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Marea adunare a Frontului Unic Muncitoresc
LA ALBA-IULIA

MOSCOVA. — Ziarul

Generalisimul I. V. Slalin

.Steaua Roșie", oficiosul 

armatei, a anunțat că Io- 

sif Visarionovlci Stalin, a 

fost ales în unanimitate 
în Sovietul Suprem, în dis

trictul electoral „Stalin' 

dîn Moscova, unde șl-a 

fost prezentată candida

tura.

in ziua de 3 Februarie 1946, 
in aala cinematografului .Capitol" 
din Alba Iulia, a avut loc o Im
punătoare adunare a Frontului 
Oaie Muncitoreic, la care a luat 
parte un numeros public, din ora; 
fi împrejurimi.

Au fost de fa(ă țărani, munci
tori din întreprinderi, funcționari 
ai diferitelor Instltuțiuni — de 
astădată într’un număr impunător, 
— corpul of.țeresc, care a repre- 
xntat Armata democratică, 
precum fi membrii fl alm- 
patizanțil Partidului Comunist 
fi Social Democrat, din oraf fi 
Împrejurimi.

Sala cinematografului .Capitol", 
prezintă un aspect sărbătoresc. 
Drapelul Tricolor și drapelele Ma
rilor Națiuni, a Uniunii Republice 
Socialiste Sovietice, Angliei fl 
Americel, străjuesc poitretele M. 
S 'Regelui Mbai I, Lenln fi Ge- 
oaraiUșlaudui' Șlaiia.

Dup* ce corul muncitoresc dela 
Fabrica .Vlrglnla", condus de 
d. profesor Ale xl, a Intonat Imnul 
Regal, Internaționala, tov. Vinger- 
■n Virgil, — luăad cuvântul — 
aduce salutul Partidului Comunist 
Român, Org. Alba luila. D-sa a- 
rată suferințele clasei muncitoare, 
«a.loataU, umilită fi batjocorită 
de exploatatori reacționari. Arată 
apoi marile progrese realizate de 
■nsncitorimea din U.R.S.S. condus 
de Partidul Comunist In frunte 

Generalisimul Stalin In munca 
de construcție fi In luptă de eli
berare a popoarelor. Astăzi Uniu
nea Sovietică, constituie principa
li razlm al păcii intre popoare.

Zrua de astăzi, să fie un prilej 
de cimentare a năzuințelor noastre 
de mai bine, pentru toți cetățenii 
democrați al aceitei țări, ind fe- 
rent de naționalitate sau corfe- 
aunK. Toți muncitorii, țăranii fi 
intelectualii, să spnj n'm guvernul 
Dr. Petit Groza.

Cu puteri sporite să ne pregă
tim in F.U.M., pentru marea bă
tălie a alegerilor, cari strânse co
laborând In F.N O. vor aduce o 
nouă victorie, a torțelor democra
tice unite din țara noastră, — a 
rmfedat tov. Vingerzao.

Luând cuvântjl tov. Nlstor Va- 
ble din partea Partidului S. D. 
Org. Aibă Iulia, vo bejte despre 
importanța F.U M. exprlmânlu-șl 
bucșirla, pentru participarea la a- 
•eastă adunare a tuturor cetâțe- 
ailor. Indiferent de naționalitate 
m religie.

Din lupta comună împotriva a- 
anpelrll ce au avut de dus, mun- 
dtorll din fabrici fl întreprinderi, 
Intelectualii, s’a închegat Frontul 
Unic Muncitoresc.

împotriva acestui bloc de gra
nit al F.U.M. au început să se 
opună elementele fasciste-reacțlo- 
nare, cari în nenumărate rânduri, 
au tulburat ordinea publică, au 
lovit in populația pașnică, prin 
exploatarea serbărilor naționale fi 
a Coroanei.

In încheiere îndeamnă la luptă 
contra tuturor reacționarilor, spe
culanților și sabotorilor acestei 
țâri.

A vorbit apoi tov. lvanovlci 
Victor, care a adus salutul Sindi
catelor U ite din Alba luila, în 
calitate de prefedlnte.

D-sa a făcut un istoric al Org.

La 10 Martie

Congresul Partidului Social Democrat 
va hotărî atitudinea partidului 

fa.ă de ctagcrZ
In ziua de 9 șl 10 Feb

ruarie a. avut loc la Bucu
rești ședința plenară a C. C. 
al P. S. D.

Luă id In discuție problema 
tacticei tn viitoarele alegeri 
parlamentare stabilind că 
— în conformitate cu rezo
luția Conferinței partidului 
din 1—8 Dec. 1945 — este 
cazai a se reexamina hotă- 
rlrea principală de a merge 
singuri In alegeri luată de 
acea Conferință, a hotârlt 
printre altele următoarele:

I. — In unanimitate, — 
convocarea unui congres ex
traordinar al partidului pentru

Lupul își schimbă părul 
dar năravul ba... X

Un legionar cunoscut în fruntea Organizației 
Partidului Național-Țărănesc din Uia

Reacționarii ți toate lâpâdâtu- 
rle fasciste s’au bucurat de 
un eveniment, ce s’a produs tn 
comuna lila șl anume apariția 
fl'mel partidului Național- Țâ
ră esc al lui Manta, de arece au 
gătit momental potrivit, ca să 
lasă la lumină șl, peste noapte 
să se facă .politicieni democrafl 
de mare valoare".

Cănd am văzut firma națlonal- 
fâ'ănistă ne-am adus aminte de 
vechiul proverb, că lupul Ișl schim
bă părul, dar năravul ba pen- 
tnci ne-am dat seama cine se 
ascande dspd această firmă vop
sită ca nerușinare tn tricolor.

Sindicale, care sub semnul F.U.M. 
dela 1 Mal 1944, până în zilele 
noastre, au mobilizat forțele mun
citorești de toate categoriile, pen
tru zdrobirea fascismului german 
și militarismului japonez, iar în 
interior, au luptat pentru curăți
rea aparatului de Stat, de elemen
tele fasciste și reacționare, sanc
ționare speculanților și sabotorilor 
și marea infătuire a reformei a- 
grare, pentru care a luptat în 
frunte guvernul de concentrare 
democratică, Dr. Petru Groza.

Adunarea a luat sfârșit, prin 
rularea filmului sovietic Partozlorii 
țarinei.

data de 10 Martie crt. cu 
unicul punct la ordinea de zi: 
„fixarea definitivă a modului 
de participare a P S D. în a- 
legerlle parlamentare", și

II. — cu majoritate de 19 
voturi contra 10, să reco
mande acestui congres parti
ciparea pe liste comune cu 
organlzațiunile muncitorești și 
democratice cari au constituit 
Guvernul la 6 Martie 1945. 
O comisiune a Comitetului 
Central, va discuta condițlu- 
nlle de alcătuire a acestui 
cartel, cari vor fl înfățișate 
congresului.

Ne întrebăm ce drept au acești 
mizerabili, să se folosească de 
tricolorul unul popor cinstit șl 
muncitor ?

Ișl daa seama că tricolorul 
simbolizează suferințele șl nă
zuințele poporului romăn șl nu 
poa'e fl folosit de el la taraba 
electorală? Acești așa alșl na
ționaliști cartau vândut șt ar fi 
tn sfrare să vândă din nou Țara 
șl Națiunea, mat au dreptul ca 
să pomenească ds tricolor ? Sun
tem siguri că poporul treaz nu 
se lasă înșelat șl vândut de acești 
nemernici.

Contioura b paa. 3-a

0 cuvântare plină de învățăminte
Ziarul „Scânteia" comen

tează sub acest titlu discursul 
rostit de Generali8Simul 
Stalin In ajunul alegeri
lor cari au avut loc în U. R. 
S. S. la 10 Februarie a. c. și 
anunță o serie de articole în 
care se va ocupa cu toate as
pectele acestui discurs de o 
importanță istortcă mondială.

Vorbind despre felul cum a 
fost primit discursul Genera
lisimului Stalin 21arul scrie:

Cuvântarea sa a stârnit un 
val de entuziasm In sufletele 
oamenilor sovietici care văd 
în Stalin pc marele conducă 
tor de popoare și oști ce au 
zdrobit fascismul și care as
tăzi își refac mai mândră ca 

CHEMAREA 
Confederației Generale a Muncii 
cu ocazia comemorării luptelor 

dela Grlvl|a 1933
Se împlinesc 13 ani dela luptele eroice ale muncito

rilor ceferiști dela Grivița din 15 Februarie 1933.
Ca un singur om s’au ridicat muncitorii ceferiști să 

apere cu entuziasm și hotărire dreptul la viață al în
tregii muncitorimi din țară ca și drepturile poporului întreg.

Guvernul național-țărănesc al lui Maniu șl Vaida a 
respins cu g'oanțe cererea muncitorilor ceferiști pentru 
pâine, pace, libertate.

După ce sângele muncitorilor dela C. F. R. a curs 
în valuri Maniu șl Vaida au Introdus teroarea cruntă 
împotriva sindicatelor muncitorești și a tuturor lucrăto
rilor antifasc'ști, iar pentru a se Înăbuși orice încercare 
de a porni din nou la luptă au vârât fn temnițe pe cei 
mai bunii fii ai clasei muncitoare, Gheorghiu-Dej, Chlvu

- Cnntlnmri tn Mflnn. 3

țSJ fJn aspect al orașului Voronej (U. R. S. S)

oricând scumpa lor Patrie So
vietică.

Dar discursul lui Stalin a 
fost primit cu deosebită căl
dură și cu mare interes de 
oamenii din Întreaga lume, 
devotați progresului și demo
crației. Intr'adevăr Stalin vor
bește în numele Uniunii Sovie
tice, țara democrației socia
liste, sta/ul puternic care este 
un vejnic apărător al păcii, 
al libertății și independenții 
popoarelor.

Despre cauzele războaielor 
și curaterul războiului împo
triva (.seismului dus de Na
țiunile Unite In frunte cu U. 
R S. S. ziarul citând pe Ge- 
neralissimul Stalin scrie.

— Continuări Io pag. 3 —
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Sfaturi pentru plugari

Și cartofii se put toiosi pentru hrânirea animalelor
Cartofii se pot folosi pen

tru hrănirea animalelor sub 
forma lor crudă sau ferți și 
numai acei care sunt mici șl 
nu se pot folosi pentru hrana 
noastră. Ei se vor folosi in 
primul rând pentru hrana por
cilor și numai fierți sau opă
riți, cu scopul de a înlocui 
grăuntele, care sunt trebuin
cioase omului.

lainte de a se fierbe car
tofii trebuiesc bine spălați de 
pământ și apa cu care se 
fierb cartofii se aruncă. Car
tofii fierți se amestecă cu 
alte nutrețuri ca de pildă cu 
fân de lucernă sau de trifoiu 
și pleavă de cereale, sub for
mă tocată in cantitate de 15 
la sută din hrana lor zilnică.

Cantitatea de cartofi ce se 
poate da la porci depinde de 
vârsta și greutatea lor, de 
exemplu: purceilor In prima 
lună II se dă jum.—unu kgr. 
cartofi la care se va mai a- 
daugă 7«—7, kgr. uruială al
cătuită din 70 la sută turte 
sau târâte de oliaginoase și 
30 la sută uruială de orz. 
Cu cât purceii cresc rația 
trebue mărită.

Porcii care au 5 luni li se 
vor da 8 5 kgr. cartofi fierți 
sau murați iar cel care trec 
de 120 kgr. vor putea mânca 
10 kgr. cartofi la zi.

La îngrășatul porcilor mari 
puterea hrănitoare a cartofi
lor In comparație cu alte nu
trețuri este următoarea: 4 kgr.

VIEATA DE PARTID

Distribuirea carnetelor
de membru de partid la Deva

In ziua de 14 Februarie a. c. 
a avut loc in localitate solemni
tatea împărțirii primelor carnete 
de membru de partid, in orezen(s 
tov, din localitatea Deva.

Ședința este deschisă de tov. 
Lazăr - secretarul organizației lo
cale Deva.

Dupăie arată lupta grea dusă 
de partid In timp jI 06101* 20 de 
ani de aspră Ilegalitate îi care a 
fost aruncat de partidele „Istorice** 
arătând apoi importanta carne
tului de membru, tov. Lazăr prin
tre altele spune:

„Impărtlnea primei serii de car
nete la Deva înseamnă pentru,col o 

adevărată sărbătoare, care fapt 
trebue să ne dea noul puteri de 
muncă, un nou Imbold șl noul 
for|e pust In s'ujba partidului, 
pentru ducerea la Îndeplinire a 
tuturor sarcinilor care stau In 
fa|s fiecărui membru de partid și 
cari sarcini tre biesc Înfăptuite 
spre binele partidului, a tuturor 
ceio' ce muncesc.

Urmează apoi Împărțirea carne
telor după care la c< vântul tov, 
Schmldt care mulțumește în nu- 

cartofi fierți produc același 
spor de greutate ca și un kgr, 
de orz sau 0,9 kgr. porumb, 
sau câte 6 kgr. lapte inte
gral ori 12 kgr. zer.

Hrănirea porcilor cu car
tofi timp mai îndelungat nu 
este cu putință pentrucă se 
îmbolnăvesc deoarece nu con
țin substanțe hrănitoare sufi
ciente pentru creșterea și păs
trarea vieții animalelor.

La vitele cornute cartofii 
se dau sub formă crudă to-

înflorirea culturei și artei naționale în Ucraina 
de Nlcoiaî Pascin

Președintele comitetului pentru chestiunile așe
zămintelor culturale, pe lângă Consiliul Comi

sarilor Poporului al U. R. S S. Ucrainene.

Țara fericită și bogată fusese 
Ucraina până la izbucnirea războ

iului.
Anii premărgători răi boiului au 

fost o perioadă de înflorire a 

culturei și artei naționale. In 

vremea aceea exista în cuprinsul 
Ucrsinnei un număr de peste 41 

mii de ciblioteci. având toate 
împreună 80 milioane de cărți. 
Ocupantii au pricinuit mari daune 

așezămintelor culturale ale repu
blicii. Nemții au devastat un 
număr foarte mare de clădiri ale 
bibliotecilor, au ars și au dus în 
Germania circa 50 milioane de 
volume.

mele tov. cari au primit primele 
carnete de membru do partid din 
loc. Tovarășul N. Ștefan în limba 
maghiară se adresează mem
brilor de partid într’o cu
vântare scurtă dar însuflețită 
spune printre altele i „Cea mal 
mare sărbătoare din viata unui 
membru de partid este desigur 
momentul în car el pnm.șle de
corația care este carnetul de 
membru. Drr acest carnet în- 
samnă totodată și luarea angaja
mentului care este de fapt Intro
dus șl în statutul nostru „să fie 
în rândurile maselor un luptător 
devotat, să șl întărească perma
nent legătura cu massele* să fie 
disciplinat șl vigilent veghind la 
unitatea partidului șl să fie un 
exemplu de conduită morală."

Nu este admis — spune în 
fncheere tovarășul Șlefan — că 
nici în părțile cele mai ascunse 
ale cooștlintei unul tov. să exltste 
ură f uță de un om numai pen
trucă face parte din altă rasă sau 
naționalitate.

Ședinja la sfârșit într’o caldă 
armonie cu adevărat tovărășească. 

cate mărunt. La vacile cu 
lapte se pot da 10—15 kgr. 
cartofi pe zl de fiecare ani
mal. Vacile puse la Îngrășat 
pot primi cantități mai mari 
de cartofi.

Oile și caii trebuie să pri
mească o cantitate mai mică 
pentrucă lor nu le place nu
treț prea mult apos. Dease- 
menea la păsări se dau car
tofi numai pentru îngrășat.

Cartofii înghețați pot fi fo
losiți numai fierți sau opăriți.

Activitatea creatoare a început 
încă în timpul războiului, fiind 
continuată cu succes și în pre
zent. Refacerea bibliotecilor este 
înfăptuită în ritm rapid. Din di
ferite orașe sosesc cărți. Popula
ția orașelor ruse a adunat și a 
dăruit bibliotecilor Ucralnieni un 
milion șase sute mii de volume. 
Editura Ucraineană desfășoară o 
vsstă activitate; a tipărit deja o- 
perele Iul Taras Șovenco, Ivan 
Franco, Lesia Ucrainca, Mlhail 
Kut'blnkl, căr(i ale scriitorilor 
contemporani, manuale pentru 
școli și lucrări științifice etc. 
Editura de stat f»ce în prezent 
pregătiri pentru tipărirea enciclo
pediei sovietice ucralniene, cuprin
zând 30 de volume.

Pentru a-șl putea face oricine 
o Idele asupra ruinărilor prici
nuita de către nemți clădirilor is
torice, ajunge să relevăm soarta 
Mănăstirii Kiev-Pecera. Aceasta 
Măreață mănăstire, construită în 
veacul al II-lea de maeștri bizan
tini, a fost complect jefuită de 
hltlerlști. El au expediat în Ger
mania, tronul făcut din aur și ar
gint șl care cântărea 120 klo- 
grama șl diferite alte obiecte bi
sericești, aruncă )d apoi în aer 
clădhea mănăstire!.

Guvernul ucrainean a asigurat 
suma de 11 milioane ruble, pen
tru efectuarea primelor lucrări 
de refacere. O mare operă de 
construcție se desfășoară șl în 
sânul altor muzee. înainte de is- 
bucnlrea războiului înființaseră în 
U.ralna 177 de muzee șl tere
nuri prohibite, Istorice, artistice, 
literare și etnografice. Printre a- 
cestea au fast deja refăcute 94; 
din Răsăritul Uniunii Sovietice au 
fost readuse valorile evacuate. 
Unii locuitori au păstrat multe 
ob'ecte și documente, ascunzân- 
du-le de ochii nemților.

Se des hld muzee noi. Dintre 
acestea, unul dintre cele mai mari 
va fi muzeul Istoric ce se orga
nizează pe teritoriul, unde a fost 
efectuată în ch’p strălucit de că
tre Armata R ș e operația Kor- 
sun—Șevcencovski.

Activitatea artistică de amatori

Guvernul și toate instituțiile țârii 
k sunt alături de tineret

Una dintre problemele acute 
astăzi, este problema tineretului. 
I se dă o importantă deosebită 
tocmai fiindcă generația de astăzi 
— căreia i se caută o cât mai 
bună pregătire și mai sănătoasă 
creștere — formează viitorul țării.

De aceea se caută să se arate 
tinerețului că trebue să învețe 
pentru a cunoaște fenomen?!? 
naturii șl societății, pentru a-și 
însuși experiența și pentru a-șl 
lega și aplica cunoștințele în vi
ata practică așa cum arată în 
discursul său dl Căpit. Marin 
Mihalache, reprezentantul armatei: 
„Să ne iubim tara, limba, obice
iurile, și cultura noastră pe care 
vrem s’o cunoască întreg popo
rul. Dar ceeace iubim la noi să 
respectăm și la ceilalți, pentrucă 
patriotismul nu poate să însemne 
ura împotriva altor popoare.

A fosf un timp când o parte 

ani populației Ucrainei obținuse 
înainte de războiu succese însem
nate. In orașe și sate existaseră 
aproape 40 de mii de colective 
de amatori, numărând peste 200 
mii de cântăreți soliști, bandu- 
rlști, declamatori și dansatori. 
Sute de mii de oameni se înde
letniceau cu pictură, broderie ar
tistică, gravură în lemn, etc. A- 
ceaslă activitate fusese dirijată de 
Casele de creație artistică, ce 
înființau în cuprinsul fiecărei re
giuni.

In prezent au fost refăcute în 
Ucraina toate casele de creație 
artistică și au fost organizate din 
nou 10 mii de colective de ama
tori, din care fac parte oameni 
aparținând celor mai diferite pro
fesiuni.

S’au reîntors din locurile în 
care fuseseră evacuate toate teat
rele republicii. In capita'a Ucrai
nei, orașul Kiev, la OJess, Har- 
cov, Ducpropetrovsk și alte orașe 
se aprind seara luminile scenelor 
se reprezintă piese atât din re
pertoriul clasic cât și modern, 
răsună^muzlca compozitorilor ia- 
vorlțl,

Sunt larg deschise pentru tine
ret porțile celor 130 de înalte 
școli, ce au fost refăcute. In pri
mul an al acestor școli s’au îa- 
scris astă toamnă 33 de mii de 
studențl, peste 5 milioane de copii 
frecventează școalele primare și 
secundare. Anvergură tot mai 
mare la activitatea Academiei de 
Științe a R. S. S. Ucrainene, se 
lărgește s sternul institutelor de 
cercetări științifice.

la CInpma Progresul
Deva, rulează Marți, 
Miercuri, 18 șt 19 I. c. 
grandiosul film sevletic 
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din tineret mărșăluia cântând, 
despre moarte și răzbunare. Noi, 
prieteni, — spune dl Căpitan — 
■ă căutăm munca și libertatea și 
să slăvim vleața*.

Organizația tineretului Progre
sist a luat naștere tocmai pentru 
a da posibilitate tineretului de a 
ie educa într’uu șpiriț sanSfog, 
Să I se insufle Sedimentul de 
dragoste, nu de ură cum a insu
flat ani de zile reactiunea și fas
cismul în inimile tineretului.

Tineretul vrea să-și vadă îm
plinite năzuințele știe de nai 
bine, învoire pașnică, în care 
să-șl desvolte aptitudinile sale. 
ȘI pentru aceasta are nevoe de 
condiții favorabile, în primul rând 
condiții materiale îndestulătoare.

Pentru obținerea acestor con
diții se cere în primul rând din 
partea tineretului ca prin muncă 
șl ascultare să ajute pe acei care 
muncesc în organizarea vieții eco
nomice și social-politice, să eon- 
trlbue la distrugerea fascismultd 
care n’a adus pentru tineret și 
poporul întreg decât promisiuni, 
minciuni aruncând apoi 
tineretul în războiul de jaf 
al lui Hltler, care ne-a dus la 
dezastrul economic de astăzi.

O.T.P.R.-ul este aceea organi
zație care dela început duce lupta 
consecvent contra fascismului și 
otravel lui, șl dela început i sau 
alăturat tineretul dela țară, mun
citor șl intelectual dela orașe, 
muncind cu toții la reconstrucția 
țării, reușind asfel în multe părți 
să îmbunătățească viata multor 
tineri.

O.T.P.R.-ul este aceea organi
zație care este alături de guver
nul Groza pentrucă acest guvern 
a adus șl va aduce reforme să
nătoase în toate domeniile de 
activitate a târli și o mare atenție 
în ușurarea condiți lor de viată 
ale tineretului.

Biserica împreună cu toate ce
lelalte instituții ale tării sunt ală
turi de tineret așa precum de
clară în discursul său P. S. S. 
Episcop Antim Nicolae .Să știți 
că biserica este alături de voi — 
iubiți fii sufletești — în lupta pe 
care toți trube să o ducem pen
tru ridicarea materială și morală 
a tării după dezastrul acestui răz
boiu. Este alături de voi in lupta 
de înlăturare a urei de rasă și a 
exploatării omului de către om. 
Biserica este alături de voi Iu 
lupta pentru libertate, pace și 
bună în 'olre între oameni.

Biserica este alături de voi în 
lupta pentru formarea unei noul 
generații mal bună, mai de ome
nie, cu adevărat progresistă,

Se vede din toate cele de mai 
sus felul cum este apreciat tine
retul și O. T. P. R.-ul, deaceea 
întreg tineretul trebuie să facă 
abstracție de diferența crezurilor 
noastre religioase, politice sau so
ciale, să ne unim cu toții, să cul
tivăm tradițiile din istoria noas
tră șl să ne învățăm a ne iubi 
cu adevărat Patria și poporul, să 
muncim cu dragoste, și 
să nn uităm că orice inte
lectual ca exponent al forțai 
morale a țării, este dator să ia 
parte alături de celelalte pături 
sociale, la luptele ce se dau as
tăzi, pentru alcătuirea unei socie
tății care să corespundă cât mai 
bine să se apropie căt mai mult 
dc idealurile Iul.
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flduuarea GeneralS a Sindicatului Alimentar la Dana X
Miercuri 13 Februarie a. c„ In 

sala festivi a comisiei locale a 
avut Ioc adunarea generală a sin
dicatului alimentar din Deva tn 
vederea alegerii comitetului pe 
anul în curs. Un număr de 200 
de muncitori, muncitoare, și func
ționari, Intr’o atmosferă de tovă
rășie și viu entuazism au ales 
noul comitet în care sunt repre
zentate toate secțiile, care să du
că la bun sfârșit lupta pentru 
mal bine a salariaților din acest 
sindicat.

După ce tov. Bednaric, preșe
dintele sindicatului rostește cu
vântul de deschidere, explicând 
•copul pentru care au fost con
vocat! la această adunare, tov. 
Roman Adam, secretarul sindica
tului, face raportul activită|il pe 
anul trecut al fostului comitet. 
Face un scurt istoric al acestui 
sindicat arătând greutățile de care 
s’au isblt la înființarea și la des- 
voltarea lui.

Apoi tov. Pârvu, secretarul co
misiei locale, vo beite despre im
portanta întăririi unității sindicale. 
Printre altele spune: 23 August 
a însemnat ruperea lanțurilor u- 
nui regim ticălos. Muncitorii au 
primit din nou să se organizeze 
în sindicatele unite. Nu trebue 
să uităm sta'pa mizeră în care 
erau ținuți muncitorii în trecut.

Reacționarii privesc cu ură la 
elanul cu care clasa muncitoare 
a pornit la desăvârșirea unității 
sindicale dtaceia caută să bage 
discordie între muncitori, care 
fatal ar duce la ruperea FU.M., 
cel mai prețios bun al clasei mun
citoare.

hr în încheiere, tov. Pârvu a 
spus: să punem toată energia

Lupul î$l schimbă părul dar năravul ba...
(Urmare din pag. l-a

Na se datorsște întâmplării 
ntcl faptulal, că sediul pai Udu
lui a fost găzduit In casa fa
miliei legionare Savu, știe lumea 
că, anume au căutat această gaz
dă primitoare, față de care au 
cele mat duioase amintiri din 
timpurile legionarilor Jefuitori.

Mare criză trebue să bântuie 
la manlștt, dacă n’au găsit pen 
tru locul de președinte un om 
mal breoz, de'ăt pe nefericitul 
șt caraghiosul Marian Mlhat.

A-est târgoveț electoral și croi
tor deblocat a ajuns In sfârșit 
la conducere de partid.

Dorim man'șHlor din tot su
fletul, să-l poarte sănătos pe 
„Dl președinte", iar aces aia tt 
spunem fă'ă invidie: „la mal 
mart".,.

Ca să nu-i micșorăm presti
giul, trebue să recunoaștem ă, a 
început să activeze. In colțurile 
de stradă crltl'ă wh>ment gu- 
verru Dr. Petru Oroza șt Ar
mata Sovietică ș> dacă nu l as
cultă nlment se ascul'ă șl singur. 
Nu-1 așa că este un început mult 
promițător?

Am fi nedrepți ca ccest ne
gustor de circ, dacă am uita vi
teaza șt curagloasa Iul faptă, 
rând s’a năpustit asup a bietului 
Kleln Motsâ, ce'ând cu ură spu
me gândd ca legionarii jefuitori 

pentru întărirea sindicatului. Ori 
făurim această unitate, ori vom 
cădea în robia trecutului.

Este ales președinte de onoare 
tov. Ghiț, apoi se procedează la 
alegerea noului comitet. Alegerea 
s’a efectuat în mod l'ber și de
mocratic, toți votând pentru cei 
mai cinstiți devotați și capabili din
tre reprezeotantii lor. Noul comitet 
a fost alcătuit din tovarășii: Pre
ședinte Bedneric, vicepreședinte 
Kioroși Leopold, secretar Tabor

Micii meseriași se încaiW 
în opera de refacere a tării

*
Sub acest titlu a apărut în nu

mărul 154 al ziarului nostru un 
articol în care din eroare s’a stre
curat unele greșeli. Redăm din 
nou felul în care s’au desfășurat 
adunarea.

in ziua de 27 Ianuarie 1946, 
odată cu meșteșugarii din întreaga 
tară, meseriașii din Deva și-au 
spus cuvântul, că sunt cu toții 
alături de guvernul de largă con
centrare democratică Dr. Petru 
Groza șl luptă pentru reconstruc
ția târli. Ședlnfa a avut loc la 
Deva în sala liceului Decebal. Au 
luat cuvântul colegii Szeidelhofer 
și Istrate, care au expus rezuma
tul conferinței dela București din 
zilele de 20 și 21 Ianuarie, la 
care au luat parte. Colegul Lupea 
a citit rapoartele dela București 
ale colegilor Popa Marin șl M. 
Stanciu.

Luând cuvântul, colegul Petricâ 
Trufaș a expus programul micilor 

să-l facă șt lui parte din pradă, 
să I nredea prăvălia susnumitu- 
lul, doar el este leg’onar înscris 
la Arad.

Acest caraghios târgoveț abia 
cocoțat la președinția partidului 
a șl început să facă pe patrio
tul salvator.

A afișat tn vttrtna partl fulul 
o înscria fie cu urmă orui conți
nut: „Cine simte românește să 
vie cu noi".

lată că bietul nostru negustor 
de spirt nu s’a mulțumit să se 
înspre dela legionari, a mal 
fur t câ‘e ceva șl dela „glorio
sul" Antonesca.

Adecă el simte românește? El 
care nici nu-l tn sta<e să înțe
leagă rostul acestor cuvinte? 
Dacă Antonesca a reușit ia adă 
postai unor astfel de oztncl să 
ne ducă dincolo de Prut, s ntem 
siguri că a&st caraghios nu va 
ft tn stare să recruteze cu ase
menea lozinci false nlcl-un om 
cinstit.

Am crezut necesar, să lămurim 
poporul de prezența acestor lupi, 
can d'n fericire Insa n’au avut 
atâta m nte, ca să tmbrace mă
car blana de oale, cl au fost șl 
vor fl cunoscuțl de toți oamonit 
de bine In adevărata lor înfă
țișare.

Altă dată vom reveni cu por
tretul altor conducători manlștl.

Cornel, casier LOrlncz, responsa
bil tineretului Vișchi Vladlslau, 
resortul cultural Roman Adam, 
Deiac Iuliu, cenzori Qutlacec Er- 
nest șl Catl Petru, sport Frid- 
man Alexandru, supliant Selchel 
Ludovic, resort femenin Denciran 
Maria.

La urmă tov. Lorincz a făcut 
o expunere sumară a părților 
esențiale din contractul colectiv, 
arătând avantajfile aplicării pe 
teren al acestui contract.

meseriași, arătând greutățile prin 
care trece meșteșugărimea și arată 
că sindicatele lor există astăzi 
datorită Guvernului Groza pe care 
trebue să-l susțină cu toată tăria. 
Datorită Înțelegerii guvernului 
croitorii și 'pantofarii nu mai plă
tesc cifra de afaceri și nu mal 
țin unele registre.

Adunarea a votat apoi un me
moriu care s’a depus la F. N. D , 
la prefectului județului, Dr. Almă- 
șan, trimițându-se totdeodată și 
la București, dluLmlnlstru al Muncii 
și Federației Generale. La închi
derea ședinței s’a trimes o tele
gramă primului ministru Dr. Petre 
Groza și ministrului Muncii, ex
primând devotamentul meseriași
lor din Deva.

Chemarea Confederatei 
Generale a Muncii

— Urmare din pag. l-a —
Stoica, Gheorghe Vsslllchi și alții, înscenând procese tu
turor muncitorilor antifasciști. » 5

Cetățeni,
Ale cui interese au apfirat'atunci partidele Istoricei? 

Au apărat Interesele ciocolm I șl-finanțe!.
Cu astfel de metode sângeroasee au pregătit răz

boiul antt-sevietic.
Cu astfel de metode ar dori să guverneze din nou 

azi când iși ridică capul împotriva democrației.
Cu nestăpânită ură se împotrivesc red<esării eco

nomice a țării. Sabotarea producției, specul», fac 
parte din armele lor de luptă. întreaga forță a finanțe] 
reacționare s’a pus în mișcare pentru a zăgăzui efor
turile poporului întreg unit în jurul guvernului democra
tic dr. Petru Groza pentru redresarea economică și re
facerea țării

Muncitori manuali și"intelectuaii I
Ucigașii muncitorilor dela Grlvlța încearcă prin di

ferite manevre să pătrundă în rândul muncitorimii. Ei vor 
să intre în râudul sindicatelor pentru a le diitruge.

Alegerile sindicale în toiul cărora ne găsim, le dau 
însă lovitură după lovitură impledecându-i ca sa stre
coare cozi de topor în rândul sindicatelor.

In comitetele sindicale nu este loc decât pentru cei 
cinstiți, hotărâți să apere dreptur le celor ce muncese.

Amintirea luptelor din 1933 să cimenteze unitataa 
s’nd cală și să ronsolldeze F. U M., să întărim forța 
Int egii democrații în opera grea de reconstrucție a țării 
sprijinind guvernul poporului, guvernul Groza.

Trăi scă lupta eroică a ceferiștilor dela Grivițal
Glorie eternă eroilor căzuți pentru unitatea și bi

nele poporului I
T»ăl«8.'ă unitatea sindicalii
Trălas ă Frontul Unic Muncitoresc 1
Trăiască vi toria forțelor d-mocratice unite în luptrf 

împotriva reacțlunil, pentru a asigura un viitor fetlcit 
poporului român 1

Continuăm lupta eroilor căzuți la 15 Februarie 1933, 
pentru liberta e și democrație.

Muncitorii sl funcționarii din Lupani 
s’au angajat să lucreze săptămânal două 

posturi suplimentare în mină.
Lupta minerilor pentru ri

dicarea producției este spri
jinită de toți cei ce muncesc. 
Echipe noi de voluntari 
se alătură acestei campanii.

Din inițiativa comuniștilor 
s’au format In ziua de 27 și 
28 Ianuarie la Preparația Lu- 
peni mai multe echipe de 
muncitori și funcționari care 
au coborât voluntar în mină, 
pentru a contribui alături de 
mineri la ridicarea producției 
de cărbune. Ei au Înțeles ca 
In afara niuncii lor obicinuite 
la suprafața pământului să 
sprijine și In acest fel munca 
grea pe care minerii o de-

0 cuvântare plină de învățăminte
(Urmare din pag. l-a)

Conducătorul statului sovie
tic tși începe expunerea prin 
explicația marxisto leninistă 
deosebit de prețioasă a cau
zelor care au dus ia izbucni
rea cefor două războaie mon
diale, explicație care pătrunde 
în mecanismul desvoltărl ca
pitalismului monopolist actual.

Stalin ne lămurește că ai 
doilea război mondial nu este 
o copie al celui dintâi. El a 
luat chiar dela început „ca
racterul unul război antifas
cist de eliberare" căci avea 

pun pentru refacerea țârii. 
Muncitorii și funcționarii dela 
Preparație s’au angajat ofl 
facă săptămânal câte două 
posturi suplimentare. '

Acest fapt este încă o do
vadă a voințil neclintite de 
muncă de care sunt însufle
țite toate forțele constructive 
din Valea-Jiului, contribuind 
cu elan la ridicarea produc
ției. Muncitorimea din Valea- 
Jiului știe că ridicând pro
ducția vor învinge reacțiu- 
nea, vor combate specula 
pentru a creia un traiu mal 
bun pentru ei și întregul 
popor.

drept sarcini zdrobirea jugu
lui fascist și militarist impus 
de Germania șl Japonia po
poarelor cotropite și restabi
lirea libertăților democratice 
acolo unde fuseseră distruse.

U. R. S. S. care a dus greul 
războiului timp de trei ani, 
pricinuind trupelor germane 
primele înfr&ngeri zdrobitoare 
din fsța Moscovei, dela Le
ningrad, în încercuirea dela 
Stalingrad, victorii care au 
dus apoi Armata Roșie la Ber
lin și Viena, este factorul prin
cipal al triumfului allaților, 
triumf de importanță istorică 
mondială.

Analizând apoi cauzele vic
torie/ și învățămintele pe care 
poporul Român și democrația 
românească le pot trage din 
aceasta ziarul încheie.

Poporul român, democrația 
românească, pot trage învă
țăminte adânci, analizând cu 
cea mai mare atențiune cau
zele care au dus la victorie 
Uniunea Sovietică. Această 
victorie se datorește în pri
mul rând dempcrațlei socia
liste, alianței frățești care lea
gă muncitorimea, țărănimea și 
intelectualitatea sovietică.

Țara unde a dispărut ex
ploatarea omului de către om, 
in care locuitorii se bucură 
deplin de toate drepturile de
mocratice, unde înflorește 
știința și cultura, a fost apă
rată cu vitejie fără seamăn 
de oamenii sovietici. Ei, oa
menii sovielki, au luptat cu 
tot atâta îndârjire pentru o- 
rânduirea de stat sovietică, 
pentru statui multinațional, 
unde a dispărut asuprirea na
țională, in care popoare nu
meroase trăesc f ățește între 
ele, se ajută reciproc și îm
preună tși clădesc o viață 
fericită.

Ostașul roșu, muncitorul, ță
ranul, intelectualul, lotr’un cu 
vânt omul sovietic, luptând 
pentru Patria cotropita știa 
că își apără dr» p ui de a trăi 
ca om liber, famii e, oăm&ntul, 
cultura lui națlotiu ă Și acea 
sta este o primă <H stflucilă 
lecție ce ne odA Urtunra So
vietică, țara socialismului.
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Lucrările Organizației Națiunilor Unite
LONDRA. — In ședința 

de Miercuri dimineața Adu
narea Generală a Națiuni
lor Unite a adoptat o mo
țiune care recomanda în
ființarea anul post de ra
diodifuziune al Organiza
ției Națiunilor Unite. De-

200.000 antifasciști 
arestați in Spania

MEXICO. — Profesorul 
Jose Mansidor, președintele 
Federației pent u organizarea 
ajutorării refugfaților europeni, 
a declarat, după informațiuni 
demne de încredere, că In 
Spania franchistâ se află a-

Alegerile In Grecia vor avea loc la 31 Martie
ATENA. D l Sofulis, pre

ședintele consiliului de mi
niștri grec a declarat că 
guvernul a hotărlt că tu 
ziua de 31 Martie să albă 
loc în Grecia alegerile ge
nerale. „El va face tot ce i 
stă ; in putință ca In 
țară să existe ordine rela
tivă. Urmează ca observa-

INDONEZIENII NEMULȚUMIȚI 
DE PROPUNERILE OLANDEZE
BA TA VIA. — Primele 

știri sosite la Batavla, după 
remiterea propunerilor olan
deze făcute indonezienilor, 
arătau Miercuri că doctorul 
Sockarno și șefii indone
zieni dela marele sta car
tier general din centrul lavei 
nani desamăglțl de aceste 
propuneri cu privire la vil-

Trei miniștri egipteni au demisionat
CAIRO. — Ministrul de 

Finanțe al Egiptului și alți doi 
miniștri egipteni au demisio
nat. Se anunță că cei trei 
miniștri nu au fost de acort 
cu primul ministru cu privire 
la severitatea măsurilor ce au 
fost luate In legătură cu re
centele manifestații studențești 
și pentrucă membrii cabine
tului nu ar fl fost informați 
cm privire la politica Egiptului 
la O. N. U. decât numai prin 
ziare. Se prevede de mai mult 
timp că acești miniștri vor 
dem*siona. Nu sunt nici două 
săptămâni de când regele Fa- 
ruk a intervenit personal pen
tru a face pe acești trei mi
niștri să nu demisioneze. Este 
posibil ca regele Faruk sâ 
Intervină din nou pentru ca 
aceste demisii să nu se pro
ducă tocmai Intr'on moment 
dnd Egiptul se pregătește să 
ducă negocieri cu Anglia pen- 

legatul englez a arătat că 
datorită acestui post, lumea 
va putea fi ținută in curent 
cu problemele ce o intere
sează In aceeaș ședință a 
fost aprobat bugetul tem
porar al Organizației Na
țiunilor Unite care se ridică

restați In momentul de față 
200.000 de antifasciști.

Numai in Madrid se află 

vreo 15 închisori, unde zac 
mai mult de 22.000 de deți
nuți.

torit străini să declare da
că există asemenea cond ții 
astfel încât rezultatul ale
gerilor să nu fie contestat.

Nu se cunoaște încă ati
tudinea partidelor de stân
ga fafă de acește alegeri 
se știe doar că conducătorii 
E. A M. au declarat că nu 
există condițiile favorabile 
pentru alegeri libere.

torul țârii lor.
Prima observație făcută 

de doctorul Sockarno a fost: 
„A:easta nu reprezintă nici 
un progres“.

Sentimentul general este 
că olandezii au subestimat 
puterea cererilor naționa
liste pentru Independența 
țârii lor, adaugă știrea:

tru .îndeplinirea aspirațiilor 
sale naționale", 

• WASHINGTON. Harrlmano, foitul ambasador al Statelor Unite la Moscova a sosit la Washington, venind 
dela Tokio, unde a avut o întrevedere cu generalul Mac Arihur.

• TOKIO In Japonia a luat flinta o asociație penlru strângerea legăturilor cu Uniunea Sovietică.
• BATaVIA Comitetul de acțiune național Indonezian urmează să se întrunească pentru a lua in considerare 

propunerea guvernului Olandez.
• ATENA. Postul ministru de externe Soflanopuloa a dedat că Grecia este singura (ară cu excepția Spaniei 

șl Argentinei, Io care mal există elemente reac(l)nare ce șl continuă nestlngherlte activitatea lor turburătoare.
■ LONDRA Trei membri al guvernului egiptean, printre care se află și ministrul de flnanfe, au demisionat.
• VARȘOVIA. Comlslunea anglo-amerlcană pentru Palestina a sosit In capitala Poloniei fiind primită in au

dientă de prlmul-mlnlstru polonez, cu care a discutat organizarea acțiunii de ajutoare a populației evreeștl din Polonia.
■ LONDRA. Doamna Eleanor Rooave't a plecat cu avionul In Germania unde va face o vlzllă.fcâteva zile.
P LONDRA. Consiliul de Securitate s’a întrunit Joi pentru a lua in dlacufle protestul Siriei șl Libanului îm

potriva continuări oreienjel trupelor britanica șl franceza In Siria șl Liban.
• LONDRA. Guvernul britanic va trimite telegrame miniștrilor din statele europene membre ale 

O. N. U. coovocând o conferință a alimentării la Londra. Se va cere tuturor^statetor să conserve stocurile de grâu șl 
aă facă planuri de Intensificare a producției alimentare.

la 525.000.000 Lire ster
line. Comitetul pentru ale
gerea sediului permanent a 
hotărît cu 29 voturi contra 13 
să recomande Nev/- York-ul 
în acest scop. Adunarea ge
nerală a mai adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin 
care se cere tuturor mem
brilor Națiunilor Unite să 
ia toate măsurile necesare 
pentru ca toți criminalii de 
război să fie arestați și să 
fie trimiși în țările lor res
pective pentru a fi judecați.

PRIMA SESIUNE
a Adunării Generale a O N U. s’a închis 
„Cred câ putem transmite lumii un mesBglu de 
încredere șl optimism** a declarat d. Spaak, 

președintele Adunflrii
Londra. In ultima ședință a 

actualei seiluni a Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite d-l 
Spask, președintele adunării a 
deschis ședința dând cuvântul 
d-lui Attlee. primul ministru al 
Angliei care a arătat că prima 
sesiune a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite se îochee după 
mai multe săptămâni de muncă 
rodnică tn cadrul căreia s’au rea
lizat mai multe progrese și au 
fost atinse remarcabile rezultate 
practice. Organizația Națiunilor 
Unite a fost stabilită pe o bază 
fermă.

Organizația dispune acum de 
un consilia de securitate, de un 
consiliu economic și social, de un 
tribunal internațional, de o coml- 
siune pentru energia atomică șl 
a desbătut problemele cele mai 
urgente ale lumii, problema ali
mentării șl prblema refugiațllor. 
Dl Attlee a arătat apoi că toate 
țările mari sau mici șl-au putut 
exprima punctul de vedere In mod 
politic, libertatea de a ac expri
ma fiind un Instrument de prie
tenie între popoare, care a aju
tat să se rezolve mari probleme.

DEMISIA
MINISTRULUI DE INTERNE AMERICAN
Criza politică ce amenință 

guvernul președintelui Tru- 
man în ultimui timp, a atins 
momentul culminant prin de
misia lui Harold Ickes, minis
tru de interne membru al par
tidului democrat. Se pare că 
demisia lui Ickes este rezu'ta- 
tul contraversei cu privire la 
numirea de către președinte 
a fostului său asociat politic 
Pauley în postul de subsecre
tar de stat al marinei. Ickes 
a acuzat în mod public pe 
Pauley că a încercat să folo-

închelnd d I Attlee și-a exprimat 
speranța că la viitoarea întrunire 
vor fi obținute rezultate tot atât de 
frumoase.

Luând cuvântul d.Trygwe sec
retarul general al O. N. U. a ară
tat că pacea și bunăstarea ome
nirii depind în întregime de vo
ința de colaborare a Națiunilor 
Unite pentru rezolvarea gravelor 
probleme politice și economice 
care s’au ivit în urma războiului. 
D-sa a prezentat apoi sarcinile 
ce se pun în fața organizației până 
la viitoarea adunare.

După aceasta, d. Spaak a dec
larat închisă prima sesiune a 
Adunării Generale a O ganizațiel 
Națiunilor Unite. Ultimele cuvinte 
ale d-lui Spask au fost urmă
toarele : „Vorbind ca președinte 
al acestei adunări eu pot garanta 
lumii că fiind de față și urmărind 
lucrările am putut constata că 
toate cele 51 state delegate erau 
însuflețite de o dragoste sinceră 
pentru pace. Acesta aste motivul 
pentru care Adunarea noastră a 
Izbutit atât de bine. Eu cred că 
putem transmite lumii un mesagiu 
de încredere șl optimism".

sească influența sa politică 
pentru a obține avantsgii pe
trolifere dela guvernul federal 
și dela statul California.

S’au adus critici faptului 
că au fost numiți în posturi 
dominante ale administrației 
prieteni personali al preșe
dintelui din statul său de baș
tină,'carijfăceau parte din așa 
numita „bandă din Missuri", 
acești oameni fiind după cum 
s’a afirmat — fără vreun me
rit și fără vre-o experiență.

a a
*

Președintele Truman ră
mâne în postul său până In 
1948.

Conducătorii partldalul de
mocrat se tem că republicanii 
ar putea să câștige controlul 
In Camera Reprezentanților la 
alegerile pentru Congresul din 
Noemvrie 1946. Aceasta ar 
Însemna că cea mai mare 
parte a programului preșe
dintelui Truman de legislație 
socială postbelică ar fi blo
cată.

* a

Dl Harold Ickers, mfnistra 
de interne, a cărui demisie a 
jost acceptată Miercuri de 
președintele Truman, a ocu
pat acest post timp de 13 ani 
și era ultimul membru al ca
binetului care a servit pe 
toa'ă durata mandatelor pre
ședintelui Roosevelt.

Dl Ickes a fost principalul 
susținător al politicii „New 
Deal" a președintelui Roose
velt șl unul din mambrli pri
mului cabinet Roosevelt for
mat în 1932. In cursul războ
iului a fost și administratorul 
general al oficiului petrolului.

r

Lucrările
Consiliului de 

Securitate
LONDRA. — Consiliul da 

securitate reluându-și lucrările 
Vineri dimineața și-a continuat 
dezbaterile asupra cererii Siriei 
și Libanului în legătuiă cu pre
zența trupelor engleze și franceze 
pe teritoriul acestor două țări. 
Luând cuvântul delegatul Libanu
lui a arătat că prezența trupelor 
franco-brltauice pe terltorul Siriei 
șl Libanului constitue o încălcare 
serioasă a suvenanltății celor 
două țări și poate da naștere la 
litigii grave. Siria șl Libanul sunt 
șl ele membre ale Națiunilor Unite 
așa că dreptul toride Independență 
și suveranitate nu poate fi con

testate.
In meniul când primim această 

știre, desbaterlle continuă urmând 
ca dl Bldault ministrul de externe 
al Franței să răspundă.
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