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Infrățîre în muncă și
n

Să se ridice sus in soare’ 
Stindardul luptei ce pornim. 
Căci știm noi singuri ce ne doa 

re,
Dreptatea in luptă ne o găsim. 
Voi cei cu slova și ciocanul 
Venim alăturea do voi 
Un frate bun vă » țăranul 
Cu voi învinge-vom șl noi.

(Marșul țăranilor)
Cuvântul magic ai'înfrățirii răsună 
de zi mai puternic și își face loc 
noua Românie ce crește sub o-

chil noștri. In zadar încearcă reac 
țiunea în frunte cu „istoricii” Maniu 
și Brâtianu să semene ura între po
poarele conlocuitoare, să rupă prin 
campania de minciuni legătura ce u- 
nește strâns pe muncitorii ce robo
tesc zi după zi, asemenea albinelor 
în stup, în uzine și pe răscolitorii 
gliei strămoșești, pe1 țăranii care prin 
munca lor asigură pâinea.

Steagul desrobirii muncitorilor de 
pe glie și din uzine flutura liber în 
adierea vântului nou care suflă pe 
meleagurile noastre. Mii și zeci de 
mii de tovarăși au așteptat ani dea- 
rândul zorile unui răsărit nou, zorii 
unei lumi mai bune care să urmeze 
robiei fasciste.

Anii s’au scurs pe crugul vremii. 
Noaptea. înfricoșetoarea noapte fas
cistă a fost alungată. Fiecare revăr
sat de zori este întâmpinat cumoi pu-

ieri de muncă. Rănile lăsate de^zilele 
de întunerec și robie se prefac trep
tat doar în amintiri dureroase. Neo
bositele albine muncitoare reconștru- 
esc din temelii ceeace furia fiarelor 
fasciste a distrus-

Muncitorii slovei scrise cot la cot 
cu muncitorii depe ogoare și din u- 
zina, nu pregetă'a se înhăma la ma- 

jr-ea luptă pentru reconstrucție, pen- 
tîu ridicarea țării și clădirea unui 
viitor mai bun pentru copiii noștri.

Cei ce speră într’o revenire a 
„democrației istorice” se înșeală a- 
marnic. „Democrația” istoricilor, clă
dită pe jaf, și minciună pc asuprirea 
muncitorim’ii și a țărănimii, a pregă
tit calea dictaturii fascisite.

Toți acei cari își iubesc țara, care 
lucrează pentru interesele poporului, 
în colonați într’un front unit nu vor. 
lăsa ca peste jertfele miilor dfai luptă
tori căzuți pentru libertate să se aș- 
temă praful uitării. înfrățiți în lup
tă așa cum sunt și în muncă, strâns 
uniți în jurul Frontului Unic Munci
toresc chezășie a victoriei democ
rației pășesc înainte, mereu înainte 
pentru plămădirea Românieifnoi, Ro
mânia libertății, România,înfrățirii tu
turor popoarelor conlocuitoare.

Pentru consolidarea democrației, 
pentru reconstrucția țării, înainte!

Ionel Roșcovel-Obreja

| AU ÎNCEPUT ALEGERILE SINDICALE
la Gura Barza-Criscior____ |

Zilele trecute au început alegerile 
Sindicale făcute pe exploatări la So
cietate „Mica” Brad-Crisciorlr

Alegerile care se țin pe baza F. 
U M. au fost terminate la^'exloatârile

Musariu II. Brădișor Valea Morii și 
la ateliere, urmând ca să se termine 
săptămâna aceasta.

După alegerea delegaților pe ex- 
'ploatări în număr de 45 se va trece 
la alegerea comitetului sindical.

Viata de Partid în județul fllhn

Cuvântarea ambasadorului U.R S.S. S. I. Kavdaradze la deschiderea 
expoziției din București

un principiu lipsit de conținut sau 
o frază frumoasă- Prietenia popoare
lor este ideea care a lăsat rădăcini 
adânci în massela de imilioane și care 
s’a întruchipat în’ valori de bună sta
re sociale, de fericire, inflorire și 
progres. Prietenia popoarelojrf ’e'sWe 
sentimentul, care ca o făclie nestinsă 
arde în inimele mlilioanelor și zeci
lor de milioane de oameni de toate 
naționalitățile din Țara noastră Ea, 
asemenea unui poare încălzește și Iu 
minează deopotrivă toate popoarele 
și naționalitățile mărci noastre Patrii 
(multinaționale.

Dacă răsfoim cartea istoriei, dacă 
o privim retrospectiv, ochilor noștri 
se înfățișează un tablou îngrozitor 
al vieții popoarelor în vremurile care 
au precedat instaurarea Puterii so
vietice și crearea statului sovietic- 
Regimurile, grupările sociale, clasele, 
care au stăpânit] ătunci, semănau ger
menii otrăvitori ai vrăjmășiei națio
nale, răzbunării, urii și războiului, 
pentru a culege o recoltă sângeroasă, 

, pentrucă astfel să-și mențină, să-și 
întărească și să-și hrănească statul 
lor de paraziți, exp-loatatori și feu
dali. Sânge nevinovat frățesc era 
vărsat fără încetare între popoarele 
si semințiile țării noastre între ca
zaci și popoarele Caucazuljte de 
Nord, între azerbaidjani și armeni, 
între georgieni și armeni, etc- fără 
să mai vorbim dc râurile de s’ânge 
ev reese.

Astăzi toate acestea sunt de dome
niul trecutului depărtat. Astăzi toate 
acestea au dispărut asemenea unui 
vis urît, lăsând în urma lor doar o 
amintire grea și întunecată

Sub razele vieții noi s’atu; unit 
inimile și sufletele popoarelor Uni 
unii Sovietice într’un singur simță
mânt de frăție, într’un singur val 

,de entuziasm In mluncă stăruitoare 
jiinifî, în eforturi eroice unite s’au 
strâns mâinile tuturor popoarelor și 
naționalităților țării noastre, care ău 

’ strivit fascismul și acrim', cu acelaș 
: entuziasm eroic reclădesc viața paș- 
• ’nică a țării noastre, rănite âe duș- 

țtnan-
Prietenia popoarelor e Steagul no

stru și în viața externă, în mani
festările noastre în exterior- Acest 
steag noi 1-ami pus la granița ro- 
|nâno-sovietică și (sub acest steag 
făurim prietenia popoarelor noastre 
în pofida și întru pieirea dușmani 
lor noștri comuni.

Expoziția aceasta prezintă o mică 
oglindă în care ca soarele într’o pi
cătura de apă se reflectă măreața 
'prietenie între toate popoarele pă- 
tnântului sovietic.

Trăiască prietenia popoarelor din 
toată lumea!

Trăiască prietenia dintre popoare
le Uniunii Sovietice cu România!

Stimați cetățeni!
Statul nostru se numește Uniunea 

Republicilor Socialiste Sovietice. Cu 
alte cuvinte e un stat, clădit pe te-

S. I KAvTARADZE

melia prieteniei dintre toate popoa
rele care locuesq în el.

1 Prietenia popoarelor la noi nu este

Activitatea pe teren a membrilor 
de partid a luat în ultimele săptă
mâni un avânt nou Co.mluifiștii fo
losesc timpul liber pentru ca în mi
jlocul țăranilor să le afle nevoile și 
să caute prin îndrumări și fapte pil
duitoare rezolvarea problemelor care 
îi frământă. 'Ei caută în acelaș timp 
să-i lămurească asupra realizărilor în
făptuite de guvernul Groza, asupra 
sarcinilor care îi stau în față în o- 
pera de refacere și de consolidare 
a democrației, în folosul poporului 
întreg In acest fel, în strâns contact 
cu massele, comuniștii, în fruntea 
luptei pentru refacere și dcmocra-i 
ție, reușesc să 
țele democrate 
sarcinilor care 
porului întreg

mobilizeze toate for- 
pentru îndeplinirea 
stau azi în fața po-

Țăranii ca și muncitorii primesc 
cu mare bucurie aceste lăimbriri ca 
Iși broșurile scrise pe înțelesul lor și 
tratând problemele lor, dovedind a- 
stfel dorința de ridicare a nivelului 
cultural. Pe măsura ce mUnca în mi
jlocul masselor se intensifică jnutalârul 
auditorilor la ședințele publice orga
nizate de Partid crește dm săptă
mână în Săptămână, ca un semtn al 
încrederii crescânde pe care massele 
|muncitoare dela sate) și orașe o, poar
tă Partidului Comunist,'avantgardă a 
clasei muncitoare.

*
La Teiuș a avut loc Sâmbătă 27 

Martie ședința activului de partid, 
Condusă de tovarășufSălcudeanu, se- 
:retarul organizației locale. Au luat 
aarte muncitorii ceferiștii și toți mom
irii de partid'din plasă.

Din partea C. C. al P. C. R,., tov. 
Florescu a făcut o expunere a situa
ției politice interne și internațiomhle. 
Tov- Stoica losif, secretarul județenei 
Alba a vorbit despre importanța vii
toarelor alegeri, care vor trebui să 
însemne înfrângerea definitivă a re- 
acțiunii y țara noastră, insistânțd a 
supra fetUlui cum trebue dușă cam, 
pania de lămurire, pentru ca toți oa
menii cinstiți să contribue la victoria 
democrației.

Ședința s’a încheiat cu o mani
festație pentru guvernul Groza.

Odată cu începerea primăverii 
muncitorii au plecat cu nou avânt la 
țară pentru ajutorarea plugarilor A- 
stfel, după o săptămână de trudă 
rodnică in mine și ateliere echipe de 
muncitori din Valea Jiului folosesc 
Dumineca pentrucă să petreacă cele 
câteva ore libere in mijlocul țărani
lor, ascultându-le păsurile'și aducând 
îndrumările lor-

După ce au fost duminecă trecută 
U Merișor, echipele de muncitori 
dela diferite întreprinderi din Valea 
Jiului au jzârâsit în zori zilei orașul 
Petroșani și s’au oprit Dumineca a- 
ceasta in țara Hațegului, în comuna 
Bertelot- Țaranii au primit cu mare 
bucurie pe muncitori. In câteva clipe 
tot satul era în jurul lor, discuții 
aprinse se încing, in care plugarii” își 
spun greutățile și realizările, iar 
muncitorii împărtășesc țăranilor, e 
xperiența lor

In sala școlii primare echipele de 
muncitori pregătesc apoi un mic 
program artistic. înainte de incejșe- 
rea programului, tovarășul Mogoș 
lostt ține o scurtă cuvântare, vor
bind despre realizările guvernului și 
lupta lui pentru 
celor ce trudesc 
brici. Muncitorii 
în lupta comună

cestui guvern muncind cu râvnă din 
zori și până în noapte și apărându-1 
împotriva atacurilor reacțiunii, care 
ar vrea din nou să amăgească po
porul pjentru a-l putea asupri.

Corul muncitoresc intonează apoi 
Imnul Minierilor, Hora țărănească și 
alte cântece, muncitorești'și țărănești 
iar tovarășa Baco cântă câteva arii 
românești. Serbarea se închee cu I- 
mnul Stegarilor, executat cu multă 
însuflețire de corul echipei Înainte 
de despărțire tovarășul Deac Alexan
dru urează țăranilor spor la munca 
încheind cu lozinca „Trăiască înfră
țirea muncitorilor cu țăranii”, la care 
răspund aplauzele entuziaste ale in- 
tregei săli.

Muncitorii ar întârzia încă multe 
orc de vorbă cu frații lor, plugarii, 
dar soarele se lasă spre asfințit, iar 
a doua zi ii așteaptă pe unii și pe 
alții munca încordată pentru asigura
rea bunei stări al întregului popor.

Conduși de țărani până la marginea 
satului, ci se întorc plini detvoe bună 
spre orașul care ii întâmpină cu fu
mul uzinelor sale, cu elan pr^lspăt 
după o zi- de soare și,de înfrățire.

L. C.

J ARESTAREA 
unui fascist

Zilele trecute poliția/din Deva a o- 
restat pe individul Cojocaru lorda- 
clie din Deva, pentrucă a adus in
jurii Guvernului.

Deasemenea reese din declarațiile 
ilui că a omorît o tmiulțime de munci- 
tori pașnici în U. R S S. pentru 
care a obținut mai 'mărite decorații lîn- 
tre care și crucea de fier germană. 
Individului i ^’au făcut acte de dare 
în judecată și a fost trimis la Curtea 
Marțială din Sibiu pentru judecată.

La Sebeș a avut loc deasemenea 
o ședință, Duminecă, în 28 Martie 
la care au luat parte toți memlbrii

îmbunătățirea vieții 
pe ogoare și-în la
și țărani, înfrățiți 
dau tot sprijinul a-

Candin Ciocan actualul director 
liceului Avram Jancu din Brad,

al
e-

Știri din U. R. S S

600 SANATORII Șl CASE DE ODIHNA 
pentru muncitori și funcționari

Consiliul central al Sindicatelor 
profesionale din U ,Rj S S. a exe
cutat lucrările de restabilirea sanato- 
r •.or și a caselor de odihnă

Până la var, vor funcționa peste 
3oo de sanatorii ,și case de odihnă 
care pot fi frecventate dc aproxi- 
mativ 1 'milion și jumătate de mun
citori și funcționari.

In toate casele de odihnă si 
itatorii se dă întâietate Invalizilor 
război Sanatoriile sunt prevăzute 
hratrumente muzicale, aparate de

sa
de 
câi 
r«

idio și cinematografe.
Ziarul „„Izvcstia” reproduce pla

nul alcătuit pentrut construirea unui 
canal dci rigațic de 60o km-lungime 
dc-ahingul deșertului Karakum

Noul sistem de irigație va cup
rinde un loc de 32 km patrați și va 
iriga 2oo-ooo km patrați teren arid

Planul prevede de asemenea ri’di- 
diearea de centrale electrice în a- 
âeastă regiune
| Regiunea irigată va li cultivată cu 
bumb*:

șcvtnisl
ste unul din cei mai zeloși șovinișfi 
din localitate. Pentru) a ne edifica,'nu 
avem decât să facem' o incursiune In 
trecutul său politic, spre a constata 
că în numărul 3 al ziarului „Zaran- 
dul” din 1934, acest dascăl, „model” 
pc deasupra și preot, scria în artico
lul său intitulat, „Pentru pomenirea 
eroilor noștri” .Intre noi și unguri, 
numai pistolul va putea hotărî”.

lată deci că atunci când n'avea de 
cine se intimida scoate pistolul și 
îl recomandă celor din jurul său.

Că și astăzi Candin Ciocan a ră
mas acclnș șovinist pătimaș din 1934 
o știm, dar am- vrea să știm, cum 
de e posibil ca superiori acestui va- 

Ijnic, susținător al pistolului 
lase ca și astăzi nctulburnt 
meni, să otrăvească sufl 
lor din acest liceu, cu 
nisinului crinririnf 

I '

să-l 
de ni

I-

de Partid ai organizației locale. Du
pă tovarășul Florescu, din partea 
Comitetului Central și| tovarășul Stoi
ca, secretar județean a luat cuvântul 
tovarășul. Mujic Mihai, membru al 

,C- C. al P. C. R. și secretarul regio
nalei Valea Jiului. -El a vorbit! despre 
sarcinile comuniștilor în lupta pen- 
Itru întărirea Partidului. „Întărind 
'partidul nostru, — a spus "tovară
șul Mujic, — noi luptăm pqntru în
deplinirea sarcinilor care ne stau în 
față pentru binele întregului popor”.

Organizația de partid din Alba a 
hotărît să vină în ajutorul văduve
lor și orfanilor rămași în urmă acci
dentului în care și-a-u dat viața e- 
roicii minieri din Aninoasa. Preluc
rând problema în celule s’a colectat 
până în prezent suma de 3oo.eoo(Tei.

•
Din inițiativa organizației Partidu

lui Comunist din comuna Geoagiul 
de Sus s’a| hotărît studierea Unui pro- 
ect pentru ridicarea unor lucrări edi
litare și construirea unui pod, de 
care se simte m|are nevoie. Comu
niștii, au luat hotărîrea să contribue Ia 
lucrările de construcție1 care urmează 
să înceapă în curând.

Aci, ca pretutindeni comuniștii do
vedesc interesul pe care îl poartă 
pentru problemele celor în mijlocul 
căror trăcsc, fiind în acelsț? timp 
în fruntea acțiunii pentru rezolvarea 
grabnică a acestor probleme. Exe
mplul lor este urmat de mobilizarea 
tuturor acelora din jurul lor.

Salariile minimale ale muncitorilor vor îi 
stabilite până la 15 Aprilie

Comisariatul general al prețurilor 
a dat o decizie prin care, începând 
dela data dc 1 Aprilie 1940, se în
ființează pe lângă toate oficiile e'co- 
notnice județene și pc lângă 
oficiul economic al muncipiului câte 
o comisinne conăpusă din delegatul 
oficiului economic județean, delega
tul comisiei locale sindicale și dele
gatul patronilor sau șeful serviciu
lui tehnic județean sau comunal.

Aceste comisiuni au atribuțiunca 
de a stabili până la data de 15 Apri
lie 1940, salariile lucrătorilor cali- 

industriași și recalificați 
intră sub re gimul con-

»al prețurilor, care poate 
aceste salarii din oficiu sau 
părților interesate.

I

modifica 
la pererea

Cotnisiunile pot revizui salariile, 
ori de câte ori necesitățile locala im
pun acesta.

Celțul „Istoric1

„Strâinbătatca” publică, pc o pa-. 
Igină întreagă, p dare de scamă în 
care este vorba de „figura tot mai 
mult legendară” a lui llie Lazăr, ve
stitul bătălișimanist,cunoscut încă de 
pc vremea procesului „Skoda”, când 
a atacat pe culoarele Curții Marțiale, 
i|ie un martor care adusese grave 
dovezi asupra vinovăției acuzatului 
Sclctzki, prietenul lui llie Lazăr.

Aflăm asffcl că „Luptătorul” llie 
Lazăr „a avut cinstea” de a fi pre
ședinte al organizației P. N. Ț din 
jud Hunedoara, „în anii grei de1 dic
tatură”.

- Noi știm că „iii anii grei de dic- 
ilatiiră" llic -.Laz.ățr a fost, ce c'drept, 
(președinte, dar jiu'al unei organizații

Qicați 
cari nil 
fructelor colective de muncă și care 
• angajează ocazional pentru o ’ 
Jerioadă dc timp limitată sau pentru 
ucrări determinate.

La stabilirea salariilor dc aceste 
Sumisiuni se va avea în vedere pre
vederile deciziei nr 747, din Monito
rul Oficial din 22 Iunie 1945 precum 
(și limitele Imaxime dc salarizare pre- (latură” llic -J.azățr a fost, ce c'drept, 
văzute în decizia nr. 78o din 9 Iulie Ipreșcdinte, dar nu'al unei organizații 
]|9I5, care vor putea fi modificate'pe 
bază dc motivări, in raport cu situa- 
'ția și nevoile locale.

Salariile stabilite vor fi înaintate 
rpre aprobare comisariatului general

politice ci al unei cooperative din 
București „Cooperativa 
Ardeleni" la caic s’au 
mari nereguli.

Din revista „( urierul
Române” aflăm că „în dimineața zi-

Rcfugiaților 
descoperit

Cooperației

lei de 18 Iunie 1941 d-na Maria Ge
neral I Antonescu a vizitat coope 
rativa” și că „vizita aceasta a 'fost o 
mare cinste” pentru'd. dr. llie, Lazăr. 
președintele cooperativei, care a no 
stil urarea de bun sosit. Mai aflfim'ci* 
„i s’a predat un membriu către oon 
ducătorul statului, cu unele dolcan 
Ițe... pe care d-sa a făgăduit r' 
susțină cu căldură”.

După cum se vede, d. llicfL 
luptat „din greu” cu dictatur 
tând mâna „doamnei general' 
conindu.se cu membrii către , 
cătorul statului”..

Ca și „șeful” său — de alt
D. llic Țazăr — după cum 

—l a stat și in lagărul dela 
în baraca nr. I, unde și-a pi 
cercare talentele „organizate 
jghebând cu niijloacci'modr 
pspățuri cu adevărat fai

dir

conindu.se


ZORI Nor

^ZORl MOI O încercare a reacțiunii din Criscior de a

-T 1
pune din nou mâna pe conducerea
pădurilor statului a fost respinsă de populație

In ziarul nostru No- 177 din 3o 
Martie 1046 în articolul sub titlul 
Lucrările Comisiei Județene de re
formă agrară s’au strecurat unele 
greșeli.

Invitare
Comitetul Democrat Evrecsc Or

ganizația Deva, cu onoare invită pe 
toți membrii și simpatizanții cu fa
liile lor sa participe la

SERATA CULTURALA | 
ce se va ține în ziua Va 6 iAprilie a e, 
orele 8,3o seara în Căminul Evree- 
sc.

Dupiă program va urma dans 
COMITETUL

Trebue deci cetit astfel:
— proprietarilor Elemer și Elvi- 

ra Herțeg din din comuna Jelcdinți 
ei s’au rezervat 5o ha. pământ ara- 
bie și păduri restul fiind exprop
riat

— Maer Gheorghe din comuna 
Sânta Maria-Orlca și Văduva "Popo- 
vici Ohizela din comuna Harău sunt 
scutiți de expropriere!,

— lui Halaki loan î se va re
stitui un lot de lo ha-, casa depen
dințele și pădurile rămân proprie
tarului restul fiind expropriat.

La Camera Agricolă 
din Deva au sosit 
semințe de trifoiu 

și lucernă
Zilele trecute la cooperativa „Să

mânța” de pe lângă Cam'era Agri
colă din Deva J au sosit 5ooo."kgr- tri
foiu.

Deasemenea se 'mâi găsesc 2ooo 
kgr. lucernă. Semințele sunt de vân
zare pentru plugari.

'Până în luna Martie 1945, pădu- 
rile comunei Crișcior, au rost ad
ministrate de o clic i de reacționari 
cari ani de zile au exploatateiră milă 
aceste păduri vânzând lemnele cu
rrWW1 -i«»i «■»> •<—

prețuri mari cari au întrat în buzu
narele lor.

In luna Martie 1945, populația sa
ltului ne nai putând suporta această 
situațiune a ales un nou consiliu de

....... ................... ......... .. ...... • ■ ---**-*

"Y/LuaJt©.» • i~= economica ~
3 061.000 kgr. cereale sosite 

din Uniunea Sovietică
Ce sporuri se vor acorda la 

chirii prin noua lege

Ședința publică a P.N.P.
la Deva

Anunț
Am pierdut carnetul de calfă chelner 

No. 14768 pe numele Păușan loan. 
Găiitorul este rugat a-1 preda la Res
taurantul »Centrd« Deva, str. 23 Au- 
gust No. 2 la Popa loan.

Recompensă 10.000 lei.

Duminică 31 .Martie a. c., a avut 
loc în sala festivă a prefecturii o 
ședință publică, organizată de comi
tetul local al P- N. P.

Dl. dr. V Pocol președintele or
ganizației locale, deschide ședința și 
arată caracterul burghez al partidu
lui și necesitatea lui în viața politi
că a țării, pentru încadrarea pături
lor mijlocii care au fost neglijate 
de toate partidele. i’

Luând cuvântul dl. Popa Adrian 
expune principiile de bază ale par

tidului, programul sau și cheamă în 
rândurile lui pe toți intelectualii, fun
cționarii, liber profesioniști mici in
dustriași, comercianții și meseriașii 
(pentru cari P- N. P. și-a pro
pus să lupte- Face apel la categorii
le de mai sus care încă’ nu și au pre
cizat atitudinea, să se încadreze în 
P. N. P,, care luptă pentru democrati
zarea țârii, pentru refacerea ei, pen
tru pace și progres- Inchee cu'lozin
ca „trăiască M. S. Regele Mihai, F. 
N. D., ș< P. N. P.”.:

BUCUREȘTI. — Ii/intervalul din- 
tre25—3o Martie 1946, au sosit în 
țară din Uniunea Sovietică, urmtn 
toarele cantități de cereale: 

PORUMB
Total | 799aoo kgr.

GRÂU
Total 1.232.ooo kgr.
Total general, de cereale sosite în 

țară: 3.o3j.ooo kgr.

Dela Serv. Econ mic Județean 

7060 !ti kg de carne de miel

Comisia județeană pentru fixarea 
prețurilor, a hotărît ca unitățile de 
colectare a mieilor, să colecteze dela 
producători carnea de miel cu 7ooo 
lei kgr. cântărit viu.

Deasemenea prețul ouălor a îost 
fixat Ia 25o lei bucata dela producă
tor-

La ministerul justiției se lucrează 
la elaborarea noului proect de lege 
pentru reglementarea raporturilor 
dnitre proprietari și chiriași, — pro
ect care urmează a fi terminat în 
câteva zile, ca apoi să treacă în dis
cuția Consiliului de Miniștrii- 

■ Noul proect, în prima sa parte, 
se ocupă în primul rând de pre
lungirea contractelor de închiriere, 
iar în partea doua se ocupa de noi
le sporuri ce se acordă la actualele 
chirii.

Până în prezent s’a hotărît să se 
‘ca bază ,1a calculul chiriilor viitoare, 
chiria plătit în anul 1942, în mulțită 
cu un coeficent care va începe Ale trei 
Ori până la lo ori, după poziția și 
.confortul ce-l prezintă fiecare apaT- 
Jtament-

administrație, compus din locuitorii: 
Moș Lazăr, Bucureștean Romulus, 
Pleșa Emanoil, Pleșa Gheorghe, în
vățătorul Mateiaș din'Criștior și Cri- 
fștiori Aladar-

Astfel, reacționarii au fost înlă- 
îrați și o delegație a plecatJa Ministe
rul Agriculturii, pentru a obține nu
mirea în conducerea acestei consiliu, 
cecace s’a și obținut-

Clica reacționară nu s’a mulțumit 
însă și a încercat d;n nou sâ ră toar
ne acest comitet dar încercarea ei 
s’a lovit de voința poporului mun
citor unit cu țăranii din această re
giune, caic susțin cu tărie comitetul 
ales de popor și sunt gata|să înlăture 
pe toți slugoii reacționari, cari caută 
să submineze frăția dintre mluncitori 
,i țărani oțelilă în luptă pentru di
strugerea fascismului.

R. V.

înmormântarea tov. 
CIURA POMPILIU

Un accident fulgerător a curmat 
viața harnicului conductor tehnic 
dela minele din Roșia Montană tov. 
Ciura Pompiliu.

La înhumarea rămășițelor pămân
tești la care au luat parte toți lo
cuitorii comunei au vorbit: Pr. Gli- 
gor, dl- Director Antonescu din par
tea direcțiunii Zlatna.lng. șef Ciolac, 

|tov- Ing. Nacu în numele sindicatu
lui din Roșia, Montană, tov. prof.'Răi-

WASHINGTON- — Generalissi- 
mul Chang-Kai-Shek într’o declara
ție făcută recent asupra relațiilor cu 
Uniunea Sovietica.

■leanu din partea sindicatului din A- 
brud, și tov Stoica delegatul jude- 
'țenei Alba a P. C. R.

La cimitir în fața mormântului ia 
cuvântul tov. Ceteraș care vorbește 
în numele colegilor celui mort. In 
timp ce sicriubeste coborît în locașul 
•le veci corul intonează Imnul Imhnie- 
rilor.

Cum sau desfășurat

aerile fortate din Greciaw '
Parodia alegerilor
DIN GRECIA

Prin moartea prematură a tov. 
Ciura partidul pierde un luptător 
pentru libertate, iar direcțiunea mine
lor pe unul din cei mai buni maeștrii 
al ei.

PRAGA. — D."Jaques Duclos, șe
ful grupului parlamentar rorrtunist 
francez și președinte adjunct al Adu
nării Constrtuante franceze, se gă
sește în prezent Ia Praga unde ia 
parte la Congresul Partidului Comu
nist cehoslovac

El a fost primit Luni in audientă 
de președintele Beneș .

•
LONDRA. — La Chemnitz, Leip- 

pg și in alte orașe din zona so
vietică de ocupație din Germania, 
Partidul Socialist s’a pronunța* cu 
man majorități pentru fuziunea cu 
Partidul Comunist.

In zonele americană, engleză și 
franceză a avut loc plebiscitul or
ganizat de partidul social-democrat 
german. 2 treimi din membri s’au 
pronunțat in favoarea, unei alianțe în
tre Partidul Social-Democrat și Par
tidul Comunist din Germania

Uriașe manifestații de protest împotriva alegerilor falșificate
Violente ciocniri intre politie și populație S’a tras în mulțime. Numeroși morți și răniți. Alegerile au fost 

efectuate sub teroarea șantajului și amenințărilor

La Londra se lucrează 
Ila redactarea tratatului | 
^^d^ace cu România I

LONDR A — Adjuncții miniștrilor 
de externe ai Statelor Unite, U. R. 
S S 51 Marei Britanii au lucrat Luni 
la redactarea tratatului de pace cu 
România.

Agenția Reuter anunță că s’au rea
lizat puține progrese în ce privește 

‘ocmirea tratatelor de pace cu foștii 
ai Germaniei.
mai mari dificultăți sunt in- 
e la redactarea tratatului d< 
Italia și anume pe chestia 
;i a reparațiilor de război 

■alia urmează să le plateas

unțat Duminecă din Moseo- 
ul ambasador al (.1 S A 
Bedell Snwth a cerut ca 
șRitov să reprezinte II. 

conferința de pace dela

ATENA. — Fostul ministru al a- 
facerilor străine Sofianopulos, a ro
stit la (Teatrul^Britania — aflat în cen
trul Atenei — un discurs prin care 
demasca falșificarea alegerilor.

Zecile de mii de cetățeni cari vo
iau să intre în suszisul teatru, um
pleau străzile învecinate. Au avut 
loc mari 'manifestații.

In strigăte de „Democrați, nu vo
tați”, „Trăiască EAM”, manifestan
tă au parcurs s'trăzile. Pe piața O- 
fnokia manifestanții au fost atacați 
de poliție. Camioane polițiste au in
trat, în plină viteză, în rândurile ma
nifestaților și mai rrfult de -loo po
lițiști au început să lovească femeile 
și bătrânii cu gârbaciurile.

Mulțimea a primit poliția cu stri
găte de: „Rușine mercenarilor fas
cismului" și „Rușine câinilor lui 
Ewert”. (Ewert este șefulpoliției din 
Atena).

Mulțimea manifestantă nu s’a risi
pit decât după ce poliția a deschis 
focul asupra ei

Un manifestant a fost ucis, mai 
inulți alți răniți, iar sute din ci au 
fost stâlciți în bătae

ATENA - In localitatea Lithoron, 
situată in apropiere de Catcrini, a 
avut loc Duminică, ziua alegerilor, o 

’violentă ciocnire între trupele guver
nam- ntale și populație

Comunicatul oficial anunța că (> 
jandarmi, doi sergenți' și doi soldați 
atl fost omorîți, dar nu vorbește de 
numărul victimelor jnrintre populația 
civilii

Comunicatul adaugă că urmărirea 
.comuniștilor", care se retrag în 

munți continuă.

Londra _ Comentânc^alegerile 
din Grecia, postul de radio Moscova 
a declarat:

„Eforturile reacționare tind să si.

lească pe alegători sa ia parte la 
vot folosindu-se șantajul și amenin
țările. | l

Lucrătorii și funcționarii publici și 
particulari sunt amenințați cu licen
țierea din serviciu în cazul când ar 
refuza să participe la vot.

In acest fel, s’au ținut alegeri ce 
nu garantează că voința poporului 
grec a fost* exprimată în mbd'liber”.

Un protest al EAM.-ului
ATENA. — Un comunicat dat pu

blicității Duminică seara de EAM a 
nunță că extinderea cu trei orc a 
timpului stabilit ipentruvotare cu prî- 
I jul alegerilor generale ce au avut 
loc in cursul zilei s’a soldat cu forța

rea alegătorilor să,se ducă la vot dup 
bra la care operațiile de vot urmau 
să se termine.

| Comunicatul EAM-ului (menționea
ză indeosebi regiunile Salonic, Voios, 
'Larissa și anumite cartiere 'mUncîîo- 
rești din Atena-

Organizația iE. A. M a adus 
la cunoștință acest protest și obser
vatorului britanic. Ea consideră că 
acest ordin ilegal dă alegerilor lin 
caracter fals.

Prim-ministrul Sofulis a demisionat
ATENA. — Sofulis, primul 'mi

nistru al Greciei a demisionat Luni.
Mitropolitul Damascliinos, regen

tul Greciei a cerut lui Sofulis să gi
reze guvernul grec până la forma
rea noului cabinet-

IMPORTANTE DECLARAȚII 
ale mareșalului Tito cu privire 
la politica externă a Jugoslaviei

BELGRAD — Facânițo expunere 
a politicii externe jugoslave, mare
șalul Tito a arătat că Jugoslavia ur
mărește o politică care să consoli
deze pacea, realizarea de către Ju
goslavia a drepturilor sale asupra 
regimurilor: Carintia, Trics și Vc- 
neția-Julia, consolidarea relațiilor*cul
turale, economice și politice cu toate 
țările aliate și in primul rând cu 
Uniunea Sovietică, asigurarea sccu 
rității și dcsvoltării.țării

Rcferindu-se la participarea, Jugos
laviei la Organizația Națiunilor ti
uite, mareșalul Tito a accentuat că 
Jugoslavia este cel mai sincer adept

al colaborării popoarelor iubjtjoara 
<lc libertate.

In continuare, mareșalul Tito a 
declarat că în ultimul timp teritoriul 
Jugoslaviei a fost deseori violat de 
avioane streine. S’a; intervenit pe lân|- 
gă atașatul acrului britanic pentru a- 
cestc acte însă răspunsul a fost ne
gativ. Mareșalul Tito a precizat că 
astfel de procedee sunt periculoase 
pentru pace.

Octtpându-se de raporturile cu 
străinătatea, mareșalul Tito s’a re
ferit mai ales la raporturile cu State
le Unite Anglia, România, Ungaria 
și I ’cum și la raporturile
cu ’ictică.

Duminecă 31 Martie a. c., sub 
semnul celei Imiai negre terori, s’au 
desfășurat în Grecia alegerile par
lamentare. Cea Imiai mare parte din 
alegători a fost dusă la Urnepu forța. 
Mulți cetățeni au fost amenințați că 
dacă nu vor vota își vor pierde slu
jea și chiar și libertatea. Contra a- 
cestor procedee antidemocratice au 
avut loc uriașe manifestații de pro
test urmate de violente ciocniri între 
(poliție și populație, care s’au sol
dat cu numeroși mbrți și răniți. Din 
cauza teroarci deslănțuite, de bande
le monarhiste, cetățeni de’mbcrați s'e 
retrag acum în^munți.

in emisiunea 'din 2 Aprilie a. c., 
vorbind despre alegeri le, ca re au avut 
loc în Grecia postul de radio Mos
cova, spune între altele:

„Alegerile din Grecia au avut 
loc la data fixată de Londra. In 
comentariile sale, Londra nu se 
ferește să facă cele mai riscante 
analogii. Se arată că alegerile din 
Grecia oglindesc tot atât dc fidel 
voința opiniei publice ca și ulti
mele alegeri din Anglia sau ale
gerile parlamentare din Statele U- 
uite din anul 1914”.

„Aceste declarații nu reprezintă 
dealtfel decât o jonglare cu r calita
tea. Se știe că alegerile din Anglia 
și Statele Unite au avui loc într’un 
Inediu de libertate, fără ca aceste'țări 
să fie ocupate de trupe străine, data 
alegerilor n’a fost impusă dc nim'ciu 
și populația iun era terorizată de ban. 
dc anarhiste”.

Prin alegerile ținute la 31 Martie, 
voința poporului grec a fost învin
să, bandele monarhiste reușind prin 
țcroarca deslănțuită și prin falșifi- 
carca listelor electorale și a rczulta- 
lilui alegerilor, să-și asume majo

ritatea voturilor.
Eroicul popor grec nu va 'înceta 

însă lupta până când ultimtil fas
cist din Grecia nu va îi distrus. A- 
iccastă luptă va ri sprijinită cu sim
patic dc toate popoarele dornice și 
[iubitoare de pace și’ libertate, care 
au sângerat în tIupta Împotriva fas
cismului.

COMUNICATUL
Ministerului de război

Imprimeria jud tiuiv

In conferința din 3o Martie 1946, 
care s’a ținut la ministerul de "Răz
boi cu toți șefii oștirei, cei prezenți 
in unanimitate au căzut de acord a 
se publica acest comunicat în care! să 
se constate că:

— Atacurile apărate în ultimul 
timp în presă la adresa Armlatei jți 
a Corpului Ofițeresc urmăresc știr
birea prestigiului oștirii și împărți
rea ci în tabere adverse.

— încercarea ziarului „Dreptatea” 
de a calomnia Divizia „Tudor Vla- 
dimirescu” constituc în pri'mlul rând 
o jignire a gestului M. S. Regelui 
care a dat înalta Sa aprobare pen
tru încadrarea acestei mari unități 
m Armata Romlană și urmărește de
strămarea frăției de armie româno- 
sovietice.

- Absurdele amenințări ale zia
rului „Dreptatea” la adresa ofițe
rilor care au condamnat din primul 
moment fapta acestui ziar cu metoije 
proprii unor anumite curente ncro- 
mâneștii și antinaționale care urmă
rea intimidarea Armatei și slăbirea 
moralului ci.

— Gravele injurii aduse Corpului 
Ofițeresc prin articolul d-lui Eugen 
loncscu apărut în revista „Viața Ro
mânească constituesc dcasem’enea o 
condamnabilă încercare dc a discre
dita corpul ofițeresc și dc a submina 
disciplina în oștire.

Față de aceste constatări lî’a'^ms 
cu consensul unanimității Ia hotărî- 
jrca de a condamna în numtlc între- 
egi Armate Române, încercările a- 
cclora care au dus și duc campania 
de denigrare a Armatei și care agilă 
îndemnuri la nesupunere și anarhic, 
lovind astfel în marile interese ale 
Patriei noastre.
mmmmvwmmw» <<W<MVWMMWWM 
turneul Teatrul Mic din București 

prezintă Sâmbătă 6 Aprilie 

DAMA CU CAMELII 
ple»ă în 5 acte de AL Duncas fiul


