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Scrisoarea scriitorilor sovietici către colegii lor din St Unite

ORGAN AL P. C. R. PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
La deschiderea CongresuIui P.S.D.

PRIN ZECI DE MOȚIUNI MUNCITORII JUDEȚULUI CER

INTaRIBEfl UNIT9TII MUCITORESTI
LA INTERESE UNICE, PARTID UNIC 
Aceasta e dorința muncitorimii hunedorene — dorința

Lupta pentru descătușarea 
de sub robia capitalistă, ac
țiunile pentru cucerirea și a- 
părarea libertăților democra
tic*, au situat pe muncitorii 
comuniști și social democrați, 
•a și pe cei fără de partid/ pe 
poziții comune.

Cot la cot, ei au luptat ani 
dearândul împot iva nemiloa- 
rei exploatări/ împreună au 
îndurat sălbateca teroare a 
guvernărilor reacționaro» fas
cistă, împreună au înfundat 
temnițele și lagărele, pentru 
aceleași idealuri și interese 
comune.

Acțiunile lor n'au putut fi 
însă întotdeauna încununate

<

Conferința d-rei Mia Groza
ba sah festivă a ARLUS-ului 

a avut loc la ] Octr/mbija a. c., 
im cadrul Uniune;! Femleilor Anta 
kaaciste, filiala De. a, confer;«ița 
D r.i Mia Groza președinta <ic 
pnoaae a organizației locale, cu
prinzând impresii culese din re- 
••niele tale călătorii în Unga
ria, Jugoslavia și Bulgaria, de- 
iwacrațide vecine șl prietene.

Prezentată de D.-na Lungii 
E|G0aiora, vicepreședinta orga
nizației. care în câteva cuvinte 
arată sCmnilicața manifeda1 * 3 4 5 6 7 8 ilor 
inițiate de UFAR reușind să in- 
le«cs*ze în tot mai mare m'ăi- 
<nti* publicul nostru de toate 
©alegoriile — conferențiara a 
im^us dela început prin tonul 
•gal al expunerii save, captivând 
auditoriul prin sinceritatea țt 
vioiciunea fetidului implicând o 
receptivitate proprie sensibilită- 
țkoa putând cunoaște și aprecia 
Hunucbul, din observai ea vieții 
și prețuirea justelor ei semnfîf- 
•a.ții.

Continuare in pag 4-a

2 — In comuna Băljoara Să- 
cel 180,2793 ha.

3. — Bucurejci (Hunedoara). 
Teritoriul fostei asociații miniere 
„Sfânta Treime Maniu" 5 7843 
ha.

4. — Bncureșci (Hunedoara) 
foita Magyar-N»met 40,4883 ha.

5. — Rovine (Hunedoara) fosta 
Magzar-Nemet 36 930 ha.

6. — Dupăjiatră, teritoriul fost 
■ioc. Ștefan Dupăplatră 1,448 ha.

7. — Rovine (fost asoc. Nic. 
Colnic) 4,5116 ha.

8. — Dupiplatri (fosta Ma- 
gyar-Nemet) 52,0506.

tmpresiunile de călătorie al® 
Otel Groza din locurile unde a- 
stăzi se clădește o lume noiiă, 
•a resimt de imperiul adevărate
lor valori create de muncă, im
it» de stabilirea pe baza solide 
a unei mai drepte orânduiri so
ciale, statornicită de oamenii |n- 
■nflețiți de dorința de propășire 
pentru care popoarele k>r au 1U- 
ftat împotriva fascismului re
trograd, împotriva obsquratis-

T

Citiți în pag. Ill-a

Moțiunile primite la 
redacție dela nun- 
citorii P. .ști 

din județ 

de succes deplin pentrucă a» 
veau două conduceri diferite, 
care în momentele cele mai 
decisive nu găseau, înainte de 
crearea P.U.M,, un drum C0- 
mun în rezolvarea problemelor 
ce ie stăteau în față Dato
rită lipsei de unitate a munci
torimii, țara noastră a putut 
să cadă ușor pradă fascismu
lui și apoi să fie târâtă în 
războiul anti-sovietic.

Victoriile obținute în de
cursul ultimilor trei ani prin 
acțiunile coordonate ale Fron
tului Unic Muncitoresc, con- 
stitue o confirmare în plus a 
legitimității dorinței de com
plectă unificare a forțe’or, pe

Impresii culese din Ungaria, 
Bulgaria și Cehoslovacia

mului și pentru o nouă cuituță 
închinată ce|or care muricesc.

Conferențiara a reținut cu un 
_______________________ Mh.

(Continuare in pag, 4-a)

MOTȚQ i „Cela lume adunata 
ți iarlțl la lama date"

Pentru
firea marea sa sinceritate „Gura 
umn" și-a atras o sumedenie de 

adversități, manifestata in mai 
multe feluri, — Începând cu mici 
amenințări Mașa in glumă" ți ter
minând cu hilare scrisori anoni
me) ce s'au străduit să pară cât 
mai Înfricoșătoare,

Cea 
mai „tsribilA" dintre epistolele 
primita e desigur acea semnata 
de „groaznicul" Vlad, care - fără 
aă precizeze dacă descinde din 
Vlad Țepeș ori din Vlad Dracul
— îmi promile, foarte galant că
— nici mai mult, nici mai pu
țin — o si mă tragă ’n țeapă.

Amenințarea
aceasta — care trădează c&'n vi
nele autorului ei curge sângele 
alrajnicolui domn Țepeț — mi a 
amintit minunata scenă, din fil
mul sovietic „Pumnul de Fier", 
când îngâmfatul hatman polonez 
a oferit o execuție similară pri- 
zonierulel său ecrainian, viteezul 
preot Gavrilă

ȘI
— ea mucalitei popă — din 
aooloatf motive atât de înteme
iate, rog po acoeatl cale pa fero- 
eele-mi gâde, aă .. ■■ ml tragi 
fntr'o teapă înaltă ..

D. A. B.

V

I \
întregului popor muncitor

i

intere» 
munci- 
munci- 
comu» 
întru-

care o manifestă muncitori
mea noastra. Cu expe
riența îmbogățită de aceste 
adânci învățăminte, acum când 
congresul rîS.D va avea de 
hotărât soarta de viitor a Par
tidului — ho:ărâre ce 
sează întreaga clasă 
toare din România — 
torii social-d< mocrați, 
niști și fără .ie partid, 
niți în mari netinguri de front 
unic ridică glasul lor puternic, 
mai sus ca oricând, manifes- 
tându-și dori- ța deplinei uni
tăți.

In special muncitorii social- 
democrati, ce delegaților lor 
să-și facă datoria în Con
gres, luptând pentru unitate. 
Manifestându-și această do
rință legitimă, ei dezavuează 
în acelaș timp în mod public 
pe uni delegați — dușmani ai 
unității muncitorești ~ care 
au reușit să se strecoare (a 
Congres, cerând înlăturarea 
tuturor acelora care au stat 
și stau în calea făuririi depli
nei unități politice, organiza
torice și ideologice a munci
torimii.

Congresul Partidului Social- 
Democrat trebue să se pro
nunțe pentru unitatea munci
torimii ! Această hotărâre o 
cer interesele clasei munci»

C MAGDALIN
(Continuare in pag. 3-aj

SUSLMU MAIWI1U
E VINOVAT de SĂRĂCIREA MASSELOR POPULARE din ARDEAL 

înșelând și trădând țărănimea ardeleană, în numai 6 
ani, din sărac, „avocatul“ Maniu ajunge multi miliardar

In numerile trecute, am demascat — dar prea puțin, față 
de faptele sale — trecutul de trădare, și crime al lui luliu Maniu 
și al elicei sale. De data aceasta desvăluim un alt capitol, pe cât 
de caracteristic pe atât de desgustâtor și criminal: jaful făcut pe 
spinarea poporului de luliu Maniu, sau patronat de el.

Maniu slugoi al imperialis
mului prusac

întreaga activitate politică a 
lui luliu Maniu, întreg trecutul 
lui și al partidului său, poartă 
pecetea unui caracter net reac
ționar, antinațional, — de slu
goi al intereselor imperialismu
lui german și austro-ungar —• 
în afară— al băncilor și mta- 
șieriior — în interior. — >

După mtarturiairile lui RomB- 
his Boilă, — fruntașul manist 
<Ua iTLnnyjara, — la anul 1808,

DE PARTEA CUI SUNTEȚI,PURTĂTORI 
Al CULTURII AMERICANE"

Scriitorii sovleti I: V. Vasl 
levskali, V VișntvsK' B. Gor- 
balov, V. K‘1a<‘v, A. Karnei.iuk,, 
1. l.conov, N. Pogodin, K. Simo 
nov, A. 1 vard .iski, A. L<1 ev 
K rediu, M. Șolokov, au tri 
iines o scriioare scriitorii >r din 
Statele Uni e prin care le atrag 
atenții asupra primejdiei ațâță
torilor de război.

Scrisoarea spune între alte 
ie:

Vă adresam) aceasta seri .< are 
deschisă deoarece t e ingrij j- 
reazâ to rta omi nir.i. Nu vrem 
să vă ascundem mli.ii/ei niu 
sa închidem ochii in tați noul cr 
primejdii ce re conturează una 
după uita chiar d n efipa can J 
s’a încheiat războiul înipitriva 
celui mai mverșumt dușman 
fascismul

NEBUNIA VITEZII
Sunt fantetll care !n ul

timi analiză nu pot avea 
nimic comun cu sportul ți 
cu obiectivele lat. Este o 
afirmație care — departe de 
a fl gratuita — reprezintă 
țt opinia omului pațnlt de 
pe stradă.

Șt sunt sigur, chiar șl 
opinia aceluta pe care l-am 
văzut acum câțiva zile, a- 
tent și disciplinat, asistând 
cu firesc Interes la compe
tițiile motoctcliste care au 
monopolizai pentru câteva 
ore asfaltul Străzii Rtglna 
Mar ta, pe ruta Piața Unirii 
— ocolirea randcului— 
parcursul spre , Distribuia" 
șl retur, de câteva ori.

Totul era organizat. Ce
tățenii erau siguri că n'mlc 
nu le periclitează securitatea 
personală, concurența pre
zentând suficiente garanții 
că veleitățile lor sunt de 
esință pur sportivă.

Spre deosebire de apucă
turile altor mânuitori al vo
lanului sau ghidonului, care 
au uitat că mașinile lor sunt 
mijloace de locomoție puse 
la tndtmâna omului, din

M. Mlh.

(Continuare in pag, 4-a)

In preajma procesului elicei maniste |

când Iu (iu Maniu s’a apucat de 
avocatură, era un om fără ave
re, .— aproape sărac. In răs
timp însă de numai 6 ani, Ma
niu cumpără o întieagă regiUne 
minieră, în valoare de foarte 
muite miliarde la cursul din 
193o —33. • | ț .

AVERILE LUI MANIU
Iată grugul concaiinnilor pe 

care luliu Maniu le poiedi nu
mai in jud. Hunedoara fl Alba :

1. — In comaa* Bai* de Criș 
63.7382 h«.

fără jena in \ii<i lo« 
î ,i ga csc n ultimul 

mod p rmanent aj»a- 
propovadiiitori pri.ilie 
importanți oameni d*

,,Ideile fa-ciste br aato ( i ctU- 
tul foiței bruiate , pe descri» 
minarea rasiala, pe teorie do
minației mondi Ic a unei iese 
.alert”; te inspirarea disprețu
lui față de ațte pop.aie, țața 
de istorie, cultura și orandim 
rea lor de Stat; țe i.egarea «Ai- 
veranității tor naționa e «- 
mestecii I 
internă 
timp în 
i atori și 
cei 'mai 
Stat, p.intre ;liț lom ți iințita 
ri, indii-triaji ziarul 1 citau 
nâvanții (ara d-voastra’.

Scriitorii toVietLi după et 
iși exprimă increJerea ca , iu 
kdroiiiioarea sa majoritate, |mj- 
poi ui dem >crat amur an nu a- 
probă ti nu are de gând a- 
p.robe ceea ce jși permut ■« 
se strige în gura mare, ■ nu
mele lui, urmașii americani »• 
vechilor idei fasciste, a<au- 
gâ:

,,Scriitorii, purtători ai cul
turii bunt ccn>tijnța oniUriirt 
Pot ei oare sa taca atunci când 
războiul terminat, chipuri;* a- 
cum 3 ani mai continua totn > 
E al treilea an de când au 
semnate convențiile care 
vad ca în lume să nu se 
verse sângele popeai e.e

i< »t
pr«- 
mui 

tcitu-i e ai tieilea an ce cândlin 
diferite culturi ale globii,u» |>ă- 
mântesc sângele co, ii.or, ten *.- 
lor, bărbați.or, oameni simțrli, 
care n’au altă vina de-ât a eia 
de a se fi născut pe păinunlul 
Greciei, (Junei -i lndonez.ui e 
varsat zi de zi fără opr,;e. , <u 
o oare cl ir ca o ina e parte '* 
răspunderea pentru vicț e -/in 
nești ruinate și răpuse îi fc'afl 
colțurile gțobu ui pă-inâiilesc ca
de pe conștința acelora car* 
în numele poporului vostru tra 
duc acum în fapt ide Ie fa-cisi ?

E oare po.imia tăcere , când 
pe întreg globul pământesc ră
sună bubuit de tunu i și a mu
tele olandeze sub ucro iei d >- 
larupii, pârjolesc sălașele a i 
milioane de ind mezieni, când 
patrioții din CI ina unt de 
capitați, când republicanii cin 
Spânii sunt împușc ,ț când la 
Nurenberg fasdjtii ai un ă bom 
be în clăci ea tribunalului șr'Ja 
New-York, delegatul amei.arf 
la O. N. U demară că , lupta 
contra fasciștilor nu mai e ia 
moda” ?

(Caafbreara ?■ paf 3-t)
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Au fost fixate

oentru nume oase artiole destinate 
salariațiior și țăranilo

i e fixate

C tlltlll

In urma iiitcrvenț ei < 01111- 
siunii M nis.i'i'ia.e i.e eil es 1 e 
Economi.a și Slab țizare Mone
tară s’ u acor 'a 1» sui e ie- 
du eri iie taxe ,i imf.oz e pe. - 
tru ui e ite n ar uri i.idu tiii'.e, 
putându-sc iisliei ii\a pie,u 1 
la o serie de articole 
con um.

laiă cne tu ,t prețu 
la stoic lip:

S o.ă rip I p nfiu 
barba.e c, '338 iei m.; | oslav 1 >- 
den 3 )2 - 117 Li 111.; sto ă 
pentru [ a.toii bărbate c G77 .ei 
m ; s.o ă i.entrii palton de ri 
ma 5oa li m ; stata peitiii 
rochi, de damă 143 ie m.; po 
slav loden cil 3o la suta lân 1 
indigena 518 lei iii. ; s ofa b ir- 
bătci ci ui -o ța șuti, lână im
port. ț;l 3.46 1 i 111.; sto-ă de p I- 
to 1 11 5oia sută, lâna împoit tă 
64u ki rif..

irarai 1: de cop 1, dela 33o 
țej lu 5 io Iei uuz 11 ; ciorapi bar 
biiteșli ' m le duz na; ilor pi 
d J • 1 bou .ei i.uz.11.1; șosete 
de Lai ia 390 .ei uu/.in i.

I ii o aje: da ele bărbate t. 
1.7.OJ i i uuzina, p.mtaloni la - 
bate, i e 1 85o diiz.na; pu 1 >ve 
re cu mâneci ei 3 4oa du/.ina; 
mă iu,i de damă și baraă.e ti 
ței JJo duz,11a; pul, o vei e tăia 
mâneci lei i.34o ouz.na.

,%ța ce cusut, dela 96 le m 
duzin 1 I âna la. 1. i 1.6 tiuz na (ba 
fire de 2aO ii cir.); ață d es t 
bobine âe 2,5 gia ne tu.ii de 
lo bucăți, i-i 60; de 5 gra;, cp 11 
tia ue .0 bucăți lei 80; ață 1. e 
cuiiit <i măreas.a gro sa bati
re de 'uo 1. eti i, Nr 0 lei Goi bu
cata Nr. 1 ei 7o buca a; lat. e 
de 1.000 metri Nr- 21 le 7o. ' U 
cata. Nr. 3o ,1 i 60 bucata; a ă 
de cuoiit cismărească mij.oc o 
ba i <,e Loco m. le 16 buc la

La aceste prețuri se a caugă 
impozite.e ce se percep ta van 
zare, jmp.ozi.e care vor fi 1 
ele reduce.

Prețurile la talpă și p ele, 
sunt turmătoarele, la pri c pa
iele .produse: ta<pă canat 1 în 
greutate de peste 6 kgr-, 274 
|ci kgr. tal.ă crupon î 1 gro
sime ue pes <- 4 jum. mm., 
ici -kgr.; ta) ă crupon c l 
lei kgr; tal, ă ț orei 26o 
kgr.; tox bivo aș negru, sort 
origi.ral, 08 l i fu ui; răni box 
și box calf neg u, sort o igin 1 
lo7 li fusul; ci euvreaux cai, 
negru tort original, 88 ei fu 
sui; chevreaux ce i czi-vălu ne 
gru sort o i_,i.aal, loo [ei fu ui; 
bizon de po.c tăbăcit în cromi 
sort, I. 87 1 ii fusul.

La ace,te preța i se adaugă 
numai co tul ambalajului co
stul transportului tim'orulu < e 
fa ură 2 la suta, i i nipozitul 
excepțio îal 12 la su ă.

S’au fixat deasemei ea pre
țurile imaxanale de vânza e ta 
consumator a unei clor ag 1 ci
le stand rdizate în feluf urmă
tor:

Sape stmdardi/ate t eg e de
la 9o lei, buc’ta (de 8.0 gr.) 
până la 109 1 i buc ta (ie 1 oo 
gr-)-

S-ips st mdard 1 2 ș’.e.ci'e, du 
pă gr. utate, del 1 lo4 lei buca'a 
(de 800 gr.) până la 195 le,jțbu-< 
cati de 1 5oj gr).

Pluguri c’upă reu<a e și ca
litate dela Iei 6818’ buca a (cu 
grindeiul simplu, de 67 kg).

I

391 
<291 
,e

box

Con unic at
Serviciul Județean de Control 

Economic, iacei cunoscu'. ut iror 
comercianților din jud. Hune - 
doara, că dacă decli ați e de| 
facturi primite și emu, u vor 
fi făcute pe formulare p, con 
form iprevedeiilar îegale, nu 
vor fi luaie în considerare. For
mulare nip se găsesc li U.S IO. 
Deva. * țj 

Pluguri de vie lei 3867 lucati.
Pic ele de reze va [ent. 11 pu 

guri dela lei 77 buc ta (I a e 
de plug ne pe i 1 e^ă r. e pi- 
iiiă la I i 93 1.11c la (fia e lag 
șlefui e, vo[>aitc și gaur t )

Aceste prețu i unt o Lg t - 
rii pentru 1 ri eag 1 ț .ra liinil 
calcul rte lo.o ma: azi el I 1- 
coop-u ui au 1 1 iine vimț lor 

cri a măniiiitul.
Ele cuprind țoale taxele, 111- 

poziiele le c ic ul ci mer 1 iu
ților ircvâ z.liuri, 1 nibre e tian 
sporail, ele..

Oda ă cu aceasta s’au Ii at 
prețuri e la cuie.

Prețu i.e ii e g dela 9o Re 
kgr ,pâ ia ia Ii9 1 i j< r., după 
gro ime.

La c i le 1 rețir i’e i a e î 1 
cep dela 378 iei pentru 11 iele 
tipuri și merg până 11 971 .el 
mii de bucăți.

Acestei sunt prețu i ț e dru 
consumit 1, la <_■ . pe atic . 
Odată cu acea ta a fost 1 a' 
si prvțut fieru u 10. 1 1,
re 1, e ge «lela 2i 11 . le F g . 
pentru vânzări e cu .111 iu 11 ui 
la cooper i\e. la ace te e 
țuri nu se adaugă uic un im
pozit in plus.

>
grj

»U-i U!
Divizia Națională A

— R t L . e —
București: Lb rt t a Juven'ui 

4-1 (1 1)
Bucur^b : C.F.R B «c —Jiul 

3-1 (3-1).
A ad: C.F.R. T.- l.T. A.

2- 2 (1-lj
Pfcejti: Ciocanul - F. C Fio jli

3- 2 (2 2) 

2-1 (I 1)
Tg-Mureș; Derm'gint—'.. S. 

Armata 3 - 1 (1 — (')
Nu se cunosc liuă rezu'tsde’e 

m>tch uri'or dim - LJu v r il»- 
Dermata și O; Iul- Ua fricokir,

•

r. C.SMM.-F tf r

Vrasăzică șl după consuma
rea ce ei de-a 7-a etape a D, 
viziei ,Naționa[e A. e.a, ă <a ei, 
clin cauz.' ma ca-u u dn 12 O- 
ctombrie cu Urga ia, s'a des
fășurat în 'zău i d'e 2 Oct. ș. î.U| ța 
5 Oct. cum furese progiamată
- tot C.F.R. Timișoara condu 

ce în clasament, aci l.T '.A — 
deda 'jucat rea ă n’a reușit 
decât să ini, a.ta puncte e cu 
feroviarii timișoreni, reedit.nd 
partida din tourul camp'r na u- 
lui trecut.

Libertatea, corii mând forma 
bună în care se ifl.’L ‘a lisnus 
în Capitală de Juventu; cu 4— 
1. "Ro i-albaștrii au n iris pui
etul de onoa.e di t 'o lov'tu ă 
de pedeap ă e e.ut t i de C ană.

Cu un Ma i n iui S a nes u 
Valeu in exce ț o . 1 ( . R i u 
cureș.i a câș ig t din piima re
priză match-ui cu Jiul In ce-a 
de-a doua pa le a jom ul mi e- 
rii au dom n t m istent dar per 
tarul feroviar nu scapă nimic. 
Un rezultat «te «țiM- fi 
fost cât se poate de just. N a 
fost așa însă și Jiul a trebuit 
sâ treacă c in locul pat u în ce? 
de-al zecelea.

La Pioe.Ji, localnicii'au pier
dut prinții joc — din acest se
zon — pe te’en propriu în fa
voarea dudele i or, cari încep 
să-și revină că-itând ,.î ocu-

ORI HOI
PCNTPU

,,Se va ara întreaga suprafață arabilă a țării.
Avem semințe si animale suficiente de muncă1' ’ I
— Un impo tant inlervi w al d tui p of Traiau Sâ'ulescu, ministrul Agriculturii —

infe 'ir,v«irt c'ord^r wr.i
1 postu i or de r i io

ie
ra

in 
redactor 
Români 1 și I 11c r li d. >1 1 t- 
stru al Agri u furii 1 Don 11 i- 
lor a dat importa t date fi 1 - 
gătura cu înce] u ul 1 oui 
riixide a muncii r g iioe, 
tând că în id 1 gie lăți r 
exc ; ți > .ale i tâmp 11 te e 
gricnltu ă an t< anin n ulu 1 Iu 
și î 1 [ rimăv.i l i 117, p: 11 
eiortul ț r.n inii . micit a e, - 
jutate e ti iu i ora « m 1 du t ii 
a fost de a i [I 1111 d linei 
al cun'paniei agr oe t e it , 
a i_pirându se p i 1 cea ta aii 
mentați 1 1 opula e țării, 
vele ne e aie | e . ru .1 u

i prevederile (Citiu ex, ort
Despre câmp cl’ 1 de u ă 

din tcamii 1 ■■ 
primăvar 1 
Săvul 
tașura

ezer-
i or

c a. a și ic a I n 
\i toare,, d nu .i tru 

cu a spus ci ie ver d s 
co.i iț mu in m 1i 1

pe poziț'a meritata î > c.lasa 
mcnt.

Ec’i. a rr.o.temiă de llii'ris 
dela D i'ry i j n'a ad.i' gat 
două pitftcte la b igajul cu ca e 
intenț o ejză să ; e .nst e 
mai d p irte de zona pe i 
să, ci .punând la I in tă < 
rar; ia,- A S. Armala 
ce-a început c’ m; io aiul 
serie de rpatch-uri nu e

C cât 
u a 

Fe
ri ipă 
c o

— con
tinuă tă Ir.a ă > inL’o înl â g - 
re în aiti, p.ermi âid De man- 
gantului 6ă o.n. e [ ent u un 
timp locul frei în c!a;une,,'.

D A B.

Pfogranr.u! jocuriîur Diviziei 
Naționale B.

Dum ec* 5 Uct 
SERIA I I a 

gii,t—M -ierul 
far M;n*rul.

U F. H—tfdosport 
tnv. UF li

Mice — Am. £ bv Mica

SER'A !V a
S Annossa—Tisa Sighet 
01 »L h nul

CF.R Turda -C F R. Sim ,ia 
far C F R Shii- ri«
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S’au fixat salariile muncitorilor

Ministerul Industriei' și' Co
merțului (a dat o dee'n e prin 
care Le stabil sc -a a i le lucră- 
tori.lor z-ieri Rio ț. la muncile 
agricole. Muitcitorn zile i‘ ru 
fost îm-părțlți lupă inu c 1 exe
cutate i i i.e c-ie^orii.

CATEGO IA I-a, cuprind’: 
bărbați și fen ei pie.de 18 ari, 
care Licre ză la coasă, oara' sa
ci. 'treer, săpat cu cazmaua, ca- 
mionari, prgați.

CATEGOT IA -Il-a, cuprinde; 
bărbați și femei care Lucrea
ză ia nunei mai ușoare, alele 
decât cele di.i categoria l-a.

CATEGORIA dll-a cuplu-

*, 
u: a

dat tindei cven sufite te e- 
mi ițe 1 vite de muncă 1 tu d 
că ipe de al.ă parte pământul 
este li e aprovzenit ci >, a.

Ți land stamă < e ce te Îm
prejurări ;e va ara Î11 tom.na 
acei ta int ea a si pi a ața, a 
rabilă >a ț ric

Peiitiu ii 1 tu a £ 1 e"eefe or 
repe'ă ilor a e or și ci.lfuri | e 
acele i 'tipra ețe e \or a e 
asolări de terenuri î 1 cel , uț 11 
10 • ointini din f e.are jud.ț.

Deoarec < i 1 c 1 za [a u a- 
tului ic-xce iv, isl zur le un 
copuri e 'cu pla te nev 1 « o 
se vor însămânța je 2 1 1 
din biipraf ița 1 r 
jerc.

, f’lanii! de un 
gricol 1947/'48 
ie.,or Săvulcsai 
ză In 1 Linul . i c 
Ulii ' tU U . ;
seamă rrtât ce 
care re găse ie gri uliu t, c...t 
și ide persp. ciivde ei In viitor".

Si (poliivt ccstm |T 1, a- 
uul .«cetii te vor îisămânți 
2 600 o >0 ha cu grâu tu lob 
la ută, faț 1 de me’i i a ido 
1912 1' 16, Se vor in i
în ămânța 12o .000 . <u -

plante

ul

a
i

Mercurialul
V. l-bil deh 30 Septembrie a c 

I Legume și zarzavat
Cartnți 4 lei kg F-s >!e uacafă 

10 lei kg Fasn e verde lin gă 4 
lei kg Fasok verd 0raiâ 5 lei 
kg. Ceapă uva'fl 5 1 1 kg Us
turoi 10 lei kg M rcovr 3 lei
k. ț. Pslrunj-1 3 kj ks> P*sârn-c 
3 iei kg ^eli a leg 3 buc 5 Di, 
G ii 2 lei kg. Aroei gr-și și 
1 ir g; 5 kl ktf Ard I Iuți 5 lei 
kg G gusari 7 lei kg P.-ltlâ'g le 
roșu 3 50 lei kg Vinete 2 lei kg. 
Spanac 4 lei kg Varză albă 1 
lei kg Var2* roșie 2 lei kg 
Va za creață 2 lei kg Conopidă 
mai e 4
l, 50 lei

l»i buc. C*iDnptdfi mică 
buc.

II.
cl I

Castraveți 2 ie kg.

Fructe
5 l-i kg Mere ci. II 

I 7 lei kg
Mert

3 lei kg. Pe’C cl
P. re cl. II 5 lei kg Nn i cu 
cosjt 12 ki kg P peni 3 50 lei 
kg Luh»niță 2 lei kg ''trucuri 
a1 oiti 12 lei kg Struguri neal ■ 
toți 8 lei kg.

II!. Lapte și derivate
[.» >te dulce, 5 ki btru, Lapte

de; copiii până la 15 ăni, b r- 
bați peste 6o ani și femei' pe
ste 5o ani, care lucrează la 
munci foarte ușo e. i

Pentru iregi ne i în coie intră 
și județul nostru sal irite sunt 
următoarele :

8o 1 i pe zi categoria l-a,
7o 1 i pe zi categoria II-a, ș«
5o l?i pe zi categoria 11 l-a. f

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI N0I“

55o 
ha. 
ha.

cară, 4oo osio ha. ,u o r. 
mi ha. c.i ovăz, 3 8. o ooo 
cu (porumb cu 38o'x>» 
mai mult față de me 1 a a iilor 
1942 194b, i bo>> îi 1
vor fi însămânțați: cu 01 e<. 1

In ceea ce prne.te -amânța 
și 'inijloaceh- de aia.ura, d mi
ri tru Să'ule-cu a e piuat 10- 
lul ferii.elo de Stat j e H u pro
ducerea Je 
te ..e s 
gărilor ipăm 
tala fi s.eini .ței'or ne eh cți ma
te Prin nnporfur 1 ce nr el e 
agricol: dm U.iiunei S'jU lă 
și , rin ac I fabricate 1 . ța ă se 
va imr oga ,i c 1 ider d I 11 en- 
larui agriculturilor.

1 1 fine îtere, d. | olcior ! 1 a- 
ian Sâvul cu, ț ne sa s gure 
plugărime.i în ț r’igi 1 nou
lui sezon dp muncă că gu
vernul'in na e 1 li i d.rg >>te .a 
ja de ea, 11 va pui e ia*,. ■ poziție 
semințe sclecțio :ate, ciedtc u- 
n-he șj mașini, toiul, ■ ori că 
ci nu 
vadă 
nătoa 
toate 
vi ț din c • 
ii. lor".

e i țe liI iț.ona- 
e vor i triliui a, 1 | In

ia absorb.r a to-

are ala do i ți d.cât să 
ridicata, o ț. ă ime t* 
i, cuc a aibe >s gura e 
.ondiți le în v.dere unei 

in ce mai bune Cn

covăs't 7 ki litru, L'-rt 7 le. 
litru. Smântâni 25 lei litrul 
Brâ zi dulce de vaci (zănnft -ișă) 
20 lei kg Brânzt v»«j g|_
rată, de p<di« ă 22 k kg B âoză 
telemea de vsrâ 22
Caș dulce de Oue 24 I I kg. 
B ânzâ tekme. d- oai- 35 el kg. 
Brân?ă de putină de oai. 35 lei kg. 
Brânză de burduf, dp < a e 40 
lei kg. Unt fă. »n sc 40 l< i kg. Unt 
topii 130 l>i kg.

1'/. Ouă
Ouă 3 lei bucata

V Păsări vii
Gâln*. cocoș 40 lei buc Rață 

slabă, 35 lei bucata Gâacă slabă 
60 lei buc. Pui 30 lei buc.

Vi Carne și untu ă
Carne de vilă 30 ki kg Came 

de vițel 30 l< 1 kg. Ca ■ ne n. oaie 
25 lei kg Carne de porc 48 lei 
kg S ătrlnă crudă 18 l. 1 kg. 
O.ânzâ (untură) cruda 70 lei kg. 
Untură topită 70 1 1 kg Dace 
afumam 30 lei kg S u 
36 lei kg Jumăr d 
Li kg

Vil MezJuri
Cârnaț popular 36 I 

latn de vacă 44 Ui kg 
ner 64 lei kg Par s an 64 ; i kg. 
Por oez 64 lei kg t r-m vllr .f (.4 
1 * k(> Cărna' d. rn«e 6m i> i kg.

de vică
uo c 45

M ze'urj de porc 64 'ei !<g Că"- 
tsboș de ficat 44 'e kg Cârti 
bnș de sânge cl 
rârt'bnj de săng* 
kg Toba a bă aau 
kg Șuncă f adă și
Ici kg

ci kg.I 44 
cl II 44 lei 
ros e
r« ■

44 lei 
(4 125

e

Vili Diferita
U'ri «'omoș, bn tâ ecc 40 

lei kg. M gl n d.- pr e 1 ,en sc 
25 'ei kg. S?p’in t(- ; țără
nesc 59 lei kg U'e : c<«u Stihii 
raf 42 50 lei kg O'rz In ig-n 52 
lei kg

pie.de


ZORI NOI 3

Prin zeci de moțiuni muncitorii județului cer

întărirea ynitătiî myndtarești
fUrtunra din p«j| 1-a!

fcoarr din Româna, o ctr in» 
teresrle înt'fgului popor ro» 
mân. O cere viitorul socialist 
al României democrate.

Acest lucru îl cer în mo» 
țiun le trimise zia-uhii nostru 
muncitorii din B ad, Jrb<a, 
Cugir, Oiâștie, Huntdoura,

Moțiunile primite 
muncitorii P. S.

Comi.ettil de F.U M. Brad ți
ne să-și întărească convingere i 
In nece ilatei ca ța co igre ul 
general tal l’S D să ii • c'e eg ți 
numai aceje el mente care in 
tr’adevăr reprezint i și lupt i | en 
tru unitatea și inlere-e.e clisei 
intmci.oare.

Președinte, O. Sârbu

Mineri din Țebea cer să fie 
înlătura i trăuăiorii clasei 

muncitoare
Noi minerii din [ ebea luând 

cunoștiință de cong.esu P.S I) 
care va trebui să -hotirească 
despre p.ob.cna uri ăți luptei 
ețasei munci o re cere 11 ca să 
se trimită ca de.eg ți la Bu u- 
rești cei mai buni și cm u'ți co 
cial democrațț și sa tic inlaii ra.i 
toți acei care în trecut au tră
dat cjasi muncitoare cu .ae 
nu au nimic comun.

irăia ca unit tea de luptă a 
oia ei muncito re! Afară cu co 
z,tje de topor ?i trădător’ ch.ei 
muncitoare!

Semnează mini rii din Ț. bea

Impute» nici oi pe deieya ii 
noștri să arate voința noast ă 
hotărîtă du a lupta pentru 

întărirea unități: el sei mun
citoare — spun P S D iștii 

ain Cugir
Noi, membrii P.S.D. U. 

1 și (J F M, din se ț ne i 
Cugir 1 amedoa.a, adunați azi 
10 Septembii- a. c., la o a 1) 
|« ediul P.S.D, în urmu convo
cării comitete.or noastre, luni 
pu i la curent cu evenimentele 
po.iiice interne și încredințați 
că suntenr ob igați a se.vi in e- 
rese[e clasei muncito re, vo.ăm 
îri unanimii te următoaiea mo
țiune:

|. Suntem pentru adânci: ei 
napo.-turi.or de F.U.M. și e tn 
derea lor di i toate punc ele de 
vedere.

2. Inputer, i im pe de ega- 
țir nojtn pentru Congresul Ce 
neral P.S.D tov. Ciăiiticescu 
Giicorghe ti Comănici Ol eoi> 
gtie, să arate voința n ast ă lio
tă'iia de a lupta pentru in ări-
ea unității cjasei mun itoa e,

3. Având în vedere rostul 
no,tru în yiața c,asei munciți a 
re izbită de elementele rea ț li
nii și de trădătorii’ .ite iști' înl 
puternicim pe de eg ți noșt » 
să arate foruri.or supe.ioare, că 
noi muncitori Social Democ- 
rațî din Cugr, cerem în’istent 
iu timpul c.l mai scurt posildl 
reafiza.ea uniați deplne a cra
sei mu nc toi re.

Pentru realizarea acestor de 
ziderate ale noastre, noi socia
liștii d'îi Cugir cu secțiunile U. 
F.M. și U T.S, strigăm»;

Trăa ca unit tea ce acț'une 
a qa»e' muncitoare,

Trăia că Coig esul Gener: 1 
P.S D di i 4-8 Oct. a, c„

fUitici cțasa munc toaie u 

Lupeni, Prtr la, Relroșmf, Ani» 
noasa. Vulcan, pe ca'e le re» 
prorluerm mai jos. Și dorința 
lor, e do mța îmr> gri miinci- 
tormu din România:

I.A INTl-RbSE UNICE, 
PARTID UNIC!

C. IV1AGOAL N

ta redacția (lela
D, iști din județ
uită pentru rea,iz rea Român ei 
sou.iîiste.

Urmează semnăturile

P S D (1 n Lut) ni car 
bă se > etr. gă d li y-i ia lui 

Hornung, care a căzut la 
aipțjerj’e s:n«?<D8 e

Adunarea p;eni ii a org. P. 
S.D din I tt, n ț uu ă a-1 r’2) 
Septembrie a. c , f ță e faptul 
că de cja .i 1 ,res ( i t 
din 4 O lonbr qi . c., ;u fost 
numiți oamen ce nu icp eziută 
intere e.e n tăț i cla ei unci- 
toai ■ !e exi p.ti H irnnn { 

care a căzut li alege
rile -.1 le î meii a
|e de dezl i • tre a t n ăț i n un- 
cilcrcșți, i o ă eș‘e

Să se ret de eg iii la 
co gr?.; ă r I t ți i 1 io ning

,i i i 1 ui ;1u_ să fie 
d ’egit ov M d a 11 rian un 
aprig lup ător 1 1 «ei inuncitoăi 
re.

(Irnea’.î semnăturile

Btro han, Ștefan fuflor și 
Ho-ouny desavunți de mun- 

churii ’. S D din V ■ ea Jiului
Moi membrii P.S.D e ț’a Pe 

tri|a întrunindu-ne astă i 29 
S pt a. c, la e’i 1 partidului 
anii juat în < i cuți faptu re of- 
tator al numi ii deleg ții r la 
congresul ji stru di i 4 Octom
brie a. c., în perso ni lui Biro 
Ioan, Ștefuii Tucfxr i Hcrnung 
, și am ho.ărît:

Având în vede e că ace tii 
au fost respinși c'e nrunct rine 
la al ge ile sind cale dm cau a 
munci lor de de b n i e și c’e i 
nu vor puiea - ’-eprec-enta nă
zuințele noastre de unitate a 
clasei muncito re dn Va’.ea Jiu
lui. fă cerem' retragerea deleg- 
gajii;oi ce li s’au aco dat sus 
numiților și accrd rea del ga- 
țiilor celor aleși de dgnarea ge 
nerală'

1- Madona Floiian Lnpcîiî
2 Ho.da Romiu.us Pet.o 

șent *
3. —- Kenya A b it Ani oa 

sa
luptători consecvenț' pentiu li
ni'ai ea cța e, mun doare.

Tră.aseă unitatea clasei mun
citoare.

P-kllB, 23 Sept. 1947.

Noi. muncit r i so ia i d mo 
craii ■ i e ț unii Petro eni în
truni j în a un rea gen iaă in 
seuin; șar idului r.oA u in îja 
d 29 Sept. c, ei t de 
fapiii. <ă p ntru Gong e u! iVr- 
tiduțui Soc al Damorrat dm 4 
Octomb irt. c., ni s’. i'n p s ii 
mi ier a mor e.emente c re i u 
core und în ie e i r a,seloil 
so.iai de mocrat.- d n Valea J iu
ta, h uă â n ca sA f<* d ifjj ț oa 
menii care au luptat 
întotdeavn pentru ca a i, un i 
toare și pent u idela sociai .ă 
și nu e e en e care ; u avu a i- 
tudine osti.ă Un unfi Sovi ti e, 
ideia de un t te a cia d munci 
toare F.U.M-.

Ho.ărîtn t i-nderea ca de'e- 
gați H congresul nostru pe tov. 
Maiona Floria", Kooya Al

buri și Holda Ronnilus c.ue ie 
bucură de inc edere i mus e or 
și vor reprezenta utere e,e și 
dorința de i nif c i e e i o / ă 
poditică fi organiz to ică a in 
iregei cla e muiic.tone.

P iroș, >>i, la 29 pi. 947 
l'r^rd., Tu'lmllă Vasllz, 

urmraz.ă semnături.
Noi muncitorii din Vucan 

(Valea Jiului) membri ai’ P.S. 
1). întruniți in acu i rea p e ară 
azi 29 Sept. a. c, având în e 
dere ca l:i Gougresil n s ru di i 
4 Octombii a. c , • c vor is - 
ta chestiuni împor n e n egă- 
tură <;u u i ate i cla e mun i- 
toare ci i Rom n , c rzăș a iț - 
tari ii rcgimu.ui demociatic dl i 
(ar i noa li a, < e.e^a i d n ab a 
Jiului iinpii;i nu n inspi ă î .- 
crede c că vor icprc e ta la 
acest congres ade.ă ace noa
stre năzrinț. Acc.t <’e egați ca 
lo if I li r ung ști ai e d >r 
și Biro Petru, a ti fost asvâr ț' 
la o parle de mun it ri m ale 
gerile sindicale pentru munca

IUl u MÂN U E VINOVAT 
de sărăcir a masselor populare din Ardea!
(Urmare dio pag l a)

Cum a ajuns mu u 
mul n itia dar

Se pune înt eba e , - legi i
tnă înticbare pentru ori i e: 
Clini a fost po i 1 ca un 'tânăr 
avocat, de ban ă ; ă acumu eze 
o avere atât c'e con ide abilă, 
prin mun.ă cins ți?

Răspunsul e- iu i:, și nu e 
greu de gă i : I' IN JAF.

Comp i :e cu i eclor.i băn
cii în slujba căreia se a la, Ma
ni i a ex liatar li m ximum ne
voi e să răcim i ardcle ie, îale - 
ni idu i împrumu ur u o d'ț i 
grele și La scade țe e ec.i.ân- 
du i pe nenojociț, ,ără c uțare.

la iinertțea sa, luliu Mdinu |u« 
puia popoiul p ntiu a-și a'uia 
avere, ca avo at, iar ca depu
tat în p rlamentul budape tai, 
se ooimporla după plai ul st m- 
ni,or ăi magliiaii, aUtui 1 de 
care se simțea bine și î î rân
durile căro a voia să intre.

Maniu a sărăcit populația 
muncitoare din Ardea!

„Fiscul vinde cu to' a, pe ni 
mic reco.ta țăranii r și agric 1 
toiii nu mai gă esc v.iciun cum
părător pentru produ e e Ier ’ 

t —scria oficiosul biă ienLt „Vii
torul din 15 Aug; .933.

Iși amintesc ț ăran.i că în 
timpul guvernăr lor maniste, lis 
cili a tost de o cruzime fărăjeca 
măn cu cii, și că dările pentru 
pământuri au fost oj irite de câ- 

. teva oii; își amintesc sa.an'aț i 
care au suie it pe spina ea lor 
nu mai puțin de t ei <u.Lc 

■ de eaciiîic.u, - du.ăceop-it  ̂
] din ei au fost aruncați pe dru- 
i muii, p-entiU a se face „econo

mii bugetaie” — în timp ce i e- 
nepoți ș;i camni a ma.iistă fă
ceau călătorii de place e în 
străinătate, cu bunii Sta u 1.

Cunoscând est.el situ ția, cu 
noscând sânge.e rece cu ■ a e 
Martin patrona aceste situaț i, 
nu ne puiemi_mira că în t n.,ețe 
avocatul bănci din BHj, lu iu 
Ma.-.îu a făcut tot ce i-a fost 
posibil, <expl atând șj ju, ui id 
Hiuiica săracului și 1 psurile lui 

lor de de t ămare a uit ății ila 
sei munci'oire

In con ci ți ei nu mai pot ie 
prezen a do 5me e și a p ra.iile 
mi ileriio- din Vale i Jiului.

In lo.ul lor p opunem i>e 
tovi.: Madon a Fp nan, miner 
din I ii| eni, K°nja AII ert n ec<- 
nic din An noasi și Tio da Ro 
mu u miner din Pet o en .

Trăiască unit tea de luptă a 
c|a • i muncito re

u ni ază semnă!urile.

Cerem să s > hotărască uni- 
xalea p >tj ică a clasei munci 
luare — scriu P S O.-iștii 

din Orăitie

Organizață P.S.D secția <)- 
ră.ti înt unita a t zi 28 Se, t 
a e , în șe lința p.e iară de par
ii I a examinat situația po,i i ă 
în pi i a C'o igr si lu p rtidu 
lui iio.tru care va avea <loc in 
ziua dla 4 - 8 Oct. a. c, ce emj 
la acest congres să se liota rea» 

în așa fel, ca în 6 a, il Isă adur.e 
bani pentru cuinpăraiea ace.or 
liliac de aur.

Omul panama elor
Pentru a-.,i căpătui ne, oțll, 

văduvele și orfanii de ră/.b iu 
Mania fi ord mat ca inva .zi, 
sa ti - bătuți pe Ca.ea V.cto.ie» 
când au încercat sa mani este- 

>zc t entrucă nu li se [ Ltiteră 
pensiiic.

Pentru acciaș mo iv au fo4 
lipsiți munci.o ii de deptuiile 
lor, 'iarjnui târziu s’a tras în 
congic i.tii unita i,, i la ix.-ni- 
șoara, în mineri la Lupeni ți in 
cefeii.tii daa Griviți, Gala i i 
alte pă ți.

Panamalele, ,în tinipul guver 
nă;i.or ananiste și dupî aje.sta 
au fost în Icnț întreg. Ni î o a- 
facere curată sau ne u ata nu 
s’a făcut în u.l imii 3o iani, — 
în care intră și anii de te oire 
l.egionaro-antonesciană - fără 
ca o-menii lui Ma au să î.ti fie 
amestec.ți. Și dacă lu' u Manin 
a stat de-oparte, au lucrat repo- 
ții iui. au adunat ei <i i atț ut 
parte ti unchiu.ui — p.r.e lcu- 
<ui

N’a luat Mai iu diie t bani îi 
răsunătoarea ala ere Skot'a A 
luat indirect, prin mâiuîe l'i 
Boi ă, ale lui II e La/Jr, Mf ai 
Popovici, etc. nepoți săi și

Constituirea asoc. româno-m ghiare la OrăsEe
/\ ln sala fes ivă a Casine A'a,- 
g\iare din O.ă te a av.T loc 
Duminecă 28 Sept. a. c, in- 
temecrea Asoci ț.ei Ror. â o- 
Mag. ir'.

In fața, unei asisten e nume- 
roa-e, aduna ei a fost de c i ă 
de d. i iv. Ș'.e'an Retny, iu ă 
care au faat cuvântul d-ni'i Va 
sile Bre.an, pjocurGr, v.ie pre- 1 
ședințele organiz, ț ei județ, n • ' 
And.ei farago farma.i t șj Ge- 
lu Emil avocat.

Vorbitorii, iau arătat fj I în 
care jiu trăit până în 1)44, iele 
două (popoare, ară â. d că mag
nații și oamenii în e e ă.J' au j 
strecurat șovinismul și ura Je i 
rasă cr.i iid un cl nr t poî U: po- 
tiivaic une. bu ne î țe e_,e < ți I 
conviețuiri.

Abea după ir.st ura ea la câr ' 
ma țări a guver ru'u, D \ Petru 
Groza s’a dese is drumul în ră- 
țirii și a bunei in elege t îi .e 
românii și niaghurii cin Aid’alj

că nni atei po iticî a clasei inm 
citoare. împuternicim pe de e- 
gatui no tru t v. Dir. I u Jofi 
Emil ca în mun le nostru sM 
ceară ,i a susțină c'i, cong e- 
su! -ă lotârea ci unit t a po
ți i ă n cli ei muncitoa e. I of- 
odată protestăm în po'riva ur 
ma'.ori 1 >r deleg ț : , n nna^to- 
pol Ni olae, L; seu Ni.o'ae, O- 
liac loan. <

Urinează s mnălurije 
a 68 membri

Noi membrii eeț net Anj- 
noasa a P.S D Hun doara a- 
vând în vede e ca n’am' I uit j ar 
te la confe inți Jude ema Deva 
la alegerea delegați1'r pentru 
congresul <7în I Octombrie a 
c., PSD.. delegam je toc, Ke
nya Albert, vechiul i.iptato so
cialist, isă ne reprezinte i sa 
susțină unitatea muncitorească.

Sus drapejul i| rei mu.icitoa 
re, spre uni ate letală.

Președinte, A Crișan
Secretar, V. Buica

prin ,mâini[e oameiipr săi.
Acesta e un adevăr indiscu

tabil, de nedemnnț t.

In limp ce popo ul sărăcba, 
clica manipta strângea averi

Sub guve.nă ie inamste in
dustria româneasca a decăzut, 
— atunci a apărut pent u, 
prima dată în țara noa t.ă șo
majul.

Sub guvernă i e mani te ță
rănimea a intrat datornică, să
răcind.

Sub 'guvernă ie mani-te po 
porul muncitor român a fo t 
pauperizat Dovada cea u a con 
c|udentă o consti ue staiea po- 
culației d n reg'u’ile gioprie- 
tăți or iniin e e a lui Maniu iii 
județul nostru.

fn acep timp averile cama
rilei maoRte înmulțit.

După 23 August 1944, aceiași 
mână ciiminali a lui Maniu șl 
c)icei sal - a girat și cond is a- 
facen e de sabo'aj și bur»ă 
neagră, ni nievre ce înfo ne
tare .i popoiu ui.

Pentru toa e ace tea Maniu 
trebue astăzi să dea socoîea.ă, 
să răspundă. Poporul, îm el t, 
trădat să ă i de M n u îi’cei 
re fedep i ea lui. D pede p,ă 
aspră, așa cum o cer fapte e 
lui 

regăsiți pe drumul adevăratei 
democrații,

Dapă ce,ei a urmat uq p o J- 
gram r i îc care a lost execu 
tat de fi ți. Popa, Cs g Andrei, 
dna. M Ier i Bursan Marty.

ANU?:f
Toit p t . ' ui rrtași ș. -n-

m r la ( sii t i, v tați jă ti ia-
are nce ><c d u genp la Jioi'?.

Tio e t •>._ r i e r t e«ie de
1GC0 i > cf»nf ho. Efrir ei, ș se
po.t â > n • H r»te, 500 'ei
li l< i » l<* • > Uut lunar câte
2'0 «1

li r ;r <s- f ae l* Căminul de
nv-> 1 i <1 i> •.t B ițtu 21.

C. i b> P 1 6 Oct. orele
5 p. m t o <l i ț oalei pr mare
dla rt E >i u

Di rec tiuita



4 ZORI NOI

E V EIW M It» EIW T E L ZI E E I
DE CE SE OPUN STATELE UNITE Șl ANGLIA 

admiterii în O.N.U. a României, Bulgariei și Ungariei 
O încercare de izolare a statelor din Sud-Estul Europei 

Cine a votat în sprijinul admiterii acestor state
MOSCOVA, -r- Postul de 

radio Moscova a transmis ur
mătorul comentariu al lui Li- 
■evski: Consiliul de Șecuritate 
•ontinuă să discute admiterea 
ki O.N U. a cinci state: Ita
lia, Bulgaria, România, Unga
ria și Finlanda. Aceasta ches
tiune are o istorie veche. 
Pană acum delegații anglo- 
americani se opuneau admi
terii acestor țâri In O. N. U., 
numai dn motive de ordin 
pur formal. Ei spuneau că a- 
aceste țâri nu pot fi admise 
pfină Când nu vor fi ratificate 
tratatele de p?ce. Nu aceasta 
ora insă cauza adevărată 
pentru care Bulgaria, Româ
nia ți Ungaria nu erau ad
mise in O.N.U. Cauza reală 
•ra că aceste țări sau Pro
nunțat pentru o politică inde
pendentă.

La 13 Septembrie, tratatele 
de pace cu aceste țări au in
trat in vigoare, dispărând ast
fel și termenul formal pentru 
■«admiterea lor în O.N U.

In paragraful 10 al acor
dului d-la Pot3dam se pre
vede că, după tncseierea tra
tatelor de pace, guvernele 
aliate vor susține admiterea 
in O N U a fostelor țări ina
mice, Delegații anglo ameri
cani au călcat aceste anga
jamente și continuă politica 
lor de discriminare.

Ausiin și Cadogan au con
tinuat să insiste pentru admi 
terea in O.N.U. numai a Ita
liei, făcând din nou o politică 
de discriminare pentru cele
lalte state, care au aceiași si
tuație juridică.

Ataftele Unele 
au recunoscui 

guvernul bulgar
WASHINGTON. — Sta

tele Unite au recunoscut gu
vernul Bulgar. D. Loveti se
cretar adjunct al Departamen
tului de Stat, a declarat că 
președintele Truman a numit 
pe D, Donald R. Healh ca 
ambasador al Statelor Unite 
la Sofia.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate.

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturi.

Delegația sovietică nu a 
putut C’dea de acord cu a- 
cest punct de veci; re. Fostele 
țări inamice au dat dovadă 
Că sunt demne să facă parte 
din UN.U. Admiterea In O, 
N. U. a celor cinci state nu 
trebue să depindă de capri
ciile Washingtonului și Lon
drei. Delegația sovietică a res-

O NOUA REMANIERE
a guvernului britanic
LONDRA — In Marea Britanie se așteaptă ca în decurs 

de câteva zile să aibă loc noui schimbări în cabinetul bri
tanic în vederea soluționării crizei economice.

Corespondenții da presă cred că ministerele actuale vor 
fi organizaie în patru grupe: comerț și export, externe și 
commonwe th, apărare, interne.

Conferința d-rei Mia Groza
(Urmare din pa£ 1)

remarcabil spirit critic, aspeC e- 
le unei vieți noul care ciește “în 
spiritul unei eficiente ofensive 
a popoarelor cerce ate,1 pentru o 
reconstrucție pașnică, pentru pa 
ce, independența d.0 legături dc 
bunăvecinătate leu celei dte de
mocrații — fief că a trecui prrin 
vechea capitală a republic r ce
hoslovace §au a revăzut capi
tala republâcei ungare, fie că 
a pășii peste'Dunărea menită In 
Viitor, cuin foarte, bine a rea
mintit ,3ă nu nei mai despartă 
de tânăra democrați : populară 
bulgară, ți a fojS't rețnuță de ie- 
lanul ,,udarnicilor” z dmJ patria 
tor atât de viguros pornită pe 
drumul (reconstrucției.

Am intrat împreună cu D ra 
Groza și aprecnnd indfcațfunjle 
sale am| apelat1 La iiraginaț a 'nori 
stră — dealtfel inutdă față de 
suficiența expunerii’ - - în mijlo
cul taberelor de muncă ale u- 
nui tineret care/s’a identificat cil 
spiritul vremurilor nctți ’în ma
rea lui dragoste, pentru patria 
nesocotită |de încălcările fascis
mului, liptărît de această dată 
să muncească pentru o nouă 
concepție de viață, acum când a 
înțeles prea bine seninii.c^ția u- 
nej [upte prin caie pcțjaarele și- 
au câștigat libertatea și odată 
cu acejsța dreptul de a țrâvri la 
independența și bunăstaiea jor 
viitoare. Iar așa cum a mărturi
sit-o D-ra Mia Groza, am învă 
țat să cunoaștem prin experien
ța aceasta și să iubim pe itru fru 
musețea idealului său, ace t ti 
neret al democraților vecine și 
prietene, acceptat ca exemp.ul 
cei mai bun de urmat de către 
tineretul nostru democrat, con
știent de menirea sa în acțuneă 
de refacere a țarii și de vin
decarea a răr.î.or ultimului răz
boi.

Nu putem! omite de a mențio 
na că am putut reține din u,tima 
parte a conferinței vădind ma
tura eiocință a conferențiarei, 
transcrierea de o judicioasă so
brietate a unor împrejurări oca 
zionate de vizita delegației gu
vernamentale române, pe caid 
conferențiara a însoțit-o adese», 

pirs politica de Izolare a sta
telor din Europa de Sud,

Pentru admiterea statelor 
balcanice în O.N.U au votat 
și ahe țări, în afară de U R. 
S S Astfel pentru Ungaria au 
mai votat Polonia, Siria șl 
Columbia iar pentru România: 
Franța, Siria, Columbia și Po
lonia.

din care pat fi cunoscute publi
cului personalitatea câtorva din 
remarcabilii conducători’ ai’ po
poarelor vecine. Contribuț e mc 
uită să desăvârșească cunoaște
rea lor de către [voporuf no
stru, pentru statornicirea legătu
rilor de bună vecinătate cu țâri 
le din preajmt. noastră și insufle 
țirea prieteniei care trebue s8 
ne apropie de democrațiile ve- . 
cine,în în efortul nostru comițn 
pentru pace și progres.

După conferința, îndelung a- | 
pjaudată de un public pentru ca
re sa[a devenise neîncăpătoare, 
a urmat un foarte reu *t festival 
artistic îndreptaț nd entuziasmul 
cu care publicul a primit contri 
buțiile acelora care înțeleg să 
sprijine organizația pornită pe 
drumul uncii rodn ce activități.

Pentru o acțiune în folosul 
spitalului de copii

Impllnindu-ie un vfchl dezi
derat, menit să acopere o lipsă 
îndeajuns smțiiă, s’a deschis pen
tru copiii județului Hunedoara, 
spitalul râvnit, încununând stră
daniile celor care apreciind im
portanța aaestei instituții, au con
tribuit ia traducerea în fapt a a- 
cestei lăudabile acțiuni.

Clădirea spitalului a fost ame
najată prin contribuția benevolă 
a oamenilor de bine, răspunzând 
apelului Prefecturii, destinată la 
îaceput pentru un azil de bătrâni 
și cedată apoi în 1945, la stăru
ința Uuiunll Femeilor Antifasciste 
șl Apărării Patriotice, cu sprijinul 
Primăriei orașului, pentru a lua 
ființă aici spitalul de copil.

Considerând că Ministerul Să
nătății, nu dispune de fonduri su
ficiente pentru înzestrarea spitalu
lui cu cele necesare, revine cetă
țenilor conștlenți sarcina de a face 
prin contribuția fie ărula ca spita- 
talul de copil să corespundă ros
tului său firesc.

Pentru a veni In mod organizat 
In ajutorul spitalului. Ufarul a 
inițiat crearea unui comitet care 
va avea sarcina fă constite lipsu
rile șl să activeze peot/u înlătura
rea tuturor neajunsurilor.

DOCTRINA TRUMAN 
esle o sforțare «le a promova 

raslaoe ■« Eurcpa
Declarațiile mareșalului Tito făcute în fața 

congresului partizanilor adunați la Belgrad
,,Există a spus oratorul— 

pxjpoare care nu voe-c să lupte, 
dar voesc sa fu,o eiscă oameiÎ!
din colonii pentru lupta lor. A- 
cum ei nu mal sunt în situația 
de a face Iugoslavia să lupte 
pentru ei. Suntem acuz ți c5 
pregătim o agresiune împotriva 
Greciei, dar nu Iugoslavia a ia- 
runcat în indii ori, in Grecia, 
pe cei care au luptat | entru li
bertate împotriva fascismului.

Aceasta e>te doctrina Tru, 
mau, care nu este nimic altceva 
decât p sforțaie de a provoca 
războiul în Europa și do ti p-

Scrisoarea scriitorilor sovietici 
către colegii lor

Urmare din pag. l-a

Și scrisoare! închee cu ur
mătorul ape]:

,,Oamenii literaturii, ai aitv», 
ai culturii — sunt oamrint ai 
căror glas nu poate fi antuțd 
ușor de călușul i bastonul po
lițienesc sau de pache e de banc 
note. Popoarele lumii vor ă au
dă din cărți, reviste și broșuri 
de pe șcenele teatrelor, de pe 
ecrane, cuvântul ader ai ați'or 
oameni, aceiași care în zilele 
celui de al doilea război mon 
dial și-au ridicat glasul întru 
apararea omenirii progresiste al 
oamenilor care înainte de raz 
boi la întreharea lui Gorki. — 
Cu cine sunteți purtători ai cul
turii?.— l-au întins curajos rriâ- 
na scriitorului, peste cordoanele, 
șuerătuzile și urletele fasciștilor 
și tuturor dușmanii r omenirii.

In numele oamenilor simpli 
și cinstiți 'din țoală lumea, vă 
chemăm astăzi puiiători ai cuf- 
turii americane, să ridicați gla
sul — contra nouii amenințări 
fasciste, contra instigatorilor u-

0 delegație a Uoiunei Femeilor 
Antfasciite, filiala Deva, a făcut 
în ziua de 24 Septembrie a. c. o 
vizită Inopinată la spitalul de copii 
constatând următoarea stare de 
fapt:

Conducerea spitalului de copii, 
împreună cu d. Dr. Surlanu face 
tot posibilul, cu toate m.jloacele 
modeste ce le sunt la îndemână, 
să facă față greutăților urmi în
ceput de acțiune.

Populația deveană trebue în ă 
să le vină în ajutor, pentru ca 
prețuind acest spital, să facă prin 
sprijinul tuturor, ea instituția să 
se indentifice cu scopul măreț pe 
care îi urmărește.

„Bis dat pui primo dat* 
(cine dă m»l repede tnseamoă că 
dă de două ori).

Vechiul adagiu latin merită să 
rețină atențiunea acelor interesați, 
în mersul înainte al colectivității 
|i să stimuleze contribuțiile oame
nilor de bine din întreg j dețul 
în folosul spitalului de copii pentru 
o muncă eficientă închinată în
tregii populații din județ >1 ridi
cării nivelului el sanitar.

Eiviră Al mă șan 

ne în sclavie alte (lup'i*:'» Oa
menii aceștia pregete t frwtul 
împotriva noastră și impc4 ha 
tuturor țârilor demografice C- 
Ceea ce nu au ieu;|t «a lac-a 
la Atena, înecarea ta faci la 
New-York pii r Națiunile (JnV- 
te, dar va spun acum ala «t 
nu vom accepta ni, rodată «ce» le 
manevre".

Ridicând glasul, n'.it
Tito a continuat: ^Nos h<.aa 
să lucram așa ca ri cum p»rea 
ar fi eternă, dar trebu< M rn<e 
ți pregătim ca și cum i«zbartll 
ar 6ta să izbucnească ■Său».

din Statele Unite
nui nou război pentru pace ți 
frăție între popoare, paitre irr- 
frățirea cuțturah, pantra fijri’#- 
rea oamenilor”.

NEBUNIA VITEZII
______Urmare din pig. 1-» 

binefacerile civilizației. & 
nu pot constitui fn nlct • ’ 
taz, un mijloc txcluslv de 
omucidere, născocit de Ima
ginația dementă a vreutoi 
Lambru cu rezonanțe au
tohtone.

Dlvene'e automobile care 
străbat artera principală a 
orașulil nostru cu o viteză 
care Ignorează regulele cir
culației normale, nereușind 
să turbure pasivitatea or
ganelor menite să asigure 
mersul ei normal, sunt un 
pericol iminent pentru viața 
pietonilor.

O stare regretabilă de 
fapt care trebue să rețină 
atențiunea organtlor poli
țienești, obllgănda le la mă
suri imediate a căror efi
cacitate să tnc/edlnțeze po
pulația că, tn orele desti
nate bunului eblcei de a lua 
„aeru pe străzile prăfuite 
ale urbei, nu este in pericol 
de a întrerupe brusc acest 
agrement, uneori cu urmări 
dezastroase.

Accidentul de mai etl, că
ruia a căzii victimă gardi
anul Olrocol Gheorghe — 
ucis acolo unde încerca să- 
șl exercite funcțiunea — a- 
mlntește o datorie Imediată. 
Clitar dacă moartea sa ră
mâne Ireparabilă șt trist 
Inutilă.

Concluzia care se impune 
este aceia că nebunia vitezli 
trebue de îndată înfrânată.

Ca atăt mal mult ca cât 
— ca toate nebuniile — nlct 
aceasta nu numai poate fl 
incurabilă tn se:olul deza
gregării atomului.

M. MJfc

Imprimeria Județului Hua«<fo«ia Deva 797—1947,


