictW, la lupta pentru zdrobirea 

reacțiunii, la gruparea uituror munci
torilor în jurul viitorului comitet pen 
tru ca lupta sa fie mai eficace.

Iiij aplauzele muncitorimii, ia cu
vântul tov. Zaharia, președintele U- 
niunii Sindicatelor Metalo Chimice, 
arătând ca greutăți sunt și vor mai 
fi, însă muncitorimea trebuie să dea 
dovadă de înțelegere, trebuie să dea 
dovadă de forță morala și numai mă-

Darmoianu Sergiu, coreBp.
— Continuare tn om 3-a

Femei, mame!
Acum când din Moldova 

înfometată au sos t 150 co
pii cari ne cer sprijinul, 
rugându ne să-l găzduim 
până când o recoltă bună 
le va permtte întoarcerea 
printre ai lor, voi toate, să
race sau bogate, cori înțe
legeți atât de bine inima de 
copil; trebue să vă faceți 
dato'ia.

Gând țl-vă la copiii din 
regiunile însei etate, căto a, 
părinții nu i e mai pot da 
nici pâinea cea de toate 
zilele.

Gândiți vă la mamele cari 
se despart de copiii lor, 
fiindcă na vor să 1 vadâ 
murind de foame.

Gândiți vă la copiii siliți 
să și lase casele, părinții, 
ftoții, mergând tu locuri 
necunos ute, pentru a scăpa 
din ghlarele foametei.

Oândlndu vă la toate aces
tea, nu se poate ca inima 
voastră de mamă să nu vâ 
îndemne să le oferiți un loc 
ta casa voastră, la masa 
voastră, alături de voi, de 
copiii voștri.

Vt nițl, luați l, îngrijiți-i, 
țineți-le loc de mamă șt ve- 
ghiați asupra lor, până se 
vor putea întoarce la casele 
lor.

Venlti, ei vă așteaptă și 
așteaptă de'a voi un gest 
cald, ocrotitor, de mamă.

Elvlra Almășan
Președinta F. O F R — Deva

M. S. REGELE 
A DESCHIS 

Campania
de Sărbători 

pentru ajutorarea regiu
nilor lovite de secetă

Deschizând dampania de ajutorare 
cu prilejuț sărbătoririlor de Crăciun, 
M S. Regele ă dăruit Comitetului de 
ajutorare a regiunilor jovite de se
cetă un va^on de grâu.. Acesta este 
al treițea vagon donat de Majestatea 
Sa în cursul acestui an.

Apelul
M. S. Regina - Mamă Elena

M S. Regin’a-Mamă Elena a sem- 
natfurmătorul apeț către cetățeni pen
tru sprijinirea acțiunii Comitetului de 
Ajutorare a regiunilor țovite de Se
cetă.

„In preajma sfintelor sărbători ale 
Crăciunului'să se îndrepte gândul no
stru către cei în suferință-

Fa*0 un călduros apeț Ia inimile 
Ibiune și înțelegătoare ațe tuturor 
ajute pe cei greu loviți din cauza 
secetei.

Orice 'ajutor oricât de mic va fi 
binevenit”.

Pe drumul 
democrației
Soarele democrației strălucește tot 

maf luminos Ia orizontul nostru po 
lîtic. Norii întunecoși care tindeau 
Să provoace o furtună asupra țării 
noastre se destramă văzând cu ochii 
iar poporul nostru pășește unit, cu 
pașîrcpezi și hotarîți pe drumul drept 
al democrației deschis la 23 August, 
curătindu-l de ciclurile reacționaro 
fasciste ce-i stau în cale.

Văzându-se doborîți la p îmânt de 
forțele populare care au preluat pu- 
terea/la 6 Martie 1945, Maniu și Bră- 
tianu în jurul cărora s’au strâns toa
te rămășițele reacționaro-fasciste, au 
căutat să amngească poporul cu fel 
de fel de promisiuni false sperând 
Ca în felul acesta doar-doar s’o mi- 
loslivide ei și l)e-o întinde mâna «ă se 
ridice. Daca au văzut aa prin astfel 
de șiretlicuri îmi mai pot veni să in
ducă poporul în eroare, s’au erijat 

C. MigdaNn.
Continuare in pag. 2-a,



ZORI NOI

Directorul fabritei de marmelată 
( din HAȚEG sabotează 
producția și muncitorimea

In oi'fișul Hațeg, este o stațiune 
pentru valorificarea fructelor (fabri
că de marmeladi){ a Ministerului A- 
griculturii și Domeniilor, care are 
drept scop industrializarea și valo
rificarea marilor cantități de fructe 
existente, din această regiune.

Ir; fruntea acestei fabrici, încă pe 
timpul dictaturii a fost numit ingi
nerul Moțoiescu, care după data de 
23 August 1944, până și astăzi caută 
Sa pună piedici pentru a stagna prt» 
ducția..

Astfel în anul acesta — dela 1 
Noembrie până la 11 Dec. — timpUl 
sezonului' — fabrica a fost oprită 
pe motivul că, odată nu avea zahăr, 
Mtădată nu avea fructe, etc..

Mii mult decât atât — „dl direc 
tor” — în loc să adune fructe din 
regiunea Hațegului, unde se găsesc 
Birt labundență, a căutat să se apro
vizioneze din regiuni mai îndepăr
tate și asta o făcea pentru a putea să 
fixeze un preț mai mare — după 
bunul pțac — produselor.

Muncitorii nu au 
economat

încă din luna Septembrie a. ?., 
Ministerul Agricufturii, a acordat fa- 
bricei suma de lo milioane lei, pen
tru aprovizionarea celor 3o de muri- 
^tori și muncitoare pe care-i are.

Cu toate acestea „dl- director” nu 
<a obosit câtuși de puțin să facă 
Aprovizionarea necesară muncitorilor, 
tiin Rare cauză aceștia duc lipsur mari 

producția în loc să fie în creștere 
•dade.

Cu icâteVa zile în urmă munci
toarea lEtelca Borși — cu un copi
laș și fără nici o sursă de venit 
Afară de brațele ei de muncă, — a 
fost lăsătă pe drumuri fără consim- 
lământuf s-indic'atuțui respectiv pentru 
simplu] motiv — invocat - lipsă de 
lucru.

O anchetă fără rezultat
încă lunile trecute, în urma unui 

memoriu adresat de muncitorii ace
stei fabrici, Ministerului Agriculturii 
și Domeniilor, Direcția Viticulturi 
din acest ministefrț, a întreprins o ati- 
chetă asupra activității „directorului” 
Moțoescu. Rezultatul însă nu se știe 
nici acum.

Opinia (publică, indignată de tă
cerea ce o păstrează în jurul an-

PU B I c ați U N E
UirecțiuneajO^nerați a P.T.T. puberă 

ca vacanta a 8 posturi de sub- 
ofjcianți la oficiul P. T. T. Re
ședință De Va.

'Aspiranții vor depune un examen 
de'admitere la București în ziua 
de 9 Ianuarie 1947.

Atmtorii vor putea lua informațiuni 
de condițiile ce se cer Ia sec
retariatul oficiului P. T. T. TRe- 
ședință, Deva. 

chetei, cere să se comunice rezul
tatul. Și trebue să se știe de to.ți, ce 
s’a descoperit în 'sarcina acestui „di
rector”, care își închipue că în fab
rica Statului, se af[ă pe propria-i 
moșie-

Pentruca această fabrică să-și poa
tă îndeplini menirea de valorificare 
a fructelor din această regiune po
micolă și pentruca produsele să a- 
junga într’adevăr la consumatori — 
prin economafe și cooperative — la 
preț oficial, cerem Ministerului A- 
griculturii, să procedeze d!e urgență, 
Ia înlăturarea „directorului” Moțoes- 
cu,(numind în lcou| lui un element cîa 
stit și democrat.

N. F.
_________________________

Pe drumul
_________ Urmare din pag. l-a_________  
peste noapte în apărători ai Coroa
nei și Biser cii, spunând că guvernul 
instaurat ta cârma țări, la, 6 Martie 
urmărește îril turarea regimului mo
narhi: și distrugerea Bn.ricli, că Su
veranului Biserica ar fi împotriva re
gimului democrat.

— „Regele este cu noi”! Au spus 
e» sentențios.

Ei b’ne, faptele au desminț t acest 
lucru. <M. S. Regele n’a fost cu ei 
ici a fost acolo unde-i era locul Său 
firesc, aâturi de popor, La 1 Je- 
c?mb''P, g 1 Sin a 
răsunat puternfc în Camera Deputațl- 
lor, vestina poporului măsurile c.» 
vor fi luate de Guvern pentru îmbu
nătățirea concițiunilor de trai ale tu
turor straturilor sociale.

— „ECscrtca este împotriva regi
mului!”, țipau agenții reactiunii pe 
țoale cărări e.

Șf.această minciună sfruntată a fost 
spulberjată Ide fapta. Slujitorii Bise- 
seririi au făcut zid în jurul Guver
nului sprijin n u 1 în rezolvarea mari
lor greutăți ce-i stau în cale, contri
buind In special la ajutorarea regiu
nilor bântuite de secelâ. Iar v z’ta fă
cută zilele trecute de I. P. S. S, Pa- 
triarhu’lNico iim și membrii sf. Sinod 
Parlamentului, este concludentă. Bise 
rîea nu poate să fie decât al ituri de 
popob.

O altă lozincă din care făcea cal 
|de batae Teacțiunea este aceea prin 
carele arăta că Armata ar ffși ctj frn- 
polriva reg’mului democrat. Armata 
s’a smuls îrr ă oh glrarele întunere- 
pulu? în ca.-o a fost ținută de regimu
rile reacționare din trecut. Ea este a- 
s azi scut de apărare a regimului de
mocrat și a libertăților poporului, din 
care'se trage. Armata nouă muncește 
cu râvnă alături de întregul popor 
pentru refacerea economCă a țtr î.

După cum vedem, Rege, Guvern, 
Biser că. Armată, pășesc împreună pe 
acelaș drum luminos a] democrației, 
animați de acelaș ideal: refacerea și 
desvoltarealn’ștită a scumpei noastre 
Patrii distrusă de războiul fascist in

I
l^pl Acțiunea pentru ajutorarea ^^1 D* 

regiunilor bântuite de secetă

CALANUl IN AJUTORUL REGIUNILOR
^BAHTUITE

In localitatea Calan, a luat fiin
ță un Comandament Unic pentru a- 
jutorâ’rea regiunilor secetoase din 
Moldovă.

Echipe de colectare au colectat din 
satele:

Calan, Calanul Mic, Crișeni, Strei, 
Nădâjștia Inferioară, Nădăștia Supe- 
rioarăși Sâncrai cantitatea de 7oo kg. 
grâu si 45o.ooO Lei.

Colectarea continuă și pe măsură 
ce se adună alimente bani și îmbră
căminte se trimit celor loviți de se
cetă

S’au remarcat doamnele dela U. 
F. A. R. Munteanu Melania, Deuch

democrației
care a fost târîta de clicile reacționa- 
ro-fas.iste în frunte cu Maniu, Bră- 
Janu și Antonescu..

Șf acum, după ce au fost trântite 
lațppmânt, când nfrreni din țara noa
stră nu se îndură să le întindă măr-a 
isălse ridice, ce urmăresc clic Ie d-lor 
ALaniii și Bnătianu? Umblă pela uși 
stre ne cerșind în g*viupchi puterea 
oferind în schimb togățile și liber
tatea poporului nostru a'b’.a câșt'ga
fă Se pune însă întrebarea: Vor găsi 
oare ascultare la aceste uși streine? 
Să presupunem că da, fiindcă avan
tajele oferite sunt mari. Dar se na-' 
ște o întrebare: Poate C'neva să dea 
cuiva ceea ce nu are, nu-i aparțne?

NU! Categoric NU!
Fiindcă la noi în țară puterea a- 

parține poporului. Și ponorul nostru 
a1 și încredințat deacum această pute
re acelor forțe care știu s’o întrebuin
țeze în folosul sătu, pentru binele său 
[și nu împotriva sa cum a fost între- 
bu'nțaiăide acele clici care astăzi cer
șesc această putere pela uși streine..

Poporul și-a încredințat puterea 
sa forțelor’ Blocupu Partidelor 
Democratdfși el face astăzi zid în 
jurul Pararne ifului, primul par
lament cu adevărat reprezenta
tiv, și al guvernului, pentru a-le 
ușura marca sarcină ce o au 
de a scoate țara din impasul în 
carcfa fost aruncată de război.

ANUNȚ
Subcentrul de exploatare „RATA” 

£> ?va, publică concurs pentru ziua 
de 3 Ianuarie 1947, ora 9 dimineața, 
pentru ocuparea posturilor de mai 
jos:

12 locur* șoferi medanici; lo lo- 
%uri pentru taxatori; 1 gestionar pen
tru materiale; 1 gestionar pentru ma
șini; 4 mecanici; 1 fieiarț, 1 tinighi- 
giu; 1 sudor*; 4 spălători mașini^ 
2 grtsoii; 1 dactilografă-

Informații de detaliu se pot pri
mi la autogarajul „Rata” Deva, str. 
23 August nr- 7. Termen pentru de
punerea actelor 3o Dec. a. c

SECETA
Olga, Felzer Margare a, Delernia E- 
Usabeta, Lazăr Ana, Mihai Elena și 
Popovici Elena, deasemeni șefii e- 
chipelor de colectare Preot A. Lăză- 
rescu, Preot L. bficoara, loan Radu, 
Preot L. Frandsc, Irig C Constan- 
tinescu, Penescu Corne], Maldovah 
Vasile și' Popa Pavel.

Programul de radio
Luni, 16 Decembrie

Radio România Lib ră 48,3 m.
12.oo: Muzică românească. 12.«5 

Muzică, ușoară. 12.2o: Actualități 
12.24: Muzica românească.. 12.3o. 
Ș iri. 12.4o: Muzică ușoară. 12.5o.: 
De toate pentru toți. 12.54: Muzică 
variată- i-.Oo’- Spicuiri din presa in
ternațională. 13.1 o: Muzică româneas 
că- i3.3io: Știri- 184o: Muzică ușoă- , 
ră 13.45: Rodica vorbește femeilor. 
j3.5o: Muzică ușoară. 18.3o: Muzică 
românească- 18.4o: Din toate colțu
rile lumii. 18.45: Tinere talente: A- 
melia Oari, Arii și peduri. 19-bo.i 
Spicuri din presă. 19.05: Muzică ro
mânească. 19.15; Știri 19.25:.: Mu
zică ușoară. 19.35: Sport. 19.44: Mu
zică românească. 19.5o: Viața poli
tică. 2o.o5; D Eugen Popescu, arii 
vechi românești. 2o-25: Conferință 
2o.35: Muzică ușoară. 2o.45: Știri.

Marți, 17 Decembrie

Ora 12.00 Muzică românească- 
12.o5: Informații. 12.1o: Muzică u- 
șoară. 12.2o: Actualități. 12.24: Mu
zică românească. 12.3o: Știri. 12.4o: 
Muzică ușoară. 12.5o: De toate pen- 
trutoți.. 12 54: Muzică variată. 13.o»; 
Spicuiri din presă. ].o5: Formațiune 
de muzică ușoară a postului de ra
dio România Liberă.. Cântă Dorel Li 
vianu. i3.2o: Rodica vo bește femei
lor- {3 24: M izică românească. 13,8* 
gîfri. i3.4o: Cântă Dore! Lfviinu 
18.3o.Muzică românească. 18 4o: Di« 
toate'colțurițe lumii.. 18.45: Talente 
tinere: (Recital de pian Sandu Ro- 
șianu.l 19..oo: Spicuri dm presă- 19.o5: 
Muzică ‘ușoară. 19.15: Ș‘iri. 19.25: 
Muzică instrumentală. 19.35: Cronica 
pentru femei. 19. 44: Muzică sovie
tică- 19.5o: Viața politică. 2o.o5: Re
citatul d-pij Alex. Teodorescu — vi- 
oară^ In program muzică italiană. 
2o25: Conferință. 2o35: Muzică u- 
șoară româneasca. 2o..45: Știri.

ANUNȚ
Sindicatul Minier Minaur Zlatna, a- 

nunță ca Uzinele Minaur 7latina, 
angajează un șef de muzică pe» 
tru fanfară.

Doritorii de a ocupa acest post 
vor înainta cereri însoțite de re
ferințe, Uzinelor Minaur Zlatna.



gem noi 3

Deputat i P.C.R. aleși în cela 16 comisii narlamentare
Cu prilejul constituirii celor 16 

Comisiuni de lucru ale Camerei 
membrii grupului parlamentar ai 
Partidului Comunist Român au fost 
repartizați precum urmează:

Comisiunea l-a de Admin’strație ge
nerală, județeană și comunală

Tovarășii dr. Vasile Mârza, Andrei 
Pătrașcu, Const. Câmpeanu, Ion Vin- 
țe, Petre Tuedan și loniță Bărbules- 
•ru.

Comisiunea ll-a de Afaceri Strane
Tovarășii Gh. Vasilichi, Miron 

Constantin eseu, Gh. Apostol, dr.. Va- 
ille M ârza, Al. Drăghici și Alexan
dra Sidorovici.

Comis'unea lil a de Agricultură, 
Păduri și Domenii

Tovarășii Vasile Luca, N. Ceaușe- 
•cu, Marin FI. lonescu, Pavel Babuci, 
Const. Sandu, Vasile Vâlcu șl loniță 
Burbulescu.

Comisiunea IV-a a Armatei și a 
Marinei Militare

Tovarășii Gh. Stoica, Ilie Dragau, 
IRibai Florcscu, N. Popescu-Doreanu, 
G-ral N. Pârvulescu, D-tru Proto- 
popescu și Const. Doncea.

Comisiunea a V-a de Instrucțiune. 
Publică, Culte și BeUe-Arte

Tovarășii Gh. Vasilichi, I. Chi- 
finevski, Constanța Crăciun, prof. u- 
•iversitar irig. Gh. Nicolau și M.hail 
IRoșianu.

Comisiunea IV-a Financiară și 
Bugetară

TovarășiyAna Pauker, Miron Con- 
'«fantinescu, Andrei Neagu, Leontin 
Silaghi, Vasile Vaida, Gh. Stoica, dr- 
Bimion Oeriu, g-ral N. Pârvulescu, 
Stelian Moraru, Aurel Vijoli, Petre 
Bă lac ea nu,(Nicolae Cioroiu și Ion Po»- 
povici

Comisiunea VII de Lucrări pub
lice, căi ferate, căi de comunicație și

marină comerciala
Tovarășii Chivu Stoica, ConSt 

Câmpeanu, Emil Popa, prof. univ. 
Gh. Njcolau, D-tru Ivanovici, M hai 
Doica și Ștefan Pavel.

Comisiunea VIII de Comerț, Indu
strie, Mine șl Vămi

Tovarășii Mihai Mujic, Alex. ‘Sen- 
•ovirf, D-tru Focșăneanu, Alexandra 
Jidorovici, Aurel Vijoli și Petre Bă
lăcea nu.

Comisiunea IX a Muncii, Asigură
ri de Prevedere socială și Economie.

TovarășiiiVasile Luca, Gh. Apostol 
Em. Angheliu, Marin FI. lonescu, 
Ion Njculi, Olimpia Țenescu, și D-tru 
Hagiu.

Corni *"nea X-a de Sănătate și Igienă 
Publică

Tdv'arășii dr. Vasile Mârza, Neagu 
Andrei șf Elena Stoia.

•Comisiunea Xl-a de Legislație civi
lă, comercială și criminală

Tovarășii Emil Popa, N. Pop£> 

cu-Doreanu, Stelian Moraru. av. Ste
lian Nițulescu, Mihail Dalea, și av. 
D-tru Olteanu.
Compunea XII de Legkbț’e Fi'ca’.ă

Tovarășii Ion Vințe și Em- Anghe
liu.

Comisiunea XIH-a de Disc'plină, 
Incompatibilitate și Imunitate

Tovarășii Const- Pârvulescu, 1 
Rângheț, Al. Drăghici și Gh. Fio- 
rescu.

Comisiunea XlV-a de Poștă
Telefon, Telegraf

Tovărășii N. Ceaușescu, Ilie Dră-

Continuarea discuțiilor la proectul 
de răspuns la Messaî

Ședința de Vineri dim. a Camerei 
s’a deschis sub președinția d-lui M - 
h'ail Sadoveanu Continuând discuțiile 
la proectul de răspuns la M’sajul 
Tronului a țuat cuvântul dl. Star.cru 
Stoian fruntaș în Frontul Plugari
lor D-sa a făcut o amplă analiză a 
mișcării țărănești în desvoltarea că
reia se deosebesc trei faze: A pașop
tismului, a poporanismului și a treia 
fază în care s’a încercat închegarea 
unui partid țărănesc ai cărui ideologi 
au fost între alții C. Stănescu, Virgil 
Madgearu In continuare vorbitorul 
s’a ocupai de concepția d-lui Ion M:- 
halache asupra populației satelor și 

:a relevat destrăma-ea Pirtidujui Na- 
țîon'd Țărănesc de sub șefia d-lui 
Manîii leare între altețe a păcătuit 
jși prin felul cum a guvernat țara în 
douî rânduri, guvernând net an ță
rănește jprin cele două cunoscute legi : 
a c'rculației bunurilor țărănești și cea 
a cor.versfunei

D' Stanciu Stoian a fixat apoi po
ziția Frontulu Ppigarilor față de gu
vern: șî fața de proectul de răspugs 
la Mesajul Tronului.

♦

Ședința dc Vineri după" amiază a 
Came/.i Deputaților a fost deschisă 
Ia ora 14 sub președinția d-jtii M> 
h'afl Sadoveanu. "Au continuat discu
țiile cu privire Ia proeciu] dc răspuns 
I r Mesaj.

Primul a piat cuvântul deputatul 
Sîmion Gârbovcanu din partea P. S. 
JD (care a arătat sîtițația favorabilă 
lîn care se găsesc muncitorii sub gu
vernul atțual în continuare a ară
tat că P. S. D sprijină guvernul și 
este de acord cu proectul de ițls- 
puns la Mesaj.
ODeputala Elena Livezcanu din par

tea Frontului Ppigarilor a arătat că 
acest partid va lupta cu toate ener
giile pentru a se asigura popUjațici 
rurale ajutorul sanitar necesar pre
cum și ridicarea ci culturală. Frontul 
Plugarilor își dă întreaga adeziune la 
proectul dc răspuns Ia' Mesajul Re- 
g’aL •-
[Deputatul Vasițiu-RăScanu a expri

mat recunoștința pentru acordarea de 
drepturi cetățenești Armatei. Cerc îm 
bunătățirea situației materiale și mo 

gau, Vasile Vâlcu, Const- Ghiață, Gh. 
Marussi, Ștefan Pavel și'Const. Bar- 
zon.
Comisiunea XV-a pentru recunoaște

rea Persoanelor Morale
Tovarășii'Leontin Silagy, Pavel Ba 

buci, av. Stelian Nițulescu și D-tru 
Ivanovici.
Comisiunea XVI-a de Petițiunî

Tovarășii Const. Pârvulescu, O- 
limpia Țenescu, Gh. Barbu și Const- 
Barzon.

rale a cejor loviți de urgia războiu
lui asgurându-se invalizilor o vîață 
demnătdupă război. In continuare sub 
liniază ajutoruț dat poporului român 
deeroica Armată Roșie a Uniunii So
vietice pentru care trebue să ne a- 
rătăm toată recunoștința.

Dl. Octav Livezeanu ministru^ in
formațiilor subliniază că în această 
zi de ]3 Decembrie în anul 1918 gla
sul în?bușit aț armatei s’a manife
stat în Piața Teatrului Național prin 
rafala de mVnB'ere iar azi glasul li
beral armatei a fost auzit ța tribuna 
P .riarner.fuțu' prin dl- deputat Vâ
slim RUcanu

Alegerea Comitetului Sindical la 
U. ?. H. din Hunedoara

— Urmare din ppg. la — 
rind producția, situația lor și a între
gului popor via fi /mai bună.

După primirea raportului de că
tre adunarea generală Comisia Inte
rimară se declară demisionată.

In/fimpul cât Comisia de candidare 
con pusă din tov. Zaharia, Oprișan, 
ling Niculescu și Pudău, s’a retras 
pentru deliberări, au luat cuvântul 
tov Dnmiti-escu Vaier, Lăscău Nico- 
lae Fk moșteanu.

Terminându-și (deliberarea Comi
sia de candidare, expune principiile 
care au s^a*- la baza întocmirii pistei 
de Candidați, arătând că cei propuși 
sunt dintre ce. mai buni muncitori, 
cel mai devo’ați clasei muncitoare, cei 
mai cinstiți și care au dat dovală de 
spirit de combativitate pentru cauza 
justă a muncitorimii în dese rânduri.. 
Acești candidați fac parte din F. U. 
M., din acel front care a răsturnat 
dictatura lui Antoncscu, a tius
o luptă consecventă contra guverne 
lor reacționare după 23 August, acel 
front care susține regimul demo
cratic din țara noastră și este că
lăuzitorul, organizatorul si îndrumă
torul clasei muncitoare

Au fost aleși în unanimitate de vo
turi, următorii candidați:

Din partea P.. C. R.,: Bosica Gh. 
Budău Aron, Kovaci Frânase, Man 
.Emanuil, Preda Elena, Stancîu Ni- 
colac, Ing. Pugacev Vasile, Pocola 
Nicolae șî Dobrcanschi losif..

Din p'artca P. S. D.: Gherase loan, 
Tuiți Vasile, Lăsconesc Ștefan, Să-

Din câmpul mun<n x

Derubau sprijină 
reconstrucția tării
Călătorind pe traseul Sebeș-Arad, 

întâlnești în muțte locuri grupuri de 
muncitori, care muncesc necontethrt 
la repararea șosejelor, iar, din loc în 
loc câte o tablă mare îți atrage a- 
tenția „Derubau sprijină reconstruc
ția țării”. Lozinca e izvorîtă din dra
gostea nețărmur.tă a muncitorilor de 
'a-și vedea țara reconstruită, șoselele 
șî drumurile refăcute. Intrând în vor
bă cu muncitorii vei afla foarte re
pede că ei muncesc cu tragere de 
inimă fiindcă nu mai sunt lăsați ca in 
trecut la cheremuț altora, când an
treprenorii le sustrăgeau din salarii 

și materiale sabotându-le mun
ca.

Dovadă că ei muncesc conștiențî, 
dându-și seama de ce însemnează 
reconstrucția țării, ne stau mărturie 
realizările din domeniul refacerii.

confere e de ir.un^ă su ît în nu
măr de 8, iar cele înfăptuite până a- 
cumȘunt: fundație pentru șosea 16 șî 
jumătate km., asafltat 9 km.,, tera- 
s'amente rio ooo m3, săpături pentru 
diguire 85o m3, pavage 7.5oo m2, 
precum și alte lucrări împortante ca, 
terasament,superficial,canalizări șțj be 
tonări, podețe, etc., Valoarea lor ri- 
dicându-se la suma de 23,8 miliar
de lei.

Toate acestea constitue un pas 
spre progres prin realizarea unui 
punctklin platforma program.

C. POPA

fT bău L’Tu, Costică Nicolae, Hașu 
loan, Irg. Bărbulescu și Socol Ghe- 
orgl»e.

Supleanți :'P. C R.: Lăslău loan șî 
Scutaru Stan.

P- S. D.t Șardi Ștefan, Maxim 
loan și Farcaș Ludovic.

Ca cenzori: Jurca Gh. (P. S. D.) 
,și Dobra Constantin (P. C. ,R.)iar ca 
supleanți la cenzori: Cristescu Gh. 
(P. S. D) și Zăvoianu Petru (P.C.R.)

Adunarea generală a muncitorilor 
din Uzinele U. F. H. a fost Însufle
țită s'alariații participând cu toții la 
vo area ca id d ți'or, care snnt 
/iubiți de massă pentru lupta pe! care o 
depun zi de zi în mijlocul muncitori
mii.

F. U. Mf' a dat dovadă de unitate 
desăvârșită, de un spirit larg de com
bativitate și de luptă organizată. Pa 
de altă parte s’a dovedit că într’a- 
devăr cele două partide muncitorești 
sunt exponenții clasei muncitoare, 
primvotul unanim pe care l-au obținut 
candidații propuși.

Muncitorimea din Hunedoara, a 
dat dovadă de simțul realității de < 
maturitate politică, de spirit dc dis
ciplină și clan în juptă.

Prin această strălucită victorie a 
F. U. M. rcacțiunca de pretutindeni a 
primit o palma uriașă.

Adunarea Generală a muncitorilor 
la luat sfârșit într’o atmosferă de a- 
dâncă prietenie muncitorii plecând pe 
la casele țor cu zâmbete pe bu^e, 
fiindcă știu că acei pe dare i-au ales 
sunt cei m'ai devotați fii ai lor..
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Ședinfa Consiliului de Securitate sl 0. N. U. Inthidcrea Primului Congres Slav
Moicova. — 13, (Radio). Erl a avut 

loc d ședinței a Consiliului de Secu- 
iit«te. Consiliul in unanimitate a ho- 
taritsă recomande Adunării Generale 
■a primească Siamul ca membru al 
Organizației Națiunilor Unite.

Apoi,'Consiliul de Securitate a con- 
tinuatiexaminarea memoriului înaintat 
de^guvernul grec. D. Tsăîdarfs primul 
ministru al Greciei a afirmat în cu
vântarea sa că mișcarea partizanilor 
din Grecia este aprovizionată și sus- 
fuută de Iugoslavia, Bulgaria și Al
bania.

Reprezentantul Jugoslaviei a de- 
■■onstrat lipsa de temei a acuzații
lor Conținute în memoriul grec și în 
•Hvântarea d-lui Tsa'daris. Cauza in- 
ddentclor din Grecia se află nu în a- 
tara d înăuntrul Gr eciei. Actului gu-

vern grec caută să înăbușe forțele 
democrate și provoacă războiul civil 
Reprezentantul jugoslav a arătat că 
pe.itru'actua’a situație din Grecia poar 
tă vină și Anglia, care-și menține 
trupele acolo care-1 susțin pe 
Tsaldaris. .

200.000 de persoane au participat la 
un Impunător meeting la Belgrad

Belgrad. — Cu ocazia terminării 
|ucrări[Oi primului congres slav Mi
ercuri după, amiază s’a ținut pe piața 
Republicel din Belgrad un impună-

Trei ani dela încheierea tratatului
Sovleto- Cehoslovac

Praga; — Cu prilejul celei de â'^-a 
aniversări a tratatului sovîeto-ceho- 
slov'acde prietenie, ajutor și colabora 
re după război, societatea de priete
nie teu Uniunea Sovietică a ținut o 
îhtrunjireiTa care au asistat și membrii 
guvernului în’ frunte cu primi w mi
nistru Gotwald precum' și reprezen 
tanții armatei și instituțiilor.

Luând 'cuvântul președintele adu
nării naționale a declarat între altele: 

,,Noi mienținem legăturile noa
stre prietenești nu numlai cu U- 
niunda Sovietică ci și cu toate 
celelalte state democrate atât în 

vr< mun bune cât și ici vremuri 
grele”..

BULETIN EXTEBN
Consiliuljniniștrilor de externe și-a 

tacheiat Joi seara lucrările ajungând 
ta un acord asupra tuturor probleme
lor in legătură cu tratatele de pace 
ra ode 5 țări foste satelite ale Ger~ 
■taniri

Declarațiile lui Girai cu privire 
la hotărîrlle O.N U. împotriva regimului Franco

Washir.g on. — După ce Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite a votat 
rezoluția prin care se recomandă che
marea'ambasadorilor statelor mem 
bre ale O. N. U. dela Madrid, dl Gî-

r'al, șeful guvernului republican spa- 
nibl/Jin exilj^a declarat: „Sunt extrem 
de satisfăcut de această primă victorie 
asupra reg mulul Franco.

tor1 meeting la care au piat parte pa
ste 2oo ooo 'de persolane..

Enormă mulțime a făcut manifes
tații pline de entuziasm pentru amf 
ciț a, fraternitatea și uniunea popoa
relor s țave ac'amând în mod căldu
ros pe șefii diferitelor delegații, îs 
special pe mareșalul Tolbukin care a 
apărut în balconul teatrului național 
înconjurat de membrii delegației w 
vietice.

L'a desfășurarea manifestației au 
asisîat membrii guvernului jugoolas 
membrii corpului diplomatic precum 
și delegați ai organizațiilor sociale șt 
politico-

Au luat cuvântul mai mulți ora
tori, cari au subliniat contribuția pa 
poarelor slave la vh foria împotriva 
fascismului, precum și legăturile Mi
jești dintre popoarele ălave.

întreaga asistență a ovaționat În
delung pe generalissimul Stalin pr»- 
cum și pe mareșalul Iugoslaviei 
sef Broz Tito.-

*
La ședința plenafrlăf a Adunării Ge

nerale a Națiunilor Unite, Turcia și 
Olanda au fost alese membre în co
mitetul economic și social.

♦

Molotov se opune Ia participarea 
Chinei la lucrările conferinței dela 
Moscova pentru elaborarea tratatului 
fie pace cu Germania întrucât la Pot- 
wdam s'a stabilit ca vor lua parte 
la lucrări numai statele care au partî- 
«p*t la capitu’area Germaniei...

*
Ln mai multe sectoare din insulele 

[ava și Sumatra continuă să se dea 
lupte înverșunate. Operațiuni fără în
cetare au avut loc ln mal multe re- 
giuii.

PARTIDUL COMUNIST FRANCEZ 
dorește jă capete lămuriri cu privire la 

orientarea politică a guvernării lui Leon Blum
Paris- — La ședința Adunării Ge

nera}* a Franței, în momentul ale
gerii d-lui Leon Blum ca președinte 
'aîgrv trvvru , au luat ctuvântu] repre
zentanții partidelor politide care au 
făcut declarații asupra poziției lor.

Jaqques Duclos, secretar ăl Par-

fiefului Comunist, ’a declarat că alege
rea șefului guvernului e£te n;umâf 
primul pas și Partidul Comunist do
rește să capete lămuriri în ceea cepri 
vește'.orientarea politiqă a (guvernului. 
Noi vom vota pentru Leon Blum dar 
votarea de azi nu determință poziția 
penare o vom ocupa mâine.

Cu ocazia zilei tineretului antifascist din Franța

*
Iugoslavia a depus la O. N. U. o 

•erereprin care cerc să fie admisă la 
discuțiilecu privire la tratatele cu Ger 
mania și Austria..

★

Primul ministru Egiptean a desmin 
|it svonurile după care d-sa 
si plece la Londra pentru 
noui negocieri cu guvernul

♦

L-i sud-vest de Tabriz, în
•ijan luptele continuă intre forțele gu 
vern'an entalc și cele populare.

*
Praga. — Guvernul republican spa 

mof din exil a numit primul său 
Miniștrii plenipotențiar la Praga, care 

I* ți prezentat scrisorile sale de a- 
•recltare președintelui Beneș.

Tineretul Sovietic felicită 
tineretul francez

Pentru propășirea tării
— Urmare din paj. I. _

Rezultatele obținute de echipei 
șoc, în atest sens, sunt un exrmpfa 
viu a ceeace se poate face.

Dar nu e destul ca o echipă de 
muncitori să facă sacrificii, iar noi 
ceilalți, să stăm de-o parte. E inad
misibil acest lucru..

Pentru realizarea sarcinei noastre 
iva tjrebui, ca fiecare din noi, să ne 
consideram permanent mobilizați, ta 
locuj de muncă unde ne aflăm, să1 fina 
pionerj^i muncii reconstructive, ai mU 
ririi producției.

Nu v*a fi însă pe deplin 
efortul depus, dacă munca 
nu vă fi organizată și clacă 
întări disciplina în muncă.

In acest fel numai, vom 
jungela rezumatul scontat.

Legile (economice și ce|C( cu ca
racter social, cari sunt gata și vor fi 
bduse în curând — peste câteva zi
le — în discuția Parlamentului, vor 
stimula și mai mujt efortul miincito- 
rilor în inunda de mărire a produa- 
ției, dc refacere a economici noastrw 
naționale.

D.ir, — așa cum am arătat și alt? 
dată — aceste eforturi nu se ce» 
numai muncitorilor.

învățând din exemplcje lor, tre- 
bue ica toți cetățenii, toate valorile, 
toate clementele conștiente, toți cei 
cari își iubesc cu adevărat țara, să 
unească cot la cot și mână în mânii 
pt reconstrucție, pentru ridicarea Ro
mâniei.

fo|osito» 
noastrJI _ 

nu vom 1

putea a-

ar urma 
a trata 

britanic.

Azerbai-

Moscova, 13, (Agerpres) . Agen
ția Tass transmite: Cu ocazia ce
lebrării zqei tineretului internațîofnăl 
din Franța, comitetul tineretului an
tifascist sovietic a trimis următorul 
mesaj de felicitare tinerelului fran
cez:

„Iu numele tineretului din Uniu
nea Sovietică, noi, felicităm tineretul 
francez cu ocazia zilei tineretului și 
vă dorim succes în realizarea uniunii 
întregului tineret democrat din Fran
ța în luptă în contra reacțiifnii pqn- 
tru democrație și pentru un viitor 
mai bun.

Manifestații antibritanlce fn Italia
Trupele engleze au deschis focul centra 

demonstranților — Numeroși răniți
Roma. Trupele britanice din; 

Paduajaii deschis focul Marți seara cti 
arme automate ridicând trei persoane 
civile în urma manifestațiilor aut bri
tanice care s’aii desfășurat din zori 
și până târziu scara..

dcIn cursul după amiezii și scrii 
Marți cel puțin 5o dc vehicule mi
litare britanice au fost răsturnate și 
incendiate de mulțime.

In cursul incidentelor s'au înregi
strat 2o dc răniți. ICltl|l țl răspAndl|l 

ziarul .ZORI NOI* |
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