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Glorioasa Armată Română Democratică a trecut prin orașul nostru
..................................." — y

/\
Impunătoarea primire făcută trupelor Române 
ce se întorc depe frontul împotriva hitlerlsmului

fost 
unei

au

Zidz de 2 August a. c. a 
pentru orașul Deva prlejul 
n ari bucurii

Vitezele trupe române, ce 
'frânt armatele hitleriste, alături

de glorioasa armată Roșie, au tre
cut prin orașul nostru.

De dimineață, o ploaie măruntă 
iși revărsă binefacerile ei pe o- 
goare Dar razele soarelui lucesc, 
străbătând nori), la fel cum bra
vii, pe cari ii șteptăm, au biru t 
ntucericui, distrugând hoardele

hitleriste.
Încă de dimineață orașul este 

pavoazat cu drapelul român alături 
de cel al națiunilor aliate. In vi
trine, efigiile Generalissimului Sta- 
lin, M. S. Regelui sunt ex
puse înconjurate de flori.

Majoritatea populației se în
dreaptă, spre locul unde urmează 
să aibe loc defilarea. Funcționarii, 
organizațiile de massă cu buchete 
de flori trec în coloane luând loc 
îndealungul străzii unde urmează

pe tov. 
inginer 

tov. Ge- 
Comandantul

Cetă eni! Muncitori! Plugari! 7 
Intelectual:! Ostași! Femei! Tinerii

J
Sart-rn în preajms lui 23 August 1945. Se îrapin-.ște un an de când 

datorita «ic -ii glorioase; Armate Roșii, datorită actului curagioș al Regelui 
uupirat d . Partidul Comun st susținut șl urmat de Frontul Unic Munci
toresc și de celela’te brțe cu adevărat patriotice, România a fost smulsă din 
gb are’e bestiile.* hitle-isre.

Roba nernțe scă, târîr-a poporului în războiul imperialismului german, 
Jefuirea b gâții n țări', masacrarea și asuprirea nemiloasă a naționalităților, 
arestarea, schingcr/a celor mai buni patrioți, dictatura teroristă și sângeroasă a 
im Anb nes: i, sprijinită d> f isc: știi legionari și reacționari in fruntecu Maniu 
j Br>t — , fost înlăturate.

N: s’a de chis ca’ a propășirii, bunel stări, a ferici ei și a libertății.
Convenții dc. armlslițiu nr.-i dat posibilitatea, cu ajutorul glorioasei 

A.mate Roșii, să curăț.m țira de harfele fasc.ste, să eliberăm Nordul Ar- 
dealuiu și trecând granițele ie V-st tâ contribuim la câștigarea victoriei Io

te, ori înf ângerea p -•.piiubre necondiționată a Germaniei Imperialiste.
I a<>?F.te ț'ip.e cst.Ș'i rmatci Române democratice în frunte cu pan

duri. - • c. i t -izi- Tudoi V Jdimircs u Debrețin s’au acoperit d-> gloria
Sf Țările d .porului ro-tru pentru a oniribui I* terminarea grabnică a 

râzbo ului antihriler st n’au putut fi împiedecate ds forțele reacționare con- 
dus de Rădes::: Macin, B ătiatju.

Ponorul R mân LL.smdu se de libertatea câșfgată mobilizat in masse 
mari u iașe a împiedicat înce rcarea de reintroducere a d ctaturii, punând în 
i lj; de 6 Martie bezele țr ilel democrații progresiste a țării.

Inroui in rândurile popoarelor democratice dornice de pace și 
libertate.

Ca< . -irâtită de el este urmată astăzi de pc.corul nostru, care sub câr
muirea gi vurni.liji la. gă concentrare democratică, prezidată de dr. Petru 
Gros . d4 lovituri

Poporul le-a 
pe pr z'țiî oc r ate 
fo’țcfe de construcție a rațiunii, pri i abotaj 
spe s^ei ș> □ cam pa: ilor de minei :n*.

Cetățeni!
23 August 19 ;□ gâseșu poporul m;«trangajat în luptă pe vie?.:ă șl 

mc-i te ’rfru refacere? țârii. Dc r zultatul ac stei lupte depinde viitorul în
săși al demo-r ției, v>ii .ml însuși a, țării noastre.

A>: 3C expHc'ț v > iț.jt

după lovituri for’elor reacționare.
smuis puterea poiitcâ dn mână, dar «i se cramponează 
îg ecourm a națională și caută să submineze unitate* și 

j economic, prin organizarea

sm-il m<;rcitori'jr, țâra Mior, intelectualilor șl 
a cdmiaite categorii sociale de a nu se da înapoi dela nici un sacrificiu
când este vnrba de refacerea țârii.

Eîolîmul mi^er lor d' ' V. ea-J'ilu', rezultatele strălucite în ridicarea 
practici obțin it de C F R -iștp metalurgițtii și ceialalți muncitori con
stitui dovada că muncitor i, înireg.l popor a înțeles importanța fi seriozita
tea momentumi in care ne aflăm. (Contlocare In pag 3.a)

să fie primită defilarea. Compania 
2 poliție a diviziei II-a infanterie 
de sub comanda S-lt. Groapă Nicu 
și Comenduirea Pieții Deva cu a- 
genții de sub comanda Adj, Bi- 
chea, aranjează populația, menți
nând totodată ordinea.

In asistență remarcăm 
Col Haipocsin și Lt.-Col. 
Litvinenco, reprezentanții 
reral Bobronigov,
diviziei de artilerie care este ocu
pat cu tragerile de învățământ al 
diviziei sale, tov. Lt.-Col. Davido- 
\ ici, comandantul militar sovietic 
<J orașului, tov. Maior de gardă 
Kobelnicenco, dela Comisia Aliată 
de control. Colonel Ciobotaru, co
mandantul garnizoanei, Col. Maior 
din comisia de aplicarea armisti
țiului, dr. A. Almășan, prefectul 
jud. Hunedoara, tov. Vancea și 
Pop, delegații Partidului Comunist, 
tov. Mihu și Drăgan, delegații 
partidului Soc. Democrat, tovarășii 
Kokosi și Pârvu, delegații comi
siei locale, prietenii Popa A. și 
Mețiu, delegații Uniunei Patrioți- 
lor, delegații Frontului Plugarilor, 
U. F. A. R.-ului, Apărării Patrio
tice, cle. ul, o companie de onoare 
cu muzica precum și ofițerii supe
riori și inferiori din garnizoană.

Un semnal prelung de trompetă 
anunță sosirea trupelor. Din ma
șină se dă jos D I General Voicu, 
comandantul diviziei II a infanterie 
care primește raportul dat de d-l 
Col. Ciobotaru Apare Statul Ma-

— Continuare In pag 3 —

5 August 1945

50 ani dela moartea lui 
FRIEDRICH ENGELS 

La 5 August a. c. se împlinesc 50 
ani dela moartea marelui învățător șl 
luptător al proletariatului modern, în
drumătorul masselor pe calea democ
rației și-a înfrățire! între popoare Fri- 
«drich Engels. Este pentru prima dată 
îa istoria poporului român, când dato
rită jertfei eroice adusă de armata ro
șie și celei aliate, clasa muncitoare din 
România poate comemora în libertate 
memoria dascălului său — Dar per
sonali tr.tea lui Engels nu trtbue privită 
numai din acest punct de vedere. El, 
care a fost fiul patriei prusace a știut 
să desvăiue în toată goliciunea lui tot 
barbarismul care caracteriza imperialis
mul prusaco-german. Io cartea sa scri
să împreună cu Marx, întitulată „des
pre prusaciEmul reacționar" demască 
toate planurile de cotropire imperialiste 
germane.

Tot acolo prevede atacul pe care a- 
cesta îl va deslănțui împotriva Rusiei 
din care militarismul prusac va eși în
vins fapt care a fost confirmat în răz
boiul din 1914—1918, Fasciștii germani 
cari au fost urmașii și mai barbari ai 
acestora nu au învătat nimic din isto
rie. Ei au atacat U. S. și popoarele 
democratice. Aceasta s’a soldat de asta 
dată cu^zdrobirea definitivă a imperialis
mului orusac. Acordul deplin intervenit 
între U S. și Allați referitor la Ger
mania este o garanție că prevederile 
lui Engels vor fi veșnice. In lucrări 
scrise înti’o fonpă deosebit de ușoare. 
Engels a lămurit o mulțime de problema 
științifice cu caracter general in spiri
tul concepției materialiste. Din lucrările 
științifice ale lui amintim lucrarea oo- 
lemică „împotriva lui Dfihring" în care 
sunt tratate problemele cale mai mpor 
fante din domeniul filosofici, ai științe
lor naturale ,-i ale ștlnțelor sociale.

In gazeta intitulată „Noua gazetă 
Rerianâ” ziar democratic Engels a a- 
părat din toate puterile interesele po
porului șl cauza libertății împotriva 
forțelor reacționare. El a luat parte cu 
arma în mână la revolta armată a po- 
p cuiul German pentru liberate.

Lupta poporului Rus împotriva ab
solutismului țarist a găsit un adânc 
lăsiinet în sufletul Iui Engels Marx 
șl împreună cu el Engels știau că Rusia 
absolritistă c»le un snrijin puternic 
pentru reacțiunea europeană. Deci chiar 
pentru reușita mișcării muncitorești din 
Aous Engels dorea atât de fierbinte 
biruinț i poporului Rus.

Evenimentele au confirmat ulterior 
și acca.tă teză a Ini. Pentru a putea 
lupta cu succes clasa muncitoare, tre- 
bue să f.c un tă atât pe plan național 
cât și p plan internațional pentru a 
rut a astfel mobiliza în jurul cl io; te 
forțele democrat ■. La aniversarea ui 
să ne Iu fim ng j ineptul de a întări 
unitatea proletariatului.

6 August 1929: Masacrul dela Lupeni
Relatările unul

August 1929...
■ ’oua criză economică mondială ișj 

aiată din cc In ce mai mult colți 
între noi, muncitorii minieri din Lu- 
P ni. Dr îmi dc zile, t>t ceream prin

—„1 nostru mărirea salariului cu 
înzadar: ieic(irnea se o- 

hkârjire. In fruntea țării era 
'Stor icilor Național- Țăi ăniști

Ș'

sindicatul
3O' o, dar 
punea cu 
guvernul
- conduși de criminalii Maniu ’și 
V ida

4 August 1929: La adimrea sindi
catului, ni se comunică că și ultim, 
Intervenție făt ita ,i f si respinsă După 
adunare, hofărrm t ,j )Ua zj Să fa
cem gir va.

martor ocular
5 A'igurt, ra 5 dimineața: Vestea 

grevei se împiâștu imediat la toate 
nunele Minierii, Inc donați disciplinat, 
dela mind Victoria, Caro'in ., E___ ,
Ștefan, ’.iu adun t în sala de apel a’ 
tninei, de unde cu toții u.-am 
tat spre uzina electrică, pc itru 
ge și muncitorii de acolo la 
In d.rc opririi uzinei 
chipcle d 
veghlat In fit are mină pentru 
ajutor în caz d accident.

Toată ziua de 5 August și în noap
tea dc 5/6 August, am stat în număr 
d. aproape 5000 muncitori neH^tfțț 

Continuare io pa,;. 3 a. —

Hernia,

îndre > 
a atra- 
g cvă.

electrice,
silve,re ale muncitorilor

e- 
au 
da



T— UZIWE-F ABRICI-MINE
Muncitorii ajută

Să întărim partidul

Pentru a cimenta și mai mult alianța 
muncitorilor cu țăranii, în campania de 
strângerea ecoltei, muncitorii au dat 
ajutorul lor, la fel ca în campania de 
însămânțări.

Altfel muncitorii dela uzloa „Titan- 
Nădrag-Călan“ din Călan au dăruit ță
ranilor din împrejurimi 30 sape, 12 ni
covale și 12 ciocane.

Un grup de 4 muncitori au format o 
echipă de cosași și împreună cu 11 fe
mei muncitoare din U. F. A. R. s'au 
deplasat în Călanul Mic, unde au efec
tuat secerișul la o familie săracă,

Muncitorimea conștientă, în afară de 
munca ce-o depune în uz’ne, muncește 
și pe ogoare dând ajutor țărăr,fmei, care

Cooperativa ,,Minerul* din Petroșani 
sprijină efortul de

Cooperativa „Minerul* din Petro
șani a uat țl'nță de curând fiind spri
jinită de muncitorimea mineră, de mun- 
ettorli particulari șl pensionarii de 
roate categoriile.

fntr’un timp scurt această coopera
tivă a reușit să lovească in speculanți, 
cari au făcut viața de nesnportat prin 
prețari Inaccesibile pentru muncit: ri
mei de toate categoriile.

Cooperativa a adus zarzavaturi su
ficiente cu un preț de 30-50 la sută 
reducere față de piață, A pus în vân
zare pâ ă în prezent 1500 kgr. ulei 
comestibil, 700 kgr. slănină, 700 kgr, 
untură la preț oficial.A adus mărfuri textile 3000 metri 
Strux pentru haine de mină, 600 că
măși de lucru din bumbac, 350 bucăți 
pantaloni din Strux confecționați, în
călțăminte ttc.

Muncitorimea din Petroșani văzând 
avântul cooperativei a găsit șl o altă 
modalitate de a sprijini cooperativa 
subscriind ll -1 tonă cărbuni, dlncom- 
pttința lor, pentru ca in schimbul aces
tor cărbuni, cooperativa să aducă măr
furi, mărlndu-și a3tfel numărul acțiu
nilor, șl venind tot odată în sprijinul 
Industriilor naționale lipsite de acest 
prețios combustibil.

Cooperativa „Minerul* sprijină efor
tul de mărire a producției aducând a-

Laval în procesul lui Petain
Procesul lui Petain a intrat în faza 

a doua. Acum 3unt ascultați martorii 
apărării puși de Petain. Au fost audiațl 
după cum anunță ziarul „Humanite* o 
cohortă de apărători cari sunt oamenii 
coloanei a V-a din Franța și care cred 
«ă pot scăpa pe șeful lor. Dar aceștia 
nu pot ascunde declarațiile deportaților 
și-a celor predațl pe mâna Gestapoului 
Cu toate acestea au fost chiar ș! prin
tre martorii puși de Petatn ca să-l 
apere, cari au deaaprobst în fața tri
bunalului trădarea lui Petain Se anunță

pe țărani la strângerea recoltei , msd|)lina da aartid
a fost exploatată și ea la fel ca mun
citorii de către regimurile de dictatură. 

Țăranii pe ogoare, ajutați de mun
citori — cari lucrează mărind producția

Muncitorii dela uzinele „Titan-lădrag-Călan* 
mâresc producția

Muncitorimea întreagă se încadrează înalt dda această uzină, aH 
țl;

Muncitorimea întreagă se încadrează 
în rândurile celor cari iau parte — 
prm mărirea producției — la opera de 
refacere a țării.

Muncitorii dela „T!Uin-Nadrcg-Căian“ 
cu scdi îl în Câlan-Crișeri au mărit 
producția de fontă și de fabricate.

După o stagnare de 4 luni, furnalul

mărirea producției A, 
Umert'. șl îmbrăcămintea necesvă mi
nerilor.

Cooperativa „Minerul* lovește în 
speculanții depe piața orașului Petro
șani punâna [a îndemâna muncltormei 
mărfuri la prețuri oficiale.

Gh. Cbifca

Apărarea Patriotică în ajutorul 
minerilor din Valea-Jiului / 

Pentru a veni în ajutorul mi- concediul în această casă de o-

a 
au 
un 
de 

Au
de

Pentru a veni în ajutorul 
neri'or — eroii muncii — din Va
lea Jiului, Apărarea Patriotică a 
luat inițiativa de a organiza o 
casă de odihnă pentru acești oa
meni ei muncii.

Astfel a luat ființă în munții 
Vulcanului, la cabana Straja, ca
sa de odihnă a minerilor din Va
lea Jiului.

La această casă de odihnă 
minerilor au fost cartiruiți și 
primit o hrană substanțială 
număr de 45 mineri pe timp 
3 săptămâni Pe ziua de 1 
gust a plecat a doua serie 
muncitori, dând posibilitate astfel 
unui număr mai mare de mineri 
pentru a se recreia.

Muncitorii cari și-au petrecut

că Laval care a fost adus în Franța și 
băgat într’o celulă a unei închisori va 
fi audiat în procesul lui Petain ai toată 
străduința depusă de apărătorii lui 
Petain de-a nu fi audiat.

Dealtfel dosarul lui Laval este șl el 
pregătit tot de acelaș judecător care a 
pregătit pe acel a Iul Petain. Soția lui 
Laval ca și soția lui Petain este ares
tată șl depusă în acelaș închisoare cu 
Lavei dar în altă celulă. • i

Se așteaptă începerea proccsulu
Laval.

în fabrici și uzine —iau parte cu toții 
la opera de refacere a țării, pentru a 
duce un trai mal bun într’o Românie 
liberă și democratică 

uzină, al fost pus din 
Producția la acestnou în funcțiune 

furnal crește din lună în lună. Astfel 
în luna Iunie a. c, acest furnal a pro
dus 817 tone fontă albă pentru oțelă- 
rie, iar în luna Iulie a nrodus 825 tone 
de ace’aș material.

Situația materialelor fabricate în ra
port cu luna Abgust 1944 când s’a 
produs 207 tone fabricate este cu mult 
în creștere.

Astfel în Iunie a. c. s’au produs 297 
tone fabricate, iar în Iulie a. c, 316 
tone fabricate.

Muncitorii ccnșticnți de menirea lor, 
depun tot efortu! pentru a mări pro
ducția, ajutând astfel ia opera de re
facere a țării, pentru a face o Românie 
liberă și democrată în care fiecare om 
al muncii să ducă uu trai mai buu și 
liber.

dihnă, au fost foarte mulțumiți, 
văzând atenția cu care au fost 
tratați, întorcându-se hotăriți îna
poi la muncă, fortificați fizicește, 
pentru a mări producția întegrân- 
du-se astfel în măreața operă de 
refacere a țării.

ANUNȚ
Se caută pentru cumpăiare o insta

lație complectă de moară, minus motorul 
șl clădirea, cu o capacitate de măcinare 
de cca 10 000 kgr, grâu în 24 ore.

Oferte detailate la ziar sub Nr, 8041 
1—3

Drepturile demobilizărilor 
sunt asigurate

Răspunsul Ministerului Muncii la o adresă a Confede
rației Generale a Muncii

La cererea dvs. Nr. 1324 K— 
1945, avem onoare a vă face cu
noscut că, în conformitate cu art. 
8 din Decretul-Lege asupra dreptu
rilor concentraților, mobilizaților, 
rechiziționaților și familiilor Io»-, 
personalul concentrat, mobilizat sau 
rechiziționat reintră în drept după 
lăsarea la vatră în funcțiunile sau 
ocupațlunile pe care le-au avut la 
autoritățile, instituțiunlle și între
prinderile de Sfat și particulare 
respective.

Partidul pentru a putea fi 
conducătorul protetariatuluf 
trebue să fie un exemplu de 
organizare și de disciplină.

Disciplina partidului nu este 
o disciplină oarbă ci o discip
lină conștientă, o disciplină 
de fier.

Instrucțiunile venite din par
tea organelor de conducere 
sunt discutate înainte de a fi 
aplicate, insă odată discutate 
și înțelese ele trebuiesc puse 
în practică de toți membri de 
partid

In partidul nostru nu se to
lerează nici’un fel de fracți
uni. grupulețe, acestea fărâ
mițează unitatea de voință a 
partidului nostru descompun 
partidul.

Partidul este unitatea de 
voință care exclude orice frac- 
ționism și orice fărâmițare a 
puterii conducătoare în partid.

Datoria membrilor de par
tid este de a păstra unitatea 
partidului printr’o disciplină 
de fier pentruca ea 3ă poată 
fi ceeace trebue să fie: Con
ducătorul masselor munci
toare.

Către toate secțiile de par
tid, comisiile sindicale și 
organizațiile democratice 
din județele niba-Huned,

Expoziția de ziare de perete 
programata pentru 1 August se 
amână pentru ziua de 12—13 
August a. c.

Expoziția va avea loc la Pettoșenl.
Secțiile de partid, comisiile sindicale 

și org. democratice sunt rugate de a 
preda ziarele de perete pentru concurs 
până la data susamintltă comisiei cul
turale a sindicatelor din Deva sau 
din Petroșenl.

Se vor acorda premii. Premiul I, 
cărți in valoare de 10.000 lei.

Premiul II, cărți tn val. de 5000 lei.- 
Premiul III, cărți In val de 3000 lei.
Premiul IV, cărți In val. de 2000 lei.

întreprinderea particulară care 
refuză reprimirea in serviciu a unui 
desconcentrat, demobilizat sau des- 
rechiziționat, este obligată a-i plăti 
ca despăgubire globală, salariul pe 
un an.

In acest sens s’a întocmit 
comunicat care să fie difuzat 
presă.

un 
prin

Direcția Muncii
Serv. Contractelor de Munc



Cetățeni, demascând pe speculanți vă îmbunătățiți traiul!

Primirea făcută armatei române la întoarcerea
de pe front la llia

satisfacția pentru primirea caldă 
făcută de populația din comuna 
llia în frunte cu Partidul Comunist 
care a fost organizatorul acestei 
primiri.

ora 
în- 

mic

In ziua de 1 iulie a c. la 
9.30, Armata Română ce se 
toarce depe front a făcut un 
popas în llia.

întreaga populație, din toate 
tarile Sociale, a luat parte într’un 
număr mare, cu flori, așteptând 
întoarcerea vitejilor. O ploaie de 
flori s’a abătut asupra lor, când 
au trecut prin fața populației îrși- 
rată dealungul șoselei

Printre cei prezenți se aflau 
delegații tuturor organizațiilor po
litice din F. N. D

. In seara aceleiaș z;le, a fost o- 
fe tt un banchet in onoarea Ar
matei la care au participat ofițerii 
comandanți, reprezentanții autori
tăților și organizațiilor politice din 
F. N. D.

In numele F N.D.-ului vorbește 
tov. luga I stin, care-și exprimă 
oucuria întoarcere! Armatei Ro
mâne care a ivpfat alături de 
glorioasa Armată Roșie, disrrugând 
hitierismul, eliberând astfel popoa
rele de sub cotrooirea hitleristo- 
rascistă. In numele autorităților 
vorbește protopopul Iuliu Josan.

Din partea Armatei răspunde 
un ofițer superior, care mulțumește 
peitru primirea făcută, asigurând 
că Armata este alături de popor, 
pentru a cărui libertate a luptat 
și pentru care și-au jertfit viața 
atâția eroi, alături de eroii Arma
te Roșii.

S’a toastat pentru Generalisi
mul Stalin, M. S. Regele Mihai I. 
Conducătorii Armatei Roșii, Con
ducătorii Armatei Române, pentru 
Mția de arme Sovieto-Română și 
□entru România liberă și demo
crată.

După acest banchet a urmat 
) petrecere până în zori, la care

pă-

au luat parte populația și Armata, 
muzica militară a Armatei delec
tând pe participanți.

Sosind la Deva reprezentanții 
Armatei Române și au manifestat

6 August 1929: Masacrul dela Lupeni

fost a- 
un zbir 
Lupeni,

Apare

(Urmare din pag. 1) 
în curtea uzinei electrice hotărîți să 
nu plecăm de-acolo până când nu ni 
se vor satisface revendicările. Moralul 
muncitorimii a fost foarte înalt, iar so
lidaritatea noastră a fost desăvârșii.

In noaptea de 5 pe 6 August, au 
sosit în localitate, anunțați fiind de 
agenții reacțiunii, 2 plutoane de jan
darmi grăniceri dela Deva și a 
dus special plutonierul Maicao, 
care ca fost șef de po«t la 
ne-a terorizat ani de zile.

6 August, ora 6 dimineața...
în curtea uzinei Armata cu mitraliere 
și Duști cu baionetă și ne înconjoară. 
Procurorul și prefectul reacționar Roz- 
vani călăul lui Maniu se apropie de 
noi și ne somează; wDați uzina elec
trică liberă, dacă nu va fi rău de voi“l 
întregul popor am răspuns: „Mai bine 
murim cu toții, decât să părăsim acest 
loc, până nu ni se satisface re
vendicările noastre drepte. Vreți să na 
dați gloanțe în loc de pâine”?

Atunci, procurorul și prefectul asasin 
ordonă ca armata să ia poziție de tra
gere și cu baionetele în mână. Armata 
înaintează spre noi până la 6 metri 
distanță. In fața refuzului nostru a 
doua oară de a pleca, asasinii ordonă 
deschiderea focului. Timp de 15 mi
nute, au păr&it mitralierele și puștile 
asasine. O parte din ostași, spre cins
tea lor, au refuzat să tragă in noi șl 
au tras în aer. Eu m’am pomenit deo
dată la picioarele mele cu 4 tovarăși

Cetățeni! Muncitori! Plugari! 
Intelectuali! Ostași! Femei! Tineri!

— Urmare dh pag. 1-a —
A'.eastă sforțare constitue un răspuns la încercările elementelor reacțio

nare in frunte cu Maniu și B'ătiaou de a împiedica refacerea 
care? nivelului material al celor ce muncesc.

Încurajați de rezultatele obținute până acum, privim cu 
versarea unui an a' marelui act Istoric dela 23 August 1944

Ch-rnăm pe toți cetățenii județului să facă zid în jurul

încredere ani-

guvernului de 
h.-gă concentrare democratică în frunte cu Dr. Petru Groza, pentru dm< n- 
idrea prieteniei cu U.R.S.S. și cu toate țările democratice pentru a clădi 
ța 1 fericită și independentă,

Trăiască
Trăiască
Trălas ă
Tră ască
Ti ăi; scâ

Dr. Pelr > G oza.
Trăiască marea noastră vecină Uniunea Sovietic».
~ ‘ ’ Marile Națiuni Unite, care la Pofsdam făuresc pacea viitoare

ă prieten a noastră cu toate popoarele iubitoare de pace și libertate 
â fr -ui comun de luptă al tuturor forțelor democrate.

Glorioasa Armată Roșie eliberatoare.
Armata Română demo rată, 
genialul conducător al popoarelor, Qeneraiissimul Stalin.
M. S. Regele Mihai I, care a ascultat vocea poporului, 
guvernul de largă concentrare democratică sub conducerea

morți. Oamenii au fost cuprinși de panică. 
După încetarea focului, muncitorii care 
au scăpat au fost bătuți cu patul puș
tii și împunși cu baionetele să pără
sească curtea uzinei. 26 tovarăși morți 
și 150 tovarăși răniți zăceau ia pă
mânt, udat de șiroaiele de sânge care 
curgea.

Reacțiunea a triumfat... Imediat a în
ceput în tot orașul o teroare groaznică: 
La înmormântarea tovarășilor uciși, 
n’am avut nimeni voe să luăm parte. 
Muncitorii erau scoși noaptea din casă 
de patrulele înarmate, bătuți și schln- 
giuiți pe motiv că au luat parte la 
grevă. Pe stradă, n’aveam voe să stăm 
doi oameni de vorbă. <00 tovarăși au 
fost duși legați ia arest la Deva, și 
mulți dintre ei au suferit condamnări 
de anbde zile în închisori.

S’a încheiat astfel un capitol din lupta 
eroică a muncitorimii minere din Lu
peni împotriva reacțlunii condusă de 
Maniu și clica sa.

Această luptă o continuăm astăzi în 
nouile condițiuni politice, a eliberării 
țării noastre de sub jugul fascist și a 
prezenței în fruntea țării a guvernului 
nostru de largă concentrare democratică 
Petru Groza. De data aceasta, lupta 
noastră se dă pentru refacerea țării, 
pentru mărirea producției de cărbuni, 
în fundul abatajelor frontale, pentru a- 
sigurarea bunel stări a libertății șl pro
gresului proletariatului și a întregului 
popor. In calea noastră din nou stau 
forțele reacțiunii — din nou acelaș par
tid națlonal-țărăoist organizează sabo
tarea operei de refacere econorhică a 
țării, din nou Maniu șl zbirii lui sunt 
acei, cari caută să treacă greutățile e- 
conomice pe spinarea acelora ce mun
cesc. Forța in această luptă ne dă con
vingerea adâncă, ca, prin jertfele și sa
crificiile pe care le facem și le vom 
face șl deacum ’oainte pentru mărirea 
producției, șl prin refacerea economică 
a țării cu forțele noastre proprii, aju
tate de Uniunea Sovietică, vom reuși 
să infrâogem reacțiunea și ne plan eco
nomic, tot așa cum în cea mare parte am 
învins-o pe plan politic.

Munteanu Gheorghe
 muncilor din Lupeni

lui

T ă
a lurnif.

Trăi s
Tiăia?
Trăiască România liberă, democrată și indrpendcnlă"

 ’onstlial Județean al Frontului Național Democrat

ZORI MOI“
Ofg. Reg. Valea-JIului a P. C. R.

Apară Marți, Joi și Sâmbătă
Abonamente:
3 luni 1200 lei
6 luni 2400 lei

12 luni 4800 Ici

Pe
Pe
Pe

Pentru instituții și Intrep. IOOOQ lr|

Glorioasa Armată Ro
mână Democratică a 
trecut prin orașul Deva 

— Urmare din pag. l-a —
jor al diviziei compus din Maior 
'pretor Florian, Maior Pocheci, cpț 
Cioroiu și ofițerii educatori din di
vizia „Tudor Vladimirescu-Debrețin 

In fruntea luptătorilor apare d-4 
G-ral Ronceanu, comand, brigăzii 
de infanterie avansat pe front 
pentru strălucite fapte de arme 
săvârșite în războiul antihitlerist 
Muzica reg. 26 Dorobanți cântă 
marș cadențat, în ritmul căruia 
vitejii ostași ai diviziei II-a, care 
s’au acoperit de glorie în luptele 
din Regiunea Brno—Nemeschi— 
Brod trec cu fruntea sus, Ci 
mândria vitejiei lor strălucind pe 
piepturi.

Trece regimentul 1 Dorobanț 
sub comanda Col. Rusu, regimen 
tul 26 Dorobanți sub comand, 
Lt-Col. Leoveanu. regimentul 31 
Dorobanți sub comanda Col. Va 
silescu, regimentul 9 artilerie sul 
comanda Coi. Lăpușneanu, baterii 
102 și 2 anticar și grupul de cer 
cetare călări sub comanda maio 
rului Oțeleanu.

De remarcat este faptul că, Ii 
fiecare unitate dela cea mai mart 
până la companie sunt repartizat 
ofițeri și subofițeri din divizii 
„Tudor Vladimirescu—Debrețin' 
cari au fost primii ostași român 
ce au îndreptat armele contra bit 
leriștilor cotropitori, și cari prii 
pregătirea și atitudinea lor suc 
foarte folositori tinerii armate ro 
mâne democratice.

După defilare urmează o între 
ținere amicală între reprezentant 
autorităților și Comandanții din Di 
vizia II-a Infanterie.

D-l General Voicu, mulțumeșt 
în numele întregei divizii spunând 
„Sunt adânc impresionat de pr 
mirea caldă ce ni s’a făcut pe t( 
parcursul drumului nostru căti 
căminele noastre. întreaga popi 
lație este mândră de armata cai 
i-a scăpat de jugul hiflerist".

Prietenul Dr. A. Almășan răi 
punde: .In calitate de prefect 
poporului, îmi permiteți D-le G( 
neral să răspund că suntem mâi 
dri de viteaza noastră armată cai 
a spălat rușinea în care am fo 
târîți de o clică de reacționai 
bandiți și trădători de țară*.

Se amintește că D I G-ral Vok 
cu lacrimi în ochi în ziua de : 
Iunie 1941 declara: „Această 
este cea mai nenorocită din istor 
poporului român".

Dar după 23 August 1944, a 
mata română, care fusese împin; 
într’un războiu de jaf și cotropi 
de către trădătorii Antonești, 
întors armele contra dușmanului ad 
vărat, contra cotropitorilor hitleriț

o

»1



-y= DE PRETUTINDENI-—
Conferința dela Berlin a luat sfârșit

Hotărlrile istorice luate
La 2 August 1945 ora 23 30 seara 

a fost dat publicității la Moscova, Lon
dra și WasiDgton comunicatul oficial 
asupra tratativelor, și holărîrilor luate 
ut conferința din Berlin.

La 17 Iulie 1945, Președintele Sta
telor Unite ale Americei D-l Hary Tru- 
■nan, Președintele Comisarilor Poporu
lui al U. R. S. S. Generalissimul Stalin 
și Primul Ministru al Marei Britanii Dl 
Winst in Churchill împreună cu D-l C. 
Attlee s’au întrunit într’o conferință 
’ripartitâ la Berlin. Cei trei au fost în
soțiți de miniștrii lor de externe, D-l 
Molotov, Byrnes și D-l Eden precum 
și de șefii statelor majore și de alți 
cons.lieri. In intervalul dela 17—25 
Iulie s’au ținut 9 ședințe regulate când 
conferința a fost întreruptă 2 zile 
pentru cunoașterea rezultatului ale
gerilor din Angila. Dela 28 Iulie con
ferința a continuat cu D-l Attiee pri
mul ministru ai Marei Britanii D-l 
Bevin noul ministru de externe. Până 
la 2 August s’au ținut 4 ședințe.

Miniștrii de externe și comisiile cari 
au pregătit materialul de consultat au 
avut ședințe zilnice. Au fost 
lua e hotârîri ș semnate acorduri 
irmortante iar în unile probleme au 
fes: schimburi de vederi cari vor fi 
rezolvatj de Consiliul Miniștrilor de 
externe ce se va crela pentru aceasta. 
Președintele Tuumau Generalissimul 
Stalin și Premierul Attlee părăsesc 
conferința cu convingerea că sau în
tărit legăturile de prietenie între cele 
trei guverne, că această prietenie va fi 
făurită și cu celelalte națiuni și că o 
pace justă și favorabilă va putea fi a- 
rgurată pentru toți.

Crearea Consiliului Mlnlș 
trllor de Externe

Se. va crea un consiliu format din 
miniștrii de externe ai U. R. S. S. 
Angliei, Statelor Unite. Chinei și Franței 
cari vor avea consfătuiri regulate la 
Londra r.nde va fi un secretariat, A- 
cest consiliu s va int;uni cel târziu 
ia 1 S.pt. a. c. și va avea misiunea 
apropiată dc-a pregăti pacea cu Italia, 
România, Bulgaria, Ung r a și Finlanda 
prec m și modificările de fruntarii 
ad vor fl os* sate la încheierea păcii 

in Europa

Guvernarea Germaniei
Pl . a în germania va fi executată 
de fiecare guvern în zona respec
tivă, d r au fost luate măsuri cari 
vor asigura o coordonare a poli- 
*icri dusă față de Germania prin 
consiliul d la Beriin Nu se va 
cr* a ' camdaiă un guvrrn cen
tral do subsecretari vor fi numiți 
la departa ier.t< ie economice cari 
v >r luc a sub controlul consiliului 
aliat pentru coordonarea munci» 
i întresg German^ .

Toate organlzațiunile militare 
sunt desființate pentru totdeauna 
șefii acestor organizațluni vor fi 

arestați și internați. Poporul Ger
man va trebui să știe că a pier
dut definitiv războiul și că în 25 
ani a adus lumii două măceluri. 
Criminalii de război vor fi jude
cați, partidele fasciste sunt des
ființate, iar șefii arestați.

Toți cari au colaborat cu par
tidul național socialist vor fi scoși 
din serviciile publice și înlocuiți 
cu elemente democratice cu care 
se va putea colabora. Pentru a 
reeduca poporul german educația- 
școlară va fi reorganizată, justiția 
va fi egală pentru toată lumea 
indiferent de rasă sau religie.

Partidele antifasciste vor putea f>inc- 
țiooa, ține adunări în toată Germania. 
Vor fi admise organizarea sindicatelor 
și religiile de ori ce fel.

Pentru ca Germania să nu mai poată 
provoca un nou război se vor interzice 
pentru totdeauna fabricarea de avioane, 
vapoare și arme penrru ducerea războ
iului. Fabricarea produselor industriale 
care se pot întrebuința pentru ducerea 
războiului, ca, chimicale etc. vor fi 
ținute sub control.

Despăgubiri
Germania va trebui să plătească pe 

cât posibil toate stricăciunile cauzate 
în acest război. Pentru aceasta aliații 
au căzut de acord ca despăgubirile U. 
S. să se facă din teritoriul de sub con
trol sovietic î i Germania, din b icurile 
germane din România, Ungaria, Bulga
ria, Finlanda și estul Austriei. 15% din 
industria germană din vest de care nu 
are nevoie Germania pentru industria de 

tj» i l SCURTE
• Noua lege electorală din Bulgaria cu adevărat democratică dă 

dreptul la vot tuturor cetățenilor dela vârsta de 19 ani indiferent de 
sex, religie sau naționalitate. Fasciștii nu au dreptul de vot.

• In Argentina a fost permisă funcționarea partidului comunist. 
Se ște că acesta a fost interzis la începutul războiului. Deas menea a 
fost ridicată st rea de asediu.

• Ziarele din Turcia conțin'ă atacuril * lor zadarnice la adresa 
țărilor din Balcani. Ele r urnesc Balcanul .butoiul cu pulbere" și atacă 
direct 1 rontul Patriotic din Bulgaria și Frontul Plugarilor din România

• Situația din G ecia este încă turbu e. Detașamente din garda 
greacă caii au fost adtse la frontiera Albaneză jefuesc casele albane
zilor cărora pe urmă le dă foc. Locuitorii de acolo sunt nevoiți să 
fugă Astfel numai într’o s ngură regiun e înco jur riă de trupele tero
riste grecești au fost incendiate pcsie 2.000 de case.

• La minlstcjul de exierne al Masei Britcnii a fost dată pubiiiJ- 
tățli o „c rte aibă" în ci re se desmlnte afirmația că ar fi existat un 
acord secret între Anglia și Mareșalul Petain. S< arată mal depnrte în 
ftceasfă carte sfo țările făcute d. Anglia pentru înlăturarea armistițiu
lui cu Germania.

• In urm refuz lui partl u ui catolic Belgian de-a colabora la ac
tualul guvern primul ministru D I Van Acker a complectat locul celor 6 
miniștri crtolicl demisionați

• Generalul :ovieli care a corn, r.dat paza șefilor de stat și a 
tuturor cari au luat parte la confcrin a dela poturi,a f-sf decorat 
cu tril I de Cavaler al Imperiului Brltenlc.

® Se anunță din India că Gli*ndi e nemulțumit de re uitat'le con
ferinței dela Simla, va declara greva foamei.

Imprimeria |nd Hunedoara Deva 681—1945

pace vor fi dale în schimbul alimente
lor ș. a. de pe teritoriul Sovietic.

!O°/o din industria germană cHn Vest 
va fi predată fără nici o contra valoare.

Referitor la marina germmană s’a a- 
juns deasemenea la un acord. U. S. și-a 
luat obligațiunea ca din valorile acestea 
va fi despăgubită și Polonia.

Aliații din vesi vor acoperi pagubele 
lor din teritoriile de vest șî din averile 
germane din străinătate.

Hotarele
Până la soluționarea definitivă a ho

tarelor care va avea loc la conferința 
de pace U. S. va primi din Prusia re
giunea Konlgsberg, iar hotarele de vest 
a Poloniei vor fi pe linia dela Zvine- 
miinde pe Oder continuând pe râul 
Nise până la granița Ceho-Slovacă.

Austria
S’a primit ca bază de discuție pro

punerea guvernului Sovietic de-a ex
tinde puterea guvernului central dela 
VIena dupăce trupele aliate vor întră 
în Viena.

Polonia
Cei trei și-au manifestat satisfacția 

pentru înțelegerea infervemtă referitor 
la Polonia șl promisiunea guvernului 
polonez de-a ține alegeri libere imediat 
ce aceasta va fi posibil. Corespodențll 
de presă aliați vor putea raporta des
pre evenimentele din Polonia.

Spania
S’a luat hotărîrea ca guvernul actual 

al Spaniei prin felul cum a luat pu
terea cum a păstrat aceasta și activi
tatea Iul să nu fie primit in rândul 
„Națiunilor Unite,"

Comunicatul încheie: Au fost discu
tate chestiuni militare cari privesc cele 
trei guverne în comun.

Ședința 
Consiliului 
N. D. ia Deva

Joi 2 Aug. a. c. Ia sediui P.C 
din localitate a avut loc ședința 
consiliului F. N. D. din orașul 
Deva. Au luat parte din partea 
P. Comunist tov. Vancea Teodor, 
Ostaciuc Petru, Fiușan Ioan; dela 
P. S. D. tov. Șimon Alexandru 
și Colța Nicoiae dela Sind. Unite 
tov. Kokdsy Viliam, dela Frontul 
Plugarilor prietenul Tcaciuc Teo
dor și dela U. P. priet. Mețiu 
loau.

La ordinea de zi a fost pre
gătirea serbării zilei de 23 Aug. 
1945. și lupta împotriva speculei..

S’a hotărit scoaterea unei ma
nifest. în numele F. N. D. pentru 
ziua de 23 Aug.

Pentru doborârea speculei se 
vor forma pe lângă organele de 
control cetăfănesc echipe din ce
tățeni cinstiți înregimentați în par
tidele și organizațiile care sprijină 
guvernul pentru a ajuta la repri
marea speculei pe teren.

FRONTUL UNIC MUNCITORESC 
J' DEVA

Cetâteni $1 cetdțen<e, 
muncitori șl mun

citoare ai orașului Deva
Suntți Invitați a lua parte la 

meetingul organizat pentru come
morarea aniversării a 50 ani dela 
moartea lui Fricdrich E gels care 
alături de Karl Marx este fonda
torul socialismului științific, marele 
animator și deschizător de orizon
turi noui pentru îndrumarea mas- 
selor muncitorești pe calea de
mocrației și a înfrățirii intre po
poare, care se va ține Duminecă, 
5 August '945, orele 17 în sala 
tatrului „Gh. Dima“ din Deva.

Vor lua cuvântul reprezentanții 
ambelor partide muncitorești: Par
tidul C•miunist și Partidul Social 
Domocrat.

Concomitent se va aniversa memo
ria victimelor măcelului dela Lu- 
peni, căzute sub loviturile reacțlo- 
nismulul, în anul 1929 la 6 Au
gust, sub guvernarea partidului 
național- țliău sc.

C tățenii democrat! să nu lip
si iscă dela această pioasă come
morare

Frontul Unic Muncitoresc


