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IWOUL STĂTU'*' 
AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI 
Pentru întâia oară în istoria Ro

mâniei, funcționarii publici vor avea 
statutul lor întocmit de ei înșiși-

Regimul dictatorial al lui Anto- 
uesctl și așa zisele regimuri democ
ratice ale lui Maniu și Brătianu, im
puneau funcționarului statute intoc- 
’m te de o clică care nu ținea seamă 
de nevoile masselor mari funcționă
rești, ci care satisfăceau nevoile Unei 
rmfime părți dintre funcționari, sta
tut care ingrădea orice drepturi și 
libertăți, ținându-1 departe de via-

J

Reacțiunea provoacă/ | Dela Camera Agricolă din Alba-lulia

Partidul național - țărănist al lui 
Maniu si partidul național-liberal al 
lui Brătianu, au început „campania 
electorală” și în județul nostru

Adună id ’n jui ul 'or. pe toți legio 
narii, criminalii, speculanții, sabo
torii, epurații și bețivii, profitând de 
libertățile democratice acordate de 
guvernul democratic dr- Petre Crroza 
ei caută să înșele din nou poporul 
prin vechea lor metodă a minciunii 
Și a șovinismului. 

Lozincile pe care 
8 Noembrie 10-15 
24 Ianuarie a- c..

Ie-au folosit ei, 
la București și 

la Cluj, ca: jos
la 
la 
comuniștii, jos ungurii și jos jidanii, 
sunt folosite și astazi tot de ei-

„Domnii istorici” au uitat ca iu 
pr -nul rând prin astfel de lo
zinci calcă convenția de armistițiu) 
și ca urmare a acestui fapt, ne aduc 
din nou in situația în care ne aflam 
înainte de 6 Martie 1945, când ar- 
*na‘a și autoritățile noastre, datorită 
crimelor săvârșite de gărzile „luliuț 
Maniu” au fost scoase din Nordul 
Ardealului.

La Orăștie, maniștii în frunte cu 
„dl. ministru” Gliiță Pop. llie La- 
zăr, și Popa Zlatna, s’au folosit de 
„ zjte lozinci, propovăduind minciu
nile și ura șovină în chipul cel mai 
nerușinat în fața poporului.

Mai mult, parazitul manist Cismâ- 
șu dela- Gioagiu, educat de „dl- mi
nistru” Ohițâ Pop, a strigat lozinci 
legionăre-fasciste și anti-sovietice”. 
Aceasta, pentrucă „istoricii” nu pot 
uita aceea „simpatie” pe care au a- 
vut-o față de Uniunea Sovietică 
irreut și de care vorbesc zilnic 
fițuicile lor, însă în sens invers 
cum simt io realitate.

La Hațeg, ca și la Orăștie, 
luat parte aceiași oameni plătiți

in 
în 
de

au 
de

„istorici” dar aicea, au procedat mai 
bestial.

Paraziții Hulpuș loan șofer, aju
torul sau Vasilică, Mlădiu dela Bre
tea fost plotonier azi epurat și Co- 
posescu N. junior au îndrăznit să lo
vească un ostaș sovietic.

Un ostaș din Armata Roșie care 
ne-a eliberat țara de bestiile fascis
te sa fie lovit de acești paraziți? A-. 
ceasta faptă nu se uită! Poliția tre- 
bue să ia imediat măsuri pentru a- 
restarea bătăușilor.

Nu s’au mulțumit cu atât numai, 
ci au mers mai departe lovind pe 
plotonerul Voiooni din divizia Horia 
Cloșca și Crișan. lată că „istoricii, 
sunt și contra armatei.

Apoi tovarășul lonescu Angliei mi
nier din Aninoasa, a fost călcat în 
picioare, lovit cu ciomegele în cap 
aproape mortal, și alți tovarăși mun
citori au fost la fel loviți. Acestea 
datorită „grijii’ pe care „istoricii” 
o poartă muncitorilor.

Muncitorii nu vor uita niciodată 
crimele „istoricilor” dela Grivița, Lu
peni, Timișoara, 8 Noembrie 1945, 
la București, 24 Ianuarie a. c., la 
Cluj, acum recent la Sibiu și Mediaș 
și eri la Hațeg, Alături de țărănime 
și intelectualii democrați, vom duce 
lupta începută, pentru distrugerea 
definitivă a reacțiunii condusă de 
Maniu și Brătianu. ;

Nu ne vom lăsa duși în eroare 
de politica lor demagogică dusă sub 
masca democrației, care este îndrep
tară, împotriva păcii și prin care 
vor să ne întoarcă din nou la! vrem li
nurile apuse, fericite pentru ei și 
negre de mizeria suferințelor pentru 

| oamenii muncii.
Dar asta nu se va mai întâmpla 

niciodată!

Situația însămânțărilor de toamnă este bună
6 CENTRE DE MAȘINI AGRICOLE 

— 102 tractoare m stare de funcționare — 
PLANUL DE INSÂIUANȚARI PENTRU PRIMAVARA ACEASTA

In campania agricolă din toamnă, 
țăranii din județul Alba, prin munca 
lor dârză și plină de voință, au în
sămânțat 23 566 ha. grâu, 2o ha. 
secară, și 239 ha. orz atingând 92 la 
sută din planul însămânțărilor din 
toamnă-

Starea lor, în urma gerului, este 
bună, datorită faptului că pământul 
a fost acoperit cu zăpadă aproape 
toi impui-

6 Centre de mașini agricole 
în județ

Grija pe care guvernul o dă re
formei agrare, se îndreaptă șî spre 
înființarea centrelor de mașini de în 
cnn'iai, cu scoput ae a moderniza șî 
ușura munca țăranului.

Astfel în județul Alba,“Camera A- 
gricolă a înființat 6 centre de mașini 
agricole, cari stau astăzi gata cu ma
șinile și combustibilul necesar, peni 
tru a veni în ajutorul țăranilor-

Centrele sunt instalate mțurmătoa- 
rele comune;

Aiud, Abrud, Alba-Iulia, Câhiic, 
Uioara și Pianul de jos.

102 tr. ctoare poniru arat
Centrele au în total și în stare de 

funcționare 1o2 tractoare. Ele sunt 
aprovizionate cu următoarele canti-i

A început campania agricolă
tați de combustibil: motorină, 143.73o 
kgr. benzină grea 48-6oo kgr., ben
zină ușoară 24.4oo kgr- ulei lo.ooo 
:kgr-, petrol 75.3oo kgr/

Planul tle însămânțări din 
primăvara aceasta

Planul de însămânțări pentru pri
măvara aceasta cuprinde 66 892 ha. 
care vor fi cultivate cu porumb, o- 
văz, trifoiu, grâu de primăvară, mă- 
zăriche, cânepă, cartofi, mazăre etc.

După pregătirile făcute în timpul 
iernii de Camera 'Agricolă și gos
podarii satelor, prin reparatul unei- 
telor, tractoarelor, îngrijirea anima-t 
lelor, campania de însămânțări a în
ceput în multe părți ale județului.

Comparând situația din anul tre
cut când — până la 6 Martie — în 
fruntea Ministerului Agriculturii se

ța politică, făcând din el un șerb al 
biroului, obligându-l de multe ori 
să lucreze lo — 12 ore la zi în con- 
dițiuni igenice mizerabile cu'un salar 
din care abca își putea hrăni fa
milia-

In această situație funcționarulfera 
pus în fața alternativei de a face 
(diferite potlogării sau de a trăi 
cea mai neagră mizerie.

In cecace privește avansarea 
făcea numai aceluia cu neamuri 
Ierusalim sau celora a căror spinare 
răbda o înclinare de 9o grade

Odată cu 23 August 1944, și în 
special odată cu GfMartîe 1945 vechi
le sisteme au fosiț aruncate în lada(cu 
jgunoi, deci era natural ca și pentru 
marea massă a funcționarilor să ră
sară un nou soare dătător de mai 
bine.

Guvernul Dr.Petru Groza în lar
ga lui înțelegere față de nevoile a- 
cestei mari masse a muncitorilor din 
birouri în înțelegere cu Confedera
ția Generală a Muncii a dat cel mai 

™—bun sfațL1t pe care pa avl|( vreodată 
aflau moșierii lui Maniu și Brătianu [ funcționărimea, 
care au sabotat cu toate puterile în- "...
sămânțările și cea de azi când toate 
pregătirile s’au făcut din timp- vom 
putea ușor vedea deosebirea dintre 
(Un guvern care este al poporului și 
pentru popor și clica lui Maniu și 
Jârătianu care nu se mai poate men
ține decât strângând în jurul ei 
ce mai poartă în suflet ura față 
alți oameni.

Datoria fiecărui țăran, ,este azi 
a porni la muncă hotărît în car» 
pania de însămânțări din primăvara 
aceasta, care a început pentru prima 
dată în istoria țării noastre, sub dra
pelul vtictoriei democrației, câștiga-i 
tă prin miile de jertfe asupra Tiit- 
lerisinului și în libertatea pe care a 
câștigat-o țăranul asupra pământu
lui.

în

se
la

■II

r-

N. BIHOREAN!./
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Prin noul statut traiul funcționa
rului și al familiei lui este asigurat, | 
fără a mai fi silit să facă abuzuri, 
'totodată i se deschide drumul func
ționarului mic și i (se dă posibilitatea 
ca prin muncă cinstită să ajungă la 
cele mai înalte funcțiuni- I se dă 
dreptul dea lua parte la conducerea 
țării pentru care își irosește cea mai 
frumoasă parte a vieții-

Prin noul statut, guvernul Dr. P. 
Groza, asigură funcționarului ajuns 
la bătrânețe o pensie din care să 
poată trăi omenește făi î”a mai duce 
grija zilei de mâine.

Massele funcționărești au ’da'oria 
sfântă de a sprijini guvernul actual 
care le-a dat posibilitatea să-și facă 
un statut așa cum au dorit zecile 

.de mii de funcționari- n. Serdean

țfeneralîssamul ftlolai 
despre organizarea pi cai șî 
prrpâvaduîtorîî de

Un important interview acordat agenției „Associated Press"
razbei

MOSCOVA. — Corespondentul a- 
genției „Associated Preș” a adresat 
fjenerahssimului Stalin o serie*de în
trebări asupra situației internaționale. 
Transmitem întrebările puse și răs
punsurile Ge-eralissimului Stalin

întrebare: Ce importanță acordați 
D vs Organizației Națiunilor Unite, 
ca instrument de menținere a păcii 
internaționale ?

Răspuns: Eu acord Organizației 
Națiunilor Unite o mare importanță, 
dat fiind că ea constitue un instru- 

‘ment serios de menținere a păcii și 
securității internaționale. Forța ace
stei organizații internaționale constă 
jn faptul că ea se bazează pe prin
cipiul egalității între state și nu pe 
principiul dominației unora asupra 
altora Dacă ONU va reuși să men
țină și in viitor princrpni/’ț egalității, 
ca vă juca fără indoială un important 
rol pozitiv în cauza asigurării păcii 
și securității generale.

întrebare: (are este, dup2 pa-- 
r"rea I) v , cauza actualelor temeri 
di război, resimțite efe numeroși 
nr'rrî din multe țări ?f

Răspuni: Eu sunt convins că 
națiunile, nici armatele lor, mi 
un nou război Fie vor pacea și se 
silesc G arignrc pacea. Aceasta în 
semnează < ,i actualele temeri de răz- 

oi nu și au cauza nci Eu cred că 
vnțlJ le temeri de războiului/ pro-' 
politice acțiunile câtorva grupări 
duirea Tre ocupă cu propovă- 
stfel se.artWiou război și care a 
dere discordie și neincrc-j

întrebare: Ce trebue să facă în 
momentul de față guvernele țarilor 
dornice dc pace, pentru menținerea 
păcii și liniștei în întreaga lume ?

Răspuns: Este necesar ca opinia 
publica și cercurile cârmuitoare ale 
statelor să organizeze o largă con
tra propaganda împotriva propovă
duitorilor unui nou război și pentru 
asigurarea păcii, pentrucă nici o ma 
nifestare a propovăduitorilor unui 
nou război să nu rămână fără ri
posta necesară din partearopiniei pu
blice și a presei, pentrucă astfel in
cendiatorii de război să fie la timp 
flemascați și să nu li se dea posi- 
b IȚatea de a abuza de libertatea 
cuvântului împotriva intereselor pă
cii

Cum se vor colecta cerealele în jud. Hunedoara.!

...................................... 91 -lei 
—J 

orz și ovăz 4o la sută, porumb 5o 
la suta, fasole, 5o la sută, mazăre și 
linte 3o la sută, (looo kg. cartofi 
13 kgr bumbac), tutun 3o la sută, a- 
Inimale 4o la sută, piei 6o la sută și 
lână 6o la șută

Măsurile au fost luate de guvern 
pentru a veni în ajutorul poporului

Din partea Federalei „Deva”, V 
luat cuvântul dl- Simiori Aron di
rectorul Federalei spunând printre- 
altelc: dacă guvernul U. S., văzând 
lipsurile noastre —
— ne a dat ajutorul prețios pentru a 
înlătura foametea dela noi din țară, 
atunci dece să nu înțelegem și să 
ne ajutăm pe noi înșine, din toate 
puterile noastre.

Dacă s’au luat aceste masuri ele 
(au fost luate nu pentru a fi asupriră 
populația ci pentru a-i veni în aju
tor.

Cea mai importantă operație de 
colectare este azi adunatul cartofilor, 
care se face de către Centrul de 
Exploatare care pune la disp. 
rilor și primarilor din comune 
bacul și banii necesari pentru 
stă operație.
' Pentru a se aduna cerealele, s’au 

format în județul Hunedoara, sub- 
centre în următoarele localități: Ia 
cooperativa „Plugarul” din Deva, 
, lAlbina” Orăștie, „Șibotcana” din 
Șibot, „Georgeana” din Ocoagiu,

N. FAFC
(Ccnlinuare in pag. 2)

Hotărârile luate la ședința ținută de Serviciul Economic Județean

X Distribuirea produselor industriale la
sate, și aplicarea nouilor legi economice

In x ..a de 23 Martie a- c., în sala 
Prefecturii din Deva, a avut loc o

Cu ocazia Săptămânii Tineretului Mondial

0 delegație de tineri din Balcani 
vizitează județul Hunedoara

In
Mondial o delegație străină de tineri 
compusă din tov. MarațCreciovici din 
comitetul centrala! tineretuluifjugos- 
lav și tânărul luptător Albanez Mi- 
nala Copo însoțit de tov. Tomoică 
loan din partea C. G. M. prietenul 
Marinca loan din C/C- al O.jT P. R. 
tov. Manea, secretar generai al U. 
1 S. și tânărul Radu Gheorghe, din 
partea P. N. I. Tătărcscu a vizitat 
Valea Jiului.

La sosire s’a făcut oaspeților o en
tuziastă primire de către tinerii din

cadrul Săptămânii Tineretului

I

Lupcni. Delegații au vizitat mina Lu-> 
peni, Sindicatul Textil, fabrica de 
imătase Viscoza, de unde au plecat 
apoi la Petrila și Petroșani. Cu a- 
ceastă ocazie s’au ținut trei ineetin- 
guri la Lupeni, Petrila și Petroșani 
la care au luat cuvântul și delegații 
străini.
Pretutindeni delegații! de tineret au 
fost privite cu simpatic și inare în
suflețire.

Delegația a sosit MTarți diminea
ța la Deva de unde urmează să,' plece 
în alte centre ale județului.

Serbarea Săptămânii y
7 inetetiilui Mondial la Simeria

Deschiderea Săptămânii Tineretu
lui Mondial s’a făcut la Simeria cu 
o foarte frumoasă manifestație tine
rească, la care au luat parte tineri

'și tinere din toate clasele sociale, fă
ră deosebire de naționalitate.

Ședința a fost deschisă de prie
tenul Măgureanu Eugen președinte
le O. T. P.țR. secția Simeria.jVorbjiid 
despre însemnătatea Săptămânii Ti
neretului Mondial a arătat cum în a- 
Jml trecut tineretul din II. R S. S. Ju- 
go-Slavia, Franța, România și alte 
(ari democratice luptau șrîși jertfeau 
sângele tineresc pentru eliberarea'ță
rilor de sub jugul fasciștilor și liitlc- 
riștilor cotropitori iar azi această să
ptămână poate fi sărbătorită în pace, 
datorită tocmai zdrobirii fascismului 
provocator de războaie. ,

In închccrc prietenul Măgureanu 
arată jertfele aduse de tinerii din A- 
rilnoasa căzuți în lupta pentru mări
rea producției.

Apoi O. T. P. R.-ul de comun a- 
cord cu U. T.|S. au luati holărîrca de 
a aranja cu ocazia Săptămânii Mon
diale a Tineretului mai umile cam 
pionate sportive.

ședință ținută de Serviciul Econo-1 
mic Județean, — în prezența d-lui 
prefect, — cu toți pretorii, notarii, 
primarii și câte un reprezentant al 
cooperativelor, din județul Hunedoa
ra- (

Ședința a fost deschis de dl. pre
fect- In cuvântul de deschidere, d-sa 
a arătat că, scopul acestei ședințe 
țeste, de a pune în aplicare nouile le
gi economice create de guvern, ca- 
je a înțeles să intervină la timp pen
tru înlăturarea foametei și în acelaș 

’ timp de a da țărănimii produsele in
dustriale de care'arc absolută ne
voie-

In acest scop — spune dl- prefect 
- fiecare pretor, notar și primar 

este obligat să dea toate lămuririle 
necesare populației dela sate în le
gătură cu aceste noui, legi economice, 
cecace până acum jiu s’a făcut- In 
încheerc se adresează tuturor locui-' 
țorilor prezenți, ca orice neregulă, 
hbuz s’au nedreptate s’ar face din 
partea oricărei autorități sau uni-ț 
fate de colectare a cerealelor, să fie 
imediat adu-e la cunoștința prefectu
rii.

După ce a arătat că guvernul a 
luat acestea măsuri datorită lips'ti-j 
rilor de alimente și sabotajului care 
se face, pentru a se asigura alimen
tația populației până la noua recol- 
(tă și pentru a aproviziona satele cu 
produsele industriale de care este li
psită, arată că produsele ca: Grâu, 
secară, orz, orzoaică, porumb, mază
re, fasole, meiu, linte, semințe olei- 
gianoasc de tot felul cartofi, precum 
și animale, lapte, 'irânză, unt, ouă, I 
lână, pici, căiți dc in și de cânepă 
fr. altele, vor fi colectate dela sate 
de Federala „Deva”, de toate co- 

I operativele organizate în INCOP, și 
de Centrul de Exploatare, coordo- 
(mte de Serviciul lEconomicțJiidcțcan

In vederea colectării, s’a format 
în fiecare sat o comisie compusă 
din notar, primar și 2 locuitori.

In schimbul acestor produsle pe 
' caic țăranul le preda centrelor dc 
colectare contra cost la preț oficial,

I

.. „e 
nota- 
bumr 
acea-

PARTIDUL 
NAȚIONAL POPULAR 
merge pe liste comune în alegeri

Conferința Comitetului Central al 
Partidului Național Popular ținută’ în 
zilele de 22 și 23 Martie crt. A ho- 
tarît în Unanimitate ca Partidul Na
țional Popular i meargă în alegeri 
pe liste comune cu’ celelalte forțe po
litice din guvernul dr. Petru Groza.

Ț,oopeiativcle vor împărți produs'ț Conferința dă mandat biroului ex- 
indn ti iile toi In p ■( oficial intr’un clusiv de a ti-ita și duce la înde- 
lannmit procent și anumle. plinire aceasta w’i bora re pentru a-

I’cnfru grâu și secară fio la sulă, legeri.

I
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Distribuirea produselor industriale la sate,
■ ■ a ■ ■- — — —și aplicarea nouilor legi economice

Urmare din pag l-a

„Plugarul” din Pui, Țara!Hațegului” 
din Hațeg Ulpia Traiană din Sarmise- 
getuza, „Mureșul”, llia, „Grănicerul” 
Dobra, „Pădureana” din Brad, „Av- 
(ram lancu” din Baia de Criș, „Da
cia” din Hunedoara și „Plugarul” 
din Zam.

Federala — spune în încheere dl. 
director — caulă să distribuie pro
duse industriale tuturor locuitorilor 
dar prima dată celora cari dau pro
duse agricole. Datorită însă faptuj 
lui că sunt județe deficitare în pro
duse agricole cum e cazul și cu 
județul nostru

Guvernul a luat măsuri ca în re
giunile unde sătenii nu au cereale 
pentru colectare, să se distribuie și 
acestora, produse industriale nece-1 
sare, pe bază de tabele nominale 
cari trebuiesc întocmite de primă < 
rie și pe baza cărora Federala să 
poată face comanda Subsecretaria-ț 
tului de Stat al Aprovizionării.

Au urmat discuțiile din care reese 
că hotărîrile luate, vor fi duse la

îndeplinire și astfel vom reuși ca 
și în județul noștri/să adunăm cerea- 
Jele pe care săteanul le are disponi-

---------  țORlNQț

m lai dustriale și astfel să contribu 
.- ridicarea nivelului de viață al satelor

bile primind în locul lor produse in- dela orașe.
și totodată ajutorarea celor lipsițrj

SE EMIT BANCNOTE
de loo.ooo lei

a fost luată la cererea insistentă a 
cercurilor comerciale și financiare, 
care prin asociațiile profesionale res-i 
pective au semnalat dificultățile în-\ 
tâmpinate din cauza lipsei’ unei banc
note de voloare mai mare.

j Muncitorimea din Abrud 
kjjrijină familiile minerilor căzuți la Aninoasa

Unită în uriașul efort de recon
strucție, clasa muncitoare dă dovada 
solidarității sale în toate împreju-, 
rărilc- Durerea încercată prin moar- 
I i celor 21 mineri în mina Aninoa
sa din Valea Jiului ale căror fapte I 
eroice din câmpul îr, trecerilor patrio
tice servesc drept imbold în muncă 
și luptă pentru întreagaj'muncitorime, 
a fost împărtășită de țara întreagă.

Solidaritatea s’a manifestat în gri
ja pe care muncitorimea de pretu
tindeni a aratat’o pentru cei rămași 
în urma tovarășilor căzuți la dato
rie pe câmpul de muncă. Rezulta
tul acestei sprijini se manifestă 
zilnic, din părțile cele mai diferite.

Astfel dela locuitorii din Abrud, 
s’a adunat o sumă de 824,o35 ic', 
colectați pentru orfanii din Valea Jiu
lui. La această colectare au luat par
te următorii:

I Tov-Cain Alexandru, Burlan An
gola, Szabo Ștefan, Cain Alexandru, 
priet. Vonica Traian și Popovici I. 
dl Apostol Constantin, Tolea Con
stantin, tov Soitu loan, Dandea Ni- 
colaie și Crișan loan-

Comisia Locală Sindicală a,ȚT“" 
pe această calc toate comitetele- 
Instituții, fabrică, și de sindicate, ca 
și pe sindicaliști că în ziua de 7 
Aprilie 1916 orele 9 a. m. va avea 
loc în sala mare a Sindicatelor U- 
nite o
CONFERINȚA INTERSINDICALA 
Sunt rugați a lua parte toți cei de 
mai sus vizați

Ordinea de zi se va anunța din 
timp.

| Secretariat

înființarea secției 1, O. V. R.
A. P. Județe an a_Hunedoara

D. C. Tătăranu, guvernatorul Băn
cii Naționale, a făcut declarații pre
sei, în legătură cu hotărîrea Băn
cii Naționale de a pune în circula
ție bancnote de loo.ooo lei.

D-sa a arătat că această hotărîre

CASINA MESERIAȘILOR DEVA

Convocare
Generalul Rajnay

a fost predat Statului român

Conform înțelegerii intervenite în
tre guvernele român și maghiar, ge
neralul Rajnay a fost extrădat Ro
mâniei și a fost adus, la Cluj, unde 
va fi judecat de Tribunalul Poporu
lui.

Predarea activelor germane, proprietatea U. S.
„Monitorul Oficial” publică decre- I In baza acestui decret toate acti- 

tul-Iege privitor la prevederea ac- ,vele germane aflătoare pe teritoriul 
tivelor germane, trecute în propric-f IRomâniei: acțiunile, activele ț

Prin prezenta sunt rugați toți ' 
membrii ai Casinei Imtseriașilor din 
Deva a lua parte la

ADUNAREA OENERALA 
care se va ține în ziua de Duminecă 
31 Martie a. c., în sala Sindic Mun
citoresc din Deva la ora 15 d- m. > 

Dacă nu se va întruni numărul de 
Imembri necesari adunarea se va ține 
Jn aceeaș zi la ora 16 cu'numărul de 
(membrii prezenți.

ORDINEA ZILEI

OCOLUL AGRICOL 1L1A 1

Nr. 150 1946

Publicat e
Se aduce la cunoștința celor in

teresați că in ziua de 2 Aprilie 1946, 
orele lo a. m. se va ține în localul 
Ocolului Agricol llia, licitația publi
că cu oferte scrise, închise și si
gilate, epntru arendarea viei proprie
tatea C A. S. B. I fostă proprie
tatea lojicka loan, situată’ în comuna 
Brănisca, satul Târnăvița, în supra
față de 8 Jug

Arendarea se face pe timp de 3 
ani cu drept de prelungire pe încă 
2 ani.

Prețul de începerea licitației este 
dela loo litri must de jugăr vie, 
anual, în natură-

Concurența vor depune lodată cu 
oferta, o garanție provizorie de 5 
la sută, în numerar. — Garanția se 
calculează la 2ooo Tei litri de must.

Condițiunile de licitație și caietul 
de sarcini, se pot vedea zilnic la 
Ocolul Agricol llia și Primăria Bră
nisca.

In cazul de nereușită, a doua lici- 
tție prin bună invoială va avea loc 

Ai Io Aprilie 1946, aceiași oră și 
ioc, fără altă publicație.

Șrful Ocolului Agricol II a 
Ing. Emaooil Manughevici

In prezența a |peste!4oo de invalizi 
și văduve s’a constituit în ziua de 
17 Martie a. 'C-, în sala festival a pre
fecturii din Deva Secția l O. V.T? pe 
lângă A P.

Deschiderea ședinței a fost făcută 
Ide prietenul invalid Petran Petru ca- 
țre a arătat rostul acestei ședințe; or
ganizarea invalizilor și văduvelor a- 
lături de Apărarea Patriotică pentru 
a-și putea primi drepturile recunos
cute de legi.
Prietenul Marton, instructorul CC al 
Apărării Patriotice într'o fexlpunere 
documentară a înfățișat (toatefproble- 
mele ce se impun față de această ca
tegorie de cetățeni care sub regimul 
reacționar a fost pusă în imposibili
tatea de a lupta.

Guvernul de largă conccentrare 
"democratică Dr Petru Groza simte 
această imperioasă cerință deja ajuta 
ipe acești cetățeni căutând ca dreptu
rile lor să fie legiferate iar legile 
respectate. Pentru ajungerea acestui 
scop invalizii și văd- trebue să fie

ii

- pe cale paș
nică pentru a sețasigura liniștea ome
nirii-

MOSCOVA. — Gromîco, amba
sadorul Uniunii Sovietice în Statele 
Unite a fost numit membru perma
nent alUniunii Sovietice în Coti.su 
liul de Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite.

• f

LONDRA. — Luni fa Tribunalul 
dela Nuerenberg s'a Început asculta
rea Iul Rudolf Hess-

e

—Postul de radio Pra-LONDRA
ga a annuțat că 1 ooo persoane au 
fost arestate pentrucă au încercat- 
să organizeze o revoltă armată în 
Cehoslovacia. Această revoltă era'în- 
dreptată împotriva Statului.

Citiți șl răspândiți ziarul

..ZORI NOI

Evacuarea trupelor sovietice
_ DIN IRAN ___ _________
dc postul de radio Moscova este o trebuintau chestiunea Iranului pen- I 
lovitură sdrobitoare pentru toți acei tru lurburarea atmosferei ftrernația- 
din Londra și Washington care în- nalc.

MOSCOVA- — Conform înțele
gerii cu guvernul iranian, evacuarea 
generală a trupelor sovietice a în
ceput în ziua de 24 Martie 1946 Co
mandamentul sovietic din Iran a a- 
nunțat că evacuarea complectă a I- 
(ranului se va terminal în 5 6 săptăi
mâni dacă nu va interveni nici un 
eveniment neprevăzut

*

LONDRA. — In legătură cu co
municatul anunțat de postul1 de radio 
Moscova cu privire lai retragerea tru
pelor sovietice din Iran, ziarul Daily 
Worlier scrie „Comunicatul anunțat

In curând va fi încheiat un

Tratat între Ceho-Slovacia 
și Jugoslavia
• ----

PRAGA — Mareșalul Tito a de
clarat că în curând vor începe ne
gocieri pentru semnarea unui tratat

Declarațiile
primului ministru

persan

PRAGA. — Noul ministru al Ro
mâniei ta Praga dl. Horia Grigo- 
irescu a sosit în capitala Cehoslova
ciei însoțit de personalul de legație 
și de noul ambasador al României în 
iPolonia dl. Ralcu, care va ajunge la 
postul săru peste câteva zile

•
BERNA. — Parte din" ajutorul dat 

Franței de Uniunea Sovietică a ple
cat Luni din portul Odessa cu de
stinația Franța

•
ROMA. — Poliția a descoperit o 

Organizație neofascista care procu' 
ra certificate de partizani falșe, fo-ștl- 
lor membri ai „cămășilor negre” 
precum și fasciștilor compromiși Au binctul este compus din 6 miniștri 
fost arestate3o persoane.

’ I J
NEW-YORK — Ministrul de e- 

xterne chinez a anunțat că ajun- 
gându-se la un acord diplomatic cu 
oomandantul Armatei Roșii, unități 
le sovietice din Manciuria vor fi re
trase In cel mai scurt timp-

Generalul Mihailovici 
a fost arestat

BELGRAD — Ministrul dc inter viei sc găsește în mâinile autorități- 
ne al Jugoslaviei a declarat Dumi- lor ugoslavc din ziua de 13 Martie 
necă în fața reprezentanților celor a. c.. ,
două camere că trădătorul Mihailo-, ,

Noul guvern Finlandez
a fost format

LONDRA — D Pckkala, fost mi 'printre care sc numără și comuniști, 
nistru social democrat, a reușit să - social-dcmocrați, 5 agrarieni, 1 
formeze noul guvern finlandez. Ca- , , .■ |mcmbrii al partidului suedez și 1 

|de stânga ai democraților populari, | independent.

Au început consultările pentru formarea 
guvernului bulgar

SOFIA. — DL Kimon! Ghcorghicff genților însărcinarea formării nțntl- 
fostul președinte al guvernului bulJ lui gucvrn, a început consitlfAriVc. 
gar, care a primit din partea re.

intre Cehoslovacia și Jugoslavia, a- 
semănător celui încheiat cu Polonia. 
Mareșalul Tito și-a încheiat declara
țiile precizând că asemenea tratate 
nu înseamnă crciarea unui bloc slav 
Și numai o manifestare sinceră a u- 
nității dintre popoare El și-a expri
mat convingerea că Triestul apar-» 
(ine direct Jugoslaviei.

MOSCOVA. — In cursul unui 
tervicw acordat ziariștilor streini la 
Teheran, premierul persan Sultaneh 
a declarat că conflictul cu Uniunea 
Sovietică va fi rezolvat fără aduce
rea în fața Consiliului de Securitate 
a diferendului. Dl- Sultaneh și-a c- 
xprimat speranța în rezoivarea di
rectă a litigiilor. Problemă] esen
țială este evacuarea trupelor soviet 
ticc din Iran- Problema AzcrbaidJ 
janului va putea fi rezolvată tot po 
calc de tratative.

strânși într’o organizație și astfel t. 
n,ți să ceară drepturile și revendi
cările lor Apărarea Patriotică va da 
tot concursul acestei organizații ca 
să poată duce la îndeplinire munca 
ei.

Dl maior invalid Rădulescu din 
partea armatei, subliniază că armla-l 
ta este alături de invalizi, și aduce 
la cunoștință celoif prezenți 
gestul guvernului Dr- Petru Groza, 
care a dăruit 72 vagoane "ele petrol, 
spre a se distribui invalizilor și vă
duvelor.

Au mai luat cuvântul următorii 
invalizi din județul Hunedoara, Stă- 
nilă Oheorghe, Burs Ion, Nasta Ni- 
colaie, Puțur Nicolaie, Popa/Luchian, 
Lescuț loan, Ursu Gheorghe, care 
fac apel la organizarea cât mai te
meinică 
reușind, să-și cucerească drepturile1 
lor.

Din partea secției de asistență so- 
c ală a A P. a vorbit prietenul Dr 
Caba Emil, care în expunerea sa a 
evidențiat munca neobosită dusă ' 
A. P. pentru drepturilcși dezidera
tele I O. V. R , Se face alegerea 

, comitetului președinte fiind ales, dl 
maior Rădulescu, iar reprezentanți 
dc plasă, următorii invalizi:

Pctrescu Ioviță, Gruiescu, Vasiu, 
toți trei din plasa Deva, Dănilă Gh. 
plasa Hunedoara, Burs Petru plasa 
llia, Lugojan Aron plasa Ddbra, 
Constantinescu Gh. plasa Geoag^' 
Jurcoveț Gh. plasa Hațeg, Sana Ște
fan, plasa Pui, Ursu Gh. plasa Sar- 
misegetuza Marcu Filip plasa Pet
roșani, Pădurcan Petru și Mihăilă 
loan 
plasa

La
țiunc
Groza și în regimul democratic.aj

a invalizilor, numai astfel

plasa Brad, Oltean Romtilusf 
Orăștie.
sfârșit adunarea a votat o mo
de încredere în guvernul Dr.

in-

Guvernul francez insistă din 
nou pe lângă guvernul britanic 

pentru lichidatea 
regimului Franco

A treia notă înaintată guvernului britanic
LONDRA — Postul de radio Paris 

anua[ă câ guvernul france* a hotărî! 
să nu considere drept f nale răspun
surile pe care le-a primit din p-rtrn 
guvi’D'lo' britanic șl nordamerican 
cu privire la regimul F anco din Spa
nia șl va ridica problerrn din nou, 
InB^'&od ca ea să fie reexaminată de 
cele două guverne.

Cabinetul francez a aprobat texlul 
■ ouai nole — a treia de acest fel —

ce va fi rem'nă g ivernelor Angliei șl 
Statelor Un te.

PARIS. — Se pfirmft că cea de a 
•reia nntl franceză cu privir» la Spa
nia a foni Înmânată de cifre d Bi- 
dauU- ministrul de externe al Franței, 
d-lni DuH Cooper, »mbusadord bri
tani i In Paria.

Probabil că note pen'ru Slakle 
Unite va fi InmănatA Luni ambasado
rului ametican 'a Paria.

ROMÂNIA 
Corp»! Portăreilor Trib. Hmed. Deve 

Dosar Nr. ’28 | 945

Publicațiune
Se aduce la cunoștința generali ci. In baza 

cărții de judecată civilă Nr. 20 din 6 August 
1945 a Jud. de Muncă Deva și a proc. ver
bala de seohestru definit v Nr 67 din 10 Sept 
1945 și nr 69 din 17 Sept. 1945. dresate da 
acest Corp de Porlăr i, referitoare la averea 
menținută sub sechestru prin cartea de jude
cată civilă nr. 24 din 24 Sept. 1945, dată de 
aceiași Jud și in urma delegației daiă noul 
de aus zisa judecătorie prin adresa nr. 204 din 
14 Mnlie 946, in cauza d« urmărire pornită 
de craditorul Dr. SimioD C&mpean, avocat d(n 
Deva, contra debitoarei firma „AMSA«, Ape 
Minerale suc. Deva, pt, datoria da lei 447 609 
capital reprezentând diferența de aahr ma
jorat și restant, și acc. s'a fixat termen de 
vânzare prin licitație publică pe ziua de 2 
Aprilie 1946 orele 4 p m. la fața locului In 
Deva str. Cuza-Vodă, 31 și str Titu Maio- 
rescu, 40, când se v <r vinde și adjudeca ace
luia care va oferi un preț mai mare peste 
p ețul de strigare, afară de plata imediată a 
taxelor către Stat și dc portărel, următoarele 
obiecte mobile :

1) La depozitul din slr. Cuza-Vodă nr 31 
unde va Începe vânzarea : 983 sticle a 1 Ulm 
pline cu apă minerală ’Boholt* și *Cblmin- 
djo«, 3635 sticle o jumătate litiu, pline cu apă 
minerală de acelnș fel, 4 lăzi pe seânduii da 
brad, fkosre de 50 litre capacitate, 4 lăzi 
Idem de 30 litre și 50 sticle goale a o jum, 
litru și 100 aticla goale a 1 litru.

2 La depozitul din str Titu Maloreiou 4r 
unde ac vor continua vânzarea : 43S8 J» . 
cu același apă minerală a c jumătate I 
1427 sticle pline cu apă minerală cu
litru, preaum 4 lăzi de scânduri_,(jc|e gngfe 
capacitate de 50 litri fiecaic, .n, de litru, 
a 1 1 șl 100 sticle goale arall menționată

Sa precizează că apa imindla. 
cate numai „Baholt*

Prim>Porlăr^bîrcă

Vaslle —

jud. tiuatdmra Diva r

Coti.su

