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6 Martie-ziua victoriei democrație din România
Comitetul Județean al F. N. D.1 de Andrei Pătrașcu

membra al CC. al P.CR.
Astăzi poporul român sărbăto

rește mărea|a zl a victoriei demo
crației românești, ziua marei co
tituri iu vieața politică a țării 
noastre.

înlăturând dictatura fascistă cu 
ajutorul neprecupețit al Armatei 
Roșii, întorcând armele Împotriva 
nemților, poporul român și-a des
chis calea spre democrație, spre 
o vieață mai bună.

Dela Început, rămășițele fasciste, 
grupate în jurul lui Maniu șl Bră- 
tianu, s’au pus deacurmezișul dru
mului spre democ'ație și progres. 
Dușmanii firești al intereselor ma
selor populare, Maniu șt Brăt anu 

- au Încercat să Îngroape mărețul 
act dela 23 August în mocirla 
politicianismului destructiv. Meș
teri în ale minciunii șl a sforăriei 
au aplicat din plin guvernelor care 
s’au perindat dela 23 August și 
până la 6 Martie, sistemul lor 
.democratic* pe care l-au prac
ticat peste două decenii șl dato
rită căruia am ajuns în situația 
grea în care se află astăzi țara.

Dece guvernul Sănătescu, for
mat la 23 August, n’a luat nido 
nășiră împotriva vinovaților de 
dezastrul țării?

Dece al doilea guvern Sănă- 
tescu n’a luat nicio măsură Îm
potriva acelor patroni care sabo
tau pioducța, lipsind ostașii noș
tri de materialul necesar ducerii 
războiului, puitat de data aceasta 
împotriva adevăratului dușman al 
Român ei, Germania bitleristă?

Dece guvernul Rădescu a tras 
in poporul care manifesta pașnic 
pentru un regim cu adevărat de
mocratic ?

Toate aceste fapte să fie oare 
întâmplătoare ?

Nu, ele nu sunt întâmplătoare 1 
Ee poartă peceta sistemului „de
mocratic* al lui Maniu șl Brătlanu. 
Activitatea lor politică dovedește

Dl Prim-Ministru Dr. Petru Groza

CETĂȚENI și CETăȚENCEl
La 6 Martie 1946 sărbătorim utr an de la instaurarea 

guvernului

Trăiască GeneralBssImul Stalin,
marele prieten al poporului român!

Trăiască Regele României 
democrate și Guvernul Groza!

primului guvern democratic in țara noastră, a 
dr. Petru Groza.

Adus la cârma țării prin luptele unite 
forțelor democratice și populare, guvernul dr. 
guvernul poporului, a realizat mai mult într’un an decât au 
realizat toate guvernele din trecut ?n zeci și zeci de ani.

Guvernul dr. Petru Groza a câștigat încrederea mar ei 
noastre vecine și eliberatoare, Uniunea Sovietică, care ime
diat după 6 Martie ne-a redat Nordul Ardealului vândut de 
clica legionaro-antonesciană, sprijinită de Maniu și Brătlanu 
și prin convenția eeonomică încheiat* la Moscova, a salvat 
țara noastră dela foamete.

Cea mai mare operă economico-socială de până azi, 
reforma agrară, a fost înfăptuită de guvernul de largă con
centrare democratică dr. Petru Groza.

Egalitatea in drepturi a popoarelor conlocuitoare cu 
poporul român, libertatea cultelor, a fost asigurată pentru 
prima dată în țara noastră de primul guvern democratic.

Guvernul sprijinit de tot poporul a fost și este în 
fruntea luptei pentru reconstrucția țării, pentru consolida
rea democrației împotriva rămășițelor fascisto-legionare, 
împotriva reacțlunii condusă de Maniu și Brătlanu.

Aplicarea loială a convenției de armistițiu a făcut ca 
guvernul dr. Petru Groza să fie recunoscut puțin după 
instaurarea sa de către Uniunea Sovietică, iar mai târziu 
de către Marea Britanie și Statele Unite ale Americei. Prin 
aceasta, țării noastre i s’au deschis perspectivele de a Intra 
în rândul popoareior iubitoare de pace și să-și ocupe locul 
în O. N. U.

6 Martie trebue să fie o zi de sărbătoare a democ
rației și o zi de luptă împotriva reacțlunii condusă de Ma
ni u șl Brătlanu.

Jos Maniu
Jos criminali
Prin unitatea 

reacțlunii I
Veniți cu toți

aleȚ tuturor 
Petru Groza

șl Brătlanu!
dela Lupeni și Grivița!

forțelor democratice, Ja Înfrângerea

să manifestăm bucuri* și încrederea 
noastă în viitorul fericit și liber al țării, pe care drum pă
șește susținut de po or, guvernul de concentrare democra
tică dr. Petru Groza.zz I*

Ce a însemna t 6 Martie pentru poporul român
aceasta.

Organizatorii masacrelor dela 
Lupeni, șl Grivița, au arătat că nu 
și au uitat meseria, ba chiar s’au 
perfecționat după 23 August. Dar 
nici poporul Român nu a stat pe 
loc.

Având in frunte clasa munci
toare unită la front unic, poporul 
a știut să lupte și să zădărniceas
că planurile reacțlunii de al în
cătușa din nou.

La 6 Martie 1945, democrația 
românească a dat o lovitură se
rioasă reacțlunii. 6 Martie 1945, 
a arătat puterea de mobilizare a 
forțelor democratice șl Drln înfăp
tuirea reformei avrare, realizată 
cu ajutorul echipelor de munci
tori, a Întărit temelia alianței în
tre muncitori șl țărani, fără de 

(Ooadaasre la pac. 2-oȘ

La această tatrebare, pusă de ziarul nostru, cetățeni din toate cate
goriile sociale ale orașului Deva șl Județului Hunedoara, răspud cu însufle
țire. arătând importanța realizărilor înfăptuite de Ouvernul Groza și hotâ-

rtrea lor dârză de a-l sprijini, pentru consolidarea libertăților câștigate, pen
tru refacerea țârii și pentru întărirea regimului democratic instaurat la 6 
Martie 1945.

D l Iacob 
Lozeanu, 

prim preșe
dinte al 

Tribunalu
lui Deva

„Ca un Intelec
tual și cetățesn 
conștient, trebue 
să spun că, de 
z ua de 6 Martie 
1945 sunt legate 
elemente de o

Importanță covârșitoare pentru 
binele scumpei noastre patrii.

I. Pe plan internațional Româ
nia, In urma acestui eveniment 
a putut relua relațiile diplomatico 
cu marea ei vecină dela Răsărit, 
1 s'su recunoscu* drepturile șl ea 
a Intrat in mod efectiv în exer-

citarea suveranității asupra Ar- 
deluțui de Nord, unde am putut 
restabili justiția șl administrația 
democratică românească, iar în 
urma conferinței dela Moscova 
am reluat legăturile diplomatice 
șl cu Anglia și America.

2. Pe plen Intern, prin roforma 
agrară, care reprezintă o mare 
operă socială de dreptate adusă 
țăranilor români, s’a consolidat 
frontul Intern, întărind mica pro
prietate țărănească șl crelnd ast
fel elementele sănătoase pentru 
întărirea principiilor democratice,

cari vor aduce, necontestat, la 
ridicarea Divelulut economic al 
țării, prin sănătoasa șl dreapta 
aplicare a acestei reforme*.

fel, mărind producția înțelegem noi, 
minierii să sdrobim reacțiunea și 
să sprijinim guvernul, care ne 
garantează un trai mai bun*.

Minierul

David 
Alexandru 

din Petrii,

„Până la 6 
Martie am lucrat 
penti u alții, pen
tru o mână de 
reacționari care

feloseau truda noastră.
Azi lucrăm pentru noi, pentru 

viitorul nostru. Am luat angaja
mentul ca în trei Innl, cu echipa 
mea să bat recordul stabilit. In aosst

Joc Fablan 
Președintele 
Uniunii Po
pulare Ma
ghiare, org. 

Deva.

„Ca președin
tele U. P. M. sec
ția Deva, mă gră
besc — ca bu
curie — să răs
pund la întreba
rea ziarului „Zori 
Noi*.

Ziue de 6 Martie este ziua
Continuare in pag. 2-a



Trălasca Guuernul democratic Dr. Pbifb Broza, înfăptuitorul FEforniEi agrare!
2 ZORI NO>

Ce a însemnat 6 Martie pentru poporul român
(Urmare din pag. l-a) 

victoriei democrației reale din 
țara noastră.

Dela această dată guvernul 
prezidat de pământeanul nostru 
Dr. Petru Groza, a deschis drum 
larg — prin legiuirile aduse — 
spre egalitatea de drepturi a po
poarelor conlocuitoare.

Legea de reformă agrară în- 
drăptățește la împroprietărire atât 
pe țăranul român cât șl pe cel 
ungur.

Școlile noastre au putut fi re
deschise deasemena a fost rezol
vată problema universității șl al- 
or instituții.

Poporul maghtar este convins 
însă că forțele negre ale reacțlunii 
manlste șl brătlenlste încearcă 
totul pentru a înduce în eroare 
populația maghiară, deasemenea 
este conștient, că de consolidarea 
regimului democratic Instaurat la 
6 Martie 1945 depinde șl viitorul 
populației maghiare.

Deaceea populația maghiară 
este hotărâtă să sprijine cu toate 
forțele guvernului de largă con
centrare democratică șl în alege
rile care se apropie va susține 
forțele democra tlce unite care lup
tă spre binele întregului popor"•

Pentru armată, 
6 Marile 1945 a 
însemnat pasul 
bolărlt spre de
mocratizarea el. 

Guvernul instaurat atunci a mo
bilizat Întreaga (ară, pentru a sus
ține frontul, pentru aproviziona
rea ostașilor care luptau împo

D. Lt. Col.
Savu Titus

Țăranul 

Gulaci 
Alexandru

triva hltteriștllor, grăbind astfel 
victoria.

Deasemeni grija guvernului s’a 
îndreptat pentru răsplătirea osta
șilor țărani, prin împroprietărirea 
lor și a cadrelor cari s’au evi
dențiat pe front, prin înaintări 
în grad.

Prin aparatele E. C. P. se 
aduce în prezent o mare acțiune 
de desăvârșire a democratizării 
Armatei șl de înlăturare a anal
fabetismului.

Armata Română, prietenă prin 
jertfele comune cu Armata Roșie, 
este astăzi scutul intereselor 
.poporului".

.Ziua de 6 
Martie pentru noi 
țăranii este ziua 
cândne-am văzut 
visul cu ochii, 
pentru care am 

luptat atâta vreme.
Noi am pornit de mult la luptă 

contra moșlerimll, dar victoria 
noastră a venit în ziua de 6 Mar
tie, în lupta noastră fiind ajutați 
de muncitorime.

Prin legea de reformă agrară, 
dată de guvernul Petru Groza, 
pământul a intrat pentru totdeau 
na în mâna acelora care-l fac să 
rodească. Ad noi țăranii am ajuns 
ca munca noastră să fie prețuită 
așa cum se cuvine.

Frații noștril din Ardeal de care 
am fost despărțiți de Hitler și tră
dătorii poporului român, sunt Iar 
împreună cu noi.

Guvernul Groza ne-a dat pă
mântul, noi, țăranii mergem cu el,

D-na 
Necșulescu 
Eleonora 

Funcționară la 
Camera Agr.

fiindcă numai ei ne asigură stă
pânirea pământului".

„Odată cu în
scăunarea regl- 
mu ui adevărat 
democratic dela 
6 Martie 1945, 
și femeea a in

trat pe făgașul ei norm , pe 
care trebuia de multă vreme să 
meargă.

Aceleași datorii și drepturi, pe 
care le au bărbații, am fost și noi 
în măsură să le obținem dela 
aceea dată.

Pe lângă rolul mire pe care-l 
avem noi ca mame — de a educa 
tinerele vlăstare în spirit adevă
rat democratic, noi trebue să sus
ținem Ouvernul contribuind la 
reconstrucția țării, la crearea unei 
Românii libere democrate și fe
ricite".

Ziua de 6 Mar
tie 1945, în
seamnă cel de al 
doilea pas al 

democrației românești.
Guvernul D\ Petru Groza, 

adus la cârma țării de popor, 
șl-a îndreptat atenția șl asupra 
noastră a tineretului școlar, dân- 
du-ne prilejul să primim o edu
cație sănătoasă, în spiritul dra
gostei de popor.

Datoria noastră a tinerilor, 
este să ne cultivăm șl cu forțele 
noastre să ajutăm guvernul In 
opera sa de reconstrucție, cu tot 
elanul nostru tineresc, pentru a 
făuri o Românie democratică șl 
fericită.

Alexandru 
Tănăscluc 
cl. Vl-a liceu

/ ylAȚA OE PARTID

DESCHIDEREA ȘCOALEI DE 
ÎNDRUMĂTORI LA HUNEDOARA

Pentru Îndrumarea și lumi
narea maselor largi populare, 
cari mai sunt Încă cuprinse 
de întunerecul fascismului 
propovăduit zeci de ani, de 
guvernele reacționare din tre
cut, Comitetul de plasă din 
Hunedoara, în ziua de 1 Mar
tie a. c.. a deschis o școală 
de Îndrumători.

Deschiderea școlii s’a făcut 
într’o solemnitate sărbăto 
rească, la care au luat parte 
pe lângă elevii școalei și to
varășii responsabili a localei 
reprezentanții Regionalei Va
lea-Jiului și a județenei.

A luat cuvântul tov. Sen- 
cov, secretarul politic al or
ganizației, arătând că in a- 
cest important centru indus
trial, școala de Îndrumători 
este de-o Însemnătate mare 
cunoscând demogagia regi
murilor trecute.

A vorbit apoi tov. Perja 
din partea Comitetului jude
țean, care face analiza poli
tică internă și externă.

A mai luat cuvântul tov. 
Dicu Aurel responsabil cu 
educația populară al Comite
tului Regional, care arată 
scopul și programul acestei 
școli, dând elevilor îndrumări 
și indem la muncă de a-și Însuși

Știri economice 

cunoștințele necesare, cu ca
re să poată duce cuvântul 
partidului In mijlocul masse- 
lor largi populare, pentru a-i 
lumina și pentru a-i scoate 
din întunericul în care și as
tăzi Maniu cu Brătianu caută 
să mai țină cu aceleași me
tode ale trecutuiui.

la apoi cuvântul tov. Costi 
resp. comisiei de îndrumare 
și lămurire a opiniei publice 
care arată marea importanță 
a raportului politic al C. C. 
al P. C R., expus de tov. 
Gheorghiu-Dej precum și ne
cesitatea de a cunoaște a- 
cest raport care reprezintă 
linia politică a partidului 
nostru.

Ca Incheere a mai vorbit 
tov. Furca loan din secția 
de ed. politică a localei care 
arată cum trebue dusă agi
tația.

Pentruca această agitație 
să poată fi pusă în practică 
pe teren de către elevi, s’au 
format trei echipe la locurile 
de muncă, In fruntea cărora 
i-au pus responsabili pe tov. 
Sculeanu, Spărlosu și Dobra 
Acești tovarăși Împreună cu 
toți elevii și-au luat angaja
mentul că prin munca lor să 
confribue la consolidarea re
gimului democratic,

6 Martie ziua victoriei democrației
Urmare din pag l-a 

care nu poate fl vorba de demo
crație în țara noastră.

Aniversarea unui an dela adu
cerea la cârma țării a guvernului 
dr. P. Groza, găsește poporul 
nostru în ajunul unei bătălii și 
mal Importante. Este vorba de 
bătălia alegerilor. De rezultatul 
alegerilor va depliode dacă popo
rul român va merge mai departe 
pe drumul început la 23 August 
1944 șl 6 Martie 1945, sau ie 
va întoarce în mocirla politicia
nismului din trecut.

In alegerile care vor veni va 
fi vorba de a hotărî soarta, nu 
a unul partid politic țoarecare, 
ci a țării' întregi, In alegerile cari 
vor veni, se va face numără
toarea voturilor democrației, pe 
de o parte și a fascismului, pe 
de altă parte. Pentru aceasta, ne
cesitatea unirii tuturor forțelor 
democrate, este un Imperativ 
național.

In viitoarele alegeri va fi vorba 
de a hotărî dacă România va fi 
democrată — șl prin aceaste asi- 
gurându — și — drumul sprepro- 
gres, constituind un factor de 
pace sau o Românie reacționară, 
întoarsă spre faseism, focar de 
război in Balcaoî; se va hotărî 
dacă poporul va fl în stare să 
păstreze pozițiile politice absolut 
necesare refacerii țării și îmbună
tățirii traiului celor ce muncesc. 
Va fl vorba, In sfârșit de apă
rarea ființei noastre naționale șl 
aceasta nu poate fi făcută decât 

numai prin unirea forțelor demo
cratice, împotriva rămășițelor fas
ciste maaisto-brătlenlste.

Așa se pune chestiunea. Tâ
năra democrație din România are 
tot ce este necesar pentru a 
câștiga și bătălia aceasta.

Nu încape îndoliată că așa 
cum unitatea forțelor democratice 
ne-a dus la victorie la 23 August, 
ne-a ajutat să înlăturăm uneltirile 
lui Maniu șl Brătianu la 6 Mar
tie 1945, tot așa prin unirea for
țelor democratice vom câștiga 
bătălia alegerilor, crelnd poporu
lui nostru un viitor fericit, asi
gurând integritatea șl indepen
dența noastră națională.

-V, NE SCRIU
Invaliaul Că cu Ioao, din co

muna lila ne scrie că fiind inva
lid din anul 1943, nici până as
tăzi nu I sa făcut carnet de In
valid, deși a intervenit în nenu
mărate rânduri la biroul I. O. V. R. 
al comunii.

♦ *
Locuitorul P. Râpaș și Crișan 

Gașpar din comuna Brănișca, ne 
scriu că primarul Lazăr Cornel 
a depus o muncă efectivă pentru 
desăvârșirea reformei agrare, a 
reparat drumurile șl podurile co
munei, luând măsuri pentru a con
strui hg.i i.ndețe fn locul celor 
vechi ’îaz în părăsire de foștii 
conducători ai comunei.

In chestiuni administrative unde 
foștii primari reacționari au făcut

Trăiască Frontul 
Unic Muncitoresc, 
chezășia unității 
de acțiune a for
țelor democrate!

Tineri muncitori, 
plugari, intelec
tuali! Uniți-vă for
țele in lupta con
tra reacțiunii!

ȚĂRANII
diferite fraude și nelegiuiri, pri
marul Lazăr Cornel, depune efor
turi pentru a îndrepta administra
ția.

In timp ce primarul muncește 
pentru binele satului, notarul Pe
tru V. E. se ocupă cu fraudele 
șl speculă cu sare. Nu depune o 
muncă efectivă pentru binele să
tenilor șl lucrează numai cu ele
mente reacționare de ale lui 
Maniu șl Brătianu.

♦♦ *
Slmedreu Gheorghe, din Co

muna Vinerea, ne scrie că cota
rul Pădure Aurel, a ruinat veni- 
turlle'comunel cu diferite fraude și 
acum 5 zile a fost Înlăturat. Noul 
notar face eforturi mari pentru a 
repara neregulcle Iul Pădure Aurel.

Declararea stocurilor
nu trebuie neglijată!

Un avertisment al Comisariatului general 
al prețurilor

Prin noul termen acordat de 
către ministerul industriei și co
merțului în vederea declarării sto
curilor de mărfuri existente la în
treprinderile industriale șl comer
ciale, s’a căutat să se dea posi
bilitate celor Interesați să facă 
aceste declarații.

Deoarece noul termen, care ex

IMPORT DE MEDICAMENTE
DIN UNGARIA

Uniunea sindicatelor sani
tare, a trimis pentru uzul spi
talelor din România, o Însem
nată cantitate de Diana și 
vaselină.

Sare pentru spitalele din Ungaria
Pe piața ungară există o 

mare criză de sare.

Față de această situație, 
sindicatul sanitar din Buda
pesta a intervenit pe lângă 
Uniunea sindicatelor sanitare 
din România, pentru a le tri
mite o cantitate necesară de 
sare.

In urma celor solicitate 
Uniunea sindicatelor sanitare 
a expediat la Budapesta o 

piră la 15 Martie, va fi ultimal 
acordat, Comisariatul general al 
prețurilo’ amintește întreprind*ri- 
lor, că aceste declarații nu trebu
iesc lăsate pentru ultima zi, ci 
trebuie să fie depuse treptat îa 
decursul acestui interval, spre a 
nu se mai produce dlfiaultăți la 
înregistrarea lor.

Deasemenea, s’a mai pri
mit 350.000 fiole necesare 
laboratoarelor farmaceutice și 
spitalelor.

cantitate de 20.000 kg, sare, 
necesară spitalelor din Un
garia.

Noile tarile pe C.F.R.
In urma aprobării Comisa

riatului General al Prețurilor, 
dela 15 Martie a. c, intră in 
vigoare noile tarife C. F, R. 
majorate la călători in medie 
cu 100 la sută și la bagaje, 
mesagerii șl mărfuri cu 200 
la sută.



Trăiască unitatea de luptă a poporului român
și a naționalităților conlocuitoare, pentru triumful democrației în alegerile parlamentare!

ZORI NOI_________________________________________________________ _______________________________________________________________________ £_

UN AN DE REALIZĂRI DEMOCRATICE
I

După 23 August 1944, când 
țara noastră a fost eliberată de 
sub jugul dictaturii fasciste, cu 
ajutorul neprecupețit al eroicei 
Armate Roșii, poporul român, s'a 
alăturat luptei Națiunilor Unite 
tmp:triva fascismului El nădăj
duia că se va păși imediat la în
făptuirea reformelor la care aspi
ra de veacuri, la judecarea și pe
depsirea criminalilor de război, la 
epurarea dementelor legionaro- 
antonescle e dm aparatul de stat 
șl la îndeplinirea letală a conven
ției de Armistițiu, atât de generos 
acordat de Uniunea Sovietică, 
convenție care ne ajuta să șter
gem greșelile trecutului și ne des- 
hldea drumul pentru a Intra In 
rândul națiunilor Iubitoare de li
bertate.

Care era situația la șa
se luni după înfăptui
rea actului dela 23 Aug.

Timp de un jumătate de an 
după doborârea regimului de dic
tatură faicistă din țara noastră, au 
foit aduse la cârma țării guverne 
ți — In special guvernul Rădescu In 
cari elementele reacționare formau 
majoritatea fi dețineau posturile 
cele mai Însemnate.

Această clică manevrată de 
Miniu și BrătiaDu sibota demo
cratizarea tării, îndeplinirea loială 
a convenției de armistițiu fl par
ticipări a electivă ia răzbloul Îm
potriva Germaniei hitlerIste. Repre
zentanții partidelor democratice d'n 
guvern fiind 10 minoritate, nu pu
teau să aducă la Îndeplinire nici 
o ac|iune.

Criminalii de război, colabora
torii lui Antonescu, legionarii și 
agenții gestapoului, in loc să fie 
aresta|l șl judecați, erau acoperitl 
de călăul Rădescu, Iar celor ares
tat!, li s’a înlesnit evadarea. La 
Prefectura Politiei Capitalei in 
plină zi, la orele 3 după masă, In 
văzul (umil, sunt lăsați să fugă 
94 nemți, agenți ai gestapoului șl 
hltlerlfti notorii.

Aprovizionarea cu hrană și mu- 
nlțiuni a armatei noastre care lup
ta pe frontul aotlh tlerist, a fost 
sabotată pentru a scădea moralul 
trupelor.

Economia națională să găsea

Tov. VASILE LUCA 
Secretarul Frontului Național Democrat

Lupta poporului român pentru instalarea guvernului 
de largă concentrare democratică dr. Petru Groza

Tov. TEOHARI OEOROESCU 
Ministrul Afacerilor Interne

Tov. GHEORQHE OHEOROHIU-DEJ 
Ministrul Comunicațiilor 
■ți Lucrărilor Publice

Miniștrii comuniști din guvernul Dr. Petre Groza

în mâinile reacționarilor, revlndi- 
cărlle economice ale muncitorilor, 
nesocotite, specula încurajată,greu
tățile armistițiului aruncate pe 
spinarea poporului muncitor.

Bunurile criminalilor de război 
șl ale hitleriștllor au fost camuf
late de membrii partidelor .isto
rice".

Criminalul Rădescu unealta lui 
Manlu Rfătlanu — reprezentanții 
moșier lor și bancheiilor —s’a 
opus reformei agrare cerută de 
milioanele de plugari fără pământ, 
Iar campania de lnsămân(lrl In- 
piedecată, de moșierul Hudiță mi
nierul maniit al agriculturii

La sfaturile Iul Maniu și Bră- 
tianu Rădescu a adus trupe de pe 
front și le-a trimis să apere mo
șiile boerilor, penii u a nu fi Im 
părțite de țăranii care vroiau să- 
și fa:ă singuri dreptate.

Lupta poporului pentru
un guvern democratic

Poporul este Insă conștient. El 
a suferit destul sub dictatura fas
cistă, pentru a nu mai lăsa regi
mul de teroare să se Înscăuneze 
din nou. Manifestații uriașe au 
avut loc in toată țara. Poporul 
cere ca politica criminalului Ră
descu, contrară intereselor țării, 
să fie curmată. Pretutindeni po
porul cere să fie adus la cârma 
țării un guvern cu adevărat de
mocratic, care să poată face față 
cu succes gravelor probleme ce 
stăteau In fața ță ii. Împotriva ce
tățenilor care manifestau pașnic, 
călăul Rădescu organizează ma
sa- e in toată țara, cari au cul
minat cu ctl dela București, din 
Piața Palatului. Poporul insă a 
stat necintlt sub ploaia de gloan
țe, cerâ ’d cu mai multă putere 
plecarea guvernului reacționar. In 
multe părți, armata refuzând să 
tragă în popor, a trecut In rân
durile man'f sfarțllor șl a cerut, 
cu el Împreună, un guvero care 
<ă fie »l poporului.

Asemenea demonștrațli au avut 
loc în Valea-Jiului, în j idetul 
Albi, precum șl in întreg județul 
Hunedoara.

Gărzile militare înființate de 
Antonescu pe lângă întreprinderi 
în loc să fie desființate au fost 
întărite, pentru a împiedeca pe 
muncitori să-și ceară drepturile.

Înconjurat de huligani și crimi
nali de război ascunși în rându
rile partidelor istorice, călăul Ră
descu organizează atacuri mișe- 
lești împotriva muncitorilor șl 
țăranilor, împotriva naționalităților 
conlocuitoare. Presa manlsto-bră- 
tlenistă Busține aceste atacuri, în
deamnă la ură și șovinism, ceace 
făcea ca orice speranță a re- 
alipirii Ardealului de Nord să fie 
îndepărtată.

Sfătuit de Maniu șl Brătlanu, 
călăul Rădescu a vrut să împingă 
țara într’o nouă prăpastie, încer
când să provoace un război civil 
asemănător celui din Grecia, care 
ar fi avut urmări catastrofale pen
tru țară.

In aceste condițlunl, la 6 Mar
tie, prin lupta dârză a masselor 
largi populare este adus la câr
ma țării guvernul de largă con
centrare democratică in frnte cu 
d. Dr. Petru Groza. Expresie a 
voinței întregului popor, noul 
guvern reprezintă cele mal largi 
pături populare — muncitori, ță
rani șl Intelectuali — are la bază 
Frontul Unic muncitoresc alcă
tuit din cele două partide munci
torești — comunist șl social — 
democrat șl sprijinii de toate ce- 
celelalte partide din Frontul Na
țional Democrat, în colaborare cu 
Partidul Națlonal-Libnral al d-lul 
Tătărescu. Guvernul de largă 
concentrare democratică se bu
cură deasemanea de sprijinul to
tal sl muncitorimii organizată în 
sindicatele profesionale,

Reprezentând toate forțele po
pulare, adus la cârma țării prin 
voința poporului, având încrede
rea deplină șl sprijinul întregel 
clase muncitoare, guvernul de 
largă concentrare democratică a 
pornit imediat cu curaj la înfăp
tuirea marilor reforme sociale, 
aspirațiile de veacuri ale poporu

ducă administrația romineasei 
tn Transilvania. In acele zile in
să, în Transilvania ca dela sine 
putere șl fără nlclo înțelegere 
cu guvernul sovietic, au apărut 
așa zisele „detașamente de vo
luntari „lulla Maniu", care se 
îndeletniceau acolo ca jaful ș 
teroarea osupra persoanelor de 
naționalitate maghtarâ*.

Aceste bsnde de jefuitori și te
roriști, care deveniseră sdaima po
pulației maghiare, au creiat grava 
dificultăți pentru păstrarea ordi
ne! necesare in spatele frontului 
și Armata Roșie a fost nevoită 
să ia măsuri, pentru înlăturarea 
lor.

împroprietărirea 
țăranilor

La 20 Martie 1945 — după 
două săptămâni de guvernare — 
guvernul Groza, a realizat anal 
din cele mal însemnate acte so
ciale din vieața poporului ro
mân: Împroprietărirea țăranilor. 
Legiferând reforma agrari, gu
vernul Groza a satisfăcut ; ana 
din cele mal arzătoare năzulnțl 
ale țărăntmlll noastre. Prin re
forma agrară proprietatea Indi
viduală este întărită, totalitatea 
poporului pășește pe o cale notă 
calea muncii rodnice șl a unul 
viitor fericit ta România liberă 
șl Independentă. La legiferarea 
reformei agrare, guverunul a 
avat în vedere tn primul rând 
pe țăranii îmbrăcațl tn hatnă 
ostășească, cate tu luptat pe 
front împotriva hltlerlsmulul.

Judecarea criminalilor 
de război

Guvernai trece apoi la epura
rea aparatului de stat de elemen
tele fasclsto-leglonare, care sabo
tau măsurile democratice luata do 
guvern.

Arestarea șl judecarea crimina
lilor de război și a vlnovațllor do 
dezastrul țării care era cerută d4 
toate forțele populare din țară a 
foșt una din măsurile principale 
a guvernului Groza.

In acelsș fimp guvernul a fă
cut efortprl uriașe pentru mobili
zarea tuturor forțețor în susține
rea frontului antihitlerist, mărind 
contribuția noastră la lupta împo
triva hltlerlsmulul.

lui român șl la îndeplinirea loială 
a Convenției de Armistițiu, care 
ne-a adus stima și încrederea 
mare! noastre vecine dela Răsă
rit.

Reintegrarea Ardealu
lui de Nord

Li 8 Marile 1945 — două zile 
după venirea la putere a guver
nului de largă concentrare demo
cratică — guvernul Uniunii So
vietice, acordând încredere de
plină Guvernului Groza, a apro
bat ca să fie instaurată adminis
trația românească în Ardealul de 
Nord ce fusese vândut de legio
nari grofilor unguri, cu sprijinul 
lui Maniu și al lui Brălianu.

Reintegrarea Ardealului s’ar fi 
putut face imediat după 23 Au
gust dacă în frntea țării s’ar fi 
găsit un guvern democratic șl nu 
un guvern cu o majoritate reacțio
nară cuprinzând dușmani ai de
mocrației ca Rădescu, Aldea, Pe- 
nescu, Hudiță și Leucuțla.

In cuvântarea ținută la Cluj 
cu ocazia ceremoniei redării Ar
dealului, Andrei Vlșlnskl, primul 
locțiitor al Comisarului Uniunii 
Sovietice pentru afacerile externe 
spunea: „La soluționarea pro
blemei asupra Transilvaniei, gu
vernul sovietic a pornit din ne
cesitatea de a anula nedreptatea 
arbitrajului dela Vleua. Tran
silvania a fost eliberată de Ar
mata Roșie, de sub jugul ocu- 
panțllor germani. Guvernul so
vietic era gata atunci sd intro-

In bătălia alege
rilor, să sdrobim 
cu forțele unite 
ale democrației 
reacțiunea mani- 
sto-brătienistă, 
care urmărește 
reinstaurarea u- 
nui regim de dic
tatură fascistă!

— CosUoost* Io pag. < —



Sâ întărim colaborarea frățească între muncitori, țărani și intelectuali, 
pentru consolidarea democrației și refacerea tării!
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După terminarea victorioasă a 

războiului eforturile guvernului 
se îndreaptă spre refaerrea țârii 
șl lecuirea rănilor de război. 
Muncitorimea sprijină guvernul 
mărind producția, singura cale 
prin care se putea îmbunătăți 
viața poporului. Cu această oca- 
zle muncitorimea șl-a arătat toată 
dragostea față de guvern șl po
por, făcând eforturi uriașe, dând 
dovadă de un înalt patriotism.

Guvernul la măsuri drastice 
pentru combaterea speculei șl a 
sabotajului, In acelaș timp înfi
ințând economate șl cantine pe 
lângă întreprinderi, pentru apro
vizionarea muncitorilor la pre
țuri oficiale.

Acordurile cu U.R. S. S.
Datorită loialității cu care po

porul român a îndeplinit conven
ția de armistițiu după venirea la 
cârma țării a guvernului Groza, 
guvernul Uniunii Sovietice acor- 
dându-l încredere deplină, Inchee 
acorduri economice chiar înainte 
de a avea legături diplomatice. 
Prin acordurile economice înche
iate cu U. R. S. S., Româoia pri
mește Importante stocuri de ma
terii prime. Prin sosirea bumba
cului din U. R. S. S., sunt puse în 
funcțiune zeci de întreprinderi 
textile, de pe tot cuprinsul țârii, 
dând astfel dejucru muncitorilor.

M țimta manifestând pentru un guvern democrat

Ușurarea sarcinilor din 
convenția de Armistițiu
Sprijină! economic acordat de Uolu- 

■ea Sovietici poporului romla a cul
minat Io luna Septembrie ISM5 când, 
cu ocaxla vizitei delegației guverna
mentale la Moscova, geuerallsslmul 
Stalln lari* poporului român o parte 
tnsemnatâ din armistițiul |l ața de ge
neros, pentru a ne înlesni refacerea 
cât mal grabnici a țării.

Flota noastră comercială, 
luată ca trofeu de război de 
Armata Roșie, este înapoiată. 
Vagoanele și locomotivele dis
truse pe teritoriul Uniunii Sov 
ietlce de bandele lui Antonescu 
și pe c»re trebuie să le resti
tuim, guvernul sovietic ni le 
lasâ nouă șl ne-a mai împru
mutat altele, pentru a putea 
face fața transporturilor. Gu
vernul Uniunii Sovietice re
nunță deasemenea la tractoa
rele jefuite de pe teritoriul 
său și ni le lasă pentru a pu
tea face față frisătnânțărilor. 
Dar nu numai atât. Delegația 
guvernamentală obț ne la Mos
cova un împrumut de 30 000

Opera de refacere a țării
vagoane cereale, care au în
ceput imediat să vlaă și acum 
decurând încă 20.000, prin 
care țara a fost salvată dela 
o foamete cumplită. In afară 
de acestea, Uniunea Sovietică 
ne dă un ajutor foarte mare 
prin contribuția Ia înființarea 
societăților romfino sovietice 
de transporturi și petrol, prin 
acordarea a 2000 autocamio
ane noul

Rezolvarea problemei 
najionale. Politica externă

Politica Internă inaugurată de 
guvernul Groza este o politică cu 
adevărat democratkă, pentru șl In 
slujba maselor largi muncitoare. 
Poporul se bucură de cele mai 
largi libertăți. Problema nsțlonală 
este rezolvată in mod just, pe 
baze cu adevărat democratice, 
guvernul acordând libertăți egale 
pentru toate naționalitățile conlo
cuitoare.

Politica externă a guvernului 
Groza este opolltlcă de sinceră prie
tenie și colaborare cu toate po
poarele democratice șl dornice de 
pace și libertate. Numai politica 
de sinceră prietenie cu Uniunea 
Sovietică a putut aduce României 
ajutorul economic care a scăpat-o 
dtla foamete. Datorită acestei po
litici, guvernul Groza este recu- 

oscut de Guvernul Uniunii S v-

(etice a doua zl după conferința 
dela Berlin a celor Trei Mari, au 
fost reluate legăturile diplomatice, 
prin trimitere de ambasadori, Iar 
la conferința miniștrilor de externe 
dela Londra, cauza României a 
fost susținută cu tărie de către 
Uniunea Sovietică.

Aceasta a fost politica guver
nului Groza, o politică de pace șl 
colaborare șt numai această poil- 
t că putea să aducă țării (oloaiele 
pe care guvernul le-a obținut. 
De aceea, guvernul «te sua(lnut 
de toate massele largi populare, 
care 
Nici 
lace 
ceea 
în timp de un an.

Ce au făcut Maniu șl 
Brătlanu In acest timp 
Putem noi spune că el au stat 

cu mâna in sân? Nul El și-au 
cntlnuat mal departe «opera* lor 

de sabotare a Intereselor poporu
lui din pozițiile lor economice pe 
care le au.

l-au adus la cârma târli, 
an alt guvern nu ar 11 putut 
pentru (ară fn seci de ani, 
ce a făcut guvernul Qrota

Clica Iul Maniu și Brătlanu a 
sabotat războiul antihitlerist până 
la 9 Mal. Au sabotat refacerea 
țării- Au "abotat legile econmlce, 
încurajând specula și sabotajul.

In timp ce guvernul se străduia 
șă refacă țara, partidele istorice 
se îndeletniceau cu organizarea 
de acțiuni teroriste, care aveau 
de scop să suprime membrii gu
vernului «Organizația „T*, și al
tele). In timp ce guvernul făcea 
apei la unirea tuturor forțelor de
mocratice pentru refacerea țării, 
partidele «istorice*1 Încercau prin 
toate mijloacele să desblne Fron
tul Unic Muncitoresc șl Frontul 
Național Democrat, căutau să sa
pe o prăpastie între Suveran și 
popor.

Neavând sprijinul masseior largi 
populare, «Istoricii* uneltesc ca 
să provoace o intervenție străină 
în țară, apelează la cercurile re- 
acjlonare din străinătate, lansând 
acolo cele mai mârșave minciuni 
și calomnii la adresa poporului 
și a guvernului democrat. In in
terior ei se folosesc de libertățile 
democratice pentru a lovi in re
gimul democrat.

La adăpostul acestor libertăți, 
ei mobilizează rămășițele fascisto- 
legionare, făcând manifestații hu
liganice, antlsovletlce, rasiale, anti
democratice, ca acelea dela 8 No- 
emvrle din București șl din toată 
țara.
„Colaborarea" istoricilor

Prin conferința dela Moscova 
a celor trei miniștri de externe 
al Marilsr Națiuni Unite, reacțlu- 
nea a căpătat o puternică lovi
tură, Din capul tecului guvernul 
Oroza este apreciat și recunoscut 
ca|fllnd susținut de piturile cele 
mal largi ale poporului român.

ConferlDța dela Moscova a ad
mis ca guvernul să fie lărgit cu 
câte un reprezentant al «Istoricilor*, 
cu condiția că aceștia să cola
boreze loial cu guvernul. Repre
zentanții «istoricilor* din guvern, 
au călcat insă dela Început ho
tărârile conferinței, numfndu se 
«observatori*, cu misiunea de a 
«controla* guvernul fărăa-și asuma 
vre o răspundere. Istoricii vor să 
folosească libertățile pentru Ins
taurarea unul regim dictatorial 
fascist al moșierilor exproprlați 
șl al bancherilor șl fabricanților 
sabotori.

Pentru a înșela lumea, ei se 
folosesc de aceeaș demagogie ca 
șl In trecut, organizând baluri la 
care vând vinul cu 14 lei kgr., 
mititei cu 2 lei buc. etc,, El aco
peră faptul că situația grea fn care 
se găsește țara se datorește răz
boiului criminal antisovietlc sus
ținui de el și folosesc greutățile 
economice in propsgsnda lor hn • 
potriva guvernului democrat al 
poporului, io loc să participe la 
reconstrucția țării. Ei Iși apără 
Interesele Injuste de ci oă, nu In
teresele țării. Acesta este patrio
tismul lor.

Recunoașterea guvernului 
de câtre Anglia șl America

S.urt timp după conferința dela 
Moscova guvernul Groza, a fost 
rscunoscut șl de căire Anglia șl 
Statele nnlte, eeea oa constitM 

an succes uriaș al democratei 
românești, al guvernului de largi 
concentrare democratică dr. Groza.

Unit în jurul guvernului care 
i-a deschis mari perspective 
de desvoltare in viitor popo
rul român este hotărât, prin 
munca sa, să reconstruiască 
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Voința masseior s’a Impus. Guvernul Groza a fost adus la cârma țârii.

țara și să nimicească ultimile 
rămășițe fasciste, întărind re
lațiile cu popoarele iubitoare 
de libertate in frunte cu Uniu
nea Sovietică.

Istoricii Încearcă să creeze in 
România un focar de război dar 
politica guvernului Groza și lupta 
poporului român împiedică aceste 
planuri criminale. Poporul român 
este hotărât să transforme Ro
mânia intr’o cetate a păcii in 
Balcani, in Europa, in lumea în
treagă.

Realizările înfăptuite de guver
nul Oroza, intr’un singur an 
guvernare nu au fost făcute 
istorici în 40 de an! și nu ar 
fost înfăptuite niciodată.

Ls temelia guvernului de lar-

de 
de 
fi

Isprăvile manistilor 
la Brad

cerea legionarilor 
pe Maniu, a foit

agresive, uneltele

Am arătat fn numărul trecut 
plângerea pe care moții din re
giunea Bradului o adresează au
torităților in drept, pentru a curma 
situația din această regiune, in 
care elementele reseționare Iși fac 
de cap.

Aici, fn regiunea aceasta ți-a 
desfășurat aativltatea trădătorul 
Horla Sims pe care incă nu toți 
l’au uitat. Testamentul lui Cod- 
reanu, in care 
ca să-l urmeze 
îndeplinit.

Prin melode 
legionaro-maniate terorizează po
pulația din această regiune, pe 
motive rasiale și șovine.

Astfel In ziua pe 25 Februarie, 
doi funcționari reacționari dela Soc. 
«Mica*, Gabor Teodor șl Vmțan 
loan, ambii foști legionari curios 
cuțl, iar azi membri In partidul 
d-lui lullu Maniu, au bătut crunt 
pe tânărul Berei, numai peniiu 
faptul că face parte din organi
zația Tineretului Progresist. In 
această operă el au fost ajutați 
de incă câteva lichele dela Scc. 
«Mica* sare au tăbărât asupra 

gă concentrare democratică dr. 
Petru Groza, stau păturile largi 
muncitoare, a căror dorință este 
refacerea economică și democra
tizarea tării.

In această acțiune Partidul Co
munist Român, în fruntea clasei 
muncitoare, a avut un roi covâr
șitor, el fiind tot timpul mobili
zatorul îndrumătorul șl lumină
torul masseior largi populare,

Bătălia alegerilor ce urmează să 
se desfășoare, este o luptă hotă
râtoare intre forțele democratice 
unite și reacțiunea coalizată. De 
această bătălie depinde calea pe 
care o va urma țara noastră in 
viitor. Victoria forțelor democra
tice unite in alegeri va consolida 
cuceririle de până acum și va 
deschide drum pentru noi înfăp
tuiri : prosperitatea poporului 
român.

Ziua de 6 Martie este o zi de 
sărbătoare a victoriilor obținute 
de democrația românească, zl de 
mobilizare a tuturor forțelor pen
tru reconstrucția țării, pentru con
solidarea cuceririlor democratice 
și nimicirea tuturor resturilor 
fasciste.

aceatul tânăr fără nici o apărare 

Un alt caz este acela a lui 
Zirna loan care și-a pregătit o 
măciucă — cum purtau coman
danții ltgionari pe vremurile lor — 
pentru a putea face socoteala cu 
oamenii care nu sunt pe placul 
iul și acela al lui Ampoi(ean Ca
ro!, măcelar, unul dintre condu
cătorii grupului care a atacat se
diul Partidului Comunist din Brad 
șl care amenln|ă cetățenii pașnici 
că le va «bea sângele*, etc. pen
tru că sunt de alte naționalitate.

Faptele de mai sus arată lim
pede ce Înțeleg istoricii lui Maniu 
și Brătlanu prin libertate, cât și 
cine sunt membrii partidelor lor.

Credem, că după vizita făcută • 
și dispozițiile date de tov. Mi
nistru de interne, Teoharl Geor- 
gescu, se vor lua măsuri drastice 
și vor fi pedepsiți ex'tnplar, con
form legii, toți acei care continuă 
să ducă o politică șovină, anti 
semită, antidemocratică sau antl- 
sovletlcă, ajutând astfel la stâr- 
pirea ultimelor rămășițe fasciste 
din (ara noastră.



Trăiască Guvernul Groza, tare a readus Ardealul de Nord la patria română!
ZORI NOI

Deschiderea congresului 
femeilor democrate 

din România
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X Legea făcută de popor pentru popor, 
sa fie păzită $1 aplicată de popor, cu hotărîre $1 dreptate 

A doua zi de lucru a Comisiei Interministeriale 
pentru Reforma Agrară, la Deva

BUCUREȘTI. — Inir’un 
cadru de entuziasm rar în
tâlnit s’a deschis eri la Bu
curești congresul femeilor 
democrate din Romunia.

Lasoslrea^or membrii gu
vernului au fost salutați de 
congreslste cu îndelungi ro
pote de aplauze. Apariția 
primului ministru dr. Petru 
Groza a produs un entu
ziasm indestructibil. Cu ace- 
laș entuziasm a fost salu
tată vajnica șl încereata 
luptătoare tovarășa Ana 
Paukir.

Din partea guvernului au 
mai participat tov. Teoharl 
Georgescu ministrul de In
terne, d. Mthall Ralea, mi
nistrul artelor, d. prof. Con- 
stantinesca - Iași, ministrul 
propagandei, tov. Gheor- 
ghlu-Dej, ministrul comuni
cațiilor șl al lucrărilor pu
blice, d. Romul us Zkroni, 
ministrul agriculturii și do

^Muncitorii din Valea-Jiului 
înflerază crimele Iul Franco

In toată Valea Jiului au avut loc Duminecă 
întruniri uriașe de protest și înfierare a crimelor 
săvârșite de asasinul Franco împotriva luptători
lor pentru eliberarea poporului spaniol. La Petro
șani, Lupeni. Petrila, Lonea, Aninoasa și Vulcan, în 
sălile arhipline, mii de cetățeni șl muncitori șl-au 
exprimat solidaritatea la lupta pentru libertate a 
eroicului popor spaniol. „Să piară Franco", Jos 
reactlunea in frunte cu Manlu și Brătianu, susțină
torii regimurilor fasciste", „Trăiască solidaritatea 
muncitorească". Sub semnul acestor lozinci, mun
citorii din Valea-Jiului și-au manifestat voința de 
a lupta până la capăt pentru sdrobirea definitivă 
ajascismului șl reacțiunii.

CONSILIUL POLITIC 
prezidat de tov. Teoharl Georgescu la Deva

Sâmbltă 2 Martie a. c., ora 10 
a avut loc la Deva In tala pre
fecturii județului o conferința ad
ministrativă a biroului politic ju
dețean, prezidata de tov. Teoharl 
Georgescu, ministru al afacerilor 
Interne la care au fost învitați ți 
reprezentanții autorităților fi Insti
tuțiilor locale.

Dudă expunerile șl observațiile 
făcute de prefectul județului și 

reprezentanții organizațiilor și par- 
tldelbr politice privitoare la si-

Turneul Teatrului Magh ar 
din Aradea, in frunte cu ma
rii artiști Manyai Lajos, Si- 
mon Zsuzsa și Deliy Perene, 
va juca la Deva, Marți, 5 
Martie, ora 8’30 seara, pi^sa 
.IUBIRE* de P. G. i'di.

Biletele se pot ridica din 
timp la agenția .Informator*. 

meniilor, d. general Vasiliu- 
Rășcanu, ministrul de răz
boi și d. general Victor 
Dombrovskl, primarul ge
neral al Capitalei.

După ce s’a ales prezi- 
diamul congresului d-na Ma
fia Rosetl a dat cetire cu
vântului de des?hidere și a 
salutat îa numele congresu
lui delegațiile de femei ju- 
goslave, bulgare, albaneze 
și olandeze. D na Rosetl a 
arătat apoi că scopul con
gresului este de a grupa 
într’o federație toate feme
ile democrate din România 
fără deosebire de rasă, na
ționalitate, rasă sau partid 
politic.

A luat apoi cuvântul d. 
Dr. Petru Groza șl dele
gațiile de femei streine care 
au adus congresului salutul 
femeilor din țările respec
tive.

tua(la județului tov. ministru luând 
cuvântul a dit sugestii șl a rezol
vat pe loc câteva probleme care 
Împiedecau bunul mers al apara
tului administrativ.

Lista de epurație in frunte cu 
subprefectul Stan Ioan propusă 
de consiliul politic 8l județului a 
fost aprobată, cel propuși pentru 
epurare fiind suspendați din ser
viciu până la apariția In Monito
rul Oficial.

Totodată a fost suspendat ches
torul lancu Tudoran pentru lipsă 
de activitate.

Tov. ministru a accentuat, că 

guvernul este hotărât să sancțio
neze aspru toate abaterile cu ca
racter antidemocratic cerând re
prezentanților justiției să aplice le
gile cu toată severitatea.

După conferință tov. ministru 
a plecat fn direcția Lugoj conti- 
nuându-șl inspecția întreprinsă 
fn (ară.

Sâmbătă, 2 Martie a. c. in sala 
Prefecturii din Deva, a avut loc 
ședința ținută de Comisia Inter
ministerială pentru reforma Agra
ră cu, Comitetele de plasă șl co
munale.

încă la orele 8 dimineața, mem
bri] comitetelor de plasă și co
munale din întreg județul, precum 
și delegații de țărani, așteptau cu 
încredere {începerea ședinței 
care să îndrepte unele greșeli șă- 
vârșlte și să capete lămuririle 
trebuincioase pentru desăvârșirea 
cât mai grabnică a reformei 
agrare.

Deschiderea ședinței
La orele ,9 dimineața, Comisia 

Interministerială însoțită de Co
misia județeană î-și începe lucră
rile.

D. prefect Almăsan deschide 
ședința șl in câteva cuvinte adu
ce în numele tuturor comisiilor 
din județ, mulțumiri Comisiei in- 
termlnis.erlale, pentru îndrumările 
pe care le va da tuturor respon
sabililor cu desăvârșirea reformei 
agrare din județ, pentru a duce 
la bun sfârșit această mare operă 
a guvernului dr. Petru Groza.

Cuvântul d. Teodor Tă- 
năsescu. președintele 

Comisiei
Ii apoi cuvântul d. Teodor Tă- 

năsescu, președintele înaltei Cur|i 
de Casație și președinte al Co
misiei Intermlnisterisle.

D-sa a arătat printre altele că 
rolul Comisiei Interministeriale 
este de a constata chiar dela acei 
care au înfăptuit reforma agrară 

^1 dela cei împroprietărit! felul 
cum s’a aplicat legea, pentruca 
cei în drept >ă poată primi cât 
de curând titlurile de proprietate.

.Am constatat — a spus în 
încheiere d. Președinte — că deși 
acest județ este lipsit de pământ, 
totuși sunt 20.000 de împroprie
tărit!. Trebue să vedem numai 
ca legea să fie drept aplicată**.

Citirea rapoartelor 
pe plăși

Rând pe rând, fiecare raport 
este desbătut amănunțit șl flecare 
caz de neînțelegere lămurit.

Președintele plasei Hațeg arată 
că din 35 moșii au fost împărțite 
26. restul fiind opritejîn procentul 
de 5 la sută pentru fermele mo-

Avioane de trans
port Sovietice 

în România
Zilele acestea a Început 

să sosească din Uniunea So
vietică o serie de avioane 
cari redrezlntă a'p o r t u I 
URSS la constituirea societă
ții Româno—Sovietice de 
Transport Aeriene Tars.

Este vorba de cunoscutele 
avioane de transporturi con
tinentale Douglas D. C. 3 
care au fost fabricate în li
cență de puternica industrie 
aeriană sovietică.

del, arătând și împroprietăririle 
făcute.

Plasa Gtoaglu. După ce s’a 
citit raportul, arătându-se teiul 
cum au înțeles comisiile pe plasă 
șl locale să aplice legea reformei 
agrare, la diferitele probleme ri
dicate de săteni, refer,tor la fer
mele model, d. președinte Tănă- 
sescu, răspunde: Ministerul Agri
culturii șl Domeniilor a aprobat 
pentru județul Hunedoara numai 
2 ferme model.

In continuare d. președinte — 
în cedrul problemelor puse de 
țărani, — arată eă datoria comi
siilor de plăși și comunale — pen
tru a duce la bun sfârșit desă
vârșirea reformei agrare — tre
buie să fie aplicarea întocmai a 
iegii de reformă agrară pentru a 
dovedi că poporul este demn de 
a se conduce și de a-șl face sin
gur dreptate. Iar dacă unii din 
membri nu-șl fac datoria șl nu 
sunt capabili de a da o mână de 
ajutor în înfăptuirea reformei a- 
grare — pentru binele celor dor
nici după glia strămoșearcă stă
pânită de ciocoi până acum — 
trebuiesc raportați chiar până la 
Ministerul Agriculturii.

Plasa Petroșenl. Președintele 
comisiei de plasă, arată exproprie
rile făcute la Societatea Petroșani 
care a și făcut contestații. Comi
sia județaană va reexamina din 
nou aceste dosare.

Plasa Dobra. S’au expropriat 
2 moșii cu o suprafață totală de 
155 iugăre de pământ.

Plasa Sarmlsigituza. S’au ex
propriat 1480 ha.

Palsa Otăștle. Președintele co
misiei citește raportul arătând că 
s’a expropriat dela 82 de proprie
tari o suprafață totală de 1476 ha. 
Au fost împroprietăriți 1545 de 
îndreptățiți. A arătat șl felul cum 
au Înțeles ei 6ă aplice legea re
formei agrare și greșelile făcute 
de unele comune. La acast raport 
d. I. Sraer, secretar general al 
Ministerului de interne șl membru 
în comisia Interministerială, re
marcă: „Măcelari trecuțl în tabe
lele de împroprietăriți, să fie ime
diat șterși din aceste tabele, pen- 
trucă ar fi o mare nedreptate șl 
o călcare d: lege dacă acei me
seriași cari nu sunt îndreptățiți 
la împroprietărire djpă lege, ar 
fi împroprietăriți, în timp ce sunt 
atâția țărani, care așteaptă să li 
se dea pământul pe care zeci, sute 
de an l’au muncit fn dijmă și ca 
Iobagii ciocoilor.

Legea reformei agrare — dec
lară mai departe d. Secretar Ge
neral — este făcută pentru 
„țărani**.

Rasa Hunedoara: Eyproprlal 
116 proprietăți având o supra
față de 1580 iugăre.

Plasa lila: Au fost exproplate 
moșii în total cu o suprafață de 
280 iugăre.

Plasa Deva: S’a expropriat o 
suprafață totală de 3068 ha. Au 
fost împroprietăriți, 2000 de 
săteni.

Comitetul comunal din Verme- 
dln Intervine pentru a se revizui 
hotărârile luate referitor la moșia 

d. avocat Fllimon, care a fost 
scutit de expropriere.

Comisia interministerială a ho- 
tărît ca acest caz să fie cercetat 
din nou de Comisia județeană.

Cum au decurs desba- 
terile.

Tot timpul desbaterilor sătenii 
au dat dovadă de înțelepciune.

El au știut să arată greșelile 
făcute în trecut șl să ceară cu 
curaj șl hotărîre toate lămuririle 
Comisiei Interministeriale, demas- 
când pe toți moșierii reacționari 
care caută și azi să răspândească 
diferite zvonuri, că pământul le 
va fl luat.

Comisia Interministerială a dat 
răspunsuri și lămuriri cu multă 
înțelegere. Țăranii s’auj reîntors 
acasă, cu cuvingerea că ceeace 
guvernul Dr. Petru Groza a în
făptuit la 6 Martie 1945, vă fi 
desăvârșit în timpul cel mai scurt, 
iar cei împroprielărițl conform 
legii, vor primi titlurile de împro
prietărire șl pământul primit va 
fl a lor pentru totdeauna.

Obștea satului să se mo
bilizeze șl să vegheze.
A’ci, ca pretutindeni în țară, 

reforma agrar* face pași ho- 
tărâți pentru desăvârșirea ei, 
pământul trecând in proprie
tatea celor fără pământ sau 
cu pământ puțin, după lege, 
spre mulțumirea celor ^îndrep
tățiți.

Obștea satului să se mobi
lizeze și să vegheze ca cei 
mai buni, cei mal vrednici, 
cei mai hotărlțl și cinstiți să
teni să stea în comitetul să
tesc. De sănătatea sfatului 
sătesc, depinde compunerea 
comislunil de plasă, instanță 
care singură hotărăște până 
la sfârșit.

Legea făurită de popor, pen
tru popor, să fie păzită șt apli
cată de popor, cu hotărtre fi 
dreptate.

Rarile călcări de lege, ftn- 
pronrietărirea pe alocuri a 
unor săteni neîndreptățiți, at
ribuirea de loturi unor cate
gorii neprevăzute de lege, ca 
în plasa Orăștie, unele depă
șiri pe care comisiunea Inter
ministerială le-a constatat, 
trebuese neapărat reparate, 
ele fiind prilej pentru întâr
zierea desăvârșirii reformei 
agrare, îndepărtând momen
tul împărțire! titlurilor de pro
prietate. Ele sunt opera duș
manilor țărănime!, a cozilor 
de topor, a elementelor reac
ționare și necinstite strecurate 
In mijlocul satelor.

Aplicarea reformei agrare 
este șl trebuie să fie în ace- 
laș timp o ridicare a conști
inței țărănlmei. Ea aduce li
niștea In mijlocul satelor, con
tribuind la dealănțuhea ela
nului Creator a țărănlmei.

Lanțurile iobăgie! fiind sfă
râmate, lanurile vor deveni 
mai roditoare, satele și gos
podăriile țărănești vor înflori. 
O viață nouă liberă șl fericită 
își crește drum prin sitele 
românești, contribuind activ 
la reconstrucția țării.

Hunedoara, cetatea mlș rării 
plugărCști, dă dovadă și con
firmă sănătatea ce stăpânește 
țărănimea rom# ească șl în
crederea că pământul este 
pentru totdeauna a celor ce I 
muncesc.

Ședința a luat sfârșit dele
gațiile aclamând guvernai dr. 
Pet u O'oza



Trăiască Națiunile Unite ;i politica de pace durabilă între popoare!
6 ZORI NO

DIN
Revista sovietică „Timpuri Noui“ 

despre situația din România în preajma alegerilor
Postul de radio Moscova a trasmls Duminecă seara următorul comentariu 

al revistei „Timpuri Noul" asupra situației din România inpreajma alegerilor:
Este greu de apreciat im

portanța acestor alegeri pen
tru viitorul României. Este 
vorba dacă România va con
tinua să meargă pe drumul 
democrației pe care a pornit 
la 6 Martie 1945 sau va fi 
aruncată înapoi la regimul de 
dinainte de război, de dicta
tură ascunsă sub masca de
mocrației.

Guvernul României și par
tidele din F. N. D. au luat 
toate măsurile pentru ca ale
gerile să se desfășoare Intr’un 
spirit democratic progresist. 
Acestei tendințe i se opun 
partidele .istorice' care vor 
ca în noua Românie alegerile 
să se desfășoare ca înainte 
de război.

Vorbind apoî de revendicările 
politice ale partidelor .isto
rice”, autorul comentariului 
arată că „aceste revendicări 
desvălue complect esența re
acționară a politicii lui Manlu 
și Brâtianu.” Ei s’au declarat 
împotriva reformelor demo
cratice, împotriva luptei con
tra rămășițelor fasciste”.

Cerând libertatea presei 
ei cer perm’siunea ca să a- 
pară fițuicile fasciste care 
primeau subvenții din fondul 
secret al lui Goebels.

La alegeri ei pregătesc a- 
mestecul strein prin convo
carea unei comîsiuni străine 
care să .supravegheze” ale
gerile. El se tem de popor 
și de aceea sunt împotriva

participării la vot a femeilor 
și a militarilor.

In timp ce Frontul Națio
nal Democrat se prezintă In 
campania de alegeri cu un 
program care este verificat 
și in parte realizat, istoricii se 
prezintă cu aceeaș, demago- 
gie deșartă.

Campania electorală din 
România a Început. Nu În
cape Îndoială că In această 
campanie forțele democratice 
vor eși biruitoare asupra re- 
acțiunil care zadarnic Înce
arcă să abată poporul român 
de pe calea cea adevărat 
democratică si progresistă.

Libanezii se solidarizează cu
revendicările poporului egiptean

BEYRUT. In ziua de 28 
Februarie, a avut loc o de
monstrație organizată de către 
partidul .Congresului Națio
nal al Libanului" împotriva 
politicii britanice din Egipt, 
precum și In semn de soli
daritate cu poporul egiptean 
care luptă pențru evacuarea 
complectă a țării de -către 
trupele străine,

Manifestanții purtau pla- 
carde cu Inscripții ca: .Tră
iască poporul egiptean, care 
luptă pentru libertate și Inde
pendență”.

Demonstranții au parcurs 
orașul Indrepfându-se spre 
clădirea Parlamentului Liba
nului, apoi Ia legația Egiptu
lui, unde s’au rostit cuvântări,

Grevă generală la Beyruf
BEYRUT. Un comitet spe

cial, reprezentând toate gru
pările politice și organizațiu- 
nile profesionale, precum și 
organizațiunile tineretului li-

banez, a hotarît greva gene
rală In ziua de 4 Martie, in 
semn de solidarizare cu cauza 
națională egipteană.

Un comunicat subliniază că 
această grevă constitue nu 
numai o expresie a simpatiei 
pentru Egipt și pentru reven
dicările Iul naționale, ci și o 
demonstrație In favoarea re
tragerii trupelor străine din 
toate țările arabe.

Indonezia recunoscătoare
Uniunii Sovietice

„U.R.S.S. a apărat cauza poporului indonezian 
mult mai bine decât putea să o facă chiar po
porul indonezian", scrie revista „Indonezia"

HAGA. — Revista .Indo
nezia" publică in ultimul său 
număr un mare articol con
sacrat bilanțului discuției a- 
supra situției din Indonezia.

Autorul articolului se ocupă 
pe larg de declarația delega
ției ucrainiene făcută în se
siunea Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
cu privire la Indonezia, scri
ind următoarele:

„Glasul Indoneziei libere a 
găsit un mare ecou îd rân
durile Națiunilor Unite. Uniu-

nea Sovietică a reacționat 
cea dintâi și d. Vâșinski, 
reprezentantul său, a apărat 
cauza poporului indonezian 
cu atât tărie, adică mult mai 
bine decât putea să o facă 
chiar poporul indonezian.

Glasul Indoneziei libere a 
fost deasemeni sprijinit de alte 
delegații.

Reacționarii trebue să în
țeleagă că toate simpatiile 
Națiunilor Unite sunt de par
tea indonezienilor.

Statele Unite $i U. R. S. S.
poî trăi în bună înțelegere

Armenii se pot întoarce in patrie
LONDRA. Postai de ra\ 

dio Moscova a arunțet Vi
neri că guvernul soiietic a 
autorizat înapoierea pe te
ritorial sovi.tic a tu'uror 
armenilor ce trăesc acum 
în diferite părți ale lumii 
și a admis cererile făcute 
de mJi mulți armeni in ve
derea repatrierii din Persia,

Sita, Liban, Turcia, Ame
rica de Sad, Franța și Bal 
garla.

Spre lichidarea 
relațiilor comerciale 

anglo-ffranceze
MOSCOVA. — Anglia a 

refuzat să reinoască acordul 
financiar anglo-francez, al 
cărui termen a expirat la 
Februarie.

Aceasta va duce — după 
cum a declarat reprezentan
tul ministerului de externe 
francez — la complecta li
chidare a relațlunilor comer
ciale anglo-franceze.

Reprezentantul francez șl-a 
exprimat mirarea față de ne
așteptata hotărîre a Angliei, 
care intr’o notă laconică a 
fost adusă la cunoștința gu
vernului francez.

WASHINGTON. Sena
torul american Vandenberg, 
recunoscut în general ca 
purtător de cuvunt al par
tidului republican, a decla
rat în Senat că ședințele 
Organizației Națiunilor Uni
te s'au soldat mai mult cu 
succese decăt cu eșeciiri.

Senatorul a atras atenția 
că un acord mutual Intre 
democrațiile occidentale și 
comunism este indispensa
bil pentru a se asigura vi
itorii omenirii.

D. Vandenberg și-a ex
primat apoi convingerea că 
Statele Unite și Uniunea 
Sovietelor pot trăi în bună 
înțelegere, cu condiția ca 
să se exprime sincer atât 
una, cât și cealaltă, ți că 
între ele să domnească în
țelegere.

D. Vandenberg crede că 
prima sesiune a organiza
ției Națiunilor Unite îngă- 
due „speranțe justificate 
într’o mare măsură in se
curitatea colectivă".

IN GRECIA

Partidele
au hotărît să ia

de stânga
parte la alegeri

ATENA. — Coreșponden- 
tul Agenției Franceze de 
Presă transmite:

pentruO CAIRO — Țările arabe au refuzat sâ faci depoziții In fata comlsiunll de ancheta anglo-amerlcane 
cbeatlunea evreilor.

O LONDRA — Președintele comitetului pentru afacerile străine din camera reprezentanților a declarat că 
membrii comlsiunll pentru energia atomică vor fl Invlta(l să asiste la expleren(ele ce se vor face cu bomba atomică Iu 
luna Mal"

• NEW YOPK. — Se crede că rezervele mondiale de grâu sunt In deficit cu 7 milioane tone fată de nevoile 
aotuale.

• BUDAPESTA. — Postai premier ungar Szalaszy împreună cu 6 membrii din cabinetul său, condamnați la 
moarte, au înaintat guvernului din Budapesta o asrere de grațiere.

0 MADRID, — Pentru a preîntâmpina eventualele acțiuni de sabotare a regimului, Franco a luat 
militarizare a serviciilor de poștă, cale ferată, radio, etc.

• LONDRA. — La Cairo se așteaptă o grevă axtlnsă ca o manifestație de doliu pentru victimele 
turburări din Egipt. Puternice for(e ale armatei șl politiei vor fl la fata locului pentru a păstra ordinea șl a 
turburărl.

• — Comisia sindicală nngară însumând 1.000 000 muncitori sindicalizați a cerut prlmulnl ministru ungar ca 
să expulzeze din Ungaria pe reprezentantul Spaniei fasciste fu semn de protest Imptriva executării luptătorilor spanioli 
pentru libertate.

• MOSCOVA. — Congresul Trade-Unlonurilor din Australia a luat hotărlrea de a cere guvernului Marii 
Britanii să rupă relațiile cu Spania franchistă.

• LONDRA — Conducătorii republicani spanioli au publicat Sâmbătă seară na manifest In care promit ale
geri libere bi Spania fadată ca] vă fl posibil, după eliberarea Spaniei.

Liberalii belgieni 
rămân 

In opoziție
BRUXELLES — Llbe 

ral ti rămân în opoziție, a- 
ceasta este decizia luată de 
consiliul național al parti
dului liberal. El a hotărtt 
să na colaboreze cu guver
nai pentru câ :

1. Corpul electoral nu a 
acordat încrederea ta par
tidului și

2. Majoritatea parlamen
tară este Insuficientă.

măsuri de

recentelor 
evita noul

Vineri seara târzia s’a 
aflat că partidul comunist 
grec a decis să participe 
la alegeri. In fruntea listei 
figurează: d Zacharlades, 
la Pireu; generalul Kitstkis, 
la So'onic; generalul Sara- 
phls. ia Trikkala; genera
lul Othoncios, la Atena și 
d. Luds, la lanina.

Partidul comunist grec 
va publica in cutând un 
comunicat.

Pe de altă parte, d. Cap- 
nandaris, șeful partidului 
progresist și d. Mylonas, 
șeful partidului agrarian au 
anunțat de asemenea parti
ciparea acestor partide la 
alegeri.

Generalul Manettas, mi
nistrul de război, a cerut 
generalului Dromazaos, șe
ful statului major, să-și re
tragă demisia.

„ZORI NOI


