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Congresul General P. S. 0. împuternicește Comitetul 
Central al Partidului să înceapă imediat

Tratative cu Comitetul Central al P. G. H. 
pentru înfăptuirea grabnică a unității ideologice, 

politice și organizatorice a 
muncitorimii din țara noastră

(.oni.te ii <ei ral ai l ni 1 i 
Si.r.i a elor Ainer , a convo
ca pe ziua de I Oct. a c, ta 
Petro,cm, Congr. ul or i a al

I lin.linei Sin ii a clor (jiu l.iJu- 
I s.iia mini ra.
; Acest al cio.lea Co gies ai 
| niinieiior din lar i iihieigă aie 
1 loc i.i condțiui i împrejură i 

deosebite, iir.r'un. mom.nt 
câini rcaifiibC i mondiala, în 
frunte iu mii eriu i .iii a iglo-a- 
nicTicam Instiga uneltește, cu 
toate pnter.l' stil pemru a de
clanșa im nou râztoi. I’e plăti 
inter.i >i nația .st cara te iza ă 
prin apropiata judecare a pro-

BUCUREȘTI. - Lucrările 
Congresului General al Parti
dului Social Democrai din 
România care a durat mai 
multe zile, și-a terminat Joi 9 
Oct. lucrările.

In ultima ședință după ce a 
fost ales noul C.C. au fost 
cetite rezoluțiile votate de 
Congres între care două de 
cea mai mare însemnătate.

Astfel într'o rezoluție se 
aduc omagii prietenei și spri
jinitoarei noastre Uniunea Re
publicilor Socialiste Sovietice, 
țară în care au triumfat prin
cipiile socialismului.

In a doua rezoluție Con
gresul P.S D. dă împuternicire 
Comitetului Central al Parti
dului să înceapă imediat tra
tative cu C.C al P.C.R. pen
tru înfăptuirea grabnică a uni
tății organizatorice, ideologice,

și politice a muncitorimii din 
țara noastră.

Noul birou politic al P.S D.
După terminarea Congresului 

General al P. S. D. a avut loc 
prima ședință a Comitetului Cen
tral.

Din sânul lui au fost aleii cel 
doi secretari generali ai partidu
lui tov.: Ștefin Voltec si Lothar

Rădâceanu precum șl tov. B. So- 
loinon ca secretar general ad
junct Casier general al partidului 
a fost ales tov. Zaharia Tănase- 

Biroul politic a fost desemnat 
din următorii membrii al C C. 

Ștefan Voitec, Lothar Rădă- 
ceanu Th. Iordăchescu, B. So- 
lomon, Misa Levin E. R&dăceunu, 
Ion Pas, Zaharia Tănaae și M 
Moraru.

In prezenta a numeroase personalități 
Vineri 10 Octomvrio a. c. a avut loc

Veselia nerea
al doilea vengres al
uniunii sindicatelor minierl la rtitsușENi

într'o atmosferă de mare 
entuziasm și înaltă conștiință 
muncitorească s a deschis as*

Interviewul acordat ziarului 
nostru de deputatul englez

membru în Com. Executiv al Partidului Comunist Englez

tăzi la orele 9 dim. cel de al 
doilea Congres al Uniunii Sin
dicatelor Miniere.

La ședința de deschidere au 
participat, în afară de delegații 
minerilor din toată țara în 
frunte cu Comitetul Central 
al Uniunii, tov. Alexandru 
Sencovici secretar general al 
C.G.M. tov. deputați Alexan-

Continuare i« pag. 4-a

PHIL PIRATIN-
Orașul nostru a primit 

zilele trecute vuita paria- 
men'artlor englezi, idspnn- 
z&nd invitației făcute dt a 
cerceta dtieva din centrele 
Industriale Imaoriame, din 
Județul nostru.

Opriți peetru citevi ore 
la Dtva pentru a reflecta 
asupra celor vitale Io B’ad 
— înainte de a porni spre 
Hanedoaru — oaspeții au vi
zitat câttva din tiietltuțt le 
ardei și au Ivat contact ea 
populația vită pe siriei să 
salate ta ei, poporul britanic 
prieten.

Dacă cel câțiva dinți e par
lamentarii venlțt la noi din 
cenușia Anglie, ou confir
mat la parte tradiționala 
rigiditate a sptritalel btr- 
ghtz de f egmatlcă suflete ață, 
asptcl snb tare an fost o- 
btșnutțl sd-i acctpiom pe 
pomenii recilor negări lon- 
deze, dtpntatul Phtl ftratln 
s’a dovedit a fi cu p-tso- 
slnță o surprinzătoare ex
cepție.

Totul din ceaoe am pri
mit standardizat din gene
roasa producție oficiala en
gleză dinaintea ultimului 
război, excela prlnti’o s'râ- 
lucdâ absență in persoana 
deputatu.at englez, cnre a 
devenit tmedtar obiectul unul 
spontane maalfestoțl'desim-

M. Mih.

(Continuare in pag. 3-a)

cesului cli ei ma liste, de pe 'ur
ma taica ii i e I au avut junii 
de suferit i i irccul, ui i i arta 
ideologi a, o galii a oue > și i-o- 
litiiă a celor doua par ide Tnun 
citoiedi, !'■ G R, i P 8, D; 
cerut i de inii 'aga < lașa munci
toare din România i li pa dar 
zii pe care poporul întreg o 
du c m irante cu clasai'ii.ur.- 
citoarr pemru menți ie ea 
stabili/ăiii

Nu vom mai face o i icur 1 p 
'■e iii trecu.u/ mișcării nrtinci- 
lore.li. Sti.il cunoscute azi pea 
tru toți com i i e i.i care si p i 
tea ține un asemenea congr.s 
în tre ir. Age ț i ■ juranțe p ■ 
deau, înregistrând oii < n | ca
re, congresișlii erau aiesiați în
că înainte de a veni la congres 
și de cel.- mai multe oii în.ru- 
nirile .nunij orejli c-e soldau cu 
vărsarea sângelui muncita 11* 
încercând <a manifesteze pen
tru libertatea lor.

In al â par.e a z a.uh i 
este reprodus m ervieitu! pi- ca 
re deputaiul cngk-z l’hii Pira
tul i’a acordat /iarul i nostru. 
Este aceasla o iciuma,teie din 
partea unui înalt oa i ete st.ain 
a înaltei conștiințe de are a 
dat dovadă clasa muncitoare î 
în spec.ai bra\ij mineri, cu tone 
greutățile martini iie peste 
care tolu.i au trecut < u oala 
mizeria indurată sub câ-ta.ura 
fascista Mintii au usțmut cla
pă puteri și fără a piecupel i-- 
torturile, străcl;( iile ini.egii da 
se inu icitoare de a p ■ Ini fron
tul in timpul răzbi.junii anti 
hitlcrist, cu >ot al.o.aj.d reac- 
țluiiei, deslănțci in opul m.<- 
șorăr.i producție.. .'oate a es.« 
greutăți au puiu tî învinse nu
mai ' itori’ă con inței golit - 
ce ridicate a cla-.it muncitoare 
participând în regimul i.ostru 
democratic la < pera de guveri a 
re închinată propui ii si bunei 
stări a celor ca e munce-C

Conijr. tu' care deschide în 
condițiimile de as’ă/.i, \a îisim 
na o etapă importanți în ficțiu
nea de ridi area producției, rrm 
suflul de viață rouă care-1 în
suflețește în sp rî ul uni ă ii c’a- 
sei munci oare.

Muncitorii, tehnic ertii și in-
I. G.

(Continuare in pag 4-a)

In momentul de față o delegație de parlamentari britanici 
vizitează țara noastră. Din această delegație face parte si tov. 
Phil Piratin membru in biroul executiv al Partidului Comunist Englez.

Profitând de trecerea sa prin județul nostru, am rugat pe 
tov. Piratin să ne împărtășească impresiile asupra acestei vizite, 
la care d-sa a binevoit să na declare următoarele:______________

Participarea clasei muncitoare la viața noastră politică
Cu toate că sub regimurile 

trecute, în Româna, muniito i 
n’au avut ocazia să se educe, 
totuși se observă un înalt sri->

P. Lorincz

Inlr'o însuf ețirtr extrao dinară

MINIERII DIN LUPENI 
cer să participe la procesul lui Maniu și elicei sale 
pentru a-l acuza de crimele din 6 August 1929

Ceace m’a impre ionat mii 
mult î.i decursul v,z i i pe care 
ani făcut-o in țara d-veastră — 
declară tov. Piraii este »im 
țul de responsab li a e re cafe-l 
manifestă clasa munci oare fa 

de marele probi me ce <tau 
în fața poporului român și înal
ta sa conșt iuță politică.

Această conștiință polit ă e e 
în evidență mai ale; afumi când 
muncitorii înțelegând că ru
inai prin îidicarea producției 
pot fi încinge greu ă i e econo
mice actuale c'ecun de b nă 
voe o muncă uriașe în condi'.iu 
ni grele, chiar fărtî' a fi retribuit1 
în măsura eforturilor lor. Pot 
afirma că în Romii ia conșlința. 
politică a niunii orilor sindi a- 
liști este mei ridica ă de ât în 
Angl'a deoarece ai i muncitorul 
luptă în primul rând pentru dre 
pttir.le salo po'ii e, cu conșt tn- 
ta având exper en'a trecutu- 

numaT după a: igurarea 
vor putea fi traduse 
revend:cările 1 î e o- 

In Anglia această I.i- 
-pta politică tre.e pe planul al 
doilea.

tă

fui că 
dcestora 
h’4 fapte 
nomice.

La chemarea Organizației A- 
părăiii Patriotice, sala teatrului 
muncitoresc din Lupeni, a fost 
arhiplină în ziua de, 6 Oct{a/(.c.» 

_____ _______________ _ Peste l.2oo minieri, văduve 
(Continuare in pac. 3-a)__________ și orfani din timpul crimelor să-

1

Lupeni 6 August 1929

vârșitede Maniu și clica sa î.i 
1929, intelectuali și cetățeni, u- 
niți prin acelaș crez de nestră
mutată lupta antifascistă, u ve
nit să asculte cuvântul răspi
cat ai rcpiezentanților organ- 
zațiilor de ntassă-

Lozinci democrate și tabloun 
reprezentând grafic, eriniile il 
cei maniste orrau sa'a tea 
trului arhiplin..

La meeting a participat și 
tov. Mujic, deputatul minieri
lor, a cărui intrare în salâ’-rt ip o

IMPORTANTĂ DECIZIE 
pentru repartizarea I 
mărfurilor dirijate

Tovarășii Gheorghe Gheorgh’u 
Dej m'nistiul Industriei șl Co
merțului și Teohari Georgescu 
ministrul Afacerilor Interne, au 
semnet o importantă decizin pri
vind achiziționarea, reparbzsiea 
șl distribuirea oroduselor și măr
furilor dirijate.

vooat furtunoase aplauze.
Sala a isbucnit în s.rigă e de 

„Trăiască Dcpuiațn poporului” 
„Trăiască Guvernul dr. Pe 

tru Groza” Trăiască tov. Gh. 
Gheorghiu Dej”. <

Ședința a Xost descl î S ce pr. 
Mireuță secretar io.al al A. P. 
Lupeni.

Delegatul U T. M. — Măta- 
săreanu Iosif un tânăr mi
ner robust li infățt a e i în
flăcărat la vorbă, arată vitre
gia tiiiece ului din timpul regi 
murilor așa zise istorice.

Deviza Io- a spus vorbito
rul, a fost intu'icii? și exploata 
Te — o cât 'mei mare, exploatare.

Tov. Lakatos Slg'smund din 
partea II P.M , vorbețșfe în lia 
ba maghiară despte kgaturiiB 
maniste cu magnați ringuri.

Din partea sindicatelor a cu
vântul fov. Suder Vil!te;m care 
arată că în fot timpiul guvernări 
elicei maniste aeeșf a n'au lu
crat decât la distrugerea și per 
secuția clasei muncitoare.

M. Pr.
(Continuare iu pa^, 3-a)



2 ZORI NOI

„Unitate deplină între voi și 
alianță desăvârșită cu noi

»

Plugaiimea liuneJoieană a 
luat act cu mare satisfacție că 
frații ei din sectoiul industrial 
au pornit pe drumul u,.t ații.

Țaranimca noa^tiă acea 
care a înțeles că lostutil. ei 
■u sunt aiă.uri de cl cije icacțio 
■are manisto-brătiemste-titeliste 
trădătoare de țară; se bucura 
■espus ca aliatul iei firesc de 
vine din ce în ce mai Iputer- 
■ic. Ea știe, e oonv.risă ca nu, 
mai așa Ți va putea păs.ra <lre 
ptuiiie dc'niocraie, pe care nu 
bJ le-a putut cuceri 'fără ajuto 
rul munci oriinii și mai ște ce 
asemenea că sămânța desmetn'- 
brării odăi' în sânul clase a.', n 
eitoare, cât și între aceasta și 

țărănime - a fost asvâr 
Bta de aceeaș satanică mână 
întinsă pes e lume din )di > ul 
rup imperialist internațional.

Gândul ti sufl.tul țărinimii 
hunedorene e alături de năzuin
țele munci orirnii căreia-i dore 
ște desăvârși a unitate pentru 
a putea face astfel fa ă unelti 
iilor antipopMare și antidemoc- 
rate de pesbe gianiiâ și a l chidal 
cât mei grabnic toate rămași

Noul mers al 
trenurilor l

iNoul mers al trenurilor vala- 
il dela 5 Oct. a. c. cu plecările 
din Deva și Simeria.

Personal;

n

n

M

W

ti

n

Spre București la 
era 12 și 24.

Spre Arad la 4,20, I 
16,30, și 17,5.

Deva — Petroșeni
5 55 și 13,20, 

Lupeni — Deva 3.8
și 9.

Simeria — Hunedoara
5 21, 14, 19,40. 

Hunedoara—Simeria
6,15,15,15, 20 45 

Deva—Simeria 6.8, I
18,22. | 

Simeria—Deva 7,05, 
12,30, 17,30.

Rapid: Arad —București 4 30 
„ București—Arad 3,30.

Ucenicii dela Hunedoara cer:

Directorul Maior llie să plece 
dela conducerea căminului

O scrisoare primită din partea 
■cenicilor ne semnalează din nou 
• serie de abuzuri si persecuții 
pc oare directorul Căminului de 
ucenici din Hunedoara Maior llie, 
le practică pe spinarea ucenici
lor din Cămin.

Astfel săptămâalle trecute d 
director a prins în mod mișelesc 
pe ucenicul Socol Petru din anul 
4 pala orele 10 seara, într'nn colț 
Întunecos din interiorul căminu
lui, in timpul când acest ucenic 
făcea 
tr’nn

Nn 
atâta 
sftlbătăcla cere îl carscterlzesză 
a început să aducă o serie de 
insulte la adresa conducătorii ir 
Uniunii Tineretului Muncitoresc

— Ne facem datoria de-a sem
nala autoritățile competente pen
tru a se lua masuri de înlSt »- 
a

de planton, bătfindu-1 
mod sălbatec.

s'a mulțumit numai 
ci injectat de furie și

în-

cu 
de

rcr-».'

Citiți
SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R. 

fele reacționaro-fa.ciste cari vor 
să înfeii.icze d n nou țara li 
drei monopoliste.

Țărănimea noa tră nu mlă 
ce-a însemnat stăpânirea mtu 
necata a trecutului din rân 
dtirile ei doar au fost plecați 
trudi oii din fabrici și uz ne 
asupra căi ora s’a îndreptat mi i 
înverșunat fuiii asupri or lor, 
din mijlocul ei nu fo t ple ați 
cei ce-au sângerat la Luperi, 
Timișoara și (irivița 
ceea striga pu ornic ilasei mim 
eitoare:

Unitate deplină între vot 
și alianță desăvârși'» cil 
NOI!

si dea-

Sabin Văran
plugar

PANĂ LA 1 NOEMVRIE

MĂRFURILE DIN COTA LIBERĂ
buieac*

Importante instrucțiuni ale Ministerului Industriei și Comerțului

Ca urmare la comunicatul 
din 7 Oct. a. c., al Ministerului 
Inndustriei și Comerțului, pri 
vitor la desființarea cotei libe
re, se dau preciziunile de 4nai 
sus:

1. Mărfurile i.ic ust ia e dm 
cota liberă care nu au corespon 
dent în co.a dirija ă, aliate li 
detaliști și cngrosiști, vo® con
tinui regimul anter o® pubii.ării 
comunicatului cin 7 iOct. a. c..

2. Măr.ur.le ci.i cota li.'.er , 
care au Corespondent în cota 
dirijată, aflate la det.iklști și en- 
grosîști, vor continua regimul 
anter.or publi ă i aceluiași co
municat, urmând ca vânzarea, 
lor către consumatori să .ie ter 
minată cel mai râr.iu până la 
data de 1 Noombrie a. c..
3. Mărfurile din cota liberă, 
în proprie alea intrcpriide ilar 
industriale și care au corespon
dent în cota dirija ă vor i 
țin ut; la oispozi a .Finis eru- 
lui Industriei si Comerțului și 
livra e după di ; o i iutile a.e 
de că're OficiiD induslrîa'e.

înlo-rare a lai din acest post șl 
culrea cu un element democra
tic

Ucenicii Căminului 
Hunedoara

2000 de biblioteci 
populare

In viitoarea sesiune paria- 
m'enntară Ministerul Artelor va 
depune la Pa lament proec'ul 
de lege pentru Înființarea bi
bliotecilor popifare.

Se vor crete, conform ace
stei legi cel puțin 2ooo de bi
blioteci cu cari vor fi înzestra 
te în deosebî comunele rural?.

Efectul va fi sa u ar atât pen 
tru scri.ori, cari, pentru prima 
dată își vor vedea tipărite o- 
perele în cel puțin 5.oao de te- 
xemplare (2.ooo f i îd din capul 
locului achiziționate de Stat), 
— cât și pentru edituri, cari 
vor pu ea lucra cal a iv în ațte 
condiții de cât ca până acum.

Droectul de lege este tcrm5 
nat și va fi supus aprobării 
Camerei la începutul lu .ii vii
toare. •

Truda aratului și bunătate i 
pământului sunt zidarii e da :t 
sc întrecu nțeoă sunau ă pri a 
sta- De aceea fie ar pluga> tre 
bue să depuie toată gri a și 
atenția în alegerea semințelo .

' tă, netăciunată, sa nu fi; spar 
tă și să nu fie înc.nsă iUnto fm- 

ț, puri " ' ' ‘
•fc tă-

......  .f 3-
Să vedem cum 1r Inie să i.e goanîJ-‘-

4. - 
fie amestecată cu 
mințe 
tează pământul și 
zur..

5. 
pentrucă numai astiel coacere < 
va tî în ace aș timp .pesleHot.

6. Plierea Je incolțiie .re 
bue să fie normali sa 'îiicolJ 
țeasca m scurt . mp \i t<®±- 
boabel; oJa ă A.iel a cerea
le, o sămânța tună .rebue n 
colțeasca în 8 11 zde.

Pentru a a\ea o sămânța bu 
nă, fiecare gospoJar trenue șa 
o dea la lrtor t^u selector, dc;a- 
rece. cu, ajutorul acestor ma
șini se aleg 
tregi, grele și

S’a stabili, 
multe plante 
mai mulți ani 
darie ti mereu din sămânță ob
ținută în aceea gospodărie, a 
duce degenerarea ei.

De ace.a, din ii.np fîn .imp, 
se recoțmiandă schimbarea 
mințelo®. La cereale c 
scciiimbarea să se Iacă 1 
— cinci ani.

Tratarea semințelor 
Goalelor.

Ntcio semănătură să i.u se 
facă toamna, fără a trata ma. 
înainte semințele contra boale 
lor ce aduc atâtea pagibe.

Operaț.a aceasta se poate fa
ce pe două căi:

1. Pe cale um dă - adică 
cu soluție (saramură)-

2. Pe cale uscată - adică 
cu prafuri.

Dacă tratăm semințele pe ca
le umeJa, atunci ele se îmbină 
cu apă, deci vor încolți repede, 
și dacă pământul e uscat la 
semănat atunci colțul eșit se 
va usca și el. Deaccea trebuefsă 
fim' cu băgare de scamă fi tă 
nu saramurăm sem <țele .decât 
leu 2 3 zile ân:i tea dTa'țse sec
măna, - ca să aibă timp 
ficient pentru svântare.

Saramura trebue făcută 
lunci când pămtân ul are 
stulă umezeală.

Apo', trebue mărită can'i a- 
tea de sămânță, d.oarece so
luția (saramura) at^că boabele 
sparte cu crăpături și astiel a- 
tacă și pu.erea de înmulțire

Cu o sută litri sol. ie se pol; 
trata -lo.o — 5oo kgr. să'rriân- 
ță.

Anul acesta ira area treube 
sa se facă la noi î î județ cu 

‘soluție (piatră vânălă) pertru

o sămânță bună?
1. 'Bob |mare și ,grqu| per.', 

tru ca puiul de plantă ce se \a 
naște să poată avea mai mu ți 
materie pentru hrană.

2. Sănătoasă nem1 lura

4. Mărfurile fii cota liberă, 
car; au corespondent în co a d - 
rija'ă, aflate în inci ita ntre 
prinderilo;, vândute i factura- 

cumpărătorilor până la data 
9 Oct. a. c., vor îi preluate 
ace ta, urmând a ii vându 
către consumatori, d.ase-

i

te
de 
de 
te 
meni până la 1 Noembtie a. c..

Restul Instrucțiunilor privesc fa» 
bricile rate trebue să înainte'e 
tabele de mărfuri aflate Ia ele.

Magazinele care vor desface 
mărfuri raționalizate în jud.

Alba și Hunedoara
Noul regim de aproai ionai e 

a salar "țiloț cu produse tex
tile și def pidărie pe bazai carte
lelor cu puncte a mira. î.i ’Vi- 
goare.

In Capitală, magazinele de 
desfacere și-au început activitatea 
Marți 7 Octomvrie.

In restul țăr i magazinele de 
desfacere vor începe dist.iaui- 
rea proau elor lațonaiîzate du
pă 15 Oct a. c..

Ministerul industriei și co
merțului a luai ioa e măsuri e 
pentru aprovizionarea aces.or 
magazine cu mărfuri de buna 
calitate și cantitate ;U icientă.

Lată Lsla magazi elor de des 
facere aprobate fân» in p ezent 
de Ministerul lr.dus.rie și Cp 
merțului pentru jud. Alba și Hu 
nedoara.

Alba
Tesier 1 (în corn. AiudJ. Co

operativa ,, Victoria”. (în Alba Iu 
lia). Feneșer loan (Zlatna , F.i 
ur M. (Ocna Mure ulm).

Hunedoara
Co.op. Minerul, Petroșeni ;CoiOv 
Țara Hațegului, Ha'eg; Con
sum. Pe.ro.ani, Ptrloe.i; Co
operativa Horii, Deva; Con
sum Mica, Brad; Consumi Pe
troșani, Lupeni

U.F.A,R.-ul în ajutorul
femeilor nevoiașe

9

I

Ufarul,»n doiința de a venii 
în ajutorul femeilor sărace ș* 
lovite de \itregiile războiu u , în 
ziua de 23 Sept. a. c., a îmipăr. 
țit prin resortul asistenței din 
cadrul U.FAR.-lui grâu la 73 
familii, de preferință văduvelor 
de război cu mulțâ ciopiii'țșîTa; bă 
trânji neputincioși.

Prin această faptă U. F.. A. 
R -ul dovedește dă trece ia rea 
liza rea programului ei social și

sănătoase și bine păstia-
i.

Să nu f.e ata a e T

de buruieni

— Să i.e curata să iiu 
mfer.te re 
caie mfec- 
a uc neca-

Să fie din ace a/'so,iu -

boabe '.nari, în
cuiate.
ci i practică ca la 
cuțt.vatz .iinp < e 
în ace :aș* gospo-

e- 
bine ca 

1j patiu

I

contra

£U

a
Ide-

este animat de dorința de a 
veni în ajutorul acelora cari au 
avut de suferit în trecut. ț

A.nunf
Minele de aur
Stfinija—Hunedoara, 

angajează un subinginer miner, 
sau conductor miner și doi 

maeștri mineri 
cu practică în exploatările aurifere.

noi sunt vechi i tar?
...J

mai jos modul de sara 
cu soluț e de | litra vâ

ca să nu riscăm cu prafurile 
care la 
efect.

Dăm 
mu rare 
nătă:

Se dizolvă 0 jumătate kgr. 
piatra vânătă în loo litri apă. m 
această soluție se țin renîn- 
țeleJ 12 ore, în care nmp «T a- 
mestecă d n când in când. iJU 
l>â 12 ore sc scot toem.nțele I 
se stropesc cu o soluție de ’a.» 
te de var 1 la sută, obtnută 
tini d izolvar.-a a 1 ikgr. vanstmef 
în loo lit i apă .și apoi at 
pun la uscat. 11

Ca să facem mai iep.de de- 
sinfectarea, preparăm o soluție 
ma taie i.e ] ia ră vân.itâ șif var 
stins; astfel:

Se d.zolvj I ikgr. ț iatra vână 
ăă in 5o ht.i apa. Se ‘dizolvă se 
parat 1 kgr. var stins în 'aii 
5o l tii apă- Se ames.eoa cete 
două soluț.i și se obține a tfet 
lo j l.tii de so.u.je zisă borde 
lez.a, cu rJ( concentrație de ! 'a 
su’ă p atri vânătă.

Varul stins se adaugă j eatru 
a micșora tăria soluți 1 de p a 
tră vânătă.

In această soluție bordeleză 
astfel obținu ă. semințele -eța 
5 15 m.nu'e, cel mult o una-
tate de oră. După 15 'minute 
semințele sunt întinse fa uscat. 
Ele rămân acoperite cu o poj 
ghiță d^infectantâ de sare, ce 
piatră vânătă: sunt , împietri 
te”.

Pentru saramure, sunt și 
aparate special coristru te car^ 
ușurează mult munca.

Ing. Răileanu Larisa,

INVITARE
Toți cofetarii bombonieră și 

turtarii din județul Hunedoara 
sunt invitați să trimită cu prima 
pistă Asociației Profesionale Ali
mentară Patroni Deva, Str. 23 
Aug. Nr. 17, o adeverință sau 
Procesul verbal de Impunere a- 
supra imnozitulul comercial pen
tru anul 1947—48, în vederea 
intervenției d-lui Președinte Ger- 
gely H«rm»Dn la autoritățile com- 
peten'e pentru distribuirea cotei 
de zahăr acordată.

Dl. Cfllâmar Gheorghe din 
Brart, iși cere scuze Olul 

P. Săbău din Brad, 
calomniile aduse cu 
înmormântării Dnel 
Maria la 27 Febr.

Dr. S. 
peDtru 
ocazia 
Fărcaș 
1947, întrucât a fost greșit 
informat

Nr, 130 din 8 Oct, 1947.

Publicatiune■

Se aduce la cunoști ița ceîoo 
interesați că în ziua de 25 Oct. 
a. c. orele 11 a. m., 'se va i.ine 
licitație publică prin bu,aă în
voială pentru arendarea morii 
țărănești din comuna Simeria.

Licitația se va ține la Di
recția Județeană R.E.A.Z.I.M, 
cu sediul la Campra Agrico ă 
str. Gh. Barițiu,ț7.

Arendarea se.Aa face pe tim^a 
de trei ani.

Caietul de sarcini și co d.i 
țiunile de licitație se pot vedea 
la Direcția Județea.^ă R.E.AZ. 
Z.I.M. 'din Deva.

Deva, la 8 Oct. 1947.
Șeful Pepinierei Bârcea 

loan Constantinoscu.

iep.de


ZORI N©l 3

Colțul tlnțuMululColțul tln<M<*

264 ore voluntare prestate de 
M tineriiU.T.M.-iști din Căian

Minierii din Lupeni, cer să participe la procesul 
lui Maniu și elicei sale pentru a-l acuza 

efi® ®mmmm®fl® «iiMMM G Anguat
La apelul făcut de c.itre co 

mite ul Județean U.T.M. Hune-» 
doara, pentru înfăptui ea Pro
punerilor Paiti'ului Comunist 
Român, linerii muncitori din u- 
ainele < ălan% au răspuns cu cel 
m ii mare elan, prestând 2M o- 
re voluntar în 'orele libere ia 
furnal.

S’au evidențiat în primu' 
rând tov. Andrea Gli. care ai fă

Formarea noului comitet
In prezența tov. Nicu Sandu 

delegatul ( (' al U T.M, și' a
♦ov. Mireea Mă’ies u secietarul 
juJețenei U.T.M. a acut loc îri 
i/iu i de 1 Oct. a. c.,( cons îtuirea 
noului comitet a IJ.T.M. fa U. 
F. H. Hunedoara.

Dup# ce tov. Malăesc u dă 
cetire noului comitet format din 
H tineri ara'ă în linii gene ale 
sarcinle cari stau în fața tineri
lor muncitori, precum și greu
tățile cari trebuesc combătu e* 
și duse cu râvnă la bun 'sfâr it.

Tov. Nicu Sandu ira ează a 
poi sar i ii e concrete îî vede ea 
formării de echipe d ‘ țoc pen 
tru mări,ea producției, forma* 
rei de echipe pe itr:u co'£ tarea 
ferului vechi și echipe de re
parat unei e în vederea campa
niei de toamnă a însămânțări- 
lor.

In numele noului comite: 
tov. Pălrău Petru ți Cooiră 
Roinulus îți iau angajamentul

PHIL PIRAȚIN
Urmare din pag. l-a

patie a publeulai de toate 
categoriile care a însoțit 
delegația in vizita ei prin 
oraș țovlelel dtpu'at, ma
nifestând o avida curiozitate 
pentru cercetarea aspectelor 
reprezentative ale vleAi noa
stre, cerând ia fiecare nat 
explicații ți înregistrând te
iul ca ochi neasiâapora(t, a 
fost repede înconjurat de 
un g'np dtspa» si i nană 
la dispoziție toata explfce- 
țiUe cerate de impetuoasa lui 
dorință de a tazeaște. Chiar 
humorul sec britanic a pri
mit o desmttsțire tn persoana 
lui Phil Pirattn, care șl-a 
părăsit țara pentru o lungă 
călătorie cane l’a pa lat șt 
pe meleagurile voastre, evi
tând prudtuța anglc-saxonă, 
sprijlnânda-se pe un beget 
anemic care prevedea pentru 
toate necesitățile, suma de o 
liră șl jumătate — in bard 
românești casa o mie șl câ
teva sate de lei.

întrebat cum a putut 
accepta o atare răspundere, 
răsoansnl a sosit promt: 
deputatul englez știa că va 
veni într’o țari unde il aș
teaptă multi prieteni.

Intr’adevăr Fh'l PPentin 
este deputat comunist si în
crederea sa era just ficați. 
In țara noastră l ou întăm- 
plnat ma’țl prieteni pe acel 
care a dat putlnfa tuturor 
să cunoască spiritul nou 
pro-urând ponorul b-itanic. 
pentru libertatea rărud luptă 
partidul său In bătrâna 
Anglie.

Prietenii lui sunt cu a- 
devărat mulțl — ș-l vor 
primi tot atât de călduros 
— oriunde va merge, pe 
comunistul Fhll Piratln.

In ori care parte o lum'l 
dornice de libertate, de pace, 
bunăstare șl prog'ts.

M. Mih. 

cut parte clin brigăzile de lecoi 
strucț e trimi.e în Jugoslavi , 
lărati Nicolae, Varac’i Fiancisc, 
Moldoveana Vasile, Marcu 
loan, Achim Floria î, Pop Iov 
(irozi Laur an, «*s Gaspar, 
Alexo.u (ih., Perenni Romulus, 
Radu loan, Târlea Gomei, Pop 
Cili., Biro Șt., Pitțnco lacob, ți 
Cosmescu Cornel.
U.T.M. h uzinele U.F.H

de a duce la bun sfâr.F 'sar 
vinile cari le stau în fa'a.

Ședințe plenare la 
Ghelar și Căian

In zilele de 2 ți T lOct. a. c., 
au avut loc ședințele pțenare 
a IJ.T.M., din Ghela ■ ți ( ăl.in, 
cu care ocazie tov. Mireea Mă- 
lăescu secretarul județean U.. 

1 M a vorbit (i terilor Cespte 
rolul lincrioi munc-iori in actua 
lele împrejurai i poli ice și e- 
conomice.

Conferințe educative 
săptămânale organizate 

de U. T M.

Pentru riciraiea nivelului cui 
tural și poliJc al tinerilor 'U. 
T. M.-iști secția de educație ți 
cultură a județene! Ui .M. a 
luat ho.ărîrea de a ține confe 
rințe săptămânale în toate lo
calitățile din Județ-

In acest sens a avu,. Iqc la 
Hunedoara în ziua de 6 Oct;a.' 
c., a treia conferim,ă ținută1 de 
tov. Nicu Sandu, delegat al C. 
C. al U.T.M .care1 a arătat po
ziția L .T.M. față de fr unântă 
rile interne și externe.

Interviewul acordat ziarului nostru de 
deputatul englez Phil Phiratin

Urmare din pag. l-a 

rit de i i aiivă Dovada a e.tui 
spirit suni numeroasele i iven 
ții și inovații în muncă Qjrntej 
dela muncitori Acest șpij p in 
tr’o bună îndrumare, caie în 
conștinja clasri munci oare este 
primi.ă cu mare bucu.ie, ca 
fiind exclusiv în folosul între
gului pogor munci.or, duce la 
ridicarea producției și p.in ea 
la bunăstarea celor ce muncesc.

Guvernul controlează și în- 
drumează întreprmdeiile pari- 
culare, singura cale a menținq 
producția ți asigurând creșterea 
ei pe mai depar.e, conformi 'ne
cesităților, să îmbuna ă eas M 
mereu condiții: de trai ale ce
lor care muncesc.

Libertățile democratice 
în România

Vorbind deși re felul cum e- 
voluează viața noa tră po'ii.ă, 
participarea c,asei munci.o re și 
a păturilor largi populare la ac
tul de guvernare fiind cneză ia 
aplicăr i într’o largă măsură a 
libertăților dtmocra ice, tov. 
Phil spune: ,,Poporul român îi- 
cepe să trăiască o viață nor
mală prin libertăți e democra
tice care nu sunt cu ni'r.iq”m-fl.ir- 
ma acelora pe care le patern 
vedea pe străzile Angliei.

Importanța liber ă ii te evi
dențiază în resro.isal i î atea ș> 
eforturile conștiente ale ropo- 
rului munci or.

Caace In special m’a irpre- 
sionat a fost demons* rafia po
pulației din București pentru lu 
pta poporului grec pentru li
bertate și independență, care de 
monstrează un înalt grad de

(Uruure din pag 1 i

Văduvă (freza Lucieția al 
căiui soț a fost imputat din 
ordinul lui Mamu în 1U2 J a 
rata toate grozăviile ale. ;.e 
0 August din acel'an.

Femeile ți copiii fugeau î.i 
munți.

Țăcaitul puștilor i.u m'ai con 
tenea.

Morții eroii mlinier* '- a,U 
fost aruncați ca vi ele în cam ca 
ne și îngropați fără să r.i 'se 
dea voie să-l ved-mJ

,,Ma întreb spune văduva 
— și vă întrebi și pe dvs. oare 
ce pedeapsa n.eiita acești cri
minali?.”

Ia cuvântul L t.-C ol Pre u ă 
Secretarul Județean A. P. ca e 
după ce face o analiză a fciitua- 
ției politice internaționale insi
stă asupra intervenției imperia
lismului monopolist angl i ame
rican în tiebuiile interne al-- 
statelor.

la Spania, în Indonezia in 
Turcia în Giecia, poooarele nu 
pot să dispună de voința lor în 
alegerea guvernelor lor.

După ce analizează si uația 
din Grecia — transforma ă azi 
în teatru de tăzboi ci.il, or 
bitorul ara ă că ace a 1 situa,ie 
ar fi fost și la< noi în’ țaiă dacă; 
Guvernul dr. Petru Groza n’ar 
fi fost vigilent în a demascats> 
dejuca la timp lanuri e de trăda 
re a poporului munci.or de că
tre clica manisiă.

,,Ce pedeapsă mentă aceș i 
criminali ?”

SaLa freamătă de mu.mur — 
apoi ăsbucnejte ca un \ulcan.

,,Să-i judecăm' noi — sl-i pe 
depsim no,i” să ni se de^voe.s i 
mergem la pioce. să-i acuzam 
noi”.

Atmosfera este de o însu'Ie 
țire extraordinară vorbito
rul este întrerupt - oamenii 

conșt ință ixal| ică.
Și în Anglia munci orii se 

opun interven.iur.j guvernulluil 
britanic în Gre ii ți m general 
oricărei alte j 1 tei venții. ,

Condițiile de muncă dela 
exploatările Mica Brad

Discutând asupra condi,juni
lor în care muncitorii lucrează 
în minele dela exploaiările „Mi 
ca”-Brad, cu jnvi e la securi
tatea acestora ia locul de mun
că, tov. Pira i.i deJară urmă
toarele: ,,D.n impre.Hlle cu ca
re am revenit după coborîrea 
în mină, gândindu-ma, la con ai 
ț.ile munci orilor din rriine.e de 
cărbuni din Ang.'ia pot spâne 
că acolo nu am nvut a^eliș 
simțământ de siguranță ca î-i 
mina voastră Ai.i am a.lat de 
inovații în muncă care ajată la 
mărirea producției aparți 
nând spiritului inven.iv al muu 
citorilor rr.iieri.

Acest lucru nu șe roate da
tora decât conșt ințcj politi e ri
dicate a mun i.orim'ii, rez. Itârd 
din drepturile ți libertăți e i o î 
câștigate, a încheiat tov. J ira- 
tin declarațiile sale.

M’am despărțit cu regret de- 
tov. Piratin căruia am reușit 
să-i răpesc câteva prcțioasie mi 
nute, care mi-a fost (dealtfel dă
ruite cu mul ă bunăvoință de 
acest mare prieten a! clasei imun 
citoare di 1 toa e colțurile lum i, 
mulțum:ndu-i, în nume e citi o 
nlor noșt i pentru soi i udinea 
cu care întâmpină efortul între
gului nostru pepor, reitru cau 
za reconstrucț ei, iă i ,i p ogre 
sului social. I 

din sală muncitori șt femei 
văduve dm D2J orfani1, C£r 
rând pe lând cuvântul.

Glasul lor e de tunet și sen
tința lor este miplacabi.a.

A sosit limpul jude ă il și cri 
m.nali, trebuesc pedepsiți du
pă crimele lor.

Minierii cer dreptate și dre 
ptatea nu va întârzia.

Minierii întreabă de ce tu 
se judecă procesul mai ie?ede.

Tov. Mujic, deputat, ia cu
vântul și explică impo tbi- 
litatea cercetăiu dosarelor ace
stor trădători în timp scurt 
trebue depusă o muncă titanica 
pentru demascarea tuturor ace
lor ce au avut legăluri cu acea 
stă clicăi-

,,înarmarea Greciei și Turciei 
de către imperialismul anglo-american 
este îndreptată împotriva tuturor popoa
relor ce luptă pentru libertate națională 

și socială**
cm dl®®lcMi>rzM< <0^.
la marele meetlng convocat de Comitetul NBționul 

pentru ajutorarea poporului grec

In cadrul acțiunel Comitetului Național pentru ajutorarea peoo- 
rului grec, la marele meeting convocat in Piața Universității, tov. 
Vasile Luca secretar al P. C. R, a rostit o infiăeâratâ cuvâtare die 
care extragem următoarele:

Deși suntem la doi ani țl'iju-1 
mătate după terminarea războia 
lui, lagărele morții stau încă 
deschise să primească pe eroicii 
luptători aruncați acolo ca să 
piară de foame și de chinuri, 
de teroarea criminalilor fasciș.i 
care au rjima? la putere întro 
serie de țări ca Spania, Grecia, 
încurajați de acelea- j cercuri ini 
perialiste care au încurajit și in 
Germania hi leristă ți au des- 
lănțuit cel de al douea ?ăzb 5i 
mondial.

Nu avem pacea as.gurata, 
pentrucă imperialiștii îmbogăți
ți din sângele milioane.or d- ca 
meni în limpul războiului, nu 
sunt sătui de sânge, nu sunt 
sătui de profiluri, nu sunt Isatui 
de asuprire și exploatare. i

Rolul fascismului german, ro 
Iul |ui Hi.Ier, l-au luat imperiali
știi ameii ani, cu amenhițăr., 
cu bomba atomică-

Și când cu aceasta nu au 
reușit să intimideze popoare
le iubitoare de pace și iiberlatq 
au început cu corupția dolaru
lui. Cu încercări de infometare 
a popoarelor urmăre?te imp_- 
ria.ismul american sugrumai ea 
libertăților cueeri e, sugrumarea 
independenței naționale a po
poarelor, sugrumarea Grec ei, 
luptătoare pentru libertate și pi 
ce. Imperialismul american în 
cearcă să înlă’ure tra'atele in
ternaționale, încercă să transfor
me organizația Națiunilor Unite 
în unealtă oarbă a sa, înceircă 
să lovească toate popoar le și 
să pregătească un al tre Iea răi 
boi mondial.
In ce a constat „ajutorul' 

american acordat Greciei
Ajutorul american acordat 

Greciei nu a constat în pluguri, 
în alimente, îmbrăcimin e, în
călțăminte, penlru lecuirea su
ferințelor, pentiu lecuirea ăni 
lor războiului pe care le-a su
ferit poporul grec în ei oi a sa 
luptă împolriva 1 itlerismu u’.

Imperialiștii americani au îri 
mis dii rou tancuri, tunuri pe
tru uciderea co ilor, femeilor, 
pentru măcel irlrea ropprulci

Minierii în coir cer int r- 
venții pentru urgentarea pnp- 
cesului ți trimi.erea una de
legații la proce,.

Se votează prin aclamații tu 
tunoase doua moțiuni t na 
de simpatie penlru eroica lu- 
jată a poporului grec fi una,p li
tru aspra sancționare a c’i.'Si 
maniste după care, în cânte 
cui fanfarei care intonează Im 
nul Minierilor la care se asocia 
ză întreaga asistența Ic 6fâr 
șit o manifestație ura>e — ho- 
tărîtă, a minierilor in lupta loji 
antifascistă i în munca loi 
de redresare economică a țari»

M Pr.

grec în interesul trusturilor.
Tov. Vasile Luca arat* ap j 

tragedia Angli I si a Franței ca
re prin trădarea sodal-democra- 
ției de dreapta s’au trans orm-j 
în uneltele imperialismului.

Social-damocrajia de dreapta 
sprijină Imperialismul american

Nu se mai poate vorbi de o 
Franță cu adevarat independen
tă. pentru ca Part.dul Sociali,! 
Francez, a preferat ali nța u 
burghezia reacționară împotri
va clasei muncitoare. C I mai 
puternic parid democrati , q ir- 
tidul comunist francez (a,:lau e 
a fost scos din guvern sil Franța 
a fost supusă dominației dolaru
lui dominației imperiaLsmulu a 
merican.

Nici despre Imperiul Britanic, 
despre Anglia, nu se poate pu 
ne că este cu totul indejje den 
tă, ci Anglia care asupreș e a 
tâtea alte popoare, ea însăși <e 
azi subjugată, a căzut sub in
fluența, sub dom na'ia dolarului 
american, a imperialismului . mc 
rican. Și aceasta din ccuza fap
tului că partidul 'aburist îi la: 
ca după razbo u să-ri țină 
cuvântul dat în fața alegătorilor 
englezi și să meargă mână în 
mână cu Un unea Societică p€n 
tru pace și libert a‘c ă preferai 
imperia'îsmul america"n pentru 
ca cu ajutorul Iui să->i 'mențină 
dominaria sa asupra coloni lot* 
împărțind prada cu imperialiștii 
americani.
„Nu mai vrem să fim bază 
de operațiuni ptr. imperialiști*'

Vorbitorul după ce arată în
cercările impcriallsinu ui de a 
sparge și uritaiea poporu’u ro
mân spune: '

Poporul nostru c'asa munci 
to.are știe, simte nerîco u im- 
per a i.t, are ex1 e i nțe U ori e 
tragice ți uu inai crei ăf e e e 
tresutu'. Nn mai m să 'im! 
bază de o- eraț u i pent u nn- 
peria'ijti, nu mai vrem să firnl 
carne detun pentru scop ur Ie 
lor războiri~e. Deaceea mer-

— Continuare in pag. 4-a —
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U.R.S.S.. Polonia, Belorusia, Ucraina si Cehoslovacia 
nu vor participa la nici o comisie 
pentru Balcani propusă de americani

NEW YORK, 10 (Radio).
Dupăce înainte cu două zile 

șeful delegației sovietice la 
O. N. U. Andrei lanuarevici 
Visinski a demascat intr’un 
impresionant discurs manev
rele] imperialiștilor americani 
de-a pune pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a U.N. 
U. așa zisa amenințare a in
dependenței politice și inte
grității teritoriale a Greciei 
de către Albania, Bulgaria și 
Jugos'avia d sa a declarat la 
o ședință a comisiunii pol'fice 
că U.R.S.S. se opune înfiin

Cuvântarea tov.

N U. 
declarat d sa 
la o
nici

aseme-
la ale-

VASILE LUCA
întâivrea deinocra 1 i d n țara 
noastră-

Uel mai bun sprijin, cel mai 
mare ajutor cc-l pu em da io 
popoare or in sufer.ua este u 
a întări legaturile trațeș.f cu 
vecinii i in primul rău J de te 
iritări >i mai muh pr e eu a cu 
Uniunea Soci ti ă aplauze

< el mai mare aju.or ce 1 pu 
tem da fraților noștri, care lu 
l>ta pentru libertate, este înta 
r.rca armatei noa-, re democra
te, aparatoarea ueniocraț ei noa 
stre.

In indie c re tov Văile 1 u,.a 
spumie:

Pentru aj ararea democratei, 
penlru s| r ji.., ea li p < i po oare 
lor împotriva fasci inun.i | eu 
tru sprijinirea luptei pop rul • 
grec, pentru cucerirea de noul 
pozițj pentru a ca-, o Româ
nie cu im popor î i buna tarte, 
fericit i Iii er, demo -ația noa
stră, care s'a desvoltat pasa 
azi [e ba/a Frontului < nic Muu 
citoresc i a conccn'ra i forțe
lor democratice in |Urul acestui 
Front, mânie trebuie să e des- 
volte mai depar.e într'un ritm 
și mai rapid, bazâ ndu | • 
Partidul Ui ic Muncitoriec și 
pe forțele democratice di î ju
rul lui aplauze furtunoase.
Importanța partidului unic 

muncitoresc
Parodul L r.ic Muncilore-c 

înseam.,ă voința unica 
sei muncitoare; 
ganizația politică t'jHca

(urnit in numele guvernului 
său lui A I, Vișlnsehi pen
tru atitudinea d-sale.

Delegații Poloniei, Beloru- 
siei, Ucrainei și Cehoslovaciei 
au declarat, că țările Ier nu 
vor participa deasemenea la 
lucrările comisiei.

țării unei comisii penlru Bal
cani Ca fiind In contrazicere 
cu principiile O

U. R S. S a
nu va participa 
nea comisie și 
gerea ei.

Delegatul Jugoslav

Delegația americană sprijină la 
O.N.U. pe invadatorii olandezi

NEW YOkK. 10 (Radio) 
In ședința comiretului care se 
ocupă cu discutarea proble
mei indoneziene, delegația a-

a nnil-

in rtarțiunea mam-itu-brj-
\om ra^pun 

li i i inab
ili frunte

i i ene.

in iKiuni 
care spun 

de mocra u!e , q-

Delegații la congresul partidului
țărănesc polonez au cerut

înlocuirea lui
din fruntea

VARȘOVIA. IO (Radio) La 
Congresul partidului țărănesc 
polonez a fost aspru criticată 
politica lui Micolaicsik. Dele
gații au arătat că d sa a pri
mit în partid și a colaborat 
cu toate elementele potrivnice

te-

MICOLAICSIK
partidului

regimului democratic, cu 
roriștil și sabotorii.

Primul pas pentru îmepta- 
rea situației în acest domeniu 
— au susținut delegații — 
este înlocuirea lui Micolaicsik 
din fruntea partidului

Congresul Social Democrat Bulgar 
a votat o rezoluți b prin care cere

Acțiune comună cu partidul comunist 
muncitoresc bulgar și cu toate celelalte 
partide democrate

SOFIA. La ședința de eti 
a congresului partidului social 
democrat bulgar, după ce 
delegații din toate regiunile 
țării au făcut rapoarte asupra 
activității organizațiilor social- 
democrate, s’a votat o rezo
luție în care se cere o acțiune 
comună cu partidul comunist 
muncitoresc bulgar și toa’e 
celelalte partide democrefe clin 
frontul popular. In rezoluție se 
rnai cer relații cât mai strânse 
Cu toate țările slave și cele

din Frontul Popular 
lalte țări democrate, în frunte 
cu Uniunea Sovietic?.

mericanâ s’a opus cererii so
vietice ca trupele olandeze să 
se retragă pe pozițiile ocu
pate atunci Când ordinul de 
încetare a focului a fost dat 
de Consiliul de Securitate.

După cum se știe armata 
olandeză nu o respectat acest 
ordin și a continuat să înain
teze și după această dată.

In comitetul pentru 
Palestina

NhW-YORK. 10 (Radio) 
in ședința comitetului pen

tru Palestina delegatul Co
lumbiei a propus să se facă 
ape’ poporului palestinian să 
colaboreze cu O. N. U.

Reprezentantul Siriei a de
clarat că țara sa condamnă 
declarația Balfaur și a cerut 
Să se facă dreptate arabilor.

Delegatul suedez s’o pro 
nunțrt pentru propunerea ma
jorității din comisia pentru 
Palestina care cere ca Pa
lestina să fie împărțit?.

I

(C nti uuare din pag iil-a) 

geiir acum ma nte i n ai ii.ins 
și pornim I otăriti spre relaceiea 
unității depl ne într’un l'ar >J 
Unic Munii oresc aplauze.

Acelora care înecarea si nu- 
nevrez.e cu cercurile leacțioiure 
la no. i iu tarile mcon.ur do; re 
le răspundem iovmd i mai io 
tarii
tieiiista- itcIisL'i, Ie
de pr.n rondam, area 
lor trădători mai iîti 
cu Mamtt, Mi ialac'1 e 
cu

Acelora care spui 
despre țara noasliă, 
ni n iu, i < esț r
poarelor dm Es ul i sud L 
stul Euro| eann le Vas, unde ni 
ca vor puți ca l litlcr care a în
șelat popoarele, >Uoapreciind 
forța popoare or iul i oare cie 
pace și liber.ale. Le r.âsiUudem 
ca popoarele din aceste pir i, 
începând cu Jugoslav a, imlga 
ria, România, l ugaria, PcfOnia, 
CelioJovacia, îinir.uufl repie- 

zentain peste i()) milioane de 
oameni don i de pace, 1 berta 
te și progre,, aplau/c.

Și mai departe:
Trusturi c i.it ernațior ale 

imperialismului american i 
glez sunt îniTO'r.'va noastră .. 
timp ce spri jnă renaște ca fas 
cismului în alte părți. Ei nea
gă democrația noastr , au res
pins primirea noastră î t ONt 
Au făcut aceasta pentruci de 
moiiația noastră n’a vândut 
bogăț'ile țării peitru o coajă 
de mă'ai imperialismului ame
rican,ci mergem pe drum il ex
ploatării acestor bogiți îi f0'0- 
sul poporului țării aplauze -. 
Dar aceasta nu înseamnă că 
noi vom îngcnuncl-.ia în fața a- 
menințărilor, pentrucă democra
ția noastră este o democrație 
populară.
întărirea democrației din tara 

noastră
Cel mai put.rui sprijin ce-l 

putem da fraților noștri din 
Grecia, cii Egipt, din India, din 
Palestina, din 1 ndonezia es.e

ale 
un 

n

a <.La 
înseamnă '« 

a cla
sei muncitoare; înseam ă i eolte 
gia unica 2 clasei munci oare-, 
înseamnă tactica de lupta a cli
sei munci oare -, înseamnă ca ia 
jurul acestui s âlp cu „sigura iți, 
cu încredere, întreg poporul v* 
pași în râii.luri strânse, că re e 
viață mai bună, fericită.

Și pe acest drum noi dăm’ a- 
sigurări eroicului po-or grec ca 
re luptă împotriva fascismului 
că stăm alaiuri dr <1, că îl vom 
ajuta moralicește și ma'erial- 
cește prin lupta noastră, prm 
sacrificiile noastre. Șt nu i de
parte ziua când ne vom îm
brățișa ca două popoare libere 
și independente — aplau e

Vizitai «S 
parlamentare britai.

Zilele trecute a sosit în 
județul nostru venind dela Si
biu delegația parlamentară bri
tanică care vizitează țara 
noastră.

Delegația compusă din 7 
deputați, între care 3 laburiști, 
2 conservatori, 1 comunist și 
1 liberal, însoțită de o dele
gație parlamentară română a 
vizitat centrele Gura-Barza, 
Criscior, Deva, Hunedoara și 
Valea Jiului.

Pretutindeni delegația a fost 
primită cu amabilitate ce ca
racterizează poporul nostru, 
oaspeții declarându-se saris- 
făcuți de primirea făcută.

țăranii greci îndemnați de 
urmata populara suMțâ lucreze 

v •• :a*aa

Lupta între armata popu
lară și forțele guvernamentale 
conțină. Partizanii sunt in o- 
fensivă și au ocupat mai multe 
localități.

Ziarul „Rizospastis" orga
nul Partidului Comunist grec 
a cerut partizanilor să sori- 
jine armata generalului Mar 
cos.

pământul pe ânlreg cuprinsul ț I

Postul de radio al armatei 
populare grecești a cerut ia 
emisiunea sa 'țăranilor de pe 
întreg cuprinsul țârii să lucre
ze pământul ajutându-se re
ciproc.

^lecțatiei 
)e în jud. Hunedoara

In special deputatul comu
nist — sol adevărat al popo
rului englez — s'a bucurat de 
o primire caldă. In cele mai 
multe locuri el a fost viu 
aclamat de populația adunată 
care a văzut în el un prieten 
adevărat al poporului român.

Conducerea societății >Mi- 
ca«. Primăria Deva și Direc
țiunea UF H. au oferit în 
onoarea oaspeților câte un 
banchet la care au participat 
reprezentanții autorităților și ai 
organizațiilor politice demo
cratice.

(Vom publica în numărul 
viitor al ziarului desfășurerea 
vizitei deputaților Britanici.

I

■ ■Deschiderea Congresului Uniunii Minieri
După Intonarea Internațio

nalei și a Imnului Miner 
tov. Grîgoraș Constantin îu 
calitate de președinte al Co- 
mis'ei Locale gazdă salută Coli 
greșul în numele celor peste 
24.000 sindicaliști d'n V. Jiului.

Au luat apoi cuvântul to'z. 
Cristea Aton președintele Uni
unii Minerilor care a făcut ui 
amplu expozeu cuprinzâ id e- 
voluția politică și economică 
a Țării noastre, îmre cele două 
Congrese ale Uniunii, evi
dențiind contribuția muncitori
lor mineri în această evoluție 
și trasând sarcinile Congre
sului.

In continuare au luat cu
vântul salutând Congresul tov. 
deputat Alexandru Drăghici în 
numele C. C. al P. C. R,, 
tov, Ianovici reprezentantul 
Ministerului Minelor și Petro
lului, tov. Vizoreanu repre
zentantul Ministerului Muncii, 
deputății englezi Phil Piratin și 
Popovel, Dr. I. Priscornic pre
fectul Județului, plugarul Sa
turn reprezentanții celorlalte 
Uniuni și ai diferitelor sindi
cate din Județ.

Lucrările continuă.

(Urmare din pag. l-a)

dru Drăghici și Mihai Mujic 
membri în C. C, al P. C. R., 
tov. Phil Piratin deputat en
glez și membru în Comitetul 
Executiv al Partidului Comu
nist Englez, deputatul laburist 
englez Popovel, tov. ing. Ale
xandra Sidorovici deputată, re
prezentanții Ministerului Mi
nelor și Petrolului și a Minis
terului Muncii, un mare număr 
de muncitori mineri, etc.

Congresul Uniunii Miniere
— Urmare din pag. 1 

ginerii vor faie bilanțul reali
zărilor dela Congresul din Oct. 
1945, până astăzi, în dome, ini 
economic politic și cultural, ară
tând greutățile cu tare au avut 
de luptat și felul în carețjaujo»t 
înlăturate, precum și expe. ie.ița 
câștigată în efortul organizat al 
bătăi ei de mărire a pro ucției 
de cărbun', ceruta de realizarea 
economică elaborat de P.C.R,

Minerii sunt conșteinț. că vor1 
avea un standard de viață m i 
ridicat dacă vor produ.e mat 
mult cărbune care va p;me în 
mișcare mașinile de care a.a 
are nevo'e pentru propășirea 
ei viitoare.

Deaceea ei întâmpi ă cel c’d 
ăl doilea congres al lor prin'.» 
tr’un angajament, acela de a

muncii pentru ce ăj'rea p ogra 
mului ae producție, i ri.i ots- 
ciplirtă gi jja de utilaj iș vigi.en 
ță, condi.i. care singure vor a- 
sigura ducerea la înckpli bea 
sarcinilor ce stau în îaia Imun i 
tordor c in industria m.neră, ho 
tăriți să contridue pr> 1 elort 1 
lor la consolidarea democ a:i i 
noastre de tip nou.

Salutând ce! de al colea con 
greș al Un.unei Minierilo’-, u- 
răm spor 'a lucr.u pa ticj anți- 
lor care suntem s:gu i că vor 
îndreptați încrederea pe cate cla 
sa muncitoare o pure î'i accș i 
dâizi reprezentanți pe lin a 
rolului n, de Dom ordin a<r5zî, 
în procesul de guvernare al lă 
rii pentru propășirea întregului 
popor.

lmpiim-r.a J..o.| ■- H i-.dsjia DuVa 797—1947.
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