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Două organizații teroriste clandestine descoperite 
la București

Autorii sunt In serviciul Generalului Râdescu, autorul actului banditesc din 24 Febr.

Organele Ministerului de k terne au,
descoperit două organizații cland stine 
cu caracter terorist care urmăreau sub- 
rr'narea democrației prin doborîrea gu
vernului de largă concentrare democra
tică și su rimarea membrilor lui. Fiind 
anchetați membrii acestor organizații au 
făcut mărturisiri complecte din care re- 
ese că autorii sunt în serviciul Gene
ralului Rădescu autorul actului bandi
tesc din 24 Februarie. Alături de Ște
fan ivici și spărgătorul unității mun
citorilor Ion Flueraș, Lazăr Mâglosu 
și Boldi} Anton excluși din partidul 
Social Democrat pentru trădare, mem
brii bandei sunt colaboratorii lui Făr- 
cășanu și llic Lazăr. Din acțiunea cri
minală a acestora se poate vedea clar 
atit .dinea iui Manlu, șt ful acestei bande.

In măsura in care nu au partide, In 
măsura în care pierd terenul de sub 
pic oare, dușmanii progresului recurg la 
crime, asasinate și teroare. Prea mari 
sunt realizările guv. de largă concentrare 
democratică ptr. a nu fi nevolți să re
curgă la perfida l'nie a organizației te
roriste pentru a atinge prin teroare ceace 
iu pot face p.in lupta deschisă. Cum 

ar putea ei să vină să spuoă poporu
lui, nu vrem reforma agrară, nu ne tre- 
bue Nordul Ardealului, reîntoarcerea 
prizonierilor, relații economice și diplo
matice cu Uniunea Sovietică și să nu 
fie hulduiți de aceștia.

Organele democratice sunt Insă vigi
lente și vor zdrobi cu toată hotărirea

Din discursul 
tov. Ana Pauker 
la adresa ofițerilor și 

ostașilor români

Trebue să spunem: cu toată căl
dura șl cu toată cinstea sunt pri
miți cel integrați In răndarlfe popo
rului dar acel care se țin de mora
vuri vechi, cel care nu au putut să 
tnvețe șl să înțeleagă că menirea 
lor, a ofițerilor, este aceea de a 
apăra țara șl poporul, că deci nu-șl 
pot bate joc de popor, acei care nu 
au înțeles acest lucru, acel cari au 
față de popor atitudini de dispreț, 
de Upsă de stimă, cari nu sunt deci 
democrați, cart sunt fasciști, acela 
na an ce caufa In rândurile armatei, 
acela pângăresc armata șl locul lor 
nu este tn rândurile acelea de cinste 
șl de glorie ale apărătorilor patriei 

orice încercare din partea reacțiuoii de 
a atenta la viața poporului. Arestați, 
acești teroriști au spus totul, au măr
turisit intențiile lor criminale. Ei îșl vor 
primi pedeapsa cuvenită pentru faptele 
lor mârșave, iar poporul Român va a- 
vea posibilitatea prin publicarea datelor 
și numelor celor cari au participat ia 
aceste acte teroriste să și cunoască a- 
devărațli dușmani.

Prea mult a suferit acest popor tot
deauna de pe urma acestora pentru a 
nu-i urî de moarte numai la auzul nu
melui lor și a cere cu holărîre pedep
sirea lor exemplară și stârpirea din ră-

Deschiderea primului Congres 
al Sindicatelor Funcționarilor Publici

La București s’a deschis primul 
congres al Sindicatelor Funcționa
rilor Publici. Cu acest prilej, zia
rul „Scânteia" organul Comitetului 
Central al Partidului Comunist co
mentează aslfel importanta acestui 
congres.:

Faptul că acest congres arfe 
loc în ajunul zile de 1 Sept, dată 
la care se împlinește un an dela 
înființarea Mișcării Sindicale Unite 
din România și în faza pregătiri
lor pentru congresul Internațional 
sindical care va avea loc la Paris 
în ziua de 25 Septembrie, imprimă 
acestei acțiuni o însemnătate deo
sebită. Sindicatele funcționarilor 
publici vor avea de hotărlt asupra 
constituirii acestei uniuni și asupra 
afilierii la Confederația Generală a 
Muncii.

Astfel, mișcarea sindicală din 
tara noastră se va întări conside
rabil deoarece Uniunea Sindicate-

Dejunul oferit de M. S. Regele 
Mihai și Regina Mamă Elena 

în onoarea D-lul S. Kofdaradze
Bucareștl (Radio), Duminică 

26 August M.S. Regele Mihai I. 
șt MS Regina-Mamă Elena au 
dat un dejun în onoarea amba
sadorului Uniurti Sovietice la 
București d. Kaftaradze. Din 
partea României au participat 
Mareșalul Curții Regale d. Di-

dăcini a pericolului care ar mai ame
nința tânăra noastră democrație.

Soarta acestora o vor împărtăși toți 
acei cari se dedeau, sau se vor mai 
deda la acte criminale împotriva po
porului ori unde se cuibăresc sau vor 
mai încerca să se cuibărească în viitor 
indiferent de partid politic sau chiar de 
locul pe care 1 ocupă în viața publică. 
Nici o încercare, nici un fapt, dar nici 
o cârdășie nu va fi tolerată. Vigilența 
poporului trebue să fie ascuțită la 
maximum șl în regionala noastră. Ori 
ce nepăsare este o crimă împotriva 
democrației.

ior Funcționarilor Publici este a 
doua după sindicatele muncitorești 
în cea ce privește numărul mem
brilor.

La acest congres se vor discuta, 
pe lângă revendicările menite să 
întărească viata acestei categorii 
de salariați, și probleme de inte
res general: modalitățile prin 
care funcționarii publici pot con
tribui la sprijinirea guvernului 
Groza, la redresarea economică 
a țării, la consolidarea regimu
lui democratic d n țara noastră.

Sala teatrului „Progresul* 
prezintă Joi, 30 Aug , orele 
20, în cadrul A. Patriotice 

concertul Urmatei Roșii
Director, Feodor Morozov, 
Im per. muz., Vlad. Gavrilov. 

Jocuri rusești - Cântece. - Dansuri

Biitrle Negel, D-na Nely Ca- 
targi, Ulea s a. Din partea Uni
unii Sovietice au pârtii ipat d. 
Consilier Politic lacoviev ș. a.

După dejun între M S, Re
gi le șl Ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București a avut 
ioc o convorbire.

Calea înfrățirii 
popoarelor /

.Numai prin distrugerea complectă a 
oricărei rămășițe de rasism șl de teorii 
sau simțăminte de ură, de vrajbă între 
naționalitățile conlocuitoare, rezolvâud 
această problemă ale unui trai frățesc 
cu adevărat, între toți cei cai i locuiesc 
în țara aceasta — de ori c’ neam și 
reHgie ar fi — poporul va putea să 
realizeze obiectivele pe care și le fi
xează", spunea tov. Ana PaukeT, la 
conferința Regionalei București a P.C.R.

Sabotajul economic, vrajba între na
ționalități, îndemnuri la desordine, cam
panii de svonuri mincinoase,— acestea 
sunt armele reacțiuoii fasciste cu care 
plănuește din umbră să împiedece vo
ința șl elanul de neînvins al poporului 
român, în opera de reclădire a țării.

Nu se mai pot opri succesele obți
nute de forțele constructive ale țării. 
Conferințele Regionale ale P. C. R.-ulul 
arătau clar hotărârea și dârzenia cu 
care ponorul, în frunte cu claia mun
citoare, reușește zi după zi să câștige 
și să refacă sector după sector econo
mia națională, distrusă de fasciști și 
reacționari.

Clica reacționară fascistă a lui Ma- 
niu- Brătianu se zvârcolește pentru a 
încerca o ultimă lovitură împotriva re
facerii și a progresului poporului.

Provocările manlste, legionare dela 
Cluj, Aiud, O'ăștie, încercările de ațâ- 
țare și de dezbinare în Alba-Hunedoara 
și în întregul Ardeal, dovedesc cu pri
sosință că reacțiunea vrea să foloseas
că din plin otrava șovinismului, pentru 
ca să încerce și în ultimul moment, 
subminarea consolidării regimului de
mocrat.

Șovinismul și sabotajul economic, 
formează arsenalul de luptă a elicei 
criminale grupate în jurul lui Maniu— 
Brătianu. Aceste sunt mârșavele lor 
arme, cu care ascunși, pitiți în jvizluni 
criminalii reacționari atentează împotri
va vieții, avutului și progresului țării.

Lupta împotriva șovinismului trebue 
'ă la forme concrete. Nu ne putem mul
țumi cu afirmații și fraze generale îm
potriva șovinismului, e datoria noastră 
de a educa flecare român, în spiritul 
propagării și apărării de către dânșii a 
drepturilor de libertate pentru naționa
litățile conlocuitoare, trebuie »-ă fie cres
cuți în spiritul luptei hotărâte pentru 
democratizarea reală a țării, trebuie să 
fie crescuți în spiritul luptei în contra 
șovinismului, în primul rând împotriva 
șovinlștilor proprii șl numai prin aceasta 
șl împotriva șovinismului în general, 
dccl și împotriva șovinlștilor naționali
tăților conlocuitoare.

Naționalitățile conlocuitoare trebuie 
să înțeleagă că datoria lor e de a de
masca pe șovlniștll din propriile rân
duri șl de a lupla împotriva lor și nu
mai pe baza acestei lupte, să lupte îm
potriva șovinismului în general și îm
potriva șovinismului .etnicilor* români, 
pentru întărirea cadrelor României de
mocrate.

Aceasta e calea câștigării încrederii 
reciproce, aceasta e calea înfăptuirii în
frățirii între popoare. Aceasta c calea 
fericirii, a bunel stări șl a propășirii 
poporului nostru.
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UZINE-FABRICi-MINE
TOVARĂȘE, ARATA-NE DRUMUL!

Dedicată tovarășului Gherghiu-Dej

7------------------------------------------------

Adunarea generală a Sindicatului 
J Unit Metalurgic UFHh Hunedoara

Tovarășe, arată-ne drumul cel drept 
Pe unde-au trecut și strămoșii,
In vuet de arme, cu doruri în piept 
De-a flutura în zări falduri roșii...

Pe acel drum să mergem ,nainte 
Smulgând mincinoșilor gloria, 
Calea aceea nu minte,
C’a mai trecut pe-acolo și Iancu și Horia . ..

Arată-ne urma pe unde au mers ei odată 
Cu coase în mâni șl topoare,
Aceasta e calea adevărată
A dreptății triumfătoare . . ,

Desleagă-ne ochii orbiți de fasciști, 
Să tremure mișeii cânt ochii ne sunt vii 
Să știe că'n noi bat inimi de comuniști 
Și numai adevăr avem la temelii.

Arată-ne cărarea pe unde au luptat strămoșii 
Pentru un drept la viață în rânduri nenumerate, 
Prin sângele lor scump stropind drapele roșit, 
Prin zăngănit de — oțele făcându și libertate.

lar de va fi nevoie . . . vom merge șl noi iarăși 
Dreptate să ne facem prin plumburi și oțel. 
Uniți într’unul gând, porni-vom iar, tovarăși, 
Și tu ... să ne-arăți drumul, să mergem toți pe el!

Ana Valeria Șoit

J Unit Metalurgic
\ Sindicatul unit muncitoresc U. F. H. 
a ținut o mare adunare generală, la 
care s’au discutat chestiunile 
importante în legătură cu 
sindicatului.

Desch.zând ședința, tov.
Timofte aduce la cunoștiință vizita 
tov. ministru Gheorghiu-Dej, care s’a 
interesat deaproape de nevoile^ munci
torilor și lipsurile de materii prime ale 
uzinei, citind apoi telegrama trimisă de 
Comitetul de Fabrică, exprimând re
gretul că fiind zi de repaus nu au 
puiuț face primirea cuvenită „nu mi
nistrului, ci vajnicului luptător al cau
zelor drepte muncitorești', tov. Gheor- 
ghiu Dej.

In legătură cu aprovizionarea aduce la 
cunoștiință că cu toate greutățile întâm
pinate sunt pe cale de a sosi 15 va
goane de porumb, 4 vagoane și jumă
tate de făină și 2000 Kg. ulei.

Tov. Dănesa Gh. arată nevoile cari 
apasă pe umerii muncitorilor, insistând 

special asupra lipsurilor din punct 
vedere sanitar. Cere ca conducerea 
se apropie de muncitori, mai ales 
drintre ei sunt consilieri muncitori 

aleși în calitate de vechi luptători pen
tru cauza clasei lor.

cele mai 
interesele

președinte

In 
de 
să 
că
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/Valea-Jiului continuă lupta pentru mărirea producției
Muncitorii dia Valea-Jiului se 

mențin cu hotărîre în fruotea e- 
fortului de mărirea producției pen- 
tra refacerea țării.

După Atelierul Grup Petrila, 
care a ridicat producția cu 300 
la sută, știrile primite din Ani
noasa anunță că după 23 August,

—- Dela Comisia 
Locală Deva.

Sărbătorirea zilei de I Sep
temvrie, ziua aniversarii sin
dicatelor in România, se va 
face conform dispozițiunilor 
C. G M. prin întruniri mun
citorești care vor avea loc în 
toate întreprinderile în tim
pul pauzei lucrului.

A doua zi, Duminecă 2 Sep
tembrie, se va ține In sala 
Teatrului Comunal, la ora II 
un mare meeting 
Hșiilor, urmat de 
țle.

Nici un membru
tulul nu poate lipsi dela a- 
cest meeting, care va avea 
loc sub semnal întăririi uni
tății sindicale, a sporirii efor
tului constructiv de refacere 
economică a țării șl a spri
jinirii guvernului de concen
trare democratică Dr. Petre 
Groza, în opera sa grea de 
reconstrucție și prosperitate 
a țării.

când toți locuitorii, muncitori și 
intelectuali au lucrat In mină, fn 
ziua de 24 August echipele au 
ridicat producția cu 500 de tone 
peste normă, in ziua de 23 Aug. 
s'au scos 1567 tone, iar în ziua 
de 25 August 1518. Aninoasa se 
plasează astfel a doua pe Valea- 
Jiului în întrecerea patriotică.

Nici femeile nu stau departe în 
această acțiune tovarășele și func
ționarele dela Preparația Petrila se 
prezintă la posturi suplimentare. 
Tovarășa Butuza a prestat 4 pos
turi suplimentare la Preparație.

Date transmise din Petroșeni 
confirmă că avântul mișcării pa
triotice de ridicare a producției,

departe de a slăbi după 23 Aug. 
este în creștere, echipele de vo
luntari continuând activitatea.

Astfel s’au scos la 21 August 
4692 tone, la 22 Aug. 4838, la 
23 Aug. 4935, la 24 Aug. 4245, 
iar la 25 Aug. 5181 tone.

Mișcarea pornită de muncitorii 
mineri din Valea-Jiului, care au 
știut să antreneze în acțiunea lor 
patriotică cea mai mare parte a 
cetățenilor, muncitori ziuași, me
seriași, funcționari și intelectuali, 
trebue să servească de pildă mun
citorilor din toată țara, pentru a 
atrage în uriașa luptă pentru re
facerea țării toate forțele construc
tive ale întregului popor.

A luat apoi cuvântul Directorul ge
neral, spunând: Uzina a dat două 
milioane economatului pentru a asi
gura aprovizionarea. In privința mă
surilor de ordin sanitare, construirea 
spitalului proectat de mult va începe 
în curând, iar uzina îl va cumpăra și 
îl va pune la dispoziția Casei Asigu
rărilor Sociale, reținând cotizațiile văr
sate în acest scop. Cere muncitorilor 
să depună și mai departe o muncă 
constructivă.
' Tov. consilier Lascău, după informa
ții în legătură cu aprovizionarea, își 
exprimă regretul că vizita scurtă a 
tov. ministru Gheorghlu-Dej nu i-a 
permis «ă cunoască toate nevoilă mun
citorilor pentru a fi convins că mun
citorii dela U. F. H. sunt conștienți de 
menirea lor și își fac datoria cu toate 
greutățile.

Tov. consilier Repede arată că după 
îndepărtarea mișeilor, care au jefuit 
uzina, muncitorii au dovedit că sunt 
demni de drepturile câștigate, muncind 
pentru ridicarea producției.

Tov. Vancea spune că e prima dală 
când muncitnrii au putut alege un 
director. Să nu se lase influențați șl 
dezbinați de reacționari, care profită 
de greutățile lor pentru a-i îndemna 
la acte potrivnice iatereselor muncito
rești.

Tov. Humin aduce în calitate de 
delegat salutul Confederației Generale 
a muncii. Poporul român tărât într’un 
război împotriva voinții și intereselor 
sale, a întors armele împotriva acelora 
care l-au jefuit timp de cinci ani.

A adus la 6 Martie la cârma țări 
guvernul de largă concentrare demo
crată Dr. P. Groza, care exprimând 
voința poporului a justificat prin reali
zările sale speranțele puse în el. Dea- 
ceea trebue să-l sprijinim și, cu toate 
greutățile pe care le 
contribuim prin munca 
construcția țării.

Încheind, tovarășul 
Trăiască Anuala Roșie

Trăiască Frontul Unic Muncltorescl

avem 
noastră

azi, să 
la re-

Humin spune: 
eliberatoare I

al sindica- 
demonstra-

al slndlca-

H E N
Astăzi, la sfârșitul unui lung și 

cumplit războiu, democrația trium
fătoare I și aduce aminte cu pie
tate de un focar al păcii și al 
dreptății sociale, întruchipând lupta 
luminii împotriva întunericului, de 
acel care a fost Henri Barbusse, 
neînfricat luptător pentru pacea 
și înfrățirea popoarelor.

S’au scurs zece ani decând s’a 
stins făclia marelui scriitor și ga
zetar francez, luptător care a fost 
printre puținii, din acei ani, care 
și-au dat seama că fascismul in
staurat în Italia va căuta să în 
troducă doctrina sa și în alte țări 
pregătind astfel terenul pentru un 
nou război mondial.

El a fost apărătorul cauzelor

Rl B A R B U 
drepte și a simțit printre primii 
primejdia unul nou măcel. A sim
țit că nu numai pacea este ame
nințată cl însăși libertatea popoa
relor. Strigătul lui de alarmă a 
avut un lung ecou. Împreună cu 
Romain Roliand cheamă la acțiu
ne și astfel are loc congresul mon
dial împotriva fascismului la Paris.

Dar sfatul lui nu a fost ascul
tat și cu/ând fascismul a cuprins 
Austria, Spania, Grecia, culmi
nând prin atacul hltlerismului a- 
supra democrației.

A călăto it și prin țara noastră 
și-a cunoscut luptele și suferințele 
poporului nostru ca unul care par
ticipase personal la mișcarea mun
citorească dela noi.

S S E
Grație sentimentelor lui pentru noi 
a luat parte activă h toate ac-r 
țiunile de solidarizare internațio
nală cu victimele represiunii dela 
noi. Delegațiile care porneau 
dela Paris spre București au fost 
trimise la stăruința sau sugestia sa.

Astfel, amintirea lui ne este 
scumpă și țării noastre și se 
cuvine că astăzi când se îm
plinesc zece ani dela moartea lui 
să-i închinăm o caldă aducere a- 
minte acestui mare luptător prie
ten al omenirii libere.

Henri Barbusse, marele scriitor 
șl luptător antifascist militant alL 
partidului comunist ne-a arătat 
calea luptei hotârite pentru pacea 
și libertatea tuturor popoarelor.
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Tineretul Progresist contribue la
In onoarea zilei de 23 August 

echipe de voluntari formate din 
tineri progresiști din jud. Hune
doara au sosit pe Valea Jiului 
pentru a ajuta efectiv la mărirea 
producției de cărbuni. In ziua de 
21 tinerii au coborît In mină și 
alături de frații lor muncitori au 
muncit cot la cot pentru reface
rea țârii.

Seara 1. P. din Petroșani și 
împrejurimi, au oferit delegaților 
voluntari din Județul Alba-Hune
doara o chermeză la care a par
ticipat și un numeros public de 
peste 1200 de persoane.

Bogatul program alcătuit de 
Kovăcs Pius, Martina Robert 
și Patillneț Ioan, a fost inaugu
rat de către prietenul Martina 
Robert, care a rostit un cuvânt 
de bun sosit după care a urmat 
o demonstrație de box.

După aceasta a luat cuvântul 
prietenul Popa Viorel secretar 
județean al T. P. care a îndem
nat tineretul la mancă pentru 
mărirea producției. Prietenul Popa 
Viorel a dat apoi cuvântul de
legatei C. C, Mioara Vlădescu- 
Răcoasa care intr’o scurtă dar 
vibrantă cuvântare și-a exprimat

Poporul trebue sS ceară cu hotărîre 
pedepsirea speculanților

In regionala noastră sunt mulți 
'cetățeni cinstiți încadrați In comi
tetele de control cetățenesc, cari 
pătrunși de simțul datoriei precum 
și de ura împotriva speculanților, 
h’ene care sug vlaga poporului, — 
dau un prețios concurs autorități
lor pentru demascarea lor. Mulți 
dintre speculanți au fost demascat!, 
prinși și deferiți judecății ca la 
rândul lor să li se aplice pedep
sele cuvenite Această mare sar
cină de-a ajuta la înfrângerea spe
culei și prin aceasta la refacerea 
tării le revine magistralilor cari 
prin pedepsele pe care le aplică 
pot da un mare aport în aceasta 
luptă, lată ce spune tov. Ana Pau- 
ker despre rolul pe care justiția 
o are în viata publică a tării și 
cum înțeleg încă unii dintre ma
gistrali să-și facă datoria :

.Adesea Justiția se mai prezintă 
încă legata la ochi și... nu vede 
pe speculanți. Magistralii, judecă
torii, sunt oameni de car» poporul 
are nevoie ca să judece, ca să 
vală, care sunt oamenii de treabă, 
pe nedrept acuzați și să împiedece 
să fie purtați pe drumuri, cum se 
întâmplă cu plugarii pe care foștii 
proprietari îf târeac în fafa jude
cătoriei, să judece să vadă cari 
sunt dușmanii poporul»!, cari sunt 
criminalii, ca să con îamne. Popa 
rul îi va susține. Orice lipsă de

pe Valea-Jiului
bucuria de a se afla în mijlocul 
muncitorimii din Petroșeai. Seria 
cuvântărilor este încheiată de 
un prieten care traduce în 
limba maghiară apelul delega
tei C. C.

Urmează apoi programul ar
tistic în cadrul căruia publicul a 
putut să audă pe talentata prie
tenă Jânossy și pe Bucur Gh. 
(Lonea) care au rostit câte o poezie 
A urmat piesa „Szent a Beke* in
terpretată de prietenii: Ardelean, 
Gâbor M., Kardos I șl Ribal 
Margareta (Aninoasaj. Meetingul 
a fost închis de prietenul Mar
tina Robert care a îndimnat ti
neretul să-și dee silința pentru 
mărirea proaucției.X doua zi tinerii au intrat din 
nou în minele de cărbuni, iar în 
seara zilei de 22- VIII-1945 dele
gații au părăsit orașul obosiți 
dar îmbogățiți în cunoștințe noi 
și fericiți că au participat di
rect la opera de refacere a țării.

Iată și rezultatul concret al 
muncii lor.

Trebuie menț onat că tinerii au

hotărîre de-a pedepsi pe criminalii 
sabotori, pe speculanți este o lo
vitură dată poporului, fiindcă spe
culantul care azi a intrat la în
chisoare și mâine a ieșit, continuă 
șl mal abitir să speculeze și să 
ne facă viata tot mai grea. Tre
bue depusă o serioasă muncă de 
convingere a magistraților că locul 
lor este alături de popor, ca să 
ocrotească prin munca lor intere
sele poporului".

Cazurile de speculă cari au ajuns 
la judecată trebuesc deci sancțio
nate cu toată hotărirea în intere
sul întregului popor.

Poporul trebue să urmărească 
cu hotărîre și să ceară pedepsirea* 
speculanților iar acolo unde se vor 
întâmpla abateri ele să fie sem
nalate și noi ne vom face ecoul 
acestora.

Anunț
S'a pierdut un pormaneu conți

nând un carnet C F. R pe nu
mele Malea luliu, Șoimus, cu nr. 
007489, un carnet de membru de 
sindicat, alte acte, fotografii șl 
suma de 49.000 lei In bancnote. 
Cine I a găsit este rugat a opri 
bani și a prezenta actele la re
dacția acestoi ziar.

refacerea tării
Â

fost împărțițl în două grupe: 
una sub conducerea minierului 
Farkas luliu a lucrat la Petro
șani unde au extras 85 tone de 
cărbune dintr’unul din cele mai 
grele locuri și o altă echipă la 
Petrila, sub supravegherea mun
citorului P.op Ludovic, lu
crând într’un strat bogat au dat 
185 tone de cărbune.

Așa înțelege tineretul nostru 
să cordribue la refacerea țării!

Coresp.

Doi reacționari din Foit își însușesc 
banii Apărării Patriotice

Un grup de elevi dela școlile 
secundare, originari din comuna 
Foit, jud. Hunedoara, dorind să 
contribue și ei la opera pe care 
o înfăptuește Apărarea Patrio
tică, au organizat zilele trecute 
o frumoasă serbare artistico- 
culturală la școala primară din 
Foit, cu scopul ca venitul să fie 
dăruit Apărării Patriotice.

Atât direcțiunea școalei pri
mare și a școalei de gospodărie, 
cât și toți locuitorii dornici de 
a contribui la opera de binefa 
cere, le-au dat tot concursul.

S'a încasat o frumoasă sumă 
de bani care însă n’a mers la 
Apărarea Patriotică, ci a Intrat 
în buzunarul unor indivizi reac
ționari.

Iată cum s’au petrecut fap
tele: elevii organizatori având 
roluri în p esă, au lăsat la casă 
pe tinerii Zeno Giurgiu student 
șl Loiș A, Ion funcționar la Cu-

înzestrarea 
românești

Mecanizarea agriculturii poate 
duce la o adevărată desfășurare a 
muncilor într’un chip rațional în 
acest sector de activitate atât de 
important cum este cel agricol.

De aceea subliniem vestea pe 
care o aflăm și anume că minis
terul nostru de agricultură și do
menii Intenționează să perfecteze 
o mare comandă de mașini agri
cole.

Astfel urmează să fie cumpă
rate pentru nevoile agr culturii 
5(MM) tractoare, 5000 pluguri șl 
2(X)0 semănători.

Ministerul de finanțe, subsecre
tariatul de stat al aprovizionării 
și ministerul de domenii colabo-

Munca rodnică
■ U. F. A. R.-ulul din Hoția 

Montană
Din realizările serbărilor făcute 

șî donațiile membrilor, U. F. A. R. 
din Roșia-Montana și-a putut creia 
un fond al ei. Din acest fond va 
putea înființa o maternitate pentru 
femeile sărace din localitate, unde 
copilul și mama vor avea îngriji
rea necesară având la dispoziție 
un medic, o soră de caritate și o 
moașă.

Femeile organizate dau dovadă 
de o muncă neobositoare și exem
plară. Toată munca lor o închină 
scopurilor de binefacere și recon
strucție a țării. Le urăm spor la 
muncă.

gir, ambii din Foit, pe care să-l 
asiste președ. comitetului școlar 
losif Cândea. Cei doi însă aa 
îndepărtat pe președ. comit, șco
lar, asigurând că el vor lucra 
cu toată corectitudinea. Serba
rea a ținut până în zori. Dimi
neața cei doi casieri au împăr
țit între ei frumoasa sumă în
casată și au plecat. Zeno Giur
giu la băile Geoaglu și Laioș 
Ion la Cugir, nedând nimănui 
nici un leu din bani încasați.

Atât elevii organizatori, cât șl 
conducerea școalei primare s’au 
adresat justiției, cerând pedep
sirea fostului legionar Zeno 
Giurgiu și Loiș Ion, cari și-au 
însușit banul public, cu care ur
ma să se contribue la o operă 
socială.

Ne împlinim o datorie cerând 
șl noi pe această cale justiției 
să le aplice o pedeapsă exem
plară. Dem. C. Stanciu

agriculturii 
cu mașini a 

rează la această;importantă acțiune 
de înzestrarea agriculturii cu ma
șini.

Fondul necesar în acest scop 
va fi de circa 60 miliarde lei.

Primăria orașului reș de județ Deva 
Nr. 4490

COMUNICAT
Ministerul Agrisulturil și Domeniilor 

cu ord. No. 2296—1945 a dispui fa
cere de ftunzercl din păduri pentru 
hrana animalelor. Condlțiunilc se pol 
vedea la primărie camera No. 18.

p. Primar, si. A. IONA
p. Secretar, si. O. ILIB
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ULTIMELE ȘTIRI —
O etapă importantă în desvoltarea 

relațiilor Sovieto-Chineze
Comunicatul comitetului de anchetare și punere 
sub acuzare a principalilor criminali de război

Moscova (Radio). In ziua de 
16 August a. c. a fost semnat tra
tatul de amiciție ți alianță între 
Uniunea Sovietică și Republica 
Chineză. In a.elaș timp au fost 
semnate și o serie de acorduri re
glementând relațiile sovieto-chi- 
neze. Tratatul și acordurile sem
nate au fost încheiate în zile 
memorabile când imperalismul ja
ponez a fost sdrobit și silit să ca
pituleze necondiționat. In marșul 
ei victorios, Armata Roșie a elibe
rat Manciuria, provincie Chineză 
cotropită de japonezi și transfor
mată în bază de acțiune împotriva 
Chinei. In urma atacurilor impe
tuoase ale Armatei Roșii, planurile 
japoneze de a continua rezistența, 
s’au suplberat. Toate aceste fapte 
au o importanță istorică atât pen
tru Uniunea Sovietică cât și pen
tru China. Uniunea Sovietică a 
manifestat in fapt, în cele mai 
grele zile pentru China, când po
porul chinez a fost atacat de a- 
grcsorul japonez Cel mai impor
tant dintre documentele publicate 
este tratatul de amiciție și alianță 
dintre cele|două țări. Scopul său 
este consolidarea relațiunilor prie
tenești șl prevenirea unei noui a- 
gresiuni japo eze.

Chestiunile concrete sunt regle
mentate prin acorduri speciale me
nite să întărească prietenia dintre 
cele două popoare. Argata Roșie 
a obligat Armata Japoneză să 
capitileze. A pătruns pe teritoriul 
Manciuriei pe care a eliberat-o. 
Acest fapt a făcut necesară înche- 
erea unui acord intre Uniunea So
vietică și China referitor la calea 
ferată din Manciuria. Această cale 
ferată va fi proprietatea comună a 
republicii Chineze și U S O mare im
portanță are acordul asupra ora
șului Port Arthur. Port Arthur va 
deveni o biză navală m litară ac
cesibilă nnmai vaselor militare și 
comerciale chineze și sovietice. In- 
tr'o notă specială d. Mototol a 
arătat că guvernul Sovietic este 
de acovd să ajute China atât din 
punct de vedere moral cât și d n 
pur.ct de vedere material prin ma
teriale de război și alte materiale. 
Urlunea Sovietică a declarat că

Comunicatul operativ al Biroului Sovietic de 
Informatiunl din 28 August 1945

Moscova. — In cursul zilei de 
2~ August 1945 trupele frontului 
II, din extremul orient au încheiat 
operațiunile de curățire a întregii 
jumătăți de rud a insulei Sahalln, 
de trupele japoneze.

La Sud de Camciatca acțio
nând in cooperare cu navale de 

nu are intenția a sfe amesteca în 
treburile interne ale Chinei.

Guvernul chinez declară că a- 
vând în vedere aspirațiile de in
dependență ale poporului Mongol, 
recunoaște independența dacă ple
biscitul va confirma acest lucru.

Guvernul Sovietic a declarat de 
partea sa că el va respecta inde
pendența și integritatea Republicii 
Mongole.

Poporul sovietic a întâmpinat cu 
adâncă satisfacție tratatul de a- 
mlcițle și alianță cu China și a- 
cordurile sovieto-chlneze dala 14 
August. Poporul sovietic a urmă
rit întotdeauna cu cea mai mare 
simpatie lupta poporului chinez 
pentru independența și libertatea 
sa. Poporul sovietic susține din 
tot sufletul toate intențiile popdru- 
lui svietic șl chinez pentru binele 
ambelor popoare și a păcii gene
rale.

Conferință de presă a 
ziarului „ZORI NOI“
Ziarul .ZORI NO1“ invită pe 

această cale toate organizațiile lo
cale să trimeată corespondenții și 
responsabilii pentru presă la 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.

A N U H T
Subsemnatul Șoit Nicolae, am 

pierdut ordinul de lăsare la vatră, 
emis de Batalionul I Instrucție și 
reparații auto Sibiu, și rog pe a- 
ceastă cale pe cel ce l-a găsit 
să mi-l aducă la redacția ziarului 
„Zori Noi".

In caz contrar II declar nul în 
mâna oricui s’ar găsi.

înființarea comisiilor de plasă 
pentru combaterea secetei

Ministerul Agriculturii șl Dome
niilor a hotărît instituirea pe lângă 
flecare pretură a câte unei comi- 

pe Oceanul Pacific au ocupat in
sulele Urup, llizup, Otornp, ș. a., 
din grupul su Hc al insulelor Curile.

In cursul zilei de 27 August, 
trupelor noastre li s’au predat 
36 (1(0 ofițeri și soldați japonezi. 
Luarea în primiră a celor ce ca« 
ptulează, continuă.

Intre 28 Iunie și 8 Aug. a. c. 
au avut loc la Londra tratative 
între reprezentanții Uniunii So
vietice, ai Statelor Unite ale Ame- 
ricei, ai Marei Britanii și al 
Franței, în chestiunea urmăririi 
penale și pedepsirea principalilor 
criminali de război din țările 
Europene ale Axei. Aceste trata
tive s’au terminat prin încheerea 
unui acord între Uniunea Sovie
tică, Statele Unite ale Americei, 
Marea Britanie și Franța cu pri
vire la înființarea unui comitet 
de anchetă și de punere sub a- 
cuzare a principalilor criminali

r» ȘTIRI SCURTE
• Asociația Română pentru strân

gerea legăturilor cu U. R. S. S. a 
primit 33.922 adeziuni din partea 
ostașilor din Armata ,I-a de sub 
comanda Generalului de Armată 
Antanasiu, care s’au întors victo
rioși din Cehoslovacia.
• Ministrul Educației Naționale a 

hotărît ca examenele particulare 
să se țină între 10-27 Septembrie 
1945. Școlile secundare sunt obli
gate să-și programeze examenele 
între aceste date.
• In ziua de 29 August a înce

put în Capitală primul congres al 
artiștilor, sculptorilor și ziariștilor, 
în scopul constituirii în uniune în 
cadrul Confederației Generale a 
Muncii.
• Sentința în procesul celui de 

al 9-lea lot de criminali de război 
se va da Miercuri 29 August.
• Aranjamentul comercial Inter

venit între Statul Român și cel 
Ungar a început să fie pus în a- 
plicare In scurt timp vor sosi din

șiuni de plasă pentru combaterea 
efectelor secetei prin, recoltarea 
frunzarelor, jirului și ghindei Dea- 
semenea, se vOr lua toate măsu
rile în vederea asigurării hranei 
vitelor. Comisiile vor lucra sub 
supravegherea șl controlul pre
fectului și directorului camerei a- 
gricole în județul respectiv. Lucră
rile vor începe imediat, Autorită
țile silvice și proprietarii păduri
lor sunt obligați să pună la dis
poziția comisiunilor suprafețele des
tinate recoltării frunzarelor, jirului 
șl ghindei.

de război precum și cu privire 
la înființarea unui tribunal spe
cial pentru judecarea criminalilor 
de război internaționali. Actualul 
comitet a întocmit prima listă de 
criminali de război ce urmează 
să fie diferiți tribunalului inter
național, din care fac parte ur
mătoarele persoane:

Herman Gosriog, Rudolf Hess, Ri- 
bentrop, Robert Lfy, Alfred Rosenberg. 
Frark, Iulius Strelcher, Keitel, DOenitz, 
Sper, Haos Friche ș. a., în total 24 de 
criminali de război germani.

Anchetarea criminalilor de război care 
n’au fost puși in prima listă continuă.

Ungaria becuri electrice, aluminiu, 
cai de rasă, etc., România urmând 
a exporta în Ungaria geamuri, 
produse petrolifere, produse fores
tiere, alcool metilic, etc.
• Termenul de 25 August a. c. 

acordat pentru depunerea declara
țiilor în vederea stocurilor de ma
terii prime și semifabricate aflate 
în depozite la data de 9 August 
1945, a fost prelungit până la 5 
Septembrie 1945. După această 
dată nu se mai acordă nici o pre
lungire.

• Se anunță din Moscova că 
Generalissimul Stalin Președintele 
Consiliului Comisarilor Poporului a 
primit erl pe d. Harrimann Amba
sadorul Statelor Unite ale Ameri
cei. La primire a asistat și d. Mo- 
lotov.

• Din Moscova se anunță că în 
urma hotătîrii Uniunii Sovietice de 
a elibera prizonierii unguri, au a- 
vut loc la Buda-Pesta mari mani
festații și mentlnguri. Mulțimea a 
aclamat Comisia Aliată de Con
trol și pe șeful partidului comunist 
ungar.

• Postul de radio Londra trans
mite o știre după care Președin
tele Truuman a hotărît menținerea 
serviciului militar obligatoriu pen
tru tinerii între 18-25 ani pe încă 
doi ani.

• Ministerul dc Finanțe reamin
tește celor interesați că termenul 
pentru preschimbarea monedelor 
de argint de 500 lei .expiră la 31 
August 1945, După 31 August 1945 
și până la 15 Septembrie 1945 
monedele de 500 lei din argint 
vor fi primite numai la plata im
pozitelor datorate Statului. înce
pând dela 15 Septembrie 1945 pu
terea circulatorie a monedelor dc 
500 lei de argint încetează defini- ' 
tiv.

Irațximerla jud. Hunedoara — Deva 725—1945


