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șî eftânirea vieții
Alcătuirea noului buget al 

statului este astăzi o problemă 
care preocupă nu numai pe spe
cialiști, ci este urmărită cu cel 

• mai mare interes de marile 
masse muncitoare. O revizuire 
a sistemului fiscal pentru alcătui
rea bugetului pe baze democ
ratice este o imperioasă nece
sitate, cerută în interesul celor 
ce muncesc pentru reconstiăicția 
țării.

Astfel cum a fost până acum1, 
toată greutatea sarcinilor buge
tare apasă pe umerii mhrelor 
masse muncitoare a muncitori
lor, țăranilor și, funcționarilor, în 
primul rând. Vechiul sistem1 de 
Sporire a veniturilor prin majo
rarea impozitelor indirecte și a 
taxelor de consumație a fost u- 
Tiul din principalele motive al 
'urcării prețurilor, contribuind a- 
lături de impozitele extremi de 
ridicate pe salar, la scăderea ni
velului de viață al oamenilor 
muncii.

Comitetul dc artă și cul
tură din secția de educație
politică a organizației locale
Deva a P. C. R. organizează
Vineri 12 Aprilie I946 orele
7 seara prima conferință, in 
sala Teatrului Comunal.

Va conferetția tovarășul 
Lazăr Slmion despre

Poziția Partidu'ui 
Comunist Român 

— față da intelectuali —
Intrarea liberă

acoperiți încă dc zăpadă.
In comună totul parc pustiu. 

Doar câte unț copil aleargă sau 
cate /un bătrân pășește încet 
obosi tde adânci bătrâneți.

— Unde sunt gospodării sa
tului? — întreb eu pe un bă
trân —-

Apărător al intereselor!tnasse- 
lor largi populare Partidul Co
munist Român luptă pentru o 
mai dreaptă și mai democrati
că așezare a sarcinilor publice. 
Poziția lui față de această pro
blemă a fost definită încă la 
Conferința Națională din Octom
brie, 1945, când a arătat necesi
tatea revizuirii sistemului fiscal 
și a reducerii taxelor la produ
sele de mare consum precum șî 
a trecerii sarcinilor bugetare pe 
venituri, pe calea* * * * * 7 impozitelor di

In comuna Vinerea din jud. Hunedoara |

Munca câmpului este în plină desfășurare
Eri stăpânul comunei era moșierul Mihu și 
astăzi sunt stăpâni oamenii muncii ogorului

Campania de insemânțări din primăvara aceasta, este pri
ma în care munca câmpului a început sub semnul proprietății 
țăranului asupra pământului, în pace și libertate.

Astăzi, ciocoimea nu mai poateinsulta prin cuvinte mur
dare și dispreț pe muncitorii agricoli, care ne asigură hrana 
cea de toate zilele.

Locuitorii comunei Vinerea — ca cei de pretutindeni în 
toate colțurile țării — își muncesc cu drag glia — puțină câ
tă este — pentrucă știu că este a lor și că numai ci care o 
muncesc îi vor aduna roadele Așa estea, zi și așa Va fi pe Veci.

In timp ce comuna pare pustie 
câmpul nste un mare șantier

Era înfr’o Sâmbătă când a'rni 
vizat comuna Vinerea. Ea este 
așezată pe pârâul Cugi ru- 
lui, și spre răsărit în depăr
tări, se zăresc munții Sureanu 

recte cu excepția impozitului pe 
‘salariu, care este extrem de ri
dicat.

Prin lupta sa pe câmpul de 
bătae, iar acum pe frontul|țrn!un- 
cii, poporul muncitor și-a cu
cerit dreptul de a nu suporta 
singur greutățile economice pe 
care alții le-au provocat, și pe 
care încearcă încă să le spo
rească. Aceștia și; cei ce s’aUjîm- 
bogățit în urma războiului tre- 
bue în primul rând să suporte 
sarcinile bugetului, de care sta
tul are nevoe pentru reconstruc
ție, pentru înzestrarea agricul
turii, pentru refacerea și activi
zarea industriei. Impunerea se
veră a marilor averi acumulate 
în timpul războiului,)a celor rea- 
lizate'pe cale ilegală, este c/mă-

| ZoLtiftuare in pag. 2-a)

iotrjurs mare meeting de protest 
H muncitorii mineri din regiunea Criscior-Gurabarza 

au înfierat acțiunea criminală a uneltelor reacțio
nare de a sparge unitatea muncitorească

S'a cerut arestarea autorilor actului de agresiune îndreptat împotriva toV. 
Cristea. Muncitorii manifestează pentru unitate. 
Solldarltafer muncitorilor din împrejurime

Clicile reac(ionare — fasciste, grupate în jurul lui Maniu și 
Biătianu, simținJ pe zl ce trececă speranțele lor de a veni la 
conducerea țării sunt spulberate, ca poporul, care a fost min
țit, înșelat și aruncat în mizerie [ de aceste clici nu se miai lasă 
acum amăgit de vorbe goale, recurg la tot felul de acte de 
provocare pentru a compromite regimul democratic. Teoarea, 
huliganismului, ațâțările șoviniste, îndemnurile la ură și des- 
binare, specula și sabotajul, minciuna sfruntată fac parte din ar
senalul lor politic. Atacurile lor sunt în
dreptate în special împotriva clasei muncitoare, ai cărei duș
mani dc moarte sunt. Prin anumite elemtente trădătoare cum
părate din rândul munci tor brăi ei caută să provoace discordia 
ți neînțelegeri, care să ducă la desbinarea muncitorimii. Acea- 
Ma vor ei: să desbine clasa muncitoare, să-i spargă unitatea 
de luptă, pentru a o putea exploata până la șânge. Acești 
trădători, au cutezanța să se numească „prieteni” ai munci
torilor în wd*; dmp aduc cele mai grave Insulte la adresa C. 
G. IW. iar conducătorii muncita riloi sunt atacați și maltratați.

După cum ă'm) arătat și în 
numărul trecut, zilele trecute 
tovarășul Cristea Aron, preșe
dintele Uniunii Sinidicatelor Mi
niere, tovarășul Iancu Andrei, 
secretarul regional al Sindica
telor Miniere au fost crunt bă
tuți dc niște derbedei, îmbătați 
și plătiți de elemente reacționa
re din conducerea Societății 
Mica cu scopul de a sparge 
unitatea muncitorilor (minieri 
din regiunea Crișcior, Oura- 
barza.

In dimineața zilei dc 9 Apri
lie, peste trei mii de munci
tori minieri considerând că a-

— Apoi mă rog toți simt 
<lu i la munca câmpului. A ve
nit vremea să muncim pămân
tul.

Pe când satul este pustiu 
câmpul este un marc șantier.

Munca câmpului este în 
plină desfășurare

Pământul acoperit dc raze
le aurii ale soarelui este scor
monit dc plugurile trase de 
plăvanii frumoși și bine în
treținuți,i ar grapele nivelează 
arăturile unde apoi fete și flă
căi, bărbați și femei, muncesc 
la semănatul cartofilor, dc un- 
___________________N. FARC 

(UonUnuart in pag. 

ceastă jignire le-a fost adusă 
?în primul rând lor, au lăsat lu
crul în semn de protest și s’au 
întrunit într’un mare m'eeting 
pentru a-și manifesta solidari
tatea și simpatia pentru tov. 
Cristea Aron și C. O M. ce
rând arestarea și pedepsirea e 
xemplară a trădătorilor provio- 
cători Roman Oheorghe, Ro-

Au și istoricii unele calități 
ale lor pe care nici noi nu le 
contestăm.

Una dintre „marile lor cali
tăți” ar fi obrăznicia și mește
șugul cu care caută întotdeauna 
să inverseze și să denatureze 
lucrurile.

Spre a ne edifica nu avem 
decât să-l ascultăm pe avoca
tul Balomir din Petroșani, vor
bind ca „reprezentant1 al munci
torilor” din Valea! Jiului la con
gresul dinist din I lațeg. „Va
lea JiUuii, a spus dl. Balomir, 
care în trecut era Valea Feri
cirii azi a deveni tValea Plân
gerii”.

Nu putem trece fără a ne 
opri peste afirmația dc fariseu 
a acestui auto-exponent al cla
sei muncitoare.

Cine nu știe cum au fost'tra
tați și exploatați dc către re
gimurile din trecut, 'm'uncitoiii 
din Valea Jiului, crcindu-li se 
condițiuni dc viață insuporta
bile, cum a fost sistematic sa
botată aprovizionarea cu ali
mente și articol" de imbrăca- 

man Ștefan, Român Sabin, a 
'funcționarul Jula și a complici
lor lor.

Meetingul a fost prezidat de 
tov. Mucea Gheorghe, secre
tarul sinaicatului. După ce a 
vorbit tov. Jurca Nicolae, înfie
rând acțiunea acestor trădători, 
muncitori cer șă vorbească tov. 
Cristea Aron.

Vorbește tov. Cristea
Luând cuvântul, tovarășul 

Cristea a spus printre altele:
„Constat că în munții Apu

seni există încă! o clică dedfeaC- 
ționari, care caută să saboteze 
prin aurul lor regimul demo
cratic actual, cumpărând indi
vizi din rândul muncitorilor 
pentru a le trăda interesele 
(strigăte jos cu ei).
De când existățun regim1 demo
cratic la noi în țară aceste eli
tei nu dorm1. Ele caută să facă 
provocări pentru a ne compro
mite atât în țară cât și în stră- 

C. MAGDALtN

(Continuare io pag. 3-a)

Colțul „Istoric"

minte neglijându-se almlenajarea 
unor locuințe omenești pentru 
mineri. Condițiunile imateriale 
extrem de grele) au făcut ca,(mî- 
ncrii să nu mai poată da un 
randament normal iar pe mulțt 
dintre ci i'-au făcut să pără
sească regiunea căutându-și în 
altă parte mijloace mlai bune 
de existență.

Dar pentru a arăta și mai 
'limpede fericirea pe care isto
ricii au dat-o minerilor e sufi
cient a aminti miasacrul dela 
Lupcmi din 1929 când atâția 
muncitori au fost împușcați pt. 
că au avut curajul să-și ceară 
dreptul la viață.

Noi știm că nu după feri
cirea minierilor plânge avoca
tul Balomir ci după! Tcricirea 
pecarc o aveau cei ce trăiau 
din sudoarea celor trudiți și 
printrcaceia la loc dc frunte se 
gașca și Balomir.

Că dl. Balotniițar dori (să[m|af 
(fie ce a fost nu ne îndoim dar 
suntem1 convinși că nu o să-și 
vadă dorința împlinită. 1

ION M1NELRUL



ZORI NOI

PENTRU TL
NOI

Sfaturi pentru plugari

Creșterea puilor de cloșcă
Creșterii pasărilor trebue 

să le dăm atenție deose- 
Dită, pentrucă dacă vom ști 
să-i creștem vom avea pă
sări sănătoase.

După ce cloșca a cioc
nit ouăle și puii sunt scoși 
din coajă, ei se lasă sub 
ea până când se usucă de 
umezeală. După aceasta se 
iau puii și se pun intr’un 
loc călduros, pentru ca să 
nu-i calce sau să-i striveas
că cloșca.

Acei care se nasc după 
24 de ce, sunt mai slă
buți decât ceilalți și din a- 
ceastă cauză ei se îmbol
năvesc mai repede. Prin 
îmbolnăvirea lor. ei primej- 
duiesc si sănătatea celor
lalți. Deaceea este bine ca 
acesh pui dacă sunt prea 
slab:, să fie omorâți sau în
depărtați dela creștere. De 
asemenea vom mai înde
părta dela Creștere pe toți 
puii șchiopi, orbi, cu un 
picior, mai scurt, cu gâtul 
strâmb etc., pentrucă aceș
tia mai mult se chinuesc 
și totodată se îmbolnăvesc 
și ceilalți.

Trebu'e să avem grijă 
ca puii să-i ținem în came
ră călduță, bine aerisită să 
nu aibă ferestrele și ușile 
sparte.

Când este timp frumos, 
se pot scoate puii afară.

Tot timpul trebuie să fe
rim de umezeală pentrucă 
să nu se răcească, din care 
cauză pol să moară ușor.

Pentrucă păsările mari 
să nu mănânce mâncarea 
puilor, vasul cu mâncare 
se pune într'un țarc, prin 
gratiile căruia pot pătrunde 
numai puii.

Noul buget și eftinirea vieții
Urmare din pig I a 

sură dreaptă și necesară, impu
nerea capitalului neproductiv pe 
de altă parte ar aduce nu numai 
importante venituri dar ar fi în 
acelaș timp un îndeinh pentru 
învestirea lui în activitate pro
ductivă.

Acei ce munceac, salariafn 
care au consimțit din patriotism 
la atâtea sacrificii, au dreptul 
eă pretindă că să nu mai fie sin
guri în Suportarea greutăților. 
Sacrificiul lor nu poate dura la 
infinit. Iată de ce este necesară 
ușurarea sarcinilor fiscale care a* 
pasă asupra salariilor și în a- 
celaș timp reducerea taxelor Ia 
Articolele de prima necesitate și 
de mare consum1,, astfel ca sa
lariatul să aibe posibilitatea să 
se aprovizioneze la un preț co
respunzător puterii de cumpăra- 
rare a Salariului său.

Duminecă 7 Aprilie, în cadrul 
campionatului districtului „Valea 
Mureșului1* a'au jucat matcliurile 
de mai jos cu următoarele re
zultate :

LA SIMERIA:
Corrlnul a învins Mstalosport 

cu 2-0, au marcat: Bretolu șl 
Lovas, D«la învinși portarul Fi- 
lip a apărat excelent aalvftndu și 
echipa dela un scor mai mare.

Alcătuit astfel, bugetul poate și 
trebue să contfbue la eftinirea 
vieții astfel că, ușurând situația

După 6 7 săptămâni, când 
cloșca îi părăsește, puii 
trebuesc feriți de pisici, șo
bolani etc.

Deasemenea puii care 
se îmbolnăvesc trebuiesc 
izolați sau omorîți, pentru 
ca restul să nu se îmbol
năvească

Cloșca trebuie controlată

In corn. Vinerea munca câmpului 
este în plină desfășurare

Urmare din pagina l.n

de peste câteva luni belșugul 
va curma lipsurile de azi.

Peste tot întinsul țarin ei, 
oamenii mbncesc prin întrece
re în muncă. Fiecare își 'mlun- 
cește la timp ogorul, fiind con
vins că nu ma> astfel păMlân- 
tul va da din nou belșugul 
care de data aceasta va intra 
în hambarele celor ce Muncesc.

Pe timpuri stăpânul comunei 
era moșierul Mihu iar astăzi 

stăpâni sunt oamenii 
muncii ogorului

Cu câțiva^t hi în urmă 
povestește Herlea Nicolae un 
țăran tânăr — pe când trăia 
moșierul Mihu aproape întrea
ga comună precum>și cele dim- 
prejurimi. lucrau în dijmia la 
„domnu țăran de frunte”, și 
toți tr ebuia să-i ceară hrana 
cea de toate zilele cu mari plo
coneli și închinăciuni.

Bine a făcut guvernul Groza 
că a expropiat pământurile 

moșierilor a spus țăranul 
Lupaș Crăciun

„Eu nu fac politică și nici 
nu am primit pământ în urma 

materială a oamenilor muncii să 
se creeze totdeodată condițiuni 
favorabile efortului pe Care îl, 
depun pentru refacerea țării. 

/ « CPOIITIIL
M J POPULAR <

Rezultate sportive

sâ nu aibă parazili. cari 
trec si la pui. Ca să ferim 
cloșca de paraziti, îi facem 
o scăldătoare de nisip fin, 
amestecat cu flori de pu- 
cioașă și cenușe.

Dacă vom crește puii în 
felul acesta vom evita moar
tea lor și vom avea pui 
sănătoși.

împărțirii pământului, însă 
spun că ceeace a făcut guver
nul Groza pentrifȚărani a făcut 
atâta dreptate pe care n’a fă
cut-o nici un alt guvern în tre
cut.

In trecut moșierul Mihu ne 
purta zeci de ani numai cu 
minciuni și își bătea joc de' toți 
sătenii”.

împărțirea pământurilor s’a 
făcut după dreptate

După cele povestite de în
dreptățiți, reese că împărțirea 
pământurilor a fost făcută du
pă dreptate. A fost împărțit 
pământul invalizilor, orfanilor, 
văduvelor de război, luptăto
rilor șl celor săraci, împărțin- 
du-se dela o jumătate până Ia 
unu și jumătate.ha. Față de Nu
mărul 'mare de îndreptățiți, pă
mântul este puțin. Cu toate a- 
cestca toți simt mulțuMliți, pen
trucă pământul puțin cât este, 
este al lor și-l muncesc cu drag.

Aceasta este realitatea de- \ 
spre care maniștii și brătieniș- 
tii răspândesc minciuni de ne
crezut.

Am părăsit comuna cu con
vingerea că oamenii mhneii 
nu se vor mai lăsa amlăgiți ni 
ciodata de minciunile „istorici
lor” in frunte cu Maniu șr'Brâ- 
tianu și sunt liotărîți să-și a- 
pcrc glia pe veci.

C.F. R -Slmeria a învlna A, C’ 
F. R-ul cu categoricul scos de 
9 0 (3-0). Jocul a fost in gena- 
ral slab, sin diealițtii necontând 
decât o singur* repriză. Au mar
cat : Găram 3, Gogu 3, Pidu- 
rean, Paacu șl Țârlea.

LA HUNEDOARA
U, F. H a dispus de U. M.C. 

(Cuglr) cu 7-1.
LA BRAD

Mloa-C,S,0, 3-0 (forfait).

Invalizii de războiu
\ In toate compartimentele vieții noastre se remarca grija 

guvernului de a remedia greutățile lăsate ca moștenire, de 
către guvernările de până mai eri.

Una dintre problemele căruia guvernul îi acordă 
toată solicitudinea, este sprijinirea invalizilor, de a-șț croi un 
rost nou în viață.

Ducă sub regimurile reac ționare din trecut aceste victime 
ale războiului, erau sortite mizeriei și candidați direcți ai 
cerșitului, iar tând un grup de invalizi a eșit pe străzile Bu- 
cureștiului să-și ceară drepturile, guvernul de atunci le-a ră
spuns prin a-i stropi cu apă, astăzi invalidul e privit ca un 
erou, care atunci când datoria l-a chemat să lupte împotriva 
hoardelor fasciste, n’a precupețit nimic dăruindu-și totul pen
tru cauza dreaptă a poporului.

Pornind dela premiza că numai bine organizați, inva
lizii ^orfanii Iși văduvele își vor putea cuceri drepturile lor 
din inițiativa Apărării Patriotice aceștia, și-au ales dintre ei 
comitete de conducere.

Scopul este clar; invalizii, orfanii câfși văduvele creindu-și 
o organizație a lor în cadrul Apărării Patriotice, își vor 
putea câștiga mai ușor revindecările lor și drepturile recu
noscute prin lege.

S’a stabilit, astfel într e altele, ca în comisiile de reformă 
agrară, să fie inclus câte un invalid pentru a susține dre

pturile invalizilor la ultimele rectificări ce se fac în vede- , 
rea desăvârșirii reformei agrare. j

Reușind să-i consolidă exi stența și un standard de viață 
adecuat condițiilor lui speciale, invalidul va fi pus la adăpost 
de către încercările meschine ale reacțiunii, de a-1 trans
forma în unelta lor politică.

Scontând pe grija imensă a guvernului, pe concursul efectiv
și contribuția uriașă a Apărării Patriotice, suntem îndrituițî 
a crede că rănile acestea lăsate de război, vor fi definitiv 
vindecate. ■

Înființarea secției I. O. V. R.
\pe lângă 31. P. la Hunedoara
In ziua de 7 Aprilie a. c., în 

sala cazinoului U. F. H. din 
Hunedoara, a avut loc o șe
dință ai nvalizilor, orfanilor și 
văduvelor din plasă în vederea 
organizării secției I. O. V. R. 
pe lângă Apărarea Patriotică.

După desbateri însuflețite, la 
care invalizii, văduvele și or
fanii de război prezenți, luând 
cuvântul și-au expus nevoile se 
procedează la alegerea comite

Festival artistic dat de tineretul din Ghelar
\ Tineretul clin Olielar a pre- 

Xntat în prezența unui mare 
număr de asistenți, un reușit 
festival artistic.

Prietenul Lobonți Moise vo.- 
bind cu această ocazi despre 
„Unitatea tineretului muncito
resc’' scoate în evidență nece
sitatea înfăptuirii acestei uni
tăți.

„Acum când clicile „istorice” 
încearcă din nou să manevreze 
tinerelul, să-l împingă la ac
țiuni huliganice, antisovictice, 
șovine, să teeparței tineretul 
muncitoresc de o conlucrare 
strânsă pe plan politic cu cei
lalți tineri dcsbinarca ar în
semna un act de neiertat.

Se impune așa dar, ca orga
nizațiile tineretului, Tineretul 
Progresist și Uniunea Tinere
tului Socialist să meargă unite 
pentru a grupa în jurul lor pe 
toți tinerii democrați pentru a 
realiza practic Federația Națio
nală a Tineretului.

Programul compus, din cân
tece executate de fanfara și de 
corul tineretului, dintr’un ha
zliu monolog și poezii recitate 
cu mult talent de către tineri, a 
delectat publicul asistent. 

tului de plasă,'în fruntea căruia 
este ale prietenul invalid Bo- 
taru iar ca delegat al plasei 
Hunedoara în comitetul jude
țean a fost ales prietenul inva
lid Stănilă Gheorghe secretar 
prietenul Buldoni, urmând ca 
ceilalți membri în comitet să 
fie aleși pe notariata în urm* 
consfătuirilor pe care le vor 
avea invalizii în comunele kx 
respective.

Serbarea s’a sfârșit într’o 
atmosferă de caldă prieteni» 
toți tinerii ducând în su
fletul lor hotărîrea dârză de a 
contribui efectiv la realizarea 
unei unități desăvârșite, de ac
țiune și de colaborare cu cefe- 
lante organizații de tineret fiind 
sigur că numai așa vor reuși 
Să-și croiască o viață mai lumi
noasă și mai bună ca în tre
cut.

Publicațiune

Primăria orașului Deva con
cesionează în ziua de 27 Aprilie 
1946 la orele lo în camera Nr. 
27 — prin licitație publică con
form1 art. 87 — llo L. C. P. 
serviciile de vidanjarc și eca
risaj.

Condițiunile de licitație se 
pot vedea la Primăria orașu
lui în orele oficiale. — Prețul 
inițial pentru admiterea ofer
telor este de Lei 80.000 anual.

La caz că licitația nici Ia a- 
ceasta dată nu va avea rezul
tat, concesionarea se va face 
Y>rin „bună învoială”.
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Meetingul de protest al muncitorilor din Criscior
Urmare din pag. l-a

inătate, mai ales acum în prea
jma încheerii tratatului de pace. 
Faptele petrecute aci acum câ
teva zile fac parte din aceeași 
manevre ale reacțiunii. Aceste 
clipe s’ui petrecut și la Ma
laxa, anul trecut, când a fosta- 
tacat cu gloanțe tov. Oheorghe 
Apostol, pentrucâ reprezintă 
1 .âooooo de muncitori organi
zați din România. A fost atacat 
tov. Lotar Rădăceanu pentrucâ 
este ministrul fntmcir și reacțiu
nii nu-i convin legiuirile sin
dicale elaborate de Ministerul 
Munci.

Dacă eri eu am fost bătut, 
acest atac nu a fost îndreptat 
împotriva mea, ct împotriva ce
lor 5o.ooo de minieri din 
România. Lor nu le convine că 
muncitorii din Valea Jiului mă
resc producția

După c« demască felul în 
care fostul președinte al Sin
dicatului Roman a sabotat inte
resele muncitorilor, astfel c) 
nici până azi contractul colectiv 
nu a fostîncheat, iar muncitorii 
nu sunt aprovizionațti cu cele 
strict necesare,, tov. Cristea a- 
rată motivele pentru care a fost 
săvârșit actul de agresiune îm
potriva sa. Principalul motiv, — 
spune tov. Cristea, - a fost 
acela că am încercat să indiciu 
un Front Unic adevărat, să fac 
să dispară orice ură dintre 
muncitori și într'adevăr, mun
citorii și-au dat mâna. (Aceste 
'cuvinte ale tov/CriUca sunt su
bliniate cu puternice aplauze și 
strigăte ca: Trăiască F. U. M. 
vrem să ne dăm mâna, să dis
pară orice desbinareîn're noi!)

Noi nu vrem'să ajungeați1 un
de am aiuns după războiul tre- 
fcut. Atunci s’a înființat un sin
dicat, care a început să ducă 
lupta împotriva exploatării ne
miloase a muncitorilor de către 
Soc. Mica Soc. Mica pentru ca 
să zădărnicească această lup
tă a făcut un sindicat galben și 
'după aceea le-a desființat pe 
Amândouă. Noi care am văzut 
"lucrul acesta și am s iuțit urmă
rile lui nu trebue să ne lăsăm 
provocați.

Cerem guvernului să ia mâ
luri grabnice împotriva indivi
zilor care depășesc cadrul lc-

Plecarea delegaților 
C. G. M.-ului din 

România la Paris
Vineri dimineața, la ora 8, 

cu un avion „Lares”, a plecat 
la Paris o delegație a C. O. 
M. din România în frunte cu 
tov. Chivu Stoica vice-preșe- 
dintele C. O. M. și tov/A. Șer- 
ban secretarul general al C. O. 
M spre a lua parte la congre
sul C. G. M. din Franța unde a 
fost invitată. 

gii, amenințând democrația pt. 
apărarea scopurilor lor perso
nale. Noi nu mai vrem' teroare, 
nu mai vrem1 să muncim cu 
puști și mitraliere la spatele 
nostru, nu mai vrem1 să trăim 
timpurile când făceam totul de 
frică. Noi vrem să trăim liberi 
și liniștiți împreună.

In aplauzele pline de entu
ziasm ale celor peste trei 'mii 
de muncitori, tov. Cristea își 
închec cuvântarea strigând:

Trăiască Frontul Unic Mun
citoresc! Trăiască solidaritatea 
clasei muncitoare și Jos trădă
torii, care cauta,să spargă acea- 

’stă unitate! f
Faptele mârșave săvârșite de 

trădătorii vânduți reacțiunii au 
indignat profund întreagă mun
citorime din împrejurimi, care 
solidarizându-se cu minițrii din 
regiunea Ourabarza — Crișcior 
a trimis reprezentanții ei pen
tru a aduce salutul și asigura
rea solidarității sale.

Au mai luat cuvântul o serie 
muncitori, printre care secreta
rul sindicatului salariaților C. F. 
R din Brad, tov. Oroza Nico- 
lae, Munteanu, prietenul Văran 
Sabin, tov. Rusii, Csabai, din

Prețul oficial al pâinii
Diferența între vechiul și noul preț va fi suportată de Stat 

și întreprinderi pentru salariații cu venituri 
nete lunare până la 300.000 lei

Iu ultima ședință a Consiliu
lui superior economic a f.st 
desbătută și rezolvată proble
ma prețului pâinii.

Prețul oficial al pâinii se sta- 
fblește la 7oo lei bucata dei 6oo 
grame.

Ce diferențe vor plăti patroni
In localitățile unde intervine 

acum o diferență între prețul 
cu care se vinde pâinea în pre
zent și noul preț stabilit mai 
sus, aceasta diferență va fi su
portată de întreprinderi pen
tru următoarele categorii de 
salariați și membrii familiilor 
lor.

a) cei cu un salariu net până 
la 3oo.ooo Iei lunar, indiferent 
de numărul membrilo' familiei 
(soție și copii minori pentru 
care primește alocația de co- 
P’b;

b) cei cu un salariu net peste 
3oo.ooo lei lunar, având 5 sau 
mai mulți membri în familie 
(inclusiv salariul). Pentru aceș
tia întreprinderile vor suporta 
diferența numai pentru miem- 
’brii familiei depășind 4 persoa
ne.

Pentru salariații publici, pen 
sionari și 1. O. V. R., dife
rența va fi suportată de stat, 
în următoarele proporții:

a) In categoria l-a de sa
larizare; integral,

La categoria 11-a de salariza- 

partea funcționarilor, iar în în- 
cheere tov. lancu Andrei se
cretarul regional al sindicatu
lui minier.

După terminarea cuvântărilor 
muncitorii în |unanirmtatei au vo
tat o moțiune trimiisăguvernului 
în care protestează împotriva 
uneltelor criminale din slujba 
reacțiunii, care au pregătit ata
cul criminal în ziua de 6 Apri
lie împotriva tov. Cristea A- 
ron și lancu Andrei, au insultat 
O. O. [M. Uniunea Minieră țși re
gimul democrat. Moțiunea cere 
arestarea criminalilor și curăți
rea Soc Mica de elemente sa
botoare reacționare. In acelaș 
timp s’a expediat o telegramă 
către Ministerul de Interne, 
prin care se cere imediata are
stare a vinovaților.

Diipă masiă'a avut loc într’un 
spirit dc strânsă solidaritate a- 
Iegerea noului comitet sindical. 
Noul comitet fornîat din comu
niști și soc.-dem. are în frunte 
pe tovarăși: Plejșța' Oheorghe 
președinte, vice-președinte Ști
rb Dumitru, Secretar Mucea 
Oheorghe, casier Oprișa lu- 
liu, cenzori: Lucaci Ștefan și 
Receanu Dumitru.

Te: 75 la sută din diferență.
In categoria IlI-a de salariza

re: 5o la sută din diferență.
— Pentru cei ce locuiesc în 

mediul rural, Statul nu va su
porta nici o diferență dc preț.

Comisariatul General al Pre
țurilor urmează a întodnui de
cizia respectivă, în conformita
te cu cele stabilite de Consiliul 
Superior al Economiei Naționa
le.

Vești din Abrud

Descoperirea unor escroci la Abrud
In săptămâna trecută a fost 

descoperită o nouă aventură a 
contrabandiștilor Ciora Oerasiu 
Lupu Mărioara vechi clienți a 
poliției din Abrud, care au a- 
tras de astă dată în cursă și 
pc tânărul Sușa Traian din ? 
ceia localitate.

Excrocii s’au deplasat la A- 
rad unde au reușit să înșele pe 
un locuitor, vânzându-i în loc 
de aur, aramă în valoare de 
lei 24.ooo.ooio.

Datorită vigilenții poliției din 
Arad, care a fost în strânsă 
legătură cu poliția din Abrud, 
aceasta din urmă a izbutit să 
pună mâna pc acești nemerni
ci în momentul când au sosit 
acasă.

Cioara Ohcrasiu și Lupu M-

Descoperirea unor bande 
v de tâlhari care operau în 
A uniforme militare sovietice

In cursul nopții de 27/28 Ia
nuarie 1946, o bandă de tâl
hari compusă din cinci indivizi 
din care doi îmbrăcați în u- 
nîformă sovietică și înarinâți, 
au atacat și jefuit pe locuitorul 
Oâjob Iosif din corn. Georgin 
jud. Hunedoara.

Tot jn aceiaș noapte au fost 
omorîți prin împușcare locui
torii Buda Iosif și Buda Nico- 
lae ambii din corni Cigmăn jud. 
Hunedoara. La fața’locului s’au 
'găsit: o bonetă, doi epoleți so
vietici și un tub de armă Z. B. 
Astfel s’a putut constata că a- 
tât furtul săvârșit în comuna 
'Oeorgeni cât și crimele din 
Cigman au fost comise de a- 
ceiași bandă de hoți cari au 
îndrăznit să îmbrace uniformă 
sovietică.

După o muncă încordată de 
8 zile jandarmii din sectorul 
Geoagiului, au reușit să pună 
mâna pc tâlhari pe cari îi no
tăm mai jos:

Bogdan Armie, Bogdan An
drei, Bătrânul Pavel, zis Țin- 
țaru Ion, Bogdan’Precup, Bog
dan Ana, Patrun Marița, Pet- 
run Solea, și Bogdan Petru.

La percheziția cari li s’a fă
cut au fost găsite mai mhlte 
haine militare, un pistol și o 
armă Z. B.

Fiind duși în fațal popula
ției din comunele pe unde ei 
au operat, au declarat cum au 
pândit pc la ferestre și cum 
au procedat la jafuri, recunos
când și alte furturi.

Populația Plasei Oeoagiu în 
frunte cu autoritățile aduc pe 
această cale m.uRe (mulțumiri 
Plot. Major. Popa loan Coman
dantul Sectorului de Jandarmi 
Oeoagiu, precum și jandarmî- 
milor ^cestui Sector, care s’au 
distins iu urmărirea identifica

arioara au fost duși din nou la 
"Arad pentru cercetări iar Sușa 
Traian nu a putut fi prins1 până 
în prezent.

La percheziția făcută s’a gă
sit asupra lor marfă în valoa
re dc 9.000.000 lei cumpărată 
la Arad iar restul sumei a fost 
găsită la locuințele acestora în 
bani gata.

Noui condamnări pen- 
/ tru sabotaj economic
\ Jrdecitoria Mixtă din Deva 
a'oondamnat pentru speculă pe 
următorii: Alini șan loan din 
Deva cu 20n 000 lei, Almășan 
loan fiul cu 200.000 lei șl pc 
Orban Marla din Simeria cu 
50.000 II amendă. 

rea _prinderea acestor temuți 
tâlhari, care băgaseră Spaimă 
în populația întregului Județ și 
care prin metodele lor aduceau 
prejudicii și defăimare Armla- 
tei Roșii. r

Munca depusă de jandarmii 
Sectorului Geoagiu șă ne fie 
indemn la munca pentru a prin
de toate bandele de tâlhari care 
neliniștesc populația împiedi
când o în mtinca sa de recon
strucție a gospodăriilor lor și 
prin aceste a țării noastre dra
gi-

BADEA STAN 
plutonier jandarm

Banca Federală „Deva“ 
a băacibr populare și cooperativelor 

din județul Hunedoara — Deva

Convocare
In conf. cu disp art. 36 ți 43 dia 

■tatute și potrivit hotărârii Comisl-i 
Interimare a Băncii Federale „Deva“ 
din 30 Martie 1946 se aduce Ia cunoș
tința tuturor unitlților Cooperative a- 
filiate, că sunt convocate a lua parte Ia

adunarea generală ordinară
a Băncii Federale »Deva« din Deva pt. 
gestiunea anului 1945 ce va avea loc 
in ziua dî Marți 23 Aprilie 1946 ora 
9 a m la sediul Federalei din Deva 
str. 23 August Nr, 7.

Da:ă in această zl nu se va întruni 
numărul de membri prevăzut art 4 3 
din statute, ședința se amână pentru 
ziua d« Miercuri 24 Aprilie 1946 la a- 
oeiași oră in acelaș local și cu aceiași 
ordine de zi, când se vor lua hotărâri 
valabile cu oricare ar fi numărul uni
tăților Cooperative afiliate,

ORDINEA DE ZI:
1, Constituirea biroului, verificarea 

delegațiilor și constatarea reprezentării 
unităților Cooperative afiliate.

2, Darea de scamă a Comisiei Inte
rimare asupra gestiunii anului 1945,

3, Raportul Comisiei Cenzorilor.
4 Aprobarea bilanțului și contului 

profit șl pierdere pe 1945.
5. Descărcarea Consiliului de Admi

nistrație și a Comisiei Interimare de 
gestiunea anului 1945.

6. Alegerea Consiliului de Ad-țle in 
Întregime conf. deciziei Minist. Coope
rației Nr. 3841 I 945 și No. 819 I 1946.

7. Alegerea Comisiei de Cenzori și a 
3 cenzori supleanți

8. Fixarea sumei maxime până la 
care se poate împrumuta Federala In 
cursul anului 1946

9 Fixarea sumei maxime ce se poate 
acorda ca Împrumut unităților Coope
rative.

1^. Stabilirea dobânzilor ce Federala 
va putea percepe împrumuturilor acor
date unităților Cooperative șl acelea 
pe care le va acorda depunerilor spre 
fructificare.

11. Ratificarea afilierii unităților Cea 
perative In cursul anului 1915 .
..12 Discutarea și aprobarea bustului 

de venite și cheltucli pe anul 1946,
13 Discutarea și aprobarea plai.ului 

economic de activitate pentru anul 1946.
14. Deascmnarea unui delegat ce va 

reprezenta Federala la adunarea gene
rală a Institutului Național al Coope
rației.

15. Eventuale propuneri.
Preșcd. Comisiei Interimare 
es OLIVIU PINC1U

Director,
is. ARON S1M0N
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Chestiunea regimului Franco va fi
adusă în fața Consiliului de Securitate

MOSCOVa. —ț Delegația 
Roloniei la Consiliul de Securi
tate a făcut' cunoscu t secretaru
lui general Trygwe Lie că în 
zilele apropiate va cere să fie

inclusă în ordinea de zi discu
tarea situației rezultate în urma 
fricțiunii internaționale provo
cate de existența și activitatea 
regimului Franco în Spania.

Partidele democratice din Grecia 
iau poziție față de reacționari cari au pus 
mâna pe putere prin alegeri falșificate

ȘEDIMTfl CONSILIULUI
DE SECURITATE

A participat și delegatul sovietic Gromîco
Marați după masă a avut loc 

ședința de deschidere a Consi- 
■iliului de Securitate^La aceasta 
ședință Cromîco șeful delega
tei Sovietice a fost prezent, 
luând primul cuvânt.

Consiliul de Securitate a pri
mit trei îmlportante comunicate 
din partea Uniunii Soivetice, 
Iranului și Poloniei, cu priwi- 
re la probleme ce vor trebui 
puse pe ordine de zi.

0 desmințire a guvernului Albanez
MOSCOVA. — Agenția tele

grafică albaneză a publicat un 
comunicat oficial privitor la re
lațiile dintre Albania și Marea 
Britanie. Acest comunicat des- 
minte declarațiile postului de 
radio Londra care afirmă că re
lațiile dintre misiunea militară 
britanică, cubania s’au înrăută 
Ițit în ultimul timp In comunicat 
Be arat ăcă guvernul albanez a 
avut întotdeauna față de misiu
nea militară britanică atitudi
nea cea mai cordială, acordân- 
tlu-i tot 'sprijinul. Guvernul al- 
Banez năzește să îmbunătă-

țească tot măi 'mlult relațiile 
dintre Anglia și Albania și-și 
exprimă regretul că guvernul 
britanic bazându-se pe unele 
Informațiuni neîntemleiate a în- 
său plenipotențiar Tirana, 
mânat scrisoarea imfinistrului

ATENA. — Partidele democ
ratice ale Greciei care au boi- 
'cotat alegerile au publicat o 
declarație:

Alegerile dela 31 Martie, se 
spune în aceea declarație, ari c- 
xprimat, cu toată teroarea, vi
olențele exercitate împotriva a- 
legătortilor, manoperele neco
recte și prelungirea nelegală 
a duratei votărei precum! și a 
votărei de două ori adevărata 
voință a poporului, deși alege
rile au fost organizate într’un 
singur scop, acela de a se falsi
fica adevărul.

Poporul eroic a răspuns prin 
boicotară, și cu toate sforțările 
făcute pentru a o împiedeca, 
boicotarea a fost realizată de 
mai mult de cincizeci la sută, 
din alegători.

Declarația pune apoi în ve
dere reacționarilor cari au pus

mâna pe putere prin alegeri 
falsificate, că boicotarea în ma- 
ssă nu este o simplă protestare 
■împotriva crimtei săvârșite la 
31 Martie, ci dovada că popo
rul se socotește în dreptul lui 
că vechează neobbosit și cu o 
mânie justificat asupra 'manope
relor inamicilor lui iar că răb
darea sa are limite.

Declarația invită partidul li
beral prezidat de Sofulis să-și 
dea seamă de răspunderi să-și 
revizuiască poziția și subliniază 
'că guvernul nefast care va e- 
mana din acest pseudo — par
lament nu va face altceva de-

cât 
din 
guvern al minorităței, el nu se 
va bucura de prestigiu în stră
inătate

Partidele care au semnat a- 
ceasta declarație cer anulare», 
alegerilor antipopulare și for
marea unui guvern de largă 
coaliție democratică care să i 
ganizeze adevărate alegeri 
bere.

Declarația este semnată 
d-nii: Sofianopulos, ZvelctJț, 
Hadjibeis, Pascalidis, Gavrtlidis 
Lulis, Ikonomu și Kirkos, lea- 
derii partidelor democratice.

va spori și mai mult haosul 
țară și că nefiind decât un

or-
li-

de

E. A. M. și partidele de stânga 
djn Grecia s’au adresat 

marilor puteri
ATENA. — EAM’-uIjși toate 

celelalte partide de stânga cari 
au boicotat alegerile din Gre-

Delegația guvernamentală ungară
în frunte cu primul ministru a sosit la Moscova

MOSCOVA. — Marțfa sosit 
la Moscova o delegație Ou-

REFERENDUM
asupra nouei constituții franceze

LONDPA". — Guvernul fran- 
Vez a consimțit ca să se hotă- 
rească un referendum; în pri
ma săptămână a lunii Mai, a- 
eupra nouei constituții. întreba
rea care va trebui să fie apro
bată este următoarea:

„Iți dai consimțământul la 
noua constituție adoptată de A- 
'dunarea Națiională Constituan
tă?”

Dacă majoritatea electorilor 
va accepta constituția, ea va' in
tra în vigoare imediat ce se va 
anunța rezultatul.

Proectul este desbătut în mo
mentul de față de Adunarea 
'Națională. Se pard că noul pro- 
ect este ca să se adopte siste
mul unicameral adică o singu
ră adunare națională suvera
nă.

Mare concurs de piese teatrale
termenul de prezentare s'a prelungit până la 15 Mai

Comitetul de ari* șt cultură 
din aecț’a de educație politică 
de pe lângă regiona’a Vala Jiu
lui a PCR organizează un ma
re concurs de piese teatrale. 
In vederea acestui concurs se 
dau următoarele subiecte :

1 Lupta țăranilor Împotriva 
exploatări moșierilor.

2 Muncitorimea inluptă pen
tru refacerea economică a țării.

Piesele concurente vor tre
bui să cuprindă unul din cele 
două subiecte de mal sus. A- 
ce«»e piese vor fi (rimese până

la 15 Mal 1946, la Petroșani 
pentru secția de educație poli
tică a regionalei Valea Jiului, 
Toate piesele concurente vor fl 
reținute de comitetul de artă 
și cultură.

Piesele vor fi clasificate de o 
comisie din Petroșani Se vor 
distribui următoarele premii:

Un premiu I In Valoare 
1 oo.ooo lei.

Un premiu II in valoare 
50.000 lei

Trei premii 111 in valoare 
2o.ooo lei flecare.

de

de

de

U. R. S. S. în Ungaria șî mi
nistrul plenipotențiar al Unga
riei la Moscova.

cia s’au adresat guvernelor bri
tanic, sovietic, nord-american 
și francez cerându-le să refe
re problemă internă a Greciei, 

*fie Marilor trei, fie ONU-ului.
In cazul când probblema si

tuației interne în Grecia ar fi 
prezentată Marilor Trei — Ma- 
'rea Britanie, Statele Unite și, U. 
R. S. S. această prezentare se 
va face pe baza deciziilor de 
la lalta.

dl.
'ex,-

vernamentală ungară alcătuită 
din dl. Nagy Ferenz primul mli- 
nistru ungar, vice-președintele 
consiliului de minișltri și 
Gyongydsy, ministrul d’e 
terne al Ungariei.

La aerodrom delegația a fost 
întâmpinată de V. M. Molotov, 
ministrul de externe al Uniunii 
Sovietice, Decanozov, ministru 
ajunct la externe al Uniunii So
vietice și alți membri ai mini
sterului de. externe.

La sosirea pe aerodrom', dl. 
Nagy Ferenz primul ml’nistru 
al Ungariei, a rostit următoare
le cuvinte: „Cu sinceră și ma
re bucurie am' sosit imlpreună 
cu colegii mei la Moscova, ca
pitala Uniunii Sovietice, în i- 
nima acelei țări de care almîfost 
despărțiți 2o de ani, căreia îi 
datorăm două lucruri principa
le: el'berare.a și independența 
no tră” In continuare primul 
miniștrii al Ungariei și-a ex
primat încrederea că prm acea
stă vizită relațiile sovieto - un
gare se vor îmbunătăți și «filai 
mult, adiicândjo dulapii genera
li sânului Sfalin, care este res
pectat de întreaga omenire li
beră.

In aceeași zi, ministrul de c- 
xterne al Ungariciia fost primit 
de Molotov, ministrul de ex
terne al U. R. S. S. La convor
bire au asistatfiDecanozov, Puș- 
kin, ministrul plenipotențiar al

Manifestații anti-franchiste la New-York
MOSCOVA. — Organizațiile 

spaniole din New-York au con
vocat un mrc m'eeting la care 
a fost criticată politica anglo-a- 
incricană de cedare în fața re-

gimtilui Franco. In cuvântări
le ținute s’a accentuat că Fran
co a sprijinit țările axei in răz
boi și continuă să rămână un 
perreor pentru pace.

Ce se întâmplă în Germania 
ocupată de anglo-americani

MOSCOVA. — Cu privire la 
descoperirea unei organizații 
clandestine naziste în zonele 
occidentale ale Germanici, co
mentatorul jziarului Krasnaia

Zvesda scrie că în aceste zo
ne, lucrurile sunt departe de a 
merge bine, în ceeacc ce pri
vește denazificarca

De această stare de lucru, 
profită hitleriștii.

Astfel, spre pildă, un nume
ros grup de mari financiari'ger
mani, condus de Iluechncr, care 
figurează pe lista criminalilor 
de război, operează la llam1- 
burg.

Alfrcd llugenbcrg, a”l cărui 
nume este în imlod indisolubil 
legat de agresiunea imperialis-

inului germian și care a jucat 
un rol destul de important în 
venire la putere a lui Hitlcr a 
găsit și el azil în zona britani
că.

Mai mult de un nJilion meniL 
bri ai partidului nazist ocupă 
diferite posturi în zona aine 
ricană.fio la sută din librării 
continuă a etala cărți de ale 
propagandei fasciste și în șapte 
zeci la sută din bibliotecț'is'c gă
sesc cărți fasciste.

Numai punerea în aplicare în 
niod consecvent și energic a 
hotărîrilor conferinței dela Ber
lin asupra dcnazificării, poate 
stăvili acțiunea de schimbare 
a clementelor fasciste.

■

Imprimării jad. HuriBdiara 1946.


