
4

Anul III Nr. 181
Proletari din toate iSrile unifl-vA I

2 pagini lei 100 Luni 8 Aprilie 1946

Zori noi
România a rupt relațiile diplomatice 

cu guvernul lui Franco
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La .Tribunalul din Deva, se ju
decă de mai mult timp diferite pro
cese ale foștilor conducători legio
nari din localitate, pentru crimele și 
jafurile pe care aceștia le au comis 
în timpul dictaturei legionare.

Aceste timpuri sunt încă proas
pete in mintea noastră și rrțdtă lume 

- își amintește cu groaza de suferin
țele pe care le-a indurat atunci.

Poporul întreg cunoaște nelegiui
rile săvârșite de legionari șf Ice în. 
fierează cu hotărîre-
Se mai găsesc însă și astăzi unele cli
ci interesate care aprobă aceste fap
te mârșave. Așa se explică faptul 
că se găsesc avocațf care să-i apere 
și încă într'un fel destul de curios.

Noi suntem de acord că in fața 
justiției, fiecare cetățean, oricare i-ar 
dî vina, are drept să fief asistat de un 
cunoscător al legilor care să-i apere 
interesele, insă atitudinea avocaților 
pe care f-am văzut la ultimul proces 
al cunoscutului borfaș — legionar 
Borca Nicodim, este deadreptul pro
vocatoare și constitue un atac fățiș 
la adresa democrației-

Avocații Ardeleanu și Oros — 
„vajnicii apărători” ai crimelor bor, 
lașului legionar Borca Nicodim și 
bandei sale — îi iau pe aceștia în 
brațe și se solidarizează cu eb,In ple- 
dorlile lor, ei nu se mărginesc să 
apere numai pe clienții lor ci apără 
și acel regim odios de dictatură cri
minală care «sta înfierat de majorita. 
tea cuvârșltoars a poporului ro
mân. In aceste pledoarii, ei bagate
lizează fărădelegile comise, căutând 
să-i scoată nevinovați atât pe legio
narii în cauză cât și întregul regim 
de dictatură legionară.

Un fapt îmbucurător este că Tri
bunalul nu s'a lăsat și nu se va lă- 
sa influențat de aceste pledoarii fal
șe. Magistrații, in mare parte au 
fost și ei martorii acestor neleguiri 
Aceasta ne îndreptățește cu atât mai 
|mult, să sperăm! că sentința ce se 
va pronunța va fi justă-

Ne miră însă faptul că baroul a- 
vocaților din Deva nu ia măsuri îm1- 
potriva acestui fel de avocați, care 
m aduc nici un fel deicinste corpului 
lor profesional.
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Declarațiile D lui Gh. Tătărescu vice președintele Consiliului 
de Miniștri și ministrul afacerilor externe

pe din Madrid a primit ordin de re
venire în țară”.

„In ultimul timp, marile puteri ca
re poartă în fața istoriei răspunde
rea păcii și a securității au pornit o 
acțiune hotărîtă pentru a denunța 
primejdia pe care o reprezintă re- 
Igimul lui Franco și a înlătura”.

„Guvernul de dictatură dela Mad
rid constitue un amacronis’ml care îm
piedică colaborarea internațională”.

„In situația ei de azi, România nu 
are alt prilej de a-și manifesta so
lidaritatea cu poporul Spaniol decât 
de a rupe relațiile cu guvernul Fran
co”.

„Guvernul român nu uită să trans. 
mită poporului spaniol, simpatia po
porului român”.
----------------------—-

Muncitorii brutari 
din Capitală au 

colectat 20.000 kg. 
făină pentru muncitorii 

mineri

Ministerul Afacerilor Externe li 
dat Vineri dim. următorul comuni
cat:

„Guvernul a rupt raporturile di
plomatice cu guvernul generalului 
Eranco. Personalul legației româ-

CONSTITUIREA — 
Frontului Unic Muncitoresc)/ 

— LA DEVA ~
vom găsi acelaș spirit din partea 
voastră”.

In numele organizației locale a P. 
C. R. a vorbit tov. Lazăr, secretarul 
politic al organizației, exprimând la 
rândul său bucuria că, înlăturând pie
dicile care au stat în cale s’a putut 
reconstitui Ia Deva organizația lo
cală a F. U. M., cele două partide 
muncitorești unindu-se pentru o cât 
mai apropiată victorie în lupta co
mună pentru reconstrucția țării și 
consolidarea democrației, în lupta 
pentru cucerirea unei vieți mai bune 
pentru întregul popor. Adâncind co
laborarea noastră în spirit tovărășesc 
vom reuși cu siguranță să învingemi 
jtoatc greutățile ce ne mai stau în 
cale în lupta noastră,” — a încheiat 
tov. Lazăr.

In ziua de 2 Aprilie a. c., a avu" 
ioc la Deva ședința de reconstrui
re a F. U. M. din localitate. Au luat 
parte din partea Partidului Comunist 
tovarășii: Lazăr Simion, llie Oheor- 
ghe, Pârvu Eugen, Ghilea loan și 
Enea Aurel, iarf din partea Partidului 
Social-Democrat tovarășii Chioran 
Aurel, Anagnostopol Nicolae, Berg
feld Simion și Muntean Ion.

Deschizând ședința, tovarășul A- 
nagnostopol, delegat al P. S. D. își 
exprimă dorința ca această zi de re

construire a F. U. M. din Deva să 
însemne începutul unei rodnice cola
borări între cele1 două organizații su
rori, pentru binele clasei muncitoare 

! și a poporului întreg.
„In ceeace ne privește ,spune mai 

departe tov. Anagnastopol, — de
clarăm astăzi, cu ocazia primlei noa
stre reuniuni, că ne vom călăuzi de 
acel spirit de sinceritate și lipsit de 
intransigență, spirit absolut necesar 
unei bune colaborări, convinși că

Frontul Unic Muncitoresc s’a con
stituit apoi în' felul următor: dintpar
tea P. C. R. tovarășii Pârvu Eugen 
și Ohilea loan, iar ca supleanți tov. 
llie Gheorghe și Enea Aurel, din 
partea P. S. D. tovarășii Chiorean 
Aurel și Anagnostopol Nicolae, iar 
ca supleanți tov. Bergfeld S. șî Mun
tean loan.

In aceeași ședință s’a studiat po
sibilitatea ca în cadrul F. U M. cele 
două partide ,să ducă o campaniei co
mună pentru ridicarea producției la 
sate și orașe, pentru intensificarea o- 
perei de lămurire și îndrumare cât 
și de ridicarea nivelului cultural prin 
organizarea de conferințe și serbări 
artistice culturale la sate și la o- 
rașe.

|

IIZINQ STflir.iN“ niN MnsrnudUulIIH „U1Hlum um iiiuuuuiiH
Uzina Stalin este un mare oraș cu 

străzi și bulevarde, cu stopuri la in
tersecții, cua lei de pomi și cu o 
circulație destul de intensă, — totul 
se intinde pe 5oo de hectare și cu
prinde 7o de clădiri.

Până în 1916, nu exista fabrică de 
automobile în U. R. S- S. Din 1916 
pâha în 1924 au existat 4 ateliere de 
reparații. Pe acest nucleu s’a desvol- 
tat uzina Stalin.

In 1924 a început fabricarea ca
mioanelor de 1 tonă jumătate și în 
primul an au fost scoase lo bucăți. 
Producția a crescut de a tunci mereu. 
In 1926, 3ooo mașini. In 193o, 3ooo 
de mașini. In 1932, 25ooo mașini. 
In 1935, 13o.ooo mașini. Azi se fa
brică autoturisme, autobuze, și ca
mioane de Jtone. Uzina ardîn afară 
de filialele din l’ța.1», fffiliale in Mos
cova.

Sarcinile sunt împărțite astfel: U- 
zina Stalin va fabrica autoturismele 
de tip mare, gen Cadillac, uzina 
Maxim Gorki autoturismele mijlocii 
și o alta uzină din Moscova, auto
turismele de tip popular.

Camioanele Z. I. S. de 3 tone pe 
car. le-am văzut în țară sunt execu
tat tot de uzina Stalin-

In uzină - istf 4 ateliere mari 
dc fierărie, din cj-e am vizitat unul. 
ClAcanc mari b?1 f erul roșu ieșitl'din 
cuptoare si prin forme speciale se 
realizează vilbrochenele; cu/cărucioa
re, acestea sunt expediate mai de
parte- In afară de acestea, mai sunt 
5 turnătorii amenajate după ultimul 
model a tehnicei. Am asistat la fa
bricarea pieselor mici. Dintr’un a- 
luat de pământ se pregătesc for- 
m-' în care se toarnă oțelul topit. 
Totul se desfășoară pe o bandă ru- 
hnt>- Lă sfârșit se sparg formele 
se scot piesele, iar pământul este 
fărâmițat în aparate speciale și 
trebuințat din nou, în proporția 
lo la sută

Sala de montaj a camioanelor 
I S (Zavod Imens Stalin) adică
zina cu numele de Stalin, este într’a- 
devăr uluitoare pentru un profan 
O bandă rulantă aduce șasiul gol. 
Cu un sistem de macarale se phsea 
M pe ytțiu absolut toate accesurile,

, fftăhinA, roți, In fața noastră se 
hco i'Iftontajul prin plasarea <i In- 
•rir, -a șuruburilor, vopsit, etc In 
Ve Vi minute, ajungem la ultima o- 
l
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Pășunile și fânețele
din masivul munților vor fi expropriate

perație, turnarea uleiului și benzinei 
și suirea șoferului la volan. Muncito
rii lucrează 8 ore în două echipe.

In curtea principală a uzinei, sunt 
afișate pe un zid portretele mari ale 
celor mai buni muncitori. In atelie
rul de turnătorie, un tabel anunță 
norma obișnuită și pe bază de gra
fice unde se vede în ce tftasură echi
pele lucrează sub sau deasupra nor
mei.

Muncitorii sunt sănătoși, foarte 
bine imbrăcați, veseli și binevoitori, 
lși întrerup cu greu lucrul de care 
sunt absorbiți, pentru^ da prietenoși 
răspuns la întrebări.

Există în cadrul uzinei un insti
tut de mecanică! pentru pregătirea in
ginerilor o școală) tehnică medie pen
tru tehnicienii mojlocii și cursuri pen
tru ridicarea muncitorilor calificați. 
La aceste cursuri participă 12 ooo e- 
levi.

Muncitorii găsesc în uzină 24 de jan Uzina posedă case de odihnă în 
cantine și 35 de bufete, octnasă costă

între 14o — 4 ruble. Salariul este 
de 6oo — 2ooo ruble pentru munci
torii mecanici, 15oo - 2oodo ruble 
pentru cei calificați și între 12oo — 
4ooo ruble pentru ingineri.

Există un contract colectiv de 
muncă cu condițiile de salarizare, a- 
sigurare, îmbrăcăminte, concedii, a- 
sistențe medicale. |.

Comitetul a realizat o casă dd cul
tură și teatru propriu, bibliotecă și 
cercuri artistice. Există locuințe pro
prii pentru ingineri,,tehniccni și mun
citori. Uzina are o fanfară deT2oo de 
executanți, o orchestră de 2oo de 
oameni și un cor de 35o coriști. Se 
fac manifestațiii prtistice tfie uzinei, 
la care asistă până la 3.5oo de spec
tatori Echipa de football a uzinei. 
„Torpcdo”, este anul acesta, a 3-a 
din campionat, iar echipa de natație, 
prima pe Uniune.

Concediul este de 14-3o zile pe

Ministerul Agriculturii a dat dis
poziții Camerelor Agricole din țară 
că în conformitate cu instrucțiunile 
legii de reforma1 agrară sunt exprop
riate și trec în proprietatea statului 
toate pășunile și fânețele ori unde 
s’ar afla ele situate.

Acele pășuni și fânețe cari se a- 
’flă în mijlocul 'ntasiv *or pădurioase 
din regiunea munțiloL ’ a dealurilor 
vor fi reținutei ca rezA ve de stat.

Aceste rezerve voi fi luate în pri
mire de CamCrile Agricolă și admi- 

,nistrate în folosul plugarilor.

Muncitorii brutari din Capitală au 
hotărît să dea din nou timp de o lună 
de zile dini tainul lor dejfăină pe care 
s’o trimită minierilor.

Astfel muncitorii brutari dela moa
ra „Herdan” au colectat 5 ooo kgr. 
iar cei din diferite brutării au strâns 
15ooo kgr. făină, adică un total de 
2o ooo kgr.

Deasemenea, secția Ospătari din 
Sindicatul Alimentar din Capitală, a 
donat suma de' lei 2-3oo.ooo din care 
se vor cumpăra diferite alimlente, iar 
muncitorii dela Regia Publică Co
mercială pentru Valorificarea Lapte
lui au donat 5o kgr. de brânză.

Viața de Partid

Festivitatea închiu-.u cursurilor la 
școala de cadre „Gheorghiu-Dej“ 

a Regionalei Valea-Jiului a P. C. R.
„Vom fi demni de încrederea Partidului” au spus absolvenții școli de cadre 
„Gheorghiu Dej“ a Regionalei Valea Jiului la serbarea închiderii cursurilor

(Continuări In pag. 2)

O echip* de muncitori ai Uzinei Metalurgica 
(URSS ) care ■ mflrit producția cu 400 )■ sulfl,

——LRi» «Ari

Ziarul nostru duce o luptă hotă rîtă pentru consolidarea^ U.etmocVa- 
ției și refacerea țării, pentru rf viața mai Itună a celor ce iriuncesc șl a 
întregului popor.

Peniru ca lupta noastră să fie încununată de succes, rugăm pe a- 
ceastă cale cetitorii noștri ne vie în ajutor. In acest scop, coloanele 
ziarului nostru mint puse la dispoziția tuturor cetitorilor din câmpul mdll- 
HL care vor «A trateze in el problemei; ce-i interesează. DOas^mî'a, 
f'iarulul nostru a înființat o secție specială care va da răspunsuri prin 
ziar la toate tbările ce ne vor

Rut ■■ pe cetitorii noștri să se 
todată s,i ne semnaleze lipsurile pe 

prf meri pentru --- •

fi puse, 
folosească d« acesta av 
care le observa ta r

In ziua de 4 Aprilie a. c, s’a săr- .faptele lor să întărească Partidul și 
bătorit într’un cadru'festiv încheerca prin lupta lor curagioasă să zdro- 
cursurilor unei noui serii a școlii de bească reacfiunea, pentru a putea 
cadre „Gheorghiu Dej” a Regiona
lei Valea Jiului, la sediul Partidului 
Comunist din Petroșani,Serbarea s’a 
desfășurat în pr ezența comitetului 
regional, județean, raional și local.

Cuvântarea tov. dr. Almuly 
directorul școalei

După intonarea Internaționalei de 
către corul absolvenților, tov. Dr. 
Almuly, directorul școlii a vorbit de
spre însemnătatea zilei de bucurie a 
clasei muncitoare, care vede ridicân- 
du.se din sânul'Ci elemente luminate, 
hotărîte și devotate cauzei ci și a 
poporului întreg. Spune apoi că a- 
cești elevi sunt corpul de comanda
ment al Partidului, purtătorii făcliei 
.progresului, că ei au misiunea de a 
da viața liniei Partidului, de a lupta 
pentru aplicarea ei, de a o ap?ira și 
de a se sacrifica pentru ca. Ei încep 
munca în această ca'mpanic electo
rală însemnând 1-ta între forțele celui 
mai real progresași forțele întunecate 
ale reacțimiii. Numele tovarășului 
Gheorghiu-Dej pe care-l poartă școa
la, al vajnicului și neînfricatului lu
ptător al clasei muncitoare să Ic fie 
o călăuză vie în lupta lor, să-i în- 
dârejască în momentele grele ale a- 
ccstci lupte, să-i facă vigilcnți și'mo
dești în clipele de succese

Cuvântarea tov. Mujic Mihal 
membru în C. C. al P. C R. șl 

secretarul Regionalei Valea-Jiulul
In aplauzele furtunoasd'atc asisten 

ței a luat apoi cuvântul tov. Mujic 
Mihai membru în C. C. al P. C. R. 
și secretarul Regionale Valea fiului 

I face apelfla elevii săjlie totdeauna 
t mai devotați, cei mlii cinstiți și 

>i mai hotărlți luptători, car» prin

I

! prin înfrângerea ei definitivă să se 
ducă la victorie lupta pentru recon
strucția țării pentru ridicarea stării 
materiale a clasei, mtmeitoare și a po
porului întreg.

la cuvântul tov Varga
Tov. Varga, responsabilul secției 

dc educație politică a regionalei a- 
rată elevilor că au pus prima piatră 
de temelie la ridicarea nivelului lor

Â

politic. Experiența pe teren îi va 
desăvârși în lupta. Munca este grea, 
dar deaceea suntem) comuniști pentru 
a învinge toate greutățile.

Din partea elevilor tov. Martin 
[loan, spune că se împlinește o lună 
de când au pășit în această școală 
și în tot acest timp au fosit numai 
ochi și urechi. El asigură Partidul 
fie toată hotărîrea și devotamentul 
pe care îl vor depune în lupta pen
tru binele clasei muncitoare și a po
porului întreg, pentru o pace trai- 

I ’onliniiare in p.nfț. 2-a)

Colțul „Istoric1*

Un președinte liberal brăt enist
Organizația brătienistă din Brad, 

are ca președinte pe învechitul lu
ptător „istoric” Dumitru Zapan.

Consecvent politicei duse de șeful 
său marele bancher Dinu Brătianu, 
ciracul sau Zapan un Dinu în ntinia. 
tură, întreține o seric de afaceri cu 
icâștig nctrudit, reușind în lunga și, 
t,ncobosita-i” goană după aur, să 
transforme Banca Populară din Za- 
rand în proprietatclipcrsonală. Totuși 
din „marca grije și dragostea,, pen
tru cei din a căror sudoare și-a adu
nat averi „respectabile”, caută să le 
„deschidă ochii” (mai bine zis să-i 
orbească)) și să prezinte comuniștii 
ca dușmani ai clasei m'unciloarc.

lată ce scrie dl. Zapan într’un nu
măr al ziarului Zarandul din 1033 la 
rubrica muncitorului sub lo zinca: 
(Muncitori întăriți sindicatele națio
nale .

„Comunismlul (marxismul) tinde 
să distrugă sufletele și rațiunea oa
menilor pentru, ca astfel conducă
torii și propovăduitorii «oestei idei

sclintite și acestei, tentative nebune dă 
a distruge ființa umană, se poate 
reduce de fiecare om num'ai în fo
losul lor, iț’dică în folosul acestor 
conducători de turme om'enești”.

Dar din rândurile d-lui Zapan 
poate azi să ghicească orșicine ade
văratele intenții de care a fost stăpâ
nit acest „binevoitor al clasei munci
toare”. Cine nu știe că grija „istori
cilor” de totdeauna a fost, de a face 
din marca Imiassă a muncitorilor o 
unealtă care să muncească numai în 
slujba intereselor egoiste și strâmte 
a unei clici de exploatatori de-ai în
vrăjbi cu celelalte popoare ca a 
’i fie trimiși la război împotriva* 
reselor lor.

Roata nemiloasă a istoriei în 
su i implacabil, a început să 1 
„rosturile istorice”, care încă 
să pună bețe în roată) ș> 

poporul trezit la o voință 
înțelege să mai trudească ' 
sele unei clici care a înșel" 
cut.



ZORI NOr

Lucrând în acord

Cerealele blocate prin convenția de ar
mistițiu se distribue pentru însămânțai’ i

In urma intervenției Comisiei In- Cu mențiunea de a fi întrebuințat

Vom importa unelte 
agricole din URSS

Ziua Orfanilor de război / f .... i. -7 
județul Hunedoara | \ Ceferiștii dm Zam

oo momnenn nrndunfio oii 1ah reușit să mărească producția cu 200%Ziua de 7 Aprilie a. c., a fost pro
clamată, în județul nostru, Ziua or
fanilor de război”.

| Micuții orfani de război din orfe- 
ilinatul Păclișa Hațeg, vor veni cu a- 
ceastă ocazie în orașul 
tru a petrece această zi 
nostru.

Datoria noastră este
cipa intr’un număr cât 'măi 
de a primi cât mai călduros,(pe acești 
copii ai cărodpărinți și-au jertfifvia- 
ța pc câmpul dc luptă-

Progamtll zilei va fi următorul.
— la orele lo dimineață, orfanii 

conduși de tineretul școlar din locali
tate, vor asista la serviciul religios.

— la orele 12, în piața publică, se 
va oficia un parastas pentru odihna 
sufletele părinților lor căzuți pe 
Compui de luptă.

— la orele 13 sfințirea noului se
diu al A. P., din stradaT> Martie Nr.
9- I

— Ia oreie 15 în sala teatrului 
munal va avea loc un festival 
țistic cu un program executat 
orfanii de război/

Deva, pen- 
mijloculîn

Deasemenca datorita acestui fapt 
au reușit să-și majoreze și salarul 
'la 6000 lei pe 8 ore.

Tot muncitorii ceferiști din Za?mj 
au înființat p cantina de unde pri
mesc mâncare cu pâine la prețul de 
1.5oo Ici pe zi.

Muncitorii dela CjF- R, ( dir/Zam, 
au luat hotărîrea ca să lucreze la 
refacerea liniilor ferate în acord. A- 

llstfel ei au reușit ca în decurs de 2 
săptămâni au 8o de niuncitori, să în- 

I trețină atâția km. de linie ferată câți 
km. au întreținut m'ai înainte cu 3oo 
de muncitori.

a părti
ni a re și

de
Autoritățile dc resort au luat mă

suri pentru sporirea la maximum a 
care
pro- 
de

----------    . * «. . * ■ iw •• • U 1 * VMIUU OjJUI 11 vu iu
terminfsteriale de însămânțăr., Co- la msâmanțăn in regiumle țara cari | d|)ctiei de unelte agric0|e, în 

scop au fost alocate fabricelor 
ducătoare importante cantități 
materii prime.

Totuși cantitățile ce se vor 
duce in țară uu vor putea acoperi 
toate nevoile.

Institutul Național al Cooperației 
a primit de curând din partea re
prezentanței comerciale a URSS-ului 
o ofertă pentru livrarea de coase 
și seceri fabricate în URSS de o ca
litate cu totul superioară.

Dată fiind importanța acestei o- 
ferte autoritățile au iuat-o în consi
derare, urmând ca în cel mlai scurt 
timp tratativele în acest sens să fie 
perfectate.

misia Aliată de1 Control din România 
a aprobat să se vândă I.N.CO-P- 
toate cerealele și semințele blocate 
conform articolului 8 din convenția 
de armistițiu.

duc mare lipsă de aceste produse.
S’a obținut astfel 859-ooo kgr.

porumb pentru mlai multe județe din 
țară între care și pentru județul Hu
nedoara. pro-

Reorganizarea secției sindicale a funcționarilor 
publici din plasa llia

—— • W ******

“= e<onomi«i
Reglementarea consumului de carne la Alba-lulia

In ziua de 1 Aprilie 1946, a avui 
loc în sala de ședințe a Primăriei 
Municipiului Alba-lulia, o ședință e- 
conomică, cu Scopuțdc a reglementa 
tăiatul și consumul cărnii.

Au luat parte d-nii: Repede V 
consilier techmc de pe lângă Pre
fectura județului Alba, dl Dr. vete
rinar Alexi Martin) dl. Dr Moga Eu 
gen și măcelarii din localitate.

In
luat

Tăiatul vitelor seiva face labbator 
și numai în urmă achitării taxelor 

.comunale-
Vitele vor fi tăiate numai pc baza 

unui certificat medical eliberat de 
medicul veterinar, iar 
bui să fie sigilată-

— Carnea de vită 
fi consumată Joia și

'în celelalte zile se va consuma carne 
'de ovine.

Pieile vor fi predate ORAP ului

carnea va tre-

și de porc va 
Sâmbăta, iar

Dela

urma desbaterilor avute s’au 
următoarele hotariri:

Serv. Economic Județean

co
ar
de

La 30 Martie 1946, a fost convo
cată la Ilia, o adunare generală a tu
turor funcționarilor publici din plasă, 
pentru alegerea comitetului, la cara a 
luat parte și secretara regională a sin
dicatelor funcționarilor public Kokosi 
Elene.

Adunarea generală a ales următorul 
comitet:

Președinte: Egoru Petru, Vice-pre-

ședinței Maaghfvlci Emanoll, Secre
tar s Pa^ou Vaslle, Casieri Profianu 
Iile.

Membrii: Marla Crișan, Păcurar I.r 
pr. Romul Iacob, Moruț I., Crișan M., 
Albu Romulus și Slanlslav C-tantin.

Cenzorii: Crișan Tr. și MlcȘa Gb. 
Noul comitet ales promite să apere 

interesele funcționarilor sindicaliști din 
plasa llia.

A MARE
\\ de piese teatrale

Festivitatea închiderii cursurilor la 
școala de cadre „Gheorghiu-Dej“ 

a Regionalei Valea-Jiului a P.C.R.

Distribuirea produselor A
petrolijere pentru județul Hunedoara

Repartiția produselor petrolifere, 
se face 'in cea mai mare! măsură pen 
tru nevoile agriculturii In acest scop 
s’a stabilit să se țină lațdispoziția Ca-

Pentru nevoile agriculturii, produ
sele petrolifere vor fi eliberate pe ba 
zâ de bonuri emise dc Camlera^Agri- 

‘ u suprafețele de Cnsa-

antitățile de petrol 
■ce nevoile agricul- 

fi puse la dispo- 
)cva” pentru Con I

Comitetul de artă și cultură din Secția de educație politică de pe. 
lângă Regionala Valea Jiului a PJ C. R. organizează un mare concurs de ( 
piese teatrale. In vederea acestui 'concurs se dau următoarele 
iecte:

1. Lupta poporului împotriva exploatării moșierilor. n
2. Muncitorimea în luptă pentru refacerea economica a țării.
Piesele concurente vor trebui ișă cuprindă unul din cele două sub

iecte de mai sus. Aceste piețsd vor trebui 'să fie trimese până Ia 1 Mai 
[1946, la Regională, în Petroșani, pentru secția de Educație Politică. 
Toate piesele concurente vor fi rețin pite de comitetul de artă și cultură.

Piesele vor fi clasdicate 
buite următoarele premii:

Un premiu I cu suma
Un premiu II cu sumă
Trei premii III cu câte

Sub-

de o comisie Ia Petroșani. Vor fi distrh

lei 
lei

de 
de 
2o.ooo

100.000.

5o.ooo.
lei. i

Urmare din pagina l.a școlii se vor arăta demni de încre-
nică prin înlăturarea rcacțiunii ma- derea pe care Partidul a pus-o în ei, 
nisto brătianite, din caleaprogresului. urmând pilda aceluia al cărui nume 
Tot dm parteaelevilor, tovarășa Mo- îl poartă școala, al tovarășului Ghe- 
țiu Aurora asigură ca elevii acestei orghiu-Dej.

Cuvântarea tov. Mihaii Florascu, din partea C. C.
In aplauze prelungite a luat cu

vântul tov. Mihaii Florescu, din par
tea C. C. El arata că absolvenții 
acestei școli vor avea de muncit în 
împrejurările grele ale pregătirii a- 
jlegerilor. In munca lor ei vor trebui 
să depună nu numai cunoștințele în
sușite în această lună ci șf toata dra
gostea și devotamentul lor pentru 
Partidul nostru, care conduce lupta 
justă pentru binele întregului popor.

In curând se vor împlini o sută 
de ani dela publicarea „Manifestului

Comunist, redactat de Marx și En- 
gels, considerați de unii din contem
porani lor ca niște visători. Aceste 
vise ale lor s’au împlinit, prin apa
riția gioriosă în istoria lumii a pri
mului stat (social, a Uniunii Sovieti
ce.

Trebue să aevm încredere în teo
ria noastră, născută din practică, să 
luptăm pentru aplicarea ei pe teren. 
Să luptăm cu hotărîre îmlpotriva 
reacțiunii, care vrea din nou război, 
să nu ne speriem de greutăți. Să 
ne amintim mereu de sutele de mii

kgi. mu turma >. ...
neral în depozitul „Unirea” O- 
.răștie.

Benzina grea va sta în întregime 
la dispoziția Camerei Agricole.

Din petrolul lamp 5o<y<> din stocurile 
sosite va sta la dispoziția Camerei A- 
cole, 45 la sută, la dispoziția Băncii 
Federale Deva pentru consumul ru
ral, care fi distribuit prir\coopcra- 
tive și 5 la sută la dispoziția Oficiu
lui Economic Județean care va fi di
stribuit populației orașului Deva.

UZINA „STALIN“
din Mosccva

Urmase din pag. l-a

rjurul Moscovei și în Crimeia- Ec 
are un economat cu o fermă de unde 
se aduc cele mai variate produse 
alim*irtare. In hiod regulat uzina are 
rezervate anumite spectacole ale tea- 
rclor mari tfin'oraț, pentru persona

lul uzinei.
Exist.; ,1 grădinițe de copii a că 

ror introțincr» rt' .ne într'o propor
ție de 75f Ia cută, comiaariatuluiisănă- 
tății. Copiii merg l.i școala debneserii 
și sunt primiți in producție la vârsta 
de 15 ani dela caz la caz, după des-' 
vobarea lor psihică și fizică

In timpul războiului, uzina a pro
dus mai ales camioane Acum ingi
nerii au propus și s’a adoptat în ve
derea producției ele pace, un tip nou 
dc mașină de turism, gen Cadillac 
și o mașină mică de gen popular. 
Producția a și început, dar nu încă 
în serie

Anunț
pierdut ra etul de calfă cheln-r 

476h pe numele Păușan 1 in. 
rn! este rugat a-l pred» fa R

I ’Centr f« Deva, itr. 23 Au-
, 2 la Popa loan,
tepsă 10.000 fel,

* _ xw o ——■

Lucrările Consiliului de Securitate La Teheran

Discuțiile cu privire la problema
persană au fost amanate până la 6 Mal

NEW-Y0RK. — Consiliul de Se- Sperăm că lumea știe acum că acest 
curilate al Organizației Națiunilor U- for care este doar un instrument di 
□de s’a întrunit din nou Joi dimineața pace și securitate trăețte și trebue să 
Gromfco, delegatul sovietic, a fostj trăiască*, 
absent la această ședință 0. Byrnes, 
delegatul american luând cuvântul a 
dat ceHre unei propuneri de rezoluție 
In care se declară că in baza pro rd-
riunl Uniunii Sovietice cu privire la 
retragerea trupelor sovietice dl.i Per- 
sia, Consiliul de Securitate afnâoă

Președititrie Consiliului da Securi
tate luând cuvântul a declarat : „Sunt 
sigur că la 6 Mai ne putem aștepta 
că cele două părți să fie într'o ase-

menca situație încât să nu mai fie 
necesară o discuție a prebldmei per- 
Srtne*.

Consiliul a adoptat apoi rezoluția 
propusă de d. Byrnes cu 9 voturi din 
1U, Australia abținându-se dela vot

V itoarea ședință a Consiliului va 
avea loc Marți 9 Aprilie.

i'toul guvern Grec a fost formali
Mitropolitul Damaschinns a demisionat din funcția de regent

discuțiile cu privire la problema ea 
vleto-persanA pana la data de 6 Mei.

După expunerea fflculâ de d. Byrnes 
a luat cuvântul delegi lui Egiptului
care a declarat că U S. trebue leii-, 6TENA. — Partidul popuiist și 
citată peutrucă a ținut i<irr>1 de de i țiartidcle din blocul central au căzut 
ciziile Comitetului. El a mai spus: ] de acord sa formeze un nou gu-

Independența Indiei
trebue să fie recunoscută

SEW. DELFII. — Fruntașul Con
gresului indian Pandit Neliru, a de 
clarat Miercuri ziariștilor ca se vor 
produce turburari imense in India 
„iic că ne place sau nu”, dacă popu- 
'ația Indiei ar afla brusc că nu sunt 
șanse să obțină independența prin- 
tr’un acord.

D. Neliru, careva fi unuli ilin pur 
tatorii de cuvânt ai partidului Con
gresului la conversațiile cu misiunea 
Liinistcrialâ britanică, a adăogat că 
o asemenea eventualitate nu est6 în 
legătură „cu ceeace dorim noi sau

nu, ci pcntrucă condițiile surit de a 
semenea naturtă”.

După părerea sa, ar trebui să se 
recunoască independența indici și sa 
sc lase pc scama indienilor săiși solu
ționeze problemele fără vreo inter 
rație dm afară. „Este întotdeauna 

.greu ah tratezi diferendele interne în 
prezența unui terț care controlează 
situația”, dat fiindcă în aseineneat’-
vcntlialilafe părțile în cauză nu sc 
preocupă decât de manevrele pentr" 

.poziție față dc terți.

Imprimeria jui

vern. Tsaldaris, șeful partidului po- 
pulist, a rost numit ministru dc ex
terne.

A l ENA.

S‘au încheiat
tratativele sovieto-persane

LONDRA. — Vineri dim. s’a sc 
mnat la Teheran un acord între U- 
niunea Sovietică și Iran.

Un comunicat declară că tratati
vele începute la Moscova între pri
mul ministru iranian Sultahen și au 
toritățile sovietice ,au fost continua
te la Teheran după întoarcerea pri
mului ministru, cu ambasadorul so
vietic.

Aceste tratative s’au terminat Vi
neri dim. și s’a ajuns la o înțelc 
gerc deplină asupra tuturor chestiu
nilor.

1- Trupele Armatei Roșii vor e 
I v icua Persia în decurs de o lunii 
și jumătate cu începere dela 21

I Martie.
2. S’a ajuns la o înțelegere pen

tru formarea unei societăți petroli
fere mixte isoivete-iraniană.

3. Cu privirea la chestiunea A-
Toți miniștrii noului merbaidjanului sc vor face aranja-

cabinet grec sunt membri ai grupu
lui popuiist cu excepția reprezen
tanților partidelor de centru care iui 
vor avea portofolii și vor conduce 'ca 

icc-prcședinți.
ATENA.— Tsaldaris, ministrul dc 

; externe al Greciei, a anunțat că noiTl 
|parlament se întrunește la 29 A- 
prilie. Guvernul va cere parlamentu
lui sa hotărască plebiscitul cu pri
vire la restabilirea monarhici.

LONDRA. — Mitropolitul Damas 
cihnos, regentul Greciei, și.a amuitaț 
demisia printr'o tclegralni'ă adresată 
regelui Ocorgc al Greciei în Anglia, 
Noul cabinet a cerul ca regentul său 
răv ânii în funcțiune însă un purtă- 
I 'ut a declarat că această

'ânc Bă fie decisă de

mente pașnice între guvernul per
san și populația Azerbaidjanului.

Tratatul poartă semnătura primu
lui ministru iranian Suitancli și a 
ambasadorului Uniunii Sovietice la 
Teheran.

de comuniști .care au tăzut cu pumnul 
.ridicat, cântând Internaționala. Să 
fim un exemplu de cinste, devota
ment putere de sacrificiu, să iubim 
poporul, să avem încredere în for
țele sale creatoare.

Absolvenții acestei școli/;să nu uite 
că pleacă din Valea Jiului, asupra 
carcia stau ațintite speranțele între
gului popor, undei bravii minieri scot 
cu atâta efort cărbunele din adân
cul pământului, unde tovarășii no- 
ștrii iubesc din adâncul inimii Par
tidul șî confundă existența lor cu 
a Partidului nostru. Pionerii primei 
școli din Pctroșcni purtând numele 
glorios al tov. Gheorghiu-Dej vor 
porni cu tot elanul lor la luptă pen
tru a sdrobi pentru totdeauna pe 
conducătorii reacțiunii defa noi. Ma- 
niu și 'Brătianu.

Pentru acesta ei trebue să lupte 
pentru întărirea F. U. M., pentru 
mobilizarea tuturor forțelor d.'mloc- 
ratice în jurul F. N. D. în bătălia 
pentru câștigarea alegerilor să lu
pte pentru distrugerea urii dc rasă 
și a șovinismului. Înarmați cu cunoș
tințele asimilate in cursul acestei 
luni ei vor păși la munca pe teren, 
cu încredere în Partidul nostru Co
munist, conducătorul luptei poporu
lui întreg.

A urmat apoi un reușit programi 
artistic, organizat și prezentat de c- 
levi. într’o atmosferă de cald entu
ziasm serbarea a luat sfârșit în’acor
durile Internaționalei.

Opoziția din Bulgaria
a sabotat hotărârile dela Moscova

MOSCOVA. — La,’Sofia n fostpu. Declarația constată cu indignare, 
că leaderii opoziției, conducându-ec 
după interesele lor personale și de

.blicata declarația Comitetului Na
țional al Frontului Patriotic, prin care 
sc aprobă constituir' ’ noului guvern I 
al Frontului Patrir, se face apel 8ruP. au făcut să eș.gf 
la toți bulgarii să-i'"spl.ijhle în mod a<*asta înfăptuirea Iprt 
activ. Moscova.

«j. —


