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I REFORMA

imperialiștilor 
pedepseau de 
alunei cu ani 
Actbș lucru 

ne»

de ex-

țării a 
Dr. P.

Mai este și azi vie în mit»- 
iea fiecărui ceiâțran cinstit 
dar în special muncitorimea, 
țărănimea munciioare, a simțit 
ue spinarea ptoprie f< Iul cum au 
înțeles regimurile reacț onare și 
fasciste din trecut să îmoartă 
«dreptatea* care era în între
gime la cheremul lor.

Astfel, vini fhngiuare cum 
era de exemplu, cererea mun
citorilor pentru o bucată de 
pâine mai bună, sau opunerea 
Ier tendinței de a se virde 
bunurile țării 
străini etc., se 
către justiția de 
erei de temniță.
S’- î tâmpla și cu țăranii 
voiași cari erau puriați pe 
d umori la judecată cu arii, în 
ti npul muncii câmpului, jupuițt 

avocații regimului 
pl a atare.

Venirea la cârma 
guvernului democratic 
Groza a modificat într'o oare
care măsură situația ea însă 
au a fost schimbată din rădă
cini, A trebuit să asistăm și 
d >pă această dală la procese 
in care erau scăpați marii afa
ceriști — în special acolo unde 
vigilența populară nu era trea
ză — pe când cetățeanul care 
v ndea mai scump oul sau 
găina cu câți-va lei era con» 
damnat în mod sever. Am 
luat parte la procese întentate 
< u zecile țăranilor improprie- 
tăuți, până ce guvernul sesizat 
<ie acest lucru 2 suspendat 
toate jud cățile în materie de 
ic formă agrară. Am putea în» 
șira nenumerate cazuri în care 
elemente dușmănoase rămase 
în justiție invocând legile 
existente șt felul de organiza» 
ie înapoiată a jusriției sabotau 
opera de democratizare a 
țării.

Propunerile Partidului Co» 
munist Român referitoare la 
reforma justiției exouse acum 
două luni și concretizate înti'un

Impresii dela Congresul General al C. G. M 

Popoarele se strâng sub steagul păcii și democrației 
IV

imțeriali te nglo-americ; ne și 
galerii ațâțătorilor Ja jăzb i 
tov. Gh Aro-tol, rrejeJ .tele 
CGM spune că: Jmpotri.a la 
gărului imperialist și : nti- emo 
cratic se riJiiă tot mai’pu.ernia 
lagărul anti-imperia.ist și 'de
mocratic în frunte cu marea 
forța a socialismiuluî, cu mare.i_ 
fortăreață a libertăți și păcii? 
Uniunea Soiietică” — tră.ând! 
că țara noactră vtă cu m nliie 
per.tru democrape. pentru pace 
în acest front 1 f.

„Lu;ta pentru paie nse nt 
nă și lutta pentru pronie , 
înseamnă șî I ! iJ. rea a ftim lor 
râmă,ițe fas i te și re cț ona- 
re” — a'ce 1 rat ov. i'Jcdrzejen 
ski delegatul poloiez. „Suntem 
alături de toți, cei c re luptă 
pentru pace, care'își acună ter
țele pentru aceistă luriă”, pen 
truca „c’asa mtincto re din Pa 
lonia dorește să trăiască și să 
muncească in binecuvântarea 
păcii”. ..........

Dorința poporului romln și 
a poporului polonez est: do
rința tuturor popoarelor.

„Datoria noastră est: să în- 
tărim și mai mult iejimurle 
democratice cit țările noastre,

Pe frontul politic al lumii se 
accfl itueaza tot Im-î mult celei 
dou.i taLe e: pe d|e o part- re 
gâște;,c popoarele democratice 
și ant -imțe ialiste, doinire să! 
efl ridice pe'culmi e progresu
lui și civilizaței, în frunte cu 
Unim ea Sovietică, iar pe 
d- allă parte sun' cercurile i n« 
lădria'-i te, an idemo.ratice, care 
histigă la un nou răz ioi 
iu frunte cu Statele l’nie alei , 
Americă.

Lupta dintre aceste două ta
bere devine tot mai scuțită.

In cadrul acestei lupte, Con 
•resul General al JC.G.M. d n 
țara noastră s’a ridicat ca un zid 
în fața tendințelor împeri li te, 
aț'țirilor ia boi.ice și nceiia- 
toare. Congresul a fost o tri
bună de unde delegați raun 
•torimii române și ie. r z nt n 
ții muncitorimii idm alte ț ri 
și-au expr’m t lot r re> c'e a 
Iurta pentru pirmei libertă
ții și deinocraț ei 
pentru eliberarea

Ei au de-1 rat 
șovăire, că sunt 
cercărilor imperiali.ti or c re. 
urmăresc, înrobirea popoa elor

Demascînd rolitic ctr- *ior 

in țăr le lor, 
ropoa elor 

dese' ifără 
împotriva în

proect de Irge înfățișat con
siliului d<- Minisrri de tov. 
Lucrrțiu Patrascanu ministrul 
just'ț'ci rind tocmai la teme» 
dierea ai t-stei situații într'un 
sector, aiâr de important al 
aparatului de stat.

in prima lege, de oig mizare 
judecătorească care face parte 
dintr'o serie de l.-gi menite să 
transforme structural justiția 
din țara noastră, se prevede 
apropierea aparatului judecăto
resc de justițiabil' prin înfiin
țare! de noui iudecătorii, în 
special în mediul rural, scutind 
astfel țărai ii de deplasări inu-

T. P.

„Trece Tito Romania“
---------------------------

din acele'l 
de patriot

Este inul < 
mtamate câ t-ct dr patriot 
pe cort tine ritul Jagoslav 
cântând bucuria victoriei șt 
pr a el care a fâunt o In 
ma ss peste munte.e intrat 
astfel *n legtn'io ti sinvo- 
ntztazâ cu ced nfi tâ'râ- 
coopelor, cazmalelor s< do- 
canelo' r.tmând acea tn- 
suțiețltâ simfonie a recon 
sirucțti pat'lti lor Iubite.

P tând fi aizlt lâ"gâ 
Sa aj va, sau pe drumul 
sp e mac, la Ziirnk 
lâ gâ B Igrad sau la Șv n 
k Se o, p etucindent ui de 
Tt'e'e’ul popular șt-a dă
ruit elum-l pmtru recon
strucția unei fabrici s u a 
unei cât fe'aie, a unei mari 
uzine de p ese de motea e, 
sau char a u ul tn reg sat 
d locuntere t'U muncitori, 
întiecându se pt ntru cinstea 
ue n contribui la zidtrta 
A' uii lui fâ'i.

A fl Hb iga-Her* este pm 
tru orice iâ'ăr o preiuttă 
cinste al câ ti t/t u de glo- 
re rămâne .Om’admțka 
P ugi*, Iniaferută năs utâ 
dn sâ gal tineretului popu
lar Jug slav F frâfit >n cân
te ul muncii, zâm s' nd viola

(Continuare In pag 4-a)
M. Mlh.

Tau paguil plitHl la Moara, 
aaafaro apr«Mrfl DirarțiMiaai 
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ORGÎIN î!!i P. G. R. PEKTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ MAGHIARĂ

hi frunte cu d. Lajos Dinjes primul 
ministru ungar a sosit în Capitală

BUCUREȘTI — Duminecă, 
23 Noemvrie a. c. a sorit în 
capitala țârii delt-gaț'a guver
namentală ungara In tn.nte cu 
d. Lajos Di .yes ni imul mi
nistru și Emic M >lnar mi 
nistru de externe, p ntru a

5?Valea Jiului, o cetate a democrației11
Impresiile ziariștilor streini 
cari au vizitat Valea Jiului

Minerii Văii Jiului își fac pe deplin datoria
Alcătuirea Partidului Unic Muncitoresc oferă noui 

perspective pentru muncitorime
Franța este transformată in Lupenii și Grivița de odinioară

Grupul da gazetari streini — format din Roland Diguelou 
(L'H manitte), Elmut Leglor (Ruda Pravo), Dominigue Desanti pa 
Actmn) și Pierre Nic 'le (la Virix Quvrier) — care au fust săptă
mâna trecută oasprf' ai orașului nostru, au vizitat și Valea J u ui.

înainta de a pa“fisi Petroșani, oaspeți streini au împărtășit 
tov I, Herman, corespondentul ziaru'ui no.tru. impresiile pe care 
le-au cules si format in seu ta 
șl situației din Valea Jiului

Sosit la Pe'roșcni, grupul d« 
gazetari strei ii a fos rț^m t 
de către primarul orajultii d. 
Ostache Augustin, de pp.rezen 
tanții P.C.R., ai Corni ei Lo 
cale Sindicale și'a cclorl'lte or
ganizații democr t ce și o lea
lități. După ce au fo t co.idu.i 
l.i Primărie, ca pc i1 ou vizitat 
orașul, înteresându-se de vla

să demarcam pe sț ț'torii la 
noui războaie să duee.n lupta

I. Rusrieac
(Continuare in pag 3-a)

CONGRESUL U.P.M.
a luat sfârșit

TIMIȘOARA. — CorgresiJ 

Uniunii Popu'are M ghiare 
care a avut De la Timișoara 
a luat sfârșit Duminecă piin- 
tr’urj meeting uriaș la care a 
luat cuvântul n°u p eședintf 
al. U. P. M. d. Kacso A fx

D-sa a subliniat, că pnpu 
lația maghi ră d n Ron ânia 
merge în munca și lupta sa 
alături de forțele democratice 
românești pentru conso id^ea 
democrației populare din ța'a 
noastră.

La congres au lu't Darie 
d. primminislru Dr. P. Groza 
și tov. Vasile Luca secretai 
ai P.C.R, și ministru de fi 
nanțe. 

întoarce vizita facutâ la Bu- 
daoeste de de'egatia guver
nului român în luna Mai a c

In gara M goșoJa deb gi 
ția guv rnamc-nia’ă a fost p i- 
m|ta de dl priinminisfu Dr. 
P G ozi de tov Aia Pai kjr

/ 
V A /\

lor vizită asupra vieții, efor:urilor

ta și preocupările i op ilațisî 
muncitoare, i e străzii ora -tiu! 
ziari.tii streini' s'au j:i re riut 
îndelung •. cu un grup de ță
rani îr.tâlnij.

Cep asându-se in colo 1 a 
muncitorească, ei au \i itit 
două familii de munct r : a 
tov. Bretfeid și a mir.erulJ Ia-, 
cob Ioan.

La cantina muncitorei^că 
„Gli. Apo toi”, orupul Ide ia 
ri ti în ere ându-se le i uafa 
materială din Valea 7u Uf, e 
mersul produc,iei ,i spirti-l i in 
tre muncitor; a cerut r.i i e pot 
ve tească despre cietime te- 
le p-trecute la 6 August '92\ 
la Lupeni, — (istorisire urmă
rită cu deosebit interes-

La plerare, o spe.ii m pri
mit cadou din par ei ( o.ii jetu
lui Județean al P.C R.. V..]ea 
țiului, câte un exemplar din 
„Cartea despre muierii din Va 
lea Jiului”. Apoi ci și-au îm
partă it impre iîk asupra < e- 
lor văzute și co'Sta ațe în 
scurta lor vizită ci.i V.fei J.u 
lui.

1

I Herman coresp.
(Conți nuare in pag. 3-a

IMPOZITE EXIGIBILE 
trebuesc plătite în 
lunei NOEMBRIE

și cari 
cursul

Mici terul de Finanțe a dat 
un importam comu ia. n le- 
legătu.ă cu plata imp.o i elor.

Pe..tril a se e ita rgl.n er ții 
dela ghișeele admi i tr ț ilor 
finan iare și per epț ilar, e a- 
duce la cuno.tnța co tri lua- 
bililor că impozitele 'e pot a- 
chita piia C.EC., !a o ii.ile i;o 
stale unde există ghi?ce CEC. 

mF.ist u al afacerilor exlerne 
și o seimâ de personalități 
din viata politică a țării de 
repr'-z ntapții U. P. M și de 
tiu numeros pub'ie

Luând cjvân ul la micro
fon de Lajos Dicyes a ară
tat, câ a venii in România 
un numai sâ întoarcă vizita 
delegației guvern.lui român 
ci penii u a cimenta și mai 
mult legătura strânsă care 
exidă între Cele d iuâ popoare 
român și maghiar în urma 
elibeiării lor de sub jjgul fas
cist.

Răspunzând d Dr. P^tru 
G'oza a aratat semnificația 
acestei vizite u ând oaspeți, 
lor maghi ui b >n venit pe te
ritoriul țării noastre.

Ziua de Dumine â a fost 
consacrată vizitelor oficiale, 
la Presidenția Corsajului dc 
Mi iștri, C meraDtputatbor și 
Mhiste'ul Afacerilor Străine 
după care oas < ț'i împreună 
cu șeful guvernului român m 
luat parte la o reprezenta
ție de gală la orera de S»at 
și la Care a part c'oat și am- 
basad irul URSS în Româ- 
ria Seira a avut loc un di
neu în Cinstea oasoelilor ma
ghiari la Ministerul ALceiilo 
Străine.

Ziua de Luni a fost con 
sacrată discuți’cr îrfre dife
riți membri ai delegației și 
reprezentanții guvernului ro
mân. Primăria orașului Buci- 
rești a oferit un dejun în 0- 
noarea delegației

Citiți în pag.ll-a

Caracterul 
democratic 

al Constituției 
Stal in iste

de M. OOMNIC1

lata impozitele ce sunt exi
gibile in cursul funii Noembr.fl 
a. c.

— Până la 2b Noembrie irrț- 
pozitul special pe propriet ți cUț 
dite închiriate (4o —!75Ja utâ 
și cota de 27 «u £ /Lin icl.ir;:).

— Până la 3o Noombrie, Lq



•y ZOfll NOI

CRONICA DRAMATICĂ! '><><■« 1> IER 91

„Contele Ciamițgîn^
comedie m zicală în 3 acte

Fiind superioară din toate punctele de vedere---------------------------------------------------------- —---------------

Pbd:iix a dispus de C.F.R.-Simeria cu 4-1
Turneul I eatrului ,.Marii 

f*i»l it i, dhi București <a/e a 
prezentat în Seara ide 21 Nov 
a c, în prașui n# tru, epect i 
colul cu titlul ide mai su6, 'n’a 
adus după jărerSa noi tră 

niiiâc nou nid în tematica 
Renului ni i in prezentarea sce 
■ica

Spectatorul s’a găsit m fața 
aceluiași subiect cmtinuu r e i 
tat, exploatând prezența inu îl 
romanțați în ocetitci burgl e- 
aa a perao îa^iului, jecr;te 
xploatarea omului in fi ternul 
capitalist, l'a exclus Cin pr^ce- 
sul inuncn, făcând dia el o e- 
pavă, un pensionar al parcuri
lor publice iuu peregrin ai 

foamei șt ’al altor ununnț în 
ultimă oră inu.igaș sau aven
turier (după împrejurări 
tie ca va fi numit „'Imul Ide > 
cub pod'’, Contele d, Cișmi- 
Htu, sau altcum.

Adâncit, proce-ul acet i a- 
nali/e descoperă racile e impli- 
cite ale unei sode ăți intrate in 
descompunere, unde banul con 
stiîue uni.a preocupar’ și acu
mularea de bunuri m t iile 
prin indiferent ce mijlua e, 
singuml ideal. Soțul — om de 
afaceri având to te tritucd 
speciei, începând cu roziția so
cială, resursele 'mate i 1. și 
terminând cu vârsta, își'n.eakî 
soția după formula cl i iuă. aJ n- 
tâln iriior de afaceri, în as n ti 
meatul ficei lor ir.țe egăloare 
la epoca mariajului - - pentru 
singurul motiv că aduierul e- 
ste un fapt curent acceptat n 
lumea sa. Soția lezata în dreptu 
nle ei legitime, are cu prisosii 
ța mijkia.e de asoende ți a- 
supra delicventului, începând 
dela interoga oriu până Ia argu 
mentația coniondentă Șl fără 
putința de replică, în care orice 
obiect la îndemână poate .oi
ști tui o soluție inaugurală, cu 
tendințe imcdia.e de perpetua 
re. Desigur lasemenca sce e 
pot fi considerate de un cot.îc 
aproximativ, uneon chiar mu
zical, numai în măsura în care 
ie privește (i’î.i fo oliu, nerecu- 
noscân 1 m el' o re,a? ta e care 
este departe de a exclude o a- 
uume categorie socială-

Intervenția contelu Ide Ci 
migiu intrat în lumlea oameni
lor de alaceri pn. ti’o manevră 

ad hoc — tot atât .e „o- 
norabilă” ca multe aite trecven 
te aici este justific a că Fier 
buna intenție de a-și salva pro s 
patul asociat, frecând drept un 
prieten al acestuia, care să ob
iecteze o întâi lire de afae.ri 
menită să scuze noaptea ..e/at.- 

sența conjugală a neferi îtuli i 
întreprinză.or. So’uția liati 1 ea 
camdati ci atare, se compli ă 
prin intrarea in scena a vvri.a- 
bililor Kipi e u-’ascut, a ai >i 
fica o admir ibilă past șă a 
candoaie. îndoeh i <t> c r v» 
găsi cu ace? fi e c rnprumifit 
din maniera de a muți [ io .ii " 
pe o tablă de șah,'ignorând ce 
lela'.te piese, un final ro. o it e- 
ii.it — 'se part! - Viei oi, cu 
excluderea sge ta orulni c re 
se va întreba abia a mm ce a 
căutat la acest spec acof lip
sit fără iui o ju tfi icare de1 
concluzia care ;se im, u rea.

Este adevărat că ali.id vor 
bește de niște melodii de V. 
Vasilache și alții, pe care or 
che-tra deal fel și m alte pri
vințe defi itară, le-a acopcTt 
peste strădaniile vizibile a e ce 
lor doi amorezi, care u r. mafii 
să convin ă cu alte ar;;umen.e 
publicul de eaaul lor sul ie tiv.

Floiica i cm o i care 'e ari 
îndelungați nu mai spune ni
mic nou, ,oti nuia Iu-, e n ulti 
ma vreme sa mei nu mai 'spe
răm, a căut t cu concursul d. 
Florin Scărlăteseu, n r’uT cu 
plet decadent, ră re’ea imigi 
nea de mult depă.iă d rea- 
iita’e, chiar* în t rgd mol'o- 
vean, inutil rri rmaî zat e tân 
guiri'e mu vale are ignorează

Arestarea spărgătorilor dela 
Casa Asigurărilor Sociale Petroșeni
In noaptea de 7 spre-^ Oct< 

a. c., s’a comis o spargere “ia 
caseria Casei Asigurar lor So
ciale din Petroșani.

Cassa de bani a fo. t perfo
rata cu ajutorul unui pistol cU 
flacără de acetilenă ți s’a furat 
suma de Lo.ooo lei, sumă din 
care se plăteau ajutoarele de 
'boală ale asiguraților.

Fără a faee mare zarvă, Po
liția din Petroșani 'a Cuspo mum 
că intensă pentru prinderea 
ră/jfăcătorilor.

Acea, ta muncă a și fost răs
plătită prin faptul că în .lec 
trecute Poliția a descoperi, pe 
faptași.

Aceștia sunt lonescu l umi 
tru, mecanic la Casa Asigură
rilor Sociale și pr.etenul său

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI “ 

momentele reprezen a c«, in 
dauna cerințelor piiinordale a 
le unui spectacol de artâ,(J.ocuJ 
celorla ți, pe linia ab ur lă a 
spectacolului, s’a re imțif de
sigur de artificialul și conîoiț 
mismul atmojerii aceleia în 
care tartele e consumă steri, 
ca sub un reci, lent sub,care s’a, 
realizat vilul, intr’o lume în 
care viața este tr.ijtă I iutii și 
care degradează omul la nivel 
iul me liului iau dezolant

Acele caractorjstti aie ar
tei de adente Lurgl ez con
temporane, evidente m acel iii ; 
dividualism dup i <âie omul 
este prezen at ca ant> o i l. 
făcând din .sati/acere i rebu- 
ințelor ale egoiste uni ul stop 
al activității sile, sau pesimis 
mul, negând încrederea n 
viață, in condițiile i oui create 
inasselu popu'ar iei i noi iert 
tru cucerirea a isfac.iil t ar
tei și culturi i auten lec în,capa
bile sâ satisfacă ceri ț le a- 
cestora, pe drumul ci It ralzi-
ii în viață șt al drigosfei de 

muncă, pentru rii'i area îrt e- 
gului popor din robia exrloa- 
tării omu'ui, realizați e i uum! i 
îu societatea so'.i.’lista de m j 
ne.

Mihall Mihuțescu

Ardelean Cornel 'de me e/ie 
electrician.

Infractorii si-au recunoscut 
vina iar acum se află sub ști
re de arest.

Rectificare
In ștrea pub'.i ată in ziarul 

nostru Nr. -113 din 21 .Nov. a c. 
<«ib titlul „Uniunea 'Sovietică 1 
a făcut un nou jțestcde generoJ • 
zitate față de țara noastră”, s’a 
strecura, independent ie voința 
uoa tră o eroare. Republicam 
aliniatul lespec iv, corec.at:

,Jn conformitate cu clauzele 
prevăzut de Co ivenț.a efi Ar
mistițiu, Sta ul Român ar fi tre
buit în acest caz, să sufere '.o 
penalitate care e îiâică, ’ipe.n ru 
întârzierea în contul ari.olu
lui, 1, la suma de prste Oco cooi 
dolari yâ p.entru întârzierile în 
contui arăcolu u 2. la suma 
de aproape un mili ,rd j im t te 
lei la va oarca din 31 Marți. 
IWb”.

Pe un teren dvsfUiuiat șl 
un tunp ploios, s’a discutat, 
la Simeria m tehui de cunpio 
nat înlre e hi,a gazdă CFRt 
Simeria și Phomx din Haii M- 
re, camționa fierie» a IV-a a 
Diviziei Naționale B

Jo ul ince,e mnamicciițar 
tea gazdelor cari, după câ'ev» 
minute (eJeaz.ă ,1 oasp ții pr© 
iau conducerea jocului l upă

7 minute Pl.diixla et o a ția 
ne fulgerătoare și reușqțe

a marcheze țrin cer trul ata
cant (jalis-care are noro ul să 
aibe in țoarti gazde or un 
docto și nu un [ort^c de fo l- 
ball.

Balo ,ul este apoi purtat 
depe o parte c c alilti a teiiel 
țiului , p . ni în (In ni tul 25 lând 
oaspeții reușerc dl 1 nou să în
scrie prin Megței ext ma 
dreațti.

Pupă al Jo'lea goii primit 
ceferi tii încearcă să marcheze 
și >eușe;c după o acți ne i o- 
lată a lui (rămân, care re e 
balonul lui Lovas și ai’ea ti n 
scrie imparabil în col ul st ng 
ăl porț î reducând corul la 
2 1

Reducerea scorul i ucu ajea 
ză gazdele cari înce rcă să pre 
seze pe adver ar ns i dîn nou 
oaspeții pun tăpânire pe joc 
încercând tot timpul poarta a- 
parată de dr petre cu — care 
este un factor ț-rn ipal 51 în
frângerii gazdelor.

Phonix își măre,te avanta
jul prin Gali, și 1 a'oș cari mar 
cealiza ultim.le puncte ale par 
b'dei în prima repriză*

La r luare oaspeții prest a 
zăun joc Idemon-tra.iv niciidă 
presiunii gazdelor cari nu icu 
șese să concrctiztze și rezulta 
tul rămâne același 4 —1 pentru 
Phonix.

Nu putem trece pu vederea 
slaba comportare a .echipei si 
meriene care s’a prezentat cu o 
echipă, din care !i;sa de antre
nament și de condiție fiz'că — 
cu excepția a câțiva jrC tori 
li[ e.;te cu desăvâr.ire. Ne mi 
ră foarte mult faptul că con
ducătorii acestei echipe nu 
caută să-și crească Cadre noui, 
cu atâ. mai mult c i cât e 
găsesc între munciîori elen, nte 
tinere de valoare caii sun^ ți
nute in umbră de placul'unora 
sau a altora. Tiie >ue să meițlo 
năm în schimb cumpoitare i < - 
chiflei Phonix care poseda o 

oondlțjB fizică excelentă, v<e- 
ză, echoot, cu un cuvânt fc* 
cjfl «re nevoe o echipă-

Divlz a Naționala A) 
Rezultatele tehnice

Buc.: Juvrnfua - I.T.A, 2-2 (0 1) 
„ C F.R B.—„U* 4 0 (■>•!

Media» : CFRT CSMM. 3 2(s I) 
Oradea ; Ltb U T>fcolor 2 2 (2 1| 
Petrr>»eni : Jiul A S A. 3-3 (2-i) 
T.-Mur»ș: RATA.-OermatB (2 2) 
Cluj : Frrar-Clocanul 3 I (3-0).

Divizia Națională B.
Seria ill-a.

Brad: Mica Min<rul 1 0
Hunedoara: Sparta U F.H.- 4 2

Seria IV-a
Turda: C F. R. lurda — C. S.

Aninoas* 10.

Reînființarea Asoc. spor 
tive „Oecidava“ la Deva

La liceul Ide băc-ți ,,l 
bal” din l eva, mtr u i cadru cl 
prietenie și .blidari a e școc. 
rea>că a gvut loc exiinU ce it- 
inființare a asoii ț.-i sporii,* 
școlare ,,becidava’

Ședința a io t onorata cu [ «w 
zența dior Lt| - Joi. Conț.a, 
președintele i^Sl’-ului ci.i 4 fl 
va, prof. Wolanschi i dăna- 
țenau.

1 rcgramul a-oci. ției țre^edi 
inființarea s; iți.lor stoitive pi* 
cum și pariiri,arej unei ec ii, e 
de 12 elevi la cursuri e de sl u, 
ce se vor ține in iarna ace.st i, 
fa Predeal, ușa robarei st-- 
turului și di cuutarea Unei cn« 
tuni de orcin admiiiLtraiiv, 

sc trece la alegere i corn je u- 
iui de ctnlucere al asociiției.

Ău fost ak î membri în • 
mite, elevii Gu a Oc avi n Ră- 
dulescu Gheorghe, llora Al 
inașan șî l orna Dragu

Lu.nl cuvântul d. l.t-' oL 
Comșa arata, ci .dispariția șo
vinismului și a'urii ce iasa e in 
cmiiția nece ară p.ntru ides- 
voltarea spor ului româ .e c E- 
ievii sportivi vor trebui să ■- 
iature din mT.tul lor ori <• 
ambiție ptr cnaiă c re nu nu
mai că imlpiedi.ă evoluț a e- 
chirelor pe tvr n dar dau spor
tului o fij.ă, umili oare”.

Apoi d. Lt-Col Corn a rn» 
mite in r.i organîzațiuni lo# 
sprijinii material și moral 4 
OSP-ulu . - a den a i oria-
ției două perechi de skiur,. 
fapt care a n.urai t foar egnult i 
elevii prezen,i, d ndule îr.cre 
dere 'n munca ce o vor ide u
ne.

Caracterul democratic ai 
Constituției Staliniste 

de M. Domniei

In viața po’itlca actuală a ț o 
poaie'or nu există c. es.iune 
mai arzătoare ;i m i con id - 
cabiki decât chestiunea ’tf.-mo- 
crației.

Pre a burgheză se ■..t.e.e 
elogiind minunii „demo raței 
apusene”. | arile anglo-sa'o e 
sunt declarare !e ace stă pre.ă 
model al temo.r ț^ei ,,de supr 
ck =elor”, „pure”; demna de a 
. îfi imitată in lotul.

Totodată p li i ie. i l urghe 
zi, sociologi șl ziar ti : u n- 
treprins în ul imul imp 
o campm e ’es'! i ă injnot’iva 
concepțiilor soviet ce, împotriva 
demo raț ei ovict ce I că
rei prii ipii și-au găs t o cons 
fințiie le.i lativă 7n egșea <1 

baza a U.R.S.Ș., — triu 
tia St alini tă. Ea au .pus n auiș- 
jare ce'e mai murdare ir.eiru :,i 
în scopul de a yon.gri legjmul 
sovieti in oc ii popoarelor lu 
mii întrebi

Aceste tacuri >'au mte;,'t, 
căpătând caracterul unei oie.nsl 
ve organizate ocm T u ne: «o 
da postbelică, cu 'oale că m 
anii războiului trecut rejtm'wl 
social i de stai s’a în Ir pt ,i 
încă odată îi mo ’. - ră ui, ce 
mon tr nJ viatiiî te 1 ii.

Acea t , e igur, ,i re to 
gica ei. Tocm i p treci re j 
mul sovietic și-a emorstrat u 
periorita e’ lui u;r ricî vi 
alt regim ne<ov:e ic, bargh zii 
reacționara e ag ț i n n c»<4 

înverșunat c© _ s.emei e.v nta- 
joase și pe'ția'.u1 ijhle or_aji 
zării pojtice a societății, s’is 
teme învocliite, tari i punct 
de vedere istoric, 4-au tr i: 
traiul. De a.een ei azir.t n pițirt 
atât de dușmănos ip noua de
mocrație a |irilo. Euippei de 
Est și Sud- Est, ale c ror po
poare au rupt in mod ! ot uît 
cu trecu ul, Jaând s. arta state
lor lor în propriile mâini și 
construmdu-.-.ii viaț- cor.spun- 
zator nevoilor si intereselor pronrii.

Pentru adevărata ștință’de»- 
spie societa e este <1 râ che 
ataunea democrații, 'escrț’i 
ei. Marii corifei si ști iter — 
ftlarx, Engels, Le lin 1 St Im 
an rezolv t de mult ce. sf’. io- 
blemă, au . as-o pe o ’yză 
știii.V ică de r.esdrimciita':. Pen
tru marxism-leninism pu,u ml 
de plecare în rezolvarea -h< d r 
nei de pre ’.'enio. rit;-r-”il cu- 
tărui sau cutării rejm c'e stat 
este; asigură oare consiiiuția 
Iul și orânduirile sale legislative 

reala participare a vroducăto i- 
ior principali ai socetiții, a 
claselor muncitoare la comt uc 
ba vieții sociale, la conducerea 
și administrarea totului? Cu 
alte cuvinte, core, pună oare 
legile statului conținutului n- 
suși al termenului de „demo
crație”, ceea ve în limba gre
cească înseamnă ',,puterei po
porului”?

Având această atitudine f?ță 
de che tiunep espr. .'em cra- 
tie, trebue recunoscut că (.ort 
stiiuția Stalinistă a țmsoliă t 
juridic puterea ppjporuiut, p r- 
ticiparea lui ce ermînată I. con 
duțerea vieții ’de 't.ț jj so. 
cială a țării.

Con ti uția Stalinistă, adept ' 
tă în anul 193o, a o^liidit ’ b 
solut precis schimbările r.i î- 
cale, care au avut loc in 1 i ți 
statului sovie ic in legnt ră u 
victoria soci l smulu i n p>e- 
cial, în legătură cu șc inb iri 
le în tructura de cl si ;. ' ocie 
tății sovietice. In U îSȘ in pro 

cesul con.tru.ț ei soiaișe au 
fost lichic’a e crasele exp ou» 
re. In mome tai atk\t.iri on 
stituțici, socie aton sovie icn 
consta din doua cl.se prie ej e 

muncitori și țărani‘ți <win ia 
telectuali.ate, c.re c icobr u Im 
preună și se iptrelceau n (ca n u 
cerea de t t a societ ții Și 
acest fapt care are o import a 
tă mo:;dialo-i. toiLă, este o in 
dit în Con/ă mie, al cifre , 3- 
lea srti o. glăsue te: n;r<_aga 
putere în U®SS up: iții.e <eior 
ce muiice:c in ora ce ist n 
ivercoana Sovietelor dcpi.t..țiîo 
celor c*e munce c ”.

Cu toata apare.iți ‘dc-mocra 
tică a unelor con ii u i bur 
gheze de a tizi, ț ri uipal d e <ă 
puterea se iii i ii âi i. c'asci 
ale cărei i t re u t pu e i i 
te-e clor majorității In ce.-a ce 
privește otg' i ve r lit că, a 
poi în societa'ea bur.Jiezî e., 
nu reprezi tă 'decât o formă a 
expre iei c i.ta urii vl elor L l.t 
guiteare <Va urma>
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„Valea Jiului, o cetate a democrației**
Impresiile ziariștilor streini cari au vizitat Valea Jiului

Aprovizionarea cu pâine
a populației este asigurată până la 15 Iulie 1948

— Urmare diu pag. 1 —

Minerii din Valea Jiului își 
fac pe deplin datoria

,,ln cele câteva ceasuri pe 
«are k-am petrecut n Valet 
fiului și din informa iile r>ti- 
mite asupra 'sjtu: ți i de aia, 
a declarat tov. Foind DL/uei 
lou, constat câ minerii din Va; 
iea Jiului își fac pe deplin ida1 
♦oria.

Pe când in Franța produc
ția scade, în Rotinânia <ste m 
•ontinua cieșt re. In Franța 
marile indu tiii sunt su > con
trolul trusturilor anglo-ame i. 
«ane. Franț i i ste transfomna 
•:1 în Lupenii ri Grivița de odrt 
■ioara.

In Valea Jiului inuncilornneai 
• liberă -, ea transforma ni'.ri 
te cassinouii de odinioară in 
•antine, tea re, l i', li teci, etc..
— totul în folosul celor ce mun 
eesc.

In Franța mcincltc>rtm«*a este 
asuprita și duce o luptă pr'n 
«na cu reacțiunea, lu ta c.re 
va fi încununata de succes”.:' i

Alcătuirea Partidului Unic 
Muncitoresc oferă noui 

perspective pentru muncitorime
„Presa reacționară ckeți na

— declara redacto.ul or^a.mlui 
Partidului Mu.icii din Llve, a 
„la Voix Ouvrier”, I i.rre FJi- 
colle vorbe,te mult dedate
le denuKraț ei populare. In Ro 
mânia am putut descoperi reali 
tatea.

Alcătuirea Partidului Unic 
Muncitoresc, oferă noui per
spective pentru clasa munci oa 
|e din România.

Impozite exigibile
pozitul pc salarii pe luna 'Octom1 
brie a. c.. _

Rati a icibua 'a kmipQii uk i'd'id i 
K) la sută asupra stocurilor de I 
mărfuri;

Impozitele: agricol, comer
cial și profesional restmte și 
cuvenite pe trimes rul 3 din e- 
xercițiul în curs.

Sunt deasemenea exigiu.e 
impozitele indirecte da orale'pe 
tuna curentă. __
, Ghișeele admi :i tr ț Hor fi 

■anciare și percepțiilor ;u t deși 
chise in fi.care zi șijdupă am.ia 
■ă’ între orele 15 — 19.

Cununi ie și sărbătorile le
gale, numai dimineața pân.i la 
orele 13. ....

Magazinul „GHERBAN“
JLJ DEVA

Anunță că i s’a repartizat de 
către O R A. P. cu ordinul de 
distribuire Nr. 13.366 din 28 
Octombrie 1947 următoarele can
tități de încălțăminte:

Bocanci bărbătești 11)0 perechi 
TOTAL : 100 perechi

Magazinul
GHERBAN DEVA

Marin Vasilescu
învățător

— Membrii Corpului D.dac 
fie din județul Hunedoara, îm
preună cu In.-pectoralul Șco 
iar, regreta p. erde ea colegu
lui Marin Va ilescu, din Mro- 
șeni, decedat in ziua ..e 1) 'No j 
embrie a. c, după un atac e I 
•ord.

Adt! em și pe acea ța cale, 
mângâie: i familiei îndurerate.

Vizitând Petroșcnii am pu
tut constata că muncitorimea 
din Valea Jiului este conțtie iță 
de munca de reconstruit e a 
țării și e hotărita >ă înv.li
gă toate greutățile ce-i stau 
in cale”.

Iar Legler Elmut (Rude l’ra. 
vo) declara ca vizita in Val.a 
fiului l-a impre ionat fo rt>- 
mult. „E io legiune mi u iatai 
și un loc de vechi luțtitori 
pentru d mo rație. Admir e- 
forturile minerilor de aic, mun 
ca de r con trucție și cultura; 
la ce se depune in Valea Jiu
lui.

Acei cari în b August 192). 
au tras in inunc torime 11 
Lupeni, acum și-au prim t răs
plata” .

„Valea Jiului o cetate a 
democrați i“

Donur.igue DțLsai b, redactoa 
re a revistei parisiene ,,La Ac

Popoarele se strâng sub 
steagul păcii și al democrației

(Urmare din pag, 1) 

hotărîtă împotriva dușmanilor 
interni agenți ai imperialisl 
mului strein’ spunea tov. t u 
șan Petrovi i, expriai nd voința 
popoarelor din J igosltvia.

„Pe noi ne însuilețețte cre
șterea puterilor Idcmo.ra ice, 
care sijnt mult mui tai i decât 
acelea ale reacțiunii și imperia
lismului expan ionist” ic'e.l ră 
tov. Tzancoff idin elejații bul 
gară, iar tov. KQssa lstvan 
(Ungaria) arăta, că „trebue să 
luptăm împotriva a< elor forțe 
care cauta să pericliteze pacea 
lumii”.

Austrieci și finlandezi, 'alba
nezi și palestinieni, francezi, 
spanioli, ital eni ș) gre i — rtoțî 
au strigat dela tribuna Congre
sului CGM lîn fața lumii ho- 
tărirea cu care popparele Iorrse 
strâng și luptă sub steagul 
asalturilor date de diplom.țij 
dolarului.

In marea bătălie pentru pace 
și democrație ce se desfășoară

Reforma
(Urmar* din pag 1-aJ

tile la distanțe de zeci de 
km. Pentru a ilustra cu cifre 
aceste afirmații tov, Lucrețiu 
Pătrășcanu a arătat în decla
rațiile sale făcute presei, că 
dacă până în prezent în me
diul rural funcționează 236 de 
judecătorii de ocol, cobform 
nouilor dispozițiuni ale proec- 
tului de lege vor funcționa 
cca, 730 de judecătorii cu se
diu' principal și secundar : cu 
alte cuvinte numărul judecă- 
tori'îor puse la îndemâna popu
lației rurale se triplează,

Se va lărgi competința ju
decătoriilor în așa fel ca nu 
toate cazurile să fie aduse în 
fața Tribunalului, Se va fixa 
o singură instanță de recurs 
procesele neputând fi tărăgă
nate cu anii.

Un element principal și nou 
prevăzut în noua lege este 
întroducerea în aparatul de 
judecată a asesorilor populari. 
Aleși U orașe de sindicatele 
muncitorești și de c- le lalre or* 
ganizațiuni profesionale, la sate 

tion” a ținut sa ara'e că a 
că adânc impre ionata de ce
le văzute în Valea Jiului Co 
meritând situația k'in V.,1 a Jiu 
lui, Dominkpie D sai ti a ca
lificat drept o „realizare ma- 
reața a regimului actu l” fap
tul ca „populația conlocuitoare 
de aici traește în olatât de per-> 
fectă armonie”.

„Se duce o munca culturală 
intensă și o luptă «.rânc na pen 
tru combaterea alcooli mu,lui-“ 
deficiență moștenhă Idin trecut. 
Muncitorimea din Roind da a 
fost vigilentă și nu s’a ?i al 
vândută capitali inului și tru ,tu 
nlor internaționale.

Valea Jiului e o cctițef'a de
mocrației” — a declarat in în
cheiere /iari ta franceza Fonii 
nicpie Iiesanti.

I, Herman coresp.

acum,'forțele păci în fruunto 
cu Uniunea Sovi tică, sunt in 
continuă creștere.

Sohdaiit i ea intern țonala a 
celor cc trudesc sc .e.volta 
și se întărejte permanent, —1 
iar rolul pe care l are F.S.M. 
în viața lumii nu esteL mm

Iar dacă acum în Grecia, în 
Spania, în 'Indonezia, popo.re 
le luptă cu armi .11 mână coi tra 
impe ia’i.tilor streini și a slu
jitorilor lor, clacă în Itilii șî 
Franța muncitaiimea este azi 
în plină ofensivă Împotriva li.i 
De Gasperi și urma,ii lu LRama- 
dier, dacă în Palestina poporul 
se ridică contra cptropi.orilor, 
e pentrucâ acest ■ popoare vor 
să-și croiască o vi ța nouă \ mai 
bună și mai biminoară, m caie 
să-și conducă singure destine
le. _

Și siguranța vi tor.ei lor o 
constitue steagul sub care sGU, 
grupat și se grupează toți cei 
ce doresc pacea și democrația, 

- forță care crește mereu.
I. Husneac

justiției
de obștea satului formând 
câte doi împreună cu un ju
decător de carieră completul 
de judecată, ei vor întroduce 
în instanță acel suflu nou de 
care va trebui să fie animată 
justiția deacum înainte.

Dar legea de organizare ju
decătorească, mai prevede o 
serie de schimbări care nu pot 
fi tratate într'un singur articol 
de ziar și deaceea ne rezer
văm dreptul de a reveni.

T. P.

Uzinele Metalurgice din 
Copșa Mică și Cugir 

livrează prompt din depo
zitul pronriu din București, 
Calea Victoriei Nr. 16, te
lefon 3 — 41/03 și 4—34,78 
direct comerefaoților și coo
perativelor următoarele : 

Tuburi d- vânătoare, car
tușe de vânătoare, capse 
Gevelnt, alice, precum sl 
scule de lăcăiuș'-rie (.-Iești 
patent, chei franceze chei 
tubulare, etc.) scule de 
pre zle și instrumente da 
măsurat de precizie, șublere 
și micromjtre. 5—5

BUCUREȘTI, 2> (Agerpres) 
Ziarele de azi publica cLt-' a- 
supra recoltei de anul acesta, 
arătând că aprovizionarei cu 
pâine a populați i este asigu-a 
tă până la 15 Iulie 1948.

Se va deschide o școală de contabili 
pe lângă Federala Deva

Pentru îmbunătățirea muncii cooperatiste în jud.
Federala Deva va deschide o scoaa de contabili, ia care vor
participa delegații cooperativelor din județ, cari nu au contabili. 

Cursurile vor avea loc la Scoaia Normală sub conduct 
rea d lui prof Băltăreț Aurelian.

Participări’ii au nevoie de certificatul de absolvire a 
cursu'ui primar (7 clase).

Examenele de admitere vor fi la I Decembrie.

Din activitatea Serviciului de Control Județean

Controlorul Victor
Simion refuză mita 

oferită de un soeculant
In noaptea de 2o spre I 

Noembric a c, organel er 
viciului de control au surprins 
pe Poclitaru Con tantin ci î Și 
biu, în timp ce transporta cu 
mașina, l.2oo, kg. țuica, Ico Kg- 
faina de grâu și o cantit .te, ai 
nă de porumb fără nici un a t 
care sa ju tifice proveniența.

Inculpatul a oferit mita con 
trolorului Victor Simion care a 
refuzat. In timp ce i :v dresau 
actele cuvenite j :culț attfl a fu
git fiind descoperit apoi în co
muna Hărău de cor.t'ol n 1 
Deac luliu. In prezent se alb 
deținut la dispoziță serii.ful .1 
de control ... !

Măcelarul Va>ea Fie cin 
Deva a foT surprins de cortro 
lorul Ciolan Nicoae in timp 
ce punea în consum carne pro s

Un bine cunoscut infractor
a fost arestat

Luna trecuta, măcelarului 
Abrudean Alexandru din I etro 
șeni, indivizi uecunoscuți i-au 
devastat casa, furându-i îmbră
căminte și obiecte în valoare 
de circa 80.000 lei. Primele 
bănueli au căzut asupra lui 
Gonea Francisc, jmăcebr, in
fractor binecunoscut, dispărut 
imediat după spargere.

Primim și semnalăm
Din comuna Râul A'b plasa 

Pui ni se semnalează, că :
Locuitorul Stoicuța Gavril 

din acea comună a fost pri s 
în noaptea de 28 Aug. a C. 
dosind un car cu 215 snopi 
de secară, dintre care I70 
erau bătuți, căuiârd si se 
sustragă dela cota obligatorie 
pe Cure trebuia să o dea fi
tului. Fiind sesizate autorită
țile comunale în frunte ca 
Primarul și jinâarm J delrgat 
și încă câțiva cetățe: i aceș ia 
au corstatat c le de n a. sus 
dresâ-d cuvenitele acte.

Nici până astîzi însă nu 
s’a luat imootriva acestuia 
nici o măsură.

Cerem ca o’ganele compe
tente să cercettze cazul Pe
depsind aspru pe cei vino- 
vaji.

Pentru anul vii or reuți a 
campaniei agricole de itoannJI 
deschide perspe.tive și mai nq 
bucurătoare, dat fiind marele 
suprafețe însam'jițate.

plita de vitei ce,;! .nterAcere» 
tăierii a fost prelungită păi A 1a 
3o Noembrie a. c, tj’au ure.at 
actele cu\ enite.

Noua comisie 
interimară a 
Federalei Deva

Mim terul Coop rație a iu 
mit priti de.izia No. 6373 o , 
nouă comi-ie int rimară 11 Fe 
deraia Deva compu iu’.ă -.uml 
urmează: președinte, d. 1* 
Drăean, membri ; A mășan Pe
tru, Limbeanu loan, Bota P., 
Lupu Victor, preot Fiamă iifr 
loan și lănășe cu Pctu ce i/or 
ri: Teodorescu Nizolae, I eica 
Andronic și Popa Adrian.

Zielle trecute Conca Francisc 
a fost identificat și arestat de 
organele pol țiene^ti. La cer
cetări s’a constatat că în r ade 
văr spargerea a fost săvârșită 
de el, împreună cu Filip Io if, 
dispărut.

Conca Frânase a mai re
cunoscut un furt săvârșit la xnă 
celarul Glodean Nicolae - ju
nior, de unde a furat 12 pici 
de oaie, pe care le-a vândut 
în corn. Livadia de Câmp

Cu actele dre ate, infractorul 
a fost deferit Parchetului, iar 
Filip losif, pus sub urmărire. /_

Prima școală de cadre
U.T.M. la Simaria '

Sub lozinca: „Cadrel? lioță/ 
resc totul”, tinerii UTM'-iști 
din organizația Simeria ,.u us 
bază unei școli de cadre serale.

Școala sre menirea de a rî 
dica nivelul cunoștințelor tine
retului muncitor dela A.ei reîe 
Centrale CFR și a tinerii ar e 
levi și ucenici din loeantate.

La deschidere au luat cuvân 
tul, ov. V. Ru et, M. Io: eseu 
și Pavel Popa, c’re u r..t t 
importanța acestei șfo’i în via 
ța tineretului -imerian.

Elevii și-au 1" t ngaji m<a 
tul de a-și însuți cat mai te-, 
meinic majLi.i.ul ce li se va 
preda în acea: ta școală. p

R. Fleșeriu coresp.
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Armata democrată grecească 
se bucură de sprijinul imensei 

majorități a poporului grec

I V. M. MOLOTOV 
a sosit la Londra

Comuniștii francezi nu acordă încrederea
lui Robert Schuman

Btl.<jRAl>, 21 (Agerpres). 
Tanjung transmite:

Po.-tul de radio al arm t ii: 
■acerate grcce.tî, comen.ânJ 
situația din ț iră, sul 1 ni za c'A 
primele rezultate aii e po i i- 
•b lui Sifulis, suit pe dd (a 
parte lupta crescândă a popo
rului grec împotriva monariia 
f«seismului si ui stăiâiior săi 
streini, și pe de altă parte teroa
rea cea mai sâr g roasă a tno- 
narho-fasciștilor împotriva popu
lației g'ectșt1.

Numai in cursul celor două 
unt «le re g mulul său S< fulis a 
provo-at 
patncți.

ucidtrea a peste 109

Dovada cea mai recen'ă a aser
virii, spune comentariu), este ho
tă ârea guvernului american de 
a tofilnț» un stat major mixt In 
realitate american, pentru lupta 
împotriva armatei democrate.

Deasemenea, comandamentul 
armatei monarh''-fasciste, trece 
asupra americanilor.

In concluzie, postul de radio 
a spus, că ocupantii șl sateliții lor 
pr»Cătesc actualmente o nouă 
ofensivă împotriva armatei de 
mocrate șt adaugă: ,Dar armata 
democrată care se bucură 
apr jioul imensei majorități a 
porului grec, se pregătește 
asemenea. “

LONDRA. — Vieceslav 
Mihailovlci Molotov ministrul 
de afaceri străine al 
a sosit 
venind

Dsa 
fertnța 
externe
Marți, 2b Nov. la Londra

URSS
LondraDu i inecă la 

cu avi inul, 
va participa
celor 4 miniștri de

care se desch'de

la cen-

PARIS. — După încercă
rile nereușite ale lui Lron 
Blum de a forma noul gu
vern francez a fost însărcinat 
Cu a'cAtuirea cabinetului d. 
Robeit Schuman fruntașul M. 
R. P

Cabinetul alcătuit de el în 
cursul nopții de Duminecă

Noui succese ale forțelor democratice grecești
24 (Agerpres)RMA,

Tass transmite:
Comunicatul Cartierului Ge

neral Superior al arm tui demo
crate grecești radio- i.'uzat a- 
•tăzi declară că uni.ăț'le subor 
donate Marelui Car i r din Mi 
cedo.iia Ce. tr la ;u atacăt 
un detașament in mic în apro
piere de satul Vranduș.

După ol uptă care a dur .ț| 
5 ore, inamicul s’a retrag

In ziua de 14 Noembrie, a 
celeași unități au ocupat du, ă 
o luptă îndârjită isatul Pendo- 
lop din se.torul xeres-

Unită'.ile subordonate 'Mare
lui Cartier din AțaceTonia Ră-

I

„Trece Tito Romania“
(Urmare din pag 1)

lui nouă de ine ga lat patrio
tism,

Tlntretul a vrut să In- 
cht e dani de 29 Noemvrle, 
anivei sarea tinerii R publici 
Popu.are, minunata sa rea- 
Uzire. Exceptând faptul că 
tnlțatâ pertru a tasiă dată, 
linia ferată a f st desă- 
vă ștă încă din 16 Noem- 
bre, In entuz asmut dtna- 
m cului tineret vecin.

Adunat d n Bosnia șl H r- 
ț'govma, dm Se bia șl Crea
ta, din Mu tenegru, Slove
na șt Maad >na a. tn cea 
mal desăvâ'Ștă unitate st 
tnf ă't'e pcnt'u mut b.nele 
de măine al tu'uror.

întocmai ca <n tara noa
stră cel 300 de tineri mun
citori uiemrști, fo'mând I 
b /gala voluntară „Gh Ghe- 
o gnlu D’j“ care p» șonti- « 
e'ul Agn tel Ins .f'etește ima- I 
ginea ero ca a noului nostiu 
tine et. vreonlc oe realitățile 
r'giir.u’ui aopula', h>ta ât 
să onir bue asemenea prie
tenilor lut vecini la conso
lidata demo rației populare 
In țara noistră.

O tunde, pe Bosna sau 
pe Tă nave, ori aiurea In 
alte ță i cu regimuri popu
lare acolo unde clasa mun- 
cl'oa e — detașementut de 
avmtga'gâ al întregului po
nor— conduce destine e spte 
bunăstare șt P'Og es, se 
muncește șl se cămă, cu un 
elan tării p ecedent, pentru 
o viață fer ciă pornită cu 
Inc ei>re șl 'nsuf ețlrt pe 
drumu v ctorlos spie soda- 
l sm.

NI. Nlih.

de
po- 
de

săriteană și din'Tracia u^tăcăt 
inamicul care ince rcă să por
nească o ofen.ivă in sectorul
Haiduș. ....< , I

Numărul greviștilor 
francezi s’a ridicat la 
peste 1 milion

cunrinde 9 membri ai M R. 
P., 6 socialiști de dreapta, 3 
radicali sicialiști și « ți 3 
membri din partidele de cen
tru

Jsq'ies Duclos nurPforui de 
cuvânt al Parii lului Comunist 
Francez a declarat în Adu- 
narea Nuțională că, comu
niștii nu acordă îr.credtie Ini 
Schuman datorită activități 
sale trădătoare din timpjl •- 
CupațiH germane.

PARIS. Numărul grevistilo 
francezi s’a ridicat la peste 
1 milion. Marți, urmează să 
intre în greva îr.că 10 000 
muncitori din construcții din 
igiunea Parisului. Tot M rți

vor începe greva și docherii 
din L’Havre.

Nota de protest 
a Ungariei remisă 
Statelor Unite

Mișcarea de nemulțumire din Italia 
tot mai mariia proporții

ROMA. — Mișcarea de ne 
mulțumire clin Italia ia pro; orț.1 
tot mai .mari. In Apun un.e 
se află centrul mișcării a fo tj 
declarată greva gener lă. JăJ 
rănii nu ies la munca câmpului. 
Legea excepțională a fost ce.re 
tată în '.mai m'ul.e localități din 
regiune- ...,j .

Fasciștii și propriletjrii agri
coli di.i Sud încuraj .ți de po 
lițife provoacă și se folosesc! 
de arine împotriva muncitori
lor și țăranilor. Un membru aj 
Partidului ConșunLt Jtal..n a 
tost împușcat 'de ace;te ban' 
de.

ACORD SUPLIMENTAR ECONOMIC
între România și Polonia

BUCUREȘTI, 22 (Agerpres) 
Eri seara a avut loc la amba 
sada Poloniei o recepție cu O- 
cazia încheerii acordului supli1 
mentar economic între Romă 
ma si’î’oioma.

Au vorbit cu acest prilej d.

Szymansky ambas-dorul Po
loniei la București și tov. I G. 
Maurer subsecretar de Stat h 
Ministerul Indus ri i î o lei
tului, care au sublini t impor
tanța acordului ți persre..i. ele 
de viitor în ce pri.e te cola
borarea între cele două ța*i.

Problema unanimității marilor 
puteri discutată la O. hi. U.

NEW YORK In ședința O. 
NU din 21 Noemvrie a L st 
adusă în discuț’e problema 
unanimității mardor puteri

A. I. Vâșin ki a rostit cu 
această ocaz’e un nou discuis

în care a adus argumente 
imnortante pentru susținerea 
tezei sovietice. Maj >ritatea 
delegaților au st b iniat cu vii ; 
aplauze cuvântarea șefului 
delegației sovietice.

înființarea primei brigăzi de recon-
I

strucție studențești la noi în țară
BUCUREȘTI, 22 (Agerpres). 

La Cluj, studenți care au mun 
cit în brigăzile de reconstrucție 
din Bulgaria și Jugo fa via, 
în cadrul U.N S.R- au pus ba
zele unei brigăzi de recon.truc 
fie, care va lucra pe șantier

.a instalarea conducte or de gaz 
metan.

Citili

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

Echipajul unui vas ameri
can s’a revoltat contra între 
buințârii soldațlor la descăr
carea vaselor pe care munci
torii greviști din Dorturile fran
ceze au refuzat să le des 
carce

BU rAPESTA. Ministrul 
de af-iceri strrine al U'gidei 
a remis o notă de protest 
guvernului Statelor Unite îa 
Care arată, că ejjtorul acor
dat de autorități e americ ne 
lui Pf iffer este o încurajare 
a elementelor fasciste.

Schumacher, leaderul socialist 
de dreapta german huiduit la Oslo

OSLO. Schumacher, lea
derul socialist de dieaota ger
man, Care a fost invitat de 
curând în Arg'ia de partidul 
laburist, a fost fluierat la 
O do, cu ocazia unei confe
rințe pe care a ținut o acolo.

Miile de muncitori și sta- 
denți l-au huiduit a’unci, când 
el a atacat no'it'ca de pace 
pe care o duce Uniunea So
vietic?. Ascultătorii au stri
gat: , N’avem nevoe de iu 
nou fiihrer german.“

Federația Sindicală 
Mondială respinge 

„Planul JMtax-Miznll*-*'
PARIS — Federația Sin

dicală Mondială nu va lua în 
discuție planul Marshill. Cu 
o maj ritate sdrobitoare ace 
astă problemă a fost ștearsă 
de pe ordinea de zi.

De altfel, propunerea ace
asta a f st resoinsă mai îna
inte și de Louis Sailanf, se
cretarul general al F S M, 
Care a considerat planul Mar- 
shall drept .,o armă a expan
sionism lui american "

Presa ungară se ocupă îndeaproape de 
vizita guvernamentală maghiară la București

BUDA PESTA, 24 (Ager- 
preș) M.T.l. transmite:

Toată presa ungară de 
Sâmbătă se ocupă de vizita 
delegației guvernamentale un
gar* la București.

Ziarul SZABADSAG scrie 
că apropierea dintre Cele două 
popoare vecine deschide un 
nou capitol în istoria politică 
a Europei Centrale.

VILLaGOSSaQ scrie că 
această vizită conslitue do
vada că politica de ură ațâ

țată ii mod artificial in Scd- 
Estul eurocean și împiedecând 
colaborarea dintre popoare, a 
dispărut pentru totdeauna.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului ia 
localul Prefecturii

Impr tneria județului Huncdo.ra Deva 797—1947. <


