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SĂ STÂRPIM /
ȘOVINISMUL

i Armistițiul încheiat cu U.R.S.S. 
r în Septembrie 1944, desființa di- 
*• ctatul dela Vlena și hotăra reîn

cadrarea în hotarele României a 
Ardealului vândut grofilor unguri, 

inși condițlunea esențiali care 
se cerea îndepliniți pentru tra- 
duoerea în fapt a acestei hotă- 
rki, era lichidarea neîntârziata 
a hltlerismulal, a șovinismului și 
dușmăniei semănate între popoa
rele conlo;uitoare de către grofii 
unguri și boerii români, de re
prezentanții marilor industrii fas
ciste, cu scopul de a le exploata 
ca mai multă ușurință. Se cerea 
ea problema naționalităților con
locuitoare să fie rezolvată pe li
nia principiilor cu adevărat de
mocratice, prin asigurarea unei 
conviețuiri pașnice între ele.

Guvernele aflate atunci la câr
ma tării, In care elementele re
acționare ale lui Maalu șl Bră- 
tiacu defineau portofolii însem
nate, nu numai că nu au căutat 
să li măsuri In această privință, 
ci dimptrivă, au a|âțat spiritul șo
vin au căutat să aprindă ura po
pulației române din Ardeal îm
potriva populației maghiare. Sunt 
ovnoscute masacrele bandelor or
ganizate de Iuliu Meniu. Sunt 
cunoscute greută{ila indurate de po
pulația ardeleană, pricinuite de 
ațâțătorii manișli la ură șl șovi
nism, din pricina cărora au s'a 
putut Introduce administrația ro
mânească în Ardeal, nu s’a putut 
trece la normalizarea situației din 
această p ovlncie.

Dar impotriva forțelor reacțlu- 
nll, poporul muncitor, oamenii 
ctoștiți și cu adevărat patrioți, 
români șl maghiari, s au ridicat 
oaindu-și forțele cu muncitorii, 
tiranii șl intelectualii din întrea
ga tară și au ades la cârma țării 
guvernul democrat al dr. P. Grota. 

Odată cu aceasta. Uniunea So
vietică a recunoscut reintegrarea 
Ardealului de Nord și a permis 
introducerea administrației lomâ- 
aești.

Guvernul a venit cu legi de
mocratice care au pus pe picior 
de egalitate toate popoarele con
locuitoare, acordânda-le dreptul 
ia muncă, libertate șl cultură — 
măsuri care au pus temelie apro
pierii șl conviețuirii pișnlce între 
«ele două popoare. Legea refor
mei sgrare, a îndreptățit la îm
proprietărire a'ât ps țăranii ro
mâni cât și pe țăranii maghiari, 
muncitorii români și maghiari, 
uniți Io sindicate au pășit la re
construcția țării și câștigarea 
drepturilor lor peotfti o viață mal 
bună.

Reactiunes manlstă însă, oaulă 
din nou să ridice capul.

Câțiva indivizi, unelte per
fide ale lui Maniu, care văd cu 
ochi răi acest început de trainică 
frăție a ambelor naționalități în
cearcă din nou să semene vrajbă, 
prin orice mijloace. Așa^de exem
plu unii învățători șl profesori 
din școlile practice nu primesc 
elevii maghiari la cursuri, iar la 
alegerile sindicale dela Cuglr, avo
catul Olteanu șl Dăneasa Ion, 
membri în conducerea P.N.Ț. din 
localitate, au încercat o provo
care îupotriva conducerii sindi
cale și a C. G. M.

Față de toate acestea, muncito
rimea, țărănimea și intelectualii 
cinstiți dfn Ardeal, trebue să se 
așeze hotărîțl pe singura poziție 
justă: lupta împotriva șovinismu
lui, împotriva uneltelor maniste, 
împotriva celor de teapa avo
catului Olteanu și Ilie Lazăr. Ei, 
în frunte cu Maniu și Brătlanu 
vor să aprindă din nou uia de 
nație, pentru a desbina poporul 
român șl prin aceasta a-1 întoarce 
din nou la robie; la robia din 
care a eșit prin luptele și jertfele 
adevăratllor patrloțl români și 
unguri, pornind dela Horia șl 
Doja, Bălcescu și Ady, până la 
Szabo Arpad, ziaristul ungur ucis 
de siguranța din Arad și ceferis
tul Piavăț Ștefan, ucis de jan
darmi la Oravlța, în timpul dic
taturii fasciste.

Populația din Ardeal să-și a- 
mlntească de masacrele dela Lu- 
penf, comandate de Maniu și clica 
lui, să-șl amintească de cele ale 
bandelor Înarmate din 1944. Să 
știe și să-șl amintească țăranii 
români și unguri, că maniștli și 
brătieniștii, prietenii grofilor unguri

Gheorghe Zaharia
— Contlnu.r» la pag. 3 -

Socialiștii francezi doresc 
întărirea legăturilor cu comuniștii

PARIS. — Amendamente 
drastice, inclusiv cererea de 
a se ajur.ge la relații mai 
strânse cu comuniștii, au fost 
adoptate de delegații federali 
ai partidului socialist francez 
veniți din toate colțurile țării 
In cursul unei reuniuni secrete 
ce a avut loc la Paris pen
tru discutarea noului statut 
al partidului Întocmit de d-l 
Blum, care urmează să înlo
cuiască statutul actual ce da
tează din 1905,

Printre amendamentele a- 
probate de delegați In ab
sența d-lul Blum este șl ur
mătorul :

Comandant Suprem 
al Forțelor Armate 

ale U. R. S. S.
(Telegrama în pag, 4-a)

Ceferiștii cedează 
câte o rație de 
pâine săptămânal 
pentru muncitorii 7 
din Valea Jiului A

In ședința de breaslă ținută 
ieri de sindicatul ceftrișiilor, 
între alte măsuri, reprezen
tanții muncitorimii dela Gri- 
vița au făcut cunoscut hotă
rât ea ceferiștilor de a renunța 
o zi pe săptămână la rația 
lor de pâine, în favoarea mi
nerilor din Valea Jiului.

In felul acesta, ceferiștii a- 
firmă încă odută solidaritatea 
care unește muncitorimea din 
toate sectoarele producției.

_  In pag. IU._
• Eflinirea prețurilor la 

alimente In U. R. S. S.
• Comunicatul Comandamen- 

tululul Sovietic din Mânclurla.

Fraza din pnmul articol al 
statutului d-lul B'um d< finind 
politica partidului șl anume 
.țelul partidului este să eli
bereze pe individ de toate 
serviiuțile cațe II apasă*, 
trebue să fie înlocuită prin 
fosta declarație că .partidul 
va continua lupta sa de cla
să șl țelurile sale vor fi dis
trugerea societății capitaliste 
șl întronarea societății colec
tiviste sau comuniste”,

A avut loc un vot special 
în ce privește Includerea cu
vintelor ,sau comuniste” în 
rezoluție.

Sâmbătă, 2 Martie 1946
\ -•r— v

Zece luptători pentru libertatea Spaniei în frihde cu 
CRISTINO GARC1A, erou al mișcării de rezisterfț* din 
Franța, au fost executați din ordinul călăului Franco, 
dictatorul fascist al Spar.icl.

Comisia Locală a Sindicatelor Unite din Deva, re
prezentând un număr de peste 6 000 muncitori manuali 
șî intelectuali, înfierează cu indignare această crimă 
odioasă săvârșită de trădătorul și asupritorul poporului 
spaniol.

Solîdarîzându-se cu acțiunea clasei muncitoare din 
întreaga lume de sub conducerea Federației Sindicale 
Mondiale, Comisia Locală a Sindicatelor Unite din Deva, 
cere eliberarea poporului spaniol de sub tirania fascistă, > 
condamnarea lui Franco și a elicei sale și instaurarea 
în Spania a anul regim democratic, pentru ca liniștea 
popoare/or europene să nu mal fie turburată.

Glorie eroicilor luptători Spanioli care au căzut pen
tru libertate!

Moarte trădătorului Franco, călăul poporului Spaniol 1

Comisia Locală Sindicală Deva

Prietenul la nevoe se cunoaște
Ultima consecință a războiului 

nefast, urgia foametei, se ridică 
în întreaga lume din ce in ce 
mai amenințătoare. In acest timp 
când guvernele țărilor cu posibi
lități enorme se zbat cu greutăți 
din ce în ce mai mari pentru 
rezolvarea problemei aprovizio
nării, datorită unui fapt, care nu- 
și găsește asemănare în istorie, 
datorită generozității unui mare 
popor, la a cărui cotropire, deși 
siliți, am fost totuși părtași, în 
țara noastră pericolul foametei a 
fost înlăturat.

Mâna prietenească a marei 
noastre vecine dela Răsărit, a 
Uniunii Sov’etice, cu tot ce are 
ea însăși de indurat de pe urma 
distrugerilor războiului, s’a întins 
salvatoare, în cele mai grele îm
prejurări pentru poporul nostru.

Odată cu încrederea Uniunii 
Sovietice, regimul democrat din 
țara noastră, reprezentat de gu
vernul dr. Petru Groza, a câștigat 
puternicul ei sprijin economic.

Georgia însorită
Georgia e o țară veche. Istoria 

ei se pierde în adâncul veacuri
lor, Cu toate invaziile cotropito
rilor jefuitori, atrași aici de bogă
țiile țării, Georgia și-a păitrat . 
cultura și tradiția. Una din tra
dițiile ei străvechi este obiceiul 
de a se pune neapărat în zestrea 
fetelor și poemul nemuritor de 
dra„oste și de vitejie, „Viteazul 
în piele de tigru*. Acest poem 
a fost scris în veacul al Xll-ea 
de marele poet georgian, Șota 
Rustaveli.

In 1930 tot poporul sovietic a 
sărbătorit, aniversarea a 750 de 
ani dela nașterea acestui poet. 
Rustaveli nu este unicul repre

Munca de reconstrucție In U. R S. S.
Lucrdtearea V. Popova, dlntr'o uzină de electromotoare,ra depdfit norma cui350*/.

Inti’adevăr, în ciuda groaznicei 
secete care a bântuit anul trecut 
cele 30.000 de vagoane de grâu 
sovietic au asigurat până în pre
zent pâinea populației noastre.

Generozitatea nu s’a oprit aici. 
In momentul când guvernul se 
frământa pentru asigurarea apro
vizionării până la noua recoltă, o 
știre extraordinară, anunțată de 
primul-ministru zilele trecute, vi
ne să dovedească încăodată înțe
legerea și grija pe care ne-o 
poarlă adevărațil prieteni: guver
nul Uniunii Sovietice a acordat 
un nou împrumut de 20.000 va
goane de grâu. In acest fel țara 
noastră se află în situația pe 
care orice altă țară o poate invi
dia, de a avea asigurată pâinea 
până la recolta viitoare.

Poporul român, nu se va lăsa 
influențat de manevrele eticilor 
manisto-brălieniste, care fac tot 
ce le stă în putință pentru a as
cunde populației faptul că singura 

Continuare in pag, 3-a

zentant al epocii sale. Ca și în 
Anglia, pe vremea lui Shakes- 
peare, așa și în Georgia, pe vre
mea lui Rustaveli, a existat o în
treagă pleiadă de scriitori și poeți 
renumiți ca Haneli, Sartsmogveli, 
Șaftell, Ceahruhadze și alții.

Georgienilor le place literatura. 
Astăzi în Georgia nu există anal- 
fabețl; orice georgian cunoaște 
istoria țării sale. Există sate în 
care toți locuitorii au înclinație 
spre poezie și uneori vorbesc nu
mai în versuri. Io satele geor
giene se organizează întreceri în
tre poeții populari. Ele se numesc 
„Șaproba*.

Continuare in pag. 3-a



ZORI NOI

ORI HOI
PENTRU

porumbul va ocupa cea mai 
mare suprafață

In campania de insâmânlăp ideprimăvară j^out exorwieri 
\de pământ 
în județul Hunedoara
Activitatea Comisiei de 

control județeană, 
pentru desăvârșirea 

reformei agrare

Specfslișiii dela Ministerul Agri
culturii pe baza rapoartelor pri
mite dela Directorii Camerelor 
Agricole din întreaga țară, ra
poarte care reprezintă situația 
reală a țării în domeniul agricol, 
— au întocmit planurile 
Uniâoțări din primăvară.

Artfel s’a stabilit că îo 
vară se vs Însămânța n 
față totală d: 6616.000 ha., din 
care suprafață porumbul va ocupa 
cea mai «are parte.

Conform planului stabilit insă- 
mânțările din primăvară vor tre
bui «ă acopere toate golurile pro
vocate de războiul 
seceta anului 1945.

La aceasta uriașă 
primăvară, vor lua 
de tractoare cu aproximativ 14 
mii de tractoriști, io fara întreagă 
până In prezent sunt înființate 
271 de centre dermșini agricole, 
peatru care centre Ministerul 
Agriculturii a cerut un credit de 
15 miliarde lei.

de în

primă- 
supra-

trecut ți de

campanie de 
parte 7 000

^Sărbătorirea Armatei Roșii 
în cadrul A.R.L,U.S. la Călan

Cu ocazia împlinirii a 28 de 
ani deta înființarea glorioasei Ar
mate Roșii, organizația A.R.L.U.S. 
secția din Călăi a aranjat o fru
moasă serbire artistică, la care a 
luat parte un numeros public.

Serbarea a fost deschisă prin 
intonarea imnului Regal Româa și 
imnul Sovietic, cântat de corul 
muncitoresc, condus cu pricepere 
de tov. Munteanu Carol.

După aceasta s’a recitat o poe
zie și corul cântă „Noi țăranii 
dela munte*.

la apoi cuvântul Dl inginer 
Constantlnescu, care vorbește 
despre istoria ioftințării Armatei 
Roșii arătând marele ei rol ia răz
boiul de apărare a Patriei și rolul 
pe care l-a avut la eliberarea po- 
poirelor de sub jugul jefuitorilor 
bitleriștl.

Arată și ajutorul mare dat de 
Armata Roșie poporului Român,

In Editura Partidului
Comunist Român a apărut:
V. I. Lenin.
Discursuri șl articole cu 

prikjul Mare! Revoluții Socia
liste.

Aceste discursuri ș. arti
cole prezintă nu numai un 
Interes Istoric, dar și un ma
terial bogat pentru studierea 
și înțelegerea întregii desvol- 
târi a statului și democrației 
sovietice. O carte care tre
bue citită de toți. De văn-

Acești 14.000 de tractoriști vor 
depune o muncă Intensă în acea
stă campanie de îasămânțărl, care 
trebue să întreacă cu mult supra
fața însămânțată la noi în țară în 
ultimii 20 de ani.

Pentru în^mânțărl, România 
are nevoe de 8202 vagoane de 
sămânță selecționată. Porumbul 
este asigurat iar în ceeace pri
vește restul de semințe din care 
avem lipsă, Uniunea Sovietică ne 
asigură, ața precum ne-a ajutit 
și până acum cu tot felul de ali
mente șl mai ales pâine prin 
cele 20.000 vagoane de grâu pri
mite recent, care ne asigură hrana 
până ia noua recoltă.

In campania de primăvară pe 
lângă tractoarele și tractoriștii 
existențf, fiecâre agricultor este 
dator să-și îngrijească vitele de 
tras și toate uneltele existente, 
cu care să poată lucra în condi- 
țluol bune la începutul campaniei 
agricole de care ne mal despart 
2—3 săptămâni.

mâna frățeștecare ni-a întins 
scăpându-ne de jefuitorii Iul Hlt- 
ler si la eliberarea Ardealului de 
Nord rupt de trupul țării prin 
verdictul dela Viena.

Dupăce întreaga asistență păs
trează un moment de reculegere 
pentru eroii Armatei eliberatoare 
căzuțl pe câmpul de luptă pentru 
distrugerea fascismului, spune: 
„Trăiască Genialul Generallsiim 
Stalln, conducătoml Armatei Ro- 
’șli I*

A cântat apoi corul muncitoresc 
și muzica Uzinei din Că lan cân
tece populare rusești șl românești»

Ca încheere s’a rulat un film 
Sovietic prezentând scene din răz
boiul de cotropire al fascismului 
german.

Serbarea la sfârșit prin lungi 
ovațluni și aplauze la adresa glo- 
tlașei Armate Roșii șl gloriosului 
el conducător, I. V. Stalln.

zare la 
cilii - de

toate librăriile șl se- 
parbd din Regională.

O faptă demnă de 
urmat

La organizația T. P din 
Petroșeni, prietenul Kanustek 
Mihai a donat bibliotecei 23 
de volume, cârji progresiste, 
în valoare de peste 20 mii lei.

lata o faptâ demnă de a 
fi urmatâ de cei ce doresc 
ridicarea nivelului cultural al 
tineretului.

Comlsla de control jude
țeni din județul Hunedoara 
continuându-și lucrările pen
tru urgentarea definitivării 
reformei agrare, a expro
priat pe următorii proprie
tari de pământ:

Paiovictni Carol din co
muna Sâcel, Torotzkal Cla
ra din comuna Bretea 
Streiului satul Macen, — 
Karhl, Huga din Hunedoara. 
Schiffier Carol șl soția, 
Roth Dănllă lacob, Măller 
iacob din eomuna Batiz, 
dr. Popovlclu loan din co
muna Ciolanul-Mic, Hune
doara, Unstath Fillp, Som- 
nak lacob, Danterman Ca 
rol și soția, Roth Dănllă 
Andrei, Holțlvat Henrich, 
Miiller Petru, Schmtl Aug. 
și soția Cristiana, Hențiu 
loan, Schlater Adam șl so
ția lultana, Halțvarth la
cob, Groffenșteln Adam, 
Henț Eltsabeta șl văd. Mul- 
ler Drazteia toți expropriat 
din comuna. Batlz.

Din comuna Orășlie au 
fost expropriați următorii 
proprietari:

Irgord Schuster n. Anto
nia, Elena Oestalter, Emil 
Amlacher, Sasler Otocar, 
Hilda Dorner 
Geogi, 
Frederlc 
Matilda 
btenivici 
Eduard,
Long Frederlch, Schmlt Ar- 
tur, Eltsabeta Kaulep, Ște
fan Petru și Margareta, 
Adler Vllhelmino, Roth Her- 
miua și Goika E sa.

Toți proprietarii de mai 
sus, au fost expropriați con 
form legii de reformă ag
rară Comisia îșl continuă 
lucrările necesare.

După terminarea primului răz
boi mondial, „Composesoratul no
bil*, pădure care este un bun co
munal, a fost acsparat de câțiva 
reacționari, care in decursul răz
boiului și după terminarea lui au 
reușit să ajsngă in fruntea admi
nistrației ccmuaei, tocmai cu sco
pul de a pune mâaa pe aceste 
bogății.

Abuzând de pozițl'le ocupate 
aceștia au exploatat sute de hec
tare din aceste păduri și astfel mii 
de stânjeni de lemne de foc și 
construcție au luat calea comer
țului, în special la Societatea ,Mi
ca*, Ură să se țină seama de 
drepturile $1 necesitățile populației 
din comună și în special văduve 
și o fani de război.

S’a crezut că după alungarea 
dictaturii și Instaurarea regimului 
democrat acele elemente reacțio
nare și exploatatoare în frunte 
cu dr. Glava Cornel sprijinit de 
Bocan Gheorghe, Faur Nlcolae. 
Mic Avram, Simlon Teodor și 
Tomodan, care au fost susțină
torii regimului antonsecian nu vor 
mai tadrăini să exploateze și să 
înșele poporul muncitor. Dar, 
tentați de prețul mare al lemnu
lui, aceștia continuă jaful, insta-

căsătorită 
Malvlna Sasler, 
Brotschi născută 

Valter, Clara Du- 
Gestalter, Z rsteln 
Dietrich Carol, dr.

Caisa de Credit al Agricultorilor 
din județul II nedoara, Deva

Convocare
Potrivit art. 28 șl 29 din statute 

consiliu convoacă

adunarea generulâ 
ordinară

a acționarilor pentru ziua de 15 
Martie, sau în c»z de.ncintrunire 
24 Marile 1946, ora 10 a. in., în 
localul băncii strada Decebal.

ORDINEA DE ZI:
Examinarea, aprobarea sau mo

dificarea bilanțului pe 31 Decem
brie 1945, după expunerea dării 
de seamă a consiliului șl rapor
tul cenzorilor.

D’icărcarea de gestiune pe 
1945 a cons liulul de administra
ție. Alegerea consiliului șl cea- 
zorilor,

Consiliu de administrație

Se plâng Moții
lând chiar un fierestrău îo Valea 
Arțlșorului, unde a reușit să mai 
facă încă câteva sute de metri 
de lemne.

Populația sesizată de ilegalita
tea comisă a delegat pe Moș La- 
zăr, și Bucureșteao Romulus, a- 
ieși de popor și împuterniciți de 
Ocolul Silvic, ca împreună cu de
legatul Ocolului Silvic Baia-de- 
Criș, brigadierul Bulzan să coa- 
fiște uneltele de tăiere și lemnele 
tăiate.

Postul de jandarmi în frunte 
cu sublocotenentul Brânzoi, la în
demnul reacționarilor interesați 
hotărește să trimită pe sergentai- 
niajor Negrită să-l aducă pe Moș 
Lazăr ia jandaimerie „pentru a 
da unele relații*, în legătură ca 
confiscarea uneltelor.

Acesta deși dovedește cu acte 
eliberate de Ocol dispoziția exe
cutată și cu toate că jandarmeria 
nu avea nici un amestec, este 
bătut de sublocotenentul Brânza! 
și sergentul-major NegriU, îm
preună cu soția ia.

Moții din localitate cer în chip 
stăraltor autorităților superioare 
să li se fică dreptate, iar cei vi- 
novați să-și primească pedeapsa 
cuvenită. Ceretp.

^Drumul țărănimii
Partidul Comunist Român con

sideră, că fără o ridicare a nive
lului de viață și cultură a țărăni
mii nu poate fl un regim democ
ratic puternic îo țara noastră. Un 
țăran semi-iobag nu poate fl un 
om conștient de menirea sa în 
lupta întregului popor pentru de
mocrație. Atâta timp cât anilfa- 
betismul mai bântue în satele no
astre, cât boalele seceră anual 
sute de mii de vieți tinere din 
populația rurală, nu se poate vorbi 
de noi condiții de viață pentru 
țărănimea noastră.

Este o preocupare principală a 
guvernului Dr. Petru Groza, ca 
plugărlmea să albe condițiile cele 
mai bune de muncă și propășire 
binepotrivă însă moșierii șl rep
rezentanții lor politici, Manlu șl 
Brătianu au ținut în cea mai ne
agră mizerie pe țărani ca să poată 
siăpâai pământul care este al plu
garilor folosind toate mijloacele 
de teroare, toate vicleșugurile cu
noscute.

întreaga operă de guvernare a 
guvernelor reacționare a tins spre 
un singur țel: exploatarea plugă- 
rlmii. Tot ceeace s’a legiferat de 
pildă de Manlu în 1928 a fost 
împotriva țăranilor.

Legea allenabllltății lotului ță
rănesc, care îngăduia instreinarea 
pământului plugarilor slraci și con
centrarea lui In mâinile moșieri
lor șl cămătarilor.

Când s’a pus problema conver
siunii datoriilor agricole, repre
zentanții partidului național țără
nesc, Manlu, Aurel Viad șl între
gul său alai de nepoți hrăpăreți au 
votat respingerea legii pe motivul 
că ruinează băncile ardelene, în 
care el erau direct Interesați.

Manlu a combătut extinderea 
cooperației în Ardeal șl orice lege 
de reprimarea carnețel.

Maniu a avut cele mal strânse 
relații cu marii moșieri unguri din 
Transilvania șl Ungaria.

Dușman al muncitorilor, Manlu 
nu a fost mai puțin un vrăjmaș 
al țăranilor.

Aceeași politică demagogică au 
dus o allațil lui Maniu, legionarii, 
care în perioada alegerilor lan
sează lozinca „omul șl pogonul*, 
despre care nu au mai sutiat nici 
un cuvânt In timpul dictaturii le- 
glonare-antonesclene. Când țăranii 
moldoveni depe moșia ministrului 
Sturzi au cerut pământ II s‘au dat 
ani grei de închisoare.

ei su
primai

expra-

Țăranii își amintesc deasene- 
nea ce a însemnat pentru 
forma agrară făcută după 
război mondial

Moșierilor care au foit 
priați, li s’a dat — prin despăga- 
blile acordate — posibilitatea să- 
și alcătuiască bănci pe tot cuprin
sul țării, în schimb nu s’a dat ță
ranilor uneltele necesare, slllndn-l 
să se îndatoreze, să-și vândă ■« 
numai pământul ce-l primise ci șl 
toată agoniseala muncii, pentru a 
plăti dobânzile acestor bănci că- 
mitărești. Moșierimea râmi să pu
ternică a împiedecat țărănimea, 
lipsită de allațli el, muncitori, 
lipsită de unelte, să se folosească 
de pământul primit.

D n potrivă reforma agrară re
alizată de guvernul Groza a des
ființat puterea economică a marți 
moșlerlml, ca reprezentantă a ră
mășițelor feudale, dând țăranuiaă 
pământul fără contravaloare. Tot
odată guvernul Groza dă țăranu
lui mijloacele de a munci pămân
tul pe care îl stăpânește. Munci
torimea din fabrici șl uzine a tă
cut tot ce i-a stat în putință 
pentru a veni în ajutorul țărani
lor cu unelte agricole sau cu 
muncă directă pe teren. MII de 
muncitori au venit pe ogoare 
între țărani pentru a-i însufleți 
și a-i ajuta. Muncitorii au întins 
mâna țăranului nu numai atunci, 
când a fost vorba să-și dobân
dească pământul, dar șl când a 
trebuit să-1 muncească. Țărănimea 
va avea acum să culeagă roadele 
acestei prietenii cu clasa munci
toare.

lată dece orice încercare venită 
din partea elementelor dușmăno
ase, îndreptată împotriva țărăni
mii, a guvernului, va fl sfărâmată 
fără nici o milă.

Am plătit destui experiența 
tristă de guvernare a diferitelor 
regimuri reacționare. Să știe atât 
preitenii cât mai cu seamă duș
manii, că niciodată nu-l vor mal 
putea înșela poporul.

Iar acei cari șl astăzi promit 
moșierilor și colaboratoriștllor 
nemți au să voteze cu ei că U 
se vor restituia moșiile confișcate 
vor părtul în alegerile care vor 
veni răspunsul meritat, poporul 
desolldarlzăndu-se complectând de 
acești dușmani de totdeauna ai 
poporului muncitor. G. R. D
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Sindicatul muncitorilor forestieri 
din Grădiști Munte J 
și-a ales ncu comitet /\

In ziua de 17 Februarie au 
a«ut loc alegerile sindicale la 
Siadicatui Muncitorilor Fo
restieri din Grădiștea de 
Wjmte.

După raportul prezentat de 
vechiei comitet, adunarea ge- 
verală a votat descărcarea și 
i ales apoi o comisie de can- 
«Oitie, care a făcut propu
nerile pe baza F. U. M. Au 
ktl aJeși in noul comitet ur
cătorii :

Dascăl Gheorghe. Dreșe-

Să stârpim șovinismul 
(Urmare din pat- 1-a)

> ațâța și ii momesc cu promisiuni 
a cele deta Alba lulia, în timp 
t» In cluburile lor discută dea- 
Btațarea reformei agrare, răpirea 
dto oou a pământului.

Să știe muncitorii români șl 
wiguri, că maoiștil șl brătien Iștii 
■nt dușmanii de moarte ai sin- 
Msateior. Instrumente puternice de 
topii și unitate muncitorească. 
Ură împotriva muncitorimii ei 
șr-au manlfestit-o prin ata
curi fățișe ia adresa C. G. M.

a conducătorilor săi, precum și 
P» » atacarea cufxuri de armă a 
■e» tai comisiei locale sindicale 
•n Arad.

Pe toți aceștia muncitorii, ță- 
aolt șl intelectualii dnștlțl, 
români șt unguri, îl de-

Prietenul la nevoe se cunoaște
Urmare din paf. I —

aaivare nt-a venit din partea 
Uoiunil Sovietice. Dușmani ai po
porului. ale cărui nevoi le specu- 
toarl sângeros, ei încearcă să 
micșoreze importanța prieteniei cu 
Vntunea Sovietică.

Vorbind de lipsa de grâne șl 
de seceta grozavi a anului care 
a trecut, nu putem uita pe mi- 
oistrul maniat al Agriculturii, Hu- 

care a sabotat campania a gri 
coli de însămâ oțărî, zecile de 
moșieri maolștl șl brltieniștl care 
au ascuns sau distrus tractoarele, 
Ură să msi pomenim de opera 
tor criminală de sabotare a refa
cerii industrial?, de încurajare a 
speculei.

Elanul cu care muncitorimea a 
ajutat țărănimii pentru a îndep
lini planul de tnaământărl, arată 
că ce-1 ce mucede *'n fabrici sau 
oe ogoare, știu să dea răspunsul 
cuvenit tuturor a-estor încercări 
dușm»no«e intereselor poporului.

Continuând ci forțe mereu re- 
Inoite munca pentru refacerea 
țării, sprijinind guvernul în lupta 
sa pentru consolidarea democra
ției, oe vom dovedi vrednici de 
încrederea și marea prietenie a 
Uniunii Sovietice. Pretenia strânsă 
Intre țara noastră și popoarele 
Uniunii Sovietice, singura In stare 

dinte, Varvescu loan și Va- 
ica loan, vice președinți, Sii- 

gan losif, secretar, Ștefani 
Âxente, casier, Neiconi Vic
tor, Blaj loan, Moldovan Petru, 
Radac Mir cea, Rațiu Ludovic, 
Nasta Mihăilă, Sechei Ghlula. 
’Barbu Petru, supleanți; Mo
rar Nicolae, Vlășoni loan. 
Cenzori: Andreșoi loan, Dosa 
Gheorghe.

S’a hotărât ca ulterior să 
se aleagâ o comisie culturală 
și un bibliotecar.

mască șî-i arată ca pe adevă- 
rațll dușmani ai cuceritor poporu
lui, ai democrației noastre, ca pe 
surpătorii libertăților și drepturi
lor tuturor naționalităților conlo
cuitoare șl a Integrității statului 
noitru.

Provocărilor lor, trebue să le 
răspundem prlntr’o șl mai mare 
unire, să fim călăuziți numai de 
Interesele comune care ne leagă. 
Orice spărtură, este o armă în 
mâna dușmanilor poporului, pe 
care o pot folosi atât spre răul 
populației maghiare cât șl al po
pulației românești.

Să stârpim ură și șovinismul, 
iar ațâțătorii să fie puși la stâl
pul infamiei.

să asigure propășlrpa |ărll noastre, 
trebue să devină prin lupta unită 
a intregu'ui popor împotriva cli
cilor reacționare, o for|ă de ne
zdruncinat, menita să asigure vic
toria in lupta pentru democrație 
ți o viată mal bună.

Instalarea noului 
primar la Hiba lulia

In ziua de 22 Februarie a 
avut loc la Alba-lulia insta
larea noului primar al Muni
cipiului, în persoana tovară
șului Socaciu losif, membru 
al P. S. D. Instalarea s’a 
făcut In prezența subprefec
tului Mucea Aurel șl a re
prezentanților P. C. R., P. 
S. D. și U. P. M.

După ce fostul primar Du- 
mitrescu a mulțumit funcțio
narilor primăriei pentru con
cursul pe care I au d?t, tov. 
Socaciu, noul primar și-a ex 
primat dorința de a munci 
fără preget pentru satisface
rea nevoilor populației acestui 
Municipiu. Cere apoi concur
sul loial al tuturor funcționa
rilor pentru a putea îndeplini 
cu succes misiunea In slujba 
intereselor poporului.

VIAȚA DE PARTID

La Călan s’a deschis ia ziua de 
25 Februarie școala de cadre de 
pe lângă organizația locală J Par
tidului Comunist Român. Tovară
șul Brătescu, însărcinat cu con
ducerea cursurilor a vorbit cu 
această ocazie despre Importanta 
acestei școli, menită să înarmeze 
membrii de partid cu teoria ne
cesară, care să-i conducă în re
zolvarea problemelor care stau azi 
în fata Partidului șt a întregului 
popor.

Tovarășul Buday arată că în
sușind cunoștințele pe care le vor 
primi în această școală activiștii, 
legând teoria de practică, vor găsi 
drumul just pe care trebue să 
meargă pentru a duce la îndepli
nire năzuințele întregului popor 
pentru o viață mai bună.

In încheere a luat cuvântul to
varășul Popa Pavel, secretarul or
ganizației locale, exprlmându-și 
bucuria că s’a putut deschide 
această școală, care ridicând ni
velul politic al cadrelor noastre 
de Partid este sorlită să aducă o 
simțitoare îmbunătățire a muncii 
noastre. Cei ce vor absolvi aceste

medicinii In China

Schechter L. a In- 
foarte interesant

Cercul de studii 
al medicilordin Asigurările 
Sociale din Valea Jiului/ 

continuă activitatea I
Sâmbătă 23 Februarie 1946 

a avut loc la Spitalul din Pe
troșani a patra ședință știfn- 
țilicâ a medicilor din Asigu
rările Sociale din Valea Jiului. 
Aceste reuniuni lunare au în
ceput să prindă o viață te
meinică. Participarea medice
lor din cele șase localități ale 
Văii Jiului devine din ce în 
ce mai activă In prezența unei 
asistențe numeroase Domnul 
Doctor Lepâdătu deschide șe
dința dând cuvântul primului 
conferențiar, Doctor C. Fdgaș 
care a făcut o interesantă 
expunere a 
in trecut.

Doctorul 
fățlșat un
caz clinic observat de dân 
sul asupra unul Infarct masiv 
al intestinului subțire.

Doctorul G. Hermann îm
preună cu Doctotul Lepădatu 
C. și Fogaș C. au expus un 
caz rar de maladie pe care 
l-au studiat In Spitalul Pe
troșani. Doctorul Almuly P. 
F’llp a comunicat un foarte 
documentat studia asupra unei 
epidemii de tuse convulsivă 
la I. u p e n i cuprinsă Intre 
10 X 1945 și 21 II. 1946, 

< pldemle urmărită personal șl 
jtudiată și din punct de ve
dere statistic.

Prin studii șl împărtășirea 
experiențelor medicii din V»- 
lea Jiului muncesc astfel la o 
pregătire profesională temei
nică, pentru a pune cunoștin
țelor lor în slujba celor ce 
muncesc, pentru ridicarea stă
rii sanitare a Văii Jiului.

cursuri, vor trebui să devină lup
tători de frunte ai Partidului.

Amintind, că soarta aplicării 
liniei politice a Partidului depinde 
de cadrele sale, tov. Popa urează 
elevilor spor la munca pe care o 
încep astăzi. Organizația de Par-

Ne scriu ceferiștii

Un șef de tren din Simeria y 
Insultă muncitorimea șl guvernul •

Zilnic ziarele democratice din 
Capitala și provincie anunță fapte 
huliganice și provocări la adresa 
partidelor care lupți pentru de
mocrație. Partidele democratice 
sunt atacate de reacționari, dea- 
semenea oamenii muncii care duc 
lupta pentru refacerea țării.

Astfel un tovarăș ceferist din 
S merla, ne scrie cum șeful de 
tren 
face 
ziua 
jurii
lor democrați cari muncesc din 
zori și pâoă în noapte pentru 
refacerea țării.

Uogureanu Dumitru care 
serviciu In gara Simeria, in 
de 13 Februarie, a adus in
ia adresa tuturor muncltori-

Georgia însorită
— Urmare din pag. 1-a —

Cultura georgiană are o mare 
vechime. încă în timpul domniei 
regelui Davld șl a reginei Tamira 
(veacul XI—XII), în Georgia exis
tau școli superioare: Academia 
de pe lângă mănăstirea lialețk și 
Academia din Ikalta. După ter
minarea acestor academii, Geor
gia ișl trimetea fii să-și termine 
studiile in Bizanț. Șofa Rustaveli, 
de pildă, și-a terminat studiile în 
Grecia.

Prin veacul al XVIII-lea G or
gia a avut mult de suferit din 
partea sultanului turc șl a șahu
lui Perslei. La începutul veacului 
al XIX lea, G*orgla trecu in stă
pânirea Rusiei. De atunci inva
ziile străine au încetat. Dar gu
vernul țarist, sprijinit de nobili
mea georgiană șl de moșieri, a 
transformai pe țăranii georgieni 
în robi.

Poporul georgian, iubitor de li
bertate, începe să se revolte îm
potriva țarismului asupritor și îm
potriva asupritorilor locali-nobill. 
La sfârșitul vracului al XIX l»a, 
prin deceniul al VlII-lea, odată cu 
desvoltarea Industriei în Ciucar 
se naște șl în Georgia o mișcare 
revoluționară a tinerei clase mun 
citoare care abia începe să se 
formeze. In ultimul deceniu al 
veacului trecut, In fruntea clasei 
muncitoare din Transcaucazla, se 
«fă I. V. Stailn, fiu al poporului 
grorglan, care devine organiza
torul și conducătorul partidului 
revoluționar. Alături de tovarășul 
Stailn, în mișcarea revoluționară 
Transcaucazla, au lucrat colabo
ratorii șl prietenii lui credincioși, 
L. Kețhoveli șl Țuluțkldze, care 

tid va veghea ca ea să se 
desfășura în cele mai bune con
diții, pentru ca tovrășif să pteco 
cu un cât mai bogat bagaj do 
cunoștlioțe, pe care le vor pune 
în slujba intereselor nu numai a 
clasei muncitoare ci a popor W 
întreg.

Tot acest domn, a adus tn a- 
ceaș zi insulte șl înjurli la adresa 
conducătorilor muncitorimii și la 
adresa întregului guvern.

Ceiace este regretabil însă e că 
aceste fapte fiind aduse la cunoș
tință d-lui 
Fărcășauu, 
o măsură

impiegat de mișcare 
acesta n’a luat nici

Este de 
dela gara 
contra acestor reacționari care m 
merit* să stea alături de oameaK 
muncii care duc lupta pentru re
facerea țării întregi.

dorit ci, conducerea 
Simeria si la măsuri

și-au pierdut viața In lupta îm
potriva țarismului.

Sub conducerea clasei munci
toare poporul georgian s’a răs
culat împotriva propriilor Iui spo
liatori precum șl a cotropitorilor 
străini. Șl cu ajutorul Armatei 
Roșii, condusă de neuitațli tova- 
rățl Ordjonlkldze și Klrov, el a 
isgonit pe menșevlci șl pe inter- 
vențloo iștii străini.

In Februarie 1921, deasupra 
falnicilor munți ai văilor înflori
toare ale Georglel, flutură dra
pelul roșu al Sovietelor. Georgia 
devenise Republică Socialistă So
vietică.

In anii Puterii sovietice, tn 
Georgia s’a dezvoltat, într’un 
tempo rapid, o Industrie puter
nică. Cel mai mare centru indus
trial a devenit orașul Tblllsi. S’au 
creat noi 
industria 
niior, de 
conserve, 
metalelor 
trol șl de minereuri. Industria 
Georglel a căpătat o bază nouă 
de energie prin construcția unor 
noul centrale electrice. Cele mal 
importante centre industriale diu 
Georgia sunt: Tbllisl, Batum, Su- 
humi, Kutaisi și Chtura Zestafoni.

— Va urma. — 
(După .Graiul Nou'.)'

ramuri de industrie, ca 
de construcție a mași- 
ciment, textile, hârtie, 
cealu, zahăr, extracția 
rare, industria de pe-

Turneul Teatrului 
.Lumină din lumina* va ji>ca la 
Deva, Luni, 4 Martie, ora 7 seara 
nemuritoarea „DIVINA C®ME- 
Dll/, partea l-a, Infernul, tn 12 
tablouri șl partea II, Paradisul, 
în 10 ablnurl.
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^Să piară regimul lui Franco!
k

Prin înfrângerea militară a Germaniei și Japoniei, 
fascismul a primit lovituri zdrobitoare, dar nu a fost încă 
nimicit.

El a avut rădăcini înfipte adânc pe tot întinsul glo
bului și acum trebue dusă lupta cu toată dârzenie pen
tru complecta lor stârpire. Altfel din firele râmase, fas
cismul poate reînvia, ier odată cu aceasta, omenirea 
va fi amenințată de un nou război. In momentul de față, 
pericolul fascismului este departe deafl trecut. Rsdăcina 
lui cea mai puternică se află în Spania, focar Infectat 
care amenință viața popoareicr iubitoare de libertate.

Spania franchistă este cuibarul tuturor fasciștilor, 
hitleriștilor și criminal lor de război fugiți din țările 
unde forțele populare și-au luat soarta In propriile lor 
mâini.

In timp ce regimul fascist al Iul Franco dă atâta 
ospitalitate criminalilor de război din celelalte țari asu
pra poporului spaniol s’a abătut cea mai cumplită teroare. 
Închisorile, temnițele, lagărele, sunt pline de luptători 
antifasciști. Zilnic se sfârșesc în aceste închisori zeci de 
luptători pentru libertate. Zilnic sunt intentate noui pro
cese acestor luptâtori și condamnările se țin lanț.

Zilele trecute au fost condamnați la moarte și exe
cutați 10 luptători antifasciști, în frunte cu Cristino Gar- 
cia, erou al mișcării naționale de rezistență din Franța.

Această crimă monstruoasă a atras asuma regi
mului sângeros al Iui Franco ura întregii lumi. Toate po
poarele democrate din lume s’au cutremurat de această 
crimă odioasă și au cerut guvernelor respective să rupi 
relațiile cu Spania franchistă.

Federația Sindicală Mond'ală, care numără până 
în prezent peste 70.000.000 muncitori sindicalizați din 52 
țări, a lansat un apel către centrele sindicale din toate 
țările, să intervină pe lângă guvernele respective ca să 
rupă imediat or’ce legătură cu guvernul fascist din Madrid.

Toate popoarele dornice de pace și libertste care 
au făcut atâtea jertfe pentru înfrângerea militară a fas
cismului sunt datoare acum să ajute poporul spaniol să 
se scuture de jugul tiraniei fasciste, care amenință din 
uou pacea omenirii.

Numai atunci vom putea avea o pace trainică, când 
ultima rădăcină a fascismului va fi distrusă.

Regimul fascist din Spania trebue să pier.' iar ban
diții din fruntea lui să fie trași Ia răspundere pentru 
crimele lor.

COMUNICATUL
Comandamentului Sovietic din Manciuria

In legătura cu svonurlle diversioniste lansate de presa reacționar*

C. Magda.«n

Generalisimul Sta in Comandant Suprem 
al Forțelor Armate ale U. R. S S.

MOSCOVA. — Președintele 
Prezidii mulul Sovietului Su
prem «1 U. R. S S. a publicat 
■zi 3 decrete.

Primul decret anunț* tran
sformarea Comisariatului Po
porului de Război In Comisa 
rlatulul Poporului al forțelor 
arm.nte ale U.R.S.S., grupând 
toate forțelele ar-nate teres
tre, aeriene și navale sovietice.

Al doilea de*vet anunță nu
mirea Oeneralissimt lui U. R. 
S, S., I, V. Stalin m postul de 
Comisar al Poporului pentru

Forțe'e Armate ale Uniunii 
Sovietice vi Comandant 
prem al Forțelor Armate 
U. R. S. S.

Al treilea decret anunță 
primarea Comisariatului 
porului al armatei.

MOSCOVA. (Radio) — In 
ultimul timp, presa reacțio
nară din străinătate a lansat di
ferite zvonuri false in legătură 
tară cu unele „tulburări* ce ar 
fi avut loc in Manciuria, cauzate 
de prezența trupelor sovietice 
acolo.

Pentru a arăta care este ade
vărata sttuațle, Mareșalul Mall- 
novskl, comandantul trupelor so
vietice din Manciuria, a dat ur
mătorul comunicat din care se 
constată că toate aceste svonurt 
nu sunt altceva decât rodul unor 
născociri calomnioase, dușmă
noase Uniunii Sovietice.

Evacuarea trupelor sovietice 
din Manciuria a început încă din 
toamna anului 1945, însă mai târ
ziu, după prima rugăminte care 
a fost apoi repetată de guvernul 
chinez, ea a fost sistată și amâ
nată până la 1 Februarie 1946.

La 15 laaunrie a, c. evacuarea 
trupelor sovietice din Manciuria 
a foit reluată.

Totuși evacuarea trupelGr sovi
etice Întârzie întrucâtva din mo
tivul că trupele guvernului chinez 
sunt aproape extrem de obosite, 
sosind cu întârziere pe teritoriile 
părăsite de trupele sovietice, așa 
că, comandamentul sovietic n’are 
cui preda teritoriile părăsite. In 
legătură cu aceasta menționăm că 
în toimna anului trecut autorită
țile chineze au prezentat nu odată 
pretenții că trupele sovietice pleacă 
fără a aștepta spalrea trupelor 
chineze.

Comandamentul sovietic n’a 
putut să nu țină seama de aceste 
împrejurări.

Mai trebue ținut seama că In 
Mane urla căile ferate șl materia
lele rulante au fost în mare mă
sură distruse de japonezi in timpul 
retragerii sub loviturile puternice 
ale Armatei Roții. Lipsa do căr
buni. cauzează deaiemenea mari 
dificultăți în privința transportu
rilor.

In sfârșit, pe căile de comuni
cație, dealungul căilor ferate acțio
nează grupuri de bandiți alcătuite 
din rămășițele trupelor japoneze

șl din marionete, care săvârșesc 
acte de diversiune și îngreuiază 
libera deplasare a autorităților 
sovietice.

Comandamentul sovietic din 
Manciuria ’ speră să evacueze 
trupele înainte de termenul când 
comandamentul american va re
uși aă evacueze trupele americane 
din China, în orice caz, nu mai 
târziu de acest termen.

Astfel stând lucrările, felu
ritele svonuri care apar în

————•

presa străină nu sunt altceva 
decât rodul unor născociri 
calomniatoare, dușmănoase 
Uniunii Sovietice aduse din 
partea unor elemente reacțio
nare antidemocratice care în
cearcă în felul acesta să sub-.J 

mineze încrederea și buneleT ț
sentimente pe cere populația 
chineză le nutrește pentru *■ 
Armata Roșie, eliberatoare* 
Manciuriei de sub jugul impe
rialismului japonez.

Dedarapie Generalisslmulul
Ceang-Kay-Sek

C1UG KING. Generalissi- 
mul Chiang Kai-Sck a decla
rat într’un discurs că, cola
borarea chino-sovietică nu 
este necesară numai pentru 
cele două țări ci și , pentru 
pacea mondială. Prietenia cu

Uniunea Sovietică nu numai 
că trebue menținută dar tre- 
bue tot mai mult Întărită. 
Pentru dobândirea acestui 
scop național nu tuebue să 
precupețim nici un efort.

Conversații în legătură tu retragerea 
trupelor anglo-franceze din Siria $1 Liban

PARIS. în curând se vor 
deschide Ia Paris conversații 
cu privite la retragerea tru
pelor franceze și britanice 
din Siria și Liban. Primele 
discuții vor avea loc între 
experții militari francezi și 
britanici care vor întocmi

planul strategic de retragere 
a trupelor din aceste două 
țări. Conferința va fi apoi 
lărgită cu reprezentanți di
plomatici aj Marei Britanii și 
Franței precum si reprezen
tanții Siriei și Libanului.

Eftlnlrea prețurilor
ja alimenta In U.R.S.S.

In timp ce In toată Earopa 
șl chiar pe întreg globul |pă- 
mănteac lipsurile devin tot 
mai mari Iar p-f țările tot mai 
ridicate, un decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U. R. S S anunță eftinirea 
prețurilor la produsele alimen
tare s cu 60°/, la pâine, cu 25°/, 
|a zahăr, cu 50"/, la țigări, etc.

Dictatura argentinian* 
a fost înfrântă în alegeri

Eruntașul comunist Alvarez a declarat: „Uniunea 
democratică a Învins. In capitală, poziția comuniștilor 

este excelentă
gentinfei libertatea.

D 1 Noble, fruntaș progre
sist democrat, a declarat: 
„Sunt perfect satisfăcut de 
modul cuin au fost ținute 
alegerile. Fără îndoială că 
Uniunea democratică va trium
fa cu o majoritate zdrobitoa
re.*

D I Aîvarez, fruntaș comu
nist, a spus: „Uniunea de
mocratică a învins. Io capi
tală, poziția comuniștilor este 
excelentă".

BUDNOS-A1RES. D-l Pa- 
lacios. șeful partidului socia
list din Argentina, a declarat 
că „dictatura a fost înfrântă" 
și că armata a îndeplinit o 
misiune măreață, redând Ar-

O MOSCOVA, — Un decret al Președintelui Prftzldlumulul Sovietul"! Suprem al U. R S. S. anunță decorarea 
ordinul .Lenln" a iul A. A. Jdanov, aecratar al Part dului Comun «t al U. ~

O PARIS. — D. Holman din personalul ambamdel Marei Britanii 
Marei Britanii In România, a plecat Marți cu avionul la București.

* LONDRA. — Delegația libaneză la O. N II, care se mal află 
Belruth să plece la Paris pentru a negocia retragerea trupei jr străine din Liban.

O LONDRA — Oure nul eg ptean a pr-zentat al doilea răspuns la nota de protest britanică In IcgStură cu 
tulburările de slptcmana trecut!. Cuprinsul acestui răspuns nu cate încă cunoacLt.

O PARIS — Guvernul Spaniol din Exil prezidat de Girai a publicat un protest contra executării Iul Garda 
șl a altor nouă republicani spanioli. In acest protest se alrage atenliunna tuturor popoarelor lumii că țarilor lor con
tinua st păstreze relații diplomatice cu un guvern ale carul metode sunt almllue cu cele folosite de naziști.

* LONDRA. — O mar» manifestație a avut foc la opera din Bremen in favoarea Spaniei democrate. La ia- 
ceput s’au păstrat trei minute de tăcere pentru cel ce si-au dat viața pentru libertatea Spaniei.

* CAIRO. — Primul ministru egiptean a declarat Luni seara in senat că patru autocamioane militare britanice 
care au încercat aă-și crolascăjdrum prin mulțime au răsturnat 8 persoane șl au omorât una, ceea ce a avut drept urmare 
Incldoatul de fol. S’au tras focuri de arme din caaărmlle britanice șl dla clădiri.

CU r. s. s.
dela Paris, care a fost numit mlnistiu al

inră la Londra, a primit Instrucțiuni dela

Forțele militare comu
niste șl trupele guver
nului central din China 

au fuzionat
Ciung Ring. S’a semnat a- 

cordul pentru reorganizarea 
și furnizarea forțelor militare 
comuniste și celor ale guver
nului central dlntr’o armatâ 
națională .pentru apărarea 
republicii in timp de război".
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