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^(■ca un petec ale 
pumunl nelucrut

ca pata țarann
■n primavnra

Cum vor putea
)(produse industriale în schimbul 

produselor agricoleCampania de însămânțăriie pri
măvară — de care ne despart nu
mai câteva zile — va fi una din cele 
mai mari campanii agrare de până 
acum din țară noastră.

Toamna trecută munca depusă, a 
întrecut planul de însămânțări, da
torită muncii neprecupețite a țăra
nului legat de glia stnămoșească.

Pentru campania dj primăvara 
planul de însămânțări prevede în
să mai mult decât cel din toamna 
(cel 54 931 ha. de toamnă față de 
Jo.215 ha. cât pr.vcde planul de 
primăvară), va trebui să depunem 
deci o muncă uriașe pentru aduce 
la îndeplinire această mare operă

Este adevărat că munca va fi grea 
din cauza animalelor care sunt slă
bite datorită lipsei de nutreț, țăra
nul nostni va ști însă să înfrunte și 
această greutate.

La această campanie vor ajuta cu 
tot elanul lor de muncă și munci
torii tractoriști cu cele 25 de trac
toare, din care în prezent 8 sunt . 
pentru reparat

Serviciul de mașini agricole tre
buie să accelereze reparatul lor și 
muncitorii mecanici cari reprezint i 
ajutorul Arsenalului Armatei din Si
biu. pentru muncile agricole din ju
dețul nostru, vor depune toata 
gia lor pentru a da ajutorul nece
sar țăranilor, prin efectuarea

>y»»zu,,ilor necesare.
In privința seminței sunt greutăți 

și bpsă se resimtă n întreaga țară, 
din cauza secete și a războiului. 
Acestea lipsuri nu trebuie szi aș- 
tep»>m să fie complectate numai 
de Camerele Agricole — pentruc:: 
nu este cu putința i : cauza lipsei 
în toată țara, — a fiecare gospodar 
prin bun.: ■nnnpînire a lui, chiar da
ca nu arp un fel de sămânță p« care 
ar vrea s-'< o semene, să culu.e dte 
produse ore se gj-esc, in așa fel, 
încât sa uu lise nic. un petec de 
pământ nclucrat Pământul — care a 
stâzi este 11 ’ Iranului —• trebuie 

■să din roada Ini în folosul tuturor 
celor ce mun ’sc i

Muncile agricole trebuie șă fie ?- j 
fc.iuite și in primăvara aceasta sub I 
semnul în'-fitini dintre tărmi si | 
muncitori și să ară'ăm țarii intregi 
ca și județul nostru. care cri difi- , 
dtar ch ir și în anii de belșug va 
reuși dr'-ntă muncii s stematice să 
înlăture lipsurile trecutului

N. PARC

ener-

repa-

Declarațiile d. ministru de război
D* * * * 4 * 1 Ger ral de corp de armată C. 

Vasile Rascjitu minislrji de război 
i fatut zilek trjecute câteva deda- 
CTtii interesante în legătură ni revi
zuirea legiuirilor militare.

jstituire a federației democrate a fe- 
■Ineiilor din România. Am plecat la 
București împreună cu celelalte de

legate ale județului notpU, pe ziua 
ide 2 Marjtie a. c., Cred că greu voi 
'putea uita, pțrimirea prietenească și 
ospitaliera pe care ne-au făcut-o la 
București surorile noastre de aco
lo.

Decum jaim cobojrît (în gara de 
Noîtl și am văzut căldura și dra
gostea cu care am fost întâmpinate, 
hm înțeles că un drum1 nou se des
chide și nouă femeilor.

Deschiderea Congresului
Congresul și-a încclplu|/ lucrările 

pe ziua de 4 Mațr|tie a. c., orele lo
dim Au sosit la acest prjrn congres 
liber, delegatele Uniunii (Sovietice, 
Albaniei, Bulgariei, IJugoslaviei, O- 
landei, Ungariei. Sosirea mcmbrilor- 
guevftnului, a fost salutată cu înde
lungi aplauze, de către congrcsistc, 
iar apariția D-lui Or. Petru Groza 
pfrrșcdintclc consiliului de miniștri, 
p fost primită cu multă însuflețire. 
Dcascmenea ințrprca în Sală a bra
vei luptătoare antifascistă Ana Pau- 
ker, a stârnit lungi aplauze

După ce s’a constituit |ireziditiiniil 
congresului, a luat cuvântlul d-na 
Maria Rosseti, mulțumind guvernu
lui pentru sprijinul care l-a dat, ca 
acest congres să poată avea loc.

D-na Eugenia Rădăccanu, a făcui 
jț.iportul despre congresul dela Pa- 
f)is. Dintre membrii guvernului au 
fost de față: feSheo/gJiiu Dej, Tco- 
h ni Georgcscu, RomuhlfV Zăroni, 
(jOilstantinescu lași, G-tr',aT. Vasiliu 

Jșc.anu, ( i ral Dombrovski primarul 
'ldrf.nl al capitalei etc I P. S. Pa- 

’uirhu! Nicodcm a trimis un repre
zint care a dat binecuvântarea sa 
irilor

4 Martie va fl piatră de hotar
A vorbii d-l priminislrti Dr. Petru 

Cațozi spunând: „Ziua de I Martie 
,Vi h op iatjifă de hotar pentru fe 
luciile țării noastre, adunate pentru 
țjsint.'i dală, ac. în parlamentul ță- 
Jl Arată activitatea guvernului,'ca- 
*

Flțuica manistă „ 
de fantul Că în unele 
corecția cuvenită unor 
P. N, Ț-ul i a luat su 
provocări.

După Ce afirmă I 
dă șl Dumnezeu la 
poporul nu uită".
REZON! 
Guvernul știe Că 

mă I)
Numai Că Maniu 

El știe pe de rost ma 
nlu, începând din 19.<!
I— când nropovăduia 
curbele de sacrificiu ț 
legionarii, 1941 — su 
1944 — gărzile din f 

Tocmai de-aia st 
tatea": DIN CALEa 
OPARTE, CA DE NI

D a drimințit svontfrite puse 
in circulație în jurul creării cadrului 
disponibil <1 armatei, svonuri care 
denatmreaza adevărul punând în lu
mină fiică legea care se pregătește 
te. Vrntsta riirerție datorită trecerii 
■r'ma’ei pe picior de pace

In cecMce privește revizuirea sol
delor ofițerilor d sa a precizat

Ofițerul trebue să primească un 
salariu rare să i poată asigura un 
trpi nrot4bil Am fe»rut caofiterul 
*1 crilrfă articole
■ liwirirtarr de îmbrăcăminte”

H ronti.niMFP dl ministru s ar.ifat 
ri anitrir »vîn*ări sr vor ti-
rundu l stagnie care vnr
kjfffpT.» Qftffrn o»n nu au fnst ri- 

ih iți in jfrinj i7n ultimei

miii tr ■ •rmila r«rd nfdrPp
UplG p<'i fac* rcrhmațiuru Consiliu-

r

In cadrul aplicării legii cu privire 
, la schimburile dintre sate și orașe. 

Suosecretariatul de Stal al Aprovi- 
! zionă|r.i a dat cinci decizii cu pri

vire la normlele de colectare a unor 
importante produse țărănești.

Distribuirea cărnii de miel
1 Astfel s’a stabilit că, cu începere 

dela ÎS Martie colectarea meilor de-
1 h producători se va face în fiecare 
' județ de una sau mai multe unități 

de colectare. Colectarea meilor se 
face cu plata în numqr^r la pre
dare la prețurile oficiale. Vânzarea 
mieilor de către producător direct 
consumatorilor este interzisă.

Pe baza adeverințelor de predare, 
producătorii vor putea să cumpere 
dela unitățile coopej-ptive produsd in
dustriale și alimentare pentru 3o la 
sută din valoarea mieilor. Anume: 
pentru lo la sutățfire de bumbacj'țe- 
saturi sau produse firoase și pen- 

(tru 2o la sută alte produse.
I Unitățile de colecctare vor eliebra 
pe bază de autorizații dela 

' economice, mieii currtp.Țrați 
matelor, spitalelor, cooperativelor de 
consum și comercianților tarifau ma
gazine de desfacere

Distribuirea cărnii de miel la con
sumator se va face pe bonuri de 
cartelă cu rația de 25o de grame de 

t persoana săptămânaf Consumul căr
nii de miel este permis numai Joia 

, și Dumineca.
Colectarea ouălor

O altă decizie stabilește că, cu în- 
cepeTe dela 2o Martie a. c. colec-

oficiile 
tcono-

M rracine, lemn uscat, 
Miniu este supărat

Și cu Dinu împreuna
El din cap mereu clătește

Și cu jale povestește:
„Rău și-amar de capul nostru, 
Frate Dinu, ne topim,

Nu știu cum o sâ trgim- 
Ca la câr(,nă când am fost 
Treaba o făcurăm prost; 
Am venit la guvernare 
Cu rachiu și tămbălău, 
Am patimi:, marca cufsarea 
Si am ieșit cum c frnai rpu. 
La la câzțmă când eram, 

lui superior care va judeca dela caz 
la caz

ReincRțe suirea prizonierilor
din U RSS

„Am primit înștiințări din partea 
autorjtiților Sovietice prin care mă 
anunțau că transporturile de prizo
nier români din lagărele sovietice 
s'iu intrerupt din cauza greutăților 
de trpnsport

Se precizează însă că aceate start I TMus' legiuitorul a ținut seama 
d< fapte s’au îndreptat și căJîn< timp
ul cel mii scurt repatrierea ultimilor 
prizonier români din I' HJi S. va 
continua 'ionmal

f hiar u lm câteji riri am prirrid 
o telegranvi în Item ac- arată că 
la sf.irgiful (Martie, nn nou 

lot de pițizomer români va jaorni spre 
țiiț.”

In gâtrva zile aoarn legea n ntru 
re8titiiirra ruchlzȚiilor

In ligăj'tr* eu rechi/ițiile făcute
in ' (boiului, conducătorii!

și de indicele de scumpele acordând 
un stlrțpliis de sumă la valoarea bo
nurilor

Când va fi tactrpnrat ctQ 1946

Dl General Rășcanu a precizat că 
noul conting. va fi încornorat la I 
M ii si oda ta cu acest contingent vor 
fi chemați să satisfacă stagiul milifajn 
tinerii evrei din contingentele 10 Io, 
■II, 42, 4'1, II 45 <i patru zeci și șa
se In acclaș timp vor fi desconccnt 
tați tinerii din c< iitingcntul 1011.

Sâmbătă 16 Martie 1946 Viața de Partid

Prin ridicai 
la zdrotrre

1 H01 J
taș-,ea ouălor dela producător se va 
face de cătjre unități de colectare cu 
plata în numerar la predare, la pre
țuri oficiale. Producătorii sunt liberi 
să vândă pj-jsosul lor de ouă direct 

iconsumatorilor în piețe și târguri.
In baza adeverințelor de predare, 

producătorii pot să cumpere (dțela 
cooperative: petrol, sare, tutun, ți
gări și chibrituri până la cel mult 
Bo la sută din valoarea ouălor pre
date.

Predarea cerealelor
O altă decizie stabilește că pțriodu- 

cătoșji care nu au predat încă cotele 
obligatorii de grâu, secară, orz, or- 
zoaică, ovăz și Iporumb, sunt obli
gați să le predea unităților colecta
re până cel mai târziu la 15 Apri
lie. Deasemeni sunt obligați să pre
dea până la 15 Ma,i cel mai târțziu 
întreg disponibilul din cerealele a- 
țjătate mai sus, care depășește cote
le de predare obligatorii, putând re
ține numai cantitățile necesare j>en- 
tru însămânțări și pentru consumul 
gospodăresc.

Pe baza adeverințelor de predare, 
producătorii au dreptul să cumpere 
dela unitățile coopețjativeț produse 
industriale și alimentare.

O altă decizie stabilește că pe vii
tor și celelalte jrrodm agricole ca: 
fasolea, meiul, lintea, dughia, soțrt- 
gul, măzărichea cultivate șl din grâu 
borceagul, cocârlanu și zoana sunt 
supuse dispozițiilor legii cu privire 
la schimburjle dintre oraș și sate. 
Producătorii sunt obligați să predea

A
De țărani habar n'aveam; 

Ei cereau pământ, dreptate, 
Noi le-am dat bâte pe spate; 
Muncitorii — libertate, . 
Noi le-am dat temniți și moarte. 
Ei atunci s’au supărat 
Țăranii au și plecat 
Și pe Groza l-au aflai. 
Groza i'-a povățuit 
Și pământ le-a împărțit 
La ostași și la săfăci. 
Toți țăranii merg cu Groza 
Și vor merge și la vot. / 
Ce ne facem, ce ne facem ? 
Diiuile, neam ars de tot!... 
ICUSAN PETRU — muncitor din Lupeni

ti^cbilor oștirii a arătat că în câteva 
zile va apare legea pentru rcstiuirca 
acestor rechizijii.

I— legea însă va ține scamă șirde ne
voile airțhiatei, astfel că se va re
stitui numai cecace prisosește unită
ților militare Bonurile de rcchizi- 
ție vor fi luate în considerare, atunci 
când obiectele rechiziționate au fost 
pieddutc.

până 
bilul

o

la 15 Mai 1946 întreg disponi- 
lor unităților de colectare.

Cotele de oartofi
altă decizie stabilește1 că pro

ducătorii de cartofi sunt obligați să 
vândă și să predica unităților de co
lectare întreg disponibilul lor până 
la 15 Appilie 11946

Pentru hrana animatelor și pen- 
trtu industrializare, nu vor putea fi 
folosiți decât cartofi alterați.

Pe baza adeverințelor de primire, 
producătorii au dreptul să cumpere 
dela unitățile cooperative produsejjn- 
dustriale și alimentare. Distribuirea 
cartofilor la consumatori, |dcla/ 1 
Martie la 3o Iunie a. c. se va face 
în limita următoarelor cantități: 5o 
Icarțe lucrează efectiv în mine 4o 
căițe luccrcază efectiv în mine; 4o 
kgr. de persoană pentru lucrătorii 
din industria grea; 3o kgr- de per
soană pentru ceilalți lucrători din in
dustrii; 2o kgr. de persoană pen
tru restul populației.

Congresul dela 4 Mar 
România formează încă

Ce ne povestește țăranca Florlca Florine
f ba congresul famellor democrate care a avut loc la Bucura: 

parte din județul nostru șl țăranca Flormcaș Ileana.
Ralntoarsâ dela congres am cerut să i e vorbească despre ir 

vute și telul cum a decws acest prim 
treaga țară.

lată ce ne răspunde:
Am luat parte ța congresul de con-

reac 
lozinca comunlșf

■ganizațiile Partidului Comunist 
ie Valea Jiului au convo- 
eca trecută pe toți inem- 

pentru a discuta și găsi în 
comun cele mai bune soluții penl'u 
(rezolvarea sarcinilor care stau o zi 
în fața Palrțtidului și a poporului în
treg. Atmosfera de entuziasm și ho- 
tărîre care a însuflețit aceste adu
nări a arătat că muncitorii comuniști i 
din Valea Jiului 'sunt pătrunși de im- 

, porjanța misiunii lor și sunt hotărîți I 
să o îndeplinească cu o'nce -acrificn.

Intr’adevăr, din ziua _âid în No- 1 
embirie 1944, odată cu prima vizită 
a tov. Gheoți^rhiu Dej in Vdea Jiu- 

' fui bătălia pentjiju mărirea produc
ției h fost deschisă organizațiile P. 
|C. R. din Valea Jiului, — -.a pretu
tindeni din țaRă, - au stit în frunte 
ca mobilizatoare, organizatoare țși 
conducătoare ate intregei muncito
rimi în această luptă .uriașă. Prin e- 
chipele de șoc Ctdeate la inițiativa 
comuniștillor, - din fale căror rân- 

.duri răsar primii eroi ai muncii, — 
mobilizând prin devotamentul fei e- 
lanul lor toate forțele constructive, 

— meșdriași, muncitori la suprafa
ță, funcționari, intelectuali, — care 
se încadrează în echipele de volun
tari conduse de comuniști; prin crea
rea comitetelor de producție, — în

15 MARTIE 1848 
o etapă în lupta 

poporului maghiar 
contra asupririi 

germane

congres al femeilor democi

Irje a reușit să înfăptuiasc 
faitmele fără vărsări klefțsi

I

Tov ANA PAUKE
■ tăți au fost și mai sunt 
ele vor fi înlăturate prin 
cinstită a fouțțelor 
Urează bun venit 
și" le îndrumă pe 
dar frumoasă - te 
meze.

'd'emr 
tutun 
calea 
vor tr

Se 
Câ

justeței liniei partidului no-

i 
îE________
CC 
car.

In 
sabota, 
infometas 
puizane, P 
cetit nici un momfent să ar,ate calea 
caile va duce la îmbunătățirea si
tuației : ridicarea producției de căr 
bune. Victoria înregistrată prin s- 
j-himbarea direcțiunii, fapt cărei a 
dus dei ndatâ la o simțitoateimbu- 
nătățir.e a situației materiale, a con
stituit în acelaș țimp o nouă confir
mare a 
stnu.
- Dar 
minată, 
și dusă până la capăt. Sunt desigitrt 
încă mari greutăți, după cum mai 
sunt lipsuri și slăbiciuni. Cu simțul 
critic și autocritic de care comuniștii 
dispun ca de o armă importanța în 
lupta lor, toate acestea au fost a- 
nalizate, folosind deopotrivă în vă- 
țaminteie gftțeșelilor ca și ale suc
ceselor pentru întărirea partidului, 
a luptei pentru binele intregului po
por. Continuând și întețind acțiunea 
de mobilizaite a tuturor forțelor con
structive.
(Continuare in pag 2-a)

lupta e departe dk_- a fi ter- 
Victolria trebue consolidată
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ZORI NOI

>RI NOI Femeile din Valea fiului
zaua ele 8 «^^arlae

CONGRESUL

rPU

categoric să pună la dispoziția cen- 
I zorilor registrele de verificare.

întâmplător cenzorii au găsit două 
registre într’o complectă dezordine 
și ilegal ținute. Au mai constatat că

unele mălrfuri nu au facturi și 
cu mult mai 
valii.

Cerem ca 
te să ordone
teju lammirea acestor nereguR 
pedepsirea vinovaților.

scump ca la alte

ă- 
nte. 

sesi- 
-dreaptă 

^operativei 
iaca verancarea regisirelqjț, A- 

nistratorul cooperativei a refuzat

Ssndieele
Din lipsă de comenzi fabricile de 

conserve „Murejsna" și „Podsudek11 
ambele din orașul Deva au cerut Mi 
nlsterul Muncii să aprobe concedierea 
a 75% din personalul ambelor fab’lcl 
Concedierea muncitorilor a fost ince 
pută fără aprobarea Ministerului.

Sindicatul a cerut fabricilor să con

la zdrobirea definitivă a
(Urmare din pag. l-a]

înzecite lupta de ridicare a produc
ției, comuniștii din Valea Jiului voi] 
mobiliza întreg poporu din jurul lor 
pentr;i ca, așa cum a spus un tov. 
la întrunirea dela Lupeni „să fie tri- 
miș în Parlamentul Țării adevărat!

le muncitori, 
tr^ngând le- 
cu technicie- 
'Un cunoștin
ță în slujba 
nfimpot- 
nii, întărind 
Partid, mi- 

pășesc îna- 
ul normali- 
ne.
re bolovan 

este o lo- 
au spus 
fcuccesul 

nsolidarea 
defv (tavă 

deferi. Ei 
tuturof că 

rrunte curManiu și Bră- 
Pri11 susținerea războiulr* 

prin parti- - 
’~5C prin sabot; ui 

23 Jlt C .117

r m

-A*

c ■

te 
■J ui 

‘.q du-i 
i'Ufipală a 

greutăți 
.igate de 
lensului 
ică sur.ti
ari A- 
tii vor 

a eși 
•ițelor 
acest 

unii ei 
afacerii 

bili- 
a

f* -ie-
: ta

fită

>. r

1
i

1

nt» .

•C ;.ri
,A-

;e 
’ă 

ca. bunirrj mobile945,
■alori mobiliare, fonduri 
Irepturi de redevență, 
ografare, privilegiate și 
ni excepția depozitelor 

te instituțiuni de drcdît- 
Jig de război mobi- 
bteclek și matcriale- 

minte, inventarul pro- 
tlișhie de imprumuturi 

indite în timpul de mai

,ata de 25 Ma/rțtie 1916, 
eciale vor evnfica pc toți 
nu au eJepu-. declarația de 

c, drcsându-li-se acte de 
znție 1

OCOLUL AGRICOL DEVA

dela 4 Martie a 
femeilor din România 

formează încă o 
garanție a păcii

safrl>aloe*esc
Zia de 8 Mar,Ce, ziua internațio- 

nilă a femeii a fost sărbătorită cu 
mult entuziasm de femeile din Valea 
Jiului.

In toate localitățile de pe Valea 
I iiiliii femeile au participat’ în foarte 

Imir.e număr la serbările organiza
te cu acest pt.ilej.

Femeile muncitoare, casnice și in
telectuale au evocat în cuvântările 
lor lupta eroică a femeilor din toate 

(lumea împotriva fasciSmlului, pentru 
1 ibertate și pace, în frunte cu eroi- 

I c ile femei din Uniunea Sovietică, Ju- 
(jl'"mulți gosiavna, Spania, FF.ranța, subliniid 

figurile marilor luptătoare pentru o 
viață mai fericită.

In a celaș timp, unite în îndep- 
linir<ea aceluiașțel , jele și-au luat an
gajamente să ducă cu hotăc.îre lup
ta mai departe împotriva reacțiunii, 
pentru consolidarea icgimul democ
rat, a guvernului ’Groza, care le-a 
asigurat pentru prima oară drepturi 
egale, ci(eind în acelaș timp condi
țiile carțe să asigure putința de a 
se folosi de aceste drepturi. Lup
tând pentru democrație, femeile lu
ptă pentru pace asigurând un viitor 
mai fericit pentru copii lor.

Toate organizațiile au trimis cu 
acest prilej salutul lor Congresului 
'Național al Femeilor la București 
;care și-a încheat lucrările în ziua 
de 9 Ma;rtie.

Cuvântările au fost urmatp He

sunt
piță-

autoritățile îndreptăți- 
o anchetă, severă pen- 

Și

cedieze numai muncitorii necalificați. 
șl să menție In serviciu mi. ------
muncitorii calificați care lucrează de 
msi mulțl ani in fabrici.

Deasemenea a mai fost trimisă de 
către sindicat o cerere la Ministerului 
Muncii, ca să aprobe concedierea a 
numai 50% in loc de 75°/0 dintre 
muncitori.

G St.

Reprezentanți ai muncitorilor, a ță
ranilor, intelectualilor cinstiți, pen
tru ă avea la cârma țării un guvern 
eșit din popor, care să lupte pentru 

i interesele poporului, așa cum este 
l^uvdmul Groza”.

Publicaț'uue
Se aduce la cunoștința generală 

de 18 Martie 1946. ora 9 a. m in 
calulni Agricol Deva, din str, Gh

* 17 ae va Ține licitație publică cu oferte în

chise și sigilate, pentru arendarea pe timp de 
3 ani a viilor expropriate și intrate in patri
moniul Statului și a bunurilor aparținâd C 
A.S.B 1-ului, după cum urmează :

1. Via fost propr. Maetz Augusta din Deva, 
în suprafață de 2 jug 800 alp

2 Via fostă propr, succ. Schuleri și Iavo- 
r.inschi Berta din Deva, in supr. de 4 jug

3. Via fostă propr. văd. Schenker lrena din 
Deva, de 7 jug. 800 itp,

4 Via și terenul arabil fost propr. Gardo 
Andrei din Deva, da oca. 1200 alp.

5. Grădina fostă propr, Kandrai Gheza și 
soția de 59 stp.

6. Via și arabilul foăt propr. Csech Ladis- 
lau din Deva, in supr. de 1400 stp.

7 Via foită propr Hamburg Arcadie Deva 
de 1 jug

Licitația se ține In conf. cu disp. L C P. și 
instrucțiu ile pentru ținerea licitațiilor

Condițiunile și caetul de sarcini se pot ve
dea la sediul Ocolului Agricol Deva, In fie
care zi intre orele 8-13 a m.

Concurenții vor depune pe lingă oferte șl 
o garanție 5 la sută in numerar sau efecte de 
Stat recunosrțute, pe care apoi o va com
plecta cu 10 la sută.

In cazul când prima licitație va rămânea cu 
efect negativ, a doua licitație se va ține In 
același loc și aceiași oră In ziua de 27 Mar
tie 1946.

câ n ziua 
localul O- 
Barițiu Nr.

De vorbă cu un ostaș dela C. T. Deva
întrebat fiind un ostaș cum| se Idela |d-pii ofițeri dela C. T. D. 

compoartă șuperiorii cu ei iei și cum 
sunt tratați el ne-a răspuns:

„In regimul democratic de astăzi 
d-nii ofițeri și subofițeri s’au schim
bat complecct față de cum erau pe 
timpul Jui Antonescu. Astăzi nu mai 
suntem .înjurați și bătuți ci suntem| 
tratați .omenește.',In fiecare zi selțme 
ora educativă unde toți ostașii iau 
parte, primind frumoase învățături

foarte reușite serbări artistice cul- 
unalc, întrunirile luând sfârșit în- 

Itr’o.i tinosferă de înfrățire, plină de 
hotărjri de muncă și luptă-

In ceeace privește mâncarea nu 
ne putem plânge pentrucă este foar
te bună.

Astăzi în armată nu mai există 
și piizeria pe care o purta osta-t 
șui în trecut.

Acestea sunt declarațiile unui os
taș, declarații cari pe timpul dicta
turii fasciste și ale celorlalte regi
muri reacționare sunau invers”.

Urmare d n pag ’-a

tică, Jugoslavia, Bulgaria; Or ceia, 
Spania, Franța, ctc. Victoria asupra 
fascismului a dus ila recunoașterea 
rțplului politic al femeii iar prin a- 
ceasta Ia (irepturi egale cu ale băr
batului. Pcni’rfi a arăta succesul câș
tigat dc femei spune: „Parlamentul 
va fi mâine casa doputaților și depu- 

ițațelor țării. Dar pentru a îndrepta 
multe rele care încă mai sunt prin- 

(trje noi, va trebui să numim cât mai 
mult. Democrația română, deschide 
drumuri luminoase pentru femei și 

jpopor. In țara românească libferă in
dependentă și bogată xnii și mii de 

'femei conștiente, harnice fti luminate 
cu dârzenie șia vânt nou, vor munci 
la ridicarea și înfrumusețarea 
ții, atât la tat, cât și laj ar(jș”.

Discursul Tov. Ana Pauk'eri a 
pcope'nit cu vii aplauze, iar la
bună i-sau adus zeci de buchete de 

Iflori. Dupăa miază s’a dat cetire sta
tutelor Federației Democrate a fe
meilor din România.

Ziua
la Alba lulia

La 8 Martie, a avut loc la Alba 
lulia, în sala Cartigiale ud reușit 
festival ailLtstic, dat Cu ocazia zilei 
de 8 Martie (Ziua femeii).

După ce ccțrul aîntonat Imnul Re
gal d-na Gtlazziela Ciuleanu, 
liceului de fete din localitate, 
bește despre importanța zilei 8 
tie.

Prietena Elena Pantilimon, 
bind din pa'rțtea U- F. A R. a 
„Femeile democrate vor (duce lupta 
pcccuțătoare până la Stârpirea de
finitivă a resturilor fascistcj, care 
din nefericire încă mai dăinuesc în 
țari noastră, constituiind o piedică în 
calea democrației și progresului”.

Fabricile, „Virginia” și „Corium”, 
au oferit darur în' bani și încălțămin
te, muncitoarelor care s’au eviden
țiat în muncă. A fost premiată și 
evidențiată femeia Maria Drâmbă- 
iteanu mamă a 14 copii.

A uEmat un program de recitări, 
jși cântece naționale, executate/de co- 
FiUl liceului de fetei din localitate con
dus cu multă pricepere de d-șoan 
L. Moldoveanu elevă din cl. VUI-a 
S’a mai jucat revista scrisă de elev? 
din cl. VIII-a Rodica Ghinius, in
titulată „Femeia de azi, dela noi si 
de pretutindeni”.

Organizațiile fememne democra
tice aduc elogii d-lor profesoare și 
elevelor liceului de fete care pe lân
gă programul școlar, muncesc și pi 
tăr;âm artistic răspund cu foit? căi- chet. Am plecat acasă cu inima pli- 
dura ori de câte ori sunt -olicd.ite |nă de bucurie, fără să mă ma. în- 
a da concursul- doiesc o clipă d)e victoria noastră.

ci ret. 
vou?

Mar-

vor-
spus:

vie<

fost 
fri

Nu ne îndoim nici o clipă de 
victoria noastră

In 8 Martie, Ziua femeei, s’a dat 
•ofruinoasă serbare în sala parlamen
tului, la cair.e au luat parte toate de
legațiile strpine, cărora li s’a făcut 
frumoase cadouri de către fenleiile 
noast'rje, ca: costume naționale cu 
frumoase cusuturi, și 'multq coșniri cu 
flori. După salutul de despărțire a 
'delegatelor străine, am plecșțt la 
cepcul militar, unde s’a dat un ban-

Mlxtă
1945

Deva — Secția Cf.

IRImn
Buletin extern
MOSCOVA. — Observatorul di

plomatic al ziarului Pravda scrie ur
mătoarele :

In Qrjccia situația s’a agravat. Par' 
tidul Prpgresist grec propune amâ
narea alegerilor, creearca unui nou 
guevjrn de coaliție a tuturor parti
delor și asigurarea posibilităței e- 
fectuării unor alegeri cinstite.

Totuși aceste cereri rămân glasuri

Judecătoria
No. 2001 |

Extras de publicație de licitație
tn cererea de executare floutâ de urmirl- 

loara Siimegi Irma □. Hrubecz dom. In Sime- 
rin, contra urmArîfului Sfitnegl Arpad dom in 
com. Tâmpa, Judecătoria a ordonai licitațiu 
nea axacuțlonală In ce privește imobilul li-
Inat In com. Simeria oircumacripjia Judecă- izolate CC tfaSUnă în pUStill- 
toriel Deva, cuprinae in Ci a com Simeria1 n . <■ tr a aa i «. . Ar j g- ; a Reprezentanți EAM-ului care senr ooalei Cf. 19, nr. dj ordine A. 1 top 1 ’
139 | 2 cu teren de 7J atg. palrat intravilan 11 mocmntul dc față la Lon- 
,1 gridml edict 1 I 10 parte din ace.l imnbil dra> au dcc|ara( următoarele: „De- 
porțiunea urmărîtului In valoare de 290.000
lei, cu prețul de atrigare 150 uOo lei pentru amăgirea generală a cercurilor de- 
Incaaarea creenței de 529 lei, capital ,1 acce 
acrii. Llctațiunea ae va ține In ziua de 21 
Martie 1946 ora 10 In lucalul Cf alr. Regine 
Marii ușa 40.

Imobilul ce va 11 licitai nu va fl vândut p, 
un preț mai mic declt prețul de alrlgare

Cei cari doreac al liciteze i

mocr,atice grecești rezultată din si
tuația de față și faptul că mini
ștri din actualul guvern și presa de1 

".centru face declarații jdincc în cc.tna' 
aunt datori ai sincere cu privire la situația reală 

depoziteze la delegatul iudecltoreac lOIaaulă din (ană, dovedesc faptul că, dacă
Anglia insistă să se facă alegeri in 

, aau a» condițiile actuale, rezultatele vor fi
cațastPiofale ai aceasta nu numai pen- ■ garan-

' tr,u Grecia”. r
Aceste cuvinte nu mai au nevoe 

de comentarii, lor trebuind a li st 
acorda atenția cea mai scriosă. Ele 
se adresează în primul rând celor

din prețul de atrigare drept garanție, In nu 
merar iau In aleola de cauție locotile dupA 
curaul fixa- , § 42 Legea LX 1881, 
predea aceluiași d.legal chitanțe. conalatând 
iudecllore,le depunerea prealabili l 

let ,1 al aemneze condlțlunlle de liclta|le (§ 
147, 150, 170, Ieșea LX. 1881; § Z| leȘea 
LX. 1908).

Daci nimeni nu oieri mal mult, cel care a 
oferit pentru Imobil un pre| mai urcat decât 
cel de atrigare eate dator el Inlregeaacl Ime
diat garanția llxall conform procentului 
prețului de atrigare — Ia același parte procen- care all asumat răspunderea alegef - 
tual! a prețului ce a oferit, IS 25 XLI 1908) )or cc ar ,lnna fic cfcctuatc |a •

Dava IZ Dec. 1945.
Judecător, Indescifrabil

Grefier, Indescifrabil

Mpjrțtic și al căror rezultat nu va j 
tea induce pe nimeni'in eroare.

Cinema „PROGRESUL*1
prezintă Miercuri șl Joi 

delicioasa comedie

Advocat de divorfuri

Guvernul Filandcz a (Ierni,ion»! 
Dl l’assikhivi a cerut mcmbriloi 
guvernului să rămână la posturii 

lor până la formarea noului gtl 
vern.

t

Imprimeria jud. i

■— Deschiderea primei sesiuni a Uniunii
1- - - - - - - Snvietului din U. H. S. S. —

MOSCOVA. — In pr,ezența unei 
mare număr de oaspeți reprezentanți 
ai științei, militari, precum1 și hte- 
mbri corpului diplomatic a avut loc 
la 12 Mărite a. c. în sala Kremlin din 
Moscova deschiderea primei sesiuni 
al Sovietului Uniunii din U R. S. Ș.

Apariția keneralissimului Stalin 
este salutată cu vii aplauze care du
rează câteva minute.

La propunerea deputatului K,ușne- 
tov este ales cel mai bătrân deputat 
al Sovietului Uniunii savantul Baicov 
să pnezideze adunarea.

■ Se tpece apoi la alegerea preșe
dintelui Sovietului Uniunii în persoa
na deputatului Idanov.

Discipol și apropiat colaborator al 
gcndițalissismului Stalin, vice preșe
dinți fiind aleși deputății Lisenco și 
Undasinov.

Sunt apoi propuse la ordinea de 
(zi 8 puncte dintre care; aprobarea 
decretelor legi date de Prezidiumul

Sovietului Suprem, alegerea Prezi- nai pe anii 1946 — 195o. 
diurnului Sovietului Șuprem, formă- Pțrima ședință a luat sfârșit ur- 
'cea guvernului, alegerea Curții su- imând ca a doua să aibă loc la 14 
ppeme și aprobarea planului cinci- Mairfiie ora 6 seara.

Icria s angea
în alegerile administrative din Italia

ROMA. — Alegerile administra
tive din Italia centrjală și meridio
nală par se arate o mare alunecare 
spițe stânga.

De și rezultatele nu sunt cunoscu

te încă, sie așteaptă o victorie foar
te încă, se așteaptă o victofrie for
mată a coaliției socialisto comuniste 
în locurile uncfe aceștia au mers pe 
listele comune. {

DECLARAȚIA COMUNĂ
a partidelor din coaliția guvernamentală bulgară
SOFIA. — Comitetul Național al 

Frjontului Patriei a dat publicității o

11 MINIȘTRI 
au demisionat din guvernul 

grec al d-lui Sofulis
ATENA, — Alți cindi miniștrii 

gqcci din guvernu d-lui Sofulis și- 
au înaintat misia din guvern ca pro- 
(ext împotriva ținerii alegerilor la 
31 M^rfie 1946.

E vdr.ba de 
consiliului și alți 
tidul qcpublican

Se așteaptă demisia a încă trei mi
niștrii astfel că 'iminărul miniștrilor

J

vice președintele
1 membrii din par- 
progresist.

va ridica la

urma notei 
ministru de

demisionați din guVcrnul d-lui So- 
flilis în ultimele zile se 
unsprțezcce.

Totuși dl- Sofulis In 
phtimite dela dl. Bcvin
cxRțrnc al Marei Britanii este liotă- 
ițât să-și complcctcze guvernul cn oa
meni din partidul șău și să țină a- 
legicfrile la data fixată.

declarație în comun cu comitetele 
centlrțate ale partidelor din coaliția 
gucdițnamlcntale.

Declaraația afirmă între altele că 
„cel care nu lucrează la consuli ți- 
rca unității Frontului Patriei și la 
rțealizarea programului său nu face 
decât să ajute rcacțiunca.”

Sin legătură cu o evetuală cola
borare cu elementele opizițioiste, 
Frpntul Patriei subliniază căi nu poa
te exista niciun loc în rândurile sa
le s’au în sânul guvetrinului pentru 
partidellc sau grupările politice ca
re flau concurs reacțiunii și cs o- 
pun orientării fundamentale a po
liticei extelrlic bulgare. |

nedoar* Deva <


