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PORUNCA ZILEI DE 23 AUGUST: \ 
încordarea tuturor eforturilor pentru refacerea tării

23 August este z ua națională a po
porului român. Acum un an în această 
zi a fost doborît guvernul fascist tră
dător al Iul Aoionescu, România a eșit 
dio războiul criminal dus împotriva U. 
S. șl s’a alăturat luptei duse de Națiu
nile Unite împotriva fascismului; cotro
pitor. Iu această zi a început războiul 
dr pt al armatei pentru libertatea și In
dependenta națională a țării, a început 
o tpocă nouă în relațide d’ntre Româ
nia și st.'ele.vecine democrate și in 
primul rând cu U. S. G eu a fost dru
mul popor u ui până la această dată Is- 
tor că în vi a (a țării noastre. Dictatura 
fisc stă ant mesciană instaurată In Ro
mânia ca o urmare a guvernărilor anti
democratice ale lui MaaiL și Brăt anu, 
care ne-a adus dictatul fascist dela Vie- 
na și înhămarea României la carul hl- 
tlerismului, a fost o experiență amară 
făcută de regimurile fasciste. Târlnd 
România In războiul de jal țl cotro
pire alături de hoardele hitleriste, fas- 
cișt i români având sprijinul Mamșt lor 
ș -a Brătlemlor au deslănțuit poftele Im
perialiste a e elicei antonesckne împo
triva pașnicului popor sovietic.

D pă biruințele 
fas iștii au început 
de lovituri d te de 
vi-tic. Leningradul, 
gr dui au spulberat
rtate ce s’a făurit In jurul armatei h;- 
tl r'ste.

Poporul r< mân nu a dorit războiul, 
in ae« <t război el a f .st aruncat de o 
clică trădătoare-f’s .Istă străină de as
pirație și de seni mentele 
român. C< I mal buni pdrioți 
cu ParUd'ilni Comunist dlri 
s’au ridicat Încă dinaintea
împotriva Germaniei hitleriste ș> a eli
ce» sale dda noi din țară. Pentru aceea 
au fost aruncrțl în femoițl șl supuși la 
cele mai grele torturi cei mal buni fii 
ai poporului.

Din momentul declarării răzbelului 
a.iti-rovlet c comuniștii din Româna au 
dus o lupta hotărîlă împotrivi răzb. cri
minal. Cu sac îfivil nenumărate comu
niștii au căutat să orgapirei massele 
populare, pentru a doborî guvernul tră
dător al l-i* Anton* n eșirca Româ
niei din războiul n- tiept și criminal, 
și a întoarce armele împotriva adevă
ratului dușman, fas ismul.

La 6 Sept. 1941 Partidul Comunist 
a lansat lozinca creetil unul front unic 
național. Platforma acestui front uni 
cuprindea 8 puncte, care tindeau la 
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eșirca României din războiul anti-60- 
vidlc. Cele mal mari sforțări s’au fă
cut pe lângă conducătorii P. N. Ț. șl 
Liberal, Maniu și Brătianu. Dar aceș
tia șl mal ales Maniu făcea memorii lu i 
Antonescu pentru a măsea sabotarea lup
tei antf-fasclste. Alta afost atitudinea or
ganizațiilor politice ca Uniunea Patrio- 
Șilor constituită ia începutul acului 1943 
și Frontul Plugarilor cari s’au alăturat 
propunerii partidului comunist. La 7 
Noembrle 1943, adică după 2 ani, Co
mitetul Central al Partidului Comunist 
dio România adresează P.N.Ț. de sub 
conducerea Iul lullu Maniu o nouă scri
soare In care cere trecerea la acțiune 
imediată iar la 24 Aprilie 1944 P. C. 
cere o deplină clarificare ;i precizarea 
punctului de vedere a partidelor cu pri
vire la declarația guvernului sovietic 
făcută de Molctov. Toate acestea ca șl 
cele din 1941 s’au Izbit de reacțiunea 
conducătorilor partidelor Istorice.

La 1 Mal 1944 lupta pentru unirea 
tuturor forț-'lo'- anti-hltleriste înregis
trează un mare succes, prin încheerea 
Frontului Unic, garanții unltă(il de luptă

RAPORTUL TOV, STOICA IOSIF 
la conferința regionalei Văii Jiului a P. C. R

Am reiar t la timp desfășurarea con- 
feriuței regionale a P. C. din Valea 
jiului. Publicăm în numărul de azi ra
portul tov. Stoica iosif. din partea re
gionalei Văii Jiului a P. C. R.. despre 
situația organizatori că, politică șl eco
nomică, din regională.

„Știm șl ne aducem unii dintre noi 
aminte că în anul 1924 Partidul nos
tru a inlrat în Ilegalitate. In cursul 
luptei și acțiunilor pe care le- a dus Par
tidul Comunist, uneltele reacționare au 
căutat să scape de aceM partid, tot
deauna hotărât In luptă, crezând că 
d’că elementele devotat*' ale partidului 
nostru vor fi băgate în pușcării, vor 
distruge definiți/ unitatea de luptă, vor 
distrug- definitiv Partidul. Dar s’au 
înșelat amarnic, penfrucă în loc să 
distrugă forț'L de luptă, au î tărit, au 
călit lupta.

Datorită Armatei Roșii, care a adus 
eliberar» t noastră, datorită luptei neîn
fricate i Partidului Comunist, care a 
știut să m bllfzeze t ate forțele demo
cratice, s’a putut aj nge la realizarea 
actului dela 23 August.

Noi în Regionala Valea Jiului nu 

£

a clasei muncitoare șl a ralierii tuturor 
forțelor populare îa jurul clasei munci
toare. Ab;a la 20 Iunie 1944 conducă
torii P.N.Ț. și P.N.L. sub presiunea vic
toriilor Armatei Roșii, șl închegării F.U, 
M. publică o declarație comună cu Part. 
Comunist și Partidul Social Democrat. 
Dar chiar în această declarație comună 
conducerile reacționare ale P. N. Ț. și 
P.N.L. mai fac lot ce pot pentru a sa
bota unirea tuturor forțelor democratice 
refuzând a admite intrarea în Bloc a 
Uniunii Patrloților, Frontului Plugarilor 
și a partidului muncitoresc țărănesc.

La 23 Aug. datorită înaintării vije
lioase a armatei roșii care a jucat rolul 
hotărîtor la eliberarea României de sub 
jugul hltlerist. M. S. Regele împreună 
cu forțele democratice hotărește ares
tarea trădătorului Antonescu și printr’o 
proclamație la Radio, factorul constitu
țional anunță țării eșlrea din războiul 
aoti-sovktlc și intrarea României în 
luptă alături de Națiunile Unite.

Dar și după 23 Aug. Maniu a sabo
tat formar a guvernului care s’a cons- 

— Ceattauare In pas. 4-a. — 

am fost șl încă nu suntem suficient 
de ridicați politicește. Ne-am înțeles 
totuși datoria și rostul P. C. Știm cu 
toții că am fost Inlr’o mare frământare 
când reacțiunea căuta pe orice cale șl 
mal ales prin propaganda mincinoasă 
infiltrată în sufletul poporului să otră
vească conștiința masselor.

Pentru mulți Partidul Comunist a 
fost periculos; azi a dispărut acest pe
ricol, este ceva sfânt pentru care tre- 
bue să luptăm.

Noi în Regionala noastră avein o 
structură economică deosebită, plină de 
bogății. Avem basinul carbonifer din 
Valea J ului, Industriile grele din Hu
nedoara, Industrillle din CAlan, nodul 
de cale ferată dela Simerla, 
auriferă din munții Apuseni, 
de saline din Uloara.

Partidul i.ostru după actul
Augtnt, după ce guvernele rtacționare 
care s’au perindat până la 6 Martie 
au fost dohorâte, a continujt ^ă. (le în. 
fruntea acțiunilor de democratizare șl 
refacere ațărll noastre, lămasa *in stare 
dezastruoasă.

Partidul nostru a căutat în perma
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dela 23
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Mișcarea de massă pentru mă
rirea predeției de căi buni persifă 
în Valea Jiului care cuprinde oa
meni din diferite categorii sociaie, 
tineri și bătrâni și femei a înce
put să se generalizeze. Din iniția
tiva tineretuluiprogresist din Deva, 
60 de tineri progresiști din jud. 
Hunedoara au holărît să plece în 
Valea Jiului pentru 
frații lor muncitori 
producției. Tinerii 
rit să lucreze 2 zile 
2t și 22 August iar 
23 Aug. vor lua parte la Petro- 
șeni la meetiagul organizat de 
tinerii progresiști din Valea Jiu
lui. Gestul tinerilor progresiști din 
județul Hunedoara este demn de 
menționat. El arată conștiința la 
care a ajuns tineretul nostru In 
lupta pe care el o duce Împreună 
cu întreg poporul român pentru 
refacerea țării. Cuvintele tov. Gh. 
Gheorghiu Dej rostite la 
rința regională a partidului 
nist ținută zilele trecute la 
șeni despre mișcarea de 
pornită in Valea Jiului pentru mă
rirea producției încep să se con
cretizeze. Ea va cuprinde masse de 
tineri din Intreagațară, care se 
vor prezenta voluntar pentru un 
timp mai scurt sau Îndelungat, 
după libertatea timpului de care 
dispun, pentru a ajuta acolo unde 
este mai necesar h reclădirea ță
rii.

nență să mobilizeze forțele democrati
ce și să arate calea eșiril din această 
stare. Totuși am văzut că intenția re
acționarilor a fost să distrugă econo
mia țării.

Datorită luptei, datorită liniei polit'ce 
a Partidului nostru, bravii mineri din 
Valea Jiului, chiar In situația dezas
truoasă în care se află, au înțeles să- 
și facă datoria, să mărească producția 
pe zl ce trece, pentru-că ei au înțeles 
că numai astfel putem eșl din această 
situație jalnică.

Am auzit cu toți cum spuneau re
acționarii că la uzinele Hunedoara, 
din cauza Armatei Roșii, nu se poate 
aproviziona uzln ■ cu alimente. S’a vă
zut că, după ce au fost înlăturați ca
pii acestei uzine, guvernul de largă 
concentrare democratică I*. Groza a 
înțeles că această uzină trebue să 
meargă din plin, că mnncltorli nu tre- 
bue să rămână în afara producției și 
îndată vagoanele cu materii prime au 
și Intrat pe poarta uzinei. Este o do
vadă înir’adevăr că s’a căutat o sa
botare din partea reacțlunli.

D la 23 August șl până astăzi par
tidul nostru a reușit să și mărească 

(Continuare tn pag. S-a)
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Vtața de partid 7

Ședința publică a Partidului Comunist din Ocna-Murb$ului
la ziua de 5 August a. c. a avut loc 

o șîdloță publică a Partidului Conu- 
nlst din Oc a Mureșului, IA «ala de 
consultație a sallaei, la care al partici
pat peste 1200 de m «citori, Intelec
tuali șl țărani.

Ședința este desch’să de tov. Maier 
A'igustin, secretarul secției locale, care 
dă cuvântul tov. Beldean, delegat dela 
rai niaTeluș.

Luând cuvântul, tov. Beldean, arată 
suferințele c’»sTi muncltoare sub con
ducerile de faljă democrațl-- șl sub dic
tatura mârșsvă a mareșalului trădător.

Arată apoi lupta clasei muncitoare 
înainte și dnpă 23 Augost, când orga
nizați și-au câștigat o parte din drep
turile lor, lupta p? care t ebule să o 
ducem, p;ntru a înfrânge rea^țiunea 
depurârrd tot efortul ca să mir-m pro
duct a pentru a r face țara.

Au mai luat cuvântul tov. Moga, din 
prtea «indicatului CAM Orna Mure
șului, care arați munca depusă de că
tre muncitori h executarea reformei 
agrare, campania de lnslmânțărl și 
strângerea r- coltei, făurind astfel alianța 
dintre muncitori și țărani. Prieteoa Eu
genia Dăni'ă, d n partea U,F.AJ?.-ului, 
arată lupta dusă de femeile antl-fasciste 
pentru susținerea guvernului de largă 
concentrare d'mocratică. Prietenul Petd 
Zoltan, din partea Unlunei Populare 
M ghiare, vorbind In limba maghiară, 
arată că toți trebuie să distrugem șo
vinismul, această plagă care a cuprins 
poporul român și cel maghiar, Iar de 
acum trebuie să trăim In libertate cu 
toții. Prietenul Tarța Emllian vorbește 
din pirtea Tineretului Progresist.

Știri sindicale din Slmerla V
J\ 

August a c. echipa sindicala a 
susținut un joc cu echip i Arma
tei Roșii din Deva, rezultatul 
fiind de 8-2 pentru CFR.

— In ziua de 7 August a. c., 
In cadrul salartațllor CFR. din 
Slmerla, Dl. Maior Haralambie 
Nicolae din DlvWa 9Tador Via- 
dimirtscu-Debrețl»* a vorbit des
pre: , Datoriile manțiiorimll tn 
statul democrat*. In fața nume
roasei asistențe, conferința a 
fost desvoltatâ în mod documpi 
tat, la sfârșit fiind viu ap audat 
de către întreaga asistență

— In cadrai sindicatului s’a 
fo mat o echipă de font băii, 
compusă din muncifo d, funcțio
nari si ingineri care a susținut 
mai multe match-ari. Astfel a 
jucat cu echipa •, Victoria* din 
S miri a cedând cu 2-1 (t-1) In 
cad ul ctferiad'l, echipa C. F- 
R ului din Slmerla a dispus de 
CFR. din Petroșani ca 7-0, iar 
de ca din Aiba-lulla ca 2 1, 
califlcâada-se astfel pentru semi- 
fin lele regionale In z>na de 8

Tov. ing. Zvoroiovs Andrei, explică 
problemele actuaie ale guvernului dând 
deslușiri pentru mărirea producției, com
baterea speculei, contribuind astfel la 
opera de refacere a țării.

Din pirtea regionalei Valea Jiului la 
cuvântul tov. Brlea Mlron, junior care 
arată importanți celor hotărîte la con
ferința marilor trei dela Potsiam, atât 
pentru țara noastră cât și pentru toate 
popoarele, stabil(ndu-se bazele unei păci 
durabile, înlăturând până și ultimele 
râdăcinihfasciste.

Explică apoi nouile legi economice 
elaborate de către guvernul poporului, 
legi ce trebuiesc aplicate, sedând posi-

Adunarea muncitorească
dela Gura-Barza

In ziua de 17 August a c mun
citorii dela S c Mica, s’au adu 
nat in localul ateneului Mica din 
Gura-Barza, Intr’un număr foarte 
mare.

Au participat muncitorii de la 
exploatările Musariu II, B.'ădișor, 
Valea Morii, etc.

Tov. Moțu președintele sindi
catului minerilor face raportul de 
muncă al minerilor dela Soc Mi
ca, arătând că producția este în 
scădere, din cauza deselor furturi 
de aur. Face apel la toți munci- 
orii ca să demaște pe toti acei 
cari caută să desblne clasa mun
citoare, Instigând muncitorii la

Funcț. repari o locomatvi în Hapul liber
— In ziua de II August a.c. 

tov. ministru Gh Gheorghiu-Dej, 
a vizitat atfiierel și Depoul C. 
F. R. Simbria.

In urma acestei inspecț i e- 
chlpe de fff acționari prove uiți 
din meseriași ș(-au luat angaja
ment al ca sd n pare o locomo 
tlvă, în ttrnpul liber fără nici o 
p1 tâ, centribuin 1 astfel la lupta 
ce o dac ceferiștii pentru mări
rea prodacțici, ajutând altfel ia 
opera de refacere a țârii. Dea 
semenea în urma vizitei tov. mi
nistru jd'observă In întregul ate
lier un suf'unoacare dace la 
sforțări înzecite pentru mărirea 
producției pentru refacerea țării. 

bilitate reacționarilor de a împiedeca 
opera de refacere a țării.

Contribuind eu folii la demascarea 
operelor meschine ale reacționarilor, a 
sp’culanților, depunând tot efortul nos
tru pentru mărirea producției — în fa
brici, mine și pe ogoare — ajutăm o- 
pera da refacere a țării, în care vom 
duce cu toții un trai liber șl fericit, în- 
chee tov. Belea, care ește aplaudat de 
întreaga asistență, ce manifest-ază în
delung pentru Partidul Comunist

Tov. Maier, declară ședința închisă, 
mu’țum'nd întreg i asistențe pentru 
participarea el înt/un număr atât de 
mare.

grevă și la nesupunerea controlu
lui, căci numai dacă avem un con
trol putem mări producția inte- 
grându-ne In opera de refacere a 
țării.

Tov. Jula, dă citire «nor circu- 
lări trimise de Uniunea Minerilor, 
Petrol și Gaz Metan, referitoare 
la demascarea speculanților, la pre
gătirea pentru 23 August, 1 Sep
tembrie '.’i Conferința Internațională 
a Sindicatelor ce va avea loc la 
Paris.

Tov. Roncea arată situația po
litică, scoțând în relief reluarea le
găturilor ci U S, vorbește apoi 
despre importanța zilei de 23 Au
gust, în legătură cu aceasta fă
când ape! la toți muncitorii să de
pună tot efortul pentru a ridica 
producția, contribuind la opera de 
refacere a țării.

Când va fi reluată 
activitatea școlară

Ministerul Educației Naționale 
comun.că următoarele:

’) Activitatea șc<21ată începe 
la 15 Septembrie. Până la 25 
Septembrie vor fi terminate toate 
lucrările de început de an (cori- 
gențe, diferențe etc.)

2) Examen de admitere în cla- 
I a nu se ține.

) Cursurile școlilor secundare 
încep în ziua de 27 Septembrie.

Citiți șl răspândiți ziarul

„ZORI NOI“

AUGUST
Se împlinește un an... decând și-au deschis 
Siguranțe și lagăre uși ferecate, 
Decând poporul nostru îșl vede 'naltul vis: 
Cătușele fasciste să fie sfărâmate.

Un an decănd drapelul eliberării noastre 
Se 'nalfă ’n falduri roșii și fâljăie în vânt, 
Să povestească triumful și zărilor albastre 
Să strige ’n largul țării dreptatea pe pământ.

Se împlinește un an... decând au văzut 
Un răsărit de soare fără de suferințe, 
Cei mai buni luptători ce ’n lagăre au zăcut 
Pentru lupta lor dreaptă șl 'nalte năzainte,..

Un an decând robiei i-am frânt ghiare
’ncleștate 

Șl ’n pragul liberării ieșlt-am să cântăm, 
Marșul României ce intră ’n libertate l 
Trăiască 23 August șl ’n veci noi să-l păstră ml

Ana Valeria Șoit

Purtarea neomenoasă 
a unui patron din fliud

Tineretul e viitorul țării.
Pe umerii lor se razimă viitorul și 
nădejdea „de mai bine”, Pe a- 
ceste vlăstatare, mlădițe, ne bizu
im să aducă roadele dorite ale 
năzuințelor noastre.

Totuși, majoritatea tineretului 
nostru se pierdea în cea mai nea
gră mizerie fără să poată contri
bui cu avântul tineresc, cu ela
nul lor neobosit, la ținta adevă
ratei democrații. Fasciștii, reacțio
narii căutau să le întunece vede
rile lor dare ținându-i cât puteau 
în întuneric, căutând să-i exploa
teze doar pentru interes propriu.

Astăzi însă democrația a adus 
șl pentru tineret o vieață mai 
ușoară. In democrație ei văd ză
rile senine ale unui viitor rnai bun. 
Abia după 23 August 1944 s’a 
mai îmbunătățit și traiul neome- 
nos al ucenicilor, tratați atât de 
rău.

Dar și astăzi există încă ră
mășițe fasciste care nu vor să în
țeleagă sensul vremurilor de azi. 
La Aiud de exemplu D-l Crișan 
Petru patron cu atelier mecanic, 
care pune la dispoziția ucenicilor 
un dormitor de lOtn. patrații pen
tru 5 ucenici care dorm în trei 
paturi. Intr’unul din paturi sal» 
teaua e înlocuită de tablă de fier, 
iar păturile n’au fost desinfectate 
de două Iun! de zile. Astfel dor- 
nj torul, pe care-l donează D-l 
Crișan Petru ucenicilor, este în- 
ti-o stare de plâns șl distruge 
tinerilor.

In felul acesta cum pot contri
bui tinerii ucenici la opera de re
clădire a țării și ridicarea nivelu
lui de cultură? Purtarea unui ast
fel de patron contribue la sab Jta- 
rca guvernului și nu la propăși
rea Iul
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— OGOARE-MUNȚIPflDURI
Țărănimea nu va uita tâigeroasi 

dictatură a Iul Antonescu și războiul 
criminal antlsoviettc fa care a fost 
târâtă G eul acestui războia nedrept 
a fost dus In cea mai mare parte de 
țărani șl muncitori. Pe când o parte 
a țărănimii sângera pe câmpiile Ru 
stei pentru o cauză dinainte pierdută, 
ce.. sită parte sub teroarea Jandarmi
lor munceau acasâ pământul boerllor, 
p-imlnd In schimbul muncii sale abea 
atâ' cât sâ na m ară de foame.

Străduința Partidului Comunist, de 
a mobiliza toate fo'țele patriotice tn 
Jarul acțiunii de răsturnare a regimu- 
lu trădător, pentru a scoate țara din 
râzbolu șl așezarea el alături de ade- 
vă’-ațll allaț', In râ \dul popoarelor 
lub toare de libertate, a găsit tn or
ganizația Frontului Plugarilor un e- 
co. a tăie Hotărât să lupte pentru 
alungi'ea ocupanțllor h't le riști șl în
cetarea războiului, Frontu Plugarilor 
s’u t.'dfura! lin'el de luptă. Intrând în 
Frontal Patriotic Antihitlerist.

23 August, ziua naț onală a elibe
ră-t poporului român, a deschis o 
eră n uiâ In viați țărănimii noas're.
Pentru prtma oară țărăn’mea are po
sibil tatei să se organlze liber, să par- 
tiepe la cârmuirea țării ș sâ-șl tm- 
pl'neascd vlsnl secular, reforma agra
ră . Sabotată de guvernele cart au 
armat șl In care p'tdomlnau elemen
tele reacționare problema reformei se 
rez vă ca toate acestea, prin lupta 
țărănimii unită tn Frontul Plugarilor, 
aj dată de Întreaga muncitorime In 
frunte cu Partidul Comuntst. Reforma 
ag ară realizată pe teren a fast apoi 
leg'feratd de guvernul democrat a- 
dus la câ'ma țării la 6 Martie prin 
lup’a unită a întregului popor. Astfel 
prima înfăptuire a guvernului repre
zentând voința poporului, a fast recu
noașterea austet Ucțlunt de Imoortanță 
covârșitoare, constituind de fapt ac
tul său de naște re. In acest guvern la 
parte primul mh/st u plugar d r Ro
mânia, Romais ZJronl.

Probleme noi, sarcini Importante au 
stat șl stau In fața țărănimii. Lucră
rile pregătitoare pentru tnșămânțări 
au fost sabotate de moșierii reacțio
na I. uneltele distruse, țăranii fără 
Inventar. Șt de data aceasta munci
torii vin tn ajutorul țăranilor făcând 
șl reparând unellete In timpul orelor 
sn Cimentare. La aceasta s'au adăugat 
m> nea șl sfaturile Irglnerllor agro
nomi demozrațl. astfel câ, în ciuda 
sabotajului, prin unirea tuturor forțe 
lor dem crJe, campania Insâmânțări- 
lor a foit dusă la hun sfâ'șlt. Cam
pania pent-u strângerea recoltei a a- 
vuf din nou sp tj'rnl guvernului y/ 
al muncitorimii, pdn echipele șl cen
trele de maș'nt agricole, contribuind 
la o lucrarea Intensivă a pământului. 
Desvoltarea mișcării cooperatiste la 
țară este slngu'a cale pentru reface
rea economiei sătești, atât pentru a-

23 August si tărănimoB /
provltlonarea cu cele necesare, cât șl 
pentru desfacerea produselor.

In acelaș sens, măsura blocării 
grâului dovedește grija guvernului de 
a feri pe țărani să cadă din nou în 
ghlarele speculanților, fiind in acelaș 
timp singura soluț'e pentru o Justă 
repartlțel a grâului, tn acest an cu o 
recoltă agricolă slabă. Tot prin grijă 
guvernului, datorită acordurilor co
merciale, de o covârșitoare importanța 
pentru refacerea economică, încheiate 
cu marea noastră vecină U. S. s’au 
repartizat Importante cote de bumbac 
Imponat cooperativelor sătești, pentru 
folosul țăranilor.

Acum, campania pentru pregătirea o- 
gșarele tn vederea tnsdmânțărllor de 
toamnă constltue sarcina cea mal de 
seamă, pentru a realiza ceeace anul 
trecut, In condlțiuntie amlhtlte de sa
botaj, nu s'a putut face.
Cea mal mare grijă a guv. dr. Oroza 
este astăzi refacerea țării, operă care 
cere sprijinul activ al maselor largi, 
al întregului popor muncitor. Țăranii,

ri

Raportul tov. Stoica losif
— Urmare din pag, l-a —

numărul membrilor. Această creștere a 
numărului membrilor se datorește spi
ritului d? sacrificiu, luptei duse de cla
sa muncitoare șl in special de muierii 
din Valea Jiului.

Regionala noastră V lea Jiul. i a reu
șit dela 23 August până acum să-șl 
Întărească cadrele șl membrii partidu
lui. Dm punct de vedere organizatoric 
R g. Valea Jiului a reușit să se îm
partă îi 5 raionale, să Închege multe 
sedii de Part.d, membrii partidului 
putând duce o acllvilate z Inică pen
tru refacerea țării șl apărarea Interese
lor poporului.

Noi, ca organizație de partid, ca 
membrii al Partidului, nu am înțeles 
suficient linia pMitică, rostul organiza
țiilor de partid. Știm că partidul nostru 
este motorul care pune In mișcare 
masiele largi populare prin organiza
țiile de massă, curele de transmisie 
Intre Partid șl mim muncitoare. Pu
tem spune că aceste organizații nu 
sunt destul de puternice. Nu s'a dat 
Importanta cnvenltă ^mișcării slndkle 
Am lăsat ca la conducerea ei să se 
strecoare persoane străina de Intere
sele clasei muncitoare.

Am aj dat țărănimea să se organi- 
z’ze In Frontul Plugarii jr, drspre care 
abea acum ne-zm dat sesma de Im
portanți sa

I totdeauna pătura țărăneas ă a fost 
scoasă în evidență ca o păutură pu- 
t elă, totuși s’a doved t In Uniunea 
Sovietică și la noi că țăranul este ali
atul principal al clasei muncitoare și 
tn această privință noi, ca membrii de 
pârtie rt’am știut să dăm tot a| dorul 
țl ănlmli.

descătușați de dlctatute fascistă, stă- 
pânt pe pământul pe care-l muncesc, 
trebue să-și tncardeze toate puterile 
pt. a asigura pâinea întregului popor.

Sărbătorirea zilei de 23 August se 
face anul acesta sub lozinca unirii tu
turor eforturilor pentru refacerea eco
nomică a țării șl consolidarea dtmo- 
crațlei garantată prin alianța țărăni
mii ca clasa muncitoare, fărănlmea 
nu va uita, cl va ști să folosească 
experlnța amară a unul trecut nu prea 
îndepărtat pentru a consolida prin 
muncă constructivă victoriile obținute.

<1„ZORI NOI
Ofg. Reg. Valea-JIulul a P. C. R.

Aparft Marți, Joi și SAmbătă
Abonamente:
3 luul 1200 lei
6 luni 2400 lei

12 luni 4800 lei

Pe
Pe
Pe

Pentru Instituții șl Intrep. 10000 lei

Nu am dus lupta zi de zi p nlru 
mobilizarea șl organl tarea tuturor pa- 
trloților și democraților.

Nu ne-am folosit de toate posibili
tățile de poDuhrizsre a succeselor ob
ținute în Uniunea Sovietică, nu am 
dus o campanie sistematică pentru a- 
dânclrca șl cim:ntirea legăturilor noas
tre de prietenie cu U R.S.S.

Nu am dat Importanța cuvenită or
ganizării femeilor, aceasta cu atât mal 
mult cu cât știm cât este de înrădăci
nată în sufletul multora Idrea că ne
vestele să nu facă politică. Ia U. S. 
s’a dovedit mal bine ca oriunde Im
portanța luptei femeilor alături de băr
bați, femeile luând arma în spate de
pășind granițele pentru distrugerea 
fascismului. Am văzut la Petrlla cum 
femeile sprijină lupta pentru ridicarea 
producției. Fem'ca este un aliat foarte 
Important.

N’am sprijinit îndeajuns organizarea 
tineretului, d*șl are o importanță foar
te mare, asigurând viitorul poporului. 
Nu ne-am ocupat suficient de educa
ția tineretului, ceeace a stânjenit ridi
carea de noi activiști.

Desigur că ne dăm sesma pe zl ce 
trece de greșelile pe care le-am comis 
șl de fapt am comis greșeli. Or- 
ganel' noastre de conducere n’au dus 
totdeauna o muncă colectivă. Am sub
apreciat munca de masă, n'am dat 
cea mal mare atențiune organizării ma- 
sselor. Nu s’a depus un efort destul 
d* mare asupra ridicării din punct de 
vedere politic a culrelor de partid.

Pe viitor o sarcină Importantă este 
șl trebue să avem în ved re această 
«srlenă, mobilizarea întregului popor

U.F.A.R. sprijină 
refacerea țării

Ziua de 23 August a adus fe
meilor drepturi egale de-a lupta a- 
lături de bărbați. înțelegând che
marea vremii de reconstrucție a 
țării, ele activează șl depun efor
tul lor în U.F.A.R unde realizările 
frumoase cotnribue la democratiza
rea și reclădirea țării. Tot odată 
caută să ridice nivelul femeii, lu
ând «'exemplu femeia din URSS.

Iată câteva exemple din reali
zările lor:

La Uloarn
Uf.AR.-ul din Uloara tn timp de 

2 zile a ridicat numărul membrilor ca 
100 la sută. La adunarea generală aa 
luat hotărîrea de a intra în mina de 
sare alături de soții lor, la încărcarea 
vagonetelor pentru ridicarea produc
ție! șl pentfu a da un sprijin guver
nului spre a-șt îndeplini programul de 
reconstrucție a țării.

In fruntea acestei acțiuni se află 
(Continuare tn pag 4-a)

în jurul organizațiilor de masă, tn 
frunte cu Partidul Comunist.

Imprtanța acestei conferințe Regio
nale, prima conferință liberă a Parti
dului Comunist este foarte mare. Are 
Importanță prin faptul că prin această 
conferință se face încadrarea șl mal 
strânsă a cadrelor noastre de Partid., 
se continuă lupta și mai intens pe te
ren la mobilizare massdor pentru re
facerea țării.

Din această conferință vom pleca 
căliți în lupta de mobilizarea tuturor 
forțelor cinstite, democratice, în vede
rea reclădirii țării.
Avem în fruntea partidului oameni care 
zeci de ani au stat In pușcărie pentn 
cauza clasei muncitoare. Avem cel ma 
frumos exemplu jpentru lupta clase 
mnncltoare pe neînfricata luptătore, tov 
Ana Pauker. O femee se înrolează îi 
fruntea bărbaților, în fruntea poporulu 
ntreg o femee știe să conducă lupta 
de sslvare de sub jugul asupritorilor 

Avem pe tov Teoharl Oeorgcscu 
care zl după zl duce lupta înaintr 
p intru binele poporului.

Avem pe tov. Vasile Luca. u n lup
elor devotat, conducător călit ta focu 
luptelor.

Ne-a dat un cx:mp’u frumos tov 
Pălrașcu, hotărât îu luptă, care nes 
ajutat în ridicarea noastră politică ș 
organizatorică, dându-ne o mâoă d 
sprijin In toate direcțiile.

Să strigăm:
Să tiălaacă C C al P. C. R.l 
Să trăiască tov Ana Pauker: 
Să băi iscă tov. Gheor ghiu-Dej 
Să tiălască tov, Vasllr l.ucal 
Să trăkscă tov. Teolnrl Oeor 

gesîu I
Să trălaară bravul Ivp'ător Io 

Pătrașcu I



Serbarea zilei sporturilor și a aviației 
sovietice la Deva

Un nou plan cincinal în U.R.S.S.

In ziua de 19 August a. c. s'a ser
bat la Deva, ziua sporturilor ți a avia
ției sovietice, printr’ua metiog organi
zat de comandanentele sovietice Sla- 
llngrad șl Zaporojs.

Ea acest aetiag în afară de oficiali
tăți in frunte cu Dr. A. Alwășan, pre
fectul jud. Hunedoara, Dr. Drâgan pri
marul orașului și Cel, Clubotaru, co
mandantul garnizoanei, au luat parte 
numercși ofițeri superiori șl Inferiori, 
subofițeri și ostași ai Armatei Roșii, 
ofițerii, subofițerii și ostași ai armatei 
române din garnizoană precum și un 
numeros public.

Tribuna frumos împodobită cu tablo
urile Generaiisslmului Stalia kr alături 
era tabloul M. S. Regelui, deasupra ta
bloul marelui Lenin. in fața tribanel, 
alătwri de drapelul sovietic, era drape
lul națiosal român.

Pentru a strânge șl mai mult relațiile 
de camaraderie cu Armata Roșie, pen

Porunca zilei de 23 Auugst: 
încordarea tuturor eforturilor pentru 

refacerea țării
— Urmare din pa<. l-a — 

Uluit cu militari fn loc de-a «e consti
tui cu reprezentaații partidelor, 3 zile 
după 23 Aug. Maniu s’a ascuns In ca-

Camera de Comerț și Industria Deva
PUBLICAJIUNE Nr. 839~
Camera de Comerț și hdusirie Deva 

In conformitate cu Ordinul Nr, 24302 
din 23 iulie 1945 a Ministerului Iadus- 
triel și Comerțului, aduce ia cunoștința 
tuturor Întreprinderilor Comerciale și 
Industriale, că potrivit diipozițiunilor 
art. 15 din legea Nr. 351. 1945 pentru 
reprimirea speculei Ilicite șl a sabota
jului economic, între prinderele de ori
ce categorie, nu vor putea micșora 
producțlunta sau activitatea lor in 
raport cu aceia pe care au avut o in 
anul precedent nici înceta producflu
nea sau activitatea, ort refuza relu
area ei decât cu aprobarea prealabilă 
a Ministerului Industriei șl Comerțului.

Pentru reintrarea în nornul, se pune 
In vederea tuturor comercanților și 
Industriașilor care și-au încetat activi 
tatea și care nu șl-au reluat o până 
Inprezent, că sunt obligați să și-o reia 
cel mai târziu până la data de I S:p- 
temvrle 1945, In caz contrar urmând 
a li se adresa acte pentru trimiterea 
în judecită ca Infractori la dispozițiile 
legei Ir. 351 1945, pentru reprimarea 
sabotajului economic și totodată vor li 
rad ați din registru al Comerțului, dia 
10 Aprilie 1931.

Președinte
Aurel / Chlorean 

Prlmv>cretar 
Emil /. 

tru a învăța eum se desvoltă sportul 
Ic sânul Armatei Roșii, armata română 
împreună cu ofițerii șl cu muzica mi
litară au răspuns invitației primite, luând 
parte in corpore la această serbare.

In sadrul programului s’au desfășu
rat — înainte de masă — probe de 
atletică ușoară, gimnastică ritmică și la 
aparate. După amiază, a avut loc un 
match de wolley-ball și unul de foot- 
ball, Intre echipele celor două coman
damente.

Iu tot timpul serbărei s’a observat 
din partea conducătorilor și organiza
torilor sovietice o caldă manifestare de 
curtoazie față de publicul spectator, cât 
și față de armata română, întărind și 
ma! mult relațiile de prietenie dintre 
poporul român și Uniunea Sovietică.

Publicul românesc a putut să se con
vingă de nivelul înalt al sportului care 
se practică tn massele populare In 
Uniunea Sovietică.

să șl n’a eșit numai atunci când s’a 
convins că numai e nici un pericol. 
Guvernele Sănătescu și Rădescu n’au 
foit guverne populare, dimpotrivă dela 
Început aceste guverne în care predo
minau elementele reacționare nu făceau 
altceva decât să saboteze armistițiul, 
epurarea aparatului de stai, iar guver
nul Iul Rădescu a încercat chiar o re
introducere a dictaturii fasclate militare. 
Poporul român n’a vrut să suporte o 
astfel de stare de lucruri. Sub 
conducerea partidului Comunist fn frunte 
cu clasa muncitoare unită în F. U. M. 
massele populare au pornit la luptă 
pentiu alungarea guvernelor Sănălescu 
șl Rid s:u în care predominau elemen
tele reacționare Factorul constituțional 
înțelegând voința popo ului exprimată 
în numeroase macifestații a demis pe 
Rădescu și a încredințat pe Dr. Petru 
Groza cu foimarea guvernului.

Ziua de 23 Aug a deschis calea po
porului român pentru o zi dă o lm|rortanță 
covârșit, are, ziua de 6 Martie. Reali
zările guvernului de largă concentrare 
demo ratică sunt cunoscute poporului 
înli g. Tot ceeace a îofăptuit guvernul 
democratic în câteva luni n’a fost fă 
cut de alle guverne în x<-cl dr a.d. Dar 
poporul român nu se poate mulțumi să 
sărbătorească ziua de 23 Aug. prin dls- 
cu.suri și pirade. Porunca zilei de 23 

Angrut rsfr încordarea tuturor *f rtu- 

rilor poporului pentru refacerea țării șl

Onlțlu consolidarea democrației.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist (bolșevic) al U. R. S. S. 
a adresat un apel tuturor state
lor unionale ale U. S. prin care 
le cere să întocmească planuri 
cincinale dela 1945-1950.

Planurile se vor întocmi pentru 
reconstrucția generală a țării, des-

O largă amnistie 
cu prilejul zilei de 23 August

Cu prilejul împlinire! unui an 
dela incheerea armistițiului, se va 
acorda o largă amnistie acelor 
care au suferit pedepse în acest 
interval de timp. Această amnis
tie va cuprinde pe condamnații 
politici și cei de drept comun, ju

U. F. A. R. sprlllnă refacerea țării
Femeile antl-fasciste alături de Armata Română

— Urmare din pag. 3-a — 
neobosita prietenă Dănllă Eug.nla. 
Gestul înalt al acestei femei este vred
nic de urmat.

La Alud
In cinstea ostașilor români întorși 

depe front la cămlnurlle lor, U. F. A. 
R.-ul din Alud a dat un banchet în 
ziua de 12 August.

La Sabeț-Alba
In ziua de 12 August U,F.A R.-ul 

din Sebeș-Alba au luat parte la în
tâmpinarea ostașilor ce s’au întors de 
pe front pe meleagurile lor dragi.

I au primit cu țigări, cozonac!, vin 
șl flori. După masă câteva femei din 
conducere au împodobit un car cu 
crengi de verdeață ș' l-au încărcat cu 
alimente mergând până tn satul apro
piat unde toți ostașii s’au oprit pen
tru odihnă

r» ȘTIRI SCURTE
• Procesul Iul Quisling, trădătorul Norvegiei, a început. El este 

acuzat că în HJ40 a chemat trupele germane să ocupe Norvegia Trădă
torul Quisling ca și mulți alții din Europa, care au primit denumirea de 
Qulsîingi, a declarat cu obrăznicie la proces că a chemat în Norvegia 
trupele germane pentru a apăra peninsula Nordică de bolșevism

• Tineretul Jugoslav, care a vizitat timp de 2 luni Uniunea Sovie
tică, a sosit la Belgrad unde a fost primit de Mareșalul Tito.

• Prezldiumul Sovietului suprem al U. R. S. S. a ratificat Charta 
Națiunilor Unite, semnată de Națiunile Unite la Snn-Francisco.

• După înapoierea sa dela Moscova președintele Bierut a adresat 
Generaiisslmului Stalln o telegramă în care îi mulțumește petru primi
rea caldă c a fost făcută delegației poloneze. Deasemenea a adus la 
cunoștința Generalisimului Stolin unanimitatea cu care au fost primite 
de guvernul Poloniei acordurile semnate

• D-l Bevin, ministrul de externe al Angliei a declarat că parla
mentul Britanic va desbate în ziua de 22 șl 23 August Charta Națiuni
lor Unite.

• După reluarea legăturilor diplomatice între U. R. S. S. și Bulga
ria, ambele guverne au trecut la trimiterea ambasadorilor în capitalele 
respective.

voltarea economiei naționale, care 
să depășească pe cea dinainte de 
război și desvoltarea Căilor ferate. 
Planurile cincinale au fost între
buințate de Uniunea Sovietică în
ainte de război și au dat rezul
tate excelente pentru desvoltarea 
statului sovietic.

decați de instanțe comune. Dea- 
semenea este probabil să se bu
cure de această amnistie și cei 
care au fost judecați de instanțe 
special înființate după 23 August.

Decretul de amnistie va apare 
în ajunul zilei de 23 August.

Prin gestul acesta frumos femeile 
din Sebeș-Alba răscumpără în parte 
suferințele ostașilor depe front provo- 
cându-le cu primirea lor caldă bucu
rie și mulțumtre.

La Zlatna
U,F.A R.-ul din Zlatna, în ziua de 

15 August a dat o petrecere cu pro
gram cultura! care a fost executat de 
membrele din U. F. A. R. șl de copiii 
între 2-8 ani.

Au avut un mare succes moral. O 
parte din fondul realizat va fi dat în 
folosul copiilor orfani, victimele te- 
roarei fasciste din Z<atna. Datorită 
prietenei președintă Zublnszky șl co
mitetului, prin munca neobosită, U. F. 
A.R.-ul din Zlatna a cules aceste roa
de frumoase.
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