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ARMATA ROȘIE
Organizează

DUMINICĂ 19 AUGUST 1945
Pe terenul sportiv „Corvin* 
începând dela orele 9 dimineața 

și până noaptea târziu

0 SERBARE POPULARA 
pentru sărbătorirea zilei aviației și 
a sporturilor a U. R. S. S. cu un 
bogat program artistic și sportiv. 

Intrarea liberă

Cerem cu toată hotărârea încadrarea uzinelor 
„Astra" Orăștie la Regia Autonomă C. FVR. 

Moțiunea votată de salarlapi urinelor „Astra** Orăștie /\
Dorința muncitorimii conștiente pen

tru a coatribu. cu max mum de efort 
la refacerea țării s’a manibslat și la adu
narea generala extraordinară a sindi
catelor .Astra* Orăjtie din zi a de 16 
Avgust a. c.

In a eastă adunare ex.r oidma’ă sa- 
lariații au cerut trarsfminarea uzinei 
în indus rie de pa e din ijdistria de 

Cetățeni! Munctori! Plugari! 
Intelectuali! Ostăși! Femei! Tineri!

Suntem la p eajma tui 23 August 1945. Se împlnește un au de când 
datorită vie ori lor glorioasei Armat: R șii, datorită actul <1 curagios al Regeiul 

inspirat șl su»;lnut dî F oi.t j! Unc Muncitoresc și urmat de celelalte f orțe 
cu adevărat patriotice, Rjmânia a fost smulsă din gh arele bestiilor hltleriste.

Roba nemțeas.ă, tâtirea poporu'ui în războiul imperialismului german 
Jefuirea bogății.or țării, masacrarea și asuprirea nemiloasă a naționalităților 
arestarea, sehkguirta celor mai buni patrioți, dictatura teroristă și sângeroasă a 
lui Antonescu, sprijinită d f sc știi legionari și reacționari în frunte cu Manlu 
și Butianv, ju fost înlăturate

Ni s’c de<ch s cal a propășirii, bunei stări, a ferici el șl a libertății.
Convenția da armistițiu ne-a dat posibilitatea, cu ajutorul glorioasei 

Armate Roșii, să curățim ț ra de hjrlee fasc te, să eliberăm Nordul Ar
dealului șl tre.â d granițele de Vest să contribuim la câștigarea victoriei to
tale, prin îofrângerea și capituler i necond.ț'nnată a Germaniei Imperialiste.

In a este lupte csbișii rrnat- i Române democratice tn frunte cu pan-’ 
durii eroicei divizii Tudor V adimires u-Debrețln s’au acoperit de glorie.

Sf - ț ri e poporului nostru centru a contribui l.i term narea grabnică a 
războiului antihitlerist n’au putut fi împiedecate de forțele reacționare con
duse de Rădesiu, Maaiu, B ătianu

Poporul Român folos ndu se de libertatea câștgată mobilizat în masse 
mari u:iașe a împi deat locercarea de reintroducere a 'dictaturii, punând în 
z.ua d^ 6 Marți; bazele re.lei democrații progresiste a țării.

Ne-am lan,hi în rândurile popoarelor d mrcratice dornice de pace și 
libe.t't:.

Cale: a 4'dă de >1 este urmată astSH de po orul nostru, care sub câr
muirea guvernului de la gă content are dimocralică, pr zidaiă de dr. Petru 
Groza, di lovituri după lovituri forțelor r acționare

Poporul ie-a smuls puterea potitcă din mână, dar <i se cramponează 
p poz ții ocupate în economia națiomlă și caută să submineze unitatea și 
forț- e de construcție a radunl’, prin *abotaj economic, prin organizarea 
spe ulei și a campaniilor de miri iii ni.

Cetățeni I
23 August 1915 găs-'șt- poporul nostru angajat în luptă pe vieață șl 

moarte , ■ u rțfa.erea țării. !)■ rezultatul ac stei lupte d pindc vii'.urul în
săși al demo r ției, viforul însuși a' țării noastre.

Aș se cxph v i. țj, smui m-nutorilor, țăranilor, intelectualilor și 
a eloriaite categorii socialo d- a nu se da înapoi dela nici un sacrificiu 
• â d este voiba de efaerre;-: țării.

E olsmul mCerilor du Valea-Julm, tz.lfal k strălucite în ridicarea 
p d< cțlei obținut de C F. R -ișt •, metalurgicii șt ceialalțl muncitori cou- 
stifu dovada că muncitor i, întregul pop <r a î. țeles importanța și seriozita
tea momentului în care m aflăm. (Continuare tn pag. 3-.)

râzboiu și Ir certa uzin:i sub condu
cerea C F.R.-ulul.

Cu această ocazie au luat cuvânt tov. 
Dnnciii Petri-, secretar al sindicatului 
„Astra* Oră știe care a arătat că și 
muncitorimea uzinelor .Astra* din Bra
șov și Arad au pornit o acțiune pen
tru încadrarea lor la Regia Autonomă 
a C.F.R.-ului.

Au mai luat cuvânt tov. Constantl- 
nescu delegatul uzineior, „Asira* din 
Brașsv, Tov. Kovacs delegatul uzine
lor „Astra* Arad, tov. Mayer din par
tea funcționarilor „Astr<.“ A.ad, tov. 
ing Voiculescu în numele funcționari
lor „Astra* Orăștie și tov. Mihaț din 
partea Partidului Comunist secția Orăș
tie, care prinție altele a arătat că ho
tărârea F r de a transforma uzina în 
Industn de pace este o hotărâre justă 
și patriotică și această hotărâre va fi 
susținută de întreaga muncitorime sin
dicalizată,

Ca încheere tov. Mihaț a spusi ce
rem Confederației General a Muncii 
să susțină cererea noastră de încadrare 
în Rtgia Autonomă C. F. R„ de oarece 
noi considerăm că numai sub condu
cerea el randamentul nostru va putea 
contribui din plin la refacerea econo
mică a țării șl tot odată interesele noas
tre vor fi just apărate.

La expunerea tovarășilor, muncitorii 
în unanimitate au votat următoarele 
moțiuni:

MOȚIUNE

Noi, muncitorii șl funcționarii Uzine
lor „Astra* Orăștie, întruniți în adu
nare generală extraordinară astăzi 16 
August 1945, fiind pe deplin încredin
țați că toate eforturile șl clanul nostru 
de muncă pentru bansformarea Uzinei 
noastre dela producția de răsboiu la 
producția de pace, se isbesc dc rezis
tent i Și reaua credință a Direcțlunei 
Generale, care pâ ă astăzi ne-a lipsit

După capitularea Japoniei
Împăiatul Japoniei Hlrohito a tians- 

mis prin radio ordinul de încetare a 
luptelor. Eite pentru prima dată in Is
toria poporului japonez când împăratul 
s’a adresat prin radio poporului său. 
Ordine pentru încetarea f'cului au 
fost deasemmea trimise la toate uni
tățile de pe toate fronturile care vor fl 
înmânate de <ăir; mal mulțl membrii 
al familiei impc’iale care se vor de- 
! lașa personal pentru a inteiveni și cu 
autoritatea lor personală pentru înce
tarea lupt-1. Se crede totuși că vor 
trece îmâ câteva zile pâ.iă ce ordinul 
de încetarea focuiui va ajunge la uni
tățile cele mal îndepărtat ■.

Delegații ’mputerrili.i din pai tea gu

total de o asistență technică și mate
rială, cum noi înțelegem ca alături de 
toată muncitorimea românească să adu
cem prin munca brațelor noastre și 
prin priceperea noastră, o întrebuințare 
cât mai rapidă în economia Țării, cum 
noi nu înțelegem să ne lăsăm colegii 
pe drumuri victime al unor intenții 
obscure și subversive, cum noi nu înțele
gem ca bunele noastre intenții să fie stăvi
lite în exuberanța și sinceritatea lor d? 
sedușii clicilor politicianiste reacționare.

Cerem cu toată hotărîrea încadrarea 
Uzinelor „Astra* Orăștie la Rtgia Au
tonomă CFR, îespectându-se vechimea 
fiecărui angajit.

Cerem Confederației Generale a 
Muncii șl întregului guvern să susțină 
cererea noastră de încadrare la Regia 
Autonomă CFR, sub a cărui conducere 
avem credința fermă că vom găsi fă
gașul prielnic, în cate dragostea noastră 
d; muncă să se poală manifesta ne- 
stingherltâ pentru binele Țării și a tu
turor.

Vom lupta contra tuturor celor ce 
ver încerca să distrugă unitatea sin
dicală.

Vom sprijini cu devotament guver
nul dc largă concentrare democratică 
Dr. Pelru Groza.

Vom susține cu tărie ideia solidari
tății internaționale a sindicatelor din 
toată I .mea, respectând în totul direc
tivele Confederației Gneralo u Muncii.

Urmează semnăturile,
(Continuare tn pag. 2-a)

vernului Japonez șutit aștepiați la Ma
nila pentru semnarea armistițiului. Ocu
parea Japonki se va face de către ccIe 
patru mari puteri dar nu va fi împăr
țită în zo e de ocupație ca Germania. 
Japonia va ticbui să țărăiească te
ritoriile care au fost răpite din 
1853 încoace, când Jâponia era com
pusă numai din câteva insule. Astfel 
Manciuria cu peste 40 000.000 locuit- 
tori, Korca cu 23 000.000. Kvantung cu 
1.700.000 din care face parte șl Porl- 
Arihur, Insulele Sahalin, Formosa, Mar- 
scha1, Oklnava, precum și o snle dr 
teritorii ocupate în războiul aciuai din 

hlna, Malars'a și B rmarr a,

z.ua


J
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Fiecare gram de aur ajuns în mâna speculan- 0 C3S<i dfi odihnă 

Hor este o armă împotriva refacerii tării 
Declarațiile tov. Cristea, președintele Uniunii Sindicatelor Unite, Petrol, Gaz metan
urma vizitelor făcute la sindicatele

din Zlatna, Breaza, Almașu Mare, Abrud, 
Roșia Montană șl Crlșlior, tov, Cristea 
Aron, președintele Uniunel Sindicatelor 
Petrol și Gaz metan împreună cu tov. 
Piric Iosif, membru în comitet execu
tiv al uniunei, au făcut redactorului 
nostru următoarele declarații:

„Peste tot producția este în scădere. 
Aceasta se datorește în primul rând 
lipsei de aur în minereu și neexploa- 
tăril filoanelor boga'e fn aur.

Această scădere în producție se mai 
datoreșre și furtului de aur ce se prac
tică pe o scară întinsă și de către mi
neri cari sunt încurajați de reacționarii 
care se află în conducerea societății.

Fiecare gram de aur care se fură și 
este apoi vândut „gozarllor“-profitorii 
de totdeauna a muncii minelor — este 
o armă în mâna reacțlunii, care caută 
să slăbească forța economică a țării-

Minerii trebuie să știe că acest aur 
pe care el II s:ot d'n adâncuri, aduce 
bogăție țării, întărește valuta noastră, 
adică banii vor avea o valoare mal 
mare.

Elementele cari caută să propage 
ideia grevei In rândurile minerilor ca 
Oprea Petre, care pe timpul antones- 
dsnilor a fost jandarm în „Transuis- 
tria*, n’au ce căuta îa rândurile mine
rilor cinstiți.

Minerii, cari o viață întreagă au să
pat în adâncuri fiind exploatați de către 
o clică de profitori, as'âzi câad munca 
lor este pentru refacerea țării, când au 
siguranța că bunurile explotate din pă
mânt vor folosi întregului popor el sin-

guri trebue să ceară a li se face con
trol Ia eșirea din mină.

Muncitorii cinstiți trebue să ac deso
lidarizeze de elementele cari Instigă la 
greve și la refuzarea controlului la pă
răsirea locului de muncă.

Aceștia — unelte Ia mâna reacțitinil 
— vor să împingă muncitorimea pe o 
pantă periculoasă.

Ei trebuesc demascați și izolați de

miae, atât de 
națională tre-

restul muncitorilor.
Minerii dela aceste 

importante în economia 
bite 6ă înțeleagă — și sunt sigur că
vor înțelege — a spus tov. Cristea, 
să se încadreze și el în măreața operă 
de refacere a țării, — prin ridicarea 
producției de aur, — în care este an
gajată astăzi toată suflarea cinstită din 
țara noastră.

Înființarea cooperativei Victoria la fllba-Iulia
La Alba-Iulia a luat ființă co

operativa „Victoria" cu un număr 
de 750 membri și un capital so
cial de 7 milioane lei.

Zilele acestea și-a început ac
tivitatea economică, distribuindu- 
ge articole de prima necesitate cu 
un preț de 50 la sută mai ieftin 
decât prețurile pe care vând co- 
mercianțu.

Prin infiinfarea cooperativelor, 
eliminăm speculanții din vieața e- 
conomică, aceste hiene cari sunt 
asmuțite asupra poporului de către 
reacționari In frunte cu Maniu și 
Brătianu, care înfrânați pe plan po
litic caută să saboteze și să des- 
organizeze vieața economică a 
țării.

a pentru minerii 
< din Valea-Jiulul

Lângă Lupeni, pe vârful Straja, 
cu puțin timp în urmă a fost des
chisă o casă de odihnă pentru mi
nerii extremați de munca grea pe 
care o depun.

Aceasta casă de od hnă, este 
inițiată de Apărarea Patriotică din 
Lupenî, și a găsit un sprijin larg 
în massele populare a acestei re
giuni. Sindicatul funcționarilor par
ticulari a decis în unanimitete să 
doneze leafa pe jumătate de zi 
în folosul acestei case de od hnă. 
La fel a contribuit și muncitori
mea cu câte o jumătate de zi 
sau chiar cu o zi de muncă pen
tru a asigura buna ei funcționare. 
Contribuie și țăranii, intelectualii 
și comercianții prin diferite mani
festări culturale și serbări al căror 
venit este donat pentru casa de 
odihnă a minerilor. <

J
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Știri sindicale din Deva
Comisia locală ține ședința în 

fiecare Marți la orele 19—20.
«

Toți responsabili de presă și 
propaganda și ai ziarelor de pe
rete țin ședințe la sediul sindica
telor unite din str. A. Vlaîcu • , 
în fiecare Marți la orele 18—19.

Cerem cu toată hutărîrea încadrarea uzinelor 
Astra" Orăștie la Regla Autonomă C. F. R. 

munci cinstii și rodnic pentru re
dresarea economică a Țării, și ne- 
înțelegând ca dragostea noastră 
de muncă să se izbească în con
tinuu de rezistența tendențioasă 
a direcțiunii generale „Astra" Bu
curești, ne-am întrunit astăzi, 16 
August 1945, în adunare generală 
extraordinară, hotărând în unani
mitate următoarele:

încadrarea imediată a Uzinelor 
.Astra" Orăștie la Regia Auto
nomă C. F. R.

Dorim să facem parte din ma
rea massă muncitoare a C. F. R.- 
ișlilor.

Dorim să muncim cinstit șl să 
luptăm contra tuturor celor cari 
sabotează producția șl refacerea 
economică a țării.

Vom lupta pentru susținerea gu
vernului poporului Petru Groza.

Trăiască Uniunea Muncitorilor 
C F. R.

Trăiască tov. ministru Gheor- 
ghiu Del.

Trăiască Confederația Generală 
a Muncii.

Trăiască guvernul Dr. 
Groza.

Orăștie, 16 Aug. 1945. 
Urmează semnăturile.

— Urmare din pag. l-a —

Moțiune către Uniunea 
Muncitorilor C. F. R.

Noi, muncitorii și funcționarii 
din Uzinele „Astra* Orăștie, ne- 
înțelegând a continua să fim în
șelați în dorința noastră de a

Frontul Unic Muncitoresc 
la Alba-lulia

Funcționarii 
publici din plasa Geoagiu 
s’au organizat în sindicate

toate 
pune

ori ;e

iânul aces-

ace9te ele- 
Noi le în

Dușmanii poporului de totdeauna duc 
o luptă asiduă pentru desbinerea cla
sei muncitoare. D ipă înfrângerea to
tală pe țărâmul politic, recurg la 
osniciile, din umbră, pentru a 
ptedecf acțiune! noastre.

In Alba lulla, au căutat pe
cale să împiedece buna Inț degere între 
p riidul comunist șl aocîal democrat, 
iar în adâncime să producă nemulțu
mi I și echivocuri chiar în 
tor jouă partide,

Se înșeală însă amarnic 
mente putrede, fără viitor,
țelegem jocul șl suntem mai uniți ca 
niciodată, căci t munca noastră o 
ducem pentru înf ățirea între popoare 
și refacerea patru noastre.

Ca răspuns uneltirilor reactiunei, la 
26 Iulie a. c., în Alba lulla s’a cons
tituit comitetul de conducere al Fron- 
tul.if Unic Muncitoresc comp s din trei 
tovarăși comuniști ș! trei tovarăși so
cial democrațl. Desigur s’au ales cei 
ma’ buni din ambrie partide și dorința 
d’ conlucrare, seriozitatea cu care s’au 
d'sbătut toate problemele clasei mun-

ar 
le 
în

se

citoare, în vederea refacerii țării, 
trebui *sâ-l facă pe reacționari să 
piară pofta de a mal „bJga bețe 
roate*

Comitetul de conducere F. U. M. 
compune după cum urmează:

Președinte: Finkel Emil P. C, aecre- 
tar: Nlstor Vaslle P. S. D., membrii: 
Socaciu Iosif P. S. D, Vingărzan Vlr- 
gil P. C., Chlrulescu Iile P S. D. șl 
Bakcal Nicolae P. C.

Comitetul a dccli și a aplicat Ime
diat pe teren acțiuni de constituirea 
F. U. M. re toată scara organizato
rică a partidelor: secții locale, 
muncitorești, intrepriuderl, etc., 
unde a fost cazul.

Pentru lămurire, 
pomi dela realități 
toate neînțelegerile,
convo area unul mari î trunirf publice 
pentru ziua de Duminică 12 Aijg-sj 
1945, ora 10, în sala „Capitol* din 
Al . bria, unde au fost Invitați cele 
do, a partide șl sindicatele din întregul 
județ.

centre
acolo

Petru

în dorința 
și de a în'ătura 
comitetul a decis

de a

MARIAN IOSIF

In ziua de 13 August a. c. a 
avut loc la Geoagiu o adunare a 
funcționarilor publici din întreagă 
plasă, pentru a se organiza în sin
dicate, formând secția sindicală a 
plasei Geoagiu.

Luând cuvântul, tov. Elena K6- 
kdsi, delegata sindicatului funcțio
nalilor publici din Deva, arată 
rostul organizării tuturor munci
torilor, manuali șl intelectuali, în 
sindicate, căci numai organizați 
putem duce o luptă hotărîtă pen
tru drepturile noastre

Se trece apoi la alegerea comi
tetului de conducere, împărțlndu- 
se munca pe resorturi, alegându- 
se și un comitet cultural care va 
organiza viața culturală in acest 
centru al județului nostru.

la Dobra s’au pus bazele Apărări. Patriotice
Un comitet de inițiativă, a pus 

bazele Apărării Patriotice la Dob
ra. In acest scop a fost convo
cată a mare adunare la care au 
luat parte locuitorii din toate stra
turile sociale.

Prielenul, profesor Sântimbrean 
Cornel a expus rolul acestei or
ganizații în lupta pentru refacerea 
țării. S a trecut apoi la alegereai 
comitetului a cărui președinte a 
fost ales ing. agr Ratiu Constantin.
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OGOARE-MUNTI'PAQURI
Marea adunare a frontului plugarilor ia Ormindea

15 August a.c. a avat 
adunare a plugarilor

Miercuri 
loc o mare 
la Ormind'a, unde în afară de 
plugarii din comună au partici
pat peste 500 plugari din comu
nele învecinate.

luai cuvântul prietenul Mo- 
ga-Fileru, care vorbește despre 
importanța organizării țăranilor 
tn Froutul Plugarilor, organiza
ție care duce lupta justă a plu- 
gărlmi.

la continuare arată importanța 
ap. <cării condițiilor de armistițiu, 
ce ne-a fost acordate In mod 
generos de către U.RS.S, care 
ac m a fost repartizat just de 
căt'e guv mul poporului.

la cuvântul prietenul Scorei, 
care arată importanța blocârt 
cerealelor, cari nu vor mai a 
junge pe mâinile speculanților, 
ci vor fi vândute statului prin 
cooperative, primind în schimb 
un preț bine stabilit de guvern.

Organizând ocpetative cât 
m multe, eliminăm speculanții, 
cari acum caută să pună toate 
p e licite tn calea ref cerii țârii.

Alături de muncitori ari de
pun tot efortul lor pentru mă 
ri-ei producții, trebuie ca șl 
n l Dl'igarii să depunem efort 
pe ogoare, ca tmprcunâ să con- 
tr b dm la marea operă de refa
cere a țârii.

mai luat cuvântul preșe
dintele și vicepreședintele Fron
tului Plugarilor din Ormindea, 
care au arătat că plugărimea, 
ce a fost exploatată până acum 
de către moșieri în frunte cu 
Manlu și Brătianu, acum când 
la cârma țârii este an guvern al

poporalul, va depune tot efortul 
la mărirea producției — alături 
de muncitorii din fabrici și mine 
— pentru a reface țara, în care 
să ducem un trai liber și feri
cit (întreaga adunare ovaționează 
guvernul în frunte cu Dr. Petre 
Groza).

Cum se cules fructele de pe . 
terenurile expropriate Y 

_ portant comunicat al comisiei da reformă agrară ^

Cum trebue să se facă 
rechizltlile de cai >

V
Ministerul de Interne a dat o 

circulară în care comunică între 
altele următoarele:

Pentru a se înlătura, pe viitor, 
ori ce motive de nemulțumire, se 
recomandă a se face rechiziție de 
cai în următoarea ordine de ur
gență:

— Dela
— Dela

oamenii cu stare; 
acei

front;
ce n’au fost pe

D-l Ministru al Minelor șl 
Petrolului Tudor lonestfu 

In județul nostru F\
Ci ocazia congresului sub tigi- 

nerilor de'a Brad—Gura-Barza. 
D-l Ministru al minelor și petro 
liHui Tudor lonescu a făcut o vi
zită la minele de aur Certej, as
cultând doleanțele muncitorilor.

— Un Important
Comisia Centrală de Reformă 

Agrară a dat următorul comuni
cat:

Pentru a se pune capăt neîn
țelegerilor și diferitelor plângeri, ce 
s’au născut între împroprietăriți și 
expropriați, prlvstor la culegerea 
fructelor livezilor și ridicarea fâ- 
nețelor, Comisia Centrală de Re
formă Agrară a hotărîf următoa
rele:

a) Fructele pomilor ca șl fâne- 
țele se vor culege astfel:

1) De pe terenurile legal ex
propriate și deci necontestate de 
nimeni la Comisia de plasă sau la 
Comisii Centrală, se culeg de 
către împroprietăriți.

4) De pe terenurile care sunt 
trecute în rezervă de stat sau o- 
prite fermă de stat, partea cuve
nită statului se valorifică prin în
grijirea Ocoalelor Agricole cu con
cursul Comisiilor de plasă, iar su
mele rezultate se depun Ia Casa 
de Depuneri și Consemnațiuni și 
recipisele se înaintează la Minis
ter, Direcția Proprietății și Bunu
rilor Statului.

5) De pe terenurile care prin 
comunicatele date nu au fost ad
mise ferme model șl urmează a 
se distribui celor împroprietăriți 
suprafețele ce trece peste cota 
legală de 50 hectare sau astfel

... cum prevede legea, fructele din
2) De pe terenurile rămase în anul acesta ca și fânețele necu- 

cota legali a expropriatului și ne
contestate de nimeni, la Comisia 
de Plasă sau la Comisia Centrală, 
se culeg de către proprietar.

3) De pe terenurile care sunt 
în prezent în curs de contestație 
la Comisia de Plasă sau la Co
misia Centrală se culeg și se îm
part între expropriat și împroprie
tărit In proporție de jumătate 
pentru fiecare. Aceasta numai 
dacă împroprletăritul deține tere
nul In cauză pe data publicărel 
prezentului comunicat.

lese până în prezent de pe tere
nurile expropriate se împart între 
expropriat și Stat în condițiunile 
prevăzute la punctul 4 de mai 
sus, procedându se la valorifica
rea lor în acelaș mod.

orice

până

acei ce au profitat în 
urma războiului; 
ce n’au dat nimic

care au mai multe

Dela
fel de pe
Dela acei 
acum;
Dela acei

animale și
— în ultima instanță să se re

chiziționeze dela cei ce sunt cu 
situație mai grea și care au fost 
și se înapoiază de pe front.

Noul tarif al P.T T.
Cu Începere dela 19 August 1945 a. 

c., tariful P. T. T. se majorează astfel:
O scrisoare loco 20 gr. se 

cu 55 lei.
O scrisoare alte localități se 

cu 80 lei.
O carte

cu 40 lei.
O carte 

cu 55 lei.
O carte 

licitare sau condoleanțe cu 20 lei
Imprimate de flecare 50 grame câte 

20 lei.
Alte inf ’rmații se primesc la ghișetete 

oficiale poștale.

taxează

taxează

poștală limplă se 

poștală Ilustrată se 

de vizită cu formula de fe-

taxează

taxează

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

— Urmare din pag. l-a —
Această sforțare conatit e un răspuns la încercările elementelor reacțio

nare în frunte cu Mani j ș1 B ăta.nu de a împiedica refacerea 
cărei nivelului material ai celor ce muncesc,

încurajați d’ rezultatele obținute până acum, privim cu 
virsarea unul an a' marelui act istoric dela 23 Augual 1944.

Chemăm pe toți cetățenii județului aă facă zid iti jurul

(ărll $1 rldi-

îflcredere anl-

guvernului de 
I iă concentrare d mocratlcă tn fructe cu Dr. Petru G oia, pentru cimen- 
L prieteniei cu U R S.S. și cu toate țările democratice pentru a clădi 
p • fericită și independentă

Trăiască
Trăiască
Trăiască
Tră ască
Trăbs ă

D Pe'ru Groza.
Trăiască 
Trl ascâ

a înmii.
TrlUră
Trăiai ă 
Trăiască

Glorioasa Armată P șle eliberatoare.
Armata Română democrată, 
genialul conducător ai popoarelor, Generallsaimul Stalin. 
M. S R'g’le Mihd I, care a ascultat vocea poporului, 
guvernul de largă concentrare democratică sub conducerea

o

Iul

marea noastră vecină Uniunea Sovietică.
Marile rațiuni Unite, care la Potsdam făuresc pacea viitoare 

prieten a noisOă cu foste popoarele iubitoare de p »ce șl libertate, 
frontul comun de luptă al tuturor forțelor dem- rate 
România bberă, democrată și independentă.
_______ Coniif'nl Jiidtț'an al Frontnh'l Nafiorqi D mocmf

Adunare generală Intersindicală la Deva
Duminecă, Î9 August, orele 8 

dimineața, va avea loc adunarea 
generală intersindicală, la sediul 
Sindicatelor Unite din Deva. Vor 
participa membrii comitetelor sindi
cale si comitetelor de fabrică.

Se va propune următoarea or
dine de zi:

1. Raportul sindicatelor.

2. Congresul Internațional sin
dical

3. Producția
4. Diverse.
Dările de seamă 

sau comitetelor de 
face de preferință
sindicatului, sau un membru care 
cunoaște amănunțit situația sindi
catului.

a sindicatelor 
fabrică se vor 
de secretarul

Fabricarea rachiului din cereale, 
a fost

Primindu-se reclamațluni că In 
numoroase părți ale țării se fab 
rică pe o scară întinsă rachiu din 
cere le care se consumă de po
pulația rurală, sau este comercia
lizat constituind pentru anumiți

oprită
speculanți un adevărat sistem da 
îmbogățire, și conținând materii 
dăunătoare sănătății, Printr’o de
cizie a Min. de Interne a fnsl 
oprită fabricarea acestui produs.

Armata Roșie ne-a eliberat 
tara de cotropitorii nemți!

Trăiască Armata Roșie eliberatoare! făuritoarea 
victoriei asupra imperialismului fascist german și 

salvatoarea civilizației europene.



ZORI NO!

— DE PRETUTINDENI —
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Importante declarații făcute de generala* Eisenhower 
după părăsirea U.

Generalul Eisenhcwer care a sosit la 
Moscova la invitația guvernului sovie
tic a luat parte la parada sportului ce 
a avut loc la Moscova. Întrebat de co
respondentul ziarului Krasnala Zvezda 
despre impresiile sale asupra paradei, 
Generalul Eiienhower a declarat: „A 
fost un spectacol minunat și cred că 
popoarele din celelalte țări ar fi sur
prinse dacă ar ști ceea ce s’a înfăptuit 
in aceas'ă țară ’a domeniul educației 
fizice a tineretului. Sunt fericit că ve
nind In Uniunea Sovietică unde am fcst 
invitat de Generalisimul Stalin am a- 
vut norocul să asist la parada din 
Parcul Roșu". Generalul Eisenhower 
împreună cu Însoțitorii săi au vizitat 
galeria de pictură .Tretiacov", metroul, 
și o uzină de răi boi din Moscova. Ge- 
neralissimui Stalin a oferit un banchet 
la Kremlin în onoarea Generalului El- 
aentrwer la care au luat parte oameDl 
politici și militari între cari, Molotov, 
Vîșlnskl, Mareșalul J kov ș. a. din par
tea guvernului JSovletlc, Hariman șl 
fiul generalului t isenhr>wer locotenentul 
lohn E senhower. Banchetul s’a desfă-

Semnarea acordului pentru
înființarea băncii

La 14 August a. c., în palatul 
Misiunii Sovietice în Rorrânia a 
avut loc semnarea acordului pen
tru înființarea Băncii Româno-So
vietice.

In numefe României, acordul a 
fost semnat de către d. Mircea 
Solacolu, comisarul general al Co
merțului Exterior

In numele Uniunii Sovietice, a- 
cordul a fost semnat de către d. 
Chtiakov, locțiitorul președintelui 
Băndi de Stat a Uniunii R publi- 
celor Socialiste Sovietice.

SINDICATUL
ARTELOR GRAFICE 
organizeczâ In favoarea 
presei democrate 
„ZORI NOI" o mare

SE’ATfl DAHSANTfi
in ziua de 18 August 
a. c. cu începere deia orele 
20 in saloanele și grădina 
„Cercului Civllo M'iitar".

Of tărie, huffet, mâncări calde și 
reci, vinuri asortate, bere.

Va cânți orchestra de jazz Csam- 
ja), |azzul și fanfara Reg. 3 Tr.

Dans pănă'n zori.
nt.area: Dentru particulari Li 5G0, 
j nt u membOl "Undi idelor Lei 300.

Suorasolvri sa primare cu mulțumire. 

șurat într’o atmosferă amicală șl cor
dială, După părăsirea statului Sovietic 
Generalul Eisenhower a făcut impor
tante declarații în care printre sitele a 
spus: «Părăsesc Uniunea Sovietică cu 
cele mal sincere sentimente de priete
nie. Poporul sovietic poate fi sigur că 
are prieteni adevărațl și în Statele Unite

Ziua aviației Sovietice
Duminecă, 19 August, este ziua 

aviației sovietice. Această zi va fi 
sărbătorită cu mare fast în U. S. 
preum și in garnizoanele sovietice 
din țările eliberate. Uniunea so
vietică are mii de aviatori eroi ai 
U. S. decorați pentru faptele lor 
eroice In lupta împotriva fasciști
lor cotropitori între care ș< 9 fe
mei. Una din aceste femei se nu
mește Anastasia Popova. Ea este 
decorată cu 7 ordine sovietice, a 
efectuat 750 raiduri și a aruncat 
peste 100 tone bombe asupra po-

Româno-Sovletice
La semnarea acordului, din par

tea României au fost de față dnli: 
ministru P. Bejan, subsecre
tar de Stat Maurer, precum și 
d-nii: Al. Skanavi, Fulga. Zeigher 
și alții.

Din partea U R. S. S. au fost 
de față d-nil: Finoghenov, repre
zentantul plenipotențiar în Româ
nia al Comisariatului Poporului 
pentru Comerțul Exterior, Consi
lier Jakovlev, prof. Frey. Primul 
secretar S. A. Dangulov, Primul 
secretar M V Kor|, Krânkin și alții

După semnarea acordului, d-nii: 
Solacolu și Cistiakov au rostit cu
vântări In cadrul cărora au sub
liniat însemnătatea acestui acord.

Dela primăria Deva
Toți proprietarii din Deva sunt 

Invitați să respecte ordonanța nr. 
I a primăriei, privitor la curăți 
rea locuințelor, localurilor, trotua- 
rilor șl străzilor.

•
Locuitorii orașului sunt Invitat! 

să și astupe șanțurile de dăpost 
predând materialul prunit din par
tea Mln. Aerului și Marinii.

T< ți proprietarii de cai, care 
din motive de forță majoră nu 
și-au prezentat caii la comisie în 
ziua d 15 August, 3e vor pre
zenta la pir;iărle, biroul MONT, 
pentru a justifica ahsența.

s.
ale Americir. Acestea sunt impresiile 
unul mare comandant de oști care s’a 
călit în lupta comună pentru distruge
rea dușmanului comun. Declarațiile Ge
neralului Eisenhower vor spulbera și în 
țara aa ultimele încercări ale reacțiunei 
de a pune în altă lumină realizările din 
U. S. decât cea reală.

zițiilor inamice. Tot în această zi 
vor fi sărbătoriți marii construc
tori de avioane, între care și 
maistrul Iliușin, erou al Uniunii 
Sovietice. El a construit avioanele 
de asalt, denumite de inamic, 
„moartea neagră" pentru distru
gerile pe care le efectua în rân
durile lor. In 1931 Iliușin a con
struit primul avion cu 2 motoare, 
cu care aviatorul Kakinaki a sbu- 
rat dela Moscova în Statele Unite 
ale AmericiL

La Deva, garnizoana sovietică 
se pregătește să sărbătorească cu 
mare fast ziua aviației pe arena 
Cor vin. Toată populația este Invi
tată să participe la această ser
bare care va începe Duminecă la 
ora 9 a. m.

Diviziile de voluntari au fost 
incadrate în armata Română

Monitorul Oficial a publicat de
cretul prin care Div. de Voluntari 
«Tudor Vladimlrescu' și „Horfa, 
Cloșca și Crișan" au fost reîn
cadrate în componența forțelor ar-

r» ȘTIRI SCURTE
O Ambasadorul Uniunii Sovietice în Franța Dl B^gomolov a înmâ

nat Generalului Delatre de Tasigny ordinul Suvorov.
•In Italia de Nord a fost descoperită o organizație antidemocra- . 

ti ă Membrii acestei organizații sunt fortmțl din elevii școalei cato'lce. ' 
Manifestele pentru această organizație au fost aduse dela Rom» de că
lugări misionari catolici.

• In Bulgaria au loc mari meetlngnrl populare organizate cu ocazia 
relu’rîi legăturilor diplomatice cu U. S.

• In urma încetării războiului mondial comenzile militare în Sta
tele Unite au fost suspendate iar contractele colective desființate. Dea
semenea o muțime de articole care au fost raționalizate au fost lăsate 
liber în comerț ca benzina ș a

• La Londra r’a ținut prima întruniie a Comitetilui Executiv de pe 
lângă Comisia pregătitoare a Conferinței de pace La această întrunire 
a luat parte șl ministrul de externe al Marei Britanii Dl Bevin.

• Noul Guvern japonez în curs e formare estt aspru criticat în 
cercurile aliate, din el reeșind Intenția împăratului Japoniei de-a menține fc 
spiritul Imperialist care domină în cercurile conducătoare japoneze

imprimeria jud, Ifvnefoara — De 706—1946 ——— ---------- ------

SEMNAREA ACORDULUI 
de colaborare $1 prie
tenie între II. S. $i Ch'iia

Din Moscova se anunță: Intre 
Guvernul U. S. pe de o parte și 
Guvernul Chinez a fost semnat 
un acord de prietenie și colabo
rare. Au fost discutate o mulțime 
de probleme asupra cărora a fost 
stabilit un acord complect. Vor
bind despre tratatul Soviefo- 
Chinez radio Moscova a declarat; 
Tratatul cu China este cel mai 
important factor al păcii în Ex
tremul Orient. U. S. are o graniță 
comună de peste 3,000 km. cu 
China deasemenea U. S. a fost 
primul stat care a dat un ajutor 
efectiv poporului Chinez în lupta 
împotriva imperialiștilor japonezi. 
Acordul a fost semnat din partea 
Chinei de Dl. Soong primul Mi
nistru al Chinei care a fost în
soțit de noul Ministru de Externe.

Trăiască „23 August" 
care a adus România 

alături de Națiunile Unite; 
Uniunea Sovietică, 
America șl Anglia

mate române. Prin aceasta, aceste 
unități se bucură de toate drep
turile personalului militar care 
face parte din armăta română.


