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VALEA JIULUI A COMEMORAT ERI 13 ANI
dela sângerosul masacru dela Gri- 
vi|a organizat de călăii Valda-Manlu

Vizita delegației muncitorilor ceferiști

Joi 21 Februarie 1946

GUVERNUL ENGLEZ 
satisfăcut de răspunsul guvernului român, 

cu privire la recunoașterea sa

Valea Jiului a trăit din nou vizita unor tovarăși din capitala țării. Cei care 
au venit să aducă salutul de înfrățire, de solidaritate, sunt de data aceasta de
legații muncitorilor ceferiști din București.

96 delegați cu un entuziasm de nedescris au sosit Sâmbătă pentru a îm
părtăși câteva zile viața de muncă și de luptă a tovarășilor minieri. Impărțiți 
în grupe ei au vizitat locurile de muncă au coborît în mină și au lucrat ală
turi de mineri câte un schimb. Au avut astfel ocazia să cunoască munca aspră 
■evoile și în acelaș timp avântul pe care minerii îl depun în întrecerile pentru 
ridicarea producției.

Comemorarea zilei de 16 Februarie, aniversarea a 13 ani dela masacrele 
dela Grivita, a primit prin participarea tovarășilor ceferiști înfățișarea unor 
uriașe manifestații de solidaritate muncitorească.

La Petroșani
Sala Casinoului muncitoresc a 

fost arhiplină înainte de ora fixată. 
Au fost Instalate megafoane pen
tru ca ce nu au încăput să 
poată nculla din sălile Inve'.i&an 
desfăjurarea comerăril. După ^e 
corul sindicatului c, f. r- din Pe
troșani a intonat marșul ceferiș
tilor, întrunirea este deschisă de 
tov. Utarlu secretarul organizației 
Petroșani a P. C. R. care salută 
prezenta tovarășilor din București. 
A fost prilejul unei calde și în- 
laflețlte manifestați pe care In-

Cuvântarea tov. ing. Fiorescu
A luat apoi cuvântul tov. Ing. 

Florescu care face un studiu al 
inprejurărllor politice și econo
mice care au precedat masacrul din 
16 Februarie 1933 când munci
torii ceferiști s'au ridicat să ce
ară dreptul la via{ă pentru el șl 
pentru întregul popor. Prigoana, 
arestările, schingiuirile care au 
urmat masacrul, ou au putut îm
piedica faptul ca lupta dela Gri
vita să fie una din ceie mai mari 
victorii ale clasei muncitoare din 
România.

Această victorie a iosemnat in 
acelaș timp prima stavilă in ba- 
rarea drumului fascismului in tara 
noastră.

Pentru a continua cu succes 
«pera celor care s’au jertfit tre-

Cuvântarea tov. Miron, delegatul munci
torilor dela Grivița

Primit cu entuziasm a luat a- 
poi cuvântul tov. Mbon dela ate
lierele Grivita — C.F.R.

Dacă astăzi — Începe tov. Mi
ron — comemorăm împreună 
eroM care au căzut pentru liber
tatea de care ne bucurm astăzi, 
aceasta se datorește In primul rând 
Armatei roșii care ne-a eliberat 
|ara și curajului cu care 
muncitorimea și-a spus cu
vântul. Comemorând eroii dela 
Q<Ivita, nu putem uita jertfa a- 

treaga asistentă a făcut-o tovară
șilor ceferiști. Tovarășul Utariu 
continuă apoi arătând că ziua de 
azi coincide cu două date Impor
tante din istoria mișcării noastre 
muncitorești.

1. Se împlinesc 13 ani de când 
călăul Valda a innăbușit iu sârge 
lupta ceferiștilor dela Ori vita pen
tru pâine și libertate.

2. Tot aci se împlinesc 161 de 
ani de când conducătorii răscoa
lelor țărănești Horfa și Cloșca au 
fost trași pe roată.

bue să tragem învățămintele din 
această istorie. Partidul Comunist 
a fost mobilizatorul masselor in 
lupta Împotriva acelora ce duceau 
poporul intreg spre pierire. Suc
cesul se datorește in, acelaș 
timp F. U. M. încheiat de jos 
care a solidarizat întreaga mun
citorime in luplă. In cele din 
urmă nu trebue șl nu vom uita 
niciodată pe autorii masacrelor 
— Maniu și Brătianu — caie și 
astăzi Încearcă să ridice capul. 
Poporul nu se va mai lăsa niciodată 
Înșelat. Acești strigoi nu au ce 
căuta in mijlocul celor ce luptă 

pentru o Românie democrată, li
beră șl lerlcită. Aceasta o cer 
dela noi eroii dela Grivita.

celora dela Lupeol, căzuți pentru 
aceeași cauză.

Glasul muncitorimii dela Grivi
ta care a dat dovadă de m u I t 
curaj, devotament șl hotărire in 
luptă pentru cauza clasei munci
toare a avut un larg răsunet pes
te hotare.

Reactiunea de atunci — spune 
mal departe Iov. Miron — este 
reactiunea de astăzi care a făcut 
posibile noul masacre ca acelea 
dela 24 Februarie șl 8 Noembrle 
1945, continuând și astăzi unel

tirile Împotriva unității clasei 
muncitoare.

Vorbind apoi despre vizita in 
Valea Jiului, tov. Miron spune: 
am venit ca delegați ai sindica
telor C. F. R., pentru a cunoaște 
mal îndeaproape nevoită tovarăși
lor mineri de a colabr.-a cât mal 
strâns.

Ceferiștii vin In ajutorul 
minerilor

Lipsurile pe care le resim
țit! voi șl care sunt șl ale noas
tre, în București, au rădăcină 
adâncă in războiul de jaf care a 
secătuit economia noastră. Vom 
căuta să contribuim cu tot ce 
putem pentru ca din economiile 
noastre, chiar cu sacrificii, să 
sprijinim munca minerilor care 
prin cărbunele pe care il scot 
dau via(ă locomotivelor șl vagoa
nelor noastre.

Ca un început, în cel mai 
scurt timp, ne luăm angajamentul 
in numele Sindicatului C.F.R. să 
vă trimitem cca. două vagoane 
de făină pentru pâine.

Vom face apel la Oficiul nos
tru de aprovizionare ca din eco
nomiile ce putem realiza să vă 
trimitem șl altele. Ne vom înfră
ți astfel nu numai prin vorbe cl 
șl prin muncă șl fapte.

Muncitorimea ceferistă din rân
dul căreia au eșlt conducătorii cei 
mai devotat! al cauzei clasei mun
citoare vă cheamă la luptă pentru 
întărirea solidarității pentru ca în 
fruntea mișcării să fie întotdeauna 

fiii cel mal buni ai el.
Tovarășul Nlcolaescu delegatul 

comitetului sindical al salarlațllor 
c. f. r. — Grlvl{a spune printre 
altele: Am văzut cum muncljl, 
cum vă lua|l la întrecere, cum 
oamenii de răspundere, știu să con
ducă munca șl lupta voastră. 
Aceasta este o pildă de muncă pe 
care, o vom difuza ca un Imbold 
celor 37.000 salarlațl ceferiști din 
București,

A mal vorbit prietenul Sotângă 
— Continuare la pagina. 3 —

Guvernul Britanic a comu 
nlcat Guvernului Rom&n, la 5 
Februarie, condiț'unile în care 
Guvernul Majestățli Sale ar fi 
gata Să recunoască Guvernul 
Român și să accepte un rep
rezentant al Guvernului Ro
mân la Londra.

Guvernul Majestățli Sale a 
primit între timp un răspuns 
declarând că decizia Guver
nului Majestății Sale a fost 
primită cu cea mai deplină 
satisfacție de către Guvernul 
Român, care speră că această 
recunoaștere va însemna o 
dată decisivă în reluarea ra
porturilor de prietenie șl de

50 de persoane au luat parte 
la „MAREA" adunare a partidului Națio

nal Țărănesc al lui Maniu la Orăștie
In ziua de 10 Februarie a. c. 

a sosit la Orăștie vestitul bătăuș 
manist inițiatorul gărzilor ,Iuliu 
Maniu* care au fost trimise în 
Ardeal pentru a masacra popula
ția maghiară pașnică, Iile Lazăr șeful 
Partidului Național Țărănesc a Iul 
Maniu din Jud. Hunedeara.

A venit cu gândul să țină o 
mare adunare populară care să 
demonstreze puterea partidului 
manist într’un centru care era 
leagănul leglonarlsmulul din Ar
deal.

Spre marea nemulțumire Insă 
a conducătorului manist adunarea 
care a trebuit și era proectată să 
aibă loc intr’o sală mare de ci
nematograf a fost ținută la sediul 
partidului din localitate.

in loc de o demonstrație de forte 
cum ișl închipuia llie Lazăr sau 
adunat câțiva derbedei, huligani, 
reacționari și rămășițele legiona- 
riimului din acest localitate intr’un 
număr redus de 40—50 persoane.

Ședința a fost deschisă de pă
rintele Paveloni — asupra căruia 
atragem atențiunea Minisleruluf 
Cultelor — care In cuvântarea 
sa încearcă să și descarce tot ve
ninul șovlnist șl reacționar la 
adresa guvernului și a naționali
tăților conlocuitoare pe care de
sigur nu a avut ocazie s’o facă 
in public dela 6 Martie 1945.

Dar deși ședința a fost ținută

Răspuns la o Infamă provocare 
antimuncitorească a manlftllor 

a adresa tov. Chlvu Stoica
Jos laba murdară! In lă

turi cu netrebniciil — spun mii 
de glasuri ale muncitorilor — 
drept răspuns la mlșeleasca pro
vocare a scribilor reacționari, 
cari au încercat Bă împrăștie no
roiul — în care ei înșiși se tă
vălesc pe numele tov. Chlvu 
Stoica, unul dintre cei mai buni 
fii ai poporului muncitor.

Ziarul „Dreptatea* foaia care 
a crescut ani de sile bande de 
propagandiști reacționari fasciști, 
foaia care ani dcarândul au as- 
vârlit cele mal josnice atacuri îm
potriva muncitorimii române, îm
potriva popoarelor sovietice, a 
iodrăznlt cu cea mai nerușinată 
obrăznicie, să se afirme că sub 

colaborare care au existat în 
trecut între Marea Britanie și 
România. Guvernul Rom. n îșl 
va reaminti că decizia luată 
de Guvernul Majestățli Sale, 
la care se referă Guvernul 
Român, era de a recunoaște 
Guvernul Român pe baza asi
gurărilor conținute în decla
rația Guvernului Român din 8 
Ianuarie și pe baza unor asi
gurări orale date lui Sir Ar- 
chibald Clark Kerr la 9 Ian., 
ale căror detalii au fost date 
publicității la 6 Februarie.

Guvernul Majestățli Sale 
consider* răspunsul Guvernu
lui RomSn la nota britanic* 
din 8 Febr. ca s***isfăcâtor.

la sediul partidului probabil și 
pentru a feri oratorii lor de even
tualele întrebări care vor fl puse 
de celățeuli cinstit! care s’ar mai 
abate pela adunările lor și cari 
nu mai cred în toate minciunile 
.istoricilor*' ei nu au scâpat de 
aceste întreruperi.

Atunci când oratorul manist a 
început să aducă Injurii guvernu
lui Dr, Petru Groza un grup de 
tirani l-au întrerupt cu întrebări 
și cu strigăte de .Trăiască Gu
vernul Dr. Petru Groza guvernul 
poporului care a dat pământ ță
ranilor ii libertate poporului mun
citor.* Iar atunci când oratorul a 
început să arate că r*. N. T. a 
lui Maniu este singurul care asi
gură un trai mai bun muncitori
lor, un muncitor din mijlocul ce
lor prezentl a întrebat*. Dar în 
1929 și 1933 de ce au tras în 
muncitori in loc să le asigure un 
trai mai bun*.

A luat apoi cuvântul Iile Lazăr 
care nu s’a așteptat la o astfel 
de primire tocmai la Orăștie cui
bul lui Moța și Marin, vorbind 
fără elan fiind Întrerupt înconti- 
nu de fel șl fel de întrebări.

Sedloța s’a terminat — ne re
latează corespondentul nostru — 
ca o comedie de circ iar huli
ganii adunați s’au împărțit în gru
puri răslețițl șl desamăglti.

„trecutul regim*, tov. Chlvu 
Stoica era acela care a organizat 
cuiburile legionare din întreprin
derile Gutlman și desiăntuia o 
adevărată teroare împotriva mun
citorimii*.

Oricărui muncitor cinstit li stă 
mintea în loc față de încercarea 
nerușinată ba chiar disperată în 
absurditatea ei de a găsi tocmai 
în rândurile conducătorilor P.C.R., 
conducătorilor de frunte ai muu- 
cltorlmii române al luptei pentru 
libertate poporului întreg, ceeaca 
nu ae poate găsi decât In rân
durile huliganilor lui Maniu.

Chlvu Stoica nu e numai un 
nume, Chlvu Stoica e un drum, 
o chemare la luptă, un îndemn.

(Continuare tn pag. 2-a)
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Aprovizionarea satelor prin Cooperative 
șl împotrivirea manlștllor șl brătlenlștllor

ln ultimele zile, ziarele din ca
pitala ae ocupă pe larg de 
măsurile preconizate de guvern, 
menite să aducă ușurare celor 
multi dela aate șl orașe.

Printre principalele măsurl’este 
șl proectul de lege, prin care 
hotărăște apro/izionarea cât mai 
grabnică a satelor cu produse 
industriale de primă necesitate.

Pentruca marfa să nu ajungă 
prin mâna intermediarilor specu
lanți, cari caută să saboteze pe 
toate căile, marfa este adusă prin 
„INCOOP* la federale care o dis
tribuie cooperativelor sătești care 
la rândul lor distribuie marfa la 
țârani.

Astfel in județul Hunedoara, 
cooperativele — cari au lut un 
avânt mare atât la sate cât șl la 
orașe, — datorită Importantei deo
sebită ce I se acordă astăzi de 
către toți locuitorii județului, da
torită multor avantajli pe care le 
obține — au primit din partea 
federalei din Deva prin .INCOOP* 
următoarele mărfuri Industriale:

4000 metri pânză americană, 
5000 kgr. cue, 1055 perechi bo
canci, 200.000 bucăți caele șl 
10.090 kgr. raluri pentru roate.

Acestea produse se vând cu 
un adaus de 2’/0 pentru Fede
rală și 3’/o pentru cooperativă 
ceeace înseamnă un 5’/0 benefi
ciu. — Aceasta a înlesnit foarte 
mult ușurarea de procurarea a 
materialelor necesare gospodărl- 
lor. Plus de acestea mărfuri, co
operativele au adus și alte ne
numărate mărfuri mal ușor de 
procurat direct dela producător.

Dar contra acestor măsuri luate 
în discuție de guvern — care 
sunt btae venite și care sunt me
nite să aducă o adevărată înles
nire a condițiilor de trai a tuturor

Viața Economic*

Vor fi recalculate prețurile
In «Monitorul Oficial* din 15 

Februarie a. c., a apărut decretul 
lege pentru modificarea unor dis- 
poz'țlunl din decretul-lege privi
tor la reglementarea regimului pre
turilor șl circulației mărfurilor din 
3 Mal 1945.

Comisariatul general al pretu
rilor este autorizat ca în termen 
de 10 zile să stabilească preturile 
tuturor produselor agricole, ale 
ce'or de bază din sectorul Indus
triei extractive, ale principalelor 
semifabricate din Industria de 
transformare, precum șl tarifele 
principalelor servicii, pe baza cal
culelor șl propunerilor asociațiilor 
profesionale,

întreprinderile Industriale șl me
seriașii patroni ale căror preturi 
șl tarife nu vor fl stabilite de Co
misariatul preturilor, vor proceda 
la recalculare prezentând cererile 
de preturi asociațiilor profesionale 
sau of clllor respective, spre ve
rificare. In termen de 20 zile 
asociațiile sau oficiile In cauză 
vor cere Comisariatului preturilor 

oamenilor muncii atât dela orașe 
cât și dela sate — nu sunt de
cât oamenii Iul Manlu șl Brătlauu 
cari prin press lor spun și astăzi 
că acestea legi neîndreptățesc o 
parte din comercianți cari de 
fapt nu fac altceva decât specu
lează. Dar acești domni care timp 
de 20 de ani de guvernere n’au 
fost împiedecați de a îmbunătăți bu
nul trai al muncitorilor și țărani
lor, pe vremea aceea au avut 
grijă să dea pe țărani pe mâna

Ritivitatea comisiei județene 
pentru desăvârșirea reformei agrare din 

județul Hunedoara
ln ultimele zile, comisia de 

control județeană pentru de
săvârșirea reformei agrare din 
județul Hunedoara, sub pre- 
șidențla D. judecător Mogo- 
șievici, pe baza legii de re
forma agrară, a expropriat 
următorii proprietari.

Lemoer Iacob din comuna 
Cristur, Baner Petru, Siber 
Sofia, Roth Barboria, Roth 
Iacob, Donterman loan și so
ția Schmlt Maria și Albrecht 
din comuna Batiz, Feider Au
gusta n. Hamburg din Deva, 
Bira Veronica, din colonia 
Clangăilor, Grundel P. și So
ția Lemnek Ecaterlna, Lem- 
nek Petru, Steg Elisabeta, 
văd. Mulher Dragoteia, Holț- 
vrat Henrlch și Lomnek ioan 
din comuna Batiz, Strauss 
Adolf din Hunedoara, Lem
nek Carol și soția n. Einun- 
gher din comuna Batiz, Kruchl 
Huga din Hunedoara.

aprobarea acestor preturi.
întreprinderile Industriale sunt 

făcute răspunzătoare de exactita
tea calculațiilor șl documentelor 
prezentate asocllațlllor sau oficiilor.

Cel obligați să (Ină un registru 
de catculafle sunt autoriza]! să-și 
recalculeze în termen de 30 zile 
preturile și tarifele, înscriind in 
registre calculatlunlle noul. Re
gistrul va fi prezentat spre veri
ficare asociațiilor profesionale sau 
oficiilor.

La recalcularea preturilor sau 
tarifelor întreprinderile sunt în 
drept a Include în prețuri sau 
tarife toate cheltuellle privind sa
larizarea în hani sau în natură, 
la care vor putea adăoga șl cele 
rezultate din aplicarea contracte
lor colective.

Până la Infrarea în vigoare a 
nouilor prețuri sau tarife recalcu
late, întreprinderile Industriale sunt 
autorizate a factura cu clauza re
cuperării diferentelor de preț sau 
tarif.

cămătarilor și băncilor liberale 
cari le lua și cămașa de pe 
dânșii.

Manlști șl brălieniștii plâng dună 
aceaste vremuri ale trecutului vre
muri în care jefuiau tara ca pe 
o moșie a lor.

Și vor plânge și mai amar
nic de acum înainte, pentrucă 
poporul trezit la o viată nouă se 

leapădă cu scârbă de acești fă

țarnici.

Miiller Peiru. Schmit Au- 
gustin și soția Dromiterman 
Cristina, Acutin Ioan, Schla- 
ter Adam și soția AlDrecht 
luliana, Holtvorfh Iacob, Graf- 
fenstein Adam, Hente Elisa
beta și Roih Dănilă din co
muna Batiz.

Danterman Carol și soția 
Schoni, Schifler Carol și so
ția Cristina n. Valsman, Roih 
Dănilă, Muller Iacob, Unstath 
Fllip, Lemnek Iacob și Schmith 
Dănilă din comuna Batiz.

Comisia continuă și pe mai 
departe controlul pentru de
săvârșirea reformei agrare 
pentru a se putea împărți 
titlurile de împroprietărire ce
lor ce au primit pământ, îna
inte de a începe campania de 
Insămânțări de primăvară.

Declararea 
stocurilor de materii 

prime șl mărfuri
Comerclanții de orice fel 

sunt obligați să declare pa
pă la 1 Martie 1946 între
gul strc de produse șl măr
furi existent la data decla
rației.

Deelarațla se va depune 
pentru București șl Jud. Il
fov la Comisariatul General 
al Prețurilor Iar pentru res
tul țării la Oficiul economic 
județean.

întregul stoc de mărfuri 
și produse declarate se va 
vinde până la epuizare la 
prețurile legale în vigoare, 
recalculate la noulle prețuri 
aprobate prin legea Nr. 67 
din 1946.

Păuă la l Martie între
prinderile Industriale șl me
seriașii patroni vor declara 
întregul lor stoc de materii 
prime, semifabricate, acce
sorii, precum și produse 
fabricate.

Citiți șl rfispAndlll ziarul

„ZORI Nor

turn se înființează o Cooperativă 
Ce forme trebuiesc în
deplinite pentru înfiin
țarea unei cooperative 

Banii strânși de împuterntott>O cooperativă ia flintă din ne- 
cisitatea de a aproviziona locui
torii orașelor cu produse direct 
dela producător, cu scopul de a 
înlătura pe Intermediarul care în 
cele mai multe cazuri caută să 
saboteze și să facă speculă pe 
spatele celor multi.

In primul rând trebuesc oameni 
care înțeleg necesitatea mare a 
cooperației. Se cere de asemenea 
și oameni priceput! in administra
ție, oameni cinstiți, cari să ducă 
la bun sfârșit toate operațiunile 
de desfacere ale produselor.

Un alt lucru se cere ca să nu 
fie două coopnrstlve de acelaș fel 
în acelaș sat.

Pentru înființarea cooperativei 
avem nevoe de următoarele acte:

Acel care a luat inițiativa de a 
înființa cooperativa trebuie să ia 
contact cu serviciul cooperatist 
jude(ean, care se află în capitale 
de județ Și va ,ua c'nc* sta- 
tute fără de care nu se poate în
ființa coperativa.

In aceste statute să scriu toți 
membrii care iau parte la înteme
ierea cooperatiăel. Tot in statut 
se pot vedea pe larg felul cum 
trebue condusă cooperativa.

Imediat după ce s’a adus sta
tutul, se va anunța în comună și 
toți acei cari doresc să se incrie 
la cooperativă să se întrunească 
la un loc, unde se va citi statutul 
după care se va proceda la îns
crierea celor ce doresc a se în
scrie și totodată să verse banii 
cu czre doresc să înființeze coo
perativa. Este bine ca să fie cât 
mai multi membri în cooperativă 
șl pentru a se forma un capital 
cât mai mare posibil cu care să 
poală funcționa cooperativa. Să
tenii care au depus bani la înfiin
țarea cooperativei, vor fi trecu(i 
în statut ca membrii fondatori, 
ceeace este o mare cinste pentrucă 
de numele lor se leagă viața coo
perativei care se înființează.

La înființarea cooperativei va 
fi de fată primarul la sate și po
lițaiul la orașe, pentruca să lega
lizeze semnăturile fondatorilor iar 
dacă unul dintre aceștia nu pot 
veni, statutul se va depune la pri
mărie pentru sate și la circums
cripții de politie pentru orașe.

Legea pentru colectarea cerealelor 
șl distribuirea de produse industriale la sate

Monitorul Oficial publică de
cretul lege pentru organizarea 
colectării de produse agricole, 
vegetale șl animale și distribui
rea de produse industriale si ali
mentare la sate.

Ce se va distribui la sate
La sate se vor distribui în 

primul rând: pielărie și fncălță. 
minte, produse textile, lemn și 
cherestea materiale de construc
ție, hârtie, geamuri și sticlărie, 
produse chimice produse finite 
de metalurgie ușoară, necesare 
consumului țărănesc, produse ali
mentare etc. precum șl:

a) Produse petrolifere produse 
CAM și chibrituri.

Organele de colectare și dis
tribuire.

Pentru realizarea colectărilor 
șl distribuirilor, legea prevede:

1 înființarea de unități de co
lectare șl distribuire județene pu
se sub controlul Oficiilor econo
mice județene.

Vor putea fl folosite ca unități 
de colectare șl distribuire:

Institutul Național al Coopera

se vor depune la Institutul Na
țional al Cooperației, la o Baaoă 
Populară, la Federală sau la Casa 
de Depuneri, unde vor rămâne 
până cooperativa va lua ființă.

Mai avem nevoie deisemenea 
de două lucruri: cele cinci sta
tute împreună cu reclpisa de de
punerea baoilpr strânși în adu
nare, să fie trimise la servicii I 
cooperatist județean pentru visa
rea statutelor.

După ce sau vizat statutele, 
vor fi înapoiate persoanelor eeri 
au primit sarcina de a înnepMni 
toate formele pentru înființarea 
cooperativei.

Aceste persoane se vor duce 
la judecătoria de ocol din oare 
face parte cooperativa spre a le 
autentifica.

Judecătoria dă apoi un certifi
cat cooperativei pentru libera 
funcționare și se îngrijește ea în
ființarea cooperativei să fie adu
să la cunoștința tuturor prin pu
blicarea in Buletinul Cooperației 
Române.

După toate cele de mai sus 
cooperativa poate să-șl înceapă 
operațiunile.

Cooperativa ca să fie ajutată 
cu mărfuri șl bani atunci când 
are nevoie, este bine ca să ’e a- 
socieze la federală și la Inelu
lui Național al Cooperației Sta
tul ajută mult la înființarea de 
cooperetive prin faptul că la în
ființarea lor sunt scutite de mul
te taxe, timbre și diferite impo
zite.

Deasemenea cooperativa este 
scutită de impozite timp de trei 
ani. ln afară de aceasta coopera
tivele mai primesc spre desfacere 
cu preț ieften mărfuri care nu se 
găsesc la negustori sau se găseau 
cu pre( de speculă (ca bumbac, 
fierărie, încălțăminte etc.)

Toate aeeste înlesniri II se dă 
cooperativelor din partea statului, 
care a înțeles merele folos pe 
care-l iduce cooperativa tuturor 
oamenilor muncii, pentru a dis
truge odată pentru totdeauna pe 
intermediarul speculant care aau- 
tă să saboteze și să vână mărfu
rile la preț negru.

ției, prin unită(I cooperative man
datare :

Cooperative locale izolate;
Comerciant! de specialitate, 

grupați în asociatiuni sau oțicH 
de colectare, sub conțrolul orga
nelor de Slat;

Centre de exploatare teritoria
le ae armatei.

Răspuns 
la o provocare 
— Urmare din pag. l-a —

Muncitorimea nu va uita nici
odată manlștllor cei 12 ani de 
ocna a Iul Chivu Stoica, după- 
cum nu va uita niciodată că prin 
.grija manlștllor* văduvele și or
fanii tovarășilor săi de luptă se 
numără cu sutele.

Călăilor dela Grivlfa care în
cearcă să întindă spre Chivu 
Stoica mâinile lor depe care sân
gele eroilor nu se va șterge nici
odată, clașa muncitoare șt întreg 
poporul Ic spune tăios: Jos laba I 

(după „Sinteia").
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Sindicatul Funcționarilor Particulari Valea-Jiului a Comemorat eri
13 ani dela sângerosul masacru 
dela Grlvifa organizat de călăii 

Valda-Manlu
(Continuări din pag. l-a)

din partea Frontului Plugarilor lldarltății muncitorilor și țăranilor, 
evocând memoria lui Horia, Cloșca 
șl Crișan arătând necesitatea so- în limba maghiară.

La Lupeni
gărilor.

In aceeaș zi au avut ioc ser
bări în toate cele 6 localități din 
Valea Jiului, la fiecare luând 
parte un grup de ceferiști.

Pretutindeni aceste serbări au 
fost prilejul unei și mai strânse 
manifestări a solidarității munci
torilor ceferiști cu muncitorii mi
neri care stau astăzi în primele 
rânduri ale clasei muncitoare și 
ale întregului popor pentru refa
cerea țării și bunăatarea popo
rului.

\ din Deva
Duminecă, dimineața s’a Întru

nit adunarea generală a sindica
tului Funcționarilor Particulari din 
Deva, In vederea alegerii noului 
comitet

Au luat parte toți funcționarii 
din diferite întreprinderi, și bran
șe din localtate cari au înțeles că 
numai organizați își vor putea fău
ri un trai mai bun și își vor câș
tiga revendicările lor.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Izsalc Armln, care după ce 
face momentul politic șl un scurt 
Istoric al sindicatului, a explicat 
necesitatea unității muncitorilor 
și a funcționarilor pentru apăra
rea libertăților acordate de gu
vernul Dr. Petre Groza.

Tov, Srhmidt Nicolae face ra
portul moral. După ce arată acti
vitatea sindicatului respectiv in
sistă asupra coteziunii ce trebue 
să existe intre saiariații sindica
lizați. Sindicatul este scutul de 
care se lovește în încercările sale 
meschine reacțiunea. Politica sin
dicală este lupta pentru apărarea 
intereselor economice profesionale 
ale tuturor categoriilor de salariațl. 
Arată că reacționarii dela condu
cerea economi tulul funcționarilor 
împiedică aprovizionarea și func
ționarea acestui ecoromat. In în
cheiere, referindu-ie la alegerea 
Qului comitet face recomand iții 
pentru încadrarea tineretului în

casier face bilanțul ma-

Antoni Alexandrescu este 

unanimitate ca președinte

și-a ales noul comitet
noul comitet.

Tov.
terialȚ

Tov.
ales în
de vârstă sub a cărui conducere 
se efectuează alegerea noului co
mitet, 
tetul de 
mătorul 
Schmlht
Surda Ștefan. Secretar: Flscher 
Alexandru. Casier: Ghlbu Ioan.

Membri în comitet: Almășan

După deliberare comi- 
candidatură propune ur- 

comitet. Președinte: 
Nicolae. Vicepreședinte:

Petru, Polgar, Nagy tuliana, F01- 
dea Eva, Stănculeț Traian, Hirsch 
Andrei, Cioșc Tralan. Funcționa
rii tu unanimitate confirmă prin 
ridicarea mâinii șl lungi aplauze 
alegerea tov. care să lupte pen
tru revendicările lor. Fiecare func
ționar a plecat dela această întru
nire ducând In sufletul său hotărâ
rea de a desăvârși și lărgi drepturile 
câștigate și de a chema la orga
nizare pe ceilalți funcționari ho- 
tărâți să lupte pentru drepturile 
și pentru unitatea sindicală.

Tovarășul Maghiary a vorbtt

La Lupeni

S’a deschis
pentru

In ziua de 6 Februarie s’a des
chis la Lupeni prima cantină In 
care muncitorii subterani primesc 
la intrarea în mină odată pe zi 
o masă caldă în mod gratuit. A- 
cesta este încă un ajutor pe care 
noua direcțiune îl aduce In spri
jinul muncii muncitorilor minieri. 
Mâncarea eBte bine pregătită, con
ținând de cinci ori ne săptămână 
carne șl alte alimente hrănitoare.

Efortul pe care minierii îl de
pun muncind In cele mai grele 
condiții, primește prin această ali
mentație suplimentară un sprijin

prima cantina, 
mineri /\

Din partea ceferiștilor dela Gri- 
vița a luat cuvântul tov. Ionescu, 
și tov. Dlma care au adus salu
tul muncitorilor ceferiști și tov. 
Stanciu care o luat parte la lup
tele dela Grivlța.

Au vorbit apoi prietenul Drăgoi 
dela org. Frontului Plugarilor jud. 
Dâmbovlța, iar din localitate tov. 
Gulaș și June din partea organi
zației locale a P. C. R., ajutorul 
de primar Borșai, Toma dela Ti
neret și Flllp dela Frontul Plu-

rațiilor

muncii 
de ad- 
vechea 
nu a

Noul comitet al Sindicatului 
Metalo-Chlmic Deva

Duminică 17 Februarie 
a. c., a avut loc la sediul 
Slcdicatelor Uuite din lo
calitate adunare generală 
a Sindicatului Metalo Chi
mic In vederea alegerii nou
lui comitet.

Ședința a fost dcszhisă 
de tov. Aytai Ladlstau pre
ședintele sindicatului după 
tare tov. Tașnadl face ra
portul moral al comitetu
lui care este primit cu a- 
plauze pentru rezultatele 
frumoase obținute în cursul 
anului.

Tov. casier face apoi ra
portul financiar din care 
reese că Sindicatul are tn 
prezent suma de lei 1 000 000

Sub conducerea tov. Ra- 
polti președinte de vârstă 
se alege o comisie de can- 
dldare care a propus ur
mătorul comitet:

Iov. Aytai Ladlslau, Ra- 
pottl Alexandra, 
Horvath Vi Ham, 
Ștefan, Rapolll Franclsc, 
Gardo Gheza, 
Vogner.

Adunarea Generală a 
orobat tn unanimitate 
ridicare de mâini comitetul 
propus.

In încheiere aduce salu
tul C. G. M. tov. Pârva

i 
Eugen secretarul Comisiei 
Locale care vorbește de 
Importanța unității sindicale 
și a F. U. M. explicând pe 
larg șl rezultatele obținute 
prin noul contract colectiv.

Comitetul Democratic Evreesc 
Organizația Deva

Tasnadl, 
Horvoth

lacso

a- 
cu

Convocator
Prc blemele de ordin vital și de 

interes obștesc cer ca evrelmea 
să-și spună cuvântul său răspicat 
și hotărât.

Invităm pe toți evreii și evreice, 
Indiferent de colorit politic, să 
participe la

ADUNAREA GENERAI 4 

fixată pentru ziua de 24 Februa
rie 1946. ora 10 a. m., care se 
va ține in Căminul Ereesc (fosta 
școala primară evreiască) din str. 
23 August Nr. 10.

COMITETUL

însemnat. Pe măsură ce posibili
tățile de aprovizionare se vor îm
bunătății, șl aceasta depinde în 
primul rând de ridicarea produc
ției de cărbune, asemenea mese 
vor fi acordate și altor categorii 
de muncitori.

Prin grija noului consiliu de 
administrație munc'torii au obți
nut deasemenea diferite alimente, 
îmbrăcăminte șl mărirea 
de alimente.

Această încurajare a 
din partea noului consiliu 
mlnlstrațle dovedește că 
administrație reacționară
vrut să dea nici un ajntor mun
citorilor ci a căutat să-i flămân
zească, pentru ca producând apoi 
nemulțumiri In rândurile munci
torimii să poată sabota ridicarea 
producției șl refacerea țării. AceBta 
era țelul reacțiunif, de a-nu duce- 
poporul spre o viață mal bună 
șl de al apăsi tot mai mult, știind 
că numai astfel îl vor putea ex
ploata mai departe pentru Intere
sele ei. Muncitorimea din Valea 
Jiului, conștientă a reușit prin ri
dicarea producției șl prin lupta 
el unită chiar in împrejurările 
cele mal grele să înlăture pe sa
botori din conducerea societății 
Petroșani. Cu sprijinul primit din 
partea noului consiliu de admi
nistrație ei vor putea continua cu 
forțe noul bătălia pentru ridica
rea producției, spre binele lor șl 
reconstrucția țării.

Garajul 
auto-CFR, Deva

ZORI NOI“n
Org. Reg. Valea- Jiului a P.C-R. 

■para Mărfi, Joi șl Sâmbătă 
Abonamente:

Lunar 600 lei

Pentru întreprinderi 1000 lei

dispune de cinci ca
mioane Z. I. S. de 3 
tone capacitate sosite 
recent din Uniunea 
Sovietică, cu scopul 
de a fi pus ia dispo
ziția publicului dori
tor de a fate trans
porturi ori unde, cu 
plata taxelor legale.

Doritorii ne pot ad
resa autogăril de că
lători C. F. R. Deva, 
str. Domnița Elena 1.

In celelalte localități 
La Slmeria

care a lovit fără milă In munei- 
torimea ceieriștă și petrolistă In 
anul 1933.

A luat apoi cuvântul tov. Bur- 
lacu Djmltru din partea regio
nalei Valea-JIului a P. C, R., care 
arată legătura între Grlvița și 
luptele Iui Horia, Cloșca și Crlșan 
arătând necesitatea alianței între 
muncitori șl țărani.

In încheere — tov. Burlacu — 
demaseă menvrele reacțiunii tn 
frunte cu Partidele „Istorice" de 

astăzi, care atunci ca și acum au 

atentat la buna stare și libertatea 

poporului muncitor.

Comemdrarea a luat sfâr^t 
între a caldă armonie de frăție
tate și o adevărată unire intre 

muncitorii ceferiști și mineri.

La Brad
Manlu arătând că acel care astăzi 
se pretinde bun patriot, bun de
mocrat, luptător pentru cauza 
muncitorească, n’a ezitat atunoi 
când clasa muncitoare i-a cerut 
drepturile să tragă In ea pentru 
interesele lui meschine, pentru in
teresele personale ale acolițllor 
ca Vaida Voivod, Rusu Sireanu, 
Mlhal Popovlci ș. a. m.d.

După aceasta i-a cuvântul Sblt 
Perța, aducând prinosul de recu
noștință eroilor căzuți la Grivlța 
și arată că armata democrată este 
șl va fi întotdeauna alături de 
popor.

După aceaata mini tentația — se 
Inchee în marșul fanfarei Soe. 

„Mica*.

La Orâțtle
Perța, care a vorbit despre lup
tele muncitorilor dela Grivlța.

La sfârșit adunarea a cerut su
primarea ziarului „Dreptatea* care 
aduce in coloanele sale atacuri 
împotriva tinerii democrații ro
mânești ș împotriva luptătorului 
neînfricat al clasei muncitoare 
tov, Chlvu S olca.

Sâmbătă 16 Februarie a. c., 
muncitorii din Slmeria, au come- 
morit în cadrul F. U. M., în sala 

cinematografului C. F. R. împlini
rea a 13 ani dela masacrul pro
vocat de guvernul Național Ță
rănesc de sub conducerea lui 
Manlu șl Vaida, In rândurile mun
citorilor cefereștl dela Grlvița.

Au luat cuvântul tov. Medrea 
loslf din partea P. S. D. care a 
arătat importanța și necesitatae 
întării Frontului Unic Munci
toresc.

Tovarășul Mușcalagiu Marin 
președintele Sindicatului C. F. R. 
face un Istoric al luptelor dela 
Grlvița din Ianuarie și Februarie 
1933, arătând necesitatea unirii 
muncitorimii pentru distrugerea 
definitivă a reacțiunii de astăzi,

Cu ocazia aniversării cnlor [13 
ani dela uciderea în massă a 
muncitorilor C. F. R.-Iștl la Atelie
rele Grlvița, în localitate s’a co
memorat aceasta zl în cadrul Sin
dicatelor C. F. R.

A luat cuvântul din partea Con
federației Generale a Muncii, 
tovirășul Balica, care arată lupta 
dusă de muncitorii C. F. R.-iști 
pentru înlăturarea dictaturel im
pusă de guvernul Vaida și Maniu 
arătând între altele greutățile cu 
care se sbăteau muncitorii C.F.R.- 
iști când acest guvern pus la gu
vernare a readus standardul de 
vieață al muncitorimii C.F.R.-iste 
la minimum.

l-a cuvântul tov. Ilieș care de
mască uneltirile mârșave ale Iul

Comemorarea s’a făcut In ca
drul F U. M. Au luat cuvântul 
tov. Vasile Budol, președintele 
Sine. Mixt, Baco Marla șl tov. 
Igna din partea organizației locale 
a P. C. R., tov. Gheorghe Boyoro- 
gan din partea P. S. D.

Din partea comitetului ju^țean 
Hunedoara a luat cuvântul tov.
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Radio Londra demască 
uneltirile reacționarilor din România

„Nu ne Interesează ofertele de ajutor din partea acelora care, abia 
acum doi ani, erau susținătorii însuflețiți al Iul Hitler și care au pro
fitat personal de pe urma războiului de agresiune al Iul Antonescu. 
Noi nu-i putem împiedica să se numească „prietenii** noștri, dar 

respingem prietenia lor**.

Rrmata emigranților Polonezi 
amenință republica luguslavă 

Andrei Vâșlnskl a sesizat Consiliul de Securitate

LONDRA. — Recunoașterea 
guvernului român de către Marea 
Britanie este o știre bună pentru 
prietenii români ai Marei Britanii. 
Putem spera că se vor relua cu
rând relapuni diplomstice norma
le șl că vechea prietenie dintre 
cele două țâri va fi restabilită.

Este evident că România se a- 
flă Ia fața a două mari probleme: 
reconstrucția vieții economice și 
politice și încheierea de relațiuni 
amicale cu țările învecinate. Con
dițiile economice nu pot fi ace
leași ca sub vechiul regim șl po
litica nu mai poate fi bazată pe 
șovinism șl oprimarea altor națio- 
naliUțt

Demascarea uneltirilor 
reacționare

In cursul anulu care a trecut 
dela eliberare, România a făcut 
desigur progrese tn ambele direc- 
țrisnl, dar românii au încă multe 
da făcut In ioc să-și consacre e- 
nerglile reconstruirii României, 
prin eforturile ei proprii, unii 
oameni politici din Somânia au 
preferat să speeuleze asupra po
liticii marilor puteri, politicieni de 
cafenea și de tarabă, sau devo
tat acestor speculanți cu o Inge
niozitate șl un zel care ar fi pu
tori fi întrebuințate cu mai mult 
foioa pentru opere mai construc
tive. Sunt șl astăzi mulți români 
eari speră și cred că noi Brita
nicii avem intenția să ridicăm din 
■oh vechea clasă conducătoare la 
patere prin Intervenția armata, și 
oă dorim ca această clasă Bă ser
vească drept o coloană a 5-a 
Împotriva Uniunii Sovietice.

Cine este șl cine nu este 
prieten al Angliei

Acești oameni se loșeală. Din 
nefericire, noi nu-l putem fmpe- 
dica să se numească .prietenii' 
noștri, dar putem respinge, și de 
tapt respingem, prietenia lor. Nu 
■e interesează ofertele de ajutor 
din partea acelora care, abia a- 
cum doi ani erau susținătorii In-

Iugoslavia 
a cerut să-l fie 
predat Horthy

BELGRAD. — Comisiunea 
jugoslavâ pentru investigarea 
criminalilor de război a cerut 
predarea amiralului Horthy, 
fostul regeot al Ungariei, au
torităților jugoslave. Peste 
25.060 persoane, in majori
tate evrei, au fost trimise din 
regiunea jugoslavâ ocupată 
de unguri, In diferite lagăre 
de concentrare din Polonia 
șl Ucraina. Majoritatea dintre 
el au fost uciși.

suflețlți ai „Cruciadei' lui Hitler 
și care au profitat personal de 
pe urma războiului de agresiune 
al lui Antonescu.

Nu acesta sunt prietenii noș- 
trii din Românii Prietenii sunt 
aceia cari lucrează pentru reface
rea țării lor, toți oamenii de bu
nă credință, oricare ar fi vederi
le lor politice, pantru a face din

După închiderea O. N. U.

Declarațiile Dlui Paul Buucuuf 
delegatul Franței

LONDRA. — Dl Paul Bon- 
cour delagat al Franței la 
Adunarea Națiunilor Unite cu 
prilejul unui interview dat 
agenției Reuter a declarat că 
Înființarea de către Organi
zația Națiunilor Unite a Con
siliului de Securitate care a 
arătat că nu-i este teamă să 
discute probleme politice gre
le și a comitetului militar de 
stat major care va da con
siliului forța necesară pentru 
îndeplinirea hotârlrilor O.N.U., 
constitue cele mai mari reali
zări ale actualei sesiuni a 
O. N. U.

Deasemenea, nu trebuia să

închiderea lucrărilor Consiliului de Securitate
Sesiunea din Lond'a a lucră

rilor Consiliului de Securitate a 
luat sfârșit.

Consiliul n’a ajuns la un acord 
In chestiunea plângerii Siriei și 
Libanului dar Franfa șl Anglia 
au declarat că vor retrag' tru
pele lor din actste două (ărl.

ti ■

O CAIRO. Dumlrecâ a fost format noul guvern din miniștri care nu aparțin nici unul partid politic șl trei liberali. 
Studenții au manifestat din nou pe străzile orașului Cairo cerănd evacuarea forțelor britanice din Egipt.

• PARIS. Ministerul de externe al guvernului spailol republican a sosit Luni In capitala Franței, venind dela 
Londra.

• MOSCOVA. Partidul comunist spaniol a luat hotărârea de a Intra In Uniunea Democratică Spaniolă Se crede 
că formarea blocului Uniunii Democratice Spaniole «a însemna un mare pas spre eliberarea Spaniei de tirania fascistă.

O CAIRO. Noul președinte al Consiliului de ntnlștrl egiptean a declarat că dorește ca negocierile preliminare 
In vederea revizuirii tratatului anglo-eglptean să se desfășoare la Londra iar nu la Cairo așa cum s’a prevăzut In ulti
mul schimb de nego Ieri Intre cele două țări.

• PRAQA. Guvernul cehoslovac a hotărât să facă apel la muncitorii constructori din străinătate pentru a veni 
In Cehoslovacia spre a ajuta la opera de reconstrucție, In prezent sunt negocieri pentru aducerea a 10.000 muncitori 
Italieni.

• LONDRA, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, d-l Trlgwe Lle, a făcut primele numiri In se
cretariatul său

• TEHERAN, Primul ministru persan Sullanis a plecat luni la Moscova pentru clarificarea neînțelegerilor aln- 
tre Uniunea Sovietică șl Persla. Prtmul ministru persas a declarat că speră să rctnolască legăturile de prietenie șl cor
dialitate Intre cele două țări.

• BRUXE ES. 2,5'OO.OCO alegători au votat duminecă In cadrul primelor alegeri generale din Belgia. In re
giunile Industriale ru j rttatea voturilor au fost de partea comuniștilor șl socialiștilor, care au mers împreună.

• PARIS. O rezoluție împotriva orlcurel form» ne compromis in problema spaniolă a fost votată Duminică 
la Paris. Rezoluția cerea deasemenea ca regimul Istem spaniol să fie stabilit pe baze democratice de spanioli.

• LONDRA. Ministrul de eiterne al Spaniei din Guvernul Girai a cerut Anglel să intervină pe lângă Franco 
la favoarea a 8 spanioli acuzați că au încercat să orțanlzete pctldul socialist spaniol.

• Guvernul francez va interveni pe lângă Franco pentru eliberarea dețlnuțlior spanioli care aulluptat In rân
durile partizaallor francezi împotriva cotropitorilor gtrmanl, actualmente aondamnațl la moarte de către Franco.

România o țară prosperă și paș
nică, o prietenă credincioasă a 
vecinilor ei și o punte de legă
tură intre Marii Aliați.

Colaborarea Marilor Puteri va 
fl mai ușoară, dacă România poa
te realiza o mai mare stabilitate 
și pace internă, — și aceasta de
pinde. mai presus de toate, de 
eforturile poporului român.

așteptăm nimic dela această 
sesiune care a fost doar de 
constituire In orice caz, cele 
realizate până acum, con
stitue un succes de neegalat.

LONDRA. — Dl. Steti- 
nlus. delegatul american In 
Consiliul de Securitate, a 
părăsit Duminecă Londra 
plecând spre Statele Unite.

înainte de plecare D Sa 
a declarat, că Organizația 
Noțiunilor Unite s’a dove
dit mai sănătoasă și mai 
puternică decât ar fi crezut 
mulți.

Consiliul de Securitate se în
trunește din nou la 21 Martie tn 
Statele Unite dacă nu se vor 
Ivi Intre timp alte chestiuni im
portante. Membrii consiliului și- 
au luat rămas bun Intr’o atmos
feră de cordialitate.

LONDRA. — And-ei Vâșinski 
a înmânat secretarului Consiliului 
de securitate o scrisoare referi
toare la prezența armatei polone
ze din Italia de sub conducerea 
generalului Anders care amenință 
pacea și securitatea Iugoslaviei. 
Scrisoarea se referă la memoriul 
depus de ministrul de externe 
adjunct al lugosfaviel în legătură 
cu prezența acestei armate. A- 
cest memoriu spune între altele:

1) Armata emigranților polo
nezi de sub comanda generalului 
Anders numărând cca. 12000 
oameni, aflată acum lu Italia, 
s’a mișcat timp de mal multe 
luni către Nord șt Nord Est, 
astfel încât că se apropie cât 
mai mult de frontiera Republicii 
populare federative Iugoslave.

In ultimul timp această miș
care a continuat șl a crescut ca 
amploare astfel tncât armata Iul 
Anders acoperă acum toată linia

Manifestații la Madrid
cu prilejul aniversării a 10 ani dela victoria forțe

lor populare în alegeri
Manifestații și contramani- 

festațij au avut ioc la Mad
rid Sâmbătă seara cu pri
lejul .comemorării a 10 ani 
dela victoria forțelor popu
lare In alegerile din 1936

Discursul lui Maurice Thorez 
vicepreședintele Consiliului de miniștri francez

PARIS. — Maurice Thorez VI- 
ce președintele consiliului de mi
niștrii francez a ținut Duminecă 
un discurs la Paris in fața unei 
mulțimi Imense. In discursul său 
Thorez a amintit măreția rezulta
telor obținute de muncitorii dela 
subiol mărind extracția de câr-

Bologna—Ferrara—Padova— Ve- 
nețla—Trevizo—Udina. Această 
armată a Înlocuit toate uaitățlle 
britanice dealungul coastei de 
Nord a Adrlaticet.

2) Starea de spirit a unități
lor armatet poloneze de emlgran- 
țt este ostilă Republicii populare 
federative Iugoslave. Armata e- 
mlgranțllor polonezi din Italia a 
început eforturi pentru a mări 
contingentele sale tncorporând 
pe jugoslavlt cari au fugit pe 
terttortul italian deoarece făcuse
ră parte din trupele qulsllngiste. 
Recrutarea acestor trupe este fă
cută sub lozinca: . lupta contra 
comunismului din Iugoslavia".

3) Armata emigranților polo
nezi este In strânsă legătură cu 
grupurile formațiunilor jugosla
ve de qulslingl care se găsesc ta 
prezent In Italia. Aceste grupuri 
se bucură de sprijinul deplin al 
generalului Anders.

care au adus ia putere Fron
tul Popular. Manifestele îm
părțite pe stradă aminteau 
populației succesul forțelor 
populare din 1936.

buni dela 1.500.000 tone lunar 
la 3.000.000 tone în condlțluni 
extrem de grele, amintind apoi șl 
progresele realizate în ceea ce 
privește producția din celelalte 
ramuri de industrie.

Mai departe Thorez a combă
tut lenea, birocratismul, carența, 
arătând necesitatea de a se mo- 
bllizi toate energiile populare, de 
a le stimula nenpu noua bătălia 
economică. .Franța se găsește în 
fața unor grave dificultăți econo
mice — a spus Thorez. — Tre- 
bue să reducem cheltueiile mili
tare șl civile. Vom organiza o 
.armată de construcție* capabilă, 
adaptată la metodele cele maă 
modeme de muncă.

După ce și-a exprimat încre
derea în realizarea unei demo
crații largi pe baza colaborării 
intre partide, Indreptându-se spra 
politica externă Thorez a arătat 
că vede In Organizația Națiunilor 
Unite un instrument eficace con
tra oricărei încercări de agresiune. 
Politica de pace șl progres Franța 
o va urmări in strânsă legătură 
cu toate celelalte state iubitoare 
de pace și libertate care sunt 
hotărite să distrugă ultimele rl- 
mășlțe ale faclsmului. Astfel vom 
putea asigura viața și viitorul 
nostru.

In Incheere Thorez a lansat ua 
apel către tineretul Franței, către 
muncitori, la unirea tuturor cetă
țenilor care vor o Franță nouă, 
liberă, independentă șl demo
crată.

<■4. Masrfeasa — Deva 141-IMS


