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N 22 IUNIE 1941 - 22 IUNIE 1945
Se împlinesc 4 ani de când hitleriștll- 

legionaril și clica lui Antonescu a târât 
România îo războiul criminal antisovietic. 
Acest act a fcst pregătit de mult de 
trădătorii patriei prin învrăjbirea po
poarelor conlocuitoare unul împotriva 
celuilalt ș' a tuturor împotriva Unl- 
un i Sovietice. Zidul acela chi
nezesc care ne desoărțea, asupririle 
care nu au permis majorității po
porului româa să-și facă cel puțin o 
imaginație despre stările de lucruri din 
U. S. Propaganda mincinoasă germa- 
nă-hîtleristâ care căuta să falsifice ori 
ce știre pornită din U. S., a pn:gătit 
războiul care s’a dezlănțuit cu o furie 
ne mai întâlnită. Nu s’a ținut cont de 
reguiile războiului populația civilă a 
fost masacrată, casele și locurile de 
cultură arse până în temelii. Dar An
tonescu șl clica lui sunt și criminalii 
poporului român însăși cei șașe sute 
de mii de tineri români mor(i pe câm
piile sovietice sunt victlmlle conduceri 
antonesciene. Greutățile economice ciu- 
zate de j ful nemțesc de aservirea țârii 
noastre Intereselor germane sunt ur
mările politicei criminale dusă de Aa- 
tonescu.

A venit ziua de 23 August când 
după lupte grele și sacrificii suprao
menești hoardele nemțești au fost îm
pinse până îa Interiorul țării noastre 
Iar România scoasă din războiul de 
|af dus până atunci.

Cu țoale nelegiuirile comise de hit- 
lerlștli șl fasciștii români poporul sovie
tic nu a confundat nici o dată poporul 
român cu aceasta bandă. Armistițiul 
generos acordat de U. S. dovedește cu 
prisosință acest lucru, iar după ce Ro
mânia a pășit pe drumul adevăretei de
mocrații la 6 Maitie Uniunea Sovie
tică ne-a redat Ardealul de Nord care 
ne-a fost rupt de țara noastră în urma 
odiosului tratat dela Viena. Niciodată 
în istorie nu s’a pomenit ca o țară în
vingătoare să dea teritoriu unei țări 
învinse de ea.

Acordul economic încheiat cu U.R.S.S. 
în condițiunile cunoscute încoronează 
încrederea ne care poporul sovietic o 
pune in poporul nostru și dorința 
U. S. de a vedea Cum țara noastră 
pășește pe calea propășirii economice 
șl a democratizării țârii.

Dar dacă poporul sovietic nu con
fundă poporul român cu clica de tră
dători, antonescieni șl legionari, dato
ria poporului nostru este de-a se deso
lidariza complet de toate crimele să
vârșite de aceștia prin pedepsirea lor

exemplară și în Gpeclal a Antoneșfilor 
și elicei lor mârșave cari au târât țara 
la dezastru.

Să facem astfel ca nici odată țara 
noastră să nu mai'servească ca bază de 
atac împotriva U R. S, S. iar poporul

român să nu mai poată ti târât în răz- 
boiu împotriva intereselor sale.

In strânsă prietenie cu U. S. și ce
lelalte state din jur să păzim roadele 
victoriei și să făurim o pace trainică în 
această parte a Europei,

Condamnarea trădătorilor polonezi
Eri s’a terminat procesul celor 16 

polonezi cari sunt vinovațl de acte de 
trădare și sabotaj împotriva armatei 
Sovietice. După depozițiile martorilor 
acuzații ș'-au recunoscut vinovă|ia. Fap
tele lor sunt grave. Dela Informații 
tendențioase tlmise guvernului din Lon
dra despre starea genera'ă în Polcnia 
șl până la pregătirea ur°i forțe armate 
care să acționeze impotriza armatei 
sovietice cu sprijinul nemților care aș
teptau numai momentul în care țările 
de vest se vor nuica împotriva Sovie
telor. Ziarele lor subterane acuzau la 
un moment dat și Artglia mal ales

după conferința diu Crimela unde s’a 
pus baza înțelegerii referitor la proble
ma poloneză. Cei 4 vinovați principali 
între care Gen. Oculkki șeful acestor 
bande au fost condamnați la închisoare 
dela 5-10 aci.

Trei acuzați au fost achitați deoarece 
nu s’au găsit destule acte doveditoare.

Ceilalți vinovați au fost condamnați 
la pedepse mal mici.

Uniunea Sovietică șl-a dovedit și aici

generozitatea sa, arătând ca nu vrea 
să se răzbune pentru faptele criminale 
comise de acești trădători.

MANIFESTAȚIE 0£ PRIETENIE ROMâNO-MAGHIARA
Cuvântarea tov. Mlhal Farkas membru In C. C. al P. C. 
maghiar șl deputat In adunarea națională maghiară

Scumpi prieteni româoi,
Dragi tovarăș',
Salut, în numele poporului maghiar, 

în numele Frontului Independentei din 
Ungă; la, clasa muncitoare din România, 
plugărimea, intelectualitatea progresistă 
și democrația românea că.

Sa ridicat In fața Europei ziua fru
moasă a libertății. O nouă epocă a în
ceput.

Fascismul german, hitlerlsmul, a fă
cut totul în țările pe care le-a subjugat 
ca să asmuță popoarele unele împotriva 
altora și a izbutit să arunce poporul 
maghiar și ccl român într’un război 
criminal împotriva marii Patrii a liber
tăți', Uniunea Sovietică.

Victoriile splendide ale Armatei Roșii 
au pus capăt fascismului ațâțător la 
ura dintre popoare.

Dzcă ne putem întâlni astăzi în mod 
liber aci, aceasta se datorește marilor 
victorii ale Armatei Roșii eliberatoare^

Tovarăși șl prieteni români, reacțiu- 
nea feudală a Iul Horthy, Crucile cd 
săgeți maghiare, veninul asasin al șo
vinismului, au încercat să scoată difl 
Inima poporului maghiar prietenia, res
pectul și stima pentru celelalte popoare ; 
și cu gândul la imperiul Sfântului Ște
fan au d s pe un drum greșit poporul 
maghiar. Au mințit poporul maghiar că 
el numai atunci va fi fericit, dacă va sub
juga pe croațl, etc. Imperialiștii maghiari, 
Șovinlștli maghiari, s’au străduit să sub
juge popoarele care trăesc în spațiul 
dunărean. Șl înainte ca fasciștii germani 
să vorbească de .un popor de stăpâni-,• 
Imperialiștii șl șovinlștli unguri au șl

afirmat că în Bazinul Dunărean ungurii 
sunt singurul popor șl câ Dumnezeu 
I a desemnat pe ungur ca să domnească 
aajpra celorlalte pcpoc.r» din regiunea 
Dunării.

Noi, Democrații unguri am luptat șl 
luptăm, în modul cei mal hotărât, Iu 
modul cel mai ascuțit, împotriva șovi
nismului maghiar, împotriva acelui gând 
care spune că ungurimea numai atunci 
poate fi fericită, când stăpânește alte 
popoare.

Șovinlștli, au luat cu precădere masca 
de patriot. Șovinismul n'are Îti6ă nimic 
comun cu patriotismul!

Numai acela este în orice țară un a- 
devărat patriot, care luptă împotriva 
șovinismului, cate educă propriul său 
popor în spiritul respectului șl priete
niei față de alte popare.

Relațiile româno-mat lilare.
Atâta timp cât reacționarii au condus 

România și Ungaria, relațiile dintre cele 
două popoare ai: fost înveninate, A fost 
Suficient să înlăturăm pc acești reac
ționari șl dinfr’odafă s’au schimat re
lațiile dintre poporul român și cel ma
ghiar.

Credem șl nădăjduim că ungurimea 
din Ardeal, alături de poporul român, 
va lupta în primele rânduri pentru con
solidarea regimului democratic în Ro
mânia.

Noi democrații maghiari suntem In
teresați ca democrația românească aă 
fie puternică șl de nesdruncenlt.

Tovarăși și prieteni, să înlăturăm a 
cel zid pe care reacțiunea La pus în- 

— Continuare în pag, <-a, —

z, PRIETENIA
A între popoare

Poporul român șl în spec’al cel din 
Ardeal urmărește cu un interes deose
bit strădania guvernului român de-n 
statornicii relații de prietenie cu popo
rul maghiar.

In trecut regimurile zise democrația 
șl fasciste făceau *otul pentru învrăj 
blrea acestor popoare știind că numa 
așa îșl vor mal putea prelungi dom! 
nația lor. Fascismul în frunte cu Hitlle 
nu ar fi putut scălda Europa în săng 
dacă nu reușea în conștiința poporulu 
său să Infiltreze ura și disprețul pentr 
alte popoare. Războiul pornit de Hl\ 
Ier, clădit pe minciună s’a termine 
cu înfrângerea Iul complectă. Fopoa 
rele Europei se ridica și, încep s 
vadă unde au fost târâți de slăvlton 
urei șl care este soarta acelora cai 
au vrut să domine alte popoare. Ine» 
pe o nouă eră în relațiile dintre pi 
poare între adevărațlt săi condacătoi 
Popoarele îșl trimet salll să vadă 
să cunoască celelalte popoare să- 
împrumute din cultura șl tedinRa Iu 
Astfel trebue să privim șl vizita fătu 
în zilele acestea la București a ta 
Mihail Farcaș membru în biroul po 
tic C. C. al partidului comunist d 
Ungaria șl deputat în adunarea N 
țlonală maghiară.

Prietenia poporului român cu i 
maghiar nu este nouă, ca a f&i ... 
întunecată totdeauna de regimurile as 
prltoare cari au asuprit poporul n 
ghlar șl cel român. După cum a sp 
Tov. Mlhall Farcaș la adunarea țlnt 
la București în zilele acestea prlete 
popoarelor noastre s’a născut în lai 
comună dusă de țăranii români șl t 
guri pentru pământ. Dozsa, Hoi 
Avram lancu șl Kosuth sunt eroii l, 
tel pintru libertate a ambelor popoa, 

Astăzi acest fir este reluat, pop 
rele noastre vreau să trăiască în pi 

Marea manifestație de simpatie 
cută cu ocazia reintegrării Nerdi 
Ardealului în administrația țării. , 
clarațlile Dlul Dr. Petru Ciroza prl 
Ministru al Românie] făcute 
prilejul congresului Uniunii Popu 
Maghiare, Marea demonstrație de M 
19 VI a. c. din București pentru p 
tenia între poporul român șt cel i 
ghlar Iar mal pe urmă declarațiile îi 
Teoharl (leorgescu rostite la Clu, 
prilejul unei conferințe administra 

pentru reîntoarcerea jandarmeriei. 
lei jandarmerii cari nu are rtlcl c 
pătură cu trecutul reacționat", 
foaie garanții că prietenia dintre 
porul român șl cel maghiar est 
drumul cel adevărat al democrațl 
înfrățire! dintre popoarele noa 
Urmărind exemplul U. S. șl slâr 
ura șovină care mai sălășluiește în 
știința unora vom putea înlătur 
ultimele suspiciuni cari mal sta 
drumul frăției adevărate.
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Adunarea comisiei locale a Sindicatelor Unite y 
pentru pregătirea conferinței intersindicale \

Marți 19 Iunie a. c. a avut loc la 
sediul sindicatelor unite din Deva, adu
narea comisiei locale, în vederea pre
gătirii conferinței intersindicale, care va 
□vea loc la 1 Iulie a. c.

După deschiderea ședinței, s’a slabl- 
bilit numărul membrilor cotizanți, pre
cum și alegerea de legaților permanenți, 
după cum urmează:

Metalurglștl: 170 membri, deleg, la 
Corn. loc. Oenad.j |

Constructorii; 367 membri (raion) 
delegați KGkosi și Feh£r.

Alimentar: 300 membri, delegată 
Qașpar Magdalena.

Artele grafice: 62 membri, delegat 
Pârvu Eugen.

Sanitari: 400 membri (județ), dele
gat Dr. Fușu.

Funcționari particulari: 170 membri, 
delegat Schmldt.

Funcționari publici: 80o membri (ju
deț), delegați Zăvolanu și Văideanu.

C. F. R.: 644 membri (raion), dele
gați B ob șl Strtjan,

îmbrăcăminte: 136 membri, delegat 
Risenberg.

Frizeri: W membri, un membru cb- 
lervator.

Profesori: 130 membri (județ), un 
membru observator.

P. T. T.: 198 membri (județ), dale- 
țat Mihalcea.

In total sunt 5091 membri.
După fixarea acestor delagațil, s'a 

recut la alegerea legală a funcțiuni- 
or după cum urmează:

ĂMBAtA 23 IUNIE orele 18

va avea loc fn sala 
Festivi a Prefecturii 

> MARE

NTRUMIRE PUBLICA
convocat* de Comitetul 

coloniilor de vâri — 
ublicul devean este invitat a lua 
arte in număr cât mai mare având 

in vedere scopul măreț 
al acestei întruniri

lepunerea jurământului membrilor
comisiuneî de calificare profesională

In tiua de 20 Iunie a. c. fn fața re 
ezentanțllor publici și autorităților 
mpetente, s’a procedat la depunerea 
ământului membrilor comlslunel 

calificare profesională șl a noilor 
«-președinți, al Comlslunel Interimare 
lângă Oficiul camerei de Muncă Deva.

Președinte: Villam KCktisl. 
Vice-președinte: Schmidt Nicolae. 
Secretar: Pârvu Eugen.
Casier: Bjț E.
Bibliotecar: Mihalcea Liviu.
Cenzori: Genad Henrlch, Dr. E Fusu,

r» ȘTIRI SCURTE ♦,
• Intr’o cuvântare rostită la Hahfax, sir Stafo.d Cripps a decla

rat că evenimentul cel mai Izbitor care s’a întâmplat pe continentul 
european In cursul războiului a fost desvoitarea tendințelor spre stânga 
in sânul dif Mitelor popoare.

El a sutlinir.t că, dacă Anglia urmează să participe la reconstitui
rea Europe! atunci ea t.ebue să aibă un guvern bucurându-se de o 
simpatie largă printre noile guverne depe continent.

• Oupâ cum am anunță corespondentul agenției REUTER, ARRIS 
DELUH1OTIS, întemeietorul comunist al forțelor de luptă elassiste in 
1942, a rost ucis la 15 Iunie in urma unei lupte in munți, cu garda 
„națională* greacă, in apropiere de orașul Arta,

• Postul de radio Fraga anunță că trei partide de stânga cehe — 
partidul comunist, partiaui social democrat și partidu, socialiștilor cehi 
(partidul d-lui Beneș) — au hotărât să formeze „blocul național al 
munciturilut dela orașe șl sate".

Ele au încheiat un acord cu privire „la o politică comună în toate 
chestiunile cu caracter public din Cehoslovacia eliberată.

• Luni seara, eu prilejul dineului oferit in onoarea bisericii și 
națiunii ruse, arhiepiscopul de Cantebury a rostit o cuvântare declarând; 
„In spateie relaț.llo,' dintre cele două biserici ale noastre, se află re- 
iupiie dmt.x cele doua națiuni ale noastre, care nu au fost niciodată 
atac de strânse și at&t de importante ca in această clipă”.

înființarea Apărării Patriotice la Balomlrul 
S de Câmp
Comitelui de inițiativă din Balo- 

mirul de Că np format din Gheor- 
gtu Culina, Ceaț Vasile și Idmbeanu 
loan a propus înființarea Apărăm 
Patriotice m această comună.

Pentru înființarea acestei organi
zații s a ținut o ședință publică in 
ziua de 12 Iunie. Au luat parte 
un mare număr de săteni și să
tence.

După ce li s'a arătat scopul a-

Sătenii Gin Salomirul de Câmp s’au organizat 
X în Frontul Plugarilor
Plugarii din Baîomirul-de-Cârap, 

pătrunși de ideia că, țara ruinată 
de fasciști trebuie refăcută, și-au

După ce 3*a citit decizia ministerială 
de numire a Iov. Wiiiam KokOsi șl 
Slmon Ales, ca vice-prcședințl In Co
misia Interimară, în fața d. Prim-Pro- 
curor Opreaiui șl reprezentanților Came
rei de Muncă, d. Insp, Oârboveanu ș 
d. Tlreanu șeful Camerei, noii funcțio
nari au depui jurământul,

Văideanu Longhln.

Contabil: Felsner Eugen șl dactilo
grafă Radu Eugenia.

Alegerea s’a făcut ca unanimitate de 
voturi.

cestei organizații, s’a ales urmă
torul corn tet: Vulcu Toma preșe
dinte, Straia Virgil secretar și 
Olimpia Enache cameră.

Sătenii și au luat angajamentul 
de a sprijini această organizație 
care va ajuta pe cei nevoiași și 
pe acei copii, ai căror părinții s’au 
jertfit pe câmpul de luptă pentru 
a asigura libertatea poporului În
treg.

pus în gând să se organizeze în 
Frontul Plugarilor, organizație de 
luptă pentru drepturile inasselor 
țărănești.

in acest scop, în ziua de J2 
Iunie s’a ținut o mare adunare în 
această comună alegându-se un 
comitat format din: Bonța Emilian 
președinte, Fereliean Laurian vice
președinte, Angliei Avram secre
tar, | ârau Ion casier.

Acești plugari organizați In Fron
tul Plugarilor, au făgăduit să spri
jine guvernul poporului șl să lupte 
co'. cof r” toți bunii democrați 
pentru stârplrea rămășițelor fas
ciste.

Apărarea Patriotică 
Hațeg

In vederea campaniei pentru
sprijinirea copilului, Apărarea Pa
triotică din Hațeg aranjează o 
mare serbare câmpenească în 
ziua de 24 Iunie în parcul orașu
lui la care va da concursul 
Armata Roșie cu un ansamblu 
de dansuri șl cântece.

Publicul este rugat de a par
ticipa prin sprijinirea acțiunii A- 
părării Patriotice.

Va avea loc duminică 24 Vl.a.c.

Manifestație
antJ-șovină la București

— Urmare din pag, l-a — 
tre popoarele noastre. Să întindem u- 
nul altuia mâna șl mână în mână, 
umăr la număr, să luptăm, să muncim 
pentru un viitor mai frumos al popoa
relor român și maghiar, pentru fericirea 
copiilor '"noștri.

Prietenia dintre poporul român și 
poporul maghiar au întărit-o cu sânge 
fii poporului român, soldațll și ofițerii 
eroici ai diviziei „Tudor Vladlmlrcscu" 
și cu ai atâtor altor unități ale bravei 
armate române. Poporul maghiar nu va 
uita niciodaiă că fiii poporului român, 
alături de eroica și glorioasa Armată 
Roșie, și-au vărsat sângele pentru In
dependența maghiară, pentru libertatea 
poporului maghiar.

.Contrabandă cu aur
A. In urma constatărilor că 00% din 

producția de aur dela minele din Brad 
se fură șl în urma ordirelor primite 
de’a forurile superioare, d-l șef al Po
liției lancu Tudoran, organizând echipe 
pentru descoperirea autorilor, a intre- 
prins o anchetă din a cărei rezultat s’a 
obținut descoperirea unei bande, locui
tori ai comunei Bălța care se ocupau 
cu contrabanda aurului.

Autorii au fost deferiți Justiției, Iar 
celor cărora ou II s’a putut găsi probe 
suficiente pentru a Ii se des.hlde acți
une publică, s’a obținut aprobarea fo
rurilor competente de a fi Internați în 
lagăr pentru a nu mal lua legătură cu 
restul infractorilor care pânft’n prezent 
n’au putut fi descoperlțl.

Populația refugiată din 
Ardealul de Nord este 
obligată a se înapoia la 

vechiul domiciliu
Populația de pe teritorul urban 

la Județului Hunedoara (Deva, 
Brad, Hațeg, Hunedoara, Orâștie, 
Lupenl și Petroșani) refugiată din 
Ardealul de Nord, este obligată 
ca pftnă la data de 1 August, 
să se prezinte la vachiul domici
liu.

Mijloacele de transport se ob
țin la Prefectura Județului.

Sunt exceptați funcționarii pu
blici, lucadrați In autoritățile lo
cale și numai dacă nu au primit 
ordine de transferare In Ardealul 
de Nord.
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