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COMUNICATUL
Comisiunii Centrale Electorale 

pentru alegerea de deputa|l 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Se împlinesc 13 ani de când 
■undtorli CFR-iști dela Grlvlja 
fi dn toate celelalte ateliere din 
țață, au pornit lupta împotriva 
acelora care au înăbuși tn sânge 
dorințele arzătoare ale mun
citorilor care nu cereau de
cât libertate șl pâine pentru 
întregul popor.

Atelierele Orlvifa sunt 
veșnice mărturii, care po
vestesc an de an, despre 
na tratările șl masacrele să
vârșite de guvernul na|ional- 
(Srănesc condus de Maniu 
fi Vaida, In anul 1933.

In timp ce la începutul 
anului 1933, guvernul oațio- 
nal-tărăneic pornește la un 
nou asalt împotriva masse- 
lor populare cu scopul de a 
asigura p'ata ratelor împru
muturilor străine, dobânzi'or, 
cheltuelile înarmărilor prin- 
tr’r' nouă lovitură coDtra 
standardului de viafă a ce
lor ce muncesc, clasa mun- 
dtoire răspunle printr'un 
val de lupte organizate fi conduse 
de Partidul nostru pe baza F.U.M. 
de jos.

Această luptă întreprinsă de 
ouodtjrlmea CFR-lstâ a dat o

Tov. CHIVU STOICA

ovftură hotărlt^are încercărilor 
guvernului Nalional-Țărânht al 
lui Man u și Viida Voevod pre- 
eum fi planurilor lor de scădere 
a nivehlul d-: trai al muncitorim i 
fi funcționărimii C P.R. fi din 
toată (ara.

Luot-le din Ianuarie fi Februa
rie 1933 — desfășurate sib lo- 
dn< a F.U.M. de jos, sub condu
cerea mun.lt rimti românești 1" 
frunte cu tov. Gheorghiu Dej, Chivu 
Stoica, Vasiikhi și alții — au avut 
o l«prrtdn|ă politică covârșitoare 
pentru |*ra noastră Ele au con
stituit o co Itu ă h tărltoare Io 
tof'-'i clas I m ncdoare din Ro 
aiânia, o eotnu 1 h lă'îtoire tn 
însăși via(a poporului n mân.

Muncitorimea CFR-lstă nu a 
iMptat număr pentru apărarea drep

turilor sale economice, pentru 
îmbunătățirea salariilor, dar, păt- 
trunsă de un înalt sentiment pa
triotic și ccnștleniă, a îoțels să 
du.ă lupta împotriva stării de a-

Tov. GH. GHEORGHIU-DEJ 
conducătorul luptelor dela Orlvița 

sediu instaurată de guvernul na- 
tional-|ărănlit al lui Maniu șl 
Vaida, stare de asediu care în
semna atunci deschiderea drumu
lui spre fascizarea tării noastre șl 
îmn'edicarea luptei muncitorimii 
CFR Iste.

Luptele eroice din FebruaJe 
1933, duse cu atâtea sacrificii de 
muncitorii CFR-I>tl s’au soldat 
cu obținerea mai multor avantagli 
economice pentru silarlatll CFR- 
Iștl șl, nu numai atât, el au barat 
pentru un timp drumul fascismu
lui In (ara noastră.

Tovarășul Qheorgh'u Dej în ra
portul politic al C. C. arată că: 
.Ceferiștii, primii |ovl|l de asaltul 
reacțiunli, dau semnalul luptei. 
Lor li se alătură muncitorii petro
liști, forestieri, textiliști, etc., întră 
în grevă pentru recâștlgirea drep
turilor pierdute, pentru revendi
cările economice imed ate, împo
triva stării de sediu, pentru Izgo
nirea guvernului fasclzant națio
nal (ărânesc, cere răspunde prin 
măcelărirea a sute de muncitori 
oeferlșfi, prin întemnițarea altora, 
prin desfășurarea unei terori ne
maipomenite".

Muncitorii ceferiști au fost primii 
care s’au jertfit pentru drepturile 
muncitorilor.

Jertfele lor — veșnic neuitate 
— au t'eilt In Inlm le tuturor 
muncitorilor din (ara noastră, a- 
Cta voință, hotărâre de luptă și 
sacrificiu, pentru drepturile și li
bertățile tuturor oamenilor muncii, 
p*nlnr a duce li pt* șl mal hoți
răți uniți F F U M. pentru a 
atârpi od^ti pentru totdeauna 

reactiunea de azi condusă de Ma- 
niu, acela care l i Ori vița a pus 
armata să tn gă ia luptătorii ce
feriști.

Lupta deslănțtilă contra mun
citorimii [la Grivifa a f st 
continustă de conducătorii 
partidelor .ktorlce* în frunte 
cu Maniu șl Brăt anu care 
și după 23 August refuză 
să colaboreze cu forțele de
mocratice, promovând ace
leași metode fasciste din 
trecut, maltratând oamenii 
muncii, oameni pașnici și 
dornici de libertate, așa cum 
s’a îniâmplat la 24 Februa
rie 1945 sub Râdescu, la 8 
Noembrie șl la C'i J în Ia
nuarie 1946 Toate aceste 
au fost provocate de hu
liganii cond șl de clica Iul 
Maniu.

Acești domni care n’au 
învă(at nimi: din g'eșellle 
lor din trecut, nu mat pot 
juca nici un rol politic în 
tara noastră deci trebuesc 

în’ăturați ca cel care se pun dea- 
cnrmtzișul drumului democratic 
pe care merge poporul nostru.

Consecvent trecutului lor de 
luptă pentru dreptate și progres, 

Tov. GHEORGHE VASILlCHI

forțele real democrate unite chea
mă în preajma mari bătălii a ale
gerilor întregul popor la luptă 
pentru distrugerea reacțiunli, pen
tru creerea unei Românii cu ade
vărat democratice in care «Grl- 
vița' și toate nenorocirile Izvo- 
rlte din politica dusă de acei 
care au ordonat tragerea In po
por, să nu se mai repete nici
odată șl In care fo’țele democra
ției unite vor așgurt un viitor 
fe leit ponorului Întreg.
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Pentru efectuarea alegeri
lor de deputațl ai Sovietului 
Suprem si Uniunii Republice- 
lor Socialiste Sovietice au fost 
formate 1 339 districte electo
rale printre care 682 districte 
pentru alegerile de drputati 
în Sovietul Uniunii iar 657 dis
tricte pentru alegerile de de- 
puteți In Sovietul Naționalită
ților. In cadrul districtelor 
electorale au fost formate 
149 798 circumscripții electo
rale.

Până la orele 8 în seara 
zilei de 11 Feb uarie din par
tea tuturor comisiunilor elec
torale de districte au sosit 
date c< mplete asupra numă
rului alegătorilor înregistrați 
șl asupra prezentării lor la a- 
legerile pentru Sovietul Sup
rem al Uninnii Republicelor 
Socialls e Sovietice.

Co form acestor date, tn 
toate districtele electorale au 
fost lnreglstra|i 99 550 225 ale
gători.

HORIA
tn ziua de 15 Februarie, se 

Împlinesc 161 de ani de când 
au fost trași pe roată lup
tătorii Horla șl Cloșca, con
ducători — alături de al treilea 
martir, Crlșan, — ai răscoalelor 

țărănești pornite din \Munțit Za- 
randulul. Țăranii sau răsculat 
pentru înlăturarea tobă get, pen
tru pământ, împotriva moșierilor, 
pentru libertate e onomlcă, so
cială șl națională Dela răscoala

Fostul primar legionar din Deva 
în fata Justiției

■l trcbiie i* prlmeaică pedeapsa binemeritat* 
pentru fârâdeieglie comise de el fl banda sa

Ma'țt 12 Ftbruarie a. c. în 
foța comp etu'ul de Judecată al 
Tribunalului din Deva campus 
d'n d-nil Președinte Voitanovlci, 
proru'or Duncea ți Julec. Mirșa, 
a opurut legionarul Bjtca Ntco-

In alegerile de deputați pen
tru Sovietul Suprem al Uniu
nii Republicelor Socialiste So
vietice au votat 99.076.353 a- 
legători sau 99 5% din numă
rul total al alegătorilor Înre
gistrați.

In cursul zilei de 11 Feb
ruarie comislunlle electorale 
de circumscripții au totalizat 
voturile exprimate pentru can
didați! înregistrați pentru So
vietul Suprem al Uniunii Re
publicelor Socialiste Sovietice.

După datele comunicate de 
comislunlle electorale de dis
tricte, alegerile de deputați tn 
Sovietul Suprem au avut loc In 
toate circumscripțiile șl dis
trictele t lectorele.

Toți deputății aleși sunt can
didați ai blocului comuniștilor 
și celor fără de partid.

Corn siunea centrală electo
rală va avea posibiltate să 
publice tn ziua de 14 Februa
rie 1946 rezultatul complet al 
alegerilor.

dela Bobâlna, la răscoala lai 
Doja până la cea a lut Horla, 
drumul poporului din Ardeal pen
tru libertate șl o viață mal bună 
a fost udat de multelori cu sânge. 
Horla a r altuia peiura Arutui w.

erou al poporului oprimat de 
grofii maghiari. Conducătorul răs
coalelor iobagilor asupriți, desti
nați să robească unei clici de 
exploatatori a fost condamnai

Continuare ta peg. 2-a

dlm, fostal primar al Devei tn 
timpul de tristă memorie al te
roare! legionare. El trebae să 
dea acum socoti aii tn fața Jus
tiției de toate neleg.ulrile sale

— Coi Canar. la ș<. 1 —



2 ZORI NOI

Situația semănăturilor de toamnă
1 în județul Hunedoara

1 Până azi gerul nu a cauzat nici o pagubă
Ia urma constatfrllor făcute pe 

teren de dl director de agricul
tură Șoica, precum și pe baza ra
poartelor primite dela inginerii 
agronomi șefi de ocoale din jjdeț, 
reeie că până In ziua de ari în- 
cămânțârlle de toamoă n’au sufe
rit nimic din cauza gerului. Pe 
întreg cuprinsul județului recolta 
de grâu este frumoasă și avem 
speranță că recolta va fi bogată.

Situația Centrelor de ma
șini agricole și situația 

tractoarelor din județ
După cum am anunfat In nu

merele precedente ale ziarului 
nostru, avem patru centre prin
cipale de mașini agricole în județ.

Pentru centrul de mașini agi- 
cole dft Strei — cel mai mire 
centru de maș ni agricole din ju
dețul Hunedoara — s'au luat toate 
măsurile pentru amenajarea lui.

Lucrările de reperațfuni a trac
toarelor continuă. In urma verifi- 
clriior făcute situația tractoarelor 
se prezintă astfel:

In prezent județul are ca pro
prietate 25 de tractoare dintre 
care II tractoare in stare de 
funcționare, 8 tractoare se află in 
reparații și 6 t actoare refarpate.

Camera agricolă a cerut 
100 000 000 lei credit pen
tru Centrele de mașini
Datorită situației financiare grele 

prin care trece Camera Agricolă 
a județului Hunedoara, Consiliul 
de administrație Întrunit in ziua 
de 12 Februarie a. c„ a cerut 
un credit de lOO.OCO.OCO lei pen
tru a înzestra și amenaja centrele 
de mașini agricole cu tot ce este 
necesar pentruca în primăvară să 
putem începe campania de însă- 
mâ.nțări imediat ce timpul va de
veni favorabil.

Măsuri luate în domeniul 
pomicol-legumicol

La ședința ținută de d director 
al Camerei Agricole Șoica cu ing. 
agronomi yt.fi de ocoale, în ziua 
de 5—6 Februarie, s’au luat mă
suri de a se organiza de către 
șefii de ocoale centre de răsaduri 
de legume șl pomi necesare agri
cultorilor, în următoarele localitâ(i:

1. La Ocolul agricol Giosglu 
organizat pe lângă școala din Fold.

2. La pepiniera Camerei Agri
cole In comuna Bâlcea Mare.

3. La Ocolul Agricol Hițeg șl
4 La O olul Agricol din lila.
Pentru toate acest» centre de 

pepiniere șl răsaduri, Camera 
Agricolă pune la dispoziție răsad
nițele și semințele de legume ne
cesare.

Dela aceste centre toți tiranii 
se vor putea aproviziona în pri
măvară cu tot felul d* răsaduri 
de legume.

Măsuri pentru cultivarea 
pomilor

Deasemenea s’au luat măsuri 
pentru organizarea de echipe pen

tru curățirea și stropirea pomilor. 
Se vor forma echipe pe baza ta
belelor cu proprietarii de pomi 
din județ și în primul rând în 
regiunile Importante din punct de 
vedere al pomiculturii ca: Geoa- 
glu, Ilia, Dobra, Hațeg. In regiu
nile unde nu se va reuși să se 
organizeze echipe permanente, 
activitatea de îngr j’re a pomilor 
o vor duce proprietari de pomi care 
vor fi îndrumați in acest sens.

Stropirea pomilor se va face 
cu aparatele de stropit ale ocoa
lelor.

Situația financiară a Ca
merei Agricole din jud. 

Hunedoara
Camera Agrlcoiă una dintre 

cele mai Irrp >riante instituții în

Fetaeile din România 
se pregătesc pentru primul lor congres

Ne aflăm în fața unui evenl- 
mtnt foarte important. Femeile 
din toate catrgiriile din întreaga 
țară se pregătesc pentru a se pre
zenta la primul Congres al Fe
meilor din Rumân a, ce va avea 
loc In 4 Ma tie, a. c.

Sugestia venită dela Paris, dela 
primul Corgrts internațional al 
femeilor, a fost primită cu toată 
dragostea de femeile din țara 
noastră. Astfel comitetul de ini
țiativă lucrează pentru pregătirea 
Congresului din țară la care 
vor lua parte peste 500 de dele
gare din țară. Punctele principale 
ce se vor desbate în acest Con
gres sunt următoarele: Lupta 
contra rămășițelor fasciste. întă
rirea democrației fn țara noastră. 
Ridicarea femeii din punct de ve
dere politic, cultura și economic. 
Protecția mamei șl a copilului, etc.

Femeile înțelegând că fascismul 
a fost cel mal mare dușman ce-a 
stat In calea drepturilor lor, au 
stabilit la Cong esul dela Paris, 
că lupta Împotriva rămășițelor 
fasciste este prima lor datorie. 
Fed raț'a internațională democra
tică a femeilor, ce sa creat va fi 
un puternic iuitrument pent u în
lăturarea încercărilor fasciste șl 
reacționar» de a mal turbura pe 
viitor pacea lumii.

S’a hitărât creerea unei Fede- 
derațli democratice a femeilor fn 
toate țările Indiferent de partidul

comisiei județene de control
pentru desăvârșirea reformei 
agrare a județului Hunedoara
In ultimele zile, Comisia 

J'idfț ană de control pentru 
d sâvârștrea reformei agra
re din Județul Hunedoa a, 
șl-a continuat lucrările ex- 

domenlul agrar, — după cum a 
declarit d. director Șoica — este 
intr’o situația financiară critică. 
Lipsa de venituri împiedică activi
tatea științei’agronomice pe teren.

Veniturile deși valoarea ba
nului a scăzut, au rămas aceleași 
ca șl acum zece ani.

Se Impune foarte insistent ma
jorarea și asigurarea veniturilor 
acestei instituții spre a fi in po
sibilitate de a pune la dispoziția 
plugărimii și inginerilor agroncml 
toate cele necesare pentru dez
voltarea cât mai rapidă a agri
culturii prici transformarea meto
delor de muncă primitive depănă 
acum în agricultură mcdernă pen
tru ridicarea nivelului de trai a< 
țăranului, pentru înflorirea țării 
întregi.

sau gruparea cărora aparțin, pen- 
trucă toate au Interesul de a-și 
realiza drepturIL lor specifice fe- 
menine șl de a ajjta la construi
rea unei patrii prospere.

Femeile franceze, engleze, iu
goslave, bulgare, în frunte cu cele 
din Uniunea Sovietică, au dove
dit prin rezistența lor In timpul 
războiului fascist și prin votul lor 
recent, că omenirea se poate bi
zui pe rațiunea femeii și pe voința 
ei depace.

Dcatemenea organizațiile feme- 
nlne antifasciste din diverse țări 
arată că femeile au știut să meargă 
la lădâcina răului.Să urmăm exem
plul strălucit al femeilor din răsărit 
șl apus care iau parte activă în 
viața publică, dacă voim cu ade
vărat să pornim pe drumul unei 
reale democrații.

Pot fl mândre femeile din Ro
mânia că datorită Guvernului 
de concentrare democratică pen
tru susținerea căruia au luptat și 
ele, se pot întruni »ă-și spună 
dorințele, pot ho:irâ șl ele dea- 
cum Înainte de soarta și viitorul 
copiilor lor.

Lacrimile vărsata în cel cinci 
sni de războlu a plămădit destul 
la temelia păcii. Astăzi femela din 
R mâi la nu mai plânge, nu mal 
stă deoparte, cl muncește, luptă 
alături de soțul el, alăluri de toate 
femeile lumii pentru democrație, 
pace și progres.

proprllnd Fundația Dr Mihu 
din comuna Vnerea-Cugtr- 
Bd'cdlș.

Comisia tșl continuă lu
crările mai departe.

i ‘Uufturut
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Na art Horea mormânt
Domnit l tăiai â șl-afarâ-l lâsarâ, 
Un vultur s’a hrănit din trupa-l sfânt 
Si vulturul nu poată si moară

Pe creste pribeag, 
Veac după vtae, 
Sbooră. tot sboart 
Șt vulturul nu poate sd moară

Dormit visează arăt
li strânge o ghiarâ de gât, 
Un plisc te scoberte ochit, urechile 
S’au prins blestemele, străvechile.

Șl vulturul tncă.
Din stâncă tn stâncă
Tot sboard, tot sboară

■■I ii ir n ’itbmmK!

H O R I A
— Urmare din pag. 1-a —

după legile habsburgtce șl ucis în 
chnurt îngrozitoare, prin sfă â- 
marea trupului, pe roată. Dela 
Horla șl până azi nu numai în 
Ardeal ci pe tot pământul ro- 
român'sc s'au perindat multe re
voluții și răscoale pentru pământ 
șl libertate. Dar toate aceste, deși 
reprezintă pași marl pe drumul 
libertății au lăsat neîmplinite Idea
lurile pmtru care Horia, Cloșca 
șl Crișan s’au ridicat în fruntea 
iobagilor din Ardeal.

Programul social și politic în
scris de Horla pentru Iobagii 
Ardealului și prin răsunetul lui 
istoric pentru tot poporul român 
nu s’a îndeplinit decât tn zilele 
noastre Ei s’a înfăptuit in strânsă 
legătură a luptelor țărănimii pen

Ceferiștii din Simeria 
lupți pentru mărirea producției

Muncitorii ceferiș’i stan ca 
întotdeauna tn primele rân
duri ale efortului pentru mă
rirea producției. Azi, când țara 
întreagă este încleștată tn fo
cul bătăliei pentru reconstruc
ție, pertru vindecarea rănilor 
provocate de războiul fascist, 
muncitorimea ceferistă răs
punde provocărilor reacțiunii 
muncind zi și noapte la sec
toarele lor de mun ă Mărirea 
efortului de ridicare a pro
ducției este răspunsul lor Ia 
uneltb ile acelora ce vor să 
compromită regimul care se 
străduește să îmbunătățească 
vieața celor ce muncesc.

Demnă de a fi relevată 
este în această privință fapta 
muncitorilor cazangii dela a- 
telierele C. F. R. Simerla. La 
propunerile secției I locomo- 
motive, el au primit cu bucu
rie să lucreze fn cursul nop
ții, schimbând astfel orarul 
lor obicinu t, pentru putea 
îndeplini programul de lucru 
la care s’au angajat. Din lip
să de combustibil uzina elec
trică nu poate furniza deoda
tă torentul necesar pentru a 
pune tn mișcare toate mașl- 
nlle-unelte ale atelieru'u'. Com- 
presoarele neputănd funcționa 
din acest motiv tn timpul zi
lei muncitorii cazongii erau 
fn situația de a nu putea 
presta munca ce ar ti trebuit 
să o depună.

Prin hotărtrea lor de a luc
ra tn timpul nopții ei au do
vedit voința lor de a învinge 
greutățile oare stau In calea

râz6unârii
de Mlhai Beniuc

Și nu poate să moară.

Domnii asudați se trezesc din somn. 
Vai I Val I ce greu e să fii domn.. 
La ufile lor încuiate 
Mai adaugă lăcate.

Iar sus pe Carpați 
Vulturul povestește la frați 
Că nu poate să moară. 
Nu poale să moară...

S'adanat toți vulturii stol.

Sub cer se rotesc rotocol 
Și cad viforos peste lume, 
Pe Horea să-l răzbune,

Pe Horea să-l răzbune

tru pământ cu cea a muncltort- 
m'i pentru demacrțle, libertate 
și independență națională, In lupta 
comună împotriva partidelor is
torice.

Nu poate fi democrație fără 
desființarea rămăș'ț lor feudale, 
fără împroprietărirea țăranilor, 
au su^ț'nut forțe e democratice în 
frunte cu clasa muncitoare. Con
dusă de Parttdul Comunist mun
citorimea sprijină lupta țărănimii, 
care după 23 August Intră cu 
plugul în moșiile boereștl. Și ast
fel sub guvernul Groza se tnțăp- 
tuește prin alianța muncitorilor 
cu țărănimea cea mai mare operă 
economtc-socială, legf/erarea re- 
formie agrare pentru care cel 
mal buni fii al poporului șl-an 
vărsat sângele, dealungul vea
curilor.

*

efortului lor pentru ridicarea 
producț ei.

Tovarășii care fac parte 
din această echipă sunt:Sch- 
ramel Ignațiu, Rusneac Ion, 
Sauer Ioan, V3r8î N., Mfidea- 
nu Ioan, Nedelea Vasile, Vis- 
chi Alexandru, Presăcaru Ml
hai, Ardean, Pasca Oliver, 
Steaua Ioan, Ni|ă Constantin, 
Ardelean Cornel, Moțiu (Suță)

•

Condamnări de 
speculanți

X Instanța specială de sabo- 
bolaj de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara a pronunțat ur
mătoarele condamnări:

Mariș Toma din comuna 
Pane 50.ooo lei amendă, Gli- 
gor Joan din comuna Rapol- 
tul Mare 50,ooo lei amendă și 
lO.ooo lei despăgubiri, Bacin 
Domițian șl Groza Ioan din 
corn. Vinerea la 100 ooo lei 
amendă și 10 ooo lei despă
gubiri, Iancu Ioan din corn. 
Pricaz la 100 ooo lei, Marin- 
caș losif din corn. Bogdana 
la I50.ooo lei, Marița Irina 
din corn. Cugir la 100.ooo lei, 
Altman Francisc din corn. Hon- 
dol la lOO.ooo lei, Suba Jo- 
sana din corn Lâsău 5U!boo 
lei amendă și lO.ooo lei des
păgubii, Gheresim Iancu din 
Lugoj la 50 ooo lei amendă și 
lO.ooo lei despăgubiri.

Toți cei de mal bus au fost 
condamnați în baza legii pentru 
reprimarea speculei Ilicite șl a sa
botajului economic.

\
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Situația semănăturilor de toamnă 
în județul Hunedoara 

Până azi gerul nu a cauzat n"d o pagubă

^Uufturut răz6unârii
' de Mlhal Beniuc

In urma constaturilor făcute pe 
teren de dl director de agricul
tură Șoica, precum și pe baza ra
poartelor primite dela inginerii 
agronomi șefi de ocoale din județ, 
reeie că până in ziua de azi în- 
sămânțârlle de toamnă n’au sufe
rit nimic din cauza gerului. Pe 
întreg cuprinsul jjdețului recolta 
de grâu este frumoasă și avem 
speranță că recolta va fi bogată.

Situația Centrelor de ma
șini agricole și situația 

tractoarelor din județ
După cum am anunțat în nu

merele precedente ale ziarului 
nostru, avem patru centre prin
cipie de mașini agricole în județ.

Pentru centrul de mașini agi- 
cole dlh Strei — cel mai mare 
certru de maș ni agricole din ju
dețul Hunedoara — s’au luat toate 
măsurile pentru amenajarea lui.

Lucrările de reperațțuni a trac
toarelor continuă. In urma verifi
cărilor făcute situația tractoarelor 
se prezintă astfel:

In prezent județul are ca pro
prietate 25 de tractoare dintre 
care 11 tractoare in state de 
funcționare, 8 tractoare se află In 
reparații și 6 tractoare re for pate. 

Camera agricolă a cerut 
100 000 000 lei credit pen
tru Cenți ele de mașini
Datorită situației financiare grele 

prin care trece Camera Agricolă 
a județului Hunedoara, Consiliul 
de administrație întrunit în ziua 
de 12 Februarie a. c„ a cerut 
un credit de IOO.OCO.OOO lei pen
tru a înzestra și amenaja centrele 
de mașini agricole cu tot ce este 
necesar pentruca în primăvară să 
putem începe campania de însă- 
mântări imediat ce timpul va de
veni favorabil.

Măsuri luate in domeniul 
pomicol-legumlcol

La ședința ținută de d director 
al Camerei Agricole Șoica cu Ing. 
agronomi șefi de ocoale, in ziua 
de 5—6 Februarie, s’au luat mă
suri da a se organiza de către 
șefii de ocoale centre de răsaduri 
de legume și pomi necesare agri
cultorilor, în urină (oarele localitâ|i:

1. La Ocolul agricol G oaglu 
organizat pe lângă școala din Pold.

2. La pepiniera Camerei Agri
cole în comuna Bâlcea Mare.

3. La Ocolul Agricol Hițeș; șl
4 La O olul Agricol din lila.
Pentru toate aceste centre de 

pepiniere șl răsaduri, Camera 
Agricolă pune la dispoziție râiad- 
n fele și semințele de legume ne
cesare.

Dela aceste centre toți tiranii 
se vor putea aproviziona în pri
măvară cu tot felul de răsaduri 
de legume.

Măsuri pentru cultivarea 
pomilor

Drasemea»a s’au luat măsuri 
pentru organizarea de echipe pen

tru curățirea și slroplrea pomilor. 
Se vor forma echipe pe baza ta
belelor cu proprietarii de pomi 
din județ ?l primul rând în 
regiunile Importante din punct de 
vedere al pomlculturii ca: Geoa- 
glv, Iiia, Dobra, Hațeg. In regiu
nile unde nu se va reuși să se 
organizeze echipe permanente, 
activii .tea de îngrj;re a pomilor 
ovor duce proprietari de pomi care 
vor fi îndrumați in acest sens.

Stropiră pomilor se va face 
cu aparatele de stropit a'e ocoa
lelor.

Situația financiară a Ca
merei Agricole din jud.

Hunedoara
Camera Agricolă una dintre 

cele mai irrp uiante instituții în

Femeile din România 
se pregătesc pentru primul lor congres

Ne aflăm în fa{a unul eveni-
mint foarte important. Femeile 
din toate catt g mile din întreaga 
tară se pregătesc pentru a se pre
zenta la primul Congres al Fe
meilor din Rumân a, ce va avea 
Ioc In 4 Marile, a. c.

Sugestia venită dela Paris, dela 
primul Congres internațional al 
femeilor, a fost orlmiiă cu toată 
dragostea de femeile din tara 
noariră. Astfel comitetul de ini
țiativă lucrează pentru pregătirea 
Congresului d n țară la care 
vor lua parte peste 500 de dele
gare din (ară. Punctele principale 
ce 6e vor desbate în acest Con
gres sunt următoarele: Lupta 
contra rămășițelor fasciste. întă
rirea democrației în țara noastră. 
Ridicarea femeii dm punct de ve
dere politic, cultura și economic. 
Protecția mamei șl a copilului, etc.

Femeile înțelegând că fascismul 
» fust cel mai mare dușmance-a 
stat în calea drepturilor lor, au 
stabilit la Cong esul dela Paris, 
că lupta îm&otrlva rămășițelor 
fasciste este prima lor datorie. 
Fed-raț'a internațională democra
tică a femeilor, ce sa creat va fi 
un puternic imtrument pent u în
lăturarea Inceriărilor fasciste și 
reacționar* de a mai turbura pe 
viitor pacea lumii.

S’a h >tâ ât creerea unei Fede- 
derații democratice a femeilor In 
toate țările indiferent de partidul

pentru desăvârșirea reformei 
agrare a județului Hunedoara
In ultimele zile, Comisia 

j d f and de control pentru 
d sdvdrșirea reformei agra
re din Județul Hitnedoa a, 
șl-a continuat lucrârile ex- 

domeniul agrar, — după cum a 
declarst d. dlreclor Șoica — este 
Intr’o situația financiară critică. 
Lipsa de venituri împiedică activi
tatea știlnțeijagronomice pe teren.

Veniturile deși valoarea ba
nului a scăzut, au rămas aceleași 
ca și acum zece ani.

Se Impune foarte insistent ma
jorarea și asigurarea veniturilor 
acestei instituții spre a fi în po- 
sibilitat* de a pune la dispoziția 
plegărimll și inginerilor agroncmi 
toate cele necesare pentru dez
voltarea cât mai rapidă a agri
culturii prici transformarea meto
delor de muncă primitive depănă 
acum în agricultură mc dtrnă pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
țăranului, pentru înflorirea țării 
întregi.

sau gruparea cărora aparțin, pen- 
trucă toate au Interesul de a-și 
realiza drepturile lor specifice fe- 
menlne șl de a ajuta la construi
rea unei patrii prospere.

Femeile franceze, engleze, iu
goslave, bulgare, în frunte cu cele 
dm Uniunea Sovietică, au dove
dit prin rezistența lor in timpul 
războiului fascist și prin votul lor 
recent, că omenirea se poate bi
zui pe rațiunea femeii șl pe voința 
ei depace.

Deasemenea organizațiile feme- 
nloe antifasciste din diverse țări 
arată <ă femeile au știut să meaigă 
la lădăclna răulul.Să urmăm exem
plul strălucit al femeilor din răsărit 
șl apus care Iau parte activă în 
viafa publică, dacă voim cu ade
vărat să pornim pe drumul unei 
reale demociatli.

Pot fi mândre femeile din Ro
mânia că datorită Guvernului 
de concentrare democratică pen
tru susținerea căruia au luptat și 
ele, se pot întruni »ă-și spună 
dorințele, pot hoâiâ șl ele dea- 
cum fcalnte de Boaita și viitorul 
copiilor lor.

La :rlmlle vărsata în cei cinci 
ani de războlu a plămădit destul 
la temelia păcii. Astăzi femela din 
R mâ ia nu mai plânge, nu mal 
stă deoparte, ci muncește, luptă 
alături de soțul ei, alături de toate 
femeile lumii pentru democrație, 
pace și p'ogres.

proprllnd Fundația Dr Mihu 
dm comuna V nerea-Cugir- 
Bdicdif.

Comisia fțl continuă la
cră/ile mai departe.

Na art Horea mormânt 
Domnit l tăiată țl-afară-l lâsurt, 
Un vultur s’a hrănit din trupu-i sfânt 
Șt vulturul nu poată să moară

Pe creste pribeag,
Veac după veae, 
Sboară. tot sboară 
Șt vulturul nu poate să moară

Domnit visează arăt
li strânge o ghlară de gât, 
Un plisc le scobe/te ochit, urechile - 
S’au prins blestemele, străvechile.

Șl vulturul tacă.
Din stâncă tn stâncă
Tot sboară, tot sboară

HORIA
— Urmare din pag. l-a —

după legile habsburglce șl ucis tn 
chinuri îngrozitoare, prin sfă â- 
marea trupului, pe roată. Dela 
Horta și până azi nu numai în 
Ardeal ci pe tot pământul ro- 
român’sc s’au perindat multe re
voluții și răscoale pentru pământ 
și libertate. Dar toate aceste, deși 
reprezintă pași mwt pe drumul 
libertății au lăsat neîmplinite idea
lurile pmtru care Horia, Cloșca 
șt Crișan s’au ridicat în fruntea 
iobagilor din Ardeal.

Programul social șl politic în
scris de Horia pentru iobagii 
Ardealului ți prin răsunetul lui 
Istoric pentru tot poporul român 
nu s’a îndeplinit decât în zilele 
noastre Ei s’a înfăptuit în strânsă 
legătură a luptelor țărănimii pen

Ceferiștii din Simeria 
luptă pentru mărirea producției

caMuncitorii ceferiș'i stau 
întotdeauna în primele rân
duri ale efortului pentru mă
rirea producției. Azi, când țara 
întreagă este încleștată tn fo
cul bătăliei pentru reconstruc
ție, pentru vindecarea rănilor 
provocate de războiul fascist, 
muncitorimea ceferistă răs
punde provocărilor reacțlunil 
muncind zi și noapte la sec
toarele lor de mun ă Mărirea 
efortului de ridicare a pro
ducției este răspunsul lor fa 
uneltb ile acelora ce vor aă 
compromită regimul care ae 
străduește aă îmbunătățească 
vieața celor ce mutice ac.

Demnă de a fi relevată 
este in această privință fapta 
muncitorilor cazangii dela a- 
telierele C. F R. bimeria. La 
propunerile secției I locomo- 
motive, ei au primit cu bucu
rie să lucreze în cursul nop
ții, schimbând astfel Orarul 
lor obicinu t, pentru a putea 
îndeplini programul de lucru 
la care s’au angajat. Din lip
să de combustibil uzina elec
trică nu poate furniza deoda
tă curentul necesar pentru a 
pune în mișcare toate mași- 
nile-unelte ale atelieru u'. Com- 
presoarele neputând îuncționa 
din acest motiv tn timpul zi
lei muncitorii cazangii erau 
In situația de a nu putea 
preBta munca ce ar fi trebuit 
aă o depună.

Prin hotărîrea lor de a luc
ra în timpul nopții el au do
vedit voința lor de a învinge 
greutățile oare stau In calea

Și nu poate să moară.

Domnii asudați se trezise din somn. 
Vai / Val I ce greu a să fii domn . 
La ușile lor încuiate 
Mai adaugă lâcate.

Iar sus pe Carpați 
Vulturul povestește la frați 
Că nu poate să moară. 
Nu poate să moară...

S'adunat toți vulturii stol,

Sub cer se rotesc rotocol
Și cad viforos peste lume,
Pe Horea să-l răzbune,

Pe Horea să-l răzbune

tru pământ cu cea a muncitort- 
m i pentru dem icrț/e, libertate 
și independență națională, In lupta 
comună împotriva partidelor is
torice.

Na poate fi democrație fără 
desființarea rămăș'ț lor feudale, 
fără împroprietărirea țăranilor, 
au susținut forțe e democratice în 
frunte cu clasa muncitoare. Con
dusă de Partidul Comunist mun
citorimea sprijină lupta țărănimii, 
care după 23 August Intră cu 
plugul în moșllie boereștl. Și ast
fel sub guvernul Groza se înfăp- 
tuește prin alianța muncitorilor 
cu țărănimea cea mai mare operă 
economic-socială, legfierarea re- 
formie agrare pentru care cel 
mal buni fii ai poporului și-au 
vărsat sângele, dealungul vea
curilor.

efortului lor pentru ridicarea 
producț ei.

Tovarășii care fac parte 
din această echipă sunt:Sch- 
ramel Ignațiu, Ruanea: Iod, 
Sauer loan, VbrOs N., Mădea- 
nu loan, Nedelea Vasile, Vls- 
chi Alexandru, Prisâcaru Mi- 
hal, Ardean, Pasca Oliver, 
Steaua loan, Ni,ă Constantin, 
Ardelean Cornel, Moțiu(Suță)

Condamnări de 
4 speculanți

x Instanța specială de sabo- 
botaj de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara a pronunțat ur
mătoarele condamnări:

Mariș Toma din comuna 
Pane 50.ooo lei amendă, Gli- 
gor joan din comuna Rapol- 
iul Mare 50.ooo lei amendă șl 
lO.ooo lei despăgubiri, Baciu 
Domitian și Groza loan din 
corn. Vinerea la 100 ooo lei 
amendă și 10.ooo lei despă
gubiri, lăncii loan din com. 
Pricaz la 100 ooo Iei, Mario- 
caș losif din com. Bogdana 
la I50.ooo lei, Marița (rina 
din com. Cugir la lOO.ooo lei, 
Altman Franciscdin com. Hon- 
dol la lOO.ooo lei, Suba Jo- 
sana din com Lăsău 50?boo 
lei amendă și lO.ooo lei des
păgubiri, Gheresim hneu din 
Lugoj la 50 ooo lei amendă și 
lO.ooo'lei despăgubiri.

Toți cei de mal sus au fost 
condamnați In baza legii pentru 
reprimarea speculei Ilicite șl a sa
botajului economic.
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Minierii din Valea-Jiului Ă 
și-au ales reprezentanții in comitetele sindicale

Dumineca trecutî, zl înch'nafă 
alegerilor sindicale a fost pentru 
Valea Jiului o zi de sărbătoare, 
zi ?n care muncitorimea unită a 
avut prilejul sâ-ji manifesteze din 
nou solidaritatea. împrejurările in 
care au avut loc alegerile sindi
cale anul acesta, când pentru 
prima oară muncitorimea s’a pre
zentat unită intr’o forjă uriașă a 
tuturor celor ce muncesc, au dat 
acestor alegeri o semnificație deo
sebită. Trebuind să recunoască 
în Sindicate forja urlați, care 
formează principalul reazlm al de
mocrației, reacțiunei șl-a concen
trat din nou atacurile șl uneltirile 
ei dușmlnoașe în vederea spar
gerii unități, foloslndu se de ele
mentele mai slabe, mal pu|in pre 
gătite pentru a manevra greută
țile economic* de care în fapt 
ea este vinovată, ca o armă îm
potrivi conducerii sindicale.

Cu sprij nul celor ce le-au aleB, 
noile comitete sindicale vor con
duce cu botărîre mișcarea s'ndl- 
cală pe drumul dezvoltării sale. 
Ele sunt chemate ca prin Întări
rea unită (ii să conducă lupta mun
citorimii pentru distrugerea ori
cărei influente reacționare în sin
dicat, astfel ca nimic să nu mai 
stingherească lupta muncitorimii 
pentru îndeplinirea uriașelor sar
cini ce stau Io fiți ei.

Luptând pentru menținerea și 
lărgirea drepturilor câștigate, mun
citorimea trebue să asigure în a- 
celaș timp condițiile care să-i per- 
miiă In viitor propășirea spre o 
viață mal bună. Muncitorimea din 
Valea-Jiului știe că aceste con
diții nu pot fi create decât prin 
ridicarea producției, în ași fel ca 
aceasta să ajungă cât mai curând 
la normal-'zare. In organizarea șl 
conducerea acestei bătălii a pro- 

’ducțiel, conducerea sindicală are 

un rol ds frunte. Contopirea sin
dicatelor de funcționari al Intre-

Cum au decurs alegerile
Felul în care sindicatele din 

Valea-Jiului s’au prezentat la a- 
ceste alegeri, felul cum au decurs, 
dovedind conștiința șl disciplina 
muncitorească, a fost răspunsul 
hotărlt dat reacțlunil, condusă de 
Maniu și Brătianu, care după ce 
au desființat mișcarea sindicală 
după ce au înăbușit în sânge re
vendicările muncitorilor, are as
tăzi îndrăzneala să dea muncito
rimii lecții de democrație «Indi
cată.

Cel ce au suferit pentru liber
tate, pentru dreptul de a se o-- 
gsnlza lib’r, vor ști să apere șl 
să întărească solidaritatea celor 
ce muncesc, pentru ca uneltirile 
reacțlunil să se lovească neputin
cioase de digul neclintit al uni
tății sindicale.

Alegerile s’au desfășurat Intr’o 
atmosferă de adevărată iă»bătnare, 
cu cântece șl Imnuri muncitorești, 
steaguri, lozinci, ch purlle condu- 

prinderii Petroșani cu sindicatele 
muncitorești, menită să aducă în
tărirea mișcării sindicale și o mai 
justă rezolvare a revendicărilor 
intereselor funcționarilor, Identice 
cu cele ale muncitorilor cu bra
țele, este in acelaș timp o indi
cație că toate forțele constructive, 
ingineri, tehnicieni, funcționari, se 
vor alătura îoti’o colaborare și 
mai strâcsă efortului comun de 
refacere a țării. Exemplul funcțio
narilor din Petrila care au folosit 
acesstă zi a alegerilor pentru ași 
manifesta In unanimitate bucuria 
de a participa intr’un sirg ir sin
dicat la lupta pentru asigurarea 
drepturilor șl îndeplinirea sarcini
lor comune spre binele tuturor, 
trebue să dea de gând.t șl acelor 
funcționari care se mai lasă tâ
râit de o clică de trădători ai 
mișcării sindicale într’o atitudine 
contrară intereselor funcționarilor, 
dușmănoasă față de clasa munci
toare șl poporul întreg.

Pe baza experienței câștigate 
in timpul unui an de zile mun
citorimea din Valea-Jiului, strâns 
unită a ales în conducerea sin
dicală pe cei mal buni, cei mai 
devotat! și hotărlt! tovarăși, a 
căror activitate a fost verificată 
în muncă. Mineri czre au fost în 
fruntea luptei pentru ridicarea 
producției sunt în toate comitetele 
sindicale. Conștient! că sindica
tele nu vor putea învinge In lupta 
lor pentru asgurarea unei vieți 
mal bune tuturor celor ce mun
cesc fără rezolvarea problemei 
economice, ei vor depune țoală 
priceperea, toată energia șl hotă- 
rîrea lor pentru a duce la biru
ință lupta minierilor dm Valea- 
Jiului.

Asigurarea acestei victorii Insă 
nu poate fi făcută fără păstrarea 
șl adâncirea celut mal scump bun 
al clasei muncitoare, acela ai uni-' 
tățll sindicale, chezășia mobilizării 
tuturor forțelor fn această luptă.

cătorilor muncitorimii, împodobind 
sălile de festivități. Alegerile s’au 
făcut In prezența delegaților C.G. 
M. șl ai Uniunii Sindicatelor Mi
niere. Tovarășul Sencovlcl și B.ăt- 
făleanu «ecretari al C G M , tova
rășii Cristea Aron, președintele 
Uniunii, Veșcan șl Roncea au 
participat la alegerile care au a- 
vut loc d mint ața și după masă 
la Petroșani, Petrila, Lonea, AdI- 
noasa și Vulcan.

Pentru descărcarea vechiului 
comitet secretarii șl casierii au 
prezentat rapoartele morale șl 
materiale. Rapoartele au subliniat 
lupta dusă de sindicate pentru 
organizarea lor, lupta pentru in
staurarea unul regim democrat, 
apoi lupta pentru mărirea pro 
ducțlel, pentru îmbunătățirea si
tuației muncitorilor din Valea- 
Jiului prin Incheerea primului con
tract colectiv. Cea mat mare vic
torie a înregistrat-o muncitorimea 

în lupta dusă peiiru răsturnarea 
fostei conduceri reacționare șl 
schimbarea ei cu conducerea de
mocrată de azi, la dispoziția in
tereselor muncltorinll. La 15 Ia
nuarie s’a încheiat noul contract 
colectiv, aducând c serie tnt eagă 
de îmbunătățiri cormlderabi e în 
situația materială a muncitorimii 
și în speciei a mlnierierilor, care 
au putut păși astfel hotărît la ri
dicarea producției, în condiții noi. 
Pe lângă aceasta sindicatele au 
desfășurat o Intensă activitate 
pentru ridicarea nivelului cultural, 
politic șl profesional al muncito
rilor.

Discursul rostit de tov. Sencovici la Lupeni X
La Lupani, unde alegerile se 

vor ține Dumineca viitoare, a 
avut loc o mare întrunire în ve
derea pregătirii acestor alegeri, la 
care au luat parte tovarășul Sen- 
covici secretarul C.G.M., Oștea 
Aron președintele Uoiunli miniere 
și Lungescu din partea Uniunii 
Sindicatelor de Funcționari Parti
culari.

Luând cuvântul, tovarășul Sen
covlcl a arătat Importanța mișcării 
sindicale și sarciule pe care tre
bue să le îndeplinească.

„In numele Comitetului Exe
cutiv al C. G. M. aduc un căl
duros salut muncitorilor din Lu- 
penl, care au înscris cele mai 
frumoase pagini în istoria lupte
lor muncitorești, urmașilor celor 
ce au căzut pe câmpul de luptă 
îu 29, femeilor care au deschis 
pieptul lor în fața gloanțelor jan
darmilor, tuturor bravilor munci
tori*, — începe tov. Scncovicl. 
El continuă atrăgând atenția asu
pra manevrelor reacțlunil, care 
nu numai că nu doaime dar mun
cește chiar foarte mult, știind că 
dacă va reuși să pună din nou 
jugul pe gâtul muncitorimii vor 
trebui secole întregi până iă-1 
poată scutura. Dar numai cei 
care au luptat șl au suferit pen
tru libertate știu să o prețuiască 
și să o apere. Muncitorimea din 
Lupeni, spune mai departe tov. 
Sencovlcl nu poate uita tradiția 
sa de luptă.

Cât t'mp dușmanul ne atacă 
înseamnă că suntem pe drumul cel 
bun. împotriva atacurilor reacțlunil 
am reușit «ă facem un sindicat 
unic. Prima demonstrație a reac- 
țiunil s’a îndreptat împotriva «in
dicatelor, sub lozinca — jos te
roarea din slndkate, — fiindcă nu 
l-a foit posibil să distrugă sindi
catele, să le desblne și să facă 
zece feluri de sindicate. Al doilea 
atac a fost îndreptat împotriva 
C. G M. împotriva conducăto
rilor muncitorimii. Reacțlunea vrea 
astăzi neutralizarea C. O. M, O 
doare unitatea sindicală, deaceea 
vrea să o lovească, știind că dacă 
muncitor Imea nu va fi unită nu 
va putea mobiliza In j irul ei toate 
forțele democratice.

După discuțiile la rapoarte și 
votarea descărcării, s’a trecut la 
alegerea noilor comitete prin co
misii de candidare, care au făcut 
propunerile. Votarea s’a făcut în 
cea mai deplină înțelegere, partl- 
clpanții aclamând cu entuziasm 
pe cei mai buni sindicaliști pro
puși. Au fost aleși în birou comi
tetelor :

La Petroșani; Cotoț Ioslf 
președinte, Altman Gavrilă, Hai
duc Aurel și Farcaș Emeric vice
președinți, Ardelean Victor secre
tar, Legrznd casier.

La Aninoasa: Puiu preșe
dinte, Moi Petru vice-președinte,

E vorba în ce măsură suntem 
în stare acum să trecem la fapte. 
Numai proști pot să afirme că 
astăzi în țară e bine. Dar numai 
nebunii sau reacționarii pot sus
ține că v itorul nu este asigurat. 
Noi nu am creat situația aceasta, 
noi nu am fost întrebați când am 
fost tâ âți într’un războiu împo
triva intereselor noastre care ne-a 
dus în pragul prăpastiei. Dar o 
lume nouă se clădește pe jertfe. 
Tov. Sencovlcl aduce exemplul 
eroicului proletariat rus, care cu 
jertfe enorme, din ruine a clădit 
rea mal frumoisă țară din lume. 
Țara a fost distrusă de hitleriști 
șl azi după tot ce au clădit, sute 
de mii de famili în Ucraina lo- 
cuesc în pământ, in bordee. Ei 
știu că prin munca lor vor avea 
din nou mâine tot ce le trebue șl 
deaceea muncesc conștiențl. Mal 
mult decât atât ei ne ajută și nouă 
să ne clădim o țară bogată și pu
ternică în care dușmanul să nu 
poată pătrunde.

Clasa muncitoare este aceea 
care vede mai departe. Ca să a- 
vem vreodată mai bine, ca să 
albe copil noștri! viitorul asigurat 
trebue să învingem greutățile de 
azi.

Reacțlunea nu va renunța încă 
mult timp ta lozlncele sale d ver- 
s'onlste. El vor să cumpere as
tăzi conștiința muncitorească cu 
promisiuni amăgitoare. Muncitorii 
nu uită că pe vremea lor când 
erau de toate, femeile din Lupeni 
au înfruntat gloanțele jandarmilor 
fiindcă nu au avut ce «ă dea de 
mâncare copiilor lor. Azi ne a-

Convocare
Membrii Sindicatului de funcționari particulari din 

Deva sunt convocațl la

Adunarea generală
ce va avea loc In ziua de DumlnecA 17 Februarie 
1946 ora 10 a. m., In sala festivă, a S ndicatelor 
Unite din Deva Str. Aurel Vlaicu Nr. I.

Prezența membrilor este obligatorie.
Comitetul Sindici

Conea Albert cassler și Crăciun 
Eugen secretar.

La Lonea: Turlea Petru pre
ședinte, Ungureanu Gheorgie șl 
Emanuel Desiderlu vice-preșe- 
dințl, Quza Teodor secretar și 
Dan Ion casier.

La Vulcan: Nicufescu pre
ședinte, Sulea, Vințan Alexandru 
și Butca Ștefan vice-președlnțl, 
Rujoi Nicolae secretar, Durac 
Gheorghe casier.

La Pef ri 1 a : Florea Cornel 
președinte, Popa Gheorgh?, Potot- 
lal Vilhelm și Moraeu loan vice
președinți, Coste al Iosif secretar, 
Pitini Anton casier.

măgesc cu promisiuni pentru ca 
mâine să ne dea gloanțe la prima 
revendicare a drepturilor noastre. 
Câpd a fost belșug massa nu a 
avut cu ce să cumpere. Azi când 
din cauza politicii lor, a distru
gerilor îngrozitoare sunt lipsuri, 
ce ne-ar da ei?

Referindu-se la funcționarii din 
Lupeni care nu s’au încadrat în 
sindicatul unic pe Întreprindere, 
lăiându-se Influențați de o clică 
de trădători, tov. Sencovlcl face 
apel la funcționarii democrați să 
înlăture din fruntea lor pe cei ce 
lucrează pentru interese perso
nale împotriva intereselor func
ționarilor. A fost destulă desbi- 
nare In trecut. Azi cerem și func
ționarii cinstiți au înțeles «ă vini 
cu noi. Acei funcționari reacțio
nari să bage de seamă, căci dacă 
ne vom spune ultimul cuvânt, în 
toată țara nu va mai fi loc pen
tru ei în câmpul muncii.

Să nu lăsăm spiritul clasei mun
citoare să fie călcat în picioare, 
spune mal departe tov. Sencovlcl, 
aci unde sunt ațintiți ochi tutu
ror. Când vorbim la Confedera
ție de muncitorii din Valea-Jiului 
ne trece o căldură prin inimă.

Arălănd apoi cum au foit ză
dărnicite uneltirile și prezicerile 
reacțiunli, tov. StncovicI spune: 
reacțlunea face planuri șl popo
rul, democrația decide. Reacțlunea 
nu a vrut 6ă folosească bogățiile 
țării. Cu ațutorul Uniunii Sovie
tice vom face să înflorească o 
industrie puternică, vom crea o 
țară bogată șl fericită.
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„Să se facă dreptate!** Fostul primar legionar din Deva
a cerut reprezentantul U R.S.S. la Procesul din Nuerenberg 
Pagubele cauzate de hitleriști în U. R. S. S. 679 miliarde ruble

La desbaterile procesului ma
rilor criminali de război acuzato
rul principal al Uniunii Sovietice, 
generalul Rudenco a prezentat 
tribunalului documentele privitoare 
la actul mițeleic al Germaniei 
împotriva popoarelor dornice de 
libertate. Asasinarea tn massă a 
prizonierilor $1 a populației civile 
deportările, j.fulrea regiunilor o- 
cupate fi alte crime de război, au 
constituit o parte din programul 
războiului total .fulger* plănuit 
de hitleriști.

Acuzarea s-nrletlcă are la dis
poziție numeroase documente a- 
dunate de comislunea extraordi
nari de Stat pentru stabilirea fi 
cercetarea fărădelegilor comise de 
tuolftii germani fi complicii lor.

Exterminarea in mas- 
să a prizonierilor

Din aceste documente reeae că 
efulrea fi crimele ae făceau sub 
denumirea de .măsuri speciale*, 
.regim special*, .lichidare", .cu
rățire*, etc.

Pentru executarea acestor crime 
erau organlzațiuni speciale, la 
timpul oknslvti asupra Moscovei 
hitierlfti au crelat un comanda
ment special destinat pentru asa
sinarea hi massă a cetățenilor 
Moscovei.

Procurorul sovietic a arătat a- 
poi grozăviile săvârșite de h tle- 
rlfli In numeroasele lagăre de 
concentrare de pe teritorul ocu
pat de ei. Aceste grozăvii au fost 
complet aprobate Intr’un discurs 
țfnit de acuzatul Rozenberg In 
toamna anului 1942.

Una din cele mal groasnlce 
crime săvârșite de hitleriști este 
exterminarea In massă a prizo
nierilor de război. Grneralul-loco- 
tnoent german Ostrekh a arătat 
că la cartierul comandamentului 
vjprem dio Berlin a avut loc o 
construire sacreiâ ia câreău fost 
luate toat“ măsurile in vederea 
organizării lagârilor pentru prlzo- 
aicni sovietici fi cum trebuesc 
tratați aceștia. Aceste reguli șl 
«sâsuri erau tn realitate un plan 
de exterminare a prizonierilor so
vietici. Aci au ac|ionat d rectivele 
date de 
german, 
Keitel.

contandamei tul suprem 
al cărei f*f era acuzatul

Cine poartă răs
punderea
celor expuse mai sus, 
guvernului șl poporu-

Pe baza 
in nomele 
ful sovietic, declar ci răspunde
rea paaUu «Uaminarea sânge
roasa a prisomerllor sovietici șl 
pentra călcarea tuturor legilor fi 
seanțelor războiului, o poartă gu
vernul h tierht fi comaodameotul 
suprem german, ai căror repre
zentanți stau azi pe banca acu
zat* lor.

Procurorul sovietic a arătat i- 
pol cl Io lunga lista de mor|i șl 
crime, no loc s * 'tal II ocupi 

deportarea silită cu forța In robie 
tn Germania a cetățenilor sovie
tici bărbați, femei fl copil. Cetă
țenii sovletlcr erau apoi vânduțl 
ca robi Întreprinderilor fi parti
cularilor.

Jefuirea regiunilor 
cotropite

GOrlng elaborase un larg pro
gram de jefuire org mizată a Uni
unii Sovietice neocupate Încă. La 
o consfătuire care a avut loc la 
6 August 1942, G0 Ing a cerut 
ca jefuirea reg'umlor ocupate să 
fie intensificată. La jefuire au par
ticipat deosebit de activ firmele 
germane Krupp, GOrlng fi multe 
altele. J fulnd avuțiile statului fl 
cele particulare cotropitorii h ție- 
rlfti au condamnat la moarte prin 
foamete populația din regiunile 
cotropite.

In ura lor cruntă față de po
porul sovietic fl cultura sa, hltle- 
riștll nimiceau institutele de artă, 
școlile, spitalele, cluburile, teat
rele, etc.

Pagubele pricinuite 
de hitleriști

Paralel cu distrugerea fl jefui
rea barbară a orașelor fi satelor 
h tleriștil iu batjocorit fi dbtrus 
monumentele religioase ale popu
larei sovietice. Astfel au fost dis
truse î 700 biserici ortodoxe ru
se, 260 biserici calo'ice, sute de 
moschee, temple mozaice fl alte 
clădiri apar|loând institutelor re
ligioase.

H tlerlfIII au distrus complet 
sau parțial 1.710 orafe fl peste 
70 000 sate. Au dat pradă focu
lui peste 7 000 000 clăllri fl au 
lăsat fără adăpost 25 000X00 oa
meni.

Printre orifele distruse se află 
mari centre Industriale fl cultu
rale ca Sta Ingrad, Sevastopol, 
Odesa, Lening ad, Rostov, Kiev 
fl multe altele.

Cotropitorii fasciști au distrus 
31.850 întreprinderi Industriale 
unde lucrau aproape 4.000 000 
muncitori.

Suma totală a daunelor sufe
rite de Uniunea Sovietică tn ur-

• BRUXELLES. — D, Spsak președintele adunlr I genera e * Națiunilor Unite, mlslstrul de externe al Bel
giei a sosit la Bruxelles venind dala Londra. D-Sa se va Isapola Mărfi pentru a prezida f-diața de închidere a primei 
părți a Adunării Generale a Națiunilor Un te.

O PAR S — Bug-tal militar al Franței a fast redus cu 50 la sută.
• LONDRA.

acordat Angliei
• I ONORA.
• LONDRA.

fele Unite.
• LONORDA, — M nlstenil Aprovizionării din Franța s deolarat Marți cl oerealsle acordate Franței de Statela 

Unite vor II suficiente pentr* •” n|lne actuala rație. Se va Interxtoe In al tunarilor al acoatâ produse de Ivi

ma acțiunilor criminale se ridică 
la 679.000.000000 ruble.

Toți inculpării au pregătit, or
ganizat fi comis crime monstruase 
liră precedent In Istorie Împotri
va omenirii, moralei omenefti și 
dreptului internațional.

Vorbesc aci ca reprezentant al 
Uniunii Sovietice care a suportat 
greutatea principală a loviturilor 
date de cotropitorii fasciști fi a- 
dus un aport colosal 
Germaniei h tlerlste.

in numele Uniunii 
cuz pe toți ioculpat'l 
numele memoriei sacre a milioa
nelor de victime, în numele con
solidării păcii în întregi lume fi 
in numele securități poparelor tn 
viitor.

Să se facă dreptate I.

la sdrobirea

Sovietice a- 
de crime în

Problema Indoneziei în fata 
Consiliului de Securitate a 0. H. U.

în Indonezia deoarece faptul 
folosirii trupelor britanice Îm
potriva mișcărilor de eliberare 
naționalA este tn contradi. țle 
cu Charta Națiunilor Unite. 
Del gațlile britanicA fi olan
deză se găsesc tntr’o situație 
pri ilegiati. Andrei Vlfinski a 
arătat apoi că pentru ca fi 
celelalte state ale Națiunilor 
Unite să poată să aibă ftiri 
de ceea ce se întâmplă acolo 
este necesară trimite* ea unei 
comisiuni. Delegația sovietică 
susține ca să se formeze o 
comlsiune care să meargă la 
fața locului pentruca dovezile 
să fie cât mai bune. Vrem să 
ftlm ce se petrece a olo, a 
sp *8 șeful delegației sovietice, 
insistăm să se trimită o comi- 
siune care să vadă ce se pe
trece. Dealtfel s’au mai trimis 
comlsiun) In mai multe țări fi 
au dat rezultate b me. Exem
plul României esteelo vent.

In concluzie, deleg ția so
vietică insistă asupra trimiterii 
unei comisiuni autorizate com
pusă din reprezentanții An 
gliei. State or Unite, Uniunii 
Sovietice, Chinei, Franței fi 
O andei care fără părtinire să 
lămurească situația din indo
nezia.

LONDRA. — Consiliul 
de Secwitate a examinat 
Marți după masă situația 
din indonezia șl și-a amânat 
lucrările pentru ședința de 
Miercuri noaptea, spre a 
examina o nouă prcpunere 
a delegației egiptene care 
prevede să se ceară Angliei 
să nu mai Intri bulnfeze 
trupe impotrlva indonezie
nilor, trupele britanice să 
fie retrase îndată ce unită
țile Japoneze au fost des- 
armate și tratativele actuale 
din Indonezia să se desfă
șoare conform Charței Na
țiunilor Unite care prevtde 
că toate națiunile au drept 
să-și aleagă forma de gu
vernământ. Luând cuvântai 
Vlșinskl, a spus că moțiu
nea egipteană merită să fie 
examinată.

Discursul Iul fl. I Vîjlnski
MOSCOVA. — Delegația 

Ucrainei a adus fri discuția 
Consiliului de Securit te situa
ția din Indonezia fl a propus 
Consl'iului sA srud eze aceastA 
Chestiune. Delegația sovie i A 
sprijmA propunerea pentru a 
se trimite o comlsiune specialA

— Byrnex ainiitriil de externe american vorbind la radio a pledat viguros pentra Irapiumutul

La Otava i’a l-at ta discuție împrumutat Canadei ca *a fi acordat Anfllel.
— Dia Washington ae anunți ci Anglia au va primi anul acesta nici an fel de cereale din 8ta-

l-a
cttâfenilor

1940 mal

în fa|a
Urmare din pag 

săvârșite tn dauna 
pașnici.

In luna Decemvrie 
multl evrei din localitate au fost 
chemați la primărie nnde o co- 
mls/une compusă din legionari, 
tl forța ca să semneze contacte 
de vânzare a averilor lor (imo
bile, piâvălli, etc.). Cel care s’au 
opus, au fost b gafl tntr’o piv
niță .ca să se gândească". Șt 
până la urmă, datorită trata
mentului ce li se apl'ca tn piv
niță, toți .s’au gândit".

Astfel, unul din cel mulțl. Roth 
Ignațte, reclamantul tn procesul 
care face obiectul desbaterilor de 
azi, a fost silit tn împrejurările 
de mal sus să semneze un act 
de vânzare a prăvăliei sile față 
de legionarul Gulacl Ion pe un

Justiției
preț derlzdrlu, ața zis de G&țt, 
care ți acesta la rândul său a 
fost tncasat de reclamant după 
multe așteptări țl ca foarte mart 
greutăți

Faptele nu ne mal mlrd acum 
când ele sunt cunoscute ți con
damnate de toată lumea. Vino
văția Iul Borca Nlcodim ți a 
bandei sale este eviden'ă încât 
nu se poate trece peste ea ți noi 
nu ne tndoim că el tșl vor primi 
b nemerltata pedeapsă.

Ceea ce este Izbitor țl surprin
zător, este faptul că se mal gă
sesc avocațl care să apere pe 
acești nelfgiulțt. Dar să vedem 
cine suit acești domni avocațL 
Să vă prezentăm o mostră din 
acești .apărători ai dreptății" 
care ere l poate că fac an servi
ciu societății apărând pe acești 
tâlhari. Avocatul Ardeleana: tâ
năr, cu talent țl vocație pentru 
mtserla care șl-a oles-o. Numai 
că talentul nu șt-l întrebuințează 
In slujba binelui țl a dreptății 
cl tn slujba răului țl a fărăde
legilor. Aceasta rezultă cu pri
sosință din faptul că vocatal 
Ardeleana ta apărarea tn toate 
cazurile lui Barca pentru seches
trarea de persoane, abuz de pu
tere, tălhărle, precum țt a atro
cităților comise de banda sa de 
legionari. Toate procesele legio
narilor au fost apărate de avo
catul Ardeleanu. D-lul avocat 
Arieleanu nu t place, cum a de
clarat azi, că .se face caz din- 
tr’un fleac de nlm c". Pentru 
D- Sa tă hărla, sechestrările de 
persoane ți ctlelelle atrocități 
săvârșite de legionari sunt .flea
curi de nimic" de care nu trt- 
bue să se facă .atâta caz".

Noi credem Insă că instanțele 
Judecătorești nu vor fl de aceeaș 
părere In această privință cu dl 
avocat Ardeleanu țl vor sancționa 
exrmpar pe acești inculpați a 
căror vinovăție nu se mal pene 
fă discuție.

Deasemenea credem că com
pletul de Judecată care Judecă 
acest proces nu va cădea tn grtr 
țala acelor judecători care mal 
deunăzi au achitat nlțte legio
nari Iar tn aceeaț zl au condam
nat pe cetățeanul Dorodicl pen- 
trucd a distribuit populației să
race din Hunedoara cerealele gă
site tntr’o casă a unul absen
teist, horthlzat maghtar.

Rech'zitoriul d-lul procuror 
Duncea care a cerut pedeapsa 
prevăzută de lege pentru delictul 
de tâlhărie, arătând că după șase 
ani a sosit momentul ca flecara 
cetățean să răsoundd tn fața 
Justiției de faptele sale, ne fac» 
sd sperăm că va fi pronunțată 
o sentință dreaptă.

iar tn ceea ce-l privește pe 
avocatul Ardeleana, trebue să o- 
rătăm aci că locul Iul na este 
tn rândul avocațllar ci alălurt 
de Borca.

*er>x»-*>a iaS. Haaaerau — Uavx 120—rvxU


