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Mari manifestații pentru susținerea
Guvernului Groza în județul Alba

Marile manifestații șl întruniri expri
mând adeziunea întregului popor la o 
per a de guverrare rodnică a guvernului 
și hotărârea de a lupta pentru distru
gerea definitivă a teacțiunil, sprijinind 
din toate puterile opera de reconstruc
ție a țârii ș. consolidare a dem crației, 
constitue răspunsul dat ultmrior unel
tiri ale reacțiumi. Primim zilnic din 
alte co>țuri a'e regionalei noastre tele
grame și moțiuni votate în acest sens. 
După uriașa manifestație din Valea-Jiu
lui, după demonstrat a din Deva, după 
moțiunile comunicate din zeci de între
prinderi și localități, continuăm în li
mita spațiului ziarului nostru să înre
gistrăm n >■' succese ale luptei democra
ției Împotriva reacțiunil.

La Alba lulia, oamenii muncii din 
Alba lulta și împrejurimi, muncitori ai 
regiunilor miniere Zlatna, ai industriei 
ușoare din Sebeș Alba, al fabricei de 
țigle Sântimbru, ai fabricelor Helia, Co- 
rium și Incoop din Alba lulia, ai ate
lierelor CFR Alba lulia, țărani ai Fron
tului Plugarilor din împrejurimi și o>- 
meni ai muncii intelectuale, partidele ș 
organizațiile politice componente ale 
F.N.D. s’au îr.trurlt la 9 August într’o 
mare adunare publică convocată de 
F. N. D.

Luând cuvântul la această adunare și 
tov. B:lea a declarat între altele:

.0 nouă încercare mișelească a for
țelor negre ale reacțiunil s’a produs Io 
scopul de a înfrânge voința hotărât a- 
firmată a poporului prin Instalarea la 6 
Martie a guvernului de largă concen
trare demo'ratlcă și p in angajarea în 
marele front al re fa erii țării pe plan 
intem prin mărirea produ ției, reprima
rea specule», refacerea transporturilor și 
democraiiz; a târli, iar pe plan extern 
asigurându ne loc de cinste în sânii 
națiunilor ce iujtă pentru pace și 
progres. A fost un atac mișelesc prin 
care Maniu și B'ătianu au încercat re
întoarcerea sis'e cuiul de dictatură fas
cistă a căror rămășițe au fost răpuse 
prin înfăptuirile multiple realizate sub 
conducerea guvernului poporului de 
az , e re desiegând lanțul problemelor 
co îmi. crr>d»ă noi condiții de con

solidare a r.aiei democrații p< tru po
por in România.

Fideinatea guven.ui.n In îndeplinirea 
angajamentelor luat' frță de popor și 
dârzenia cu care massele se înregimen
tează în realizarea sarcinilor, iată ce 
întărește poziția guvernului nostru in 
afara granițelor și în interiorul lor, iată 
ceeace a mărit Fplritnl său da popula

ritate, iată ceeace zădărnicește scopurile 
mlșelești ale reacțiunil, care prin sabo
taj împiedică vindecarea rănilor țării pe 
care tot ea le-a produs, iar prin ca-

M Oți
De azi înainte vom fi și mai hotă- 

rlti în lupta noastră pentru nimicirea 
rămășițelor fasciste șl reacționare con
duse de Maniu și Brătlanu.

Vom face șl mai puternic zid ?n ju
rul guvernului nostru de azi, guvern ai 
popoiului și de largă concentrare de
mocratică, și I asigurăm de tot sprijinul 

Muncitorii $î țăranii alături de guvern 
MOȚIUNE

Muncitorii dela Uzinele „Mlnaur*  Zlatna jud, Alba, întruniți in 
adunarea generală și luând cunoștință despre încercările reacțiunii în 
frunte cu Maniu și Brătianu de a împinge țara noastră din nou în 
prăpastie din care cu hotărîre a ieșit la 6 Martie, prin instaurarea 
la cârma țării a guvernului de largă concentrare democratică dr. P. 
Groza, văzând realizările guvernului nostru, înfierăm cu toată hotă- 
rîrea noastră mișelescul atentat la vieața libertăților și a muncii de 
reconstrucție a întregului popor, al cărui pivot este guvernul poporu
lui, guvernul de largă concentrare democratică, Dr. Petru Groza.

Ca răspuns acestei încercări tâlhărești asigurăm că vom conti
nua cu și mai mare hotărîre lupta pentru lichidarea rămășițelor fas- 
c!ste și reacționare și vom face și mai puternic frontul uriaș al în
tregii muncitorimi în jurul guvernului Petre Groza.

TELEGRAMA
D-lui Dr. Petru Groza, preț. Consiliului de miniștri, 
/ București

Consiliul F. N. D. din plasa llia, Hunedoara, cere sancționarea 
reacționarilor fasciști asigură guvernul de încredere nemărginită ce
rând ca din voința poporului să veghez- și să conducă și mai de
parte destinele țării.

Marea adunare populară din comuna Sârbi, Himedoaia, protes
tează energic contra uneltirilor fasclște și stă neclintită alături de gu
vernul țării. Va lupta până la ultima suflare ptr. realizarea democrației.

In ziua de 9 Septemvrie a. c., plugarii și intelectualii cinstiți 
întruniți la o inare adunare plugărească din Geoagiu șî din împreju
rime constată că guvernul democratic, Dr. Petru Groza este azi sin
gurul guvern care poate soluționa problem - refacerii și democratizării 
țării. Vom lupta cu toate foițele noastre pentru sprijinirea guvernului 
poporului, guvernul Dr. Petru Groza.

lomnii minciuni și speculă contribue 
conștient ia înfometarea populației".

După ascultarea cuvântărilor aduna
rea a votat în unanimitate următoarea

u n e
șl devotamentul nostru în lupta sa pen
tru refacerea și democratizarea țării.

Vom mări și mai mult forțele noastre 
pentru mărirea producției.

Vom consolida pe veci prietenia 
noastră cu marele și generosul popor 
sosietlc.

Vom iupta cu tot efortul pentru ime
diate aplicare a ligilor economice.

Sâmbătă 15 Septemvrie >045
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UN ÂN DELÂ 
semnarea armistițiului

„Condițiile făuririi unei Românii li
bere șl fericite, a unei Românii inde
pendente și puternice sunt creeate. Ar
mistițiul le cuprinde In spiritul și tex
tul lui. Depinde de noi șl numai de 
noi ca să dăm actului istoric încheiat 
ia Moscova, adevăratul conținut în in
teresul poporului român șl al Viitoru
lui lui*.  Acestea sunt cuvintele rostite 
de tov. Pătrășcanu șeful delegației ro
mâne pentru semnarea convenției de 
armistițiu cu Națiunile Unite in frunte 
cu U. S., după semnarea actului istoric.

Intr’adevăr pentru prima dată în is
torie un act care era folosit de învin
gători totdeauna ca prilej de umilire 
șt de îngenunchlere a celor învingi este 
de astă dată conceput ca un mijloc 
de lichidare a greșelilor din trecut, o 
mână prtetenească întinsă de biruitori 
celor biruițl pentru a le deschide calea 
redresării.

La capătul unei aventuri nebunești 
în care am fost târîți de trădarea cri
minală a lui Antcmescu, unealta fidelă 
a lut Hltler șl exponent a reacțiunil 
românești, după un război de cotropire 
împotriva popoarelor pașnice din U. 
R.S.S cu armata epuizată cu econo
mia distrusă, cu alte cuvinte o țară 
învinsă, Uniunea Sovietică nu a cău
tat să exploateze momentul prăbușirii 
noastre.

Declarațiile Iul Molotov făcute în 
Aprilie 1944 despre suveranitatea*  teri
toriului român au fost respectate. De
geaba s’au străduit dușmanii fățiși șl 
camuflați ai U.S. sd răspândească fel 
de fel de zvonuri în legătură cu ar
mistițiul, azi la capătul unul an trebue 
sd recunoască și cei mai mari dușmani 
generozitatea Uniunii Sovietice. Ca 
toate încercările reacțiunil din guver
nele de până la 6 Martie 1945 de a 
sabota îndeplinirea convențtet Uniunea 
Sovietică a acordat după venirea la 
cârma țării a guvernului de largă con
centrare democratică, mari înlesniri eco
nomice poporului român. Cele 2 000 
de tractoare fcfulte din teritorltle Uni
unii Sovietice au tost lăsate in folosința 
agriculturii românești. La 8 Iulie ținând 
scamă de greutățile econom ce cu care 
luptă guvernul Groza șl de eforturile 
pe care poporul le face pentru aplica
rea armistițiului U. S. a hotărlt să ne 
ierte livrarea de mii de vagoane făină, 
paste făinoase, zahăr, ulei, etc. Mani
festările de prietenie șl generozitatea 
nu se opresc st la 28 Aug. a. c. U.S. 
ne acordă iarăși un ajutor efectiv. Cele 
1.000 vagoane porumb și 17.000 va
goane grâu cedate sunt o dovadă că 
Uniunea Sovietică ține cont de greu
tățile reale ale poporului româ șt 
caută prin ușurarea condițiilor de ar
mistițiu sd ne ajute la redresarea noas
tră economică.

iar azi la numai un an decând stă
team ca o ț ă învinsă în fața U,du
rul Sovietice delegația română in f, unte 
cu primul ministru al țării Dr. P. Groza 
duce tratative pe picior egal cu re
prezentanții marelui și g uerosulut po- 
popor sovietic. Față de aceste dovezt 
de prietenie poporul român trebue să 
răspundă cu reclorodlate^ă dovedcdlm 
poporului sovietic prin aplicarea hotă- 
rîtă a armistițiului că prietenia io ne 
este scumpă și suntem demni di în
credere . ce ni se acordă Mergând 
înainte pe acest dntm guve n șl na por 
vom putea făuri o Românie liberă șt 
fericită.
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- DE PRETUTINDENI^
După 30-50 zile dela facerea 

arătwritor de desmiriștire, trebuesc 
făcute fără nici o altă întârz'ere 
arăturile de însămânțare (de 
toamnă) Cum din pricina secetei, 
desmiriștirea nu s’a putut face 
potrivit de adâncă în cele mai 
multe locuri, îndemnăm cu toată 
stâruința pe plugari să nu facă 
arăturile de toamnă la o adân
cime mai mare, spre a nu înfo| 
pământul Intr’un chip dăunător 
plantelor.

Locurile așezate în bătaia vân
tului de iarnă să nu fie mărunțite 
prea mult, ca să ferim semă
năturile de toamnă de îngheț și 
să prevenim bătucirea țarinii în 
primăvară.

Arăturile făcute în toamnă In 
vederea însămânțărilor de primă
vară trebuie să fie cu atât mai 
adânci (20 25 cm.) cu cât vara 
a fost mai secetoasă, așa cum s’a 
Tntârpplat anul acesta Astfel, lo
curile grele lutoase, se vor afâna 
de pe urma ploilor de toamnă șl 
a zăpezilor, așa că la secetă nu 
vor mai crăpa și la vreme ploioa
să vor suge apa cu putere. Re
zerva de umezeală va prinde bine 
culturilor, oricum ar fi vara ur
mătoare.

Gimnaziul Industrial de băieți .Avram 
lancu*  din Dobra jud. Hunedoara

Anunț
La Gimnaziul Industrial din Dobra, 

se primesc înscrieri în toste clasele 
până la dala de 17 Septembrie a. c. 
Iar în c’aai l-a până la data de 25 
Septembrie a. c.

Li înscriere candidați! vor prezenta 
următoarele acte:

1. Certificat școlar, 2, Extras de 
naștere, 3. Extras de botez, 4. Buletin 
de revaccinare, 5. Certificat de națio
nalitate.

Examenele de corigența și difcența 
se vor ține în ziua de 17 Sept. a. c. 
Toți elevii școalel vor fl prezenți la 
școală pe data de 17 Septembrie a. c. 
când începe activitatea atelierelor.

Taxele școlare șl internatul sunt de 
98 000 lei anual plătită în 3 rate sau 
lunar de către muncitori și funcționari.

La Int’rnat se primese un număr 
de 85 elevi care vor aduce cu ei hame 
de pat. Internatul este bine aprovizio
nat, asigurândull-se elevilor și pregă
tirea lecțiilor sub supravegherea directă 
a directorului șl pedagogilor.

Lămuriri mai amănunțite Re primesc 
ia direcțiune.

Dliector, V. Stoica

OGORUL CÂMPURILOR
Un alt mare folos al arăturilor 

de toamnă este scurtarea lucrări
lor de primăva 5, așa încât o 
vară timpurie sau o iarnă târzie 
nu le mai poate dăuna.

Deasemenea, plugarii să nu 
uite că arăturile de toamnă dis
trug cuiburile insectelor stricătoare 
și sunt hotărîtoare în străduința 
de a stârpi buruienile, după cum 
nu trebuie să uite că îmbogățirea 
pământului cu azot — element de 
cea mai mare trebuință pentru 
culturi — e ușurată tot prin a- 
ceste arături, fiindcă apa prove
nită din topirea zăpezilor conține 
mult azot.

Peste iarnă, arăturile de toam
nă să fie lăsate negrăpate până 
la cea dintâi înflorire.

Ogorîrea câmpurilor e de o 
foarte nr.re însemnătate pentru 
bunul mers al agriculturii. Ea ca
tă să fie făcută în această toam
nă cu o grijă deosebită, ca să 
înlesnim cât mai mult lucrările a- 
gricole din primăvara viitoare,

Oricât de multe pregătiri și

, Muncitorimea din Arad 
\ va lucra ore In plus pentru ajutorarea 

minierilor din Valea Jiului

Confratele nostru . Patriot ula 
din Arad publ'că în coloanele sale 
o dare de seamă despre o șe
dință sindicală, la care s’au luat 
hotârîri șl în legătură cu ajuto
rarea minerilor din Valea-Jiului 
din care desprindem:

După ce au fost discutate o 
mulțime de probleme muncitorești, 
tov. Slmlon a comunicat că s’au 
prezentat la comisia locală a sin
dicatelor trei reprezentanți ai mi
nierilor din Valea-Jiului, s licitând 
procurarea a 4 vagoane de po
rumb necesare alimentației aces
tora. Tov. prefect Voștinar, luând 
cuvântul, promite reprezentanților 
minerilor tot sprijinul d-sale în 
această direcție. D sa propune că 
afară de cele patru vagoane de 
poaumb ce vor trimite minerilor,

j Măsuri severe împotriva 
cAIltorlIor fraudu'ofl pe C.F. R.

Direcțiunea generală C.F.R. a- 
duce pe această cale la cunoș 
tință, că în ultima vreme, călăto
riile fraudaloase cu trenul au luat 
proporții îngrijorătoare. O parte 
din călători nu plătesc taxele de 
transport șt astfel ne pun In si
tuația de a nu mai face față ne 
voilor financiare.

Ca o măsură contra acestor 
abateri s’au format echipe de 
controlori încadrate de jandarmi 
cu misiunea de a opri trenurile 

mutări de unelte, vite, mașini și 
oameni s’ar cere dela o regiune 
ia alta, să se țină seama că a- 
cestea toate sunt mult mai lesne 
de îndeplinit acum, decât ar pu
tea fi în iarnă.

Plugarii să pornească la muncă 
fără întârziere. Guvernul dr Groza 
și toate organele de sub condu
cerea Ministerului Agriculturii și 
a celui de Interne sunt gata să 
le stea în ajutor cu fapta și cu 
sfatul.

//)£■. Agr. I. Pircop 
(Din Scânteia)

" „ZORI NOI" ‘
Ofg. Reg. Valea-JIulul a P. C. R.

Apare Marți, Joi și SâmbătA
Abonamente:

Pe 3 luni 1200 lei
Pe 6 luni 2400 lei
Pe 12 luni 4800 lei

Pentru Instituții șl Inlrep. 10000 lei■ ■

să se facă și o colectă intre mun
citorii sindicalizați pentru ajuto
rarea muncitorilor mineri. In acest 
sens tov. Farkaș. reprezentantul 
sindicatului sanitar propune să se 
facă o colectă pe tot cuprinsul 
orașului pentru procurarea de un 
tură dentru mineri. — S’a ho- 
tărlt în sfârșit că se va lucra 
timp de o săptămână câte o oră 
suplimentară in flecare zi iar. din 
sumele rezultate se vor cumpăra 
alimente pentru mineri.

Sindicatul Sanitar va pune la 
dispoziția minerilor 400 kg. făină 
șl alte alimente iar sindicatul ali
mentație tșl ia obligația de a con
tribui și el cu alimente. Teatrul 
Popular va da venitul unei rep
rezentații pentru acest scop.

in câmp liber și a verifica biletele.
Cei găsiți fără legitimații vor fi 

reținuți de autorități și li se vor 
dresa acte de dare în judecată, 
iar numele și domiciliul lor vor fi 
date publicității.

Publicul călător este insistent 
rugat să demasce pe toți acei 
cari frustează Statul, călătorind 
fraudulos pe CFR. și sabotând 
astfel opera de reconstrucție a 
guvernu ui depusă mai ales In do
meniul căilor ferate.

0 nouă cotă de 
bumbac va fl 

repartizată tesătorillor
In scurt timp urmează a se re

partiza țesătoriilor a patra tranșe 
de bumbac sovietic de 1.500.000 
kgr. Această cantitate este desti
nată aprovizionării economatelor și 
pentru consumul civil.

Ministerul Agric. și Domenlillor 
Direcția Păd. Pers, J 'ridice 

Jurn. No. 2167.
Dos. No. 31.

Inspectoratul Silvic Timișoara 
Ocolul Silvic Hațeg

Publicațiune
Se aduce la cunoștința generală că 

în ziue de 2 Octombrie 1945, ora 10 
a. m. în localul ocolului Silvic Hațeg 
și Inspectoratului Silvic Timișoara Str. 
Milano, No. 5., se va vinde prin lici
tație publică, cu oferte închise mate
rialul lemnos, ce va rezulta din exploa
tarea a 603 arbori de fag, Inventarlațl 
în cuponul 1945/46, seria II, pădurea 
Blstra, proprietatea Composesoratulul 
Bucova din hotarul comunei Bucova, 
județul Hunedoara.

Deasemenea se aduce la cunoștința 
generală, că în aceeași zi la ora 11. 
a. m. în aceleași localuri se va vinde 
prin licitație publică In zcelaș mod mate
rialul lemnos ce va rezulta din expl. a 
650 arbori de fag, inventarlațl în cu
ponul 1945/46, seria IV, pădurea Re- 
metea, proprietatea aceluiași compo- 
sesorat.

Vânzarea se va face cu respectarea 
art. 88-110 Inclusiv din L. C. P. pu
blicată în M. Of. No. 167 din 31 Iu
lie 1929; cu modificările aduse prin 
Decretul Lege publicat în M. Of. No. 
173 din 24 Iulie 1941 ; Regulamentului 
O. C. L. șl normelor generale de ți
nerea licitațiilor, publicate în M. Of. 
No. 127 din 4 iunie 1931, condițlnnt- 
lor generale dc exploatarea pădurilor 
Statului publicate în M. Of. No. 106 
din 1912, completate cu condlțlunlle 
speciale de care amatorii pot lua cu
noștință la Inspectoratul Sîlvlc Timi
șoara și Ocolul Silvic Hațeg.

Cnranția provizorie este de 59.600 
lei pentru materialul lemnos de pe cu
ponul 1945 46 din seria II, șl de 
55.400 lei pentru materialul lemnos de 
pe cuponul 1945/46, șeria IV.

Oferte te'egraflce, telefonice, condi
ționate, netimh ate, nes'gilate sau su
praoferte nu se primesc.

In caz de nereușită a doua licitație 
se va ține In ziua de 10 Octombrie 
1945, la aceeași oră în același loc șl 
în aceleași condlțiuni.

Șeful Ocolului Silvic Hațeg 
Ing. Inspector silvic

Oh, /, Ohlțulescu
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— UZINE-F ABRICi-MINE -----
Conferința Sindicatului Sanitar din jud. Hunedoara

Cum a încercat reactlunea să împiedice alegerea comitetului
„Lupul îșl schimbă părul dar năravul 

ba“ spume un proverb.
Rea jțl unea care înainte de 23 Au

gust 1944 a atacat în mod deschis 
Sodicatele prin interzicerea com
plectă a dreptului de organizare, 
caută *i  să împiedice pe orice cde 
formarea si organizarea acestora. Dacă 

azi nu mai pot interzice organizarea 
sindicatelor, nici măcar a se împotrivi 
orgiffMrii, ei caută prin introducerea 
ele rentelor reacționare în conducerea 
sindicatului să facă totul pentru a îm
piedica dasa muncitoare — fie ea cu 
b-ațul s*u  cu mintea — de-a duce o 
luptă Ii tlrîtă pentru interesele sale.

Conferința sindicatului sanitsr din ju
dețul Hunedoara a dovedit însă că in
telectualii sunt pe drumul cel bun. Cu 
toată încercarea Dr. Stănilă medic șef 
ai județului care a fost demascat în fața 
oor’eriețel ca fiind un profascist care 
până în ultimul moment șl chiar acolo 
a vrut să desbine clasa muncitoare — 
și care ne întrebăm ce mai caută în 
fruntea medicilor cinstiți din acest ju
deț — in afară de o mică clică de 
dragai „șefului*,  Sindicatul a ales co
mitetul de conducere care prin compu- 
cerea sa va fl de un real folos acestui
j’ det•

Conferința județeană a U. F. A- R. la Alba-lulia
In ziua de 9 Septemvrie a. c. 

a avut loc la Alba lulia ședința 
de constituire a comitetului jud. 
al LJ P.A.R. la care au luat parte 
delegate din întregul județ- Con
ferința a fost deschisă de prie
tena prof. Cuparenko, după care 
au vorbit prietenele Zubrinsky, 
Moldovan, Bădicean, Alberti ș. a. 
A fost ales un comitet compus 
din 25 persoane după care con
ferința a votat următoarea mo
țiune:

Comitetul județean Alba al U. 
F. A. R. întrunit la Alba-lulia azi 
9 Septemvrie în ședință de con
stituire, luând cunoștință de co
municatul Consiliului de Miniștri 
se alătură luptei și împreună cu 
întregul popor înfierează cu toată 
hotărirea încercările criminale ale 
rămășițelor fasciște conduse de 
elementele reacționare în frunte 
cu Maniu și Brătianu.

Ne luăm angajamentul a face 
prin lupta noastră șl mai hotărîtă 
împotriva reacțiunii și prin înde
plinirea cu și mal mare elan a 
sarcinilor noastre, zid și mal pu- 
teraic în jurul guvernalui nostru,

„Sindicatul sanitar“ după cum S’a a- 
mlntlt și în conferln|ă are sarcini u- 
rîașe care-i stau în față. Starea sani
tară a populației din județul nostru este 

datorită politicei sanitare dusă de regi
murile trecute într*o  stare de p’âns și 
datoria de-a ajuta raassele noastre din 

regiunile muntoase este a medicilor a 

sanitarilor, moașelor ete.
Noul comitet ales după înlăturarea 

piedicilor va trece la muncă pe teren.
El a fost ales din toate categoriile 

salariaților din acest sindicat după cum 

urmează:

Mare adunare populară la Hunedoara 
pentru sprijinirea guvernului Dr. Petre Groza

In ziua de 9 Septemvrie 1945 a a- 
vut loc la Hunedoara o mare adunare 
populară de solidaritate față de guver
nul Oroza organizată de F.N.D

Au luat cuvântul următorii tov. Las- 
cău din partea P.S.D., tov. Marian din 
partea muncitorilor și din partea func
ționarilor tov. Jurca.

In numele frontalul plugarilor prie
tenul Ohlka, In numele A.P. prietenul 
Sencov, în numele II. F. A. R. prietena 
Borsan, din partea Uniunii Populare 
Maghiare prietenul Nagy, din partea

guvern de largă concentrare de
mocratică, asigurândul de întreg 
devotamentul și sprijinul nostru.

Vom înzeci forțele noastre In 
efortul întregului popor pentru 
mărirea producției și democratiza-

Muncitorii din Industriile Fler-Metal-Chimlc din 
Alba-lulia sprijină guvernul Groza

ln ziua 8 Septembrie, a. c. In 
ședința extra ordinară, în fața tu
turor muncitorilor s’a luat urmă
toarea hotă rîre:

Noi salariatii din Sindicatul unit 
muncitoresc din industriile Fier- 
Metal Chimica, din Alba-lulia, lu
ând cunoștință de comunicatul gu
vernului Petru Groza ne solida
rizăm cu lupta guvernului dusă 
cu hotărîre contra elicei reacțio
nare, condusă de către Maniu și 
Brătianu.

Noi muncitorii suntem hotărîti 
șl ne luăm angajamentul fată de 
guvern, să ducem lupta cu toate

MEDICI: Dr. Mihuțiu Petru președ., 
Dr. Fusu Pimen v.-președ., Dr. Grfln- 
feld Heinrich, Dr. Moldovan Cornel. 
MOAȘE: Buzdugan Elisabeta. AOENȚI 
SANITARI: Mbraru Grlgore, Predescu 
Nicolae, Bîăd'anu Ștefan, Stolcoi Va- 
sile. FUNCȚIONARI: Drăgan Alexan
dru, d-na Crtșan Maria aj. secretar, 
Huniade Eremia Horvath Adalbert se
cretar. PERS. SERV., Bota Inochente, 
Toader Armina, Ștefan Gheorghe, Lazăr 
Sab n, Rățușcă Vaslle. MESERIAȘI: 
Pop loan v-preș,, Ouțu Ioan. INF1ER- 
MIERI: Bercea Florica. LABORANȚI: 
Onu Margareta Farmacist; Călcescu 
Sabin. SURORI OCROT.: Frunză.

O.T.P.R. tânărul Șoimuș, au arătat rea
lizările guvernului Groza și au îndem
nat la solidaritate și frăție In munca de 
reconstrucție a țării.

In numele Partidului Comunist a vor
bit tov. Crețu Ioan care a spus printre 
altele: Angajamentul reînoit de a sus
ține cu toată puterea unită a masselor 
guvernul Groza, înseamnă un aver
tisment dat de popor reacționarilor cari 
încearcă să desbine poporul nostru și 
a deborî prin acte mișelești guvernul 
poporului. Uniți cu toții cei ce muncesc

rea țârii.
Nu vom precupeți nici o clipă 

pentru a cuprinde pe toate fe
meile muncii din uzine, ogoare și 
birouri în marele front al Femei
lor antifasciste.

forțele noastre până la sdrobirea 
definitivă a reacțiunii care stă in 
calea poprului pentru refacerea 
tării.

Nu vom tolera ca munca noas
tră refacerea tării să fie sabotată 
de acești reacționari și împreună 
cu toate forțele democrate vom 
sdrobi definitiv această clică reac
ționară I

Subsecretariatul de Sfat al Ap
rovizionării a dat o decizie prin 
care, termenul de predare a lânel 
se prelungește până la I Noem • 
vrie 1945.

Comunicat
Ministerul Propagandei pane 

în vedere conducătorilor de ci
nematografe din întreaga țară 
că începând dela 1 Octombrie 
a. c. sunt obligați să prezinte 
în programul lor împreună cu 
filmul de lung metraj și un jur
nal de actualități sau un film 
cultural sau documentar. Neres- 
pectarea dispozițlunllor de mal 
sus, atrage după sine sancțiuni 
legale.

100 ingineri agronomi vor ve
rifica și îndruma pe teren lucră
rile de reformă agrară. Se va 
urmări aplicarea obiectivă a pre
vederilor acestei legi, prevederi 
ce se cer realizate în spiritul 
întocmirii ei.

In fabrici, «ine, pe ogoare șl birouri 
în munca de refacere a țării, cu un e- 
fort înzecit vom scăpa de suferințe și 
de lipsuri dând astfel lovitura de moarte 
celor ce încearcă sugrumarea libertății 
poporului nostru.

A luat apoi cuvântul prietenul minis
tru Romulus Zăroni care se afla în lo
calitate.

Trecând în revistă istoricul mișcării 
frontului plugarilor prietenul ministru 
spune: „In zilele noastre se petrec mari 
Înmormântări după care vor veni mari 
învieri. O lume nouă a început în a- 
ceastă țară, când guvernul Groza a dai 
pământ țăranilor dând astfel lovitura 
de moarte moșierilor trântori cari sute 
de ani au exploatat fără milă munca 
cu sudoare a țăranilor țării noastre.

Cu privire la lipsurile și suferințele 
poporului prietenul ministru a spus: 
„Întreaga lume este azi frământată de 
lipsurile ce s’au creiat din cauza răz
boiului, analizând însă aceste lipsuri 
vom găsi cauza că vina o poartă stă- 
pânltorii de ieri.

Luându-șl sarcina grea în care s’a 
angajat la 6 Martie, guvernul Groza 
cheamă toate categoriile sociale la mun
că pentru reconstrucția țării noastre c 
colaborare stiânsă va asigura feridrei 
țării, un efort înmulțit în muncă ne 
va scurta suferințele șl lipsurile.

S’a votat apoi urmlto irea 
MOȚIUNE

Suntem recunoscători pentru marlb 
înfăptuiri realizate de Guvernul dc iar- 
gă concentrare democratică, Instaurai 
la 6 Marile 1945 prin voința poporului 
Ne alăturăm cu toții cu hotărîre în ju
rul guvernului pentru a continua munc; 
noastră de refacerea țării, pentru a lupți 
pentru democratizarea ei și pentru slflr 
pirea fascismului șl reacționarismului

Vom demasca șl vom lovi fără milă 
Io dușmanr, cari încearcă să produci 
acte de teroare contra guvernului po
porului.

Suntem ferm hofărîjl de a sprijini ci 
mai mare efort guvernul de largă con 
centrare democratică în frunte cu Dr 
Petre Groza, ajutându-l în luptă pentri 
progres șl prosperitate.



ZORI NOI

— ULTIMELE Ș TIRi —
„GRAIUL NOU" despre împlinirea unui an
dela semnarea convenției de armistițiu

împăratul japoniei 
criminal principal 

de război

In numărul său de azi „Grâ
ul Nou* * ziarul Direcțiunii Po- 
itice a Grupului de Trupe ale 
\rmatel Roșii, publică un articol 
supra împliniri t unul an dela 
nchetrea Convenției de Armis- 
iția intitulat România pe Ca
ia Democrației șl Progresului*.  
Jupă ce arată urmările f avo ta
lie ale cotiturii spre democrație 
e care le-a făcut — Romănla 
'upă venirea la putere a actua
lul Guvern, „Gr iul Nou' a- 
tnge la această Incheere;

țle. Planul prevede 260 000 hectare 
pământ care vo«- fi date muncii 
anul acesta.
• La Chișineu a început cons

truirea unei mari fabrici pentru a 
prelucra pielea. In noua întreprin
dere s’au invesiit 12,000,000 luble. 
Ea va fi dată în exploata, e la în
ceputul anulu viitor.
• Vorbind la congresul Sindica

telor Engleze din Londra d-l Ta- 
rasov delegatul consiliul 1 central 
abdicatelor din U.R S S. a deda- ’ 
rat că S(nd Soviet.ce nu vor per
mite ca dușmanii libertății să a- 
runcc omenirea în ghlarele unui nou 
război.
• Guvernul Polonez a h^tărît 

să restabilească relați le diploma
tice cu România, Deastmenea o 
delegație economică ramând se 
află la Varșovia pentru a stabili 
un acord ecnnoioic cu Polo- a
• Mlnlst rul Educației Naționale 

a luat laotărîrea ca taxele școlare 
să se upllce proporțional cu ave
rea părinților.

„La un an dela Incheerea ar- 
ilstițiului, poporul român și-a 
ovedit dreptul la stimă șl în- 
redere. Guvernul său se bucură 
e sprijinul tuturor păturilor so
fale, tuturor forțelor democra
te. Politica acestui Guvern, 
recum o subliniază și articolul 
e fond publicat In ziarul ,lz- 
esfla', este dusă In direcția 
revăzută de cunoscuta declara- 
e privitoare la Europa eliberată, 
lcută la conferința din Crimea, 
i care se spune că trebue asi- 
urată restabilirea drepturilor 
tverane și administrația proprie 
intra acele popoare c.re au 
jst lipsite prin forță de aceste 
repturt de către națiunile agre- 
ve și că la stabilirea ordinei 
i Europa șl transformarea vieții 
iționcle economice tnbue să 
f ajungă pe calea care va per- 
ite popoarelor ehberuto să ni- 
cească uitimele urmp ale nc- 

smului și f i.s tzmulul și să 
eez° Insbtuț. demo 'atic după 
'opria lor alegere. lată decc 
nlunea Sovietică credincioasă 
vel sale de sprijinire Jrrp-

Publicațlune
On ord»n i Co '’ndi-nentuiiil So- 
;tic al nriiș ’ ! ji al Poiiți-I 1*  re- 
Jințâ Dîv.?, nici un cetățean < r>-
inhii nu - i crimi în locuința, nl.l 

•V»i *1st.  ' I Ttfr țovleti , ■» ro-
,n I.V? :<J • oM, «in ijn del<- 
I o
\i>- / r corn >oica -nedl<V
••■nanda meniului soviet ic al orașu
« . Pohț'e d1 e><4op. prn<

I = . • i
” . <n d>*  a II Septemvrie 1 45, 

Vtaraotefe v r li de«ch'«e pl 4 la 
' II', --a:
Oup-i >>ra 4t nu vj m.t> cu ula
nea pe strOi, firi sutrrnzațe :pe*
II ehberatl de cifre autorii.|>e •» 
ate mai •«»

ntr.p'»’ .nțjj v-r fi c ndiiși l.i Pr>- 
• «au C' “ iflrkrwnt il «nvkfl ( .x-a-

• fi 83 .. {■ ’Oațl
) va, II Septemvrie 1945.

Șefi’ P’lițlei. lan. u TșiLnan 

tur Hor tuturor popoarelor de 
bună credință și loialitate în re
lațiile internaționale îșl manifestă 
ca tărie respectul față de suve-

Generalul Togo
fost prim ministru japonez s’a sinucis

Generaiui Togo, fostul prim- 
ministru japonez s’a împușcat Marți 
in momentul câr.d poliția ameri
cană a sosit la casa lui pentru a-l 
aresta. Pe o masă lângă el s’au 
găsit două cuțite pentru a-și face 
tradiționalul hara-kri dar n‘a mai 
avut timp. Când a venit un me
dic, fostul prim-ministru a decla
rat că vrea sâ moară și medicul

Deschiderea conferinței 
miniștrilor de externe la Londra

Londra. Marți la orele 14,30 a 
început la palatul Lancesler con
ferința miniștrilor de externe 5 
oameni: Molotov, comisarul popo
rului pentru afacerile streine ale 
U.R.SS, d-1 Bevin. Ministrul de 
Externe al Marei Britan i, Byrnes, 
secretarul de stat pentru afaceri
le externe al Statelor Unite, Bi- 
dault, Ministrul de Externe al gu
vernului din Paris și Ministrul 
de Afaceri Streine al Chinei, vor 
duce discuții timp de 2 săptămâni

GREVA DIN
ATENA

se generallz azi
LONDRA — La Ate a, gri a 

muncitorilor din ramura t ans- 
port irlli.i, a ■ h ■ ricicnil , bili
arilor șl Iu i Morilor din fabri- 

t- xtt , • a ini Ir. ; în ollf-
r: m> rl d a- te

a ti d tom - 1 lansat un 
m r stp.i" c 'r; m mbfi- 
tor pj I I I i sg se pr g^rcască 
P- t î luptă gen Manifestul 
<e- r i: ig- din G-v /<; : 
tril t l<>r bfiLv ' . ,f. n, f șj 
In b crea ur a ord intri A i- 
glia și Grecia p pi-.ior t.:e ga 
lltate.

t‘rim.1 mi islrt grec va ex - 
mina astăzi manifestul parlidu- 
lu comunist 

ranltulea Român ei democratice 
sprijinind dreptul ei de a-șl ho
tărî singură treburile Interne așa 
cum o înțelege poporul român".

a refuzat a-i da îngrijiri. Togo a 
fost In trecut șeful faimoasei ar
mate japoneze. El a devenit prim- 
ministru în Octomv. 194! și este 
principalul vinovat al atacului de
la Pearul Haibur. Togo și-a pet
recut mulți ani în Germania unde 
a studiat amănunțit militarismul 
german.

asupra problemelor decisive, ocu- 
pându-se in primul rând de tra
tatul de pace cu Italia și apoi cu 
România, Ungaria, Bulgaria și 
Finhnda

înainte de deschidere d I Bevin 
a avut întrevederi cu toți cei 4 
miniștri de externe. Această în
tâlnire a avut mai ales un carac
ter formal

r» ȘTIRI SC IbTE
• Paria. In Germania există o 

organizație nazistă destul de pu
ternica c> re nurr.'rA câteva mii de 
membili fanați i. Biroul central al 
acestei mișcări ar fi condus dc 
Hitler personal
• Lon ira Experții sovietici cum 

pa â materii t feroivar nou pe ntru 
a moderniza calea te ată transsi- 
berlanA Moscov ■ Vkdlvostoc. — 
Noul echipament cuprinde 100 lo
comotive soeciah pentru Siberia, 
vagoane de dormit și v goane- 
restau ante din cele m i moderne. 
Vor fi puse n lucrate 6(K 0 km 
care ferată. Trenu ile trans siber e- 
n**  vor fi cele mai moderne din 
lume
• Londra După părerra ofițeri

lor care se ocupă cu căutarea lui 
Hiuer, act ata ir iește cu siguranță. 
După inf rmațiunili I jr, flltler a 
fost văzut la Ha-nburg. Acesta 
șl ar fi Lut o intervenție chirur
gi a)A a himbâ.;du-ș| complet tră
săturile feței.
• In Republica Sovietică Uzbecă 

au mceput mari Iu rări de iriga-

NEW YORK, — Agenția „Asso- 
ciated Press“ a anunțat că împă
ratul Hiro H to al Japoniei va fi 
considerat principal criminal de răz
boia El este considerat responsa
bil de deslănțuirea războiulai con
tra Statelor Unite.

împăratul va fi silit să abdic*  Se 
va forma o regență pe tot timpul 
minorității principelui moștenitor.

Constituția va fi modificată. In 
sensul că puterile dictatoriale exer
citate până acum de împărat, vor 
trece asupra poporului, care te va 
exercita prin reprezentanții lui li
beri aleși.

Pierderile Japoniei 
dela 9 Aug. • 9 Sept.

pe frontul sovietic
Biroul Sovietic de informațiuni 

anunță că în Extremul Orient în
tre 9 August șl 9 Septemvrie 
Armata Roșie a provocat Japoniei 
următoarele pierderi 925 avioane, 
369 tancuri, 35 mașini blindate, 
1340 aruncătoaie de mine, 4836 
mitraliere, 300 000 arme, 2300 
mașini auto, 125 tractoare, 17000 
cai, 72 depozite munițium și echi
pament. Comunicatul mai prevede 
o serie întreagă de pierderi pre
cum și mari pierderi navale. Ni
ponii au pierdut peste 600 000 
prizonlCfi dintre care 20.000 sunt 
nemți. In aceaș perindă Armata 
Roșie a pierdut 8219 rnorți și 
22.234 răniți.
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