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Adunai Comitetului Județean al Frontului Pisarilor
din Județul Hunedoara /\

Legătura făurită dintra Frontul Plugarilor șl Partidul Comunist In 
1933 trebue continuată și In viitor — spune Ion Moga-Flleru —

Organizați.. Frontului Plugarilo. din 
județul H medoara, leagănul marei or
ganizații de luptă a țăranilor din In 
tieaga țară, a răspuns cu Însuflețire la 
chemarea Comitr.tulul Județean pentru 
a participa la ș* iința la care membrii 
Comitetului Central au expus sarcinile 
cari stau azi in fața plugărlmii.

Au luai pane la această ședință din 
partea Comitetului Central al F. P. 
priet. Belea Mlron sen. secr. general șl 
Ion Moga Filerul vice-președmkle or
ganizației. Din par.ca Comit Jud. Dr. 
Augustin Almășan prefectul județului 
v.-preș. org. Plug, din județ. Scorei 
Ion secr. jjdețeau precum si alțl mem
brii din comitet șl delegații din între
gul județ.

Ședința este deschisă de prktenul 
Scorei loan secretarul județean care sa
lută delegații prezenți, după care dă 
cuvântul prietenului Ardelean Victor 
secretar general al U. P. din Banat 
care face o expunere a situației po
litice.

Vorbește apoi prietenul Mlron Belea, 
secretarul general al «Frontului Pluga
rilor* din România, despre desăvârșire 
reformei agraiă ia pământul arab I și 
despre guvernul Petru Groza căruia 
trebuie să-1 dăm tot sprijinul deoarece 
el este guvernul care reprezintă voința 
poporului. Spune printre altele că 
Frontul Plugarilor și Partidul Comunist 
trebue să conlucreze șl tă se sprijine 
reciproc căci numai astfel vor progresa 
ambele.

fa cuvântul prietenul advocat Dr. 
Aug. Almășan prefectul județului și 
v ce-?reședintele organizației «Frontul 
Pi gărilor* din jud. Hunedoara dând 
instrucțiuni administrative și vorbind 
despre conferințele agricole ce se vor 
ț ne în curând.

Urmează prietenul Moga Ion Flleruj 
rice-președintele „Frontului Plugarilor* 
din Rorrânia care arată
Pugarilor* a făcut legătură cu Partidul 
Comunist, de crnlucrare încă din anul 
1934, conlucrare care ne-a adus victo
ria dorită, această conlucrare trebue 
continuată și în viitor căci numai astfel 
propășirea muncitorilor șl a plugarilor 
va fl ațlg rată.

După cuvântările prietenilor Dăneasă 
Samoilă, Orbu Nlco’ae, Dobreanu Vln- 
rel, Aron Slmion, T ma Iordan șl D a- 
gamir Vasile la cuvântul prietenul Be
lea Miron junior care printre altele 
spune: «Conferința ținută manifestă 
solidaritatea plugărlmii hunedorne ală

turi de întreg poporul, alături de gu
vernul de largă concentrare democra
tică. în hotârîua de luptă eficace îm
potriva reacțiunil condusă de Mauiu. 
Imporraoța acestei conferințe va fi cu 
atâi mai mare cu cât.țăranii vor înțe
lege să pună în practică hotărîrile luate. 
Reacționarii Man.u și Brătianu tac azi 
opoziție pentru un program învechit cu 
care nu au curajul să insă în fața po
porului, căci nu pot să spună că re
forma agrară nu tste bună, democrati
zarea țării că nu trebue făcută, cum nu 
pot spune nici că sunt împotriva rtdo-

D-lui Dr. PETRU GROZA Președ. Consiliului de Miniștri 
BUCUREȘTI

Comitetul Județean al Frontului Plugarilor din jud. Hunedoara tntrunit 
azi 26 August 1945 sub președinția fratelui Belea Mlron senior, secretar gene
ral, ascultând expunerile situației politice Interne, luând cunoștință cu satltfacțle 
cât de bine a-țl condus destinele poporului român tn momentul de grea cum
pănă tn preziua zilei de 23 Aug. 1945, sfărâmând toate uneltirile reacționarilor 
și consolidând șl mal mult poziția noastră internă șl externă vă mulțumește și 
vd asigură de tot sp IJInul șl dtvotamenful în lupta dârză.

Comitetul județean

Solemnitatea lînmănării decorațiilor acordate 
de M. S. Regele Mihai I. generalilor sovietici

Sâmbătă după amiază s’a desfășurat 
la Cercul Militar o solemnitate ostă
șească în cadrul căreia au fost înmâ
nate decorațiile acordate de M. S. Re
gele Mihai I. generalilor șl ofițerilor so
vietici car: s’uu distins în luptele date 
pe teritoriul nostru împotriva inamicu
lui comun.

Au participat la această solemnitate 
D-nil Dr. Petru Groza, S. I. Kaftaradze, 
Gh Tătăresc, Grneral-Colonel Susal- 
cov, General-Colonel Sumilov, Pavlov, 
Ministru Plenipotențiar cl. I, numeroși 
membri ai Guvernului, reprezentanți ai 
Comisiei Aliate de Control precum și

că „Frontul— un număr de ofițeri sovietici și români.
D. Dr. Petru Groza a dat cetire înal

tului decret regal prin care se conferă 
D-lor General-Colonrl Sumilov, erou al
Uniunii Sovietice șl General-Malor A, 
Alexeev, Ordfaul Mihai Viteazul clasa 
lll-a șl clasa Il-a pentru eroicele fapte 
de arme săvârșite în luptele pentru eli
berarea poporubd lomân, după ca^e 
Primul Ministru a înmânat decorațiile 
celor doi brvl generali ai Armatei Roții. 
D. Prim-Ministru a rugat pe dl Gene
ral-Colonel Sumilov șl pe Generalul- 
Maior Alexeev, să înmâneze celorlalți 
ofițeri sovietici absenți decorațiile con-

bândirea Ardealului.
Hotărîrea comitetului județean de a 

mobiliza toate forțele plugărimli în lupta 
împotriva reacțlunii și pentru refacerea 
țării chiar când ei au încercat să-și 
scoată colții este o dovadă că țărăni
mea noastră este hotărîtă a-și apăra 
drepturile și libertatea a cărui pivot îl 
formează guvernul de largă concentrare 
democratică Dr. Petru Groza.

La sfârșitul ședinței adunarea a tri
mis o telegramă dlui Prim-ministru 
Petru Groza în care asigură guvernul 
de sprijinul ei.

ferite de M. S. Regele, Apoi d. Dr. P 
Groza a rostit următoarea cuvântare :

«Toată suflarea românească din a- 
ceastă țară este prezentă la acest act 
act care simbolizează o camaraderie de 
lupte, o frățietate de sânge în lupta 
pentru eliberarea poporului român de 
sub jugul hltlerlst. Sărbătoriții zilei de 
azi au binemeritat dela acest popor prin 
faptele lor vitejești, prin eroismul lor 
pus în slujba cauzei mari a libertății tu
turor popoarelor*.

„In numele Guvernului Român îi fe
licit cu țoală căldura pentru această 
distincție și adaug că vom păstra nu
mele acestor eroi în inimile noastre pen- 

Cont nuare ta pan. 4-a. —

/Serbarea zilei de 23 August în regională
Ziua de 23 Aug. a fost sărbă

torită cu mare entuziasm de toată 
populația din Întreaga noastră re
gională. Spațiul mic al ziarului nu 
ne permite să descriem pe larg 
desfășurarea serbărilor organizate. 
Amintim numai pe scurt din fie
care corespondență sosită la zia
rul nostru.

Joi 30 August 1045 

Poporul român stă ne - 
clintit alături de guvern-

Dl Gheorghe Tătărescu vice
președinte al consiliului de mi
niștrii și ministru de externe a 
anunțat lumii poziția infernațio 
nală a României. A urmat a- 
ceastă după ce reacț unea a în
cercat prin metode criminale di
versioniste să introducă neînțe
legeri în unitatea realizată de 
poporul român. Reacțiunea a su
ferit prea multe înfrângeri pe 
toate terenurile ca să nu facă și 
o ultimă încercare de a opri po
porul român de pe adevăratul 
lui drum. Victoriile dobândite 
după 6 Martie de guvernul po
porului în frunte cu Dr. Petre 
Groza sunt într’adevăr uimitoare. 
După cum a spus dl Gh. Tătă- 
rescu „el a justificat toate nă
dejdile pe care le puseseră în el 
allații șl țara". Iar după ce a 
înșirat aceste realizări spune 
astfel: „Să cercetăm dificultățile 
fiecărei țări să cercetăm realiză
rile fiecărui guvern și după acest 
examen vom putea mărturisi că 
opera de 6 luni a guvernului ră
mân poate să stea fără să pă
lească alături de opera construc
tivă a tuturor guvernelor democ
ratice din toate colțurile lumii. 
Conferințele regionale ale Par
tidului Comunist ținute în întreaga 
țară și care au avut punctul 
principal de discuție refacerea 
țării a scos deasemenea în evi
dență cam poporul român în 
frunte cu clasa muncitoare con
dus de partidul comunist își mo
bilizează toate forțele pentru a 
câștiga poziție după poziție pe te
renul economic unde forțele reac
ționare rezistă cu înverșunare 
pentru a prelungi agonia care îl 
va elimina definitiv din viața po
litică a țării.

Reacțiunea în frunte cu Ma- 
niu și Brătianu care a încercat 
acest atentat a primit și de astă 
dată o lovitură zdravănă. Ziua, 
care a volt s’o folosească pentru 
uneltirile lor, s’a prefăcut dato
rită voinței neclintite a poporului, 
într’o o nouă zi a victoriei a- 
supra reacțiunii. Manifestațiile 
spontane ale poporului alături de 
guvern în întreaga țară dovedesc 
încăodată strânsa legătură care 
s’a făurit între guvern și popor. 
Iar declarațiile făcute de șefii 
tuturor partidelor și organiza
țiilor cu ocazia zilei de 23 Au
gust ne arată complecta înțele
gere care domnește între condu
cătorii destinelor acestei țări.

Plasa llia
In fața unui public numeros și a 

delegaților din satele vecine veniți 
cu steaguri roșii și naționale s’a 
desfășurat la lila frumoasa serbare 
organizată în onoarea zilei de 23 
August.

in numele F N D-ulul prietenul 
— Continuare ta pagina 3. —
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UZINE-FABRICI-MINE
1 Septemvrie, ziua aniversării

Sindicatelor din
TOVARĂȘI,

Ea 1 Septembrie 1945, se împlinește 
un an dela cojsiituirea Comisiei de 
Orgnlzare a Mișcării Sindicale Unite 
din RoaânJa. După patru ani dela di
zolvarea slad catelor muncitorești, dela 
desființarea o.icărui drept de organi
zare și de luptă pentru apărarea inte
reselor economice profesionale ale mun
citorimii, sindicale muncitorești au luat 
din nou ființă și au trecut cu hotărîre 
și entuziasm, la lupta pentru dreptul 
la o v/ață mai bună a tuturor celor ce 
muncesc.

A trecut un an de zile de lupte și 
de realizări, un an de creștere conti
nuă a mișcării sindicale și de afirmare 
din ce în ce «ai puternică a forței 
uriaș reprezentată de muncitorimea 
unită și organizată.

M șcarea sindica'ă reconstituită pe 
beza Frontului Unic Muncitoresc si-a 
pus la temelia ei principiul unități* 
sindicale naționale și internaționale.

Uniți, am dus lupta dârză pentru a- 
Jutorarea celor ce luptau pe front, a- 
lături de eroica Armată Roșie In sco
pul grăbirii victoriei împotriva Geima- 
■lel hiherizte; uniți, am dus lupta pen
tru consolidarea șl lărgirea libertăților 
democratice; uniți, am dat o impor
tantă contribuție ia victoria populară 
dela 6 Martie, când s’a instalat gu
vernul de concentrare democratică dr. 
Petru Oroza.
fcUniți, ducem lupta grea de zi cu zi 
și moment eu moment împotriva spe
culei ș£speculanților, pentru refacerea 
economică a țării, pentru ridicareă ni
velului dă viață și cultură al munci
torilor dela orașe și sa.e.

Elementele reacționare, rămășițele 
fasciste, uneltesc In fel și chip să 
frângă unitatea forțelor democrate, con
centrate Ia jurul guvernului Qroza.

Muncitorimea organizată, demascând 
și sdrobind manevrele elementelor reac
ționare, lș‘ încordează forțele In mun
ca uriașă de reconstrucție economică 
șl creștere a producției atât de ncce- 
•arăfpoporuiul întreg.

Comisia de organizare a mișcării 
sindicale unite, constituită la 1 Sep
tembrie 1944 a făcut loc Confederației 
Generale a Muncii din România năs
cută in congresele mărețe sindical din 
lanusrie 1945.

Astăzi, un an de zile dela refacerea 
mișcării sindicale, C. G, M. cuprinde 
peste 1.000.000 de salarlați organizați, 
din toate ramurile de pioducțle, 
toate ramurile muncii manuale și 
leetuale.

Astăzi, C* G. M. sprijinită de
uriașă undă a celor ce muncesc, își 
spu e cuvântul în Guvernul Demo
cratic al țării, în toate legiuirile care 
privesc oamenii muncii, asigurând a- 
părarea justă șl devotată a intereselor 
păturilor cele mei largi de salariațl.

Imensele greutăți economice prin 
care trece astăsi țara, găsesc mimai-

muncitorimea unită șl hotăiîtă să lupte 
cu energie pent'U înfrângerea lor, prin 
mărirea producției, prin nimicirea spe
culei și aplicarea riguroasă a legilor e- 
conomice ale Guvernului Groza, prin 
sdrobirea manevrelor reacționare, prin 
trecerea industriei la producția de pace 
fără perturbări economice șl șomaj

Ca o încoronare a muncii de un an 
de zile, mișcarea sindicală unită din 
România este invitată să participe la 
Conferința Sindicală Internațională dela 
Paris, care se va deschide Ia 25 Sep
tembrie 1945. Acolo, la Paris, prin re
prezentanții C, G. M. muncitorimea 
din România va da contribuția ei la 
cimentarea unității sindicale internațio
nale șl la crearea unei noui Federații 
Mondiale Sindicale.

Vom contribui astfel la lupta mon
dială a muncitorimii pentru organiza
rea și asigurarea unei păci durabile și 
stabile Intre popoare, pentru buna 
Btare și progresul popoarelor.

TOVARĂȘI,
Cu prilejul zilei de 1 Septembrie, 

veți organiza în toate întreprinderile,

se a-

Sep- 
dc- 

Dvs. 
cele

de-

Șnt uniri muncitorești în care să 
rate luptele ți realizările unui an dela 
refacerea sindicală, ca și rosdele Uni
tății Sindicale șl acțiunilor hotărîte pe 
linia trasată de Frontul Unic Munci
toresc. Deasemenea să se arate impor
tanța Conferinței Sindicale Internațio
nale d.'la Paris.

A doua zi, adică Duminică 2 
tembele 1945, să organizați mari 
monatrații sindicale în localitatea 
cu participarea păturilor populare 
mai largi.

întrunirile din întreprinderi și
monstrațiile vor avea Joc sub semnul 
întăririi unității sindicale, a sporirii e- 
fortului constructiv de refacere econo
mică a țării șl a sprijinirii Guvernului 
de concentrare democratică Dr. Petru 
Groza, în opera sa grea de recons
trucție și prosperitate a țării.

Aceste manifestă) I vor fi prilejuri 
de afirma, ea strânsei prietenii cu Na
țiunile Unite în frunte cu Uniunea 
Sovietică șl de întărire a solidarității 
Internaționale Muucitorești.

Comitetul executiv al C. G. M.

Ședință publică a P. C. în Baia-de-Cfis \
In ziua de 19 August a. c. a avut 

loc la Bala de Ciiș o ședință publică 
a Partidului C< munist la care au par
ticipat atât muccitorii cât șl intelectualii 
comunei.

Ședința a fost desch să de tov Popa 
Sebsstlan dând cuvântul tov. Balița 
Victor care vorbește despre .Evoluția 
democrației în România și realizările ei, 
arătând actele dela 23 August și până 
în prezent.

Ia continuare spune: .Poporul con
știent cheamă la luptă toate f >rțele îm
potriva reacțluDli pentru a lichida odată 
pentru totdeauna cu falșii naționaliști 
care lovesc în popor șl națiune și care

luptă pentru interese personale. Uoiți- 

vă în jurul guvernului ^Dr. Petru 
Groza guvernul democratic, care a câș
tigat încrederea Uniunii Sovietice șl 
care va putea făuri un viitor mai bun 
întregului popor.

Ia cuvântul apoi tov. Alexa Ioslfcare 
arată pe larg însemnătatea victoriei ob
ținute împotriva f?s damului distrugător, 
ce-a lăsat țării noastre ruine, scrum șl 
mizerie. Ca încheere zice: Trăiască Ge
neralisimul Stalin eliberatorul popoa- 
re'or, Trăiască Guvernul Poporului șl 
Comitetul Central al Partidului Comu
nist în frunte cu Ana Pauker.

din
Inte-

forța

V Adunarea
1 \ dela Soc

In ziua
loc la Gura-Barza o adunare generală 
a muncitorilor dela Soc. Mica, la care 
a luat parte șt'tov. Pătrașcu membru 
al C. C. al P, C. R.-ulul.

Tov. Roncea Nlcoîae preș, sindica
tului deschide ședința șl dî cuvântul 
tov. Pătrașcu care snune printre altele: 
«Guvernul auzind ce se petrece re
giunea Bradului s hotărît să- ia măsuri 
spre a pune capăt și a llmnezl situația. 
Guvernul știe că bandele iui Maniu cu 
ajutorul reacționarilor din conducerea 
Soc. Mica șl cu aurul furat din mine, lu
crează șl încearcă să tulbure liniștea gu
vernului. Falșii democrațî caută a atrage 
minerii într’un joc periculosîndemnându-l 
să faeă grevă dar guveunul va pune sfâr-

da 21 August a. c., a avut

Constituirea U.P. la Brad
Din inițiativa d-!cr Ing. Gheorghe 

v.^novici, Prof. Pompilfu Nicșa și 
1 Subing. CFR Anghel Popescu, în

țelegând chemarea vremurilor prin 
care trecem, în ziua de 14 August 
crt. s’a constituit șî în Brad or
ganizația „Uniunea Pafrioțiior,

S’a ales un comitet de condu
cere compus din următorii membrii:

Președinte: PompMu Nicșa.
Vice-președinte: Ing. Gheorghe 

Minovici.
Secretar: Subing Anghel Po- 

pescu
Casier: Ioao Feier.
Membrii în comitet: ProF. Emil 

Popa, Dr. Paul BOhn, Dr. I. Ghișa, 
Mircea Tisu și Gheorghe Neagu.

Atelierul Grup
Pdrila ridici producția 

V Echipa de șoc a Atelierului Grup 
Petrila a înțeles lozinca «Totul 
pentru refacerea țării" aplicând-o 
în mod practic prin mărirea pro
ducției cu 300% la două lucrări 
de însemnătate foarte mare Ei 
au confecționat și instalat două 
lanțuri elevatoare pentru ridicarea 
v^gonetelor pline cu cărbune și 
goale, la un nivel mai sus. Prin 
această lucrare s’a realizat un 
circuit de vagonete în mod auto
mat în jurul Puțului Central de 
unde se va extrage cărbunele*

In fruntea acestei echipe s’a 
distins tov. Ciper Eugen împreună 
cu alții trei tovarăși. Rapiditatea 
execuției se datorește în bună 
parte și tov. maistru mecanic Vuz- 
dugan Alexandru și dl Ing. Haier 
care au raționalizat bine lucrarea 
punând la îndemână toate mate
rialele necesare și instrucțiunile 
precise pentru această realizare 
record. Prin aceasta echipa de șoc 
a Atelierului Grup Petrila se în
cadrează în lupta pentru reface
rea țării. Solomon ClofUca

generală a muncitorilor 
Mica—Gura*Barza—Brad.

să
ml-
tiu-

șlt haosului în tare se găsește regiu
nea Bradului."

Reacționarii profită de lăcomia câ
torva mineri și prin lăcomia a3ta luc
rează contra intereselor lor. Să se or
ganizeze echipe de control,'! care 
controleze dela inginer și până la 
ner pe oricine intră în mină căci 
mal astfel se vor reface lucrurile.

Dăm reacționarilor un avertisment să 
știe că în scurtă vr<nie vor vedea con- 
seclnțde provocărilor lor dându-l 
exemplu pe toată țara. A provoca as
tăzi grevă contra Guvernului Poporu
lui este o crimă.

In continuare tovarășul Pătrașcu a- 
rată că șl furtul aurului este lot o cri
mă. Guvernul din trecut a adus țara

In situația această Jn care ne aflăm. 
Dar guvernul nostru, al poporului și a 
dat sema că numai printr’un efort 
uriaș prin mărirea producției vom re
face totul din nou.

La societatea .Mica" a scăzut pro
ducția cu 50—6On/o. Reacționarii câști
gă din furtul aurului șl tot el 
cund în dosul grevelor.

Tov. Pătrașcu spune că în 
reșH șl Vslca-Jlolui muncitorii 
luptă pe viață și moarte pentru

c rea țării. Exemplul lor trebue urmat.
In aplauzele neîntrerupte ale mun- 

eltorllor ședdnța se încheie.

se as-

Bucu- 
dau o 
refa-
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Conferință
in ziua de 19 August a. c. a avut 

loc în localul Sindicatelor Urite din 
Deva, o conferință Intersindicală, la 
care au participat în afară de delegații 
sindicatelor, un număr important de 
sindicaliști.

Se dă citire ordinel de zi după cum 
urmează:

1. Raportul sindicatelor.
2. Conferința internațională dela Pa

ris, pentru creierea Federației interna
ționale sindicale.

3. producția.
4. Diverse.
Din rapoartele primite 6e observă o 

activitate destul de intensă pentru mă- 
rirea producției, cimentarea alianței cu 
țăranii și aplicarea legilor economice e- 
labor te de către guvernul de concen
trare democratică.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA 
DELA PARIS

Tov. Iile Oheorghe, arată importanța 
co ferinp.i dela Paris pentru a pune 
bazele „Federației Internaționale Sindi
cale* care va îngloba toate sindicatele 
dri 40 țări cu cir.ca 60 milioane de 
alndicsliști. In no a o gaDlzație sindicală 
— pute tov. Iile — reacționarii nu 
vor mal putea găsi terenul neetnr pen
tru a stmăna discordia între muncitori, 
Prezența delegatului sovietic, la pregă
tirea conferinței dela Paris, precum șl 
succesul obținut de comitetul adminis
trativ compus din reprezentanții a 13 
țări, ne garantează că noua organizație 
va duce lupta adevăr tă pentru drep
turile clasei muncitoare.

întreaga adunare votează în unani
mitate următoarea moțiune: Sindicatele 
Unite din Diva, înt'unind un număr de 
5000 membri. Înțeleg să ducă luptă îm
potriva tuturor reacționarilor cari se 
vor opune la crtierea unității sindicale 
internaționale, bizată pe democrație și 
libertate.

Cum am știut să luptăm pentru În
chegări a Frontului Unfc Muncitoresc în 
România, tot așz vom lupta pentru fă
urirea Federației Internaționale Sindi
cale, forul care va garanta Îmbunătăți
rea condițiunilor de trai și pacea si
gură între popoare.

K

Poliția din Deva
prinde 3 nemți

In noaptea de 24/25 August 
curent poliția Deva efectuând o 
razie pe teritoriul orașului nostru, 
a reușit să identifice și să ares
teze trei Indivizi.

In urma cercetărilor s’a dove
dit că ei se numesc Kurt Schulze, 
soldat din fosta Armată Germană 
și Willy Gesche, funcționar tehnic 
ch mic al armatei hitlenste la „As- 
tra Română* din Pioești, ambij 
evadați din lagărul de internare 
dela Râmnica Vâlcea.

Acești doi Indivizi, conduși de 
Velman Eric, originar din Mediaș, 
voiau sub scutul întunericului să 
ajungă In Germania.

intersindicală la Deva
Trălască Federația Internațională Sin

dicală.
PRODUCȚIA

Tov, Ing. Herțum Enrico, arată câ
teva cifre elocvente în mărirea produc- 
țitl la Soc. „Derubau®, unde muncitorii 
au mărit producția cu 25°/8 iar față de 
producția scăzută din ultimul timp cu 
400%, depunând tot efortul lor pentru 
a contribui la refacerea țării.

DIVERSE
Pentru demascarea și pedepsirea

Serbarea zilei de 23 August în regională
(Urmare din pag. l-a)

Voden Grigore, in numele A.R.L. 
U^.-ului Dl Prot. luliu Josan din 
partea sătenilor din jur prietenul 
Suciu Aron iar din partea U.F.A. 
R.-ului Maria Băleanu aduc salu
tul organizației lor.

După magă s’a desfășurat o ser
bare câmpenească după care a 
urmat o petrecere până In zori. 
Tot timpul au fost întreținuți de 
muzica țărănească din corn. Bacea.

Ocna-Mureșului
Această zi măreață s’a sărbătorit cu 

■celaș avânt și Iz Ocna Mureșului. Mu
zica Salinei C.A.M. din localitate a ple
cat h Uzinele Solvay au adas munci
torii încolonați pâaă In fața sălii de 
consultație. De acolo s’au dus în par
cul Bauța unde au fost așteptați da 
popor. Urmează apoi un cuvânt de des
chidere de tov. Moga Teodor din par
tea F.U.M.

la cuvântul spnl tov. Maler Augustln 
din partea Partidului Comunist din lo
calitate, tov. Lengher Victoria recită 
poeza 24 Februarie, tov. Șerb Grigore 
la cuvântul șl vorbește din partea Par
tidului Social Democrat. Iau cuvântul 
mai Btulți tovarăși, corul Uzinelor Sol
vay execută mal multe cântări.

După masă s’a jucat Foot-ball 
e hlpele locale Elevi-Studenți 6 0 
tru Studențl. A.S,3.U.-Solv»y 3-0 
tru A.S.S.U.

Seara Tineretul a dat o piesă
trată foarte reușită, sub conducerea 

^/•prietenului Popa loalf, urmată d: dans 
până’n zori.

Alba-lulla
23 August h Alba- lulla este 
cu to'lă dragostea p^poru- 
llb?rfate. In f?.ța Primăriei

între 
pen- 
pen-

tea-

Ziua de 
sărbătorită 
Iul pentru 
s’a desfășurat programul compus din 
următoarele puncte:

Tov. Mitrofan deschide seria cuvân
tărilor, dând cuvântul tov. prefect care 
vorb’ște tn numele F N. D.-ulul, tov. 
Jurcut din pnrtea Partidului Comunist, 
tov. R«țiu în numele P S D, tov. Iva- 
novici din partea funcționarilor. In nu
mele armatei Căpt. Cărare. D-na Cu- 
pareoco dela U. F. A. R. Apoi vorbește 
președintele A.R.L U.S-ulul Dr. Colonel 
Ignea. Elsvul Cuparenco din partea ti
neretului progresist. Inap. școlar Mu- 
rsșjn în numele fnvățătorlmel. Boda în 

exemplară a speculanților — tov. Kd- 
kOși propune, întreaga adunare admi
țând în unanimitate, să se intervină ca 
la judecarea sabotorilor șl speculanților 
să fie presenți, un delegat al Comite
telor de control cetățenesc și un dele
gat al Comisiei locale Sindicale. Șe
dința a luat sfârșit, într’o atmosferă 
de caldă tovărășie și înfrățire.

Coresp. Slnd.

numele U. P. M. și plugarul Stolan în 
numele Frontului Plugarilor.

După cuvântări urmează defilarea în 
frunte cu carele alegorice. Primii sunt 
C. F. R-iștii cu o locomotivă din 
scânduri vopiită în negru, urmat 
de mulțimea lucrătorilor C. F. 
R.-Iști. Ii urmează Artele Grafice și din 
mașină Be aruncă manifeste pe care le 
împart lucrătoarele din jurul atelierului. 
Vine apoi fabrica de încălțăminte „He- 
lia® «u atelierul în miniatură eu un 
pantof mare și un copilaș in el zâm
bind. Tăbăcăria „Corvln®, muncitorii 
fabrice! forestiera, U. P.-ul. Tâmplarii, 
Funcționarii publici cu masa de scris, 
Uniunea Populară Maghiară, Sindicatul 
Fler-Metal-Chimic cu trei care alegorice 
cu parsonalul bătând la flerul roșu, 
apoi fabrica Santimbru acucând pe roate 
o căscioară din cărămidă și țigle.

Sucursala „Incop®, Cooperativa carul 
cu frizerii și coaforii la muncă, urmează 
grupele șl nunta din Ciugudin șl cule
sul viilor din Ighlu, Iar în urmă armata.

Mulțimea merge apoi la cimitirul 
eroilor sovietici, și Ia monumentul mar
tirilor Horea, Cloșca șl Crișan depu
nând coroane de flori.

Alud
In A'ud, poporal, împreună cu ar

mata Română și armata Sovietică săr
bătoresc această zi la înălțimea ei. 
Serbarera a început la orele 10 dimi
neața, cu cuvântări înflăcărate ținute 
de tovarăși, prlteni și prietenele:

Tov. Olteanu, primpretor, rostind 
un cuvânt de deschidere, tov. Hirte, 
din partea partidului Social Democrat 
tov. Dragomlr în numele Frontului 
Plugarilor, tov. Barabaș, în numele 
Uniunii Populare Maghiare, în limba 
maghiară, prietena Moldovan, în nu
mele U, F. A. R., prietena Szabo Pe
rene, vorbește In limba maghiară, tov. 
Muntean Laurean în numele comisiei 
Io. ale a sindicatelor, tov. Belea Mlron, 
deia Regionala Deva, a vorbit în nu
mele partidului comunist din România, 
tov. Tocaclu în numele partidului libe
ral. După aceasta au 
cu drapelele naționale 
orașul.

Bala de
Aniversarea marelui 

viața poporului român
Bala de Criș de întreaga populaț'e șl

urmat defilările 
și roșii în întreg

Crlț
act istoric tn 

s'a sărbătorit la

23 August 
La Sebeș

Populația orașului n’a cunoscut încă 
asemenea sărbătoare. Poporul adunato

și-a manifestat adânc recunoștința pen
tru făuritorii actului dela 23 August, 
armata roșie, M. S. Regele și forțele 
patriotice, După cuvântările rostite a 
urmat defilarea cu frumoase care ale
gorice din partea uzinelor. După masă 
a avut loc un match de football cu 
merituoasa echipă „Victoria* din Cluj.

luptați 
diitru-

orga- 
unde 

poezii 
com-

organizațiile politice. După terminarea 
serviciului religios, tov. Ion Goia, pri
marul comunei a vorbit despre însem
nătatea zilei de 23 August. Prietenul 
lanc Petru din partea Frontului Plu
garilor arată în concluzie angajamentul 
pe care i-au luat țăranii de a contri
bui cu toate forțele la refacerea țării 
urmând exemplul fraților muncitori în 
frunte cu comuniștii. După prietenul 
Romosan, președintele A. R. L. U. S.- 
ulul și Dr. Axente Tamay, tov. Balița, 
secretarul Partidului Comunist, spune 
între altele: „Regiunea noastră, impor
tantă din punct de vedere istoric, cu 
o plugărime credincioasă tradiției re
voluționare a lui Horia, Cloșca și Crișan 
șl Avram Iancu, trebue să fie la înăl
țimea sarcinilor mare care stau azi în 
fața poporului român, refacerea țării. 
Toată lumea muncitoare să lucreze 
conștiincios la ridicare a producției 
pentru a scoate țara din prăpădul în 
care a aruncat-o Antonescu. Tuturor 
democraților adevărați le spunem 
pentru democratizarea țării și 
gerea fascismului.®

A urmat o frumoasă serbare 
nizată de Tineretul Progresist, 
be lângă cuvântări s’au recitat 
patriotice progresiste recitate și 
duse de tânărul Balczer Ștefan.

Gura Barza, Brad
Conștlenți de importanță rideicărll 

producției pentru refacerea țării, mun
citorii din Baia Criș au sărbătorit 
aniversarea zilei de 23 August, ziua 
eliberării de sub jugul fascist, prin 
muncă. După masă au fost așteptați 
la gura minei de muzica Societății, 
plecând încolonați cu placarde și lozi
nci. Tov. Roncea, președintele Sindi
catului, deschide adunarea vorbind des
pre ziua de 23 August și îndemnând 
pe muncitori să mărească producția In 
ciuda celor din conducerea Societății 
Mtca, care caută să o saboteze pe 
toate căile. In acelaș sens vorbește ti
neretului minier tov. Matei Nicolae. 
Mal vorbește prientenul Dr. Nicolaescu, 
în numele Apărării Patriotice. Prietena 
Marla Stoica și prietena Dopu din U. 
F. A. R. arată Importanța luptei femei
lor împotriva fascismului. In numele 
Partidului Comunist vorbește tov. Bâ- 
cueț, evldențnând munca depusă d< 
muncitori în frunte cu membrii Parti
dului Comunist în mine, fabrici ii 
uzine.
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Tratatul de amiciție și alianță dintre U. $. și China
La 24 Augast a. c., Prezidiu- 

mul Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice și președintele republi- 
cei Chineze, au semnat tratatul de 
amicație și alianță intervenit intre 
cele două puteri.

Prin acest tratat cele două mari 
puteri se obligă împreună cu ce 
lelalte națiuni unite să ducă lupta

Știri scurte.
• WASCHINGTON In urma in- 

tervederilor care au avut loc între 
președintele Truman șl genera'ul 
de Gaulle s’au stabilit planuri Ia 
urm/. cărora Franța urmează să 
primescă un milion tone alimente,
• PARIS Partidele franceze co

munist, socialist și socialist radical 
au hotărît ca în viitoarele alegeri 
■A se prezinte cu acelaș program 
de guvernământ
• SOFIA. Guvernul Polon șl Bul

gar au hotărît reluarea legături
lor diplomatice.
• TOKIO. Guvernul japonez a 

informat pe generalul Mac Arthur 
ci ordinul imperial de capitulare a 
fost înmânat tuturor comandanți
lor de unități cu excepția câtorva 
localități unde emisarii n*au putut 
ajunge
• PARIS. Parisul a sărbătorit 

cu cel mai mare entuazlsm și bu
curie prima aniversare a eliberă
rii lui.
• PRAGA. Intre Cehslovacia și 

Ungaria s’a Încheiat un acord co
mercial. Cehoslovacia va furniza 
lemne, zahăr, sticlărie iar din Un
garia se va importa orz, orez și 
bumbac.
• LA BUCUREȘTI, în Piața Vic

toriei a avut loc punerea pietrei 
fundamentale a monumentul eroi
lor sovietici care și-au jertfit viața 
ipentru eliberarea poporului român.

Au luat parte d-l Dr. Petru Groza, 
d-l general Susaicov, d l general 
Similov și membrii guvernului. De- 
asemenea generali și ofițeri ai ar
matei sovietice și române. Au vor
bit d-l general Dombrowaky, pri
marul general al capitalei, d I ge- 
neral colonel Sasaicov și d-l gene
ral Vasiliu Rășcanu, ministru de 
rtzboiu

Conferinfă de presă a 
ziarului „ZORI NOI“
Ziarul .ZORI NOI- invită pe 

această cale toate organizațiile lo
cale să trimeată corespondenții și 
responsabilii pentru presă Ia con
ferința care va avea loc Duminecă, 
2 Sept, dimineața, la Deva la re
dacția „Zori Noi' pentru județul 
Hunedoara și la Alba la sediul 
Partidului pentru județul Alba, 

împotriva Japoniei până la victoria 
finală. Se obligă să au încheie 
tratate de pace cu alte țări care 
nu renunță la toate scopurile ag
resive. înaltele părți contractante 
se obligă că după terminarea răz
boiului să ia toate măsurile pen
tru a evita un nou războiu Păr
țile contractante se obligă să nu 
închee nici un fel de alianță în
dreptată împotriva celeilalte părți 
Convin să lucreze în colaborare 
după încheerea păcii. Convin să 
acorde una altea tot ajutorul eco
nomic în perioada post bdică.

Tratatul întră îh vigoare ime-

Solemnitatea lumânării decorațiilor acordate 
de M. S. Regele Mihai I, generalilor sovietici

— Urmare din pag. l-a — 
tru toate timpurile. In cartea Istorici 
noastre aceite nume vor fi scrise cu 
litere de aur Astfel și prin sărbătoarea 
da aeum se consolidează între popoa
rele noastre o prietenie pe care nimeni 
și nimic n’o vor putea dărâma".

La rândul său, d. General Sumilova 
rostit următoarele;

„kni permiteți să mulțumesc în nu
mele meu șl al tovarășilor mei M. S. 
Regelui Mihai I. Am nădejdea că a- 
ceastă decorare a mea șl a tovarășilor 
mei va ajuta și mai mult la consoli
darea prieteniei intre popoarele sovie
tice și poporul român, prietenie ale că
rei baze au fost puse la 23 August 1944“.

D. General de Corp de Armată C. 
Vasiliu Rășcanu Ministrul de Război 
luând cuvântul a felicitat îo numele 
Armatei Române ofițerii sovietici de
corați pentru buna colaborare șl ne
prețuitul sprijin dat trupelor române 
în lupta împotrira hltlerismului. „Sân-

Pentru combaterea urmărilor secetei
Apelul lansat de Ministerul Agriculturii și Domeniilor

Seceta grea, care bântue ogoa
rele și satele noastre, amenință 
greu mal multe regiuni ale țării. 
Combaterea efectelor ei, cu sco
pul de a salva populația și anima
lele de ioamete, este datoria su
premă a tuturor fiilor poporului.

Ministerul Agriculturii și Dome
niilor, pornind lupta contra urmă
rilor secetei, face pe această cale, 
cel mai călduros apel, către agro
nomi, preoți, învățători și toți in
telectualii satelor, către organiza
țiile politice și toți oamenii de ini
țiativă rugându-i să se încadreze 
în această acțiuni șl să-l dea con
cursul nelimitat, pentru punerea în 
aplecare a tuturor măsurilor țuate 
cari urmează a fi publicate.

diat după ratificare și rămâne 
valabil 30 ani.

După terminarea convorbirilor 
simultane care au avut loc, s’au 
semnat și următoarele acorduri 
între cele două țări:

Acordul privitor la Ln>a ferată 
Manciuria.

Acordul privitor la orașul Port- 
Artur.

Acordul privitor la chestiunea 
independenței Republicei Populare 
Mongole.

Acordul privitor la chestiunea 
ajutorării guvernului Chinez.

gele vărsat în comun de Armata Ro
mână și Armata Roșie în acest gigan
tic război — dus pentru triumful bi
nelui obștesc, constitue garanția legă
turilor trainice de prietenie între Ar
mata Română șl Armata Roșie în viitor." 

„Armata Română nu va uita nicio
dată loialitatea pe care ne-a arătat-o 
în toate împrejurările Armate Roșie, 
prețuirea ce i-ați făcut-o Dvs. marii 
Comandanți ai Armatei Roșii, care 
ați comunicat la Moscova modul de 
comportare al trupelor Române pe 
front"

D. General-Colonel Susaicov a ros
tit calde cuvinte de mulțumire pentru 
înaltele distincții cu care au fost în
vredniciți generalii sovietici.

„Aceste decorațluni sunt menit să 
consolideze șl mai mult prietenia din
tre popoarele sovietice și poporul ro
mân, o prietenie sinceră și nesdruncl- 
nată*.

Este actul cel mal patriotic pe 
care îl poate face cineva în acest 
moment.
Ministerul Agriculturii 

și Domeniilor, 
R. ZĂRONI

Subsecretar de Stat al 
Agr. și Domeniilor,

________________C. AGIU«BUHUBao*

Postul de Radio Moscova
despre remarea legătu
rilor dipîom. cu România

La 24 August, trimisul extraordinar 
al Uniunii Sovietice în R /mânia, K ft- 
daradzi, și-a înmânat scrisorile de a- 
cțeditare M. S. Regelui Mihai 1 Astfel 
în corespundere cu declarațiile făcute 
de guvernul Sovietic în ziua de 6 Au
gust, între Uniunea Sovietică și Româ
nia se restabilesc relațiuni diplomatice 
normale ca între două state suverane.

Ij impresionatele declarații d-l Tă- 
tărăscu a arătat că înainte s’a vorbit 
mult despre pretinsa intenție a Uniunii 
Sovietice de a răspândi doctrina sovie
tică în România, dar România păstrează 
deplină libertate în toate domeniile. Ro~ 
mâsia colaborează cu Uniunea Sovie
tică care o recunoaște, deși în Româ- 
mânia sunt în vigoare legile capitaliste 
individuale. In felul acesta se deschid 
noui prespeciive pentru conviețuirea 
tuturor popoarelor.

România a fost mulți ani un satelit 
al Germaniei hiteriste dar nici înainte 
nu se poate mândri cu independența 
politicei sale, de atitudinea cercurilor 
cârmuitoare ale țării, care au pus o la 
remorca forțelor an.idemocratice interna
ționale. lată de ce socotim că suntem 
îndreptățiți să vorbim despre enorma 
importanță morală a politicei de res
pectare a suveranității României pe 
care o urmează cel mai mare vecin al 
României.

Desigur, stâlpii reacțiunii din Româ
nia, Maniu, Brătianu și alții, ar prefera 
să reînvie programul trecutului. Româ
nia cunoaște încercările lor de a trans
forma România, presiunea exercitată 
de ei cu acest scop în Interiorul țării. 
Ei sunt animați șl de ura împotriva 
propriului popor. Ei caută sprilin din
afară pentru a înlătura propriul lor po
por dela conducerea țării, de al împie
dica să creeze consolidarea democrației 
după propria iul alegere.

Vom aminti ce a scris „Izvestia" 
despre alegerile din Grecia. Se știe că 
actualul guvern grec ar dori să folo
sească observatori străini pentru a 
masca voința poporului grec. Guvernul 
Sovietic a luat o atitudine negativă de 
a participa la alegerile din Grecia șl 
din alte țări.

Stabilirea unul astfel de control de
monstrează că statele care stabilesc con
trolul n’au încredere în forțele popo
rului unui stat aliat de a-și manifesta 
independent vonința. Atitudinea Uniunii 
Sovietice in această chestiune, decurge 
din Întreaga sa linie consepuentă a 
încrederii democratice a popoarelor.

Meritul guvernului român de concen
trare democratică este că prin politica 
si democratică șl îndeplinirea loială a 
convenției de armistițiu, acest guvern 
peDtru prima oră în Istoria României a 
creiat condlțiuni pentru rdațiile priete
nești cu U. S. apărătoarea drepturilor 
suveranității tuturor poparelor mari sau 
mici. Continuându-șl fără abatere po
litica sa democratică. Guvernul Petru 
Groza va contribui la consolidarea po
liticii externe, la Intrarea României în 
familia națiunilor unite.

hnprtaicrla jad. ffcioedoara — Deva 724—194®


