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România democrată 
poate privi cu încre

dere la rezultatele 
conferinței de pace
La mal blnt de un an de z'le 

după capitularea necondiționată 
a Germaniei hltlerlste, cele 21 
Națiuni Aliate s’au întrunit pentru 

, a definitiva tratatele de pace cu 
Italia, România, Bulgaria, Unga
ria șl Finlanda, atrase In agre
siunea h'tlertstă prin silnicia unor 
oameni cart trădaseră Interesele 
tarilor lor pentru Interesele co
tropitorilor ntmțl.

In acest răstimp de un an, 
conferințe e celor patru miniștri 
de externe întruniți de mal multe 
ort , au luat hotărlrl privitoare 
la alcătuirea tratatelor de pace 
cu țările menționate, asupra că
rora adunarea celor 21 de națiuni 
va avea de luat dlspozlflunl finale.

Potrivit rezultatelor obținute 
prin înțelegerile survenite între 
cele patru mari puteri In proble
me ’ privitoare li alcătuirea tra
tatelor de pace șl la normele pro
cedurale cu prvlre la desfășura
rea conferinței de pace, s’a asi
gurat o bază', solidă pentru su:- 
cesuladunărltdln capitala Franței,

Pentru țura noastră conferința 
dela Parl3 are o Importanță ca
pitală. Ruptă de allațil săi fi
rești prin conspirațiile unor tră
dători, ea a fost târâtă tn răz
boi alături de hltleriștt. Prin a- 
ceasta, urmau consecințe Incal
culabile pentru poporul nostru. 
Sub Imboldurile patr otice fora 
Insă a știut să rupă cârdășia cu 
camarila fascistă, trecând la 23 
August 1944 de partea Allaților. 
A fost un act de reabll tare care 
nu a întârziat să dea roadele.

Astfel sub conducerea pllnâ de 
înfelepclune a guvernului Groza, 
România s'a bucurat de încrede
re . binevoitoare a Națiunilor 
Alinte. Uniunea Sovietică care 
ne a dat până acum nenumărate 
dovrzt de sinceră pr etenle și 
care va susține In fața forurilor 
in emoționale cauza noastră, șl-a 
afirmat mereu dorința de a avea 
in Rnmân'a o veciră prietenă, 
puternică și prosperă.

Consecventa democratică a gu
vernului nostru, executarea con- 
ș inc osâ a obligațiunilor luate 
prin ” nvtnfla de armistițiu pre
cum și participarea efectivă la 
lupta împotriva Germaniei hit- 
Itrlsir, dau poporulu' român si
guranța că va găsi la conferința 
de pace înțelegerea aspirațiilor 
sale democratice șt respectarea 
Intereselor salt naționale.

Lumea întreagă dornică de 
pace, de viață liniștită șl muncă 
rodnică pe ogorul pro nesului 
primește cu satisfacție punerea ba
zelor unei ere nouț, cre'ată 
prlntr’o colaborare trainică și 
dreaptă a națiunilor iubitoare de 
pact.

Campania Electorală a Partidului Comunist 
Român a fost deschisă in județul Hunedoara

Două mari întruniri publice 
la care au luat parte mii de cetățeni au avut ? 
loc săptămâna trecută la Slmerla șl Cuglr/

Muncitorimea și populația din aceste două mari centre muncitorești 
șl-a luat angajamentul să susțină B. P. D. In alegeri

Miercuri 24 Iulie a. c. in 
sala „Cinema C. F. R., din 
Simeria, a avut loc o mare 
adunare publică, convocată 
de P. C. R. Org. locală Si
meria pentru deschiderea cam
paniei electorale.

Tov. Vlad Alexandru, se
cretarul Org. locale a P. C. 
R. deschide adunarea, expu
nând momentul politic, după 
care vorbește tov. Ing. Crl- 
vinaru. In continuare tov. Sasu 
Gh. secretarul Org. Județene 
a P. C. R. Hunedoara, vor
bește despre „Politica de
mocratică a guvernului Dr. 
Petru Groza".

Ultimul a luat cuvântul tov. 
Muscalagiu Marin, arătând 
că, după ce timp de peste 
27 ani cererea locuitorilor din

Adunarea
Vineri 26 Iulie a. c. la Cuglr 

P. C. R. a deschla campania elec
torală, prlntr’o mare adunare pub
lică, convocată tn acest scop, la 
care a luat parte un foarte mare

La Petroșani X
a fost descoperită o organizație 

subversivă de tip fascist
Zilele trecute Siguranța 

Poliției din Petroșani îm
preuna cu cea din Arad con
duse de dl. subinspector 
Berlescu Constantin au des
coperit la Petroșani o or
ganizație subversiva intitu
lată „România Firească", 
cu sediul probabil la Petro- 
șeni șl care avea ramtftcații 
tn alte orașe ale țării.

Din cercetările făcute de 
organele polițienești, s’a 
constatat că această orga
nizație reacționară de tip 
fascist, propoga teoriile fas
ciste bazate pe elementul 
etnic, prlntr’un ziar intitulat 
cuacelaș nume, redactat la 
mcșlna de scris și multiplicat 
la o maștnă specială

Au fost arestați șl înain
tați Curții Marțiale din Si 
bla următorii indivizi: Kieln 
Silviu, Horak Lcopold și 
Tamburllni Ioseflna, toți din
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satele de dincolo de Mureș 
de a se construi un pod peste 
acest râu, a găsit doar pro
misiuni vagi, dela guvernele 
„istorice* și aceasta numai 
Înainte de alegeri, pentruca 
după aceea să fie lăsat to
tul baltă. Guvernul Dr. Petru 
Groza după numai 17 luni 
de guvernare a trecut la rea
lizarea acestei cerinți, con
strucția podului fiind deja 
licitată.

Mulțimea adunată care ne 
mai Încăpând in sală, asculta 
din curte și stradă — a a- 
plaudat îndelung pe vorbitori, 
manifestându-și simpatia și 
încrederea față de guvernul 
Dr. Petru Groza, guvernul 
poporului șl față de Partidul 
Comunist Român.

dela Cuglr
număr de muncitor), technlcieni 
și funcționari dela uzinele din lo
calitate, precum șl țărani venlțl 
din împrejjrlmi.

Primit cu puternice aplauze,

Petroșenl Cârstolu Mlrcea 
la care s’a găsit mașina de 
multiplicat, Krasay Ioslf 
Fenyves Gustau precum și 
Nicolae Baciu funcționar la 
Societatea „Petroșani* care 
era condu ătorullor. Laper- 
chezițilli efectuate au fost 
găsite arme și manifeste a 
căror cuorlns cât și a zia
rului „România Firească* 
conțin atacuri la adresa Na
țiunilor Unite și tn special 
a U RS.S-ulul șl a guver
nului, glorificări la adresa 
Ini /. Maniu și I. C. Bră- 
tlanu precum și proiecte de 
a porni o mișcare subver
sivă, care trebuia să con
ținute activitatea mișcării 
legionare astăzi desființată.

Poliția a intensificat cer
cetările pentru a descoperi 
toate, ramificațliile șt com
plicitățile acestei bande de 
tip fascist.

Citiți 

în pag. IV.

Deschiderea 
Conferinței 

de pace dela 
Paris

tov. Spevac Carol vorbește despre 
„Poziția P. C. R. față de intelec
tuali", arătând dragostea cu care 
P. C. R. Încadrează In rândurile 
sale pe intelectualii cinstiți.

„Mâna aspră de muncă pe care 
v’o întinde muncitorul, primlți-o 
cu încredere și nu întârzlați a 
pune alături de ea, contribuția 
creerului d-voastră" — încheie 
tov. Ing. Spevac.

Tov. Florea Slmlon, secretarul 
Organizației locale, face un amplu 
expozeu asupra Platformei-Pro
gram a B.P.D., arătând in prea
labil In ce măsură guvernul in
staurat la 6 Marile 1945, a rea
lizat piogramul de guvernare pro
pus atunci. Programul de viitor 
al B. P. D. — spune tov, Florea 
— nu este o utopie și nici pro 
misiune care să nu șe poată În
făptui niciodată. Regimul democ
ratic se deosebește de regimurile 
partidelor „istorice", tocmai prin 
aceasta.

„Noi nu promitem. Noi ne pro
punem să realizăm ceiace trebuie 
realizat, ceiace „istoricii" în gu
vernările lor au refuzat să înfăp
tuiască.

Realizările guvernului Dr. Petru 
Oroza, dela 6 Martie 1945 până 
acum, sunt dovadă că programul 
propus s’a realizat în întregime", 
a încheiat tov. Florea Slmlon.

Adunarea a luat sfârșit printt’o 
entuziastă manifestație de simpa
tie la adresa Guvernu’ul Dr. Petru 
Oroza și a Partidului Comunist 
Român cei prezențl luându șl an
gajamentul să susțină în alegerile 
care se vor ține forțele democra 
tlce unite tn B. P. D.

VORBE 
pentru a ascunde faptele

Continuare din Nr. trecut

Mu](i oameni cinstiți din Ro
mânia sc vor fi întrebând: da
că dl. Maniu este un dușman a- 
tât de neîmpăcat al Uniunii 
Sovietice — de cc ține d-saj ca 
și dl M ihalachc și alți fruntași 
„istorici”, să-și afirme loialitatea 
și bunele sentimente! față de Sta
tui sovietic? Răspunsul îl găsim 
chiar în discuigtil recent al d-lui 
Maniu. D-sa consideră drept 
„periculoasă” pentru partidul-

Joi 1 August 1946

97 ani dela moartea 
lui Petofl poetul / 

libertății A
S’au scurs 97 de ani dela 

moartea marelui po€t-erou al 
poporului maghiar Petofi A- 
lexandru.

Cine e acest Petofi al cărui 
glas din depărtarea unei veac 
întunecos, răsună peste munți 
și văi chemând popoarele Ia în
frățire și la luptă 'împotriva a- 
supritorjlor lor?

Pefofi e f[ur poporului. Năs
cut din părinți săraci, trăind în 
sânul poporului strâns legat de 
năzuințele, lui, pătruns de setea 
de libertate ă celor încătușați, 
Petofi devine poetul libertății 
populare și dușmanul neînpă- 
cat al absolutismului habsbur- 
gic.

Frământările anilor premer
gători’revoluției din 1848 — 49 
găsesc pe Petofț în tabăra orga
nizatorilor spirituali ai revoluției

Petofi e în frunte. Petofi e 
peste tot unde este nevoie de 
un cuvânt de îmbărbătare, de 
sufletul lui de foc.

Iii Martie 1848 isbucnește 
revoluția popoarelor robite de 
imperiul austriac Poezia^țui Pe— 
toii este scânteia revoluției.

Adept al înfrățirii și egalită
ții tuturor popoarelor, luptă din 
răsputeri pentru unitatea de ac
țiune revoluționară a tuturor 
naționalităților imperiului iu- 
striac.

Istoria revoluțiilor se scrie cu 
sânge șt Petofi este în primele 
rânduri, luptând cu sabia în 
mâna împotriva mercenarilor 
imperiali

Coaliția țaristă imperială în— 
genunchiază însă revoluția, în 
care Petofi luptători neînfricat 
pentru înfrățirea și libertatea 
popoarelor cade cu sabia în 
mână.

Petofi a frnurit dar spiritul Iul 
trăește și în p ofida tuturor în
cercărilor reacțiunii de a fafșî* 
fica spiritul revoluționar al lui 
Petofi, el este întipărit în con
știința popoarelor acestor 
meleaguri -și este flacăra tălău- 
zifoare pe drumul înfrățiri spre 
progres și libertate,

V. B.

LA
MUNCĂ și LUPTĂ 
pentru FĂURIREA: 
Federației Naționale a 
Tineretului Democrat din 
România.

naționaj-țărăncsc învinuirea că 
acesta este „în contra Rusiei So
vietice”. Ajci dl. Maniu poate 
fi crezut pe cuvânt. D--sa este, 
pe bună dreptate, îngrijorat de 
reputația pe care partidul său 
și-a câștigat-o, de a Hi un par
tid cu orientare antisovietică. 
Pcntrucă știe cc capital politic 
posedă azi în ochii popofliltii 
român un partid sau o organi
zație caic activează pentru priC-

Contlnuare In pag. 3-a



2 ZOR! NOI

ORI Decretul Lege privitor la alegerile 
pentru aounarea deputatilor

PENTRU*

Cotele de cereale care trebiiesc predate Incopulul 
de proprietarii de mașini de tceerat

In urma conferinței proprieta
rilor de mașini de treerat din ju
dețul Hunedoara ținută la Ofi
ciul Economic Județean s’i căzut 
de acord ca aceștia 8ă predea 
I N. C. O. P.-ului o cantitate 
de grâu fixă după cum urmează:

1. Proprietarii mașinilor de treer

mânate de cai sau cu mâna sau 
arendașii lor vor da o cofă de 
600 kg. grâu.

2. Arendașii mici cu motor, vor 
da o cotă de 2000 kg. grâu.

3. Arendașii cu motor, mări
mea tobjl dela 700—900 mm. 
vor da o cotă de 5000 kg. grâu

Cerealele colectate vor fi plătite 
chiar în momentul livrării 

Cum se face colectarea și finanțarea 
operațiunilor de colectare

iar cel cu motor mărimea fobej 
dela 900 mm. In sus, vor da o 
cotă de 6500 kg.

Organele colectoare ale 1. N. 
C, O. P.-ulul, unde ae vor preda 
cerealele, funcționează fn urmă
toarele localități:

Deva : Federala «Deva* șl Co
operativa „Plugarul", O'ăștle, Co
operativa „Alb.na", Șibot, Coope
rativa „Ș'boteaoa", Pui, Coopera
tiva „Plugarul", Hațeg, Coopera
tiva „Ulpla Traiană*, lila, Co
operativa „Mureșul", Brad, Co
operativa „pădureana“, Hunedo
ara, Cooperativa „Dacia", Dobra, 
Cooperativa „Grănicerul* și Ge- 
oagiu la Cooperativa „Victoria*.

D. secretar general Mihail 
Levente, președintele Corni 
siei interdepartamentale pen
tru colectarea cerealelor a 
făcut reprezentanților presei 
următoarele declarații:

„Lucrările pregătitoare In 
vederea colectării cerealelor 
pot fi considerate ca Încheiate, 
încât în cel mult 5—6 zile 
operațiunile vor începe pe 
întreg cuprinsul târli.

Atât Incop ui cât șl co- 
merciantli de specialitate cari 
fac parte din „Ocomcer" vor 
putea colecta în condijiuni 
egale în întreaga tară. In a- 
cest scop s’a renunțat la a- 
tribulrea de zone speciale 
pentru fiecare colector In 
parte. Cele două organizatiuni 
colectoare se vor ajuta In 
permanentă, In sensul câ-și vor 
pune la dispoziție reciproc la 
nevoie magaziile, mijloacele 
de transport și sumele tre
buincioase.

Se vor lua cele mai dras
tice măsuri împotriva colec
torilor cari nu vor ach ta va
loarea cerealelor colectate 
chiar In momentul livrării. 
Actul va fi considerat ca sa
botaj economic și sancționat 
ca atare.

Statul va finanța coieclă- 
riile făcute prin Incop, co- 
merclanfli urmând a se au- 
tofinanta fie din disponibili
tățile proprii, fie din creditele 
ce li se vor deschide de că
tre instituțiile de Credit par
ticulare".

Pl«rdllt Luni, 22 Iulie a. c. 
— —• dimineața un ceaB 
brăfar aur marca „Movado* In tre
nul muncitoresc Teiuș—Simerla In
tre Oraștie șl Simerla sau In tre
nul școlar dela Simerla la Deva.

Găsitorul s’au cel care știe să 
dea relații este rugat să anunțe ad
ministrația ziarului „Zori Noi* Str. 
Decebal 3 Recompensă 500 000 lei

ANUNȚ

Primim dela D.rectia XI 
Reg. Silvică Arad spre pu
blicare următoarele :

In ziua de 15 Septembrie 
a. c. ora 8 dimineața se va 
tine la Școala de St’binglneri 
Silvici ,Casa-Verde“ din Ti
mișoara un examen de ad
mitere. Sunt disponibile 30 
locuri din care 20 bursieri și 
10 absolvenți, candidații care 
se prezintă trebue să albă 
vârsta maximă 27 de ani, 
studii 8 clase liceu sau școala 
normală.

Cel Interesat! pot primUin- 
formatli detailate, adresan- 
du-se direct școalei sau Di
recției Silvice din Arad.

Hevisța presei
28 Iulie, ziua Flotei Na

vale de Război a Unianli 
Sovietice, a fost un prilej 
pentru presa democratică din 
România de a închina eroi
cei flote și brovllor mari
nari roșii, numeroase arti
cole șl reportagli.

.Graiul Nou*, după ce 
face un scurt istoric ai 
flotei sovietice, scrie:

„In prezent când poporul 
sovietic, s'a încadrat In 
munca pașnică creatoare, 
marinarii sovietici, tmpre- 
unâ cu toate forțele armate, 
Isi depun toate sforțările 
la întărirea șt mai mare a 
puterii combative a flotei, 
a forțelor de apărare a 
hotarelor maritime ale țării 
sovlt telor șl a aviației ma
ritime*.

„Scânteia* pnbllcă un ar
ticol Intitulat „Flota sov
ietică strujuește pacea Eu
ropei*.

După ce arată rolul co
vârșitor al flotei navale de 
război a Uniunii Sovietice 
tn sdrobireo Germaniei fas
ciste șl eliberarea popoare
lor Emopei, autorul artico
lului scrie :

„Poporul sovietic și gu
vernul Iul n'au altă dorință 
decât să trăiască în pace 
și prietenie cu toate popo
arele Europei. Flota Sovie
tică siă de strață ca acea
stă pace șl prietenie să nu 
fie turburate*.

E:oul Comunicatului Mi
nisterului de Interne cu pri
vire ia organizațiile sub
versive teroriste descoperite 
dc organele Siguranței Sta 
tulul, continuă să răsune în 
presa democratică din Ca
pitala țării.

Ziarele se ocupă acam în 
special de aUtudlnea pe care 
au luat o ziarele „Istorici
lor* fața de acest comuni
cat. Astfel, Dreptatea No
uă* scrie:

„Faptele de care întreaga 
opinie românească a luat 
cunoștință cu explicabilă 
stupoare au arăta* evidența 
relațiilor dintre parii rele 
„istorice* și teroriști. Orice 
om de bun simț s'ar fi a- 
steplat la o încercare a po
menitelor oficioase („ Drep
tatea șl Liberalul* n. n) de 
a desmințl pe bază de fapte, 
de documente, acuzațiile ce 
au fost ridicate. In locul 
acestor dfsmlnțiri, cu ce 
ne pomenim 2 Ca o declara
ție că „memb I șl pa Udu
lui liberal au fost anstați* 
în „Liberalul*. Iar „ Drepta 
te»* — scrie ziarul — îșl 
amintește că ne găsim a- 
cum în preajma conferinței 
de pace șl că acutațlile a- 
duse ar putea compromite 
gruparea mani stă*

Un turism 500 „FIAT“ 
deschis cu reparație generală. 
Cauciucuri 8On/o — vânzare.

BALOOH ALEXANDRU,
OrAștle, Str, Prințul Ml hal Nr. 39.
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CAPITOLUL IV
Art. 27. — Declarațiunile de 

candidatură se fac pe liste, care 
trebue să cuprindă un număr 
de candidați egal cu al deputa- 
ților ce urmează să fie aleși în 
circumscrjpțiunea respectivă. 
Declarațiunile se depun, în du
blu exemplar, la biroul electo
ral, între orele 8 tși 18, cu înce
pere dina doua zi dela publica
rea convocării Corpului elec
torat și cel mai târziu cu 20'zile 
înainte de data fixată pentru a- 
legeri, până la ora 2o a ultimei 
z'le.

Art. 28. — Declarațiile de can
didatură trebue propusă de cel 
puțin 20 alegatori din circum
scripția electorală respectivă și 
trebue însoțite sau urmate de 
declarația de acceptare din par
tea candidaților propuși, în ter
men prevăzut pentru facerea de- 
clarațiunilor de candidatură.

Câna propunătorii sau cahdi- 
dați. nu se prezintă personal 
semnăturile vor trebui să fie, 
legalizate de instanțele judecăto
rești, sau de notarii ptfblici.

Art. 29. — Odată cu declara- 
țiunea de candidatură se va de
pune și certificatul de dtribuî- 
rea semnului electoral; folosi
rea semnului electoral este fa
cultativă.

Suma fixată de biroul electo
ral pentru imprimarea buletine
lor de vot se va putea depune 
până în ultima zi a termenului 
stabilit pentru depunerea decla- 
rațiunilor de candidatură.

Declarațiunile de candidatură 
vor rălnâne nule dacă suma fi
xată pentru imprimarea buleti
nelor de vot nu a fost depusăfîn 
termenul legal.

Art. 3o. — Biroul electoral 
primește declarațiunile de can
didatură și examinează Îndepli
nirea următoarelor condițiuni:

a) dacă au fost propuse de 
numărul legal dc alegatori, iar 
în cazul când aceștia nu s’au 
prezeiuat personal, dacă sem
năturile lor sunt legalizate;

b) daci» au fost depuse în du
blu exemplar în termenul le
gal;

c) dacă cuprinde un număr 
dc candidați egal cu al deputa- 
ților ce urmează să fie aleși în 
circumscripția respectivă;

d) dacă seninul electoral folo
sit dc candidați corespunde cehii 
atribuit dc comisiunea electora
lă centrală.

Biroul electoral se va pronun
ța dc îndată asupra valabilită
ții dcclarațiunilor dc candidatu
ră, făcând aceasta constatare pe 
unul dintre exemplarele dcclara- 
rațiunci respective, care se rc- 
stitue propunătorilor sau can
didaților.

Declarațiunile dc candidatură 
valabile se înregistrează în or
dinea depunerii lor și primesc 
numărul dc ordine corespun
zător înregistrării.

Art. 31. Retragerea accep
tării candidaturii sau decesul 
candidatului după acceptare, t 
precum și admiterea contestațiu- 
nci cu privire la incapacitatea.

nCdemnifatea sau incompatibili
tatea vreunuia dintre candidați, 
nu au nici o înrâurire asupra 
declarațiunej de candidatură, ca-
- i amâne valabilă ca ceilalți 

candidați depe acea listă; tot a- 
stfel retragerea semnăturii pro
punătorilor nu influențează va
labilitatea declarațiunei.

înlocuirea candidaților se; poa
te face numai cu consimțământul 
tuturor propunătorilor și candi
daților aceleiași liste și numai în 
termenul prevăzut pentru depu
nerea ei.

Art. 32. — Aceeași persoană 
nu poate candida 'decât pentru o 
singură listă și numai într'o 
singură circumscripție electo
rală.

Abaterea dela dispozițiunile 
de măi sus atrage nulitatea can
didaturii contravenientului pe 
toate listele, acestea rămânând 
valabile numai cu ceilalți candi
dați propuși.

Nulitatea va putea fi consta
tată fie de biroul e'lectoral res
pectiv, fje de comisiunea electo
rală centrală, fie de Adunarea 
Deputaților, fje în cursul ope
rațiunilor de validare a alegăto
rilor.

Art. 33. — După exp i narea 
termenului pentru depunerea 
candidaturilor președinții birou
rilor electorale vor încheia pro- 
cese-verbale în care vor arăta 
listele de candidați, în ordinea 

“înregistrării, numerele de ordi
ne și semnele distinctive.

Listele cu declarațiunile de 
candidaturi, cu numărul lor de 
ordine și cu semnul distinctiv, se 
afișează prin îngrijirea președirP 
telui biroului electoral la sediul 
acestuia și se comunică de în
dată Comisjunii clectoraleT cent
rale.

Comisitmea electorală centra
lă va comunica birourilor elec
torale cu lo zile înainte de data 
alegerilor, modificările ce ur
mează d|e a fi .aduse listelor de 
candidați, în urma judecării con- 
testațiunilor.

Birourile electorale vor opera 
aceste modificări și vor afișa de 
îndată listele astfel modificate 
li sediul respectiv, încheind jpro- 
ccs-vcrbal.

Ari 31. — Votarea va avea 
loc chiar dacă s’a depus numai 
o singură listă de candidați

Art. 35. — Șefii grupărilor 
politice, candidați și propunăto
rii listei pot face contestație îm
potriva respingem listei de «an- 
didați, a ncrcgnlarități atribuirii 
minierelor dc ordine ale listelor 
sau a înlăturării unui candidat, 
de pe listă, precum |și în cazurile 
în care depunerea listelor a 
fost 'împiedecată.

Contestațiile se adresează Co- 
misiunii electorale centrale fie 
direct, fje prin biroul electoral.

Comisiunea electorală Centra
lă judecă dc urgență contestații
le comunicând liotărîrca sa cu 
ccl puțin 10 zile înainte de data 
fixafă pentru alegeri.

l iotărîrca comisiunii electora
le centrale este executorie.

(Continuare in n-rul viitor)
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In loc de puști șl mitraliere, unelte șl mașini de cusut.

0 vizită la Uzinele C. M. C. din Cugir 
La ..Uzina de jos“

întrunire populară

Așezată în partea de nord a 
comunei, Cugir „Uzina de jos”, 
prin instalațiile perfecțonatc și 
mașinile moderne de care dis
pune, deține pe bună dreptate 
locul și ren urnele ce-1 ■ are între 
manie uzine din țara.

însoțit de tov. Nicoară,dela 
Comitetul Sindical, vizitez și a- 
ceastă uzină începând cu atelie
rul de forjat In puternica lu
mină și căldură a cuptoarelor, 
muncitorii lucrează cu zor la 
marile ciocane automate. Se for
jează clește, universale pentru 
mașini de găurit, chei mecance 
și universale, chei franceze, cu
țite și miflte altele. De aici pie
sele semi-fabricate, sunt trecute 
la atelierul de fabricație. Aici 
după ce piesele sunt prelucrate

Cum a încercat Ing. Slon sft-șl însușească 
schițele unei mașini de cusut

Tot ing. Sjcxn a încercat să-și 
însușească schițele unei mașini 
de cusut — 'făcute de Iasek Leo- 
pold, technicjan la această uzină, 
— la mecanismele căreia se lu
crează din pljn. Până acum In 
țară nu s’au fabricat și nici nu 
s’a încercat fabricarea mașinilor 
de cusut. Prin îndrăznețul pas, 
făcut de uzinele din Cugir In 
aceas’tă direcție, se speră ca pe 
vijtor se vor putea satisface în 
bună parte cerințele interne.

Curios a vedea piesele fab-

ȘTIRI ECONOMICE
Uzinele Hunedoara, 

vor furniza tuburi de 
fontă Turdei

Uzinele de fier din Hune
doara au fost întrebate de 
către guvernul turc dacă sunt 
dispuse să exporte o canti
tate de 30.000 tone de tu
buri de fontă, necesare lu
crărilor de reconstrucție ale 
T urciei.

Plata acestor tuburi ar 
urma să se facă fie In lire 
sterline libere, fie în compen
sație cu hematită.

Acordul anglo-romăn
Textul definitiv ai acordu

lui anglo-român de comerț a 
fost primit eri de către Mi
siunea Britanică din București.

Se așteaptă ca semnarea 
lui de către reprezentanții mi
nisterului Economiei Naționale 
șl al Băncii Naționale să 
aibe loc In cursul săptămânii 
viitoare.

Acordul nu face mențiune 
despre conturile blocate In 
Anglia, ele urmând a fi re
zolvate în cadrul conferinței 
de pace.

Rocollă foarte brgati 
In Banat

Timișoara. — Brutarii din 
Timișoara au experimentai 
făina din noua recoltă. Re
zultatele sunt excelente: făina 
este de o calitate superioară 
iar procesul de panificație 
este ușurat, cerând o cantl 
tate mai redusă de drojdie. 

prin mașinile respective, sunt 
duse Ta secția de montaj pentnl 
montarea pieselor, auxiliare ,iar 
de aici la atelierul de control, 
peritruca de aici după verifica
re' să fie vărsate la magazii.

In atelierul mecanic, unde îna
inte se fabricau arme ,',Oritza” 
și „Z. B.” acum se lucrează 
meng'hini, cl|ește de tăiat țevi, 
chei franceze și altele. Cel mai 
mult însă se lucrează Ia o mare 
comandă de truse de sudură, 
comandă în cadrată în art. 11 
din Convenția de Armistițiu. Se 
știe cât de imuțt a încercat fostul 
director ing. Sion să împiedice 
efectuarea acestui comenzi, a- 
cum tnsăfdupă Îndepărtarea Iul a- 
ceastă comandă a putut fi exe
cutată într’o mare măsură.

cafe — dela|inașinile de cusut — 
tov .Vântu, delaa^telierele meca
nice și de control, mi-le arâta 
spunându-mi: „In trecut puști 
și mitraliere,a cuml scule și ma
șini 'de cusut” și pentru a-mi 
demonstra aceasta, îmi arătă 2 
puști mitraliere, care aruncate 
deasupra unui dulap, amintesc 
parcă jalnic războiul ce s’a ter
minat.

„Sunt modele” mă lămurește 
tov. Vântu. „Din cauza lor a 
trebuit să îndurăm carcerile,

Pâinea obținută astfel este 
foarte gustoasă.

In tot Banatul recolta a 
fost foarte bogată, far făina 
este de cea mai bună calitate.

SPORT
Duminică 28 VII a. c. a- 

vut loc pe arena Jiul din Pe
troșani matchul de footbal 
Intre echipa tineretului pro
gresist din Petroșani „UNI
TATEA" șl T. P. Aninoasa. 
DLpă un joc foarte aprig e- 
ch'pa „UNITATEA- Petro
șani a câștigat cu scorul de 
2-1 0—I.

Amintim munca neprecu
pețită a tov. Trltean Nlcolae 
care s’a evidențiat cu echipa 
„UNITATEA" al cflrui con
ducător este.

ANUNȚ
Persoanele cari cunosc aau 

știu unde se află (anul a tâ
nărului erou FILIMON 
S A R B U ucis mișelește sub 
Antonescu in 19 iulie 1941, 
este rugat sl anunțe la a- 
dresa Tineretul Progresist 
Regionala Deva, cât se poate 
de urgent, personal aau te
lefonic. — Telefon Nr. 77. 

bruscările și uneori chiar bă
tăi dela „oamenii” și jandarmii 
lui Antonescu” continuă alt tov. 
muncitor. , .Acumicând am scă
pat de mitraliere, și de „oame
nii” și jandarmii lui Antonjescu, 
știm și vom| ș|ii și pe viitor'Cum 
să muncim'”, i

In alta parte a uzinei, niște 
strunguri și mașini unelte îșți 
așteaptă rândul să fie reparate. 
Tov. Laica Petru, îmi explică 
că sunt ale C. F. R.-uIui și că 
au fost avariate de bombarda
mente. Tot pentru C. F. R. se 
lucrează aicj, burghie de gău
rit și de filetat, freze, freze mo
dul și altele.

Pentru C. A. se lucrează 
diferite piese deTnașini.

Se Jncearcâ sâ se 
fabrice rulmenți

O altă încercare care se face 
la Cugir. estet fabricarea rulmen
ților, până acum aduși din Sue
dia. După rezultatele obținute 
până acum, se speră Gă încer
carea va fi încununată de suc
ces. Cu mașinile și instalațiile 
dela această uzină, se vor putea 
fabrica multe obiecte pe care 
noi acum le importăm.

De altfel în planurile de vii
tor ale uzinei, se proectează a 
se construi mașini uneTte și alte 
piese _ji mașini grele. Prin ini
țiativa tcchnicienilor și avântul 
muncitorilor și având întreg 
sprijinul guvernului, care în 
Platlorma-Programi preconizea
ză că: „Pentru|.a ieș^din situa
ția grea în care se găsește eco
nomia noastră națională, B. P. 
D. își propune' folosirea întregii 
capacități de producție actuală 
și desvoltarea ei în viitor... „u- 
zinele metalurgice din Cugirn 
vor fi prjntrdpcfelea care vor tri
mite faima țării și muncitori
mii noastre, dincoloj de hotare.

Rasneac ioan

Ua muncitor miner 
căzut la datorie

■'Vin efortul de zl de zl pe care 

Bravii mineri îi depun în galerii 
la mari adâncimi in pământ tâ- 
randu-se adese pe brân.i și pu- 
nându-șl viața în pericol a cJzut 
la datorie ta ziua de 16 Iulie a. 
c. tov. Sîrb Avram muncitor mi
nier din Lupenl,

Luciâ id ta abatajul frontal din 
Sectorul 1. Ștefan împreună cu 
al|i 4 tov. prâbușindu-se abata
jul au lămas dedesubt 3 mineri.

imediat tov-ii: Becluc loșd ma- 
eitru minier șl Nlculae Loghin, 
B irzoș Fiorian, Popodci Teodor 
șl Todoran Oh miueri, punându- 
șl viața ta pericol au lucrat la 
SvOterea de sub dăiâmături a 
victimi lor.

După o jumătate de oră au putut 
fi s:<>și tov ii Ciora Gh și Lu- 
candia losif, iar după o oră și 
jumătate a fost găsit și tov. Sârb 
Avram insă murise. In urina lui 
au rămas soția șl uu copil.

Moartea Iul a produs o dure- 
rorsă impresie In rândul munci
torilor mineri dh Valea-Jiulul, 
fiind blnrcunoscut pentru efortul 
și abnegația Iul in muncă.

urmata da un prograi 
organizata

In ziua de 28 Iulie a. c. 
in sala festivă a fabrice! „Ce
ramica" din Baru-Mare, a 
avut loc o întrunire populară 
convocată de P. C. R., la 
care a luat parte un număr 
însemnat de muncitori țărani 
și intelectuali. Luând cuvân
tul tov. Dăianu, secretarul 
Organizației Locale aduce 
salutul P.C.R. din Baru Mare 
celor de față și In special 
reprezentanților Presei Democ
rate din Valea Jiului, cari au 
venit In mijlocul lor.

VORBE 
pentru a ascunde faptele

— Urmare din pag. 1. —

tenia sovieto — română. Știe, 
totodată, cât de ostile sunt ma- 
Ssele populare românești tuturor 
celor ce caută să târască mai de
parte țara pe drumul din trecut 
al aventurii ântisovietice. Ori dl. 
Maniu speră că vorbele mieroa
se despre UniuneaîSovietică să-i 
facă uitate faptele de dușmănie 
împotriva poporului sovietic. A- 
stfel d-sa crede că va câștiga 
masse, și abuzând de încrederea 
lor se va puțea strecura cu par
tizanii săi pe potecile manevre
lor întortochiate de azi, făcute 
din declarații prosovietice ipo
crite și din calomnii și ațâțări 
anfisovietice, mai mult sau mai 
puțin mascate, pentru ca mâine 
să poață eși cu noua sa „legiu
ne” lai drumul mare al ficțiu
nii ântisovietice directe.

Ca probă a „atașamentului” 
său pentru politica de bună ve
cinătate cu U. R. S. S. dl, Mâ- 
niu invocă tot trecutul partidu
lui național-țărănesC. Trecem 
peste falsurile conținute în afir
mațiile d-sale și pe tare le-am 
scos la lumină îna Ițe articole 
ale noastre. Ceeace vom amin
ti însă, este că fățarnicele ge
sturi de „apropiere” cu Uniunea 
Sovietică ale partidului manist, 
gesturi care nu erau altceva de
cât un (șiretlic de ir^zboi, nu con- 
stitue o excepție\pelitru regimu
rile ,,istorice” din România. In 
această privință ele s’au găsit în 
bună tovărășie, ca totdeauna de 
altfel, cu cercurile reacționare 
din celelalte țări. Și .a.ces’tea, 
când împrejurările lie-au silit, 
s’au „apropiat” de Uniunea So
vietică, căutând să-i înfigă pum
nalul pe la spate. Importanta 
lucrare sovietică „Istoria Diplfo- 
mațici”, din cftrc o parte a și 
fost tradusă în limba română, 
e plină de arătare a fetelor de 
dușmănie la adresa Uniunii So
vietice, care constitue fondul 
permanent al politicii externe a 
României pe tot timpul cât au 
guvernat atât partidul d-lui Ma
niu, cât și partidul familiei Bră- 
tianu. I litler Știa foarte bine a- 
cest lucru. Sprijinul pe care An- 
jțoncscu I-aavut din partea d-ful 
Maniu în ducerea războiului an- 
tisovietic l-a convins cât de 
prețioasă este, pentru planurile 
sale politica de dușmănie îm'- 
potriva Uniunii Sovietice a ,ji- 
storicilor”. Iată pricina adevăra
tă pentru care n’au căzut ca

n artistic la B^ru.Mare 
de P. C. B.:

Cu acest prilej a vorbit șl 
tov. Burlacu Dumitru mem
bru In birou! politic județean 
al P. C. R. expunând pe 
scurt câteva puncte din Plat
forma-Program a B. P. D.

Aplauzele puternice a ce
lor din sală au subliniat ex
punerea tov. Burlacu.

întrunirea a luat sfârșit ur
mată de un bogat program 
artistic compus din poezii, 
cor, monologurl șl o piesă 
teatrală.

petele d-lor Maniu, Mihalache 
și compania: Hjtler avea nevoie 
de capetele lor vii ca sfetnici ai 
lui 'Antonescu. Pretinsa prime
jdie în care, după spusa d-sale, 
ar fi trăit d. Maniu, e tot atât 
de adevărată cât e de adevărat 
afirmația sa injurioasă Ia adresa 
marilor luptători ai libertății 
popoarelor că aceștia, și-au pără
sit țările în cljpele de grea cum
pănă, punându-și viața la adă
post în străinătate. Scriitorul de 
epistole colaboraționiste către 
Antonescu, care este dl. Maniu, 
are îndrăsneala să se pună mai 
presus decât eroul războiului de 
partizani, cum este mareșalul 
Tito, de pildă, care în mijlocul 
poporului său jugosțav a făcut 
atât de mult pentru patria sa 
și pentru cauza libertății.

Aceasta nu este însă singura 
și cea mai mare îndrăzneală a 
șefului „istoric” în discursur săli 
El aruncă io( 'sfidare nu numai 
propriului său popor, dar și po
porului sovietic, condamnând e- 
xecufarea criminalului de răz
boi român Antonescu și încer
când Să reabiliteze infama Iui 
memorie. Pentru cei care n’au 
înțeles ce a însemnat strânge
rea de mână dată de dl. Maniu 
Antoneștilor șî celorlalți crimi
nali din boxa Tribunalului Po
porului, gestul acesta trebue să 
apară astăzi destul de clar: e- 
ste forma sub care el se solida
rizează cu „opera” lui Antones
cu. Cine a înclinat să vadă aiei 
un act de cavalerism, se înșeală. 
In modul acesta, iuliu Maniu, 
inspiratorul și susținătorul a- 
venturii războinice ântisovietice 
înfăptuite de Antonescu, veste
ște pe toți partizanii, aliații șl 
comanditarii săi dinlăuntru! șî 
din afara României că, în ciuda 
frazelor de circumstanțe pe care! 
se vede nevoi^ a Ic rosti, ci ră
mâne neclintit de pozițiile sale! 
de dușman al democrației și al 
Uniunii Sovietice.

Credem că putem să-l asigu
răm pe dl. Maniu că nu numai 
aceștia, dar și masselc populare 
din România, și toți democrații 
cinstiți din celelalte țări, pe care 
d--sa își face iluzii că-i poate 
ameți cu Vorbăria, sa l-au în
țeles. ' | jf-1

De vânzare! Un motor gate 

cal pu'ere, marca „LISTER* 
la Dl. STAN CORNEL, Brad. 

(Dealul Rahovci)
Preț convenabil
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Luni la Paris

S’a deschis Conferința Păcii
întreaga Uniune Sovietică 
a sărbătorit Duminecă ziua 

Flotei Navale de Război
PARIS. — Primul ministru 

francez și șeful delegației fran
ceze a deschis Luni la ora 15,o3 
(ora Parisului), conferința pă
cii.

In cuvântarea sa, d. Bidault 
a insistat asupra importanței 
conferinței și a subliniat că do
rința Națiunilor 'Unite este de 
a lua hotărîri dacă nu perfecte,

Conferința nu se va ocupa de problemele 
Austriei și Germaniei

PARIS. — Conferința care 
și-a început Luni activitatea la 
Paris, nu se va ocupa nici de 
Austria și nici de Germania.

Delegații sunt împuterniciți fă 
examineze și să aprobe proecțe- 
le tratatelor de pace cu Italia, 
Remania, Bulgaria, Ungaria si 
Finlanda, pregătite de cele pa
tru marPputeri.

Chiar dela început, conferin
ța va hotărî dacă va accepta

proectelorPublicarea 
tratatelor de pace

PARIS. — Adjuncții miniștri
lor de externe)s’au întrunit Luni 
Ia miază Ia Palatul Luxemburg 
pentru discutarea problemei pu
blicării proectelor tratatelor de 
pace. In cursul dimineții, texte
le acestor proectețjau fost remise 
reprezentanților celor 21 țări 
participante la conferința păcii.

Textul complect al proectelor 
tratatelor de pace cu Italia, Ro
mânia, Bulgaria și Finlanda va

Constituirea Comisiei mandatare 
a Conferinței

MOSCOVA. — Duminecă a 
avut Ioc la Paris, sub președin
ția d-tui A. I • Vâșinski o șe
dință a locțiitorilor miniștrilor 
de externe. Ei au acceptat pro
punerea sovietică ca proectelje 
tratatelor de pace pregătite de 
consiliul miniștrilor de externe 
să fie înmânate guvernelor Ita
liei, României, Bulgariei, Unga
riei și Finlandei.

Apoi, locțiitorii miniștrilor de 
externe au pregătit recomandări 
Ic lor pentru ședința de Luni a 
conferinței de pace. A fost ac
ceptată propunerea făcută de 
delegatul francez asupra consti
tuirii comisiunii mandatare a 
conferinței.

Locțiitorii au mai examinat șl 
chestiunea invitării d-lui Trigwe 
Lic secretarul general al O. N. 
U. ca membru de onoare al con
ferinței de pace.

*
NEW. - YORK-— Dl Bv.

rezonabile.
D-sa a subliniat că țările ale 

căror tratate se discută trebue 
să fie invifate să-și spună păreri
le.

*
PARIS. — D. Bidault, șeful 

guvernului francez, a primit 
Luni pe d-nii Mackenzie King, 
Trigwe Lie, Attlee și pe șe- 

sau nu normele procedurale re
comandate în comun de către 
cei patru miniștri de externe. 
Principiile esențiale ale acestor 
norme se referă la împărțit?" 
conferinței în 5 comisiuni sepa
rate, câte una'pentru fiecare din 
cele 5 tratate, și la procedura 
de vot car^ cere o majoritate de 
2/3 pentru a putea hotărî.

Dacă aceste norme procedura
le provizorii vor fi acceptate, 
conferința va începe să funcțio- 

fi dat publicității simultan la 
Paris, Londra, Washington și 
Moscova azi 3o lulje la orele 
24. Textele ău fost remise însă 
presei, Marți dim.

Documentele vor ff publicate 
integral,i nclusiv clauzele asupra 
cărora nu s’a căzut de acord. 
. Copiile acestor tratate au fost 
remise Tuni dim1. țărilor foste 
satelite ale Germaniei.

și-a exprimat speranța că tra
tatele de pace vor îi complect 
redactate și semnate când con
ferința de pace va lua sfârșit.

*
PARIS. — La Conferința păcii 

participă peste 2.000 delegați. 
Cea mai numeroasă delegație 
estea cea sovietică, compusă din 
300 membri.

*
Delegațiile Statelor foste sa

telite așteaptă invitațiile oficia
le pentru a-și expune panerul 
de vedere la lucrările conferinței 
păcii.

Greva de 10 ore a funii. poștali din Franța
PARIS. — Federația poștală 

franceză a Jdeicis1 ca Marți 30 Iu
lie să aibăjjoc o grevă def 10 ore 
a tuturor funcționarilor poștali. 
S’a precizat din partc'a grevi- 

fii tuturor delegațiilor la confe
rința de pace.

*
LONDRA. — Conferința de 

pace va putea trece la discuta
rea chestiunilor de procedură 
abea Luni 5 August, când dele
gații se vor împărți în cele 5 
comisiuni.

neze în plin.
*

LONDRA. — La Tirana, capi
tala Albaniej, a avut loc o mare 
adunare la care s’a votat o rezo
luție de protest contra exclude
rii Albaniei dela conferința de 
pace dela Paris.

*
PARIS. — Dl. Neni, vicepre

ședinte al consiliului de miniștri 
itațan, a sosit Duminecă seara 
la Paris venind dela Bruxelles.

în Grecia
ATENA. — Luni a Test dat 

publicității decretul lege pentru 
ținerea plebiscitului în Grecia, 
cu privire Ia monarhie.

Conform acestui decret, ate- L

LONDRA. - Luni la Nueren 
berg procurorul) francez a cerut 
pedeapsa capilala pentru cci 21 
inculpați care se află pe banca 
acuzaților.

Dup;” fcchizitorui procuroiului 
francez a urmat acel al Uniunii 
Sovietice prezentat de generalul 
Rudenco. ,

*
PARIS. — Chestiunea Paksd- 

nei este discutată actualmente 
la Paris de către d-nii AttUee 
și'Byrnes. i

*
MOSCOVA. Misiunea a- 

micalî a partidului laburist bri
tanic a sosit Luni la Moscova. 
Misiunea este condusă de Hi- 
rold Laski, fost președinte al 

știlor că telegramele emanând 
dela delegații conferinței de 
pace să fie manipulate în mod 
normai în timpul grevei.

MOSCOVA. — Țara Sovie
telor a sărbătorit Duminecă ziua 
Flotei Navale de Război.

In apropiere de Moscova
pe terenul aquatic „Dinamo” a 
avut loc cu această ocazie o ma
re festivitate. Tribuna și pelu
zele erau ocupate de peste 2o 
mii spectatori.

'La tribuna ofjcialăta luat loc loc
țiitorul ministrului forțelor arma
te ale URSS și comandantul Flo
tei Naval? de Război a URSS, a- 
miralul Nicolai Kuznețov, nume
roși generali și amirali din ar
matele terestre, aeriene și ma-

Deschiderea expoziției „Constituția 
Stalinlstă" în Imagini la București

BUCUREȘTI. — La Fundația 
Dalles, a avut loc Vineri după 
amiază deschiderea oficială a 
expoziției „Constituția Stalinistă 

gătorii vor primi două buletine : 
Unul cu chipul regelui Oeorge 
iar ațtul alb, unde alegătorul 
va putea scrie forma de guver
nământ pe care o dorește.

comitetului executiv al Partidu
lui Laburist După vizita din U- 
niunea Sovietică misiunea va fa
ce o vizită în Polonia.

*
HELSINKI. — Președintele 

RepubFcji Einlandeze a ratificat 
acordul comercial fjnlandezo-po- 
Ionezi 'scălit la Varșovia de 
reprezentanții ccfor două țări. 
Conform acestui acord, schim
bul de mărfuri dintre cele două 
țări va fi de 3. 500.Ooo dolari 
americani anual

*
BUDAPESTA. — In vederea 

opririii nflației, noua monedă 
ungară va fi „Florinul” care 
valorează 4 milioane pengoe.

*
BUCUREJȘTI. - In ziua a 

p-a a congresului tineretului P. 
N. P., dupăjepuizarea ordinci de 
zi, s’a procedat Ia alegerea prcsle 
dintc|ii organizației tineretului 

ritime ale Uniunii Sovietice.
In fața spectatorilor au avut 

loc demonstrații de operațiuni 
cu vedete torpiloare, diferite 
concursuri sportive nautice, etc.

Ziua Flotei Navale de Război 
a fost salutată la Moscova de 
întreaga populație, care a a— 
vut încă odată prilejul să ad
mire vitejia și iscusința marina
rilor flotei de război sovietice.

Ziua flotej a fost sărbătorită 
deasemenea cu mult entuziasm 
la Leningrad, Taljn, Sevastopol. 
Vladivostoc Și în celelalte por
turi din Uniunea Sovietică.

în imagini”.
Deschiderea a fost onoarătă 

cu prezența d-lui dr. Petru 
Groza președintele consiliului 
de miniștri, ambasadorului U* 
niunii Sovietice Kaftaradze cu 
d-na precum1 și a tov. Lucrețiu 
Pătrășcanu, Gheorghiu Dej, Si- 
mion Oeriu. Au mai luat parte 
reprezentanții comisiei aliate dei 
control, ai legației sovietice, nu
meroși membrijța i ARLUS-uIui 
precum și reprezentanții presei 
române și străine.

P. N. P. pe țară. Cu unanimitate 
de voturi a f ost S's ca preșe
dinte .1 tineretului P. N. P. dl. 
prof. Mihail Dragomirescu, se
cretarul general al P. N. P.

(■misia Electorali a Tineretului 
Democrat din Județul Hunedoara

Tinere și tineri, 
muncitori, țărani 
și Intelectuali 

Venițl la marea 

ÎNTRUNIRE 
ce va avea loc în piața 

orașului Hunedoara 
Duminici 4 flug 1946 ora 11
Vor lua cuvântul conducătorii tu
turor organizațiilor de tineret, eaie 
vor lămuri poziția noastiă fața de 
alegerile parlametnarc și fața de 
Congresul Național al 1 ineretulul. 
La aceattă întrunire vor lua parte 
tineri din tot cuprinsul județului. 

Tineri venlțl In număr c Al mal mare I 
înainte pentru viitorul nostru. 
Trăiască Federefla Naționalii a 

Tineretului Democratic din Ro
mânia.

Trăiască lupta unită a Tineretu
lui pentru victoria democrației in 
alegeri.

Imprimeria județului Hunedoara Deva 648—1946.


