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Săptămână prieti niei
Româno-Sovietice

de fi DPIAN BOSS F
secretar general al Filialei A H.L.U.S. din jud. Hunedoara

re ut in gi c
< u acel raz' oi 
ură dus -de a 
poate împreună 
român 

libertate
să săr- 
aceasiă

ln Octombiiv 1( 17, | oporul 
desrobindu s, pe el și ce- 

I Jilte [ opoa e c() f icul care, 
d ■ ub ii an a nio jc ca-că >'ca- 
pi'a i'ta a lirismului, a creiat re
gimul socăli.t descii/ito’ a u- 
nor pe.spectiie ie\aă i ouă, 
nu numai pe t ti ( o oa ele tJ- 
■iumi So. i lir e, c i p enti.u toa 
te popoarele lunii

Pentru noi io âiui, Marea 
Revoliiți ■ cin (htonbre is c* 
«zvo ni dăt ito dc oui energ i 
•reiifoaie după cuin tot U. iR. 
Sg a ijutat roporul i los ru 
Tu toa e oca i 1 ■ ivite; i e 'ou n 
dirca independentei noastre națio
nal’, realini ea Arde luliii, a- 
liitor cco ornic etc..

Poi u’a i i județi 1 ii Hunidoa 
ra, peste ca e a 
regimului f ses t 
4 distrug're și 
jfr-nții Ini Hi ler, 
cu întreg popo ul 
bătorească n 
aniversare.

Pcnt u toate a e tea Ailusu. 
hunedorcan tuiul di i pio erii 
nouilor timpuri [ ă i’nd iu înce
pere deli I Iulie a.c ., înfr'o fa 
ză de reorga izare i prime li
re a cadrelor participă cu iot e- 
lanul la marea ă b.itoire1 a'< o 
poarelor soii tice.

Pi i i int m e ea iii.or i om 
•rganizații în restul ] lă Hor din 
județ, p;ii intensifiia ea pro- - 
pagandei atât î i oraș< le cât iși 
în sat 1- jude uj i, sub torma 
de: Conferi ițe, manifeste, v<t 
rine, ziare de perete ,.i expoziții, 
conducerea a o.iației a cău at 
să popu'aiizize i să ia p n 
dcască ta ma ’S i ■ 1 rgi popula 
re adevăia'e’.e aspe te ale U.R. 
S.g- In fel 1 acesta a d t ro- 
sib 1 tate tutu, o a lora < 14 -<
besc si c r URSS ul să-și 'ma 
iiifeste această dragoste piin 
muncă în cadril a H cia iei.

Astăzi când 'untem'îii mo
mentul sărbăto irei priele lei 
roinâno-soii tice, îi revt e Ar 
lusvl ii carcina de a ‘ iiija buni 1 
mers al tutu or mani er tă <1 r 
festive cari ' o. avea,foc în pi rS 
ul acest i să; tlmâni.

Ela 11 cu care au i ăspun 
ioate orga: i aiiile cili jud ț la 
apel. 1 coinitetu.u ra o al juce

țe.in, ne do.elcte că popo ul 
liuiiedon a.i înțelege >ă se în
cadrez ii noul ii m i'e \iaă 
democi;i ic'i i să par i i e <u 
tot sml tl'l 'a ă b t ar a piie 
temlor i vecii Hor i:o t i din iă- 
săiit-

Pentru «.Linii gei.e os cu <a 
re URSS a impulsionat oate 
tărâmuril de a tiv late din ța 
ra noa trji, creiiidu-nc' premi e 
puteii i <■ i c i n.i o <’em >cra ie 
popula'ă, intn.'i I și 7 bRembrie 
a c., nu va trebui să text tî 
cetățean, în ai est județ care <u 
prileji 1 aui\ersării a 3o ani fic- 
ia Mar a Revcliție So ialistă 
din Octombrie, să nu e 1 iicvre 
iinpr m i cu vecinii rodii de 
reali/ăi 1 regimului io ial t.

Să (iirtuu re.iinoiiiă ve ni 
că acestor ponoare și genia
lului f>r conducător generalissi- 
mul 1. V. S aii 1.
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Dinu & Comp“
Pzoprietafea ar fi puiuț 

tot atât d' bire să tir a lut 
N cclaie D nu; era mat fi esc 
Domnia sa cunoscut btn • în 
înt eg ținwul ca fi e mer
cantilă, definea tăidvo șl 
cal! otea de bera’on rfc 
al secției „Retezatul" fieful 
ph tonilor de iux cu aoucâ- 
lu l burgh’ze deolamte la 
1020 m. al Hudl' e. Dela 
tun fia ai rit d> trdrogitâ, 
pâră la f rmă înrrgi t a>â 
în bu â 'egulâ era numai 
un pas Dw ezita să l țacâ 
alunei diitt sul regizor ol 
che[ullor stroșn ce dela 
„Bale'a" din v^em a reali 
zări'or „sută la sută" a a- 
dmlnis'ri ț el co otelului Dti- 
mltres u, pr.fe tui cu cra- 
vase al aceb r sumbre amin
tiri cu baterii la gh'oță șl 
poker [a ol l udit e Dea ipl 
n'cl motivul reh târârii sale 
de ntunci, nu era unul de 
iând. Dl. Dinu deținea un 
post de conducere la Prefec
tura județului. Unul din a-

M. Mih.

i

■(Continuare în pag. 4-a)

Procesul deschis Miercuri 
în Capitală va spulbera 
legendele țesute în jurul

MITULUI" Maniu X
Falșii idoli trebuesc pedepsiți pentru 
nenorocirile aduse poporului român

In portul ConBhnțn au sosit

o importantă cantitate de

11

annm ți indivizi care, fîuturănd 
larjBi'da ,.p«piilariUții'‘ Im luliu Maniu jnil ăsnesc sA afirme ca, 
acesta ar fi fost In ,,mit'' p niru pupuinț a d n Ardeal, exrimâu- 
tlu și în ace’aș iimp neteriurnirea fața de 'aptul că, Ardoalul ,,nu 
mișcă astăzi Dentru acest mit.“

Populația Ardea ului a avut 
de sufe it cel mai mult de pe 

urma poiicii irâdâtoare a 
lui Man u

Procesul care a început Mi 
ercu i diin. în lo il.il Școală 
Supei ioa e de Răz. oi din Ca
pi ala Țării, va desvdut clacă 
mai era nevoi! — a ât ‘ rdcle 
nilor cât și î it ege. lumi, toată 
gama trădăto ilt>r clic* ma i 
ste, spulberând < e i litiv kge. 
dele despr .popfil i ate” și c- 
ceste preti 'se „mit 1 i”.

Dar, cl ia'- fără < șîsra Ia c’e 
ba eiile acestui mare p.oces ce 
trăda, e a [O. o ul i îomân, po
pulația Ardeal lui cuno ș e m . 
bine ca oricine adrvă ut pe <caie 
maniș'il ii oam< nii lor caută să-l 
camufleze pri î 1 gende mine 
i-oase Ei ndcă în prîmuf rând 
ea, pop ila ia Arde 1 lui, a lavut 

d 
șa

Se mai flăs-sc ne ici pe coln,

trivnică Unirii și de .actul E'e 
trăda e pii î care I anul a ă a 
dunarea con\oca ă I Alba lu- 
Ua pentru a pioiesta impotri.a

— Continuare in pig 3-n —

BUCURFȘT1, 28 (Ager- 
pres) In p< rtul Consta' ța au 
sosit vaooaiele sovi- tice Kur k 

adus 
măr-

lână
Bu-

și Le iugrad, care au 
import nte caniitați de 
furi pentru R mânia.

Au sosit 3JO.OUO kg. 
p nfru Oficiul Lânei din
cerești, i0 000 tone pluguri 
d fabri . (ie sovietică, mate
riale fectrice pentru S'c, 
Sovrorritraiispor t și pentru 
Șantierul Nav, I din Corstanța.

Miercuri dimineața H ora 8

aTîltw’c ie bjît
JUDECAREA CONDUCĂTORILOR FOSTU
LUI FARTID NAȚiONALȚARANESC, 
vinovați de complot împotriva Statului și trădare

de suferit ce' mai mult 
pe urma poli icȚ nefaste a 
zisulu' „mi ” al său.

Dacă li :em cont numai 
poli.ica de rer..l sm fa ă tic Im 
perialismuî austro-imgar, i e ce
re Mar.i.1 a dus-o în pariimen 
tul maghiar; de atitudinea cd

de

30 ?ni dela Marea Revoluția Social stă

Orașul metalului, peștelui și al grădinilor
Despre Ma iu ol se pu.eau 

auzi nude apieceri.
— Mariupol e orașul me a- 

lului. — spuneau unii, i
— Mariupol e poarta mari

timă a Donbasului, - susțineau 
al(ii.

— Mariupol e < ia ul.peș el i.
— Maiiupol e oia.ukgrădii i 

lor.
Mariupol e un oiaș viu, care 

se desvol ă înt ui i rn accen
tuat. In ai i planur lor cin.ina- 
na'e popula ii lui a cie cat < e 
3,5 ori — dela f,3. ioo _î i ‘ Q2 > 
la 222.000 în 1939.

Toa.e aprecieiile auz ie de 
spre acest oi aș sunt a e.ăr te.

Da. Mariupol e [ oa a mari 
timă a Donbasului. Mariupol a 
devenit unul cin prunele pof
turi a e Uniu iii So letce. P.in 
rada por u.i.i trec vapoarele tu
turor na iu iilor. I rn ba îupo/ 
se expor ă cărubnele. Pi in Ma
riupol vine mine eul de fmanga i 
di.i Ca uri pentiu industria me 
talurgici a I cnbasului. Pe ben 
zile ranspo 'oa e or cu g < râ e 
Ie di:i marele eleva o.- în r.a- 
poare. Ele a o ul descarcă pâ
nă la l.ooo tone de cercate fc

oră Maiiupol încarcă țevi r.ei- 
rru industria petroli eră a Ou 
cazului și me al centru tot (su
dul Uniunii So >e ice. E niiMariu 
pol pleacă vapcare încărcate cu 
fructe gustoase.

Aici nu exis ă un (singur port 
ci două por uri — cel veh îi 
cel nou por U1 u i ei „Azov 
stai”. LI a fost construit special 
pen ru tecep.ioiarea m nereu- 
lui de fier (aglomera ) cu caie 
se aprovizionau cele patru fur 
nale ale aces ei uzine. (Aglomera 
tu re adu.ea cin «erei îi vag., 
specia'e ren ru mi.ieieuri, care 
se în orceau încă cate cu cirbu 
nele necesar combina ul ii de 
cocs me alurgic din Rerci.

Indus rii meta'u gcă c’in Ma 
rinpol a luat fiin.ă acum O iu 
mă ate de veac AiS a '"ost ar m 
să din sfrăinăta'e o uzină de 
montată, ca’e a îire ut a fab 
rica țevi. Aces'ea e au nece a 
re pentru condu tele de pe.rol 
din Caucaz. Pe a. ea vreme tizi 
na Nicopol-Mariu ol era nire 
r-itde ea c a mai perfect o.ia 
tă. Industria me a u gica a Ma 
riupolului de as azi nu re f'oa 
te compara cu cea 'dinaintea Re

voluție ca și lo omo ara rapi
dă modernă cu p i na o omo 
tivă a 1 ni Stephenson.

Vecki'e uzine me.alurgice 
s’au unificat într una siigiră. 
In anii Pueril societice ele 
au fost reconshui e, sau con
struit o mul ime de sccț'u u 
noul uzina a în eputjțșă iproducă 
oțe'.uri speciale. La începutul

(Continuare in pag 3-a)

92.000 kg. ulei vege
tai și 134 vag. grâu 

repartizate de M. I C. 
județului nostru

Printr'o telegramă trimisă O 
ficîului Economic Jude can, Mi 
ms e/ui Industriei și Comertu 
Iui a anunțat repartiz r a pen 
tru jude ul nostru a f2ooo î<g. 
ulei vegetal comestibil s* a 134 
vagoai e grâu pen ru I rana.

Le îndată ce vor so'i aceste 
îm, oriante caii i ă i c'e alimente 
vor fi dis.ribuite popula iei pe 
oază de carleli con*, i.o.meîor 
în vigoare.

Maniu și Mihalache în fruntea listei
BUCUREȘTI, 29 (Age.-pre.) 

Azi dimineață la o elz 8 ’ > ni 
ceput la Tribunalul Mii tar tl 
regiunei a ILa mili'a e Bucme- 
? i, judecarea conducătorilor fo- 
s;ului Partid Na.ional-Țarănesc, 
vinovați de comp'ot împo’rLa 
Statului și trăda e.

Procesul se judecă în 1 «.ah 1 
Școalei Superioare de Război 
din Șos. Panduri.

Vor fi jude ați: Iul u ManTi 
Ion Miî a'a he, NicoTa^ l’enescu, 
Nic. Carandino, II e Lazăr, G..*_ 
gore Gafencu, Gri^p.e Nicules 
cu-Buzeș i, Alex. Cretzeinu, 
Const- Vișo'anu, V. Rădulescu- 
Poyoneanu, Emil Oprișan, Fio

rin ’Rou, Emil Lăzii eseu, d» 
mii Demetrescu, Vasile Serdic*, 
Radu Niculescu-Buzeș i, Ion D. 
Măcioni, Târc a, ciloul St 
Stoica, lt.-col D-tru Stătescu.

Tribunalul rmltar se comp» 
ne din: colonel Pe rescu Akx. 
prlm-prețcdin e, col. Vasilescn 
M.hal, rol. Eierr.'ța Alex , mem 
bri judecă ori procuro i; col 
Georgescu Alex., col Alexan- 
drescu Vicor, col. Stanciu I. 
Const., grefier Tudor 1 elrescu- 
Joijeanu.

Toți înculpații au hiat cunof 
tință de actul de .acuzare și con 

tact cu a vocații lor.

In curând va intra în vigoare

UN NOU REGIWrCOMERCÎÂL- 
Producția va fi împărțită în mărfuri vândute 
de magazinele obișnuite și de magazine sociale

BUCUREȘTI, 28 (Ageițrzs),
După 1 Ncembiie va in ra îi 

vigoa e un nou r’gim corner 
cial, ca e va îm; ăiT ț reducția ni 
mărfuri vândute de maga ine 
obișnuite m n ârluri vândute de m.i£azirvi 
Ie soci: 1 ■. Cum, to(!jî unei va în 
cepe ac ivita ea nouilo.- ofLii î.i 
dus'.riale după normele ce le-a 
fost fixate prin 1 gi, s’a pu's1 
probîeina c isrbuirii nur urilor 
că re comerciali i de către a e- 
s e oficii. Ori, î oful for fiind mai 
mult acela de a supraveghea 
producția.se examinează și sist’ei 
mul de aprovizionare a comer

cianților prin delegațiuni mixte 
ale asociațiilor pro euonal ’.

In prezent se’tudiază actuali 
zarea aces.ei formule, urmând 
ca delegațiunik* mixte să <a- 
pe.e o organizare sub forma ai 
mii oficiu al corner,uni (meni, u 
distribui toa.e categoriile de I 
produse.

In felul aces a, prin centrele 
acestui oficiu din fi dare j.i.’eț, 
comercianții ver căp ti toate 
mărfurile de care au nevoe, iexâ 
stând pentru fiecare o eviden
ță a aprovizionăm.

produc%25c8%259bia.se


o ZORI NOI

Cronica cinematografică
Cinema Sregreaul |

3ul»îw»eca nu moare
Publicul <10$ ru — iu treacăt 

Re zis - trăeșle îici mei 1 ent 
proces de de in oxi are care ie 
aulă din st, ,u loarei in lu n ă 
a teme lor decadei e cu ca e 
pscudocul ura trust uilor de i e

Ocean a invadat pa 1 cii e 
nwiografi.ă cireia isăz î ică 
ÎS mai rămânem ributnrl 
din fer c re îitr’o măsura mai 
mică prin cucerirea zi de Li 
a cinefililor de <a re ț.io.ii.nl - 
(ă,i e c ncmalogra iei so.iedcc, 
inega a jj în pioiluc.ia un r pe 
Mcu.e de reali valea e ari.tici 
ți incou.edabil riaiism ilujind 
prima ul aite. și culuirii pentru 
cei inulți.

Filmul parc a Ocujml până 
mai acum ca.eva zile alUul 'ci
nema togr aiului „Piogiesul", 
prouus al siudiour lor om Mo
scova, es.e transpunerea pe e- 
Icran a unii legende k e la. a ,o ,.e 
amiiiiindu-nc perechile tlasi.c 
de amorezi ai Iheramrlj ■ mver 
sale, Tristan și lzolda, Rorned” 
h Jul ea, lJaul și Vugima, uă 
ind de astădata m atinos.era pa 
sională și plina de con rădicJi 
a Orientului în epoca, k ionii a ie 
feudale, Ac,lunea în.epe în ju
rul unui eveniment, unui din 
acelea care prilejue.c despo i- 
lor stăpâni ai acelor vremuri, 
noui biruri și sircini pe i cama 
poporului trudite: marile ban 
fcăruia i Is’a misaut o fină, Gri 
gă poporu'ui bucufia sa, făgă
duind să împle.ta qî dea inul 
ei cu acel al 'unui ifiu idin jo, ior 
născut în aceeaș zi.jre rare tatăl 
său l-ar în ă i a s ăpânului. A- 
acest pretext dă pu in,a specta
torului să cu .oasca s a ea ce 
spirit a poouui, în to ul os 
stiia stăpânului c:ud, <ă uia un 
singur os a, deși prevenit 
de urinar le Restului său — 
încliinnă fiul sâu nou .născut 
des'.inu'ui sorocit de vo’u itaruf 
han. Tahir, copilul slijiorulu» 
■i Zuhra, fiica hanului, eres™ lîm 
preună în boga ul palat soro
ciți să aparftiă u iul ci uia când 
vârsta ie va îngădui să le .ca
să oreasci, numai p?nt u a îm
plini jurămân.ul despotului din 
ziua nașterii lor.

Întâmplarea face ca Sardor, 
un prie.en al poporulu, care ttu 
pla împotriva s ăpânir.i re.it u 
drep.urile celor mul i, să cada 
In mâna hanului și să *ie con
damnat la moarte. El țeapă I fi
la execu ie tnu.țumi ă -a<ri i:iu 
lui acdîuiaș sfuji or pe ca.e tu 
12 ani în urmă ,l avertiza ,e să 
nu-și închine fiul dorinei cru
dului han și care as ăzi (accepta t 
cu prețul vie^i proprii să în
lesnească fuga piione uiai a 
tât de iubit și prețios tauzei 
poporului. I?e copirindu-se ade
vărul sluji orul scapi deocam 
dată cu via ,a numai mulțumi
tă intervenției celor do Copii , 
deși uciderea lui nu (întârzie, pu 
tă la cale tot de tiai \i execu
tată piintr’un c.edincios curtean.

Precizare
In numărul trecu I ziaruiiti 

am pub.Lat hotărîrl Comsi.i 
Centrale de Re o. mă Agrarfi 
care con i nra sau infirma u.icle 
hotărî.i luat de Corn sia Jude
țeană din Deva.

Pentru a evi a confuz ile a- 
mi.itim că privi or ta: Rucjol 
Maria, Râu Bărbat; i r. I itsclr 
Bela, Râu Ala; Armând Tiodo 
sie, Fărcădin; Maia Ște.an, l e.n; 
$us; Va ilon Ia ob, iiățăgel; ți 
Scfifcerli A,u>Ujtn, C i cui; Co 
«nisia Centrali a I otlrît ca ace
știa să fie expropriați to al ți 
mu numai ce trec peste Ho Ga

Averea lui Clobusinschi A- 
lexandrina din Gurasada a fost 
txpropriată de ceeace trece peste 
5o ha.

Șaidor vegh.a/ă i ist și prm 
price iî să1 din popor lucieaat 
ca la impui potrivii l*ul aă Ir.az 
lume moai.ea .aia.ui s.iu. ta- 
hir alia as.lcl ouați iu (împli
nii ia majO.au Ui sau <.e va
lori.! ce o are c.e a iaz. ui.a 
moar,ca țăi.telu, i de prăj a- 
Slia pe caie olnticiedc 1. litre el 
și Zunra, iiica sânge, imului , a i. 
Prins țe când se s.recu a noap

• tei in pal,iul ie ri j e.ilru a 
a-i impărtași cc.e a bite, e ,e ,o- 
sândi. ne han sănie 'l.sai tînt, o. 
cu.ie in voia vau ilor linei a- 
pe, Zuiira u, man i a (se lasato i 
cu unul din complicii haiiutE i 
în ucide, ea tată ui tuif lai.i’.

Dup i pe ij e,ii care l-au pur 
lat la curtea u.iui han ".t in u 
cărui fiică îl salvează di.i ma
luri, Tahir găseș e uruini t li iu
bita sa, unde mulțumii unor 
credincioși ai lui Sa. d ir pă - 
runde chiar în ziua urnii ace
steia. răpunând în lupta pe ri
valul său. i

Înnebunit de groaza de a șl 
vedea suclC.iunei pral» șită. 1 ă 
trâiul 1 a.i osânde te l i n.o rte 
pe la,i șl sug.liniă pc'ciedin- 
cioasa Zuiira care p artă în 
moarte r;ep il.ănita u ire cu 
cai c me ge să-i întâlnească a- 
lesul.

Filmul, care excelează i rin 
tr’o fastuoasă inon a e i îei- 
șeșie să se meii in la Imita 
dintre imagina și realitate slu
jind cu consecventă cina si ra
porturile ei cu ctg.-I ■ soc ale 
eonii.ige o:'a ă mai mult ca fn 
rapori cu facilifa.ile îmro.tate 
de pes e Ocean r ntru delicii
le unui publ c diluat, cinema
tografia sovietică rămâne pe po 
zitia ncclin ită a unei arte Ge. 
incon estabil prestigiu.

Mihail Mlhuțescu

Mărfuri distribuite de Federala Deva, Cooperativelor din plasa Hațeg

| Denumirea comunei 
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Plasa Hațeg
Coop Pltiqarul Eușorud
( hitit 174 24 750 305 522 35 1 125 130 |IO 1 20 1 21 1 6, 50 178 5 58 30 7 139?| 7 9 5 2140
Lunca' i 240 31,500 400 720 48 143 180| ,10 | 30 . 31 8 76 178 8 81 100 10 1920 10 9 8 2 30

Coop. Piislop
Silvașul Superior

Carpenii Silvașului 51 9 83 153 10 39 38 1 5 6 2 19 178 2 23 25 2 408 2 9 5 2 10
L ngina 132 18 230 390 21 87 99 10 15 15 5 43 178 4 48 70 5 1056 6 15 5 2 35

Coop Retezatul Toteșii
|

T Iești 80 11 500 152 267 18 67 66 10 10 11 3 30 178 3 33 50 3 712 4 9 5 2 25
Reia 83 11 250 140 249 16 63 62 • 10 10 li 3 29 178 3 33 45 3 664 4 9 5 2 25
Păciișa 83 11 250 (40 249 .6 63 62 Îl 15 16 3 29 178 3 33 42 3 664 4 98,30 5 2 25 100

Coop. Prunul Turtea 1 1
B uta 1C0 13 500 173 300 20 75 75 10 L° 11 4 34 ^78 3 33 50 4 800 5 9 5 2 35
Coop. Tara Hațegului 1

Hațtg
Crăgueș 40 6,750 65 120 8 33 30 10 5 6 2 16 178 2 18 20 2 320 3 9 5 2 0
Găuricea 51 9 83 153 10 39 38 10 5 6 2 18 178 2 23 26 2 408 9 5 2 0
Unciuc 5' 9 95 171 11 43 42 ll 5 6 2 20 178 2 23 30 2 45b 3 9 5 10
Valea Dâlg i 112 15 750 194 336 22 83 84 (0 15 16 4 3 1 178 4 43 60 4 896 5 9 5 2 35
Sacel 104 15 750 1 9 302 20 67 78 io 10 11 4 30 178 3 33 60 4 8 2 b 9 5 2 35
Sâmpetru 129 8 224 387 26 85 96 10 10 11 5 42 178 4 43 65 5 1032 6 9 5 2 35
Oh»b i Sibi jel 92 13 500 158 77" 18 69 6° 1 10 11 4 31 U8 3 33 50 4 736 5 9 5 2|20
Bi'otnm 106 la 7 zO 182 3182i 79 79 10 10 11 4 30 178 4 43 50 4 84S 5 9 5 2 3Q

Coop „Cantigana''
Bretea-Romani !

Săctl 75 11 250 128] 225 15 85 56 10 10 11 3 26 178 2' 28 40 3 600 4 9 5 2 20
Bălălar 78 11 250 131, 234 10 59 58 10 10 11 3 27 178 3 28 ^0 3 624 4 9 5 2 20
Covragiu 98 13 500 170 294 19 73 73 10 10 11 4 33 178 3 33 4Q 4 784 5 9 5 2 25
Cântagl 124 18 2 5 372 25 91 93 10 15 16 5 41 178 4 43 62 5 992 7 9 5 2 35
Văl clele Bune 184 24 750 323 552 6 133 138 10 20 21 6 50 178 6 63 92 7 1472 8 9 5 2 40
Vâ'celele R?le 131 18 ' 227 391 2o 95 98 10 15 16 5 43 178 4 43 65 5 1048 7 9 5 2 30 1
Valea Sîog-orgbdui 116 15 750 200 348 23 85 87 10 15 16 4 30 178 4 43 60 5 9^8 5 9 5 2 35 1
Coop. V, Streiului

Bretea Streiului
MăCeU 190 21 240 335 570 33 137 142 10 20 21 8 61 178 6 63 95 8 1520 5 9 5 2 40
Plopi 97 13 500 167 290 '9 71 72 10 iu 1 i 4 33 178 3 33 49 4 776 5 9 5 2,30

, tv
PEWPU

UiKmore număr de comune din județul
HunedOSPâ au Spășit pianul de însămănțări

Rezultatul concursului organizat de Camera Agrico ă din Deva
In urma cuncur u'ui in titi.E 

între pLă ile și comun le dm 
jud. Hunedoara, p1 <aa de 25 
()c‘. a i, când 'ti eu' i a *crmi.ia 
lă campania de înnsjin în ari,, 
în urma <’a elor | rim t de < ■ i e 
Camera Agricolă dm l eva, s'a 
făcut urnim,at<.arca iii ifc re 
pe comune, du, ă cuiiT'i'rnicaz i:

Comui e c.ire au reaii/at în 
întregime | lanul de iul ură sau 
care 1 au depăi :

1. Brii. Rii.i(a si Tomești, 
din [ 1 isa Baia de Cr ș

2. Ci i id, Bretea I om mă din 
plasa Hațeg.

3. Biani ca, BurjU , C rmă 
zineș i, lui cușoara, il a, Sârbi, 
Viscori și Noi'a, clin pla a >lia.

-I. Aurel Vlaicu lieriu și Că; 
tău, din plasa Uraștie.

Comtme c-re alt rea i' t pe 
s‘.e do la sută din <preve Ie iile 
planului de eul ură:

1. Baia de Criș, Țebca și 
Vața de Jos, din pla a î’ai.i de 
Cri;-

2. I apugiul de Sus/Lăp.ușnic, 
Roșe mi, di î plasa t o'.n a.

3 Băcălnti B bâ'na, Gcoa» 
giu, Ra; olul Ma e, dm pla3a 
Geoagiu.

4. Bretea Str i Stre Șân 
giorgiu, Foșorod din plasa 1 Ia 
țeg-

5. Topii1,a, din o a a Hune
doara. i c

0. Bâncul Ma’e, Măr i ie ti ‘) 
rașlioara, l r caz, I u.daș, d n p a 
sa Oraș ie.

7. Sălajul Supe ior, dn Hi 
sa Pui.

8. Sarnii egetuza

Până în prezent au fost
însămânțate 1.627.078 ha. cu grâu

BUCUREȘTI. 23 (Age^ ies) 
In f'ăp'ăinâna del t 1\ *25 (Oct.
în urma | loi! >r iăzu e, ol I 
este umed în 51'de jude e i po 
trivit de urnei în 8.

Au fost în amân ate in ul i 
ma săp iniînă tlo.foâ la. u 
prafața totala de 1627 o 8 i a

\/ „Ora copiilor" la Călan
f \uininica 26 Oct. a. c. ’îa CS-
lan, a avu. loc j ,,Oră ta topi- 
lor”,’- organiza ă | rin grija 11. 
F.A.R -u ui, de iă re d-u le Me 
laiiia Mun eanu, Nagy Josefina, 
tov. Marii ing. Co istantineicii, 
cuconcurtul școl lo prima e a 
mână p maghiari din localdate.

Au par ic pat era. Fo oopii, 
producându-se ci în un cu d. n 
suri, recitări, ghicitori p >ve (f 
recitaluri de vioară etc.

L T V .V J

Un ma e număr de comuna 
au realiza' peste o la u» 
di i plan.

Dir. Camer i Agr. Deva 
Ing. Agr. Chiroa^că

însămânța e e iepari e îzfl [M 
cui uri după cum urmein:

Grâu: f 23.'Zid la, e ară 
62ol2 ha, ;rz: 33 -'8o ha., •• 
păța: 2ol8 ha , lx>r eigț 63, 
ha. ;.i al e p linlojlb 'li . '

Primele jude e p țară uni 
Sălaj ța P'xnaTa'i.

La sTâr i s’au <f Ir buif oțiR 
Iar direme ' , i - ț le
facil e de m • ' ( i \R-w
lui.

Felul in care s'a d sfășurat a- 
ceistă ,,<)r.i’’, compxazi ,a pro
gramului doved.se adân.a griji 
ce se jioar ă îndrumării t,.icro 
tu lui spre o cdu.a.ie r.ouă, t-du 
cația muncii.

i

%25c8%259b.io.ii.nl
majO.au
doved.se


ZORI NOI 3

Procesul deschis Miercuri în Capitală 
va spulbera legendele țesute în jurul 

„mitului“ Maniu
(Urmare din pag 1)------------------ ,--------

•edă'i Ai d.aiului de No d, am 
pu.ea spune că ace te si igttre 
dovezi sunt su idente pentru a 
»e spulbera lcgend le asupra 
pre insei popula ită.i a lui lu- 
liu Maniu în Ardeal

Veniți la putere prin minciună
Es'e drept că I ^alegciil ■ par 

lamentare di 1 1028, raitidul 1 ii 
Maniu a obținut și 'mai' (es 
în Ardeal, o ma e majo i te 
de vo.uri Acejt succes, pe e 
ma căreia se împletesc astizi le 
gendele de ,.popula i ate” și 
„mi urile" are însă o expl cați’e 
des’ul de simpla

El a fost it.bți ut în Urma gu i 
vernă i or de jaf și șaniav alni : 
cie ale 1b răilor, când exis en 
ța par.idelor democratic-’ nu e- I 
ra permi ă, și când naționa> ță 
rănirii au făcut o abilă pro 
pagandă pii ițre țărani șijnunci- 
tori, p; omițând o sp ie ide re 
forme în favoarea mas; lor po 
pularc, reforme meni e să a- 
duca acestora creptu if ■ și li
bertățile răpit’ de libe.alf.

...după cam s’au îmbogățit pe 
spinarea poporu'ui

Când au ve .1 însă Ta puteie, 
nu numai ca nu s’au ținu. X e 
cuvânt, continuând 1 nia politi- ! 
că a înaintașilor lor L1 1 e.ali, dar , 
Jaful pe spinarea poj-o ufiai a ț 
fost spo.i , e oaiei a jfest iSscu 
țită.

Massele țăr neș i și mutic to- 
teșii au fost și mai mult ără- 
cite, finanțel ■ țării au fost e- 
cătui e, economia aruncată în- 
tr’un haos de nedesc.ir. Iar re
zultatul acestui haos a fost in 
trodu.erea control! 1 i capitalu
lui strein în viața eco'.ontică ți 
financiară a țăr i i oast e, a fo t 
înfome area poro ului

In imp ce mu.ic, orii, din Lu- 
peni, Griiia, Timișoa a și ele 
centre industriale aje ță ii, care 
cereau pâine, erau are ta i, 
•chingiuiți, împu câți, Alaniu ti 
oamc i săi de casă, prin afa 
cerile pe care li* făceau pe spi- 
narea popo ului muncitor, au 
reu.it să realizeze ura e averi, 
în valoare de mi-lte miliarde.

Ltipenii și minele de aur 
stau alături

Populația Ardealului — po 
pulația județului nostru, mai a- 
les - nu poat’ izrta cl cit ma
niate jaful și teroarea, pe lea.e

REGLEMENTAREA 
comerțului bancar
BUCUREȘTI, 28 (Age ] rer) 

Consiliul superior ba icar a dat 
instrucțiuni tu ttror n tit ț țu i- 

lor de credit care funcționează 
•uo regimul legii p en ru frg m- 
zarea i rcgl. men area lomzrlu 
lui de ba-că a upr ^[modulul K e 
întocmi e al situațiilor u nare 
pe care sunt obligate să '!e 
trimită Băncii Națiotale a Ro 
mâniei.

Aces e si uații vor fi î,mto> 
tni e cu resț e.tina ncr e >r 
prevăzu e pri i 1 gea pen ru re 
calcularea pa rimoniiilui so k-- 
tăților p e acțiuni. T 

le a simțit pe pi 1 a ei. Aici în
tpdețulni nostru sunt 1 upemii, ca 
re p i î sângeio ul masacru din 
192!) limbi 1/ca ă t ioa ea naț o 
nal-țăriiuistă, aici sunt tjUncJe- 
de aur al1 „mi ulii ’ Maniu, care 
simbolizează jaful po care .aces a 
La practiat pe spina.ea popo 
rului. i;....

Iată pentru ce Ardealul nu 
recunoaște nici un mit în per
soana lui lulu Maniu, iată pen
tru ce Ardealul ,,nu mișcă peit 
tru acest umii" ”. /

Ardealul mișcă pentru altceva
Ardealul mijcă, freamătă.

El freamătă îiiiă pentru a spui

Mersul lucrărilor
de construcție a liniei ferate Deva-Brad

Pentru realizarea propuneri 
lor Partidului Comunist Român, 
în vederea rccons ruc iei și re
dresări economi e a țării, contî 
tetele de fabrică de :pe pantie 
rul cons rucției liniei ferate I e 
va-Brad, au organizat întreceri 
în muncă intre echipele clin idi- 
verse sectoare.

Prin acest fapt, fa ă ide lunila 
Iunie, Iulie când producția e- 
ra numai de 3o 4o «a gută, fa
ță de program, astăzi he gă-

A. R, L U. S. Filiala Jude 
țului Hunedoara Com’tetul Na- 
ț'oaal Județean pentru pregăti
rea prieteniei Româno Sovietice, 

vă invită la

deschiderea expoziției
U. R. S. S.

car« va avea loc in ziua de 5 
Noemvile 1947 orele 17 io se
diul A. R. L. U. S.-ului. Cuvânt 
de d.schidere. ștand de cărți, 
registru de înscrieri. Comitetul.

AVIZ
Consiliul Județean al Sin

dicatelor Unite Hunedoara, 
cu sediul in Deva, aduce la 
cunoștința Sindicatelor. Com'sii- 
lor Locale, Partidelor, o'ganizi- 
(iilor de massă autorităților 
din Județul Hunedoara că, 

s a mutat din Palatul Muzeu 
lui în noul sediu din Strada 
6 Martie Nr. 2/, telefon 451, 
vis-a-vis cu Partidul Comunist 
Comitetul Județean,

Biroul Cons liu'ui Județean 
al Sindicatelor Unite

Hunedoara

Societatea „Mica“ din Brad 
angajează un 

maestru vulcanizator 
pe bazi de concurs.

Cifiti I

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

bora 1 gend U despre ,,mi mi”, 
freamăui pentru a se pedepsi 
falșii ploii, pen ru a se ped-psi a 
cei care an adus atâtea ii.e .o O| 
cir ipoporului român. ;

Freamătul acesta s’a văzut 
în sutele de mee i igttri ra e 
s’au ți nit în ul imul limp in X 
tele ți orașele d n / ude u 1 Im 
nedoara El se poate <i i în îie 
numărați le teleg ame, scii.ori 
si moțiuni pe care aproape "zii ic 
le primim la redacție; ^e | oaie 
citi în conșdlnța fiecărui arde
lean, în conșin.a fiecărui om 
de pe stradă cinstit, f

C. Mg.

6ește în p'i iă creștere atingând 
9o la sulă. ț

Corni etcle și-au luat anga- 
jamen ul de a i ît nsi ica mus
ca, pe îtru ca programul să fie 
indepli.iit loo la sută.

In acest scop s a dus 'o Imun 
că de lămu ire asup ra,.r.ece i ăț i 
fi împor.aiîțe acestei linii C.F. 
R., în viața e oiomică a țării 
arătându-se că aceste lucrăiii ire 
buesc terminate în imp reserd.

Lucrări e care se exe.u ă a 
6tăzi. la acea..ta I nie sunt /nu
mai pregă-itoare, reluării lucru
lui în ansamblu. Au in.eput lu
crări : de compleclarca stratului 2 
de balast, drenuri, săpături, zi 
duri de sprijin și poduri.

Pentru ducerea Ia b.:n sfâr 
fit a acestor angajamente io 
mi etele de intreprndere t ebu- 
esc să ia ioate masurile necesare 
Îmbunătățirii cond țiunilor ce 
muncă în ca e muncesc, munci 
torii dela această lucrare.

PORTU MARIUPOL
(Urmare din pag l-a) 

pr mului plan cincinal în Ma- 
riupol s’a construit o mare 'uzi 
nă pentru fabricarea de țevi la
mina e

Combinatul ,,Azo s^al" se ba 
zează pe boga’ele z căminte ce 
minereuri din Kerct șirpe carbu- 
ne'.e di.a I onbas. Minereurile 
din Kerci conțin mult fo for. 
Ace s a dăurează metalub i. Pro 
ce .di tehnologic asigură irece 
rea fosforului, îa sg îră, care 
devine c.l mai boga îngrășă 
mânt pentru agricultură.

La „Azovs al" au fost con
strui e patiu furna e puternice, 
ca a e ea c'ia Magmogors^.

Mariupolul aproviz o ia cu re 
ște l'oabasul si alte centre in- 
dustria'e. In g ă 'iiile A"a t 'po- 
lului se cul.ivau fructe minuna 
te. Grădina-sovl oz Vo:oșilov, 
cirprihae.a o suprafață ce 5f.o 
hectare- Producția ei se ridi ă 
la 3ooo tone fructe ne an. ’n 
194o I s’a c’ecerrat so\liozulti* 
de că're Expozi ia Inc'ust i 1 A- 
gricole pe LIniu ie, me'la de 
aur si diploma de g ad'il 1.

Ocupa.ii i emțeas ă a Matlu 
polului a durat 23 de luni. 'Ei 
l-au prefăcut în ruine. D n o- 
zinele gigantice n'au rămas de
cât p;et e si ziduii desfig”ratc.

După izgonire! ocupanților

Colțul tineretului

Răspunzând apelului Uniunii 
Metalo-Chimice 

EL5 Z.S tf afloane 
fier veclii

In ziua de 26|Oct a.c., tinerii 
încadrați în organizația U.T M. 
din cont, llia cons ituiți in cehi 
pe ți având concursul orgom 
zației de plasă l’.C R * taf | rl 
măriei, au organizat o /mare 
colecta de deșeuri <i ic b e te 'de 
fontă fier și oțel vechiu

Au fost colectate ți depozi 
taie în comună, m.im îndi a (i s> r 
tate ți exped.ate j entru retopi
re la furnalele dela Hunedoara 
și Calau, pes e 2,5 vagoane te 
ma.eriale leroa e vechi.

Constituirea comitetului
In ziua de 21 Oct. a. . la 

Dobra a avut loc.o'ădun re ple 
nară a tineretului, în cadr. 1 că 
reia s’a procedat la con litui- 
rea comitetului de plasă al U. 
T. M.

După alegere, corni e.ul în 
frunte cu tov. Neagtt Roman, 
M. Bembca. R. Tornai, ec.sa 
angajat că va du e li bun sfâr 
șit toa e sarcinile care t-au 'fo t 
trasate.

Au mm avut loc asemenea

Arestarea unui spe-
culant din Hunedoara

contravenient la
In ziua de 27 Oct. a. c.. or 

ganelc Sercic ului Jude ean cie 
Control Economic au aje tit pe 
Ho.in Eugen, gisionaiul re tau 
ramului ccop. ,,Facia” dirtiHine 
doara, care con ravenind clis o 
zițiunilor Minis erului indu.triei 

nemți orașul începu să renască 
Palrioții soviet c. nu aveau do 
cât un singur țel: să e 1 \deas 
că totul! Nu numai să «clă
dească, dar și să mă cască; 'H 
clădească mai bine, decât îna n 
te de război!

... Minuna.e sunt rezultatele 
muncii eroice a locui o ilor dm 
Mariupol. La uzina ,,Ilci” pri 
mul furnal a fost [pus lin funcțiu 
ne a 5o-a zi .după eliberarea ora 
șului. i l

Am vizitat mul e int:epilndtri 
din oraș. Am văzut ra ato: re 
le pe care le fabrică uzi ia ae- 
staurată din Aăariupol. Am fost 
Ia fabrica de conservei! î am vă
zut secțiuni renăscute. In por
tul Mariupol au început 
să so cască primele var oa e. 
Portul roate primi aproape ot 
atâta încărcătură, cât primea si 
înainte de război, inșii; în a ii d : 
război canatul care duce dela 
marc spre port s’a împotmo
li . Se luc ează cu energie ipc,:- 
tru curățirea și a1 n i ea Iii

Așa e pi e u indeni. Cl-d iile 
Ins.itu ului Ale alurg c, n’a i o t 
încă retăcu e. to’u i Institu.ui 
funcționează Coo de s ii uițițur 
mează cursuri e. Anul acesta a 
apărut o nouă promoție de în 
gineri. Ei s’au încadrai, in Imră 
rile de reconstrucție.

In aceas ă muncă s’au oxide a 
țiat tov.: M. Andrășescu, Ser 
giu Orbona., Pe re Poienar, A., 
lexandru Biriș și alții.

*
Din inițta'i. a comitetului de 

pdasă a IJ.T.M , în cadrul Unei 
aduna i a tineretului la Iba 3 
luat tlnță corut U.T.M. 11a, ia 
re î.i va da concursul la »ăr. 
bâ.orirea prietenie!’ lOmâno-sQ- 
vie.ice, între 1 și 7 Moembrtfl 
a. c.. ' x

U.T.M. al plasei Dobra 
adunări de cons ituire a LJ.T.Mî 
în comunele: Got/.a ea, Săcă 
maș, Gura Sada, dă are,II, 
Câmpuri și Valea Lungă.

Pretutindeni, în p’anurile de 
muncă întocmite, tinerii și-au 
luat angajame tul că vor con 
stitui coruri ți an ambluri aitig 
tice cu care să- i d a concursul 
la sărbătorirea prieteniei-1 ornâ- 
no-so'.ie ice și a Marei Revo
luții Sociahs.e din Octombrie 
1947.

legea sabotajului
și Comerțulului, a tăiat și pu9 
în consumație carne de porc, 
— fără a avea c.l pu.in avizul 
medicului veterinar.

Pe lingă aceasta, re-taurata 
rul sabo.or nu eibera note de 
plată decât la cererea clienților.

In Mariupol sunt mul.i inte
lectuali Ei depun toate cuno»- 
tintee lor pentru lehidarea cât 
mai grabnică a urmările» ocupa 
ției nemțești.

Mariupol va deveni un cen 
pru industrial și mai’ important 
Spre sfâr i ul pi inului cincinal 
traficul de mariuri af portului 
va crește în compara,ie cu cel 
de.înain e de îazboi.jLin cele 45 
de furna'e, care se vor construi 
în Uniunea Sov etică con.orm 
planului cincinal, 5 vor 11 ri
dica e a Mariupol Se ior mai 
cons.rui 14 cuptoare Martin si 
4 laminoare. La uzina ^Azovstal” 
se va monta un blooming și fo 
ins a ație de laminat ine.i.e ca’c 
ferată de mare capaJ.ate de qtra 
ducție.

In oraș se vor, cons rui Tocu n 
țe noui cu votlumui'o ar al încă
perilor de 35o mii metri cubi 
28 școli șl un ins itut me alur- 
gic Alariupol va avea1 mai imul.e 
grădinițe noui pentru co ii, se 
vor deschide leagăne noui ptn 
tru copii , sanatorii și ca e de 
odihnă pe malul m irii de A- 
zov.

Toa'e aceste perspective ii 
îndeamnă pe locui orii orașu
lui la o mu..că cât ratai cpprni- 
ca. , ’ ■ i_ .
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EVjETVIxWEIWTELE ZIluIEl
‘Discuțiile la O» 11» cu privare la

zboi
. De ce se opune d. Austn propunerilor sovietice. „Libertatea presei'1 în U.S.A.

l u,,, in i J^j ț.i. H.mda.ia tKv* 797 47

NEW-YORk — in șejna 
Corni etuliii politic al Adunării 
Generale din 21 Oct a. c., ide 
lega.ul sotirtc a ro.it un lîm 
portant discurs deda ând între 
alLel.':

Desbateiile ('omite
tului Pol tic cu priiiteda 'pio.de 
ma mă u.ior iccesaie impari 
va propagandei și ins igator lor 
la un nou război, arată că inia 
joii a ea zdrobi'oaie a dclegil! 
lor recunoaș e juste ea și ne.e 
silatea punerii ace-tei p obleme 
de că re de'.ega ia sovietici, pr( 
blemă care a fost criticata mu- 
niai de de'e”a ia StaRIor Unite.

In numele aces eia d. Aiistin 
a încercat să arate că tproau 
nerea solie ică contrazice Cliar 
ta ONU-lul, rers|?ctând 1 be ■ 
tăfi'e Astfel, din discurs' 1 d li i 
'Ausfbi, re?ce că delega ia ame
ricană este îmnot ha oricărei 
limitări a activității ins îgatorî- 
lor. Consi'.’e ăm că aceas ă ati
tudine nu consti ue decât* to 'încu 
raia e a acestora. Nu e vorba 
numai de o pa .ivi ate ci im nală, 
ci de o chemare la ură *a'ă' 
de umani ate și o încurajare 
a propagandei războinice, po'ii 
vită țărilor în care militarismul 
domină sau are influentă deo
sebită.

Acesta a fost cazul Prusiei și 
apoi al Germaniei hi legiste un 
de educația și presa, religia și 
biserica, ar a, sțiortul. interese 
le sociale și poli îce ale da ei 
conducă'oare, to ul e-a în func 
ție de ideia de război ți aservii e 
a al or popoare. (

Este normal astfel, ca orice 
propune e de izolare a zelfcr za
re pregă esc un nou război < ă 
fie primi ă cu ostilitate. Milita 
riștii, industriașii, de război șî 
cei care sunt îfn serviciul Tșir 
Vor califica aceas'ă p opunere 
drept violarea drepturijo- funda 
mentale ale omului.

Asemenea gânduri mi-au ve
nit în minte, când am pscultat 
eri discursul d-lui Austil

Atât d Evatt cât i (I. Au 
slin, au dat f mare Hei,ie i- 
bcr.ățn prese, i în s| ecial acelei 
anglo ame i ai e I el ga,i 1 au o 
ric.m a afirmat caicele iț ii. li ate 
în presa ame i ană nu tepre- 
zintă decât părere i anumitor 
persoane ți grupuri și nu nea 
a guvernului american. In (Oi- 
secmță a adăugat el, piesa ame 
ricana es'e liberă. *• '

I). E\atf este ci tu/nsmat de 
libertatea presei ame nane ș> 
bri.aniqc, în care spune'd -a, pri

cine își ț.oa'e exprima pare.ea, 
pu.ând p imi și răspun . Co.es 
pund oare aces e fapte reali
tății? In 19oo, existau în 'Sta 
fele Unite noua trusturi, în 
timp ce în 191(1 numărul 'or 
s’a ridicat la 56. To î î (cest 
an, șase tril-.tu i p.incipale con 
troian aproape o treime din z a 
re.

relega ul so.i tic a dcsviluit 
apoi legă ur 1 ■ dintre zi’uee a- 
mericane și firmele comedale 
și băncile. •

Negocieri în vederea întăririi unității de
de acțiune dintre partidele co
munist și socialist din Ungaria

BUDAPESTA. Corni ia na 
țională a partidului social de
mocrat ungar, în caii a e de 're 
reprezentantă a mass. lor so- 
cial-democra e din U.igaria, se 
declară soli 'a. ă cu Un unea Re 
publicilor Socialis e Soiietc.- ca 
și cu foa'e na.iuiil.' și mimări
le democra ke care luptă pentiu 
pace ți liber a‘e și a robă dia- 
rea de pozi.ie a direcției 'parti
dului cu privire la deda.aii 'fă 
cută la Varșovia <*e cele nouă | 
partide comuniste”, - declară 
un comuni.at publ cat după reu 
niunea de două zl' a nom silei 
naționale a parjdului soci l-de 
mocrat ungar.

, Comunica,ul mat pie'tz aza,
în cursul expozeul i asupra 
politicei interne, că secreta ul 
general al partidului a anunțat 
con Liuarea negocieri'or dintre 
partidul șoca l-democrat și cef 
comu. ist în \edcrea st â isei co 
laboră11 și subliniază apoi ne- 

' ce i atea resab 1 rii uni ă ii iar 
tidului în organizația și ideolo 
£âa sa.

Dupăce aprobă fără rezerce 
poli ca externă a partidului so- 
cial-demo rat, „mai ales în mo

meniul acesta când imperiali* 
mul in ernațio. al își îndreaptă 
alacu.ile îinpo.riva popoarelor 
șl națiunilor dornice de pace" 
comuncai.ul precizea. ă ea co 
misia națională socotește ca ab
solut indespensabil să se ternii 
ne repede și cu succes «nego
cierile cu partidul comuni t, 
spre a se pu ea lupta cu (succes 
împo.riva reac.iunii, a aț ț tril 
Ia război și a mizeriei”.

Telegrama trimisă de 
tov. Gheorghe Apostol 
președintele C. G. M., generalul Marcos 
comandantul armatei democratice grecești

BUCUREȘTI, 29 (Agerpres) 
Tov- Gh. Apostol, pre.edinte 
le C- G- M-, în 'nuinefe Co ni’.e

tului Național pentru ajutora
rea popo ului g eu a liimis iȚe- 
generakl i Marcos, cono dan 
tul arma ci demorrate elene ur

IțOcpcrul american
esle pe deplin ca»al>ii fuca sîn~

aur ccnt)inqerilc larâ a aueu neveie 

di> masu’i de paza ale Ucparla* 
menta ui de iSlal4*

Protestul adresat d Marshal de Uniunea Americană a libert'ț l-r civic»

NEW-YORK, 29 (Agcrpre.,) 
Agenția l'elepres transmite:

Uniunea anieri a ă a , L’l er 
taiților civile" a adresat tec e- 
tarulJi de S american Mar 
slia 1 o seri oare, | rot s ând im 
potriva ma-uiior /ieștii Ove a'e 
Depa.rllamentuli i de Stat iii 
privința in răi ii ia S'atele ( ni e 
a vizitatorilor străini p:og:e i 
ști.

Proe.tul se refere r la i iter 
zicerea de-a intra î i S at> le 
Uni • a re\e endului Scolt, ia 
re venea din Africa de 'Sud ’ă 
depună o plângere pcn'.ru dl. Cp

tulite indieni o de ac do Nn 
mai î,i ur na | ro e t Ur ,,A o 
liiției Liber ațilo (. \icc și a 
ai or org ini/j i <’ |eimis iJ 
Scolt sa intre în S a < le il i ft .

Pro e tul a o ia ei uni'.’ 1 a- 
ne spline tă pop irul ame ican 
este pe deplin ia a >d ă-și 'iacft 
singur con. in e L ari a ava 
nevoie de ina un de p zi țti« 
liepar anunțului de Stat”.

„Dinu & Comp!1
Urmare din pag l-a

Tov. Louis Saillant
Secretarul General al

F. S. M. va sosi în 
România la I Noemvrie

BUcUREȘ ri, 29 (Agerpres) 
tovară ul louis Sa ] nt, secre
tarul general al Federa iei Sin 
clicale Mond.ale și-a anunțat so 
sirea la Bucu ești pe jt. u Sâni 
bată 1 Noembrie. Iov. Sidant 
va participa ci și î 1 urmă m 
doi ani la congre. ul C.’oiifedera 
ției Generale a Muncii-

Partidul comunist albanez aderă
la biroul de informații

TIRANA.— Agenn ia ic leg-, 
rafică albaneză anunță că par 
lidul comunist albanez, a 1 otă- 
rît să adere la Bi oul id'et n- 
^prmații al ( artic'e or coinuni- 
s;e creat la Belgrad după i on- 
ferința dela Varșovia a ■ < p.e.en 
fanților ce or nouă partide co- 
munis.e.

comunist din Belgrad
PARIS. Secretarul parti

dului comunist francez Jaques 
Duclos a dec'a a az'Jțcă ru.tra>ea 
în Corni eutl de informa uni' e 
la Be'grad, es,e deschisă orică
rui partid comun st ciniîntre ga 
lume inclusiv din Anglia și A- 
merica.

„Polonia și Cehoslovacia
pot servi de exemplu ca țari 
în care activitate Unesco nu
întâlnește

VARȘOVIA, 29 (Age p es) 
Agenția poloneză fap uansnii 
te: ....I

„Polo: ia și Celio lo'acia pot 
servi de exemplu ca1 fă i în care 
activitatea UNESCO nu î itâlne 
ste nici o piedică” a declarat 
Iulian Hu 1 y, directorii grai

nici o piedică"
al UNESCO-ul'Ji. El a acă g t 
că cele două țări cooper. ază 
cu UNESjO pen ru reco.istri c 
ția sis emului de educaț e, ș'.i.n 
ță și ar a.

Huxley s’a ară at foa te cp 
timist în privința viitoa.ei acti 
vilăți a UNESCO-uIui.

Incorporarea
contigentului 1947
BUCUREȘTI, 28 (Ager

pres) Sâmbătă, 1 Nov. 19-i7 
începe' încorporarea tinerilor 
dm ctg. 1947. Va fi încor- I 
porată seria l-a din acest 
Contingent la toate unitățile 
din țară, rămânând Ca seiia 
11 a să fie încorporată la 1 
A' rilie 19- 8.

Tot Sâmbă'ă va î cepe 
eliberarea c‘g 19 6

mătoar.a telegramă:
„Cu ocazia împlinirii unuf an 

dela în in ar<a ero: ei erma'ei 
elene, Corni.etul Na^o al pen
tru ajutorarea poporului grec 
vă transmi e în num 1» po oru 
lui român urările sale pen ru 
noui succe e până la vie oi ta 
finală în lup a dreaptă pe cai e 
o duceți împo riva cptropito.e j 
lor impe.ialșfi anglo-ameii.aaî,
urmași ai co ropltprilor fasciști | 
iialieni ca-e acum șapte ar.i au 
început lupta de a.tipri. e a po- ' 
porului grec".

VIAȚA POL TICĂ

Reluarea activității parlamentare
BUCUREȘTI, 29 (Agerpres) 

Camera și-a reluat eri actixfa 
tea, șeâ.ița fiind consacrată cUs 
cu ă i proe tului de răspuns la 
Mesajul Regal.

Prima la cuvânt a fost <-V. 
Olimpa Țenescu, în numele 
Partidului Comunist Român. In 
numele Frontului Plugarilor a 
vorbit ron ‘Onțan.

As’ăzi are loc pontinua e dis

cutiei la proecțul de răspuns 
la Mesaj.

zoRHior’'
primește mică și mare 
publicitate

Anunțutile se pr m SC la 
administr?ția zi-uului in 
localul P efeefurii

cele pcituri co nede, unde 
n cel mai r,e?ldcut cuz llm- 

Ceza tn ztl> le câ d i u era 
ob'itșat dr prezenta p ifrctu- 
lut sa faed e og'u ria tzdrl- 
l r sat, să o ga-iz- zt ft sli
nuri ptmru tlbaț'u- ile lu<, 
j.u să s’ d dice unor Inae- 
l niclriljcru ve, in propriu 
său b nefldu.

Dtsuie < bi'gaț dec pis 
in omput bhiiutta iu sa ju- 
s l'ice co noa /ana ins.'.erti 
f> mrl KSncia“ pe nwnele 
7 beria Dinu In d finiiiv o 
femeie se detiwcă mut ușor 
atunci iă d este vot ou de 
lucruri a ât de aelLate șl 
dmtt'un ură' de fr.gl ma
te iat ca acel cart face o- 
b ec ul dr comtrf ai „labo 
r Ousil“ familii

Di șl In trea ă' fie z<s nici 
dl. Di nu r,u se aeicurcă oc- 
mai prost. De pi dâ op n a 
publica Iși am nltș e de pr n 
anii ai talant r ș:ov nulul 
cu Viltitâii d mtrie ar tezar 
că l-i G lelur n 'mpr<JuratI 
ciasme dr Justlpa s l icillor 
a fost Impuș at mirtul un 
mln er, șt vă luvlla o marnă 
ca un copifi-av șt fr-istci 
acele amin tri de eri. $i nu 
de mu t femtlj d am>- de 
a un câțiva ant ntâ »itâ In- 
lămploioi cu Ni olue Ui- u 
il acuza In s r-, da de 
m- a tei soiului ei șl de tra- 
gcui ca-e i-a urmut.

Ase-n nea crratu'i, conți 
nuă u aci vitutr men â să 
pună In p- l <-l ef->rtu m - 
sse or conștiente ptnt u r<u- 
ahza’ra ace uimii bin> vt 
io . La verifici ra facotă 
de org ne e con'io u ut eco- 
n--mi, de pi dă s'a consta 
tot la ttr -a ,Stlc-a“ p op-l 
etaea T beria Oină, iă la
te r d n declarația ele s oc 
nu co'tso- nd cu realii t a 
dlfe enieir fit a Just fi a e t u 
mai de bă bă elUi pat onu'ui.

Faotul nu mira reu mult.
D șmand de totdeauna a 

celor m lf, să ă t de iert 
sau s uglle moște Ilar m 
riști și at tanch nlcr biă- 
tlenlștt prozeliți ,tst rlct- 
ior“, îngroașă in tocmai ca 
D ru rândur le sabotorilor 
șl s eculunjtio’-, nce iâil 
sâ loveuscă in curer nit po 
poru ut, In regimul m stu 
d<m icatlc

încearcă Insă tn z d r 
ton a ei care s eră câ se 
vor ma- putea Imbojăt' u 
șor, din tiuia cilo> ie > un 
csc din greu pentru re on- 
strucțte și pace.

M. Mih.

pio.de

