
And IH. Nr. M2

Tui poștali plitJtl ln numarir 
oonfnrm iproblrll DlreoȚiunel

Ganaraie P. T. T. Ir. Î17.MJ i 945

Proletari din toate fărlle vnițl-vă

REDACȚIA 
DEVA 

Str. Regina Maria Nr. 9. 
— Telefon 252 B. — 

ADMINISTRAȚIA 
in Paietul Prefecturii 
(Imprimeria Județeană)

Biolioțec’

arhivele f+a+uIuI

CPfIOV I

;ln alegerile din 19 NoenrU- 
rie a. c., alegătorii români și-au 
trimis în Parlamentul Țării pe 

.adevărații lor reprezentanți-
ln tracut, pătrundeau în par- 

hnient numai reprezentanții cli 
cilor exploatatoare, moșieri, ban 
eheri și ăgenți electorali ai a- 
eestora.. Parlamentul ales la 
19 Noembrie este o emanație Vie 
a poporului cuprinzând repre- 
aehtanți ai tuturor straturilor so 
cpte, deja muncitori și țărani, 
ifână la mari cărturari și va
loroși oameni de știință. Mun- 

.atorii din Valea Jiului, au votat 
( in bloc pentru Candidatul lor 
1 minerul Mihai Mujic, și l-au a- 

les deputat.
Astăzi deputatul Mihai Mujic, 

. toVanășul lor drag, desfășoară 
ur^Parlament o intensă actrvî- 

riate pentru a le apăra drepturile 
și pentru i le creia o vjiață 
demnă, omenească, activitate pe 
dare ei o urmăresc cu un interes 
deosebit.

Dar inimile )or s’âii Umplut 
de bucurie când au aflat că de
putatul Mihai Mujic, a fost a- 
k-s vicepreședinte >1 grupului 
'■omunist din Parlament, alături 
de neînfricata luptătoare tov ară 
șa Ana Pauker, și membru în 
comisia de redactatreă răspunsa 
lui ia Mesajul Tronului.

întreaga muncitorime din jnd. 
Hunedoara în Fume cu bravii 
mineri din Valea Jiului urează 
deputatului Mihai Mujic spor la 
muncă și-l asigură de tot spri
jinul în jupta pe care o va duce 
împreum cu ceilalți deputați co
muniști ș din Bloc pentru înflo
rire» și dezvoltarea pașnică a 
patrie» noastre.

.ZORI NOI*

Telegrama d-lul Dr. Petru Groza^ 
adresată populației orașului Deva

D-l prim-ministru dr. Petrii 
Groza, a trimis d-lui primar al 
orașului Deva următoarea te
legramă :

începe eliberarea nouilor 
cartele pe

La Primăria Orașului rtșe- 
■nță DeVa, va începe curând 

eliberarea noipr cartele alimen
tar» pentru anul 1947.

In cadrul unei solemnități

Minerii din Petrila au primit 
drapelul producției

ln «Udrul întrecerijor patrio
tice pentru ridicarea producției 
carbonifere din Valea |iujui, dra 
pelul producției pe luna Noem 
brie a fost câștigat de minerii 
dela exploatarea 'Petrila.

Zileje trecute, în caurul unei 
solemnități, a avut loc la Pe
trila predarea drapelului de pro 
ducție cu arborarea lui la puțul 
Carbonifer Ana Pauker.

La această solemnitate'ai/par- 
ticipat: iiîg. Oaicu, directorul 
principal, ing. Braha, directorul 
general, ing. Oiurumescu, ing. 
Panaifescu, șeful exploatării Pe
trila, tov. Crețu, secretarul ra
ionalei Valea Jiului P. C. R.

Munctoilidela „In
dustria Ceramică** 
din Baiu Mare, de
pășesc programul 

de mumă K
Pentru aprovizionarea cu corn 

bustibil a fabricei „Industria Ce 
ramică” Baru Mare, au fost cum 
parate dela expjoatarea C- A. 
P. S. două vagoane de lemne. 
Timpul calculat pentru încărca- 
carea, transportarea și descăr
carea lor din vagonete era cal
culat la 6 tme, cu cca. 2o — 3o 
de muncitori.

Datorită însă spiritului de 
sacrificiu al muncitorilor, — pen 
tru a nu stagna producția,-----
ei au realizat acest lucru în nu
mai două ore de muncă.

Efortul lor merită a fi scos 
în evidență și a fi urmat.

Mulțumesc călduros locui
torilor orașului Deva pen
tru felicitările transmise cu 
priiejuj victoriei obținută Ia 
19 Noembrie).

anul 1947
In acest scop, populația o- 

rașului trebue să se prezinte la 
Primărie, unde contra sumei de 
joo lei, ve primi pentru comp 
lectare, un formujar tip.
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tov. Grigoraș, președintele Co
misiei Locale a sindicatejor uni
te, conducătorii sindicatului mi
nerilor și minerii deja'această e- 
xploatare. ’

Solemnitatea 3 fost deschisă 
de tov. Florea președintele sin
dicatului, care a datf cuvântul ce
lui mai bătrân miner al exploa
tării și unuia dintre minerii cari 
au obținut cel mai ridicat randa
ment în producție, tov. Trifân, 
care a adresat tovarășilor săi 
câteva cuvinte de imboldjja mun 
că pentru mărirea producției.

Tov. Crețu după ce a adus 
salutul raionalei P. C. R. Va
lea Jiului, a 'fădut o paralelă în 
tre trecut și prezentul plin de 
perspective pentru întreaga-mun

Ce’.ve’lrea stfitull minerilor
A măi vorbit: tov. Ștefan, 

reprezentantul P. S. D. și tov. 
Crețu, reprezentantul P.C.R.

Fanfara, împreună cu asisten
ță, a intonat „imnul minerului” 
și „internaționala”, A urmat de- 

; an 
mai vorbit tov. Soit Petre, ing. 
Braha și tânărul Dani Andrei, 
constructorul statuii, care, în- 
tr’o cuvântare vibrant ăși-a e- 
xprimat mulțumirea de a fi pu 
tul imortaliza chipu] minierului 
cu figura înăsprită de muncă.

raa<—t—■ ■nwKwv’ - • ■■

După terminarea solemnității 
dela expjoatarea Petrila, mine- 
nerii s;au deplasat în centrul 
coloniei unde a avut loc desveli 
rea statuii minerilor,'ridicatăi'din 
inițftatrva resortului cujturalalCol 
misiei Locale a Sindicatelor, cu . svelirea statuii după care 
sprijinul direcțiunii societății 
„Petroșeni”..

Ceremonia desvelirii statuii a 
fost deschisă și prezidată de tov. 
Cucuruz, responsabilii) resortu 
lui cultural al sindicatului^’..

Sentința în procesul contra* 
bandiștilor de aur a 

Sutlu Fiiip, Anca Nîcolae șl Gâzdac Teodor 
condamnați la câte 6 luni închisoare

In ședința din ziua de 9 Dec. 
a. c. Completul de judecată al 
Secției Il-a Tribunalului Deva, 
în compunerea d-lor: Tiberiu 
Rusii președinte, Emil Chirică 
a» vor, B un procuror. și V. 
Butiu grefier, judecând în proc- 
cesul contrabandei cu aur, a pro 
nunțat următoarea sentință:

Condamnă pc înculpații: Su- 
ciu Filip, Anca Nicolae și Găz- 
dac Teodor, la câtiei 6 luni închl- 
chisoare corecțională și 5 milioa 
ne lei amendă corecțională.

Inculpatul Onea Ion: 2 luni 
închisoare corecțională și 5oo 
mii lei amendă corecțională.

Inculpata Suciu Margareta 5 
sute mii lei amendă corecționa
lă. i i , I

Deasemenea, Tribunalul dis
pun* confiscarea corpurilor «tc-

Citiți in 
pagina 2-a 

Dec’at ații 
le lui Mo- 

lotov în 
subcomite
tul Nr. 3 
a O. N. U.

citorime din ț'ara noastră, subli
niind necesitatea de a pune toate 
forțele creatoare în slujba re
construcției țării.

D. ing. Panaitescu și-a expri
mat mulțumirea prilejuită de vie 
toria minerilor de sub conduce
rea d-sale și și-a exprimat con
vingerea că această victoriei va fi 
menținută și în viitor.

Dl. ing. Gaicu a făcut o suc
cintă ănaliză a sarcinilor eco
nomice prevăzute de Platforma 
Program, insistând asupra nece
sității ele a se pune bazele unei 
industrii grele a cărei înfăptui
re este în strânsă legătură cu to 
najul cărbuneiui extras'de mine
rii din Valea Jiului.

licfe (1,183 kgr. aur și suma de 
lei 11 milioane)) în favoarea B- 
N. R. și obligă pe inculpați sS 
plătească:

1 leu despăgubire reclamau 
tei B. N, R.

joo.ooo lei amendă către stat. 
2oo.o<>o lei chcțtueli de jude

cată.
Dolborând toate incidentele ri 

dicate de apărare, justiția și-a 
făcut și acum datoria și sperăm 
că și-o va face și în viitor.

Noi incidente 
1? Calcutta

CA' XJTTA. — La Calcutta 
au a 17 loc nouî incidente, în 
curși W cărora lo persoane au 
fost ludse și 95 rănite.

Jnl 12 Decemvrie 1940.

La Passionaria
51 de ani dela 

nașterea el
La 9 Decembrie a.'c. s’au îm

plinit 51 de ani dela nașterea ne
înfricatei luptătoare pentru cau
za democrației, Dolores Ibar- 
ruri (La Passionaria). Fiică de 
muncitor minier ea!însăși fiind 
muncitoare, a fost aleasa lucră
torilor din Oviedo- Curajul și 
inteligența sa au situat-o în frun 
tea muncitorimii conștiente, care 
lupta pentru pace, pentru ferici
rea poporului spaniol. Când 
mercenarii lui Franco, ajutați de 
fasciștii lui Hitier și Musolini, 
âu ridicat armele, împotriva ti 
nerei democrații spaniole, ea a 
fost cea dintâi care s'a dus sM 
lupte pe baricade.

Dar intervenția străină a im
perialiștilor a aruncat poporul 
spaniol în ghiarele fascismului 
La Passionaria împreună cu gru 
puri întregi de partizani a păiâ- 
sit Spania pentru a Iduce mai de
parte lupta pentru cauza demo
crației

Această luptă a ei jaf devenit 
cunoscută în lumea întreagă și 
ăstăzi La Passionaria ocupă lo- 
-sil ce i se cuvine în rândul 
Federației Mondiale a Femeilor 
Democrate organizație care a in 
scris în programul ei nimici
rea ultimelor rămășițe ale fas
cismului de pe întreg globul pă
mântesc și în primul rând în
lăturarea regimujui fascist al tai 
Franco.

Tratatele de pace
După cum s’a anuntat dm 

New-York, cei patru miniștrii de 
externe au căzut de acord asup
ra tuturor chestiunilor rămase 
în suspensie î.n legătură cu cele 
cinci tratate de pace, cu excep
ția câtorva mici probleme teh
nice ce vor fi soluționate de e- 
xperți. S’a mai anunțat că trata
tele de Pace cu România și Bul
garia simt complect gata pentrn 

semnare.
Problema încheerii tratatelor de 
pace cu foștiiraliați ai Germaniei 
hitleriste n’a fost o problemă u- 
șoară pentru națiunile învingă
toare. Discuțiile în legătură cu 
ii ce astă problemă au fost lun
gi și grele, mai cu seamă în ur
ma deosebirilor de vederi ivite 
între marile puteri în mai multe 
chestiuni (economice, cu privire 
la reparații, dunăreană, Triest 
și altele mai mici).

La Conferința de Pace dela 
Paris anumite delegații care se 
aflau spjb influența cercurilor 
reacționare au căutat să dea o 
amploare acestor deosebiri de 
vederi pentru a produce o rup
tură între marile puteri, zădăr- 
nicindu-se astfel pacea.. La un 
moment dat lucrărijc dela Paris 
se împotmoliseră și conferință 
părea că merge spre un eșec 
sigur.

Datorită însă atitudinii ferme 
și hotărâte a delegației sovietice 
de ă se ajunge la o înțelege 
re asupra celor cinci tratate de 
pace, conferința a putut fi scoa
să din impas și lucrările au por-

— Continuare In pag. 2 —
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VI S ȚA POLITICA Lfl Zi
Camera deputaților î> șl continuă 

intens activitatea
întrunirea membrilor C. C. al P. N P. din întreagă tară 

Deschiderea sesiunii Sf. Sinod

Camera deputaților și-a coi? ^Paraschiveseu Bălăceanu Deca- 
tinuat lucrările Sâmbătă dim- ' nul Barou]ui Ilfov, Prof- univ. 
sub președinția d-lui Mihail Sa-, 'Ștefănescu-Goângă, Sever Pa- 
doveanu. > f» schievici, Miron Constantinescu,

A fost alcătuită următoarea 
comisiune de redactarea proec- 
tului de răspuns la Mesajul Tro
nului :

Prof. Constantinescu-Iași, av.
*

Ședința de Luni s'a deschis 
1a ora io. dim. sub președinția 
d-lui Mihail Sadoveanu. După 
ce s'a cetit sumarul,ședinței pre
cedente președintele â anunțat 
că potrivit dispozițiunilor regu 
lamentare Camera urmează a fi 
împărțită în nouă secțiuni. Re
partizarea se face prin tragere 
la sorți.

*

Duminecă dim. la sediu] cent
ral al Partidului Național Popu
lar s’au întrunit membrii co
mitetului central din întreaga ța
ră. Au participat delegați ai tu
turor organizațiilor județene ale 
Partidului precum și parlamen

Mujic Mihai, P. P. Suciu, L. 
Filderman, Vasile Rășcanu, P» 
povici Bujor, Eduard Mirto, Ni- 
colăe Graur, Achile Șaraga, E- 
duard Manolescu și Czaki Bela.

*
tarii. După cuvântul de deschi
dere ăl d-]ui prof. Vlădescu-Ră- 
ocasa au luat cuvântul dl- prof. 
univ. Andrei Oțetea și'mai mulți 
reprezentanți ai organizațiilor ju 
dețene...

*
Comisiunea pentru redactarea 

răspunsului la Mesajul Tronului 
s’a întrunit Luni dim. în una 
din Secțiile Camerei pentru a 
examina și discuta proectul de 
răspuns întocmit de d-nii de- 
putați Constantinescu-Iași, Ște- 
fănescu-Ooangă și P. P. Suciu.

*
BUCUREȘTI. — Luni dim. 

s’a deschis sesiunea Sf. Sinod.

Interdicția folosirii energiei atomice: 
în scopuri militare nu înseamnă că 
utilizarea energiei atomice JjLJttL- 
puri pașnice trebue împiedicată

NEW-YORK, 9 (Agerpres). 
Tass transmite: Subcomitetul 
No. 3 înființat de comitetul po

litic pentru a elabora o hotă- 
rîre de comun acord asupra re
ducerii generale a înarmărilor 
a aprobat astăzi după discuțiu- 
ni prelungite șjiuneori chiar fur
tunoase, al doilea punct al re
zoluției, astfel cumț'a fost formu
lat de delegația sovietică, cu mi
ci amendamente.

Vorbind astăzi Molotov a sub 
liniat că interdicția (folosirii ener
giei atomice în scopuri militare 
nu înseamnă că utilizarea ener
giei atomice în scopuri pașnice 
trebue împiedicată. Molotov a 
accentuat qă principala caracte
ristică a situației prezente este

faptul că până acum atențiunea 
s’a concentrat asupra modului 
de â utiliza energia atomică ca 
armă și că nu se aude nimic 
despre intențiunile de a folosi 
energia atomică în scopuri paș

nice. Prohibind armele atomice 
ca atare, ar înseamnă că suntem 
împotriva utilizării energiei a- 
tomice în scopuri militare șî in
tenționăm s’o folosim în ste
puri pașnice.

Pe marginea situației din Grecia

Tsaldarls încearcă să creeze un conflict 
Internațional pentru a camufla brutali

tățile fasciste grecești

JHH?! Acțiunea pentru ajutorarea 
regiunilor bântuite de secetă

Noul sume donate pentru ajutorarea 
regiunilor lovite de secetă

Au mai donat pentru regiu
nile lovite de secetă, următorii 
cetățeni din orașul Deva.
Haszkel Leopojd 3oo.oop
Samuel Emeric 2oo.ooo
Kristof Rudolf 2oo.ooo
Solomon losif 2ooino<aa
Max Mauriciu 2oo.ooo
Kohn Ludovic 1OOJOOO

Donății anterioare 9.24o.ookj
Total general 11.56o ooo,

Toma Maria Vo DpO

Juhasz Ludovic 12o..ooo
Bickel Adojf 2oo-ooo
Qherghely GeZa loo.ooo
Farkas Andrei 2oo.ooo
Szendrovici Simion 5oo.oO|O

Total 2.32o.ooo

Organizații fasciste 
subterane descoperite 

In Slovacia
PRAGA. — Organele de si

guranță slovace au reușit să de
scopere și să facă inofensivă o 
organizație fascistă subterană 
Idin Stoviacia.qane făcea propagau 
dă f.‘< Istă, îndemnând pe slova
ci să saboteze măsurile guver
nului și orgtaniza grupe înar
mate. Această organizație era’în 
strânsă legătură cu o altă orga
nizație subterană din Estul Slo
vaciei, în fruntea căreia se aflau 
mai mulți preoți catojici.. Au 
fost arestate 16 persoane,

NEW-YORK, 9 (Agerpres), 
Tass transmite:

Purtătorul de cuvânt al con
siliului american al luptei pen
tru Grecia democrată a declarat 
presei că, consiliul condamnă tri 
mitereă de către Marea Brita
nii în Grecia a untii supliment 
de lo.ooo arme automate, ca
re r ermit creșterea armatei gre 
cești. Aceasta este o adevitrată 
sfidare a aspirați uni lor popoa

relor lumii către libertate și de
mocrație.

D-sa a înfierat călătoria lui 
Tsaldaris în Stateje Unite ca o 
încercare disperata deja/provoca 
un conflicr intemațioinal pen
tru a abate atenția lumii dela 
îndapacitatea guvernului Tsalda 
Iris de a tstabityiordinea î'n Grecia 
sfâșiată de răzbjoi și ca o în- 
dare de a camufla brutalitățile 
fasciste grecești condamnate de 
opinia publică mondială.

Ziarul „Pravda” despre acordu 
din consiliul miniștrilor de externe

C. A. R. S.-ul mulțumește salarlafilor soc. Derubau 
pentru prețiosul sprij n acordat regiunilor 

lovite de secetă

PRIMÂRIA ORAȘULUI DEVA
C. A. R. S.

aduce și pe această cale viile sale mulțumiri funcționarilor 
|t aigajaților societății „Derubau" din Deva, cari, înțelegând spi
ritul vremii, au dat o netăgăduită dovadă de Înalt iplrlt patriotic, sub
scriind per tru regiunile lovite de secetă, suma de Lei 11.289 600

Conferința d-lui Dr. Popovici
despre „Capitalul biologic11

In dadrul ciclului de conferin 
țe organizat de F. D. F. R., or
ganizația Deva a avut loc Sâm
bătă 7 Decembrie a. c., în sala 
festivă a Prefecturii, conferin
ța d-lui Dr. Popovici președin
tele Sindicatului Sanitar din ju
dețul Hunedoara, despre „Capi
talul Biologic”.

După ce prietena Florica Va- 
«ilie secretara F. D. F. R. din 
Deva prezintă pe distinsul con
ferențiar, ca unul dintre inte
lectualii județului care s’au a- 
Lăturat luptei pentru ridicarea

nivelului cultural și sanitar al 
masselor, luptă pe care F. D. F. 
R. o duce deja înființarea ei, a 
luat cuvântul dl. dr. Popovici 
Care și-a desvoltat conferința în 
mijlocul aplauzelor repetate ale 
mulțimii prezente.

De vânzare

A
Cisă in cenți<i, constând din 
4 camere, bae, d'oendlnțe, 
dus 2 camere, Wu călărie.

Deva, str. Octavian xa 14
Doritorii se vor ai? ia la

D-na Daniel,» Cluj,
2 j str Cartesluu 11.

Tratatele ae pace
Urmare din pag. l-a

nit pe drumul cel bun, ajungân- 
du-se într’un timp relativ scut 
la un acord comp]ect asupra tu- 
turor chestiunilor.

Prin rezolvarea tuturor che
stiunilor litigioase, miniștrii de 
externe ai celor patru mari pu
teri au putut să salveze pacea.

Poporul român dornic de pa 
ce și libertate salută cu bucurie 
acest succes:,a 1 Conciliului mini
ștrilor și 'așteaptă cu nerăbdare 
ziua semnării tratatului 
de pace pentru a putea păși 
cu un ceas mai devreme în ma
rea familie a națiunilor iubitoa
re de pace și libertate. In aceste 
zile de bucurie gându] poporu
lui român se îndreaptă cu recu
noștință către eroicele popoa
re ale Uniunii Sovietice care du 
pă ce ne-'au eliberat Țara și a- 
cum ne ajută s’o refccern, au 
sprijinit în fața Conferinței de 
Pace lupta noastră pentru în
cheierea unui tratat de pace e 
chitahil

C. Mag 0a lin

MOSCOVA^ 9 (Agerpres). 
Tass transmite: Observatorul 
ziarului PRAVDA scrie în ]egă- 
tură cu 'acordul miniștrijor de 
externe asupra tratatelor de pa
ce cu Italia, România, Bujgaria, 
Ungaria și” Fin landa:

Miniștrii de lafaceri streine au 
reușit să înlăture obstacoje de
stul de serioase și au ajuns la 
ținta negocierilor prelungite și 
complectate cu privire la che
stiunile practice ale organizării 
păcii. Era inevitabil ca unele din 
deriziunile adoptate sainu.fie ca
racterizate prin compromis. To
tuși rezultatele generale ale a«

tivrtății în aceasta direcție con- 
stituț o mărturie pentru posi
bilitățile obiective ale unei coo
perări rodnice între mările pu
teri.

Experiență consiliului miniștri 
lor de afaceri streine în cursul 
pregătirii tratatelor de pace cu 
foștii sateliți ai Germanicii a do
vedit odată măi mult că deciziile 
politice internaționale de impor
tanță sunt pasibile numai pe 
baza unei adevărate înțelegeri 
și colaborări între principalele 
mari puteri, carewu purtat greul 
răspunderii în lupta contra agre 
sorilor fascist <■

Poporul bulgar salută
Congresul panslav dela BelgraJ

SOFIA, 9 (Agerpres) Deschi
derea congresului tuturor sla
vilor Ia Belgrad a fost întâm
pinat cu o satisfacție sinceră de 
întreg poporul bu]gar. Ziarele 
publică articojc consacrate uni
tății slave iar azi ja Sofia a fost 
convocată o întrunire solemnă 
la care a vorbit secretarul ge
neral al comitetului național al

Frontului Patriei Tsola Dragol- 
ceVa, subliniind că unitateafslavă 
nu reprezintă un pericol pentru 
pacea mondială.

IERUSALIM- — Atacurile 
organizațiilor teroriste evrccșli 
din Palestina continuă. Mai' mul
ți soldați britanici au fost ră
niți de explozii unei mine.

De vorba cu 
corespondenții 

Tov. D. Vasile - Baru-M-ar?:
Trimitc-ne fotografie, pen
tru â-ți putea face legiti
mația necesară.

Tov. Edu Dumitru, — Teliuct 
Inferior,
Tov. Lapsauczky losif - Lonlela; 

Așteptăm să ne scrieți.
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