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DELICTUL
DE RASISM

O nouă noțiune în legislația romă- 
neasă, o noțiune ce, prin ea însăși, 
denotă caracterul progresist al legii 
care o introduce în vocabularul ju-

Organul Comitetului Regional Valea Jiului al Partidului comunist din România
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Deschiderea primei conferințe libere din y 
regionala Vslea*Jiului a P.C.R. la Petroșani A

In prezența tov. ministru Gh, 
Gheorghiu Dej membru în Comi
tetul Centra! al P. C R. a tov. 
Pâirașcu și a celor peste o sută 
de delegați veniți dm întreaga re
gională a avut ioc în ziua de 12 
August a. c deschiderea solemnă 
a primei conferințe libere din Re
gionali Valea Jiului a P.C R

Di pă salutul adus delegaților de 
tov. Vancea Teodor din partea 
Comitetului Regional Valea Jiului 
a P C R. a urmat saluturile dele
gații).- din diferitele local.tăți.

Deasemenea au adus salutul or
ganizațiilor lor reprezentanți ai 
Partid iui Social-D mocrat, Sindi
cate! <r, Frontului Plugarilor, Apă
rării Patriotice, Uniunii Populare 
M ghiare și a Organizației Tine-

Vizita tov. ministru 
Gh. Gheorghiu-Dej 

la Petroșeni
Sâmbătă dimineața a sosit 1 Petroșenl 

tov ministru Gh. Ghec rghiu-Dej care a 
venit să participe la conferinți reglona'ă 
a Partidului Comu ’ijt,

La gară a fost primit cu u>ale nesfâr
șite de marca m*ssă d muncito i adunați.

Ci ocazia ședeii sale în localitate tov 
ministru a .Izîtat atelierele C. F R unde 

stat de vorbă cu m incitorii cerând să 
i se expuie mersul producției șl rezultatele 
obținute îi fiecare secție

Tov. Gheorghlu-Dej a făcut o vizită și 
la minele de cărbuni unde s’a interesat 
de situaț a producției șl de condițiile de 
mv'.cA a minerilor.

Tov. GH. GHEOROHIU-DFJ
Ministrul Comunicațiilor

6 an? rall români decorați tu înalte ordine Sovietice
Postul d8 r di i Mor ova a a- 

nunțat decrelu Sovietului Suprem 
prin cate se confe-A unui g up de 
ofițeri generali români înalte or
dine sovie‘1 e

Textul decretului este următorul: 
Pe tru înțeleaptă conducere a 

a'matelor românești împotriva ocu- 
panților germani, vor fi d’ corați 
cu oidinul ,Suvorov“ cl. I: Cent
ralul de Divizie lonașcu Eman< ii; 
Gene-al I de Corp de Armată Va- 
sil u Rașcanu.

Cu ordinul „Suvorov" cl- 11 a : 
Generalul de Corp de Armată Ata- 
nasiu Vasile, Generalul de BrigidA 
lonescu Constantin.

retului Progresist.
Tov. Stoica a dat raportul eco- 

nomico-politic și organizatoric al 
regionalei iar tov. Pătrașcu a fă
cut în complectare o largă expu
nere asupra acestor subiecte.

A urmat discuția raportului la 
care au luat parte numeroși de-

Atentatul săvârșit de reacționari la Cluj
Tov. ministru Teohari Georgescu $i d. ministru g-ral V. Rășcanu la fata locului

Primirea arma*elor române la Cluj, 
reîntoarse victorios depe f ontul antl- 
hitle ist a fost folosit de forțele reac- 
țlunii pentru o provocare mârșavă și lașă.

Muncitorimea cate asista la primire 
manifes'ându-șl bucuria și entuziasmul 
față de armata ro . ână democratică a

Cu ordinul „Cutuzov" cl. Il-a: 
General de Br.gadă Ag icohi Filip, 
General de Divizie Niculescu Ra- 
ducogu.

Cu ordinul „Steagul Rnșu“: Ge
neral de Brig dă Atanasescu Iile, 
General ae B-lgadA Bădescu Con
stantin, General de B.igadă Cfimă- 
rașu Mlhall, General de Brigadă 
C .rnbrea NicoUe, General de Bri 
gsdă Popescu Ion șl General de 
Brigadă Talpeș Constantin.
Președintele Sovietului Suprem,

(si) M K A UN IN
Secretar,

(ss) A, QORCHIN 

legați expunând realizările orga
nizațiilor de partid respective, luân- 
du-și angajamente concrete pen
tru sprijinirea reconstrucției țării 
prin mărirea producției.

Desbatetile au rămas în conti
nuare pentru ziua de Luni 13 
August.

fost atacată de provocatori. El au re
fuzat îasă să răspundă la aceste pro
vocări.

După terminarea înălțătoarei mani
festații de simpatie față de armata po
porului coloanele de muncitori care se 
întorceau acasă au fost atacați din nou 
m mod provocator de elemente fascisto- 
hitleiiste instigate de conducătorul reac
ționar Națlonal-Țărănist Emil Hațieganu.

Cu toate că muncitorii nici de data 
aceasta nu au ripostat la aceste provo
cări el au fost atacați cu foturi de arme.

Atacului mișelesc i’au căzut victime 
doi muncitori dela uzinele „Dermata“, 
Pavel Kovaci și Iosif N?gy precum șl 
sergentul Căciulă Teodor dela Corpul 
6 Armată.

Toți trei au fost asasinați de gloanțele 
fasciștilor.

Vestea acestui odios atentat a pro
dus o consternare adâncă în întregul 
oraș.

Consiliul F. N. D. din Cluj printr’un 
comunicat a înfierat această acțiune 
mârșavă cerând arestarea provocatorilor.

In urma celor întâmplate în zilele de 
3, 5 August tov. ministru de Interne 
Teoliarl Qeorgescu și d>. G ral Vasiliu 
Rășcanu ministru de război s’au depla
sat la fața locului pentru anchetă.

Pe baza dovezilor zdrobitoare adu
nate de anchetatorii locad s’a putut 
preciza cu amănunțime că acțiunea cri
minală a fost pusă la cale de clica lui 
luliu Manlu prin piof. Emil Hațieganu 
și altr persoane cari au fost indentlfi- 
cate de organele polițienești din Cluj.

Profesorul Emil Hațieganu șl încă 15 
pers ane au fost arestate ca autori mo
rali șl materiali al asasinatelor.

Generalul Stă' eseu Comandantul Gar
nizoanei Cluj a fost îndepărtat din ar- 
m ită Iar generalul Moclulskl mulat dela 
comandamentul Corpului 6 Armată

La înmormântai ca victimelor au ros
tit discuisurl: t w Vaida Vasile secre
tarul regionalei Cluj a P.C.R. Dl. Gen. 
C. Vasiliu Rășcanu în numele armatei 
și tov. Teohari Ocoigrscu în numele 
guvernului.

ridic.
Ceeace drcretul-lege privitor la sta

bilirea sl sancționarea unor Infracțiu d 
la Statul Națlonlltățdor numește „de
lict de rasism* era considerat în re- 
gimurlle dlctatorlale-jasciste un Impe
rativ, ba chiar o viriute. Pe astfel de 
„delicte* era clădită toată politica de 
opresiune șl teroare a regimurilor fas
ciste.

Discriminarea între cetățeni, rezul
tată din temeiuri de rasă, religie sau 
naționalitate, era nu numai un obicei 
curent, dar și o operațiune imp. să 
prin lege.

Ducând o politică de fals patrio
tism, propagând ideia „exclusivismului 
național*, aceste regimuri învrăjbeau 
popoarele conlocuitoare.

Pe orice formular, declarație sau act 
public se introdusese rubrica „origina 
etnică*, pentru a putea îndrepta ast
fel ura șl disprețul contră acelora care 
nu puteau complecta această rubrică, 
prin cuvântul „arian*.

Cetățeni cinstiți, patrloțt, democrațl 
erau refuzați să tle primiți într’un 
serviciu numai pentrucă erau „minori
tari*. Dacă dlntr’o oarecare împreju
rare erau totuși primiți, ll se fixau 
condlțlunl speciale de muncă, dânda- 
le-se a înțelege că erau „niște tole
rați* și considerați ca ființe Inferio
are.

A venit 23 August 1944. Au înce
put să se schimbe multe în țara noas
tră. Dar reacționarii din guvernele 
care s’au perindat până la 6 Marile, 
au împiedica} elaborarea unor legi 
care să pună capăt stărilor anormale 
ce dălnulau încă.

A trebuit să vie la cârma țării gu
vernul Petru Groza, care, printr’o 
perseverentă politică de apărare a in
tereselor poporului, să reușească între 
altele a crela o atmosferă propice 
pentrucă legea de pedepsire a delicte
lor rasiale să nu rămână literă moartă.

Poporul a avut suficiente ocazii să 
observe că guvernul Groza luptă pen
tru binele poporului român, a tuturor 
popoarelor conlocuitoare șl să-șl dea 
seama că decreful-lege pentru pedep
sirea „delictului de rasism* sau a in
fracțiunilor de genul acesta, are meni
rea să curme odată pentru totdeauna 
învrăjbirea între cetățenii țării.

Această lege profund democrată are 
repercusiuni nu numai asupra vieții 
politice în general, cl șl asupra vieții 
economice, dat fiind că acordă orică
rui om, indiferent de rasă, religie sau 
naționalitate, dreptul la muncă șl la 
tratament egal.

Pedepsele prevăzute de acest decret- 
lege contra dellcvrnților rasiali, cons- 
titue un scut pentru toți care trăiesc 
șl muncesc în țara asta, spre binele 
lor șl al întregului popor.

Acest decret lege păzește drepturile 
cetățenilor șl-l asigură de toate liber
tățile, creindu-le astfel condlțlunl de 
trai, Independent de naționalitatea lor. 

— Continuare tn pag. 4-a. —



UZINE-FABRICI-MINE -----
Mari adunări publice convocate de 
Partidul Comunist în Județul Alba.

La Uloara
Arată rolul femelei în orânduirea 

democratică.
După 23 August, femeile au trecut 

la luptă organizându-se în Uniunea 
Femeilor Antifasciste ducând lupta a- 
lături de bărbați pentru demascarea 
reacționarilor, pentru instaurarea unui 
guvern de largă concentrare democra
tică. Au realizat cămine pentru copii 
orfani și cei fără sprij n depe urma 
teroarei fasciste. A dat sprijin țărani
lor în campania de îasămânțări și ia 
strângerea recoltei, a organizat serbări 
culturale pentru ridicarea nivelului cul
tural al masselor largi țărănești orga
nizând școlic de analfabețl.

In încheiere arată sarcinile pe care 
orice luptătoare anii-fașcistă trebuie să 
și le la pentru a sprijini opera de re
facere a țării, antrenând în această luptă 
cât mal multe femei fără deosebire de 
naționalitate.

In fața unui numeros public din 
toate straturile sociale ia cuvântul tov. 
Moga Teodor, președintele sindicatului 
care vorbește despre lupta clasei mun
citoare pentru libertate.

In continuare arată aportul adus de 
muncitori la reforma agrară, campania 
de Insămânțări, de strângerea recoltei, 
pecetluind pentru totdeauna alianța în
tre țărani și muncitori. Arată impor
tanța Frontului Unic Muncitoresc, care 
este zidul de apărare al clasei munci
toare contra reacțiunel care caută 
spargă unitatea sindicală.

Uniți intFun singur gând, umăr 
umăr, clasa muncitoare trebuie să 
pună tot efortul lor, mărird producția, 
ajutând astfel la opera de refacere a 
țării, care este sabotată de reacționarii 
lui Manin șl a Iui Brătianu.

ia cuvântul prietena Eugenia Dăniiă, 
care aduce salutul femeilor antffasciste 
din regiunea Teluș—Coșlar și locali
tate.

Discursul tov. Belea Mlron membru fn 
comitetul regional

Tov. Miron Belea jr. a spus fntre 
altele: Războiul pe fronturi s’a te>minat 
în Europa. A început lupta pentru pace. 
Noi trebue să făurim o pace care să 
garanteze libertatea popoarelor, care să 
excludă posibilitatea unul nou război. 

Pentru aceasta este nevoe ca toții 
români și celalte naționalități, munci
tori, plugari șl intelectuali 
o unitate de granit care 
toate manevrele reacțiunii 
jurul lui Maniu.

Trebue să combatem cu
rârea pe sabotorii oaarei opere de refa
cere a țării la cate a pășit poporul în

să

Ia 
dc-

să formeze 
să Înfrângă 
grupate Tn

toată botă-

La Teluș
In ziua de 5 August a avut loc la 

Teluș o îmbunătoare adunare, la care 
au luat parte în număr mare muncitori, 
țănni și intelectuali.

Tov, Lupu, din partea comisiei locale 
a sindicatelor vorbește despre luofa 
muncitorilor organizația pentru mărirea 
producției pentru Înlăturarea sabotori
lor șl a speculanților și pentru întări
rea unității muncitorești.

Luând cuvântul prietena Dan Mar
gareta, aduce salutul femeilor antif s- 
ds*e din raioanala Teinș-Coșlariu.

Serbarea Uniunii Pupulare Maghiare din Brad
Uniunea Populară Maghiară din Brad 

a aranjat o serbare la 4 August a. c. 
armată de dans la care au luat parte, 
în afară de publicul din localitate șl 
ostașii armatei române care se întorc 
depe frontul antifascist.

Programai cultural a fost executat de 
■uncitoril maghiari din Brad, Bsla de 
Criș și Crlștlor.

A vorbit prietenul Gacry] Andrei în 
limba română — mulțumind numero
sului public pentru atenția mare ee-a 
a«ordat-o setbării prin participare In

Valea-Jlului a PCR.
frunte cu guvernul său.

Să demascăm pe speculanți care la
tră și el îo același categorie.

Poporul muncitor care depune o 
muncă plină de abnegații pentru a a- 
tinge scopul propus, clădirea unei țări 
libere și fericite, nu va tolera ca duș
manii poporului să submineze această 
muncă.

Tov. Belea Mlron încheie făcând un 
apel către muncitori, țărani și intelec
tuali de a se încadra in opera de re
facere a țării care — realizată — la va 
asigura și lor un viitor mai fericit în 
România liberă, democratică șl fericită

Arată lupta femeilor organizate în 
Uniunea Femeilor antifasciste alături 
de bărbați pentru doborîrea reacțlunei 
în frunte cu Rădescu, Manlu și Bră- 
tianu, cari voiau să introducă din nou 
regimul de dictatură in țara noastră.

Face apel la toate femeile antifasciste 
de a antrena toate femeile în luptă 
pentru a ajuta la mărirea producției, 
căci numai prin o producție mărită 
vom înlătura lipsurile, dând astfel lo
vitura de moarte sp ’ulanțllor și reac- 

număr atât de marc.
Ia cuvântul prietenul Csongradl Ște

fan, care în limba maghiară arată regi
mul popoarelor sub dominația fascistă, 
această nebunie carțcupriniese aproape 
toată Europa.

Astăzi sub regimul de libertate și 
democrație, Introdusă odată cu instau
rarea guvernului de oncentrare demo
cratică sub conducen ■< Or. Prtru Oroza 
a’a deschis calea înfrP .lrli națiunilor 
conlocuitoare.

După apectacol a urm 4 o petrecere 
întrun spirit cald d infrâțlre între 
populația maghiară și omână. 

țiunei, a căror unelte sunt, ajutând ast
fel la operea de refacere a țării.

După aceasta ia cuvântul delegatul 
Uniune! Populare maghiare care în 
limba maghiară, arată suferințele po
porului maghiar pe care le-a îndurat 
din partea fasciștilor unguri, la fel cum 
poporul român a suferit de pe urma 
fasciștilor români.

In continuare vorbește despre înlătu
rarea șoviniștilor din sânul ungurilor 
la fel cum poporul român luptă pentru 
înlăturarea șoviniștilor din sânul lui.

Face apel la poporul maghiar de a 
se uni cu poporul român, ca astfel 
fără deosebire de naționalitate, să lup
tăm contra reacțlunei, contra șovinis
mului, depurâtid tot efo;tul pentru mă
rirea producției, realizând astfel mă- 
reța operă de reconstrucție a țării.

Tov. Belea Mlron din partea Parti
dului Comunist după o analiză profun
dă a situației politice externe și interne 
face un apel către întreaga populație 
să sprijine guvernul de largă concen
trare democratică în opera 
producția aplicând legile 
demascând pe speculanții 
unitatea clasei muncitoare 
între muncitori și țărani.

%

sa mărind 
economice, 

și Întărind 
și alianța

C. F. R.-iști din Coșlar 
au depășit norma de producție cu 10 

vagoane
Ceferiștii dela sectorul C. F. R. 

Coșlar, la fel ca toți ceialalți mun
citori ai C.F R. ului din întreaga 
țară duc lupta eroică pentru a 
mări producția, materialului rulant 
al CF.R.-ului, ajutând astfel lao- 
pera de refacere economică a țării.

Ceferiștii din Coșlar, trebuia ca 
într’o lună să repare 117 vagoane. 
Ei au depășit norma reparând 127

Judecătoria Mixtă Petroșeni 
secția cărților funduare

No. 378 | 945 cf.

EXTRAS
din publicațiunea de licitație

La cererea urmăritoarei Tomuș Marla 
contra Zalmen Mihal și soția sa ordo
nat licitație imobiliară pe imobilul din 
cf No. 925 Vulcan Nr. topografic 768, 
769, 771 | 3 | b, 851-853 | 2 | 1 | b, 
768,769,771 | 1 | 2 | b fânaț întindere 
de 137 atg. cu prețul de strigare 20.000 
lei pentru încasarea creanței de 34 000 
lei capital șl accesorii, pentru ziua de 
4 Septembrie 1945 ora 10 în localul 
Judecătoriei Mixte Petroșeni ușa Nr. 5. 
Llcltanțll vor depune 10"/0 garanție din 
prețul oferit șl vor senina condițlunlle 
de licitație. Imobilul va fl vândut pe 
un preț mal urcat decât cel de strigare.

Petroșeni 4 Iulie 1945.
Judecător, Santău.

Director, Dărămuș

Sentința In psroce 
sul polițiștilor 

criminali
Taflaru Ion în contumacie, muncă 

silnică pe viată; Prunesu Ion In con
tumacie, muncă silnică pe viață; Lepă- 
datu Haralambie 10 ani temniță grea ; 
Dârlău Niculae 10 ani temniță grea; 
Georgescu Ion 5 ani temniță grea; VI- 
tan Davld 10 ani temniță grea; Iagol- 
nița Emil 25 ani temniță grea; Dumi- 
trescu Sava în contumacie muncă sil
nică pe viață; Vasilache Petre în con
tumacie muncă silnică pe viațâ; Cons- 
tantinescu Gh. în contumacie muncă 
silnică pe viată. Reinhardt Iosif 5 ani 
temniță grea; Căsăuceanu Mihail 15 ani 
temniță grea; Balici Ion muncă silnică 
pe viată; Preda Ion în contumacie, 
muncă silnică pe viață; Gușă Niculae 
în contumacie, muncă silnică pe viață; 
Corcea Niculae în contumacie, muncă 
silnică pe viață; Vlădescu Petre zisSa- 
vu, muncă silnică pe viată; LucinVia- 
dimir 5 ani temniță grea; Icnescu Tra- 
ian 3 ani temniță grea; Nlculescu Mlr- 
cea în contumacie, muncă silnică pe 
viață.

Tuturor acuzaților condamnați la mun
că silnică li se confiscă averea cu ti
tlul de despăgubire în folosul Statului.

<

vagoane, 1 vagon cu paturi pen
tru mișcarea Coșlar și desmembra- 
rea a 8 vagoane.

In orele libere, ceferiștii au re
parat 1 tractor din comnna Mi
halț, necesar in campania pentru 
strângerea recoltei.

Cu toată lipsa de materii prime 
ca: podele de brad, ulei de in 
fiert, negru de fum, tablă de zinc, 
etc., totuși ceferiștii duc lupta 
pentru mărirea producției, nepre
cupețind nici un efort, nici un 
sacrificiu, contribuind la opera de 
refacerea țării.

Prima ședință a Apără
rii Patriotice din Deva 

după congres
In ziua de 9 August a. c, Apă 

rarea Patriotică din Deva și-a ți
nut prima ședință după congres.

In această ședință s’au ales 
responsabilii resorturilor, cari vor 
lucra pentru îndeplinirea marilor 
sarcini cuprinse In rezoluția con
gresului.

Toți responsabilii și-au luat an
gajamentul că vor conlucra pentru 
a se încadra cu toții în opera mă
reață pe care și-a impus o Apă-* 
rarea Patriotică „Lecuirea rănilor 
de războiu".
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ZORI NOI

OGOARE-MUNȚI-PADURI
Plugarii din Grădiște și Luncani se organizează 

Frontul Plugarilor \în
In ziua de 4 August a. c. in 

Grădiștea de Munte, a avut loc o 
adunare a țăranilor depe munții 
Grădiștei și din Luncani. La această 
adunare a luat cuvântul plugarul 
Văran Sabin care arată suferințele 
Dlugărimei sub conducerea „mari
lor democrati, Maniu și Brătianu, 
— cari susțineau pe moșieri, — 
și sub dictatura antonesciană.

In continuare arată ajutorul pe 
care Partidul Comunist, l-a dat 
țărănimei la înfăptuirea reformei 
agrare, la campania de însămân- 
țări și la strângerea recoltei, unde 
muncitorii afară de unelte dăruite au 
depus și muncă efectivă pe ogoare. 
Vorbind despre cooperative, arată 
importanta lor, din punct de ve
dere economic. Ele vor Înlătura 
speculanții, cari sunt uneltele reac- 
țiunli pentru a Împiedeca opera de 
refacere economică a tării. Arată 
importanta legii de blocare a ce-

Recolta de bumbac indigen
ln această primăvară, țăranii au 

semănat cira 62.000 ha cu bumbac-
Din evaluările sumare făcute de 

specialiști, recolta de bumbac din 
actuala campanie poate fi evaluată 
la circa 5 milioane kg.

Bumbacul produs la noi In țară 
va fi colectat și repartizat fabrl-

Muncitorii organizat! din Ocna Mureșului
ajută țăranii la seceriș

Muncitorii din toate sindicatele 
din Ocna-Mureș s’au deplasat In 
zilele de 22 și 29 Iulie In comu
nele din jur unde au dat un aju
tor efectiv țăranilor la stângerea 
recoltei.

Cu această ocazie au împărțit

Plugari din Peștijul Mare,în aiutorul 
copiilor de mineri /

Pentru a veni In ajutorul colo
niilor de vară, organizate de Apă
rarea Patriotică, unde copii mine
rilor din Valea-Jiului, sunt aduși 
pentru recreiere, plugarii din Peș- 
tișul-Mic, au donat acestor colonii 
cantitatea de 1600 kg. grâu, ne
cesar fabricării pânei micuților 
«are se află In colonie.

Prin această donație, plugarii 
dau dovadă că ei au grije de co

realelor, cari nu vor nu mal ajunge 
pe mâna speculanților, ci vor fi 
vândute statului, la un preț bun, 
primind în schimb unelte, bumbac 
și produse textile.

Organizați, ducând lupta contra 
reacțiunei, în fruntea căreia se 
află Maniu și Brătianu, să ne În
cadrăm In opera de refacere al țării,

Marea adunare sătească 
din Răchitova

In ziua de 4 August a avut loc 
la Răchitova o mare adunare să
tească la care a luat parte și un 
tov. miner din Valea-Jiului.

Primul a luat cuvântul priete
nul Tămășloiu Petru care a vor
bit despre lupta Frontului Pluga
rilor dela 23 August până azi. 
încheie cuvântarea cu un apel 

cilor de filatură din țară. După un 
plan dinainte stabilit, incadrându-se 
astfel In planul general de pro
ducție șl aprovizionare.

Cea mai mare cantitate va fi 
destinată a acnperl nevoile eco- 
nomatelor șl cooperativelor sătești.

invalizilor, văduvelor și orfanilor 
de război suma de lei 652.000.

Acest fapt al muncitorilor din 
Ocna-Mureșului este o nouă ve
rigă In lanțul manifestării >r care 
cimentează pentru totdeauna uni
tatea muncitorimei cu țăranii.

pil celor care i-au ajutat la În
făptuirea reformei agrare, In cam
pania de însămânțări și la strân
gerea recoltei.

Jos bandele maniste care au periclitat unirea Ardealului 

alături de muncitorii din fabrici, 
uzine și mine, cari și ei duc lupta 
pentru refacerea țării, pentru o 
Românie cu adevărat democrată 
șl fericită.

S’a trecut apoi la alegerea co
mitetului nouii secții a Frontului 
Plugarilor care a fost ales In una
nimitate 

către plugărime de a sprijini gu
vernul de largă concentrare de
mocratică pentru a păstra și a 
lărgi rezultatele cucerite până azi.

Tov. Crișan din Valea-Jiului a- 
rată necesitatea măririi producției 
atât in fabrici, ateliere și mine, 
cât șl pe ogoare pentru a putea 
duce la bun sfârșit opera de re
facerea țării.

învățătorul Mladinov Ilie face 
un Istoric al evenimentelor interne 
și externe din ultima săptămână 
insistând in special asupra Întări
rii relațiilor noastre cu Uniunea 
Sovietică, arătând generozitatea 
de care marea noastră vecină din 
răsărit a dat de nenumărate ori 
dovadă.

Adunarea s’a Încheiat cu urări 
pentru Uniunea Sovietică, pentru 
Generalisslmul Stalin și pentru 
guvernul de largă concentrare de
mocratică în frunte cu dr. Petre 
Groza.

Caravana cinematografică 
a Ministerului Progadandel 

în Județul nostru
Ministerul Propagandei a Îndrumat 

o Caravani Cinematografici, care a 
pornit dela București )n prima jumă
tate a lunii Iulie spre Oltenia pe Valea 
Jiului Ia sus, care a ajuns și în jude
țul Hunedoara, unde dă cel mai mare 
număr de reprezentații din itiner ariul 
său.

Astfel, până la data apariției acestui 
număr din gazeta noastră, această ca
ravană a dat o scrie de reprezentații 
în Muntenia, Oltenia și în următoarele 
localltă[i din jud. Huned ra: Lupeni, 
Vulcan, Anlnoass, Lonea, Petrii», Pe
troșani, Livadea, Pul, Baru-Mare, Bă- 
răști, Silvașul Inferior, Nădăștla Supe
rioară, Călan, Crișeni, etc.

Vor mai ave* parte de asemenea re
prezentații șl in alte comune, ca: Hune
doara, Slmeria, Sarmiseghetuza, Toteștl, 
Bretea Șiretului, Nădrag, Ferdlnand, etc.

Filmele prezentate sunt cât se poate 
p« instructive, elo formează adevărate 
d n umente șl opere educative. Prin a- 
c< ne filme se dă posibilitate mai ales 
H- ’ “nilor să cunoască lucruri asupra

Activitatea 
organelor de control ce

tățenesc din Alba-lulln

Organele cetățenești în colabo
rare cu autoritățile din Alba folia 
au pornit o luptă necruțătoare 
împotriva speculanților.

Am mai relatet despre activi
tatea celor două echipe de control 
care In ultimele zile au făcut cap
turi noui.

Intre altele s’a confiscat canti
tăți însemnate de săpun, făină, 
pănză, stofă, etc.

Toate aceste mărfuri vor fi vân
dute prin Cooperativa Victoria din 
localitate la prețuri maximale.

SINDICATUL
ARTELOR GRAFICE
organizează în favoaiea 
presei democrate
„ZORI NOI “ o mare

SERATA dansanta
In ziua de 18 August 
a. c. cu începere dela orele
20 In saloanele și grădina 
„Cercului Civilo - Militar®.

Coferărie, buffet, mâncări calde și 
reci, vinuri asortate, bere.

Va cânta orchestra de jazz Csam- 
pai, jazzul și fanfara Reg. 3 Tr.

Dans până'n xorl.
intrarea: pentru [particulari Lei 50Q, 
pentru membrii sindicatelor Lei 300.

SuprasQlviri sa prlmaic ca ■ultunlra.

cărora în trecut nu li s’a spus nimic, 
sau li s’a spus numai minciuni. Astfel 
printr’un film ca „1 Mai 1940 la Mos
cova* se dă cea mai categorică dez
mințirea propagandei mincinoase ce s’a 
dus la noi contra marei noastre vecine 
dela Răsărit — Uniunea Sovietică. Prin 
alte filme se arată războiul în toată 
grăzăvla lui, cu mormane de ruine în 
flăcări, cu mormane de cadavre ale 
deținutilor din lagărele de concentrare, 
etc. Totodată se arală populației și o- 
pera constructivă începută la noi în 
tară după 23 August 1944, ca: Re
forma agrară, Reintegrarea Ardealului 
de Nord la România, 1 Mai liber 1945, 
etc.

Caravana are ca operator tehnic pe 
dl Vaslle Lucacl șl conferențiar pe 
prietenul prof. Mihail Robu din Comi
tetul Central al Frontului Plugari or 
eare line la fiecare spectacol câte o 
conferință de organizare economică, 
socială și culturală, pe înțelesul publi
cului ascultitor.

„HORIA*



ZORI NOI

DE PRETUTINDENI^-
Comunicatul Sovietic depe frontul 

din Extremul Orient
O petroliferi
Făurei — Brăila — Galet!

Biroul sovietic de informațiuni 
anunță In comunicatul său urmă
toarele: In ziua de '■ 2 August tru
pele sovietice au înaintat prin lupte 
pe o distantă de 30 km. adânci
me în Manciuria.

Trupele frontului I. din extremul 
orient au ocupat mai multe loca
lități.

Trupele frontului II, în colabo
rare cu vasele flotilei de pe Amur 
au ocupat 12 localități de pe ma

lul sudic al fluviului Amur.
Unități de debarcare din Ocea

nul Pacific au făcut debarcări In 
Nord ul Coreiei cucerind portul 
Rașin.

Flota și aviația au scufundat în 
ziua de 10 și 11 August 2 pui
toare de mine și 14 vase de 
transport.

Aviația sovietică a continuat să 
atace nodurile de cale ferată și 
centrele industriale din Manciuria.

Noul subprefect în județul Alba
Pentru bunul mers al gospodăriei 

Județului a fost ncvoe de a schimba 
vechiul subpnfect Antonescian, reac
ționar înverșunat, cu un om cinstit 
și democrat.

In persoana tov. Dr. Mucea Aurel 
acest post de mare răspundere și-a gă
sii omul potrivit.

Suntem convinși că tov. Dr. Mucea 
care ș’-a făcut conștincios datoria față 
de popor alât pe frontul anti-hitlerist 
unde a fost decorat cu ordinul Steaua 
Roșie, cât și în domeniul politic își va 
face datoria pe deplin și mai departe.

Urăm tovarășului Dr. Mucea Aurel 
spor la muncă.

In monitorul oficial a apărut 
decretul-lege pentru construirea și 
exploatarea unei conducte de trans
port a produselor petrolifere Fă- 
urei—Brăila—Galaji până la fron
tiera Româno-Rusă.

Conducta va fi racordată la 
Făurei cu actuala conductă de 
petrol Teleajeni—Buzău—Făurei— 
Constanta

Noua conductă va constitui o 
ramură a conductei existente, prin 
care se vor efectua transporturi 
de produse petrolifere spre Reni, 
alternativ' cu tr-nsporturile spre 
Constanta, Capacitatea conductei 
va fi de circa 140.000 tone a- 
nual.

Executar ea lucrărilor se va face 
de C F.R. în baza unui credit de 
3.800.000.000 lei, ce este autori
zat să contracteze prin bună în
voială.

V1CFORIA DELA 23 AUGUST 
a deschis drumul desrobirii 
Ardealului de sub jugul lui * 

Hitler și Horti.
Victoria dela „ 6 Martie “ a 
realizat unirea Ardealului cu 

România
Trăiască Ardealul unit cu Ro
mânia liberă și democrată!

Sentința în Procesul colaboratorilor 
lui Mihallovici

Postul de radio Belgrad a 
comunicat sentința din procesul 
intentat colaboratorilor genera- 
1 țiul Draja M hallovlci, șeful ce- 
t nici lor, acuzați de trădare.

Se știe că printre acuzați se 
află conducători militari și po
liticieni făcând parte din așa

numitul Comitet național cen
tral.

Șapte acuzați au fost con
damnați la moarte, unul la 20 
de ant închisoare și pierderea 
drepturilor civile pe timp de 10 
ani, iar restul la pedepse mal 
mici cu închisoarea.

In Jugoslavia moșiile vor fi expropriate și Băncile Naționalizate
Se a nunfă din Belgrad, că 

Consiliul Național de eliberare 
al Jugosiaviei, a hotărât să ex- 
propieze, fără plată, marile mo
șii. Băncile și marile întreprinderi 
vor ji deasemenea naționalizate.

Congresul Frontului Popular 
al Jugosiaviei s’a terminat

In ziua de 7 August a. c., Con
gresul Frontului Popular al Jugo
siaviei s’a terminat lucrările.

Congresul a ales organele con
ducătoare ale Frontului Popular, 
mareșalul Jostph Broz Tito, fiind 
ales în unanimitate președinte al 
Frontului Popular. Fiecare unitate 
federală este reprezentată în Co
mitetul Central printr’un secretar

special.
In prezidiuui au fost aleși Baue 

Andreev, Bakicî, Russ, îniovici, 
Vasso, Ciubrilovici, Vodmar, Mos- 
koblevici, Gap, Kermanovici, Vlak- 
iov, Ivanovicl și alții.

înainte de închiderea Congresu
lui mareșalul Tito președintele 
Frontului Popular a rostit un dis
curs.

23Augusta deschis 
calea libertății si 
democrației în (ara 

românească.
Trăiască România 

democrată!
t rnT——iiiiM—ti——»,   

DELICTUL
DE OASISM

— Urmare din pag. î-a —

Dându-ne seama de marea impor
tanță a decretului lege mal sus amin
tit, să l aplicăm îmocmal, pentru a 
contribui și astfel la nimicirea ultime
lor rămășițe fasciste din țara noastră. 
Trebue să extirpăm concepția rasis
mului, care a adus atâtea nenorociri 
asupra omenirii.

Azi, când țara noastră trebue grab
nic lecuită de rănile războiului șt eco
nomia țării trebue însănătoșită, să 
contribuim cu toții fără nici o deose
bire, la munca de reconstrucție, îndru
mați șl păziți de legile șl măsurile 
democratice ale guvernului Petru 
Groza.

ZAMFIR BRUMARU 
(Din „Scânteia*

Discursul Președintelui 1 rumân
P/e dint le Truman prin tr'un 

discurs difuz ii priit radio a 
precizat atitudinea Stat< I r Unite 
față d problemele interne și 
♦ x terne. In încheiere D sa a 
spus: Victoria obținută în Eu
ropa este mal mult decât o vic
torie a armelor. Ea estevictorla 
unul fel de viață. Ea este vie 
tor la idea lu ii întemeiat pe drep
tul comun al omului pe demnita
tea ființei umane șl pe conc p-

țta sloiului c slujitor iar nu 
ta stă rânitor al pcprulut.

Cele trei mari puteri sunt a- 
cum cu mult mai strânse una 
de alta decât or când în sco
pul de a se ajunge ia acest f l 
de pace

Uda Teh ran, dtla Crimeea, 
dela Son- Francisco și dtla Ber
lin noi vum continua să mer
gem alături înainte spre obiec
tivul nostru.

ȘTIRI SCURTE «n
• Se așteaptă ca președintele Truuman să facă declarații, fie la o

confcrin(ă de presă, fie Ia radio despre hotă irile luate cu privință la 
cererea de capitulare a japoniei.

• Din Londra se anunță că nu s’a primit nici o știre dela guver
nul japonez, referitor la nota aliată trimisă eri fa prÂnz.

• După remanierea guvernului grec, președintele consiliului de mi
niștri a anunțat că se vor face alegeri Listele electorale urmează a 
se înlocuit până la 15 Septembrie a. c,

• La Moscova a avut loc serbarea Zilei Sporturilor. Parada a fost 
primită de Generalissimul Stalin împreună cu membrii guvernului, cari 
au fost viu aplaudați de asistența numeroasă.

Delegația Uniune! Tineretului Antifascist din Albania a sosit la 
Moscova

• Statele Unite vor trimite 6 milioane tone cărbuni pentru statele 
devastate din E ropa.

• Marele Procuror al Franței a cerut mourtea lui Petain Sentinla 
urmează e se da in cursul săptămânel. In caz că va fi condamnat la 
moarte va fi executat pe locul unde a fost executată Maria Anto'netta.

• U. N. R R. A, va distribui 800.000 tone alimente și medicamente,
ce vor fi trimise în Extremul Orient. ‘

Imprim-ria jud. Hunedoara — Deva 69'5—1945


