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„Ca să construim trebuie 
să avem cunoștințe, trebuie 
să ne însușim știința și ca 
să cunoaștem, trebuie să 
învățăm"
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Sarcinile tineretului 
16 Mai 1928

Masacrul dela Lupeni din 1929
fl învățămintele Iul a

Analizând, prin prisma celor de 
mal sus, evenimentele din 6 Au
gust 1939 dela Lupeni, trebuie să 
in|eltg-m că azi, mai mult ca 
oricând, clasa muncitoare trebuie 
să fie cât mai strânsă in jurul 
partidului său de avant gardă, 
— Partidul Comunist Român, — 
și a guvernului democratic pen- 
trucă numai In felul acesta, mun
citorimea îșl va putea asigura o 
existentă omenească intr’o țară 
liberă, independentă și democrată. 

Tot elanul nostru de muncă 
să fie canalizat in direcția mări
rii, producției pentru a putea 
gri bl astfel procesul de recon
strucție de care depinde în mare 
misură asigurarea unul trai mai 
bun — in viitor — pentru toți 
oameni muncii.

Să nu uităm că dușmanii noș
tri! sunt Încă in picioare, că ei 
trebuie doborit< fl că pentru a 
putea face aceasta trebuie să În
zecim, să însutim eforturile noas
tre ca in bătălia electorală ce se 
dă io prezent Întregul popor să 
fie mobilizat in jurul Guvernului 
pentru asigurarea unei victorii 
zdrobitoare a Blocului Partidelor 
Democratice in alegeri. 

Slm on Lazar.

Din noianul nesfârșit de făiă- 
delegl comise de clicile „istorice' 
conduse de Maniu șl BrătiaDu, 
Împotriva clasei muncitoare, des
prindem azi — de pe răbojul 
timoului — asasinarea mâișavă a 
celor 23 de muncitori dela Lupeni 
la 6 August 1929 șl rănirea a 
peste 100 dintre cei mal buni fii 
al clasei muncitoare.

Iu 6 August 1929 la Lupeni 
Maniu, prin uneltele sale mârșave 
a tras In popo-ul muncitor.

Ia urma masacrului comis au 
rămas mulfl orfani, multe văduve 
Îndurerate, multi părinți bătrâni 
fără de sprij n.

Cele Întâmplate la Lupeni in 
1929 cele petrecute la Timișoara In 
cursul aceluiași an când Maniu a 
dat ordin pentru închiderea Sin
dicatelor Unitare, cele petrecute 
în 1933 la Grivija, cârdăș'a cu 
legionarii in 1937; politica antl- 
sovietică, anii- semită, șovinismul 
șl atâ|area la ură Împotriva po
poarelor conlocuitoare și in spe
cial a populației maghiare, trlda
rea Ardealului, susținerea Iul An- 
tonescu și sprijinirea războiului 
antlsovielic, toate acestea șl Încă 
multe altele dovedesc mai presus 
de orice Îndoială că Maniu, Bră- 
tianu și clica lor sunt dușmanii 
cel mai înverșunați al pcporuluJ, 
ai clasei muncitoare, dușmanii cel 
mal periculoși a-le marilor interese 
nagonale.

Dl. Maolu este „consecvent' In 
politica sa alunei când este vorba 
de ura n'lmpăcată împotriva mun- 
cilo' mii, a țărănimii a Intelectua
lii r cinstit1, Irrp trlva Uniunii 
So iefic*  care prin glorioasa sa 
Armată Roșie ne-a desrcblt 
de sub jugul Iul Hitlrr șl Anto 
nesci șl ne-a redat libertatea de 
de care am fost privați atâta a- 
mar de vreme.

Continuare In pig. 2-a

Intr’o uriașă întrunire ținută la Hunedoara

Tineretul Democratic din județ. 
sl-a manifestat hotărtrea de a se uni in \ 

Federajla Națională a Tineretului Democratic x
fudeful de origină a lui Fii mon Sâibu eroul tlnere'ulul 

român căzut răpus de vandalii fasciști în lupta de rezistentă a 
poporului român față de regimul antonesetan a cunoscut Dumi
nică 4 August a. c. o t'ecere în revistă reușită a forjelor tinere
tului democratic.

Miile de tineri și tinere venlfl din toate părțile Județului 
Hanedoara t’au întrunit la Hunedoara vechea cetate a lui Corvln 
pentru a-șl manifesta hotărîrea nestrămutată de a se conduce 
singuri cu propriul lor cap și de a nu mai fl o massă de ma
nevră In mâna polltlclanlștilor „Istorici" care prin politica lor 
au dus tineretul și poporul întreg la războiu șl distrugere.

La orele 10, tineretul sosit mat decurând 
format o coloană îndreptându-se spre gard, în 
neretului din Valea-flu'ul. Simeria șl Cuglr.

Tinerii și tinerele așteptau cu nerăbdare

în localitate, a 
întâmpinarea tl-

trenului, 
lor, cari 
gata de

vagoanele

sosirea
Călărefli Hanedorenl fineau din răsputeri frâul cailor 
nu mal aveau astâmpăr. Fanfara uzinei de fler stătea 
primire.

Sosește trenul I
Locomotiva pufăie din greu, trăgând după ea

încărcate până la refuz de tinerii cari au venit să șl manifesteze 
dragostea lor pentru democrație. In timp ce muzica U.F.H.-ului 
Intona „Internaționala", tinerii coboară cu pași grăbiți din tren, 
încolonându se printre tovarășii lor cori t-au primit.

Astfel încolonați câte patru, cu drapelele muncii șl tricolo
rii', au pornit spre locul de adunare dm piața orașului, unde îl 
aș'ep'a tribuna frumos tmpodob tă cu drapelele Națiunilor Unite 
șl chtpu'le M. S. Regelui Mihal M. S, Reginel-Mamâ Elena 
și al Generalisimului Stalln.
In nesfârșitele utale, tovarășul 

Vancta, urează „Bun Venit*  tlne-

Arme, efecte militare $1 
material de propagandă legionară 
gâslt la 3 cunostuți legionari din Brad

In ziua de 30 Iulie a. c. 
organele polițienești din Brad 
efectuând o percheziție la do
miciliul cunoscutelor legionari: 
Bulz Anghel și fii săi Nlcolae

Y
Mărfuri în valoare de peste un miliard lei, 

distribuite cooperativelor sătești 
din județul

In ultimul timp, „Federala*  
din Deva, a distribuit urmă
toarele mărfuri în valoare de 
peste un miliard lei, coopera
tivelor din județ:

70 000 metri pânză, 11.060
kg. bumbac din U.RS.S, 5000

33 vagoane de cereale sosite din U.R.S.S. 
și distribuite județului nostru

cereale pentru hrană, după 
cum urmează :

16 vagoane orz, 16 vagoane 
grâu șl un vagon șl jumătate 
de mazăre.

Dela „Federala*  din Deva

Hunedoara
buc. coase, 100 bue. pluguri 
„Bocșa-Montană*,  300 duzine 
de vopsele „Zvo“, 2Oo buc. 
gălefi galvanizate, 58o 000 pe
rechi de ciorapi, 78 000 cutii 
de chlbrite și șase vagoane 
de petrol.

și loan domiclliatl In orașul 
Brad cartierul Gosa Nr. 32, 
au găsit printre alte obiecte 
a căror prezență nu a putut 
fl justificată următoarele:

Un pistol „Parabell", un 
pistol ,Walther“, o cutie cu 
pulbere șl praf vărsat, două 
mlnfăl cakil, un pantalon și 
bluză cakil, numeroase cărți 
de doctrină legionară, tablo
uri cu ch'pul Iul Cornellu Cod- 
reanu, cârti de cântece, ma
nifeste șl ziare legionare. Obi
ectele găsite au fost confiscate 
și împreună cu delicvenții au 
fost Înaintat! parchetului pentru 
a fi cercetat!.

rilor de fajă.
Tov. Popa Petru din partea 

Regionalei T neretului Progreiist 
arată Însemnătatea zilei de 4 Aug. 
a. c., când prin voin|a liberă, ne
silit da nimeni tineretul a venit 
la Hunedoara să-ți arate simpatia 
față de Guvernul Dr. Petru Groza 
guvern adus la cârma tării prin 
voința întregului popor și să și 
exprime hotărârea de a sprijini 
în alegerile care vin Blocul Par
tidelor Democrate.

Din partea tineretului C.F.R.-lst 
d>n Simeria, vorbește tov. Bucur 
care asigură mulțimea că ceferiștii 
vor lupta șl mai departe alături

de Guvernnul Dr. Petru Groza, 
libertate și progres.

Tovarășul Mihă’lă, aduce salu
tul tineretului miner din Valea- 
Jiului, tot odată declară In fața 
adunării că vor duce lupta până 
la ultima p’cătură de sâoge, pen
tru doborârea definitivă a reaeji- 
unii in frunte cu Maniu și Bră- 
tianu și acolijii săi din regiunea 
noastră.

Au mai luat cuvântul, din par
tea Uniunii Populare Maghiare, 
tov. Martonoși, din partea Tine
retului Evreesc, tov. Bber, din 
partea Tineretului Socialist, tov. 
Lascu șl prietenul Lupu din par
tea Tineretului Plugăreac.

Tovarășul Rusu, vorbește in 
numele Tineretului Progresist al 
judejului Hunedoara.

La urmă a luat cuvântul tov. 
Gostlan, secretarul Regionalei Va- 
ea-JIului, arătând cum reactiunea 
din Hunedoara a căutat să pro
voace neînțelegeri în sânul mun
citorilor manuali și intelectuali, 
dela U. F. H.

Inco'onatl, cu fanfara In frunte, 
coloanele de tineri pornesc apoi 
manifestând pe străzile orașului, 
îndreptându-se spre Uzinele de 
Fler.

Curtea Uzinelor se umple de 
tineret. Toți au privirea ațintită 
asupra marilor cnnstructli a uzi
nelor. Pe fetele lor e întipărită 
o mare bucurie, Împletită cu o 
tot atât de marc hotărîre de a 
lupta pentru un viitor mai lumi
nos, pentru o viață mai liberă 
decât aceea pe care 
până acum.

Deodată, din miile 
ale tinerilor prezenți

iu avut-o

de piepturi 
șl prin ei a

Din cerealele primite din 
U. R. S. S., guvernul Groza, a 
distribuit in ultima vreme ju
dețului nostru, 33 vagoane de

Citiți in pag. Il-a 
împușcarea Secretarului 

P. C. R. Organizația Alba- 
lulla de către manlști In 
frunte cu Ion Pop lecreti- 
rul P. N. Ț. al jud. Alba.

— Coatinuare In paj. 2 —
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Cum satisfăceau „istoricii- in trecut doleanțele muncitorilor
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SECRETARUL P. C. R. 
ORGANIZAȚIA ALBA-IULIA 

împușcut de un srup de 
conducători maniștl

Au fost arestați toți teroriștii In frunte cu loan 
Pop, șeful P.N.Ț. (Meniu) din jud. Alba

In ziua de 3 August a c, con
ducătorii P.N.Ț. (Maniu) din jud. 
Albi în frunte cu Ion Pop pre
ședintele organizijiei și mare îm
bogățit de pe spatele țăranilor, a- 
vocat Oțoiu Emil, Tudoran Nico- 
lae, Popa-Zlatra, Protopop Bab;., 
preot Nicoară din comuna Mihalț, 
Marcu director de bancă din Aiud 
șl alțl .buni români" au ținut o 
ședin(ă a comitetului national- 
țărănlst, la locului băncii livorul 
din Alba-luiia.

In timp ce muncitorii și țăranii 
venlțl la târg împreună cu cetă
țenii locali manifestau pentru gu- 
gernul Groza șl in momentul când

Mii de cetățeni din întreg județul adunați într’un 
meeting la Alba-luiia, au cerut pedepsirea exemplară 

a acestor teroriști.
fiind prelung huldui(I de cetățeniiCa semn de protest fată de 

faptele mârșave ale „istoricilor" 
mii de cetățeni adunai! din întreg 
județul la Alba-luiia au cerut în
tr’un mare meeting, ținut în ace
iași zl, exemplara pedepsire a vl- 
novațllor.

După terminarea cuvântărilor, 
publicul adunat Iu fața politiei, a 
cerut expunerea criminalilor la 
balcoo.

Apar terorf|tll
După multă insistentă, politia 

a adus pe balcon pe cei arestat'.

Tineretul Democratic din județ 
ți-a manifestat hotărîrea de a se uni în 

Federația Națională a Tineretului Democratic
— Urmare din pag. 1. — 

întregului tineret al țării, pornesc 
nesfârșite urale. Sirenele Uzine
lor sună șl ele parcă cu un nou 
glas. Steagurile roșu șl tricolor, 
iteagul roșu al muncii șl tricolo
rul luptelor de libertate a 
poporului Român, fâlfâie pentru 
prima ora pe zidurile acestor 
Uzine.

Înălțate de tovarășii: Rtjeb 
Octavian, maistru tunător la a- 
ceste uzine, Ruiu loan și Sârbu 
Bănuț dela Tineretul Progresist 
Din Diva și Ghelar, steagurile 
ce fâlfâie pe aceste uzine, au pe
cetluit pentru totdeauna unitatea 
de acțiune a tineretului democrat 
din Hunedoara, cu a muncitorilor 
de pretutindeol.

„Prin voința și unitatea voastră 
de luptă, a-țl putut să faceți 
celace noi bătrânii n’am reușit 
să facem până acum", spune tov. 
Vancea. „Steagurile azi ridicate 
de vot, vor fâlfâf dea pururi pe 
aceste uzine. Ele vor fi grijlte de

De vânzare

I
Casâ familiară 3 camere E 
bucătărie, grădină, pă- I 
mânt arabil una tablă 5 I 
jugăre In comuna Spini | 
plasa Orăștle gara Turdaș | 

Preț convenabil
Propr, Soeaciu Nerva. Cluj, Gruia 38. 

mulțimea ajunsese în fața loca
lului bincli unde se ținea ședința, 
maniștl! au trrs mai multe focuri 
de revolver din local asupra ma
ni festaoțiior dintre care a căzut 
răpus de trei gloanțe de pistol, 
tov. Dumlfrescu Petra secretarul 
P.C.R. organizația Alba-luiia.

Man festanjil revoltați de fapta 
crlmira'J au pătruns in localul 
băncii, unde au găsit pe dr. Ion 
Pop, Șaodru QHorgh; și al(ii cu 
pistoalele In mâini.

Asasinul Șadru Gheorghe după 
ce a săvârșit fapta a reușit să 
dispară printre mulțimea adunată.

cari și-au manifestat ferma hotă
râre de a lupta până la capăt 
pentru a smulge ultimele rămășițe 
ale far ritmului de pe urma căruia 
au suferit milioanele de oameni 
din lumea întreagă.

La sfârșitul meetlngului Blocl 
Partidelor Democrate a trimis o 
telegramă dlui Prim Ministru Dr. 
Petru Oroza, prin care cer in
sistent în numele populației din 
județul Alba, să desființeze această 
organizație teroristă de tip kgo- 
nar.

noi. Va fi lovit oricine ar în
cerca să le coboare*.

Tov. Popa Petru și apoi tov. 
Gostian loan, arată că așa cum 
până asum a fost stăvilită orice 
încercare a reacțlunii de a pro
voca haos în aceste uzine și pc

Masacrul dela Lvpeni 1929
șl învățămintele Iu’

Urmare din pag. l-a
Dacă vom fi uniți, dacă vom 

munci cu râvnă pe linia trasată 
de conducătorii noștri! scumpi, 
care au suferit ani grei de tem
niță pentru Interesele arzătoare 
ale clasei muncitoare, dacă vom 
urma pildele de jertfă șl abne
gație de sine date d tovarășii: 
Gheorghfu-Dej, Vaslle Luca, Ana 
Pauker șl Teoharl Oeorgescu, 
atunci viitorul nostru este asigu
rat șl niciodată nu vor mai re
veni acele timpuri când în loc 
de pâine să ni se dea gloanțe, 
în loc de libertate închisori, la
găre, moarte.

Să înțelegem cauza greutăților 
prin care trecem. Să știm că 
Grvernul este al poporului că el 
trebuie sprijinit de popor. Să nu 
uităm că Platforma-Program a 
Blocului Partidelor Democratice, 
cuprinde cele mal largi planuri 
șl sarcini pentru îmbunătățirea 
Bltuațlei materiale, culturale șl 
sociale a întregului popor și că 
pentru realizarea tuturor celor 
cuprinse In această Platformă-

ECHIPE TEATRALE 
înființate de A. P. din Deva 
în colaborare cu Reg 3 

\ Transmisiuni șl Legiunea 
A—-fie jandarmi la sate

Apărarea Patriotică a înființat 
fu colaborare cu Reg 3 Trans
misiuni si Legiunea de Jandarmi 
din Deva, patru echipe teatrale 
cari se vor drplasa în fiecare 
Duminică la sate, unde vor da 
reprezentații artistice.

In ziua de 28 Iulie echipele 
începându-și activitatea au șl vi
zitat localitățile: Ilia, Gurasada, 
Burjuc, Dobra, Roșcanl șiLăpuș- 
nic, unde au prezentat un frumos 
program artistic compus din: o 
comedie hazlie, câteva monolo- 
age, recitări și cântece populare.

Iu continuare s’a vorbit audi
torului despre programul Apără
rii Patriotice și în special despre 
Importanța P atformei-Program a 
B. P. D. sprijinit d> organizația 
A. P., dându-se deasemenea o 
serie de lămuriri din viața de 
toate zilele.

Entuziasmul cu care echipele 
au fost primite dovedesc dragos
tea nețărmurită pe care țăranii o 
poartă pentru armata ețită din 
sânul poporului și care se pune 
în slujba iui. Muncitorilor dela 
orașe care nu pierd nicl-o oca
zie pentru a veni în rândul fra
ților lor dela tară a-I sprijini în 
lupta lor șl a le aduce un cuvânt 
de îmbărbătare în lupta comună 
care se duce acum în bătălia a- 
legerilor cu forțele negre ale re- 
acțiunii, țăranii le strâng mâna 
pentru a nu se mai despărți ni
ciodată depe acest drum de în
frățire intre țărani șl muncitor 

viitor asemenea încercări vor fi 
sortite eșecului, ele lovlnudu-se 
de voința neclintită de luptă a 
tot ce e cinstit nu numai din a- 
ceastă localitate ci de pretutin
deni.

Lombrea Corntl

Program, toate forțele constructi
ve trebuie șă-și dea mâna șl 
strâns unite într’un mănunchi 
indestructibil ră pornească—spri
jinind Guvernul, — la înfăptui
rea lor cât mal grabnică, spre 
binele șl folosul întregului popor.

TURNEUL OFICIAL
AL TEATRULUI P1NOCCHIO 
prezintă Marți, 6 August J946 

în sala Teatrului Comunal
ALBĂ CA ZĂPADA 

Și CEI ȘAPTE PITICI
Basm în cinci tablouri de 

Sergiu Vladimlr șl 
SCUFIȚA ROȘIE

ANUNȚ
Proprietarii de camioane 

cari doresc sK, găsească ser- 
vîci, si se prezinte la Slndi*  
catul Minier din Crlaclor pen
tru transporturi.

Decretul Lege privitor la alegerile 
pentru adunarea deputatllor

Urmare d'n Nr-ul trecut
CAPITOLUL IV

Procedura alegerilor
Secțiuneja, 1

Pregătirea operațiunilor de vo
tare

Art. 41. — Fiecare local de 
votare trebue să posede un nu
măr suficient de cabine, urne 
și ștampile de votare.

Cabinele și urnele trebue a- 
șezate în aceeași încăpere în ca
re se află biroul președintelui 
Cabinele se vor construi de 
primării, care vor procura și ur
nele, precum și rechizitele ne
cesare.

Președintele secției de vota
re trebue să fie prezent la se
diul secției de votare în ajunul 
zilei de alegeri, la ora 18, fiind 
obligat să ia de îndată măsuri
le ce le va crede necesare pt. 
a asigura ordinea și libertatea 
operațiunilor de votare.

Secțiunea 11
Constituirea biroului secțiunii 

de votare
Art- 42. — In ziua fixată pen

tru alegeri, la ora 7, președin
tele secțiunii de votare însoțit 
de un grefier sau un funcționar 
din grefă, se prezintă la loca
lul de vot unde va dispune să 
se facă trei strigări' din cinci 
în cinci minute, prin care să se 
cheme delegații și asistenții în 
vederea construirii biroului, du
pă care procedează la constitui
rea biroului secțiunii de votare 
cu doi membri, desemnați prin 
tragere la sorți sau prin bună 
înțelegere dintre delegații sau 
asistenții candidaților prezenți în 
localul de vot.

După constituire, biroul sec
țiunii de votare în plenul său 
cercetează cabinele de votare și 
verifică ur nele. Președintele 
secțiunii de votare dispune fixa
rea posturilor de paza în loca
lul de vot și în jurul său, cu trțu- 
pe niițitare puse la dispoziție 
după cererea sa, aplică ștam
pila de control la un număr de 
buletine necesare pentru înce
perea votării, sigilează ur nele 
și ia orice măsuri ca să asigure 
bunul mers al operațiunilor de 
votare.

Secțiunea 111
Delegații și. asistenții

Art. 43. ■ Candidații fiecă
rei liste pot desemna cel mult 
doi delegați și doi asistenți la 
secțiunea de votare.

Dacă pe aceeași listă candi
dează membrii lnai multor gru
pări politice, candidații fiecă
rei grupări vor avea dreptul să 
desemneze acclaș număr de de
legați și asistenți.

Delegații și asistenții repre
zintă pe candidați în cursul o- 
pera ți miilor electorale și au tlrep 
tul de a supraveghia lucrările 
secțiunii de votare

Numele lor trebue să fie co
municat biroului electoral care 
va elibera adeverințe ce vor ser
vi pentru dovedirea calității lor, 
la secțiunile de votare.

Secțiunea IV
Poliția alegerilor

Art. 44. — Președintele sec
țiunii de votare arc singur po
liția alegerilor.

Puterile lui în această pri
vință se întind și în afara localu
lui de votare, în curtea localului, 
la intrările în curte în jurul lo
calului de vot, precum și pe 
străzi și pleți până la o distan
ță de 500 m.; în comunele rurale 
și comunele urbane nereședin- 
țe de județ, dreptul de poliție se 
întinde pe Cuprinsul întregei 
comune.

In afară de candidați, delegați 
și asistenți, nici o persoană nu 
poate staționa în zona de vo
tare sau în localul de vot, măi 
mult decât timpul necesar, pen
tru votare.

Biroul electoral va libera can
didaților cărți de intrare vâlabile 
pentru toate secțiunile de vota
re, iar delegațiilor și asistenți
lor, numai pentru secțiunea la 
care au fost desemnați

Pentru menținerea ordinei, 
președintele secțiunii de votare 
va avea la dispoziție trupe mi
litare suficiente repartizate prin 
îngrjjirea biroului electoral.

(Cont'nuare în n-rul viitor)
- 1———

X Festival artistic 
dat de elevii bucureșteni 
aflați în colonia de vară 

din Deva
in seara zilei de Sâmbătă 

3 August a.c , în sala festivă 
a Școalel Normale de băieți 
din localitate, a avut loc un 
festival artistic dat de elevii 
bucureșteni aflați în colonie 
de vară In orașul nostru.

Programul a început cu 
conferința d-lui profesor Ne
aga conducătorul coloniei — 
intitulată „Tineretul șl viito
rul țării'1. Restul programului 
frumos întocmit și bine in
terpretat a delectat particî- 
panții, care au umplut sala 
în întregime. Piesa ,0 no
apte furtunoasă*  a Iul Cara- 
giale și poezia „Dormi In pa
ce*  a lui Vlahuță, a cules 
aplauzele întregei săli. S’au 
mai cântat cântece populare, 
soluri, coi uri, ele.

Rezultate sportive
Dum nică 4 August a. c. a a- 

vut loc la Hunedoara, matchul 
de foot ball Intre echipele Tine
retului Progresist Petroșani și 
U. F. H. 11. Scorul a fost de 
5 — 1. S’au remarcat: Nebela, 
Acu, Zamola și Mitulescu.

Tot Duminecă 4 August a. c. 
pe stadionul C. F. R. din Simeria 
s’a disputat tntre Metalosport- 
Călan șl Sindicatul C F.R.-Simeria 
un match de foot-ball care s’a 
Încheiat cu rezultatul de 3—3.

Echipa „Jiul" din petro
șani încadrat*  In 

Divizia Național*  A.
Comitetul Executiv al O. 

S. P.-uluI anunță pentru toam
nă înființarea Divizie! A. și B. 
Din componența Diviziei A. 
vor face parte 14 echipe bu- 
cureștene și provinciale printre 
care va intra șl formația Jiul 
din Petroșani.

Divizia B. va cuprinde trei 
serii geografice a câte 10 
echipe.
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Muncitorii între țărani VIAȚA POLITICA

Muncitorii din Petroșeni y 
între țăranii din plasa llia

11 dorlnfa de-a strânge cât mal 
mult leglturile de prietenie șl în
frățire ce există între muncitori 
și țărani, Duminică, 28 Iulie a. c. 
o echipă de muncitori din Petro
șeni, a viztat comunele Valea- 
Lungă și Sârbi din plasa lila.

Cu această ocazie, iov. Ungur 
Pompiliu, a vorbit țăranilor din 
com. Valea Lungă despre Impor
tanta alegerilor $1 despre necesi
tatea unirii în jurul guvernului Dr. 
Petru Oroza, a tuturor celor ce 
munces: pentru a sdrobl definitiv 
reacțluoea care din nou vrea să 
robească poporul și să-I țloă în 
mizer e ca în trecut. In continuare 
tov. Metea a vorbit despre reali
zările guvernului Oroza, amintind 
în acelaș timp metodele cu care 
au guvernat în trecut .istoricii".

Locuitorii comunei Valea-Lungă 
șl-au luat angajamentul că vor 
sprijinii B ocul Partidelor Demo
crate în aceste alegeri. Deaicl 
muncitorii și au luat rămas bun, 
plecând în com. Sârbi unde după 
prezentarea unui mic program ar-

Rezoluția Conferinței 
convocată de Uniunea Sindicatelor 

din Industriile Metalurgice 
Pentru obținerea unei producții crescânde 

de unelte agricola
Ascultând rapoartele delegă

rilor din toată țara din între
prinderile metalurgice care fa
brică mașini și unelte agricole 
cu prilejul conferinței ce a avut 
Ioc în zilele de 30 și 31 Iulie 
a c..

După desbateri îlmple asupra 
rapoartelor expuse de delegați. 
CONFERINȚA HOTARAlȘTE

Facerea unui călduros apd Ia 
muncitorii dc mine pentru a întă
ri producția de minereu de fier 
și cărbune

Conferința, cere muncitorilor 
și tehnicienilor din industria me
talurgică să-și mărească efortul 
pentru a produce cât ma; mult 
fier

Totodată, conferința hotărăș
te o luptă necurmată pentru a 
jmpune ODESFER-ului o justă 
repartizare a materialelor fabr- 
cafe și respectarea programelor 
stabilite

Pentru a duce la bun sfârșit 
cele de mai sus, '■onferința ho
tărăște ținerea de conferințe re- 
jgionale, și locale, precum și ți
nerea de adunări generale în 
întreprinderi, în vederea prelu
crării hotărîrilor luate și pentru 
a asigura o cât mai largă mo
bilizare a muncitorilor în luptă 
pe.itru punerea în aplicsrea ho- 
tărlrilor luate. 

fistic, dl. inip, școbr FI. Zamfir 
a arătat scopul venirii muncitori
lor în sat, apoi tov. Ungur P. a 
arătat țărauilor că datorită lipsei 
de undate intre muncitori și ță
rani, în trecut partidele .Istorice" 
au putut să exploateze clasa mun
citoare, întreg poporul, au putut 
să-și îndeplinească planurile, du
când poporul într’un răsboiu ne- 
just numai pentru a-șl satisface 
poftele lor de câștig.

Tov. Truța Or. a vorbit despre 
suferințele poporului în timpul gu
vernărilor .lștorice", îndemnând 
țărsnll să se unească cu munci
torii, pentru a putea să pășească 
spre o viață mai bună,

Ia încheiere, s’a cântat .Imnul 
Minerilor" apoi întrio atmosferă 
de înfrățire, muncitorii au plecat 
fericiți că au contribuit la strân
gerea legăturilor dintre ță ani șl 
muncitori, iar țăranii au rămas 
mulțumiți știind că în lupta lor 
împotriva reacțlunii, au aliațl pe 
bravii muncitori din Valea-Jiului.

Ungur Pomplliu.

Procedând astfel, ne încadrăm 
în lupta pentru punerea în a- 
plicare cu un ceas mai devreme 
a Platformei-Program ulabo 
rată de Blocul Partidelor 
Democratice și contribuim la 
realizarea unei bune stări ge
nerale pentru toți cei 'ce muncesc 
la orașe și sate.

— Trăiască lupta metalurgi- 
știlor pentru obținerea unei pro» 
ducții crescute de mașini și ^nel- 
fe âgricole.

— Trăjască înfrățirea dintre! 
muncitori și țărani.

— Trăiască România înflori
toare, democratică și indepen
dentă.

O echipă teatrală \ 
a P. C. R. org. Bala de Criș 

în mijlocul țăranilor 
din comuna Luncolul de Sus

O echipă a resortului de 

Artă șl Cultură din Organi
zația Partidului Comunlsl Ro

mân din Bala de Crlș, a dat 
In ziua de 3 Augu <t a. c., 

un festival artistic In locali

„In timp ce Manlu $i Brătianu vindeau tara nemților prin „omul" lor Antonescu, Partidul Comunist 
Român, lupta pentru o politică de coalizare a tuturor forțelor democratice din tara noastră*'

Adunarea publică y 
a Partidului Comunist Român org. Orăștie
Sâmbătă 3 August a.c. în sala 

.Transilvania*  Partidul Comunist 
Român, Org. O ăștie, a ținut o 
mare adunare publ’că, ia care a 
luat parte un numeros public.

Tov. Bodea Mlrcea secretarul 
Org. Locale, deschide adunarea, 
expunând pe 6Curt situația poli
tică internă și externă.

Arată că în timp ce la Paris 
se lucrează la făurirea unei păci 
juste și durabile, în România, gu
vernul democrat Dr. P tru Oroza 
luptă pecitruca țara noastră să fie 
situată în locul ce-1 merită în 
rândul popoarelor dornice de li
bertate.

In continuare tov, Consilier 
Fințeacu, vorbește despre .Pozi
ția Partidului Comunist Român, 
față de Intelactuall*.  Amiatind 
conferința ținută de tov. profesor 
Lucrețlu Pătrășcanu, in ziua de 9 
Decembrie 1945, referitor la a- 
ceastă problem-, tov. Fințescu 
cheamă pe toți cei ce vor să lupte 
pentru apăruea Intereselor popu
lare, pentru menținerea, apărarea 
șl lărgirea drepturilor și libertăți
lor date de guvernul democrat 
Dr. Petru Oroza 6ă se încadreze 
în rândul Partidului Comunist 
Român.

Luâad cuvântul tov. Burlacu 
D-tru., delegat ai comitetului ju
dețean, arată care este .poziția 
Partidului Comunist Român, față 
de akgerl".

MODIFICĂRI 
in mersul Rapidului 

BUCUREȘTI -CURTICI
In scopul de a face legătură 

între București Budapesta -Praga 
cu începere dela 3 Aug. a. c. tte- 
nurllc rapide nr. 21 șl 22 dintre 
București—Curtici și care trec șl 
prin orașul nostru se modifică 
după cum urmează:

Plecarea din Bucureși la ora 
7’35 trece prin Deva la orele 
20 2011 sosește la Curtici la ora 0 03.

Plecare din Curtici la ora 5 1? 
trece prin Deva la ora 9<0 ș| so
sește ia București la ora 22 26.

tate, având un succes for
midabil.

Tot această echipă s’a de
plasat In ziua de 5 August 
a. c., In corn. Luncolul-de- 
sus, având acelaș bogat pro
gram,

.Intre alegerile din trecut și 
întae cele ce vor veni, este o mare 
diferență. In trecut în toute alege
rile se schimba numai guvernul, 
dar niciodată regimul de guver
nare. Acum, aceste alegeri vor 
consfinți regimul democrat insta
urat la 6 Martie 1945, și vor con
sfinți definitiva înfrângere a reac- 
țlunli grupată în jurul Iul Marin 
și al lui Brătianu*.

Arătând contribuția și sprlj'nul 
dat de Manlu și Brătianu iul An
tonescu în ducerea războiului artl- 
soviet'c, și subjugarea econom'ei 
noastre, nemților, uzând în acest 
scop de mijloace teroriste față de 
cei care II-se opuneau, fwță de 
adevă:ații patrioți, vor bltorul ara
tă că:

.Ia timp ce Mania șl Brătianu 
pregăteau, iar mal târziu vindeau 
țara nemților prin .omul“ lor 
Antonescu, Partidul Comunist 
Român, lupta din Ilegalitate — 
pentru o poiltică de coalizare a 
tuturor forțelor democratice dinREVISTA PRESEI

Proectul tratatului de pace cu 
România, continuă să fie discutat 
de întreaga presă din Capitală.

Ziarul .Aurora*  după ce citează 
din proectul tratatului de pace ar
ticolul care obligă România să a- 
slgure tuturor cetățenilor folosirea 
drepturilor și libertăților și artico
lul care ne obligă să nu tolerăm 
nici o organizație de Hp fascist, 
nici o organizație care ar urmări 
să priveze pe oameni dc dreptu
rile lor democratice, scrie între 
altele: ...al doilea paragraf îl în
tregește pe cel dintâi, asigurând 
realizarea postulatelor pe care le 
cuprinde"'

.Nu se poate democrație cu li
bertate de organizare șl de con
spirație fascistă. Nu se poate 
democrație cu tngădulrea unor 
activități retrograde, subterane*

Ocupându-se de aceeaș pro
blemă, .Adevărul*  scrie:

.Aceste drepturi șl obligații 
conslitue un tot indivizibil. Astfel 
concepute, normele de ordin po
litic impuse de tratatul de pace 
vor creia condlțiunlle unei vieți 
democratice reale și nc vor asi
gura acele libertăți pe cari con- 
jtituțlllc noastre le-au prevăzut, 
fără a le putea face respectate.*  

* *•
Declarațiile făcute zilele trecute 

presei de către dl prof. Constan- 
(inescu-Iași, ministrul informațiilor, 
in urma călătoriei d-sale între
prinsă în capitalele Franței și Ma
rc! Britanii, sunt deasemenea co
mentate de majoritatea ziarelor din 
Capitală.

țara noastră, In lupta împotriva 
fascismului*.

Acești oameni spune tov. Bur
lacu mai au neobrăzarea să apară 
în fața poporului, să mal ceară 
odată votul celor pe care ani 
dearândul i-au înșelat.

.De astă dată însă, poporul 
a deschis ochii Blocul Partidelor 
Democrate va ieși învingător în 
aceste alegeri, pentrucă la baza 
lui stă Frontul Unic Muncitoresc, 
stă alianța dintre muncitori, ță
rani și intelectuali, stă unitatea 
de luptă a tuturor forțelor demo
cratice din țara noastră, stă ade
vărul, stau interesele populare pe 
care Blocul Partidelor Democrate 
le reprezintă,

Tov. Bodea Mlrcea, încheie 
seria vorbitorilor, mulțumind a- 
Blstenței pentru prezența la che
marea Partidului Comunist șl 
pentru atenția cu care a primit 
cele vorbite de delegații Parti
dului.

Din comentăiille ziarelor reese 
că din expunerea amplă a dlul 
ministru Constantinescu-Iași s’a 
desprins clar faptul că nu suntem 
cunoscuțl așa cum trebue peste 
hotare, că atât în cercurile ofici
ale cât șl în massele largi ale o- 
pinlei publice există o bună dis
poziție pentru noi șl multă în
țelegere pentru eforturile care se 
fac în vederea democratizării țării 
noastre.

• ••
Ziarele publică noul proteste 

care înfierează acțiunea ziarului 
manlst .Dreptatea*  de a întina 
memoria fostului ministru al să
nătății Dr. Bagdazar, Astfel de 
proteste sunt publicate din partea 
funcționarilor Ministrului Sănă
tății șl din partea Consiliului Oe- 
ncral al ARLUS ului.

Toate ziarele democrate publică 
deasemenea și procesul-verbal al 
muncitorilor tipografi dela impri- 
mer.a .Dreptatea*  care luând cu
noștință de acest fapt de esență 
și factură hullgano-leglonară, au 
refuzat să mai tipărească ziarul 
_D eptifea."

In procesul verbal întocmit în 
acest cop, muncitorii scriu Intre 
altele:

,Suntem sătul de propaganda 
fascls ă făcută prin ziarul „Drep
tatea" al Iul lallu Manlu, care 
caută sd facă drsblnârl In rân
durile closet muncitoare șl ale po- 
porutut român, fiind in slufba 
fascismului Internațional*.
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Lucrările
Luni la Paris, urma să se de

cidă felul de vot prin care se 
vor hotărî lucrările conferinței 
de pace.

Ziarul „Pravda" despre 
conferința de pace
"MOSCOVA. — Conferința ""de 

pace a celor 21 națiuni se gă
sește în fața unor mari și im
portante probleme a căror re
zolvare va contribui la făuri
rea păcii și securității în lume 
— scrie ziarul „Pravda”.

Caracteristica creiata la sfâr
șitul războiului împotriva Ger
maniei hitleriste a constitu't-o 
faptul că foștii aliați ai Germa
niei în timpul războiului au -u- 
pt-o cu Germania și au trecut 
de partea țărilor democratice. La 
întocmirea proectelor tratatelor 
de pace s’aținut seamă de ac?a- 
sfa. Nici o agresiune nu frebue 
să rămână nepedepsăta dar ți- 
nându-se seamă de aportul pe 
care aceste țări l--au adus la 
victoria democrației și la pa
gubele ce le-au fost pricinuite 
de germani, a devenit posibil 
și admisibil ca ele să nu plăteas
că pagubele provocate de ele

Un an dela înaintarea 
Sec. Sovromtransport

BUCUR 0ȘTI —Sâmbătă sea
ra s’a sărbătorit aniversarea îm
plinirii unui an dela înființarea 
societății Sovromtransport

Din partea Ministerului Co
municațiilor și Lucrărilor Pub
lice a participat tov. ministru 
I G Maurer iar din partea soc. 
Sovromtransport dl Director 
General Krasriov. Au rm1 par
ticipat deasemenea numeroși 
funcționari din Ministerul Lucră
rilor Publice și din partea socie
tății.

In această ocazie au luat cu
vântul dl Krasnov și mai mulți 
delegați aj muncitorilor și func
ționarilor. A răspuns tov. mi
nistru I G. Maurer subliniind 
meritele acestei societăți și con
tribuția statului român la socie
tatea Sovromtransport, cu aju-

Guvernul turc 
a demisionat
ANKARA. — Guvernul Sara- 

eioclu a (demisionat. Marele nu
măr de voturi obținute de par
tidul democrat din opoziție a a- 
rătat că poporul turc nu este 
mulțumit de politica internă du
să de guvern

Foșțul ministru de război, ca
re reprezintă elementele de C. 
xtremă dreaptă din Partidul Po
porului va fi desemnat probabil 
pentru formarea noului guvern.

conferinței de pace
in îtiod complect ci numai par
țial.

*
Comjsiunea maritimă pentru 

repartizarea flotei italiene, ca
re lucrează în cadrul conferinței

SĂLBATICE MĂSURI
Anti-Democratice în Grecia

MOSC O IM. — Parla
mentul grec a aprobat un 
proect de lege care preve
de deportarea rudelor mi
litarilor care au activat de 
partea grupărilor antigu
vernamentale. L(gea preve
de urmărit ea părinților, co
piilor, soțiilor și rudelor în
depărtate ale militarilor re
spectivi.

0 lege analoogă existase 
în Grecia în timpul ocupa
ției germane.

*
MOSCOVA. — Ministrul 

Muncii din Grecia a decla
rat, că în zilele apropiate 
condacerra tuturor smălța
telor grecești va fi înlocui

torul căreia posibilitățile noa
stre de tranșport sunt în plina 
desvoltarC.

Situația din sudul Iranului
TEHERAN, — După cum 

anun(ă ziarul ,Rahbar“, en
glezii întăresc fortificațiile de 
pe Insulele Bahrein.

Se pare, că aceasta, ca și 
sos'rea crucișătoarelor brita-

HELSINKI. — Președintele 
republicii finlandeze a ratifi
cat lista delegației care va 
lua parte la conferința păcii.

*

WASHINGTON. — Am
basadorul Portugaliei la Was
hington a comunicat că Por
tugalia ș cerut In mod for
mal să fie primită ca mem
bră a Națiunilor Unite.

♦

LONDRA. — Președintele 
Truman a proclamat ziua de 
14 August, aniversarea capi
tulării Japoniei, ca „Ziua Vic
toriei Statelor Unite* *.

nice in Golful Persic, ar fi 
in legătură cu agitațiile cari 
au loc In întregul Iran sudic, 
Kuhlstan, Tnrslstan și Kir- 
man.

PARIS — Louls Sa'llant 
a părăsit Marți Parisul pen
tru a merge la Varșovia, în 
urma invitației guvernului po
lonez.

*

BERLIN. — Muncitorii din 
portul Ceykn au hotăiât să 
nu mai încarce in vapoare 
mărfurile destinate Iul Franco.

*
|MOSCOVA. — Delegația,'Sin

dicatelor profesionale jugoslavc, 
care sc află la Lcnlingrad a vizi
tat uzina metalurgică „Stalin”. 
Delegația jugoslavă a fost sa
lutată de muncitorii uzinei. Con
ducătorul delegației jugoslavc a 
transm^ colectivului uzinei s’a-*

tțe pace, n’a putut ajunge la 
un acord. • . I !

S’au luat anumite hotărîri nu
mai asupra vaselor care ur
mează să fie predate Jugosla- 
viej, Albaniei și Greciei.

tă, de sus până Jos, ca per
soane numite de minister.

Agenția Evreiască a respins plănui 
pentru federalizarea Palestinei

LONDRA. — Comitetul exe
cutiv al Agenției Evreești întru
nit Luni la Paris a hotărît să 
respingă planul pentru federa
lizarea Palestinei, întocmit de 
delegații engleză și americani.

Comitetul executiv a declarat
. - l I ■■■ -J

Ce se întâmplă în zonele 
britanică și americană din Germania

MOSCOVA. — „Tass” a- 
tiunță, că In zona americană 
de ocupație din Germania, 
utilajul a numeroase uzine 
care urmau să fie predate In 
contul reparațiilor conform a- 
cordului dela Potsdaro, a di
spărut in total sau In parte.

Expozeul făcut de secretarul general 
al partidului comunist francez Ia Toulon

PARIS. — Maurice Thorez, 
vicepreședintele consiliului de 
miniștri francez a făcut la Tou
lon un important expozeu asu
pra concepțiilor partidului comu
nist francez despre politica e- 
xternă. ;E1 a î nceput prin a e- 
xpune Sjtuația economică a 
Franței subîntind bătălia asupra 
cărbunelui Iar în continuare 
Thorez a justificat recenta mă
rire a salariilor din Franța dar 
a declarat că această mărire de

Că planul nu este acceptabil ca 
o bază pentru discuții.

Acest plan prevedea împăr
țirea Palestinei în 4 zone cu 
autonomie locală pentru arabi 
ș^evrei.

Printre aceastea se află in
stalațiile a 10 uzine de avi
oane printre care și marile 
Uzine Dornier dela Land- 
sberg.

O situație asemănătoare 
este semnalată în zona bri
tanică de ocupație din Ger
mania, în special la Hamburg.

Brazilia recunoaște 
guvernul Iugoslav 
BELGRAD. — In ziua de 30 

Iulie a. c., Brazilia a hotărât să 
recunoască guvernul Republice! 
Iugoslave. Relații diplomatice vor 
fl restabilite, cât da curând.

lutul din partea popoarelor ju
goslavc.

WASHINGTON. — Ambasa
dorul Jugoslavicj la Washington 
a afirmat că Italia este aceea ca
re a provocat războiul și care 
trcbuc să fie responsabilă de 
pagubele cauzale Jugoslavici.

*
SOFIA. — La Sofia a avut loc 

o adunare a societății bulgaro- 
sovietică la care s’a subliniat că 
menirea acestei societăți este 
schimbul de valori cufluraje în
tre popoarele bulgar și sovic- 
t)ic. Cu această ocazie a fost a- 
lcasă și noua conducere a jsocîc- 
Wții- ” . [ l 

salarii ar fi zadarnic dacă nu ar 
fi însoțită de măsuri menite să 
oprească urcarea prețurilor.

Referindu-se la conferința de
la Potsdam a oeior trei mari pu
beri, el a arătat necesitatea lichi
dării fascismului în Germania 
și alfte țări în frunte cu Spania 
și S' subliniat că este absolută 
nevoe de distrugerea industriei 
de război germane, reducerea 
potențialului industrial și de o 
serioasă controlare a industriei 
grele ce a mai rămas.

După ce a expus punctul de 
vedere francez cu privire la re
giunile Saar, Rhur și Rhenania, 
a pledat pentru stârpirea neîn
târziată a regimului nazist dia 
Germania și ajutorarea în acelaș 
timp a forțelor democratice ger
mane, pe cale de redresare.

In continuare Thorez a con
damnat misiunea „blocurilor an
tagoniste” După ce a arătat că 
acordul dela Munchen era prin 
el însăși un bloc y/ccidentai a 
declarat că în condițiunile ac
tuale un asemenea bloc occi
dental ar amtnința securitatea 
mondială și pacea.

Strângând mai mult legătu
rile cu toate națiunile și combă
tând pdljtica blocurilor, Fran
ța va asigura securitatea mon
dială — și-a încheiat Thorez 
discursul său.

Ziua personalului 
Căilor Ferate 

Sovietice
Popoarele din Țara Sovie
telor au sărbătorit. Dumini
că, 4 Aug. ziua tradițională 
a personalului Căilor Ferate.

Despre munca celor ce 
contribue la banul mers al 
transporturilor, I. V. Stalin 
a spus:

, Intre personalul Căilor 
Ferate sunt lucrători în pos
turi mari și lucrători care- 
șl îndeplinesc datoria ta 
posturi mici, dar la tran
sport nu există oameni Inu
tili sau fără importanță, 
începând cu cei mai mari 
conducători șl terminând cu 
lucrătorii „mlci“, cu acarii, 
ungătorii sau oamenii de 
serviciu — toți sunt mari, 
toți sunt însemnați, pentru 
că transportul este o bandă 
rulantă la care munca fie
cărui lucrător, fiecărui șu- 
rubaș are rostul ei.*

Cltl|l fl rflspândițl

ziarul „ZORI NOI*
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