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Un pas însemnat spre

Unitatea politică, organizatorică și ideologică a
MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI

— Comunicatul birourilor politice ale P. C. R. și P. S. D.—
Birourile Politice ale Partidului Comunist Român și Partidului Social Democrat, întru

nit* în ședință comună, au examinat situația politică internă și externă precum și sarcinile 
actuale ale clasei muncitoare din România.

S’a constatat de comun acord — față de ofensiva reacțiunil internaționale, care 
folosește rămășițele fasciste și elemente'e reacționare dinlăuntrul țării pentru a zdruncina 
bazele regimului nostru democratic — că întărirea unității de acțiune este o necesitate de 
prim ordin pentru clasa noastră muncitoare spre a zdrobi aceste uneltiri și a 
ralui român un viitor sigur de libertate, pace, bună stare și cultură

In consecință, cele două Birouri Politice hotărăsc: 
să întărească și să adâncească în toate sectoarele colaborarea de 

Muncitoresc și,
în vederea consolidării democrației populare în România și a îndeplinirii

făuri popa-

Front Unic

misiunii Is 
torice a clasei muncitoare să pună în discuția forurilor de conducere respective, mijloacele 
practice pentru grăbirea înfăptuirii unității politice, organizatorice și Ideologice a mișcării 
noastre muncitorești.

București, 27 Septembrie 1947

Pentru crimele comise 
împotrivă tineretului

Maniu șî daca sa 
Irdaue sâ

Citiți tn pag. Il-a

IMPORTANTB HOTĂ
RÂRI ALE COMISIEI 
PENTRU REDRESAREA 
ECONOMICA.

LA ÎNCEPEREA
cursurilor școlare

Începutul fiecărui an școlar 
este binecuvântat prilej, de reca
pitulare a rezultatelor obținute în 
domeniul instrucției publice, și 
mai ales de trasare a sarcinelor 
de viitor, pentru a fi creiată acea 
școală care să satisfacă nevoile 
de cultură șl Instrucție tehnică, 
într'o societate în care sunt lichi
date rămășițele feudale și se 
naște o economie de tip nou, în

RĂBOJ

In curând vor apare în fața 
'justiției conducătorii partidului 
național țărănist în frunte cu 
Jukiu IManiu și 1. Mihalache, 
oțjre a răspunde pentru toatei 
«rimele și jafurile făcute pe spl 
narea poporului, pentru toate 
trădările lor.

Capetele de acuzare care în
carcă dosarele lor sunt numB- 
loase și grele. Dar alătuii de 
acestea, felul în care a fost tra 
tat în trecut tinerelul munci
tor, crimele săvârșite împotri1- 
va iui, piedicile puse în cale i, 
apasă greu asupra trădători oH 
ttianlști.

Sub guvernarea manfctă șl 
mai apoi ca o moștenire lă
sată de mianîjti, tineretului no
stru i ș’a tăiat posibilitatea de! 
a învăța la școlile superioare. 
Puteau să învețe în ace.te șco- 
V doar fii marilor bogătași, md 
țieri și bancheri.

Ștrăjerii și premlUăiii erau 
puse în fața tineretului nos.ru 
pentru a-1 pregăti militirlcește 
pentru războiul, ce a fojst pornii) 
mai apoi împotriva acelei ță
ri care prin a jutoarele pe care 
■1 le-a dat până în prezent^ 
me-a dovedit că ne Oste; prîe Cna 
— Uniunea Sovietică-

Această educație, patronațâ 
de luliu Maniu și oamenii săi, 
«ducație fascistă, făcută sub 
Semnul pistoalelor și al baio
netelor, ca în organizația le
gionară „Frăția de Cruce", nu 
va fi uitată niciodată și tiU va 
îl iertată elicei maniate.

„Departe 'de a creia vreo di
ficultate guvernării, a cărei răs
pundere a-ți luat — spuiea Iu- 
ilu Maniu1 în unul din memorii
le trimise lui Antonescu — nti 
▼om refuza concursul technîc 
«a 6ă reușească opera d¥ drep
tate, 'de asanare morală de re
constituire, pe care o anunța
și”. i ! , i i

Șl, ca urmare • acestui ,,con

răspundă •
curs" 10-000 de, tineri ucenici 
a fost trfcnfiși robi în Gșarma

N. ZAMORA
(Continuare fa pag. 4-a)

In pag. Ill-a
MASELE LARGI POPU
LARE CER ASPRA PE
DEPSIRE A CLICE1 
MAN1STE.

Poate orariul „CugeteneC 
acel tren local care deser
vește uz nele CMC. ar tre
bui — după unii — să fină 
seama >7 de anumite suscep
tibilități.

De cele de pildă, în legă
tură cu variatele prtferlnfe 
ale slușboș lor de pe parcurs 
— turburat! din tabieturi 
statorniilte de ani — de 
Ingratitudinea obligațiunilor 
derivând din funcțiunea ct 
o dețin, ca un dispreț ne- 
Justlftcat de nlm'e.

Căci, în definitiv, credem 
nimic n'a putut obliga la o 
carieră care sa 
că oricine șl- a 
bună voe.

Șt deci șl dl 
procedat la fel.

Este adevărat 
ssier de gară, obligat să di
stribui bilete la ora 3 dimi
neața, nu e comod când ești 
somnoros, șl mal ales când 
n'al reușit să te convingi că 
fără acești călători pe ca'e 
at datoria iu / respecți șl 
să-l servești, al deveni cu 
totul Inutil.

Tot atât de Inutil ca fer- 
minusul coloanei vertebrale, 
atunci când omul — depă

șii Mlh.

presupune 
ales o de

Ontșor a

că aflca-

a
a

Datorită muncii de mobilizare a comuniștilor

La Huntdoara se căleș
UNITATEA POPULARĂ

Echipe de tineret, femei, militari, funcționari, medic 
farmaciști, etc. lucrează voluntar la U. F. H.

Peste 2.400 ore voluntare prestate. 
Cu țăranii din Alun la muncă voluntară.

La 30-31 Iunie când s’a desfășurat la Hunedoara congresul de
producție al Sindicatelor din siderurgie, alături de muncitorii și teh 
nicienii Uzinelor de Fier Hunedoara, populația Hunedoarei s a angajat 
să-și dea aportul la lupta și munca pentru mărirea proddeției.

S’au perindat atunci prin sala congresului, delegațiile una după 
alta; muncitorii și funcționarii uzinelor, U. T. M.-iștil U F. A R. Istele 
U.P.M -iștii, intelectualitatea orașului, minerii din Ghelar, — toți și-au 
dat adeziunea lor la hotărârile și angajamentele luate.

— „Vom muncii cot la cot cu muncitorii din uzine". — spu
neau delegațiile Și s’au ținut de cuvânt!

Când comitetul organizației de 
plasă Hunedoara al P. C, R , a 
chemat populația plasei să răs
pundă apelului pe care tov. Gh. 
Gheorghiu-De|, Secretarul Gene
ral al P. C R. ministrul Indus
triei și Comerțului, l-a adresat 
țării, pentru susținerea stabilizării 
monetare, la Hunedoara au înce
put să se formeze echipe volun
tare de muncă în uzine.

Primii au dat semnalul tinerii 
încadrați n LI. T. M.

In frunte cu tov. C. Butanchi, 
Isaia Crăciunescu, P. Hanciu, 
Lobonț Moise, I. Burlacu, etc„ 
67 tineri au muncit peste 230 ore 
în zilele de 21 șl 30 August și 
în 3, 4, 5 și 8 Sept. a. c,

Tineretul LL T. M. din Ghelar, 
prezent și el, a prestat □ 8 Sep- 

I. RUSNEAC
(Continuare In pag. 3-a) I

Urmare In pte

folosul păturilor majoritare ale 
poporului.

Rămâne un adevăr incontesta
bil că Învățământul, — încă Igno
rând evoluția economică și poli
tică a țării, — necesită • reformă 
cuprinzătoare, grabnică și profund 
demooratică pentru a fi realizat 
marele pas cu care a fost depă
șit de mersul continuu spre pro
gres al colectivității noastre.

Această reformă va trebui să 
rezolve problemele refacerii șl 
desvoltării industriale, agricole și 
culturale a țării, implicate de par
ticiparea in conducerea treburilor 
publice ale clasei muncitoare Io 
alianță cu țărănimea muncitoare 
și intelectualitatea cinstită, fapt 
menit să înlesnească ridicarea 
poporului pe toate treptele oultu- 
rel, trebuind să găsească drum 
liber și sprijin material, dela pri
mele trepte ale școalei, până la 
cele superioare. Acest obieotlv 
poate fi obținut numai pria de
plina democratizare a învățămân
tului, prin înlăturarea resturilor 
fasciste și reacționare și alunga
rea șovinismului șl obscurantis
mului, prin instaurarea unui iaalt 
nivel științific in școală, realizând 
astfel climatul nou impus da 
noua orientare a colectivității.

Sub semnul acestor îndatoriri 
Interesând deopotrivă corpul di
dactic, ca șl massa părinților șl 
elevilor de toate categoriile dela 
orașe și sate, noul an șaolar tre- 
bue să asigure de strădaniile tu
turor factorilor de răspundere io 
acest proces, pe drumul propă
șirii întregului popor, pentru o 
cultură care să-l slujească efeo- 
tiv, pe linia aspirațiilor Iul legi
time.

Prof. N. PIETREANll

Reforma democrată a justiției

Apropierea aparatului judecătoresc 
justițiabililor

sistem, în cadrul limitat al 
unui singur articol de ziar. 
Deaceea ne mărginim. în ca
drul celor de mai jos sâ ana
lizăm primul obiectiv fixat: 
„Apropierea aparatului jude
cătoresc de massa justițiabi- 
lilor“.

In acest sens, exis'â încer
carea fără succes, a legiuito
rilor din trecut de a crea Sfa
turile de Împăciuire.

Această instituție nu și-a 
putut îndeplini misiunea de a 
reduce numărul proceselor 
care în prima instanță tre
buiau să le cerceteze și a 
devenit un fel de piedecă 
pentru accelerarea rezolvării 
Cauzelor, abstrăgând de fap
tul că în numeroase cazuri, 
chiar membrii Sfatului de Îm
păciuire erau întrebuințați ca 
martori în procese.

Prin reforma propusă de 
P. C. R., în primul rând cau
zele mărunte, trec In compe
tența autorităților administra
tive, în special contravențiu- 
nile.

de masa
In acțiunea de consolidare 

a tinerei noastre democrații 
populare, Partidul Comunist 
Român, prin tov. Lucrețiu 
Pâtrașcanu ministrul Justiției, 
a propus o serie de reforme 
menite să dea o altă înfăți
șară organizării judecătorești 
și administrării justiției la noi 
în țară.

Desigur că ar fi imposibil 
să analizezi principiile noului

Munca fntr’o uzină din 
— Uniunea Sovietică —

Dr, B. C, RINGLER
Continuare in pag. 4-1

nos.ru


2 ZORI NOI

COLțUL TINERETULUI

Pretutindeni tineretul hunedorean cere 
l/judecarea și pedepsirea 
A trădătorilor manlștl

vama'ePe lângă mobilizarea tineretului pentru reconstrucția țArlI U. T. M. 
duce o intensă luptă de luminare și îndrumare a întregului tineret 
ținut în obscurantism de guvernele trecute.

la ziua de 24 Sept., la Călan, 
120 tinerii muncitori șl muncitoare 
au avut ședință plenară cu care 
ocazie a fost a es noul secretar al 
organizației în persoana tov. Va- 
rodl Franclsc.

După alegere au vorbit irig. 
Const. Constantinescu, Jrla direc
torul căminului de ucenici șl N. 
Zamora, din 
U. T. M.

biroul județene!

LA ORA$tie
în ziua de 25 Sep.A avut loc 

o ședință plenară la care au parti
cipat peste 100 de tineri munci
tori șl muncitoare.

Au vorbit tov. Ad..m Liviu 
secretarul organizației locale tov. 
C»zlanu șl tov. secretar județean 
Mălăescu, care au făcut critica 
muncii din trecut, arătând sarci
nile de viitor.

Ciclism—Motocicllsm
Prin îngrij rea O. S. P.-ului șl 

a Sindicatului Metalo-Ch mic, s’a 
organizat Duminică în Deva un 
interesant concurs de motoci- 
clism, circuitul — de cinci ori — 
Plat» Stalln, Plata Unirii, retour 
depozitul de benzină Distirbuția 
retour, în total eproximativ \21l2 
km.

In dechldere șase tineri cic
liști au alergat pe distanta de 7llt 
km. — de trei ori acelaș cir
cuit — claiându-se astfel: I. 
Mârșu 19'56 min. II. Balog 20'02 
min. și 111. Șofron 2101 min.

Cursa motoclcllstă a fost câș
tigată deWagner Ambrozie 15'20 
mlo., urmat da Horvath Ș.fan 
15'50 mln„ Tlringher 16'33 min. 
și ing. Țăruș cu Marco Tiberlu 
cari au parcurs circuitul în ace
laș timp 16 47 min.

Reprezentantul sindicatului Me- 
talo-Chimic tov. Sfârlea a înmâ
nat câștigătorilor motocicliști ur
mătoarele premii: I una cupă 
și una diplomă 11 șl III câte o 
diplomă. Organizatorul concursu
lui a fost tov. Horvath Viliam.

Foot-Ball
amiază echipa primă și 
juniori a Corvlnului s’a 
la Simeria unde a sus-

După 
acea de 
deplasat 
ținut două match-uri în cadrul 
campionatului distracluai.

Juniorii deveni au învins pe cel 
simerleni cu scorul de 2:0.

Corvinul—ACFR, 2 :0 (I :o)
Corvinul, deși cu câteva lip

suri In echipă a reușit să dis
pună de echipa Atelierelor fero
viare din S meria cu 2—0 prin 
punctele Înscrise de Bordula In 
min. 10 și 55.

ACFR.-iștii s’au prezentat slab 
iar dela învingători nu s’au evi-

ZORI NOI 
primește mică și 
mare publicitate 

A se adresa la administra
ția ziarului.

LA DEVA
La 25 Septebrie a. c. a avut 

loc o ședință plenară a U. T. M. 
la care au iust cuvântul tov. 
Pârvu Victor, Ceapă A. despre 
activitatea și sarcfnele tineretului 
șl tov. N. Zimora secretarul sec
ției de Educație și Cultuiă din 
Comitetul județean. Iar tov. O.ariu 
a aiătat felul cum a decurs vizita 
brigăzii de reconstrucție în 
Jugoslavia.

Pretutindeni vorbitorii au de
mascat în fața tineretului cramele 
și jafurile săvârșite de Maniu șl 
clica sa îa timpul guvernărilor 
maniate, precum și toate trădările 
partidului manlst dca'ungul exi
stentei sale, cerând grabnica ju
decare șl pedepsire lui Manlu șl-a 
clcei sale așa cum o cer faptele lor.

î, cpoimiLMJoulap

fost bun, com- 
teren in for-

Vislrln—Pascu, 
Jurca, Bera—

dențlat decât Disconescu, Ma- 
schalko, Dărăbut și Bordula. Cei
lalți au fost lipsit de condiție 
f zică.

Pentru Deva, începutul acesta, 
de activitate pe tărâm sporiiv, e 
foarte îmbucurător. Trebue nea
părat continuat. J icătorii și 
sportmenii orașului nostru, cărora 
trebue să li-se adauge toți cetă
țenii urbei, să pură umărul pen
tru salvarea sportului local, gata- 
gata să se prăbușească.

CFR. Simeria—Minaur
8:3 (6:1)

Net supeiioară echipa gazdă a 
dispus categoric de oaspetele din 
Baia Mate.

La fluerul d-lui arbitru Jov din 
Alba-lulia care a 
batantli apar pe 
mafiile:

CFR. Simeria: 
Horvath—Varga, 
Oăman, Oogu, Lovas, Suciu și 
Pârvu.

Minaur: Baneo'—Covaci, Za- 
vodi—Fazacaș, Boldlș, Molnar— 
Boca, Denty, Adamet, Neumser 
Covac’.

Jocul începe aprig și superio
ritatea localnic lor e evidentă.

Încă din minutul 5 începe să 
ploae cu goalurl. Scorul este des
chis de .Oărnao. După două mi
nute Lovas îl imită marcând ful
gerător șl după alte două se imită.

In mlnitul 28 Pârvu transformă 
o centrare a lui Găman.

Oaspeții sunt în derută — pro
hibii că partea de vină și-o are 
șl deplasarea cu camionul dela 
Baia Mare la Simeria — dar con
tinuă să lupte si în min. 34 ex
trema stângă reușește să înscrie 
pe sub Visiriu.

Lovas și Gogu măresc însă a- 
vantajul echipei lor și repriza se 
termină cu 6:1.

La reluare Minaurul încearcă 
să reducă handicapul și înjghe
bează acțiuni periculoase. La un 
corner, un apărător slmerian tine 
cu mâna un atacant advers ce 
avea posibilitatea să marchezț. 
Arbitrul observă și — cu toată 
intervenea îojustă a spectatorilor

IMPORTANTE HOTĂRÂRI 
ale comisiei pentru redresarea economică

Si stabilizarea monetară
Degrevările fiscale. Distribuirea mărfurilor la sate. Reducerea co izațiel 
pentru Asigurările Sociale. 60 la sută reducere pe C.F R. pentru produse 

alimentare. Desființarea unor taxe
Comisiunea ministerială pentru 

redresarea economici și stabili
zarea monetară intrunindu-se In 
ziua de 27 Sept a. c. și luând 
tn discuție problema degrevărilor 
fiscale pentru articolele de mare 
consum al căror preturi n'au fost 
încă fixate de călre Comisariatul 
Prețurilor din cauza fiscalității 
excesive care mărește prețul cu 
mult peste puterea de cumpărare 
a salariaților, a constatat necesi-

Partidul Comunist 
Român cere organe

lor Incoopului ca 
mărfurile Industrla’e 

strânsa înainte de 
stabilizare 

să fia trimise cât 
mal grabnic la sate

rn, care-i (ranformat 
După 5 minute B.cu 
din nou pentiu oa-

dictează 11 
de Denty. 
marchează 
speti și impresia este că ei vor 
reuși să Încurce socotelile ferovia
rilor. Nu sunt însă do aceeaș 
părere G g i șl Qăman cari sta
bilesc scorul final 8:3. Dela în
vingători s’a remarcat întreaga 
echipă iar dela învinși portarul 
si interul stânga.

D. A. B.

DiViZlA NAȚIONALĂ A

REZULTATELE TECHN1CE

ITA.------ Ciocanul . . .
Dermsgant—Unirea Tr. . 
Libertatea—Otelul . . . 
CFR. (T.)—„U* . . .
Jiul—Juventis . . . . 
Dermata—CMSS. . . , 
FC. Ploești—ASA. . . .

DIVIZIA NAȚIONALĂ 

Politechalca—Mica . . 
Minerul—Indagtara

3— 1
5—1
5—1
5—1
4— 2
0—0
2—1

B

3-0
I —1

»

Uniunea Femeilor 
Antifasciste Române din Deva

înființează un . 
curs de croit 

gratuit ce se va deschide 
la lo Octomvrîe a. c.

Toate femeile care doresc 
a învăța arta eroitului 
se pot înscrie la sediul 
U.F.A.R.- ului în fiecare zi 

Intre orele 10 — 12.
COMITETUL

Anunț
Oprean Nicolae din Corn. Or- 

mindea jud. Hunedoara, anunță 
dispariția de acasă a eoțiti sale 
ROZALIA OPREAN de 20 ani 
statură inaliă, slăbuță șl roagă pe 
cei ce știu ceva de ea să anunțe 
organele polițienești pentru a o 
trimite la domiciliu.

tatea degrevărilor, stabilind nor
mele care vor asrvi la efectua
rea aces'el operații.

Distribuirea mărfurilor la sate

!•
?•

Pentru organizarea distribuirii 
mărfurilor la sate s'a canstituit o 
comisiune sub președinta tov, 
deputat Const. Doncea.

Reducerea cotizațiilor către 
Asigurările Sociale

Comisiunea considerând că 
co!iza(ia datorată de patron 
salarlati Casei Asigurărilor So
ciale mărește prețul mărfurilor a 
hotărât să o reducă la 7 Ia sută 
din salarul brut, din care 4 la 
sută vor plăti patronii șl 3 la 
sută salariatii.

Un nou regim al tarifelor 
pe C. F R.

S'a stabilit deasemenea că ta
rifele pe CFR. pentru călători și 
bagaje nu vor putea depăși du
blul celor din 1938, acordându-se 
pentru fructe, zarzavaturi, le
gume, ouă, făină, mălai, o redu
cere de 60 la sută din tariful 
mesageriilor.

Desființări de taxe la 
exportul mărfurilor

Totodată s'au desființat ta
xele și impozitele ce se perce-

Dela Oficiul 
Economic Județean

întrepi inderile 
popularei din

din ziua de 30 
distribue sta- 
după cum ur-

Întreprinderile

Oficiul Economic jud. Hu
nedoara, aduce la cunoștință 
următoarele:

1. începând din ziua de 
26 Sept, se distribue carte
lele alimentare pe luna Oct. 
1947, pentru 
din județ și 
mediul urban.

2. începând 
Sept. a. c se 
tele de salarii 
mează:

a) Pentru 
industriale (imprimate negru).

b) Pentru întreprinderile 
comerciale (imprimate roșu).

c) Pentru întreprinderile de 
meserii (imprimate albastru).

Prețul unui exemplar este 
de 10 lei.

întreprinderile Industriale, 
comerciale și de meserii se 
vor prezenta după state, fără 
alte comunicări din pai tea 
Oficiului Economic.

Cetăfenî,
Denunțați pe toți acei 
cari pretind și cari 
oferă prețuri mai mari 
decât cele oficiale, la 
Serviciul Județean de 
Control Economic 
Deva, telefon Nr. 313. 

peau la exportul mărfurilor, cu 
excepția taxei vamale de 4 la 
sută ad-valorem și a Impozitai»! 
pe lux și cifra de (.faceri

In acaeași ordine de idei s'a 
hotărât menținerea scutirii d« 
plată a Impozitului excepțional 
la vânzările către consumatori a 
legumelor, zarzavaturilor șl a 
fructelor a căror preț nu depă
șesc 20 lei kg.
Simplificarea formalităților pentru 

forările petrolifere

Constatând că formalitățile pre
liminare forărilor petrolifere anat 
o piedică a produo(iei de petrol, 
comisiunea a luat unele măsuri 
menite a le simplifica.

S’au fixat drepturile fiscale cu
venite statului pentru vânzările 
de mă-furile efectuate până la 
11 August 1947, precum și cela 
ale căror termene legale de văr
sare, s’au prelungire, expirau 
după această dată și s'a deter
minat regimul privitor la diferite 
lucrări, furnituri sau servicii de 
sfat înainte de 15 August a. c.

Răboj
Urmare din pai. l-a

șlcd malmjța — a adoptat 
definitiv poziția verticală, 
pornind să cuserească civi
lizația pt care vrea s'o Ig
noreze încă, acel Investit cu 
puterea de a fa'e ce vrea 
la ghișeul gărtt din Cuglr.

Pentrucă atitudinea adop
tată de acesta dispus să 
dea bilete numai caid tre
nul se pregăttște sd pără
sească s apa unde a poposit 
toată noaptea și bruschează 
călătorii, refuzând să le dea 
bilete dacă nu dau banul— 
bob numărat — sau uită si 
dea restul, pretextând lipsa 
de mărunțiș, nu poate fi cu 
nimic justificată.

Este o decență obligato
rie In relațiile cu semenii, 
de care slujbașii de toate 
categoriile trebue si fie con
vinși, in măsura In care ră
mân convinși de utilitatea 
lor tn mersul înainte al în
tregit colectivități.

Fiindcă In slujba acesteia 
suntem cu toții — la locul 
nottiu de muncă — cu con
vingerea rostului nostru tn 
mecanismul uriaș al socie
tății pentru care râvnim un 
conținu progres, contribuind 
prtn strădaniile noastre, 
prin respectul emulul șl al 
eternului său Ideal spre mal 
bine, spre acea lume mai 
bană a tuturor.

De acest adevăr va tre
bui să f.e convins funcțio
narul nervos dela stația care 
n'a învățat să respire aerul 
sănătos al uzinelor din 
preojma el, unde muncitorii 
ișl Jac din plin datoria pen
tru propășirea întregului 
popor.

Șl va fl convins: de a- 
ceasta rămânem siguri.

M. Mlh.

CS||| spre închiriere ca
ii UI meră centrală fru- 
mmb mos mebilală

INTRARE SEPARATĂ.
Adresați ziar. .......... —
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|r_VI|AȚA POLITICA LA ZI s.
Massela populare cer aspra pedepsire a trădătorilor manlftl. Dada* 
rațiile ministrului Bulgariei la București asupra executării trădătoru

lui Pelkov. Decorarea membrilor Comisiei Aliate de Control

Viața Sindicala

Ședința plenară
a Consiliului Județean Sindical

Cercet&iile în leg&turA cu 
conspirația organizată împot
riva poporului de conducăto
rii fostului partid naționaM&~ 
rănesc, au Intrat In faza fi
nală. Pe măsură ce data ma
relui proies se apropie, în 
răndurile masselor largi po
pulare domnește o tensiune 
crescândă. Zeci și su e de 
meetinguri ți întruniri publice 
ți profesionale au loc zilnic 
pe întreg cuprinsul țării, unde 
sutele de mii de cetățeni a- 
dunați condamnă politica de 
trădare pe care Maniu șl 
di a sa a dus-o față de po
por, cerând judecarea și as
pra lor condamnare.

Zilnic primim la Redacție 
zeci de moțiuni dela diferite 
categorii de cetățeni din ju
deț care cerjpedspsirea trădă
torilor maniștl.

Astfel de moțiuni am pri
mit dela cetățenii deveni În
truniți Vineri In sala festivă 
a Prefecturii, dela invalizilor 
ți văduvilor d'n comunele Criș- 
eior și Zdrapți, dela salariații 
Penitenciarului d n Deva pre
cum și dela numeroasele în
truniri rare am avut loc Du
minică în județ

*

Declarații e 
d Iui Dlmitar Genov

ln declarația făcută presei dlo 
Capitală cu prilejul executării tră 
dătorului poporului bulgar Petkov 
ministrul Bulgariei ia București 
Dlmitar Gicev, a spus între al
tele :

Sub scutul așa zisei „opoziții" 
în fruntea căreala a etat trădăto
rul de patrie și mercenarul Nlcola 
Petcov, s’au grupat toate e'emen- 
tele faciste șl reacționarii bătuți, 
toți conspira terii militari și tero
riști, cari orgsn'zau bande șl pre
găteau lovitura de Stat. Poporul 
bulgar însă a respins în mod ho
tărî! politica lor antinațională, 
aonspiratlvă l-a demascat ca duș
mani ai poparului, ca mercenari 
ai stvăinătățli, iar Tribunalul mi
litar suveran bulgar, pe biza do
vezilor numerose, autentice și 
irefutabile dovezi ce au fost pre
zentate Ia desbaterile publice in 
procesul împotriva conspiratorilor 
a rostit sentința sa dreaptă Pet
cov, — inspiratorul și organiza
torul loviturii de Stat înarmate 
împotriva Republicii Populare,— 
a fost condamnat la moarte șl 
aeniința adusă la îndeplinire.

Executarea sentinței lui Petcov 
este nu numai o răsplată merita
tă pentu activitatea si antinațio
nală șl trădătoare, ci ea va [servi 
ca o lecție necesiră [pentru toți 
acela, cari la cerere străină șau 
cu scoPuri egoiste, vând patria lor.

Citiți și răspândiți

Scânteia
Organul Central 

al 
PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN

Decorarea membrilor 
Comisiei Aliate de Control

M. S. Mhd 1., a conferit Ma
reșalului F. 1. Tolbuk n Ordinul 
Carol I, In giad de Mare Cruce.

Deastmenl, in cadrul unei so
lemnități circ s’a desfășurat Sâm
bătă la Palatul Regal din Bucu
rești, Majestatea Sa Regele a în
mânat Generatului Colonel de 
Tancuri I, Z. Susalkov, fost loc
țiitor al i.reședir.telul Comisiei 
Aliate de Control, Ordinul Steaua 
României in grad dc Mare Cruce 
Militară.

Tot Sâmbătă a avut loc la Pre
ședinția Consiliului de miniștri 
într’un cadru solemn decorarea 
membrilor sovietici din Com'sia 
Al ată de Control.

Cu acest prilej a luat cuvântul 
d. dr. Petru Groza președintele 
Consiliului de miniștri care a 
făcut elogiul modului cum Comi
sia Aliată de Control a știut să 
lucreze în tot timpul activității 
sale astfel ca relațiile dintre gu
vernul sovietic șl guvernul ro
mân ca și prietenia dintre cele

Urmare din pagina l-a 
tembrlc, 70 ore voluntare la des
cărcarea coosului sosit la U.F.H.

3 zile, în 2, 3 șl 4 Sept., con
duse de tov. Fugacev Claudla șl 
Cara și d«rele Curcubătă, Nan 
și Nicola, ufaristele din Hune
doara au transportat minereul 
Krivol Rog Ia locul destinat pen
tru încărcarea furnalelor.

Lopata, vagonetele șl roaba, au 
fost mânuite de femeile hunedo- 
rence, cu o îndemânare bărbă
tească.

Negre de praful de mangal, 46 
de femei din Uniunea Populară 
Maghiară din Hunedoara au mun
cit în total 276 ore în zilele de 8 
șl 9 Sept., ciuruind șl încărcând 
multe vagonete dc mangal.

Pentru ca munca să fie și mai 
cu spor, s'a angajat o întrecere 
intre femeile U. P. M. și tinere
tul care lucra în acea zi. Până 
la urmă au câștigat.., femeile,

S'au evidențiat în speciali Eli- 
sabeta Ludwlg, Szalcsy Măriei, 
Koball, Suss Lorenzia, etc.

Cu țăranii din Alun
Pentru a putea lucra vo

luntar cot la cot ca munci
torii dela UFH, a-l ajuta 
în efortul lor de mărire a 
producției, țăranii: Stăncoa- 
nt Aron-Părău, Pacse Beta 
Budrls Aron, Popa loon-Don 
Moga Isaia și Șerban Aurel 
Zelcu, din corn. Alun ln 
frunte ca tov. Popa Petre 
Crețu, secretarul ctlulei de 
Partid de acolo, cu învăță
torul Șerban Aron și preo
tul Renfea Nicolae, au venit 
în 20 Sept, cale de mai bine 
de 30 km., din care peste 
14 km. pe jos.

Și să-i fi văzut cum lu
crau — la descărcat de cocs. 
Flecare ținea să fie primul 

două popoare să se apropie și 
mii mult înti’o conlucrare rod
nică și efectivă,

♦

Comlsiunea ministerială 
pentru executarea trata

tului de pace
Pe lârgă președnțla Consiliu

lui dâ Miniștri a luat ființă „Co
mlsiunea ministerială pentru exe
cutarea tratatului dă pact" com
pusă d. Gh. Tătărescu, tcv. Oh. 
Gheorgblu-Dej Al. Alendrlrl, L. 
Pătrășcanu, Teohari Georgescu, 
Tudor lonescu, Emil Bodnăraș și 
S. Oerlu.

Atribuțlunllș comlsiunll sunt
Elsborarâa normelor cu carac

ter general și 6peclnl cu privii e 
la executarea Tratatului.

Prog amarea și coordonarea 
lucrărilor ce urmează a se efec
tua pentru executarea obligațiu
nilor din Tratat.

Râpartlsrrea pe depa'tsmente, 
după natura lor, a obligațiunilor 
ăe flecare d'n acestea urmează 
să execute.

Interpretarea clauzelor Trata
tului de Pace sub raportul sen
sului și întinderii lor.

Ls Hunedoara se călește unitatea populară
in muncă. Anii mulțl ai lui 
Popa Petru-Qrețu sau ai lui 
Moga Isaia, nu l împiedi
cau deloc pe purtă'orii lor 
să țină rănd cu tânărul Popa 
Petru- Don.

Unul după nitul, vagoa
nele sunt golite, — stivele 
de coes descărcate cresc se 
înalță mereu.

Ceeace fac țăranii d n A- 
lun nu e numai o mnncă vo
luntară, e un act de patrio
tism, o întrecere patriotică 
individuală.

Tot așa au muncit șl cei 
20 de țărani din Peștișul- 
Mare, în ziua de 8 Sept, 
a. c. Nr.mal într'o singură 
zi cură țină liniile vogone- 
telor ei au deblocat peste 
6000 kg. fontă. Numele lor 
ne scapă, dar ei sunt cu- 
noscuți șl prețuiti de mun
citorii dela UFH, așa cum 
au dat dovadă că merită.

„Acuma văd prima oară 
cum se toarnă fonta"
Alături ds țăranii din Alun, 

de-o parte șl de alta, deecarcă 
cocs o echipă voluntară de func
ționari șl funcționare dela U.F.H,

Lucrul pe care-1 aveau de fă
cut la birou și care nu necesita 
urgență, l-au amânat. „Vom lucra 
seara sau mâine mai mult, pen- 
truca să putem da circulației va
goanele sosite cu materiale la noi“ 
e lozinca lor.

Și așa și fac I
Echipele voluntare de funcțio

nari au mal lucrat in zilele de 
27—28 August, ia 4 și 10 Sept. 
Mulțl dintre ei au pătruns atunci 
pentru prima oară în unele [secții 
ale Uzinelor.

—„Lucrez de 12 ani la U.F.H. 
dar acuma văd pentru prima oară

In sala festivă a Prefecturii a 
avut loc la 29 Septembrie a. c. 
ședința plenară a ConiillululJ ud. 
Sindical cu participarea responsa
bililor sindicali cu producții din 
diferite Sindicate. Din rapoartele 
prezentate a eșlt în evidență In
teresul cel manifestă muncitorimea 
față de diferite lipsuri ca producția 
să crească. In cuvântarea sa tov. 
Nistor președintele Coclitului Jud. 
a arătat modul în care aceste 
lipsuri pot fi Învinse, propunând 
în acelaș timp să se facă un 
uhlmb de d Jegați între Sindicate

Școala de cadre
F. P. din Deva

Programul de cursuri este

a Sindicatului
Urmând directivele fixate prin 

rezoluția plenarei Comitetului Cen
tral al C. G. M. în cadrul Sin
dicatului Funcționarilor Particulari 
din Deva, a început să funcțio
neze a dnua serie din anul acesta 
a școalel de cadre sindicale, cu 
un număr de 26 elevi.

Școala a stârnit un interes 
viu în rândurile membrilor sindi
catului, care frecventează regulat 
cursurile.

cum se toarnă fonia" — spunea 
un funcționar în timp ce muncea 
voluntar la furnale la Încărcarea 
sgurel.

—„Suntem mândri că se cere 
șl contribuția noastră. Dacă în 
trecut eram neglijați vedem acum 
că puterea șl voința noastră de 
muncă e luală în considerare — 
adaugă altul.

In z'lele lucrate funcționarii au 
încărcat 9 vagoane de sgură, de- 
blocâod 300 kg. sgură, pe lângă 
curățenia făcută prin secții. In a- 
ceste munci s’au evidențiat în 
special, E'ena Preda, han Preda, 
Elena Tansch’, EdsabetaDragolă, 
I. Popa, N. Isac, Budsy, Drago 
Arthur, ș, a.

Cot la cot cu funcționarii uzi
nelor, echipele de medici, farma
ciști, avocațl, funcționari comunali 
etc. din Hunedoara s’au întrecut 
în zilele de 5—6 șl 7 Septemvrie 
în a aduna minereul prăjit și a 
transporta minereul Krivol Rog la 
locul său.

Tinere, Îmbujorate șl pline 
de voie bună, fetele 

descarcă fierul vechlu
La 19 Septemvrie a sosit la U. 

F.H. un nou transport de fler ve
chlu. Descărcarea însă nu se mal 
poate face în incinta uzinelo'. Nu 
mai e loc. Așa că, vagoanele so
site au început să fie descărcate 
pe un teren viran în afara uzi
nelor, nu departe de oțelărie.

14 femei de serviciu, din birou
rile direcțiunii au plecat benevol 
la descărcat. Și să le vezi mun
cind I Nu se uită că halatele sau 
șorțurile mai dimineața albe, se 
colorează de rugina și praful fie
rului pe care-1 descarcă. Tinere, 
îmbujorate șl pline de voie bună 
fetele astea sunt în stare să țină 
rând la muncă oricărui voinic.

Muncesc pentru mărirea pro

pentru a ae cunoaște realizările 
și felul Cum ie duce munca, în 
acest fel reallzându-se un schimb 
de experiență care va da roade 
nehănulte In diferite ramuri de 
muncă. Referindu-se apoi la si
tuația politică internă vorbitorul 
arată că în curând se va des
chide procesul trădătorilor maDiștl 
unde Maniu, Mihalache șl clica 
din jurul lor, vor trebui să răs
pundă de toate crimele săvârșite 
Împotriva clasei muncitoare din 
țara noastră.

de Uniunea Funcționarilor Parti
culari din România. Lectorii și 
conferențiarii sunt aleși din rân
durile sindicatului, dintre membri 
cu pregătire sindicală recunoscută 
iar pentru predarea unui număr 
restrâns de tecțif s'a făcut apel 
șl la Consiliul Județean al Sin
dicatelor Unite.

ducției uzinelor lor, pentru recon
strucția țării pentru consolidarea 
regimului democratic popular si 
asta le Insuflă putere de muncă.

Din armele răsboiulul,
arme ptr. consolidarea pAcll

Printre transporturile sosite în 
acea zi sunt și câteva vsgoane 
cu capturi de pe front, cum ar fi 
caroserii de tancuri șl care blin
date, piese de tun, șenile, diverse 
mașini uzare etc.

9 jandarmi din detașamentul de 
pază al UFH serg. maj, Trușcă 
Oprea, frt. Gh. Bontoșel, Gh. 
Oancă, sold. N. Lupoaie, Crlitea 
Hurmuzache, Tudor Cârciumaru, 
Mlcu Petre, Gh. Dobra și 1. Mo- 
canu, s’au oferit voluntar să des
carce capturile. „Noi le-am dis
trus și capturat pe front, noi să 
le dăm topirii. Din armele răsbo- 
iului ale distrugerii să facem ar
mele consolidării păcii și demo
crației*.

La Hunedoara se călește 
unitatea populară

ln total la UFH au fost pres
tate până acum peste 2400 ore 
de muncă veiuntsră. Si munca 
aceasta se desfășoară peste tot in 
acelsș ritm.

Alături de muncitorii șl technl- 
clenli uzinelor echipele voluntare 
aduc un aport neprecupețit în 
muncă șl un suflu nou în uzine.

Eforturile lor comune, împletite 
cu temperatura înaltă și fumul 
furnalelor, cu vâjâitul cuptoarelor 
de oțelărie, cu scrâșnetul maca
ralelor șl pocnetele mașinilor su- 
flante prin fonta șl oțelul care se 
toarnă aici, dau viață industriei 
metalurgice românești.

Dar nu numai fontă și oțel se 
toarnă aici. Prin munca ce se de
pune, prin realizările obținute, 
prin sarcinile luate [datorită mo
bilizării comuniștilor, la Hunedoa
ra se călește unitajea prpulsră.

ți. Rusneac
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Forțele democratice din toate țările trebue să formeze

FRONTUL UNIC PENTRU PACE
Declarațiile mareșalului Tito la al doilea Congres 

al Frontului Popular din .Iugoslavia
^BELGRAD. — Vineri s’a 
ținut ședința solemnă pentru 
Inaugurarea lucrărilor celui de 
al dol'ea congres al Frontu
lui Popular din Iugoslavia.

La inaugurarea lucrăiilor 
congresului, au asistat mem
brii Prezidiumului Frontului 
Popular al Iugoslaviei, In frunte 
cu președintele Prezidiumului, 
dr. Ivan Ribar, membrii gu
vernului federal și ai guver
nelor tuturor republicilor po
pulare, membrii comitetului 
executiv al Frontului Popular 
și delegați ai Frontului din 
Întreaga Iugoslavie.

*
BELGRAD, 27. — Vorbind 

la congresul Frontului Național, 
Mareșalul Tito a declarat oă 
>Fronturile Naționale din toate 
țâiilc trebue să se unească într'un 
f.^ut unic pentru pace».

Ar putea să existe o nouă 
amenințare de război — a con» 
fanat mareșalul Tito — dacă nu 
suntem vigilenți, dacă nu unim 
toate forțele noastre pacifice pen
tru a asigura pacaa împotriva in
stigatorilor la războaie,

Mareșalul Tito a aruncat apoi 
răspunderea ascensiunii la putere 
■ lui Hitler, Musolinl și Franco 
acapra reacțiunit internaționale, 
•arc voia să se servească de a- 
•eștia împotriva Uniunii Sovie
tica șl împotriva tendinței demo- 
«ratlce a masselor populare. As
tăzi — a adăugat oratorul — reac- 
țfunea internațională încearcă un 
■eofascism Văzând că nu poate 
dobori Uniunea Sovietelor, ideo
logia fascistă agresivă și impe
rialistă se străduește să împiedice

expansiunea democrației adevă.

Mareșalul Tito

rate. Cu toate că în Statele Unite 
fascismul câștigă teren, credem 
totuși că < 1 se va prăbuși.

Fronturile Naționale sunt ne
cesare in toate țările, pentru a 
lupta contra reacțiunii în interior 
șl pentru a preveni un nou război.

Insistând asupra necesității de 
a uni toate Fronturile Naționale 
ntr'un Front Unic al păcii, ma

reșalul Tito a încheiat astfel i
<Va veni vremea când repre

zentanții tuturor forțelor demo
cratice din lume se vor putea 
aduna pentru o discuta mițloacele 
de a evita un nou război. Deo
camdată, Frontul Național Iugo
slav este singurul care a fost în 
stare să construiască un stat au 
adevărat popular și democratic».

Comandamantul Suprem al armatei 
democrate Grecești a cerut 0 N U.

Să se dea posibilitate 
forțelor w •sa«și expun

NEW-yORK. — Atenția par- 
ticipanților la sesiunea Adunării 
Generale a fost n speoial atrasă 
de apelul Comandamentului Su
prem al armatei democrate gre
cești semnat de generâlul Markos 
și adresat Adunării Generale

Comandamentul Suprem al ar
matei democrate greoeșli atrage 
atenția Adunării Generale asupra 
luptei poporului grec pentru li
bertate, democrație și indepen
dență națională. Apelul subli
niază că singura cauză a actualei 
situaț 1 din Grecia este amestecul 
anglo-american datorită căruia 
s'a instaurat în țară un regim 
monarho-fascist.

«Nu există Independență națio
nală sau democrație în Grecia de

.,Să păstrăm sus stindardul
ntflffascastc

Chemare către toți voluntari din războiul antifascist
Camarazi voluntari, care ați luptat împotriva fasrismului, ia 

Spania, in armata de rezistență Franceză, in armatele de parti
zani din Jugoalavia. in Divizia Tudor Vladlmirescu și in divizia 
Horia, Cloșca și Crlșan I

Am doborit cu arma tn mână fgrțele militare ale fascismului!
Astăzi ne găsim la căminele noastre, în câmpul muncii. 

Fiecare acolo unde suntem ne-am putut da seama că fascismul nu 
a fost lichidat complect și că mai sunt rămășițe care trebuesc 
lichidate,

Noi care știm ce povară grea a fost fascismul pentru popo
rul nostru, și unde ne-a dus, trebue să păstrăm sus stindardul 
luptai antifasciste.

Să luptăm pentru*drepturile câștigate și pentru cele ce vor 
decurge in urma voluntariatului

Acest lucru nu se poate face decât prin strânsa noastră 
unire.

In scopul reorganizării șl menținerii legăturii noastre sufle- 
ești șl ideologice, precum și pentru cucerirea drepturilor noastre- 
de voluntari, s'a infințat Com'tetul Central al asociației Volun
tarilor, condus de Dl. General de Armată și Ministru al Apărării 
Naționale Lascăr Mihall și secretar Dl G-nersl Petrescu Dumitru.

La fel cu camarazii noștrli din alte județe care s'an orga
nizat deja, rugăm călduros pe toți voluntarii menți nați mal sus 
să trimită scrisori de adeziune pe adresa:

Secretariatul Voluntarilor din Războiul Antifascist Filiala 
fDeva, Regimentul 3 Transmisiuni Deva.

PREȘEDINTE.
Cp*. I. Berculnscu

Jemccrnlice grecețli 

pune Iul Je vedere
astăzi, spună apelul. Repetăm că 
motivul stă în intervenția străină 
anglo-americană șl In amestecul 
țării noastre».

Comandamentul Suprem al ar
matei demoorate s’a adresat Adu
nării Generale nu numai ca pur
tătorul de cuvânt al voinței de
mocrate a poporului grec dar și 
ea guvern al teritoriului eliberat 
al Greciei.fEI cere Adunării Ge
nerale să ajute la restabilirea in
dependenței naționale și a demo
crației în Grecia. «Condiția prea
labilă de bază pentru realizarea 
acestui scop este terminarea ori
cărei intervenții străine în aface
rile noastre interne și acordarea 
posibilității poporului grec de a-și 
exprim în mod liber și fără nici 
o presiune adică pe cale demo
cratică voința sa cu privire la 
chestiunea ce guvern și ce regim 
preferă. Aceasta se poate realiza 
numai de către un guvern in care 
vor fi reprezentate toate partidele, 
recunoscând principiile democra
tice».

In concluzie Comandamentu 
Suprem al armatei democrate de
clară că el, nu recunoaște dele
gația guvernului reacționar din 
Atena șl cere ca delegației spe
ciale a forțelor democrate gre
cești să i se dea posibilitatea de 
a-și expune punctul ei de vedere 
In față Adunării Generale.

SECRETAR.
Lt. Vulcan Viorel

„Cine pregătește războiul,
merită să fie comparat cu Hitler“

Un mare eveniment al zilei: 
Conferința de presă ținută de Vîșinski

LAKE SUCCES — Conferința 
de preș* ținuți da Vișintki * fost 
marele eveniment al zilei.

In sala Consiliului de Securi
tate, care este cea mai mare din
tre sălile disponibile, 500 ziariști 
șl delegați așteptau declarațiile 
lui VifiDski cu o extremă curio
zitate, Era aceiași atmosferă ca 
și la importante conferință de 
presă ținută la Londra in 1945 
da Moloiov.

Purtând un veston cenușiu des- 
ohis, înconjurat de o parte din 
membrii delegației sovietice și 
asistat de doi interpret), d VI- 
șinski a citit mai tatăl o lungă 
declarație, care eonstitue un apel 
la opinia publică și tn care re
petă acuzațiile aduse Împotriva 
instigatorilor la război. Persona
lități americane prezentate ca 
Instigatori an fost citate pe nu
mele lor: Foster Dulles, sena

torul MacMahon, șelul dilegației 
Statelor Unite Auslin, precum și 
șelul delags|iei britanice Mac- 
Nell. A fost citat și Bullitt, care 
nu fusese menționat in discursul 
dela 18 Septembrie al lui Vi
șini ki. Zece minate au foit con
sacrate de Vtșinskl unui perso
naj dela posturile de radio ame
ricane, pe care I a numit .min
cinos*.

Vișinski a răspuns apoi u- 
nui mare număr de întrebări.

Fiind întrebat de un ziarist 
american dicâ socotește câ 
este echitabil ca presa sovie
tică să-l compare pe preșe
dintele Truman cu Htller, VI- 
șinski a răspuns: „Nu am vă
zut acest articol, dar, în ge
neral oricine pregătește răz
boi merită să fie comparat cu 
Hitler".

Reforma democratică a Justiției
(Urmir* din pag l-a)

Prin organizarea sediilor 
«ecundare ale judecătoriilor de 
ocoale, se înlătură pierderea 
de timp, pentru părți și mar
tori, Ivită cu deplasările la 
sediul plășil, care In acelaș 
timp era și sediul judecătoriei.

Fixându-se sediile secun 
dare ale judecătoriilor In co 
munele rurale apropiate și 
accesibile justițiabililor, pre
zentarea părților și a marto
rilor se face trai ușor și pro
cesele nu se vor tărăgăna din 
această cauză.

Pentru unele procese, jude
cata se va putea face chiar 
|n Comune- rurale în Cire nu

sunt sedii securdare.
Prin mărirea numărului ju

decătorilor. se va face posi
bilă o impecabilă funcționare 
a judecătoriilor de ocol atât 
la sediile lor principale cât și 
la sediile secundare.

In felul acesta apropierea 
instanțeh r de matsa justițiabili
lor contribue nu numai la 
econimisirea zilelor de lucru 
pierdute în sistemul actual, 
dar asigură In acelaș timp o 
accelerare serioasă a admi
nistrării justiției, la care va 
contribui mai alrs simplificarea 
procedurii, despre care vom 
reveni, Intr’un articol următor.

Maniu și clica sa trebue să răspundă!
(Urmare din pag 1)

rat dela țărani, curbele de sacrf 
ficiu, reducerea salaril.oț ș' • 
pensiilor, ooncedierea unui mara 
număr de f uncțjunari.

Niciodată, tineretul nu va 
uita cum demonii maniști efl 
cliip de om au fuat viața tâ
nără a lui Vasile Roaită, Fîli- 
mon Sârbu, Jlie Pintiiie ța 
mulți alții care au murit pe», 
tru ca noii tara> să trăiască, i 

Vor răspunde de crime.e 
făcute la Luper.i în 192), cele 
dela Timișoara din acea- an, 
Grivița, 1933, vor răspunde în- 
fața mormintelor, a memoriei 
celor căzuți.

Vor trebui să dea socotealâ 
Jn fața miilor de văduve, inva
lizi de războiu ș» orfani* :n 
fața memoriei celor pes e 6o«J 
mii tineri trimiși la moarte.

Vor trebui trași la răspunde
re pentru viața fără soare și 
pâine pe care au bărăzit-o rw pJ 
rului; pentrit nemiloasa exploa
tare șî suferința, peuf-u cei 
morțî, pentru tinerețea fitraflj 
celor mulți, azi îmbătrâniți ’m 
Iute de vreme; pentru necg ■ 
mizerie în care au ținut tineretul. 

Să răspundă, să dea socotea
lă în fața poporului pen'ru tot 
trecutul lor de crime, tâlliării 
și trădări.

Iar sentința care se va daș 
va trebui să cuprindă în ea toa 
tă ura nepotolită dar îndreptă 
țită, pe care poporul o are f». 
ță de trădătorii maniști.

nla, iui Hitler. ManTu trebuie 
să răspundă pentru ci, — să-gp 
primească pedeapsa.

Plânsetul mamelor șl soții
lor ramase fără sprijin, tine
retul aruncat în lagăre șl în
chisori, ia'ea, chinuri.e, suferin
țele de 'peste tot, — iată ,,re
constituirea” sprijinită de Ma 
niu.

Poporul iiostru nu uita.
Nici tineretul nu uită însă 

fărădelegile făcute de această 
clică; nu irită cum au fost su
primate organizațiile și mișcă
rile muncitorești, pământul fu-

—s Din tonta lum
■ Comitetul Sindicatelor po

loneze a adresat sindicatelor bri
tanice un apel In favoarea polo
nezilor din Westfslia, ale căror 
sforțări de a ae întoarce in patrie 
sunt Împiedicate de autoritățile 
britanice.

H In Azerbaidjanul iranian sau 
făcut arestări masive printre per
soanele care au locuit ia Uniu
nea Sovietic* sau au avut rela- 
ținni comerciale cu persoanele 
sovietice din Talviz.

D Conferința de presă a iui 
Andrei Vlș’nski a provoeat un 
viu Interes in rândul reprezen
tanților presai americane și str«i-

ne. In sila de conferințe au 
fost prezenți In afară de cei 
peste 500 corespondenți de pre
să ce asistă la lucrările .0 N.U. 
șl numeroși delegați la Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite.

■ Un grup de delegați la cel 
de al doilea congres al partidu
lui socialist unificat german a fost 
arestat de autoritățile americane.

■ Un cortegiu Impresionant 
de evrei a defilat Duminecă pe 
străzile Londrei Însemn de pro
test împotriva readucerii In Ger
mania a evreilor refugiațl, de pe 
vasul „Exodus*. Manifestanții 
purtau pancarte pe care era|scris: 
„Desrifdeți porțile Palestinei pan- 
tru poporul evreu*.
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