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Muncitorii Ceferișîti și cei din industria grea 
salută cu bucurie rezultatele obținute de delgatia română la Moscova

Muncitorii din centrele noastre 
industriale recunoscând marea im
portanță pe csre o are pentru vii
toarea desvoltare a industriei noas
tre ajutorul acordat de Uniunea 
Sovietică prin acordul recent în
cheiat de delegația română la Mos
cova s’au între nit la Uzinele lor 
pentru a sărbători aceste rezultate. 
! tr’adevăr centrele muncitorești 
au fost ace'ea care au suferit mai 
mult de pe urma lipsurilor de ali
mente 91 ele erau amenințate mai 
mult de foamea care bătea la ușă 
odată cu enirea iernii. Totdeodată 
centrele muncitorești erau acelea 
care sufereau mai mult de pe ur
ma lipsei de posibilități de trans
port a materiilor prime și a com
bustibilului, care sunt'atât de neefi- 
sre pentru buna funcționarea in
dustriilor.

Deaceea acordurile încheiate la 
Moscova, în care, în afară de în
locuirea livrărilor de cereale cu 
alte produse, amânarea altor liv
rări de grâne, ni se acordă un îm
prumut de 300.000 tone grâu și po
rumb este salutată cu cea mai 
mare buc trie.

Deaseme ea completarea parcu
lui nostru de vagoane cu peste 
140 la sută, locomotivele și vasele 
prim/te vor ajuta sim'.<tor la refa
cerea economică a țării care in 
primul rând esie condiționată de 
funcționarea transporturilor.

Nu mal amintim de celelalte aju
toare aco 'date im ntede Încheierea 
acestui acord, nici de celelalte re- 
z jltate cuprinse în acordul încheiat 
care flecare reprezintă un succes al 
popur l i român atât de bine repre
zentat p in gavernul de larga co.i- 
centr re democratică dr. P. G oza.

Adunarea dela SlmeHa
Astfel la Sim .ria a aut loc H 

hteUereie C F. R. o mare adunare 
muncitorească la care au luat parte 
pesîe 1700 muncPo i S’au dtsbă- 
tu< pos'bilități'e de organizare a 
p oaucției și aprovizionare a sala- 
riițior precum și ajutorul . cordat 
de U S Cu acest prii j a vcrblt 
tov. Cir» M din part*»*  sindicate
lor U it Bucure5ti și tovarășul 
Horea «1 n parte» Partid lui Comu
nist care au scos în evidență ma 
rele apr jin aco dat ponorului ro
mân de guvernul savietlc.

In uralelc muncitorilor s’a votat 
următoarea moțiune:

Muncitorii atelier lor C, F. R Si- 
meria întruniți azi 18 Septebrie a. 
c., salută cn însuflețire rezudtatele 
obținute de guvernul poporului la 
Moscova

Ne luăm angajamentul de a fi 
și pe mai departe alături de gu
vern, de a depune maximum de 
efort în producție și în realizarea 
muncii pentru a-l ajuta să-și conti
nue opera de reconsts>’cție și de
mocratizare a țării și pentru a în
tări legăturile de prietenie și bună 
vecinătate cu marea noastră ve
cină Uniunea Sovietică**.

La Hunedoara
Marți 18 Sept a. c. muncitori hu- 

nedoreni aa cunoscut, una din cele mal 
frumoase manifestanțll făcută vrmu
lai Dr. P. Groza pentru strălucitele re 
zultate obținute la Moscova de delega
ția română. Peste 3000 muncitori s’au

Armata cu toate disponibilitățile va da tot 
ajutorul muncitorilor de pe ogoare și din orașe 
Ordinul D-lul General V. Rățcanu ministru de râzbolu

D-l Ministru de Războiu, gene 
ral de Corp de Armată Vasiliu 
R.șcanu, a dat un ordin arătând 
necesitatea ca armata să vie în 
ajutorul muncitorilor de pe ogoare 
șidel? or .șe, pună; du-lela dispoziție 
toate mijloacele de care au nevoe.

In aces scop toate unitățile și 
formațiunile de servicii de pe teri
toriu țării vo- contribui cu fot dis- 
pombil' I în oameni, animale, căruț 
și mașini la ajutorarea muncitori
lor oi .nu'.C’lor agrico’e de toamnă.

N' aeni nu va sta degeaba in 
cazărmi și canloname ife rămânând 
numai strictul necesar pentm pază, 
școli și gospodăria un taților.

In regiuniie unde nu este ne- 
voe de ajutor in domeniul agricol, 
unității? și formațiunile de s r vicii 
vor contribui cu mijloacele d’sno 
nib le la refacerea localităților, luc
rând pentru deblocarea străz tor 
de dărâmături și refacerea lucră
ri or edilttre de ordin general 
obște c.

Pentru a munca să fie regm 
nai organizată, comandanți’ vor 
lua legăi; râ cu autoritățile locale, 
prefecturi, primării, camere agri
cole, etc., stabilind folosii ea mij 

adunat în fabrică pentru a-șl ma
nifesta voința de luptă Intra refacerea 
țării și democratizarea ei.

Adunarea a fost deschisă de preș. 
Sindicatului care dă cuvântul pe rând 
tov. Repede, iov. inginer Corpacl (care 
vorbește de însemnătatea F.U.M.), tov' 
Creța care în cuvinte hotărâte 
șl necruțătoare arată toate 
manevrele clicilor reacționare înainte și 
după 23 August 1944. In uratele mun
citorilor ia apoi cuvântul tov. Stoica 
Icsif secretarul regionalii Valea-Jiului 
a P.C.R. care exoune amănunțit rezul
tatele strălucite obținute de delegația 
guvernului român la Moscova, rezultate 
ce sunt subliniate ca vil aplauze de 
toată asistența. Adanarea a luat sfâr- 
ș t într’o atmosferă de încredere șl 
hotărire de a sprijini cu ori ce preț 
guvernul de largă concentrare democra
tică Dr. Petru Groza prin ridicarea și 
înbunătățlrea producției.

loacelor, întreținerea ostașilor, ani
malelor și plata combustibilului 
necesar mașinilor. La sfârșitul cam
paniei de lucru, cel mai târziu la 15 
Decembrie, comandamentele vor 
înainta Ministerului de Răzbaiu, 
Cabinet, o dare de seamă amă
nunțită Însoțită dc grafice din care 
să reiesă clar aportul adus ’e 
armată pentru ajutorarea muncilor 
agricole și refaceiea localităților.

Două vapoare 
de bumbac sovietic au 

sos-t la Constanta
In portul Constanța au sosit două 

Vujoai încărca’' cu bumbac so
vietic, amb le transportând 3000 
tone marfă Din aceste 1800 
tone surd destinate prelucrării și 
reexpo tului iar ;stul de 1200 
tone, în contul împrumutului din 
convenție econ unică româno s >vfe- 
tic; După înd olini;e.t formalită
ților va ale bumbacul recepționat 
urmează a fi îndată repartizat la 
filaturi.

Sâmbătă 22 Septemvrie
. L l r- V' ",

MUTQHUL flCQROflT
de tauw&a Sovietică 

le normalizarea 
transporturilor

Rezult; tul tratativelor duse de 
guvernul nostru la Moscova, con
firmă încă odată mai mult bunele 
intenții de care este animată Uni
unea Sovietică față de poporul și 
guvernul român.

Mâna de ajutor ce-o întinde azi 
poporul sovietic, poporului român, 
e mai mult decât o înțelegere 
prietenească, e un fapt fără pre
cedent în analele istoriei.

Două erau problemeie capitale șt 
greu rezolvabile, de o actualitate 
acută: soluționarea crizei alimen
tare și soluționarea crizei trans
porturilor trâns legate una de 
alta.

Recolta deficitară din anul in 
curs, deficiență datorită secetei 
excesive și sabotajului moșierilor, 
va fi rezolvată în chip atât de fe
ricit prin acordarea a 300.000 
tone cereale, ce vor contribui îs 
largă măsură la înlătuiarea foamei 
care ne amenința.

In absolută legătură cu criza 
economică este și criza transpor
turilor. Pentru aceasla guvernul 
român cere și i se aprobă condu
cerea întregeî rețele de căi ferate 
române, mărirea parcului de va
goane și locomotive, restituirea 
unei părți a flotei de război și 
comerciale, ajunse în stăpânirea 
Uniunei Sovietice, cu titlul de 
trofee de războiu. [

Astfel ni-se restitue, fără plată, 
15.000 vagoane, 115 locomotive, 
41 unități navale.

Prin cedarea acestor bunuri, 
mijloacele noastre de transport vor 
ajunge aproape la efectivul nor
mal, putând astfel, prin mărinimia 
Uniunii Sovietice, să sperăm la o 
reglementare a transporturilor.

Datorită mijloacelor de trans
port mai abundente aprovizionările 
se vor face în tempo mai viu, a- 
cum la început de toamnă ; piața 
se va normaliza, iar speculanta 
vor fi înfrânați în tendințele lor 
de șacali.

După înființarea societăților so
viete române de nevigație finvială, 
maritimă și aeriană: „Sovrom 
transport*  și T.A.R S., acest gest 
generos ai Uniunii Sovietice este 
menit a uce la normalizarea 
transportorilor și cMci a vieți 
noastre economice.

Față de ațâha fapte pline di 
înțelegeri ale Un,unii Sovietice 
suntem, datori a nu dcsmlnți in 
tențile generos e prin acte ne 
cugetate și să ne îndrumăn 
cu toți spre o muncă fări 
preget, spre a mărî pioducția, i 
ne țin a obligațiile luate, și să în 
căunăm în țara noastră fericirei 

și bunăstarea.
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DE PRETUTINDENI
Kt?a0

„Ținând în mână strâns steagul progresului PRIMA CONFERINȚA 
tineretul unit va în* Jng«“ jiidețeenl a tineretului

in preajma conferinței tineretului progresist din j«sd. Hunedoara j

Duminecă, 23 Sept. a. c. va a- 
vea loc în sala festivă a prefec
turii, Deva, prima conferință ju
dețeană a tineretului progresist.

Sub semnul victoriei militare a- 
supra fascismului, conferința va 
întrupa hotărîrea tineretului din 
acest județ de a lupta unit pentru / 
distrugerea f?scizmului intern refa
cerea cât mai grabnică a țării și 
sprijinirea guvernului dr. P. Groza.

Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Salutul delegațiilor.
2, Cronica internă.
j. Raport organizatoric.
4. Referat.-i Unitate și recon

strucție.
5. Raportul delegaților și discu

ții la rapoarte.
6. Alegerea comitetului județean 

și a delegațlor ia congresul na
țional al tineretului.

Tineretul va ști și 
ceastă să-și aleagă în 
ganizației sale unice, 
mai cinstiți și capabili 
conduce pe drumul marilor reali
zări pentru patria liberă și de
mocratică.

Tineretul, omul de mâine al so
cietății, conștient de răspunderea 
ce apasă pe umerii lui, a învățat 
că dezbinarea este o armă a re- 
acțiunii, că progresul poate fi asi
gurat numai de un regim democ
rat și refacerea țării e fericirea 
de mâine a poporului

Sub lozinca: .Unitate, democ
ratizare și reconstrucție8, care 
simbolizează azi voința Întregului 
tineret, tinerii progresiști din Bu
curești și județul Ilfov, au ținut 
prima lor conferință liberă, mani- _ 
festându-și dragostea de libertate \ 
«■ nrntrrpc ilitiiri Hp cofoa Hp f»nl-

Problem? centrală care preo
cupă azi forurile conducătoare și 
în deosebi guvernul, este proble
ma economică.

Muncitorii, la apelul lansat de 
guvern pentru mărirea producției, 
pentru aprovizionarea îndestulătoa
re a pieței consumatoare, duc a- 
ceasfă luptă Intr’un mod demn de 
toată laudă

Cu toate sforțările guvernului 
de a asigura o bună stare econo
mică țării, cu toată lupta îndâr
jită a muncitorilor da a pro
duce cât mal mult inassa con
sumatoare suferă din lipsa pro
duselor de pe piață și aceasta din 
cauză că mai sunt incă oameni,

ș progres alături de setea de cul
tură. Numai intr’un regim de ade
vărată democrate dreptul la cul
tură și la vieață al tineretului poate 
fi asigurat. Fascismul a încătușat 
tineretul El era obl'gat să renunțe 
la gândire. Deaceea azi tineretul 
de pretutindeni luptă pentru Con
solidarea regimurilor democratice.

Dorința de .unitate, democra 
tizare și reconstrucție“ va fi baza 
de discuții a congresului mondial 
al Tineretului ce se va ține în 
curând la Londra, deoarece prin 
această dorință se exprimă nă
zuințele lui ce'e mai scumpe.

Dragostea tineretului pentru mun
că se observă prin participarea lui 
activă, la reconstrucția țării și 
consolidarea democratică sub Io-

Mare furt de aur descoperit de un 
tânăr progresist

In ziua de 8 August a. c. tâ
nărul progresist Jiurjiu loan din 
Roșia Montană a prins o cifră 
dintrio interesantă convorbire te
lefonică între Fekete Nicolae

De la Uniunea Patrioților
CONVOCARE

Membrii și simpatizanții Umunii 
Patrioților sunt Invitați a participa 
la Ședința Publică a Organizației 
Locale fixată pentru ziua de 27 
Septembrie 1945 ora 18 (ft) la 
Sediul Organizației (Str. Șaguna- 
Reg Ferdinand casa Schenker), 
:u următorul program :

1. Deschiderea ședințe'
2. Moment politic, de Col. rez, 
Fiana.
3. Raportul Secretarului General.
4. .Comerț liber sau dirijat*,  

le Pr. Simion Aron directorul Pe 
teralei.

La discuțiuni va putea participa 
I publicai prezent. 

zinca .unitate, democrabzare și 
reconstrucție/

Sub acest semn trebue să de
curgă și conferința publică a Ti
neretului Progresist din Deva, care 
se va ține în sala festivă a pre
fecturii, Duminecă, 23 Sept. a. c

La această coferință vor parti
cipa delegați ai Tineretului Pro- 

Uniunea Patrioților din Deva cheamă 
la luptă pentru mărirea producției și 

combaterea speculei

funcționar la Mineie Statului Ro
șia și Onea Rozalia care se afla 
la Turda, spre a pregăti terenul 
pentru plasarea aurului.

Adresându se Secțiunii Partidu
lui Comunist din loc care a luat 
măsuri imediate, Jiurjiu loan a ple 
cat numai decât la Turda cu ace- 
laș tren în care se aflau contra
bandiști.

Ajuns la Turda s’a adresat po
liției locale care '-a arestat ime
diat, găsind la ei o cantitate de 
l.’9G() kg aur, Banda era formată 
din trei: Fetke Nicolae, Onea Rc- 
zalia din Roșia Montană și un 
complice din Bucium, comună apro
piată.

Faptul tânărului progresist Jiur
jiu loan care, prin vigilența lui, a 
reușit să descopere pe acești con
trabandiști șl prin aceasta să 
oprească frustarea statului este 
demnă de landă și un viu exemplu 
pentru regiunea noastră unde și 
astăzi reacțiunea prin organizarea 
furtului aurului caută să Bubmineze 
existența tinerei democrații româ
nești.

gresist din intregul județ și iot" 
odată se va alege și comitetul ju
dețean.

Tineretul Progresist de peste 
toi ținând în mână strâns steagul 
progresului, va învnge, clădind 
lumea nouă, dreaptă bazată pe 
libertate și legalitate, așa cum o 
așteptăm.

cari, lipsiți de conștiința patriotică 
și cetățenească, caută să profite 
depe urma rarității produselor eco
nomică, speculând intr’un mod jos
nic aceste produse și prin aceasta 
speculând munca celor ce luptă 
să le producă intr’o cantitate cât 
mai mare și munca consumatoru
lui care are nevoie de ele.

Față de această situație, e ne
cesar ca în lupta, atât pentru 
mărirea producției, cât și pentru 
combaterea speculei și speculan
ților, guvernul, muncitorii și toți 
cei ce sunt mobilizați în această 
luptă, să nu stea singuri. E nece
sar ca întreaga populație, toți con
sumatorii, să se înregimenteze în 
această luptă hotărîtă.

Uniunea patrioților înțelege să 
fie prima în sprijinirea acestei 
lupte, căutând a coordona și în
druma efortul populației consuma
toare, pentru un rezultat fericit.

Pentru aceasta, populația consu
matoare și producătoare a orașu
lui Deva, este rugată a lua parte 
la adunarea cetățeneas
că ce se va ține în sala festivă 
a prefecturii jud. Hunedoara, Du
minecă, 23 Septemvrie a. c., ora 
II a. m. unde se vor desbate 
problemele economice curente.

i Prof. universitar 
Daicovici în mijlocul 
tineretului progresist 

din Orăstie
Organizația Tinetetului Progre

sist din Orăștie a organizat în 
seara zilei de Sâmbătă, 15 Sept, 
a. c, o reprezentație teatrală cu 
care ocazie prietenul p.of. univer
sitar C. Daicovici, decanul facul
tății de litere din Cluj a desvnlfat 
subiectul .Rostul organizației Ti 
neretului Progresist din România.

de data ” - 
fruntea or- 
oamenii cei 
care îl vor

Anunț
Direcțiunea liceului teoretic de bă

ieți .Decebal' din Deva comunică ur
mătoarele :

1. Examenele particulare vor începe 
In ziua de 21 Septemvrie 1945, orele 
8 dim. Tot la acesta dată se vor ține 
șl examenele de corigență ale elevilor 
particulari.

2 Examenele de corigentă ale ele
vilor regulați se va ține în zilele de 1, 
2, 3 O;tombrie.

3. Examenul de admitere în clasa 
V-a se va ține în ziua de 8 Oct. crt.

4. Înscrierile elevilor regulați, pro
movați și repetenți, vor începe în ziua 
de 15 Sept, și țin până la 22 Sept.

5. Datele de înscriere a celorlalte 
categorii de elevi «e află afișate la 
liceu.

Direcțiunea

r

CONVOCARE
Toți medicii d< ntlștf, dentlșiii autori

zați și tehnicienii dentiști din județul 
Hunedoara, sunt rugați pe acea iă cale 
a lua parte la o adunare generală ce 
va avea loc în ziua de 23 Septembrie 
1945, orele 9, în sala sindicatelor lo
cale din Deva, strada Aurel Vlaicu 1. 
Scopul, înființarea secției dentare a 
sindicatului sanitar.

Comitetul de inițiativă:

Citiți țl răspândiți ziarul
«•..ZORI NOI
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= UZINE-FABRICi-MlNE =-
Conferința Sindicală Internațională dela Paris

La 25 Sept. a. c. se deschide la 
Paris Conferința Sindicală Interna
țională, cu participarea reprezen
tanților sindicatelor organizate din 
întreaga lame, în frunte cu sindi
calele sovietice, britanice, ameri- 
cene și franceze.

La această conferință, care are 
o mportanță istorică pentru mao- 
citorimea de pretutindeni, se vor 
înt «ii pentru prima dată delegații 
din întreaga lume, fără deosebire 
de rasă, naționalitate, religie, sau 
convingeri politice, pentru a ci
menta îs mod definitiv unitatea 
sindială internațională.

Scopul principal al acestei fede- 
ra l, precum se spune în proiectul 
de statut alcătuit anul acesta la 
Londra, este! „îmbunătățirea con- 
dițiurflor de trai șl de muncă a 
popoarelor în toate țările*.

Conferința Sindicală Internațio
nală dela Paris va face pași hotă- 
rîtori pentru închegarea unității 
sindicale asigurând, prin democra
ție, bună starea și progresul po
poarelor.

După Victoria Națiunilor Unite, 
In frunte cu Uniunea Sovietică, 
toate popoarele din lume își vor 
lua sarcini de o extremă importanță 
pentru muncitorii de p'etutindeni.

In primul rând o pace dreaptă și 
durabilă, apoi nimicirea complectă 
a ultimelor rămășițe fasciste și hlt- 
leriste șl organizarea bunei stări 
economice șl sociale a tuturor 
oamenilor muncii manuale și inte
lectuale, dela sate și orașe.

Mobilizarea tuturor forțelor mun
citorești, in luptă, pentru refacerea 
țărilor distruse de război.

Executarea acestor sarcini, eere 
crearea unei Federații Sindicale 
Internaționale, pentru ca prin luptă 
comună, toate Încercările reacțio
narilor să fie sdrobite.

Alianța Sindicală Internațională 
se va realiza prin ședința de unire 
și propășire a tot ce este mii bun 
șl einstit, <n lume înteagă.

Prin această unitată, se vor pu
tea ivita în viitor suferințele cau
zate de răsboaiele mondiale, cari 
In totdeauna ne-au distrus floarea 
tineretului și bunurile creației umane.

Muncitorimea unită a reușit pre-

tutid^oi să-și srate forța sa uriașă, 
capabilă să concentreze în jurul ei 
forțele progresiste, în iuptă pentru 
apărarea și desvoltarea civilizației.

Reprezentanți sindicatelor noastre 
vor fi și ei prezenți și alăturea de 
ei, marea massă a sindicaliștii^-

din România. Lor le transmitem 
hotărîtea noastră nesdrnncinată de 
a susține cu toate foițele crearea 
Federației Sindicale Mondiale pen
tru binele tuturor popoarelor.

Trăiască Unitatea Sindicală In
ternațională I

Programul Săptămânii Sindicale 
internaționale ia Deva

9. Se vor trimite de 
sindicat, șantier sau instituție 
prin intermediul ambasadei fran
ceze diu București, telegrame de 
adeziune la hotărîrile congre
sului dela Paris, pentru a afir
ma solidaritatea internațională 
a muncitorilor din sindicatele 
unite.

Un exemplar din textul aces
tor telegrame va fi predat Co 
misiei Locale, iar altul ziarului 
„Zori noi“.

10. Se vor vinde cărțile și zia
rele sindicale distribuite de co
misia locală șl se vor face noi 
abonamente la „ Viața Stndicală“ 
șl alte ziare sau reviste reco
mandate de C.G.M.

11. încheierea săptămânii sin
dicale internaționale se va face 
în ziua de 25 Septemvrie a. c., 
printr’o reprezentație artistică, 
culturală șt sportivă urmată de 
dans, la care vor lua parte ob 
gatorlu toți sindicaliștii din lo
calitate.

Comisia Locală a Sindi
catelor Unite din Deva.

Pentra a dovedi unitatea sin
dicală, a muncitorilor manuali 
șt intelectuali din localitate, 
Comisia Locală Sindicală 
din Deva la ședința din ziua 
de Marți, 18 August 1945 a 
fixat următorul program:

1. Dela 18 până la 25 Sept, 
se va arbora drapelul muncii 
(roșu) la toate fabricile, șan
tierele și instituțiile de stat sau 
particulare sindicalizate.

2 în prezența unui delegat 
al comisiei locale, fiecare sindi
cat va ține la producție, adunări 
generale sau ședințe cu toți 
membrii sindicalizați, când se va 
vorbi despre importanța confe
rinței internaționale dela Paris.

Sindicatele cari au membrii 
resfirați la micile întreprinderi 
din oraș, vor ținea întrunirile 
lor în sala festivă, a Comisiei 
Locale.

3. Se va afișa la toate fab
ricile, șantierele șl instituțiile, 
ziare de perete cu material 
proaspăt, în legătură cu confe
rința internațională.

4. La muncile manuale, se va 
Introduce „munca în acord11

5. Se vor lua angajamente 
pentru ridicarea producției, și 
înbunătățirea organizării activi
tății economice.

6. Se vor afișa lozincele dis
tribuite de Comisia Locală.

7. Se vor identifica șt sindi
caliza toți muncitorlt manuali 
sau intelectuali ncsindicullzo ti.

8. Toți sindicaliștii vor lua 
parte la reprezentația unui film 
sovietic, care se va anutța la 
timp.

lecare

Un muncitor 
confecționează piese care 

ereau Importate din
Germania \

Meseriașul Jurca Gheorghe dela 
Uzina Statului din Roșia Montană 
a reușit să confecționeze în ate
lierele locale suporți-izolatori pen
tru ancorarea cablului motorului 
electric cu care se transportă mi
nerii din mină la flotație.

Acești suporți-izolatori înaiate 
erau aduși din Germania. Stocul 
din magazie fiind terminat, con
ducta motorului fiind deteriorată 
amenința din moment in moment 
carbonizarea persoanelor dela tran
sport, suspendarea transportului de 
mineri și prin aceasta închiderea 
exploatării.

Acești suporți s’au confecționat 
la fața locului prin mijloace de 
producții locale.

Astfel muncitorii conștienți de 
rolul lor în refacerea economică a 
țării, inventează noi metode de In- 
cru pentru a înlocui prin aceasta 
lipsurile cauzate de urmările răz
boiului, Exemplul munc torului ca
lificat Jurca Gheorghe este demn 
de urmat,

Anunț
Subsemnatul Nesbarașesch Vasile din 

armata sovietică pierzând Duminecă 16 
Sept în Deva actele militare și carne
tul de șofer împreună cu suma de 
25.000 lei, rog găsitorul să aducă actele 
la Redacția ziarului „Zori Noi**  suma 
păstrând-o drept recompensă.

ai

Telegrama trimisă de Conferința sindicală 
județeană, Conferinței mondiale dela Paris \

Delegații Comisiilor Locale și Sindicatelor Muncitorești din jude
țul Hunedoara, întruniți în conferință la Deva, vă rugăm să transmi
teți salutul nostru Congresului Internațional Sindical dela Paris și asi
gurarea oă muncitorii din acest județ organizați în sindicatele unite 
vor fi solidari cu hotărîrile luate de acest congres pentru făurirea 
Federației Internaționale Sindicale, forul care va garanta îmbunătățirea 
condițianilor de trai și pacea sigură Intre popoare.

Tră'ască Federația Sindicală Internațională!

Țăranii și muncitorii 
manifestă solidaritatea totală fată de guvern 

Adunarea dela Vața
Duminecă, 16 Septembrie a. c. 

plugarii și muncitorii din regiune 
s’au întrunit în Vața-de-jos pentru 
a-și manifesta solidaritatea totală 
și indestruct bilă față de guvern.

Plugarii Mâțiu Miron șl lancu 
Petre au explicat asistenței stră
lucitele rez Itate obținute de gu
vernul de largă concentrare de
mocratică dr. Petru Groza, reali
zări atât de mult așteptate de ță
rani și muncitori. Manifestația a 
fost încheiată de cuvântarea Iov. 
Balița Victor care enumeră rezul
tatele obținute la Moscova de gu
vernul dr. Petru Groza, care ne- 
au scăpat de o foamete nemiloasă 
în iarna ce bate la ușă.

Expune și caracterul nobil al 
marelui popor vecin din răsărit, 
care, în loc să ne urască pentru 
războiul de cotropire dus împot- 
tiva lor, ne întinde o mână de a- 
jutor pentru a ne scoate din greu
tățile în care ne aflăm. Adunarea 
i votat o moțiune de solidaritate

și susținere în lupta pe care gu
vernul a angajat-o pentru fericirea 
și buna stare a poporului nostru. 
Deasemenea F. N. D. a trimis o 
telegramă primului Ministru 
P. Groza în care îl asigură 
toată solidaritatea lor față de 
vernul pe care-l prezidează.

dr. 
de 

gtt-

La Bala de Crlț

La Baia 
întreaga 

minecă 16 
manifestație, unde sute de țărani 
și muncitori au ovaționat îndelung 
guvernul Dr. P. Groza.

Plugarul lancu Petru a arătat 
în frumoase cuvinte opera cons
tructivă a guvernului Dr. P. Groza, 
Tov. Ballța Victor aduce la cu
noștința adunării strălucitele re
zultate obținute de delegații gu
vernului la Moscova.

Manifestația a luat sfârșit In o- 
vațli vii la adresa Generalisslmului 
Stalin și a popoarelor sovietice.

In
de Criș, ca de altfel 
tară s’a desfășurat Du- 
Sept. a, c. o frumoasă
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• LONDRA Studiul pr • ctulrj de 
pace cu Italia a fost t’rmlnnr C >'si- 
liul Miniștrilor de Externe c în
trunește azi ? însărcinat p. < ;cii fori 
să raporteze asupra planurilor r>c<urM 
delimitarea planurilor frontierelor t Io 
iugoslav*» și declararea portului Ti iest 
ca oraș liber. După aceasta vor fi di»- - 
cutate proectel» tratatelor de pace cu 
țările din Balcani.
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Declarațiile D-Iwi Moiotov 
făcute presei cu privire la guvernele 

Românie-, Bulgariei și Ungarei

Guvernul Uniunii Sovietice 
este convins că România va executa conștiincios șf in 

viitor condițiile armistițiului
— Comentariile postului de Radio Moscova —

Londra: In z'ua de 18 Septem
brie a. c , d-1 Moiotov, comisarul 
poporului pentru afacerile externe 
al U.R.SS,, a organizat la amba
sada Sovietică o conferință de 
presă la care au partcipat peste 
60 ziariști.

Fiind solicitat să-și expună păre
rea față de guvernele României, 
Bulgariei și Ungariei, d-1 Moiotov 
a declarat: ,In România, Bulgaria 
și Ungaria există guverne demo
cratice care se bucură de încre
derea au sprijinul majorității 
masselor. Marele merit al acestor 
guverne este faptul că aceste gu
verne au restabilit ordinea, este 
vorba mai ales de România unde 
guvernul Rădescu fusese alcătuit 
In mare parte din elemente anti- 
sovietice neasigurând desvoltarea 
relațiilor între Uniunea Sovietică 
și România.

Actualul guvern execută cu lo
ialitate conversia de armistițiu.

UNIUNEA SOVIETICA
nu ar privi cu Indiferență înviorarea 

fascismului în vreo țară oarecare
Ziarul „Graiul Nou" publică în 

numărul său de azi un art col în
titulat .0 concepție superioară în 
relațiile dintre popoare' din care 
redăm interesantele concluzii:

«Uniunea Sovietică rămâne ne
strămutată pe punctul de vedere 
că oricărui stat trebue să i se 
hse deplină posibilitate dt a se 
desvolta după legile lui proprii, 
după voința și judecata proprie a 
poporului, care este singura în
dreptățită să-și dea instituția șl 
formele cele mai corespunzătoare 
intereselor și posibilităților lui.

Aceasta nu înseamnă, firește, 
că Uniunia Sovietică ar privi cu 
indifemțâ la înviorarea f seismu
lui în vre-o țară oarecare și ar 
sta nepăsătoare față de o nouă 
primejdie de turburare a păcii.

Insă tocmai îi numele democra
ției, al echil’brului și ai păcii, 
Vriunea Sovietică înțelege să o- 
cupe ferm poziția de respectare a 
drepturilor suverane ale oricărui 
popor iub’tor de lihertafe care 
merge împreună cu celelalte po
poare pe linia democrației, a păcii, 
a bunelor relațiuni irternaț oale.

Ajutorul dat de Un'unea So
vietică României, îmbinat cu res
pectarea ș sprijinirea drep urilor 
suverane ale poporului român, cu 
(rija de a nu s° am?’ teca în tre
burile interne ale României, este 

Nu putem spune aceiaș lucru și 
despre guvernele care s’au perin
dat la cârma țării înaintea lui. Se 
spune că în România, Bulgaria și 
Ungaria ru sunt toți mulțumiți de 
aceste guverne. Nu știu dacă în 
lume se găsesc guverne de care 
să fie toată lumea mulțumită. Nu 
avem nimic de reproșat actualelor 
guverne.

In România a fost creat guver
nul Groza. Grupările Maniu și 
Brătianu au fost sobcitate să par
ticipe la acest guvern, au cerut 
însă locuri prea multe ceea ce 
Groza desigur a refuzat.

Noi credem că există state un
de guvernele trebue schimbate, 
nu este cazul însă cu niciunul din 
aceste state. Pe cât sunt informat 
în aceste țări vor avea loc în cu
rând alegeri. La aceste alegeri 
bazate pe vot secret, universal 
se va da posibilitatea să fie expri
mată voința popoarelor." 

o concretizare a concepției supe 
rioare în ctea ce privește relațiile 
dintre popoare, care este concep
ția sovietică
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• Ministrul Justiției ai Finlan
dei a plecat ia Moscova pentru a 
discuta problema criminalilor de 
război în lumina termenilor con
venției de armistițiu
• SOFIA. Comisia Aliată de con

trol din Bulgaria a Iiotărît supri
marea cenzurii asupra corespon
denței Uniunii Sovietice, Maeei Bri- 
taniei și State’or Unite.
• WASCHINGTON. Președintele 

Tn man a declarat că N ațiunile 
Unite au căzt de acord asupra Co
reei în sensul ca această țară să

'-rasa americană demască 
m;>nev; ele lui Maniu șiB’ ătianu

Corespondentul ziarului New- 
Yo>k Her ld Tribime - deci rat 
că Maniu și Brătianu duc agitații 
antHovlelice și s’pu unit în iupta 
împotriva guvernului Groza, răs 
pând*>s  svonuri tendențioase a- 
snpra unui cnnfl.ct aglo am- riran- 
sovfetic.

InrnoTtv rtfl HwaeJoara - Dcv» -I91C

Presa românească a comentat pe 
larg rezultatele tratativelor care au avut 
loc ia Moscova. Nu mai este necesar 
să mai rever.im asupra acordurilor la 
care s’a ajuns, ele sunt bine cunoscate 
fiecărui român: ușurarea obligațiilor 
care incumbă convenția de armistițiu, 
acordarea sub formă de împrumut a 
300 000 tone de c.reale pentru nevoile 
populației, trecerea tuturor căilor ferate 
din România sub administrația Guver
nului român și mărirea parcului de lo
comotive și vagoane, acordul privitor 
la prizonieri, acestea sunt rezultatele 
vizitei făcute la Moscova de delegația 
Guvernului român.

Nu este nevoie să insistăm asupra 
import mței acestui ajutor atât de uriaș 
pentru o {ară ca România unde urmă
rilor războiului și sabotajului reacțiunii 
li s’a adăugat criza alimentelor datorită 
secetei și recoltei proaste. Cred însă că 
ar trebui să nu ue oprim numai la re- 
lați'le economice. In urma războiului 
deslănțuit de hitleriști, maloritatea po
poarelor europene trec prin extraordi
nare dificultăți economice. Mizeria, foa
metea, au urmări dezastruoase pentru 
populația din Franța, Italia, Grecia, 
Belgia, Olanda ș. a. Problema ajutorării 
Europe’ reprezintă prima problemă care 
ne preocupă dar ar fi foarte greu să 
punem în balanță ajutorul dat altor 
țări analoage din Apus, cu ajutorul dat 
României. Nu trebue scăpat din vedere 
câ este vorba de Uniunea Sovietică 
care a avut de suferit cel mai mult de 

devină liberă și independentă. Sa
muraii au fost înlăturați. Construc
ția unei noțiuni mari a început cu 
ajutorul Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite, Angliei și a Chinei.
• Intr’un comunicat oficial la 

Belgrad se anunță că starea să
nătății a lui Subasici este serioasă. 
Regentul Jugoslaviei A însărcinat 
pe Mareșalul Tito să îndeplineașcă 
și funcția de Ministru de externe 
pe tot timpul cât d 1 Subasici este 
bolnav.
• Generalul Mac Artliur a ordo

nat efectuarea alegerilor generale 
în Japonia O comisie șl-a început 
lucrările la un p oiect de lege elec
torală Pentru prima dată în Irîo- 
ria Japoniei, femeile vor vor fi ad
mise în rândul alegă‘orilor.
• 76 ziare japoneze caută să 

evite publicarea datelor asupra re
gimurilor produse de japonezi a- 
stipta prizonierilor. Publicarea 
acestor date poate să producă o 
impresie nedorită asupra lor.

pe urma războiului hitleris iar pe de 
altă parte este vorba de Rrwâoia, o 
țară țnvinsă și care a luat parte la răz
boiul împotriva Uniunii Sovietice.

Acordurile încheiate au devenit cu 
putință numai pentrucă România are 
desface cu Uniunea Sovietică care are 
la baza principiilor sale politice respec
tul tuturor popoarelor mari sau mici și 
acordarea drepturilor lor suverane și 
care poartă dorința de a acorde Româ
niei ajutoare în vederea refacerii eco
nomice. De aceea are perfectă dreptate 
presa democratică din România care 
subliniază că dacă a mai fost nevoe de 
o altă dovadă, de prietenie, atunci acor
dul încheiat la Moscova, constîtue o 
astfel de dovadă.

Dar mai există în România anumite 
persosne reprezentative care fiind ne
voite să recunoască marele succes ob- 
țlnuț, încearcă să treacă sub tăcere un 
elementar fapt, câ acest sacces este ob
ținut de Guvernul de concentrare de
mocratică și datorită Iul, dat fiind că 
România își execută cu conștiinciozitate 
ocligațiunile convenției de armistițiu U. 
Sovietică a găsit de bine ca să satis
facă cererea Guvernului român. Este 
absolut evident că convingerea Uniunii 
Sovietice că România va executa și în 
viitor cu aceeaș conștiinciozitate clau
zele armistițiului, decurge din faptul 
că în România se află la putere an 
guvern sincer, democrat, care merită 
toată încrederea pentrucă el reprezintă 
marea majoritate a poporului Român.

Cine ar putea reproșa Uniunii Sovie
tice că nu poate avea încredere față de 
Maniu șl Brătianu, a căror atitudine 
antlsoviefică nu este un secret față de 
nimeni. Corespondentul ziarului Ncw- 
York Herald Trrbune recunoaște pe 
față că Maniu și Brătianu fac o propa
gandă antisovietică. In loc să vorbească 
de necesitatea unei apropieri cu Uni
unea Sovleti ă, aceștia își exprim: spe
ranța că între Anglia și Statele Unite 
pe de o parte șl Uniunea Sovietică pe 
de altă parte se va produce o ruptură.

Aceste speranțe irealizabile și crimi
nale îi condamnă la o izolare depb'nă. 
Massele tergi ale poporului român își 
exprimă sentimentele de prietenie față 
de Uniunea Sovietică. Poporul român 
știe ce datorează U Jliinli Sovietice Ma-r 
rea țară a Sovietelor continuă să snri- 
jine România cum i iciodată un popor 
n’.î sprijinit ■ n alt popor.


