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La aniversarea „Scântei"
„Scânteia*1 organul central al P. C R. a 

ajuns la al 500 lea număr de apariție legală.
Stegar al luptei pentru pace, pâine, li

bertate și democrație, Scânteia a susținut 
timp de 20 ani lupta forțelor democratice îm
potriva fascismului si a reacțiunii.

Salutând cu entuziasm apariția numă
rului 500 al Scânteii ii transmitem urarea 
noastră fierbinte de a conlinua cu succes me
reu sporit lupta pentru o pace dreaptă și 
trainică, pentru înflorirea democrației și re' 
facerea țării spre binele poporului întreg

, PRIN CONSOLIDAREA F. U. M.
XL A VICTORIA DEMOCRAȚIEI
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Alegerile sindicate, mărturia 
solidarității claseti mâincitoare 
au constituit o lovitură puter- 
■ică în capul reacțiunii. Chiar 
*> acolo, unde a crezut că i-a 
reușit acțiunea de desbmare re- 
•cțiunea a fost curând trezită 
fa realitate. Acei din regiunea 
Brad care au folosit cele mai 
variate mletode, mergând dela 
■Aiciuni și calomnie până la 
xmLTiintare și lovire pot culege 
acum' roadele f iptelor lor mâr- 
șNve: întărirea solidarității, în- 
Mi rea hotărîrii de luptă ațmtun- 
citorimli pentru apărarea dre- 
p^arllor și libertăților cucerite 
eu atâtea sacrificii.

Bătăușii Roman, ca și cei ca- 
re-i susțin, oamenii lui TitefPe- 
Uescu, Brâtianu și Maniu nti'au 
vrut să înțeleagă că unitatea 
nMMicitorească e o realitate, o 
«oria care nu poate ti opntă. 
Dacă ar fi ținut seama*de acest 
kicru ei ar ar fi știut ide mult că, ( onlm uare in pag 3-a)

0 zi printre țăranii din Santa-Maria Orlra
Pentru veni in ajutorul ță

ranilor in campahia, agricolă, 
rtuni itorii dela C. F R. Simb
ria au plecat în mijlocul fraților 
lor dela țară, sa le împartă u- 
neltele agricole ca: sape, lopeți, 
hârlețe si sa-i ajute la repara
rea uneltelor agricole.

însoțind echipa care a pără
sit Simeria în zorii zilei, hm fost 
.uprins din primele momente 
d' entuziasmui cu care mun
citorii au pornit la lucriit

Ajunși la Hațeg ne îndrep- 
laini spre comuna Sânta-Maria 
• >rlea.

In comună am fost întâmpi
nați de către țărani și țărance 

Bibllot«r« ComuMll dla Od««)*

deși au reușit să ajungă'-în con
ducerea sindicală locală pentru 
lupta împotriva intereselor 
muncitorești, în slujba reacțio
narilor din direcțiune, aceasta 
nu o vor putea face mult timp 
fără a fi demascați și chemați 
să dea socoteala de faptele lor. 
Când și-au dat seaimh de acest 
lucru nu le-a măi rămas de fă
cut altceva decât ultimul act 
disperat acela de a lovi în con
ducătorii adevărați ai miuncito- 
ri'inii, în delegații C. O M. Re
zultatul acestui act mârșav nu 
a putut fi decât unul. Niciodată 
muncitorimea din regiunea 
Brad nu s’a manifestat mai u- 
nită și jmlai hotărîtă cala marea 
întrunire la care a înfierat pe 
criminalii atentatori, -l care 
s'au situat printre agenții tite- 
liștl, trădători ai clasei mun- 

care au venit în număr mare 
în jurul muncitorilor manifes- 
tându-și bucuria prin strigăte 
de „trăiască frăția dintre mun
citori și plugari”.

După o scurtă cuvântare ro
stită de către un prieten plu
gar 'muncitorii ceferiști trec la 
împărțirea uneltelor agricole a- 
dusc de ci și la repararea unel
telor stricate. Plugarii se așea- 
'/ă în semî-cerc în jurul mun
citorilor care peparț uneltele 
lor uitându-se la ei cu mtiltă 
satisfacție și bucurie văzând in
teresul fraților lor din fabrici 
pentru ei.

In acest timp am sta tîn mi-

Și în județul Alba -------------------------------------------------------

I
ARMATA ROSXK] 

ajută cu mult elan munca agricolă
sa'mlânțat cât și prin ajutorulPretutindeni în toate colțurile 

țării, Armlata Roșie — care ne 
ajută în campania agricolă 
mluncește din zori și până în 
noapte, ajutând țăranului lip 
sit văduvelor și invalizilor la 
pikinca câmpului.

Astfel și în județul Alba uni
tățile Sovietice din Alba - lu- 
lia șl Aiud, au pus la dispozi
ția țăranilor, 42 cai, 21 căruțe 
ți 25 oameni, ca'e muncesc în 
combinele: Oarda, Aiud și O- 
aia Mureș; două camioane 
care sunt folosite pentru trans-

Comitetul Ceotral al F. U M. a hotărît

O acțiune energică
panfru ech1. >raraa raportului dintre salarii și preturi

lo ședința C. C. al F. U. M. 
s’a examinat situația economi- 

jlocul țăranilor cerându-le une
le lămpriri la care eifee grăbesc 
saj-niB răspundă cu cea Inai 
m|are bucurie. întrebând pe un 
plugar ce părere are d'esprei'ie- 
formb agrară, el răspunde: 
„Până acumi mtilți din noi nu 
aml avut bucuria de a avea pă
mântul nostru pe care s'ăjl 
muncim iar recolta să fic^iumai 
a noastră. Noi plugarii, sub gu
vernarea lui Mani», Brâtianu și 
a lui Antonescu am fost iobagi 
pe pământurile moșierilor. Azi 
guvernul nostru în frunte cu 
Dr. Petru Groza ne-a dat pă
mântul care este al nostru și 
rodul uz revine în întregime”, 

întrebând pe alt țăran despre 
impresia ce o arc despre veni
rea nimicitorilor la sate ca să 
le repare uneltele agricole, el 
răspunde: „Muncitorul vine c’ 
să ne ijulc la repara re aâ ilicite
lor agricole ca să ne putem’ lu
cra la timp și în bune condi-

ȘT. GĂINESCU

(Continuare in pag. 3)
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URSS. —țara Io care 
toți oamenii an îngri
jire medicală gratuită

Citiți tn pag 3 a
Mvrea adunare a F,U. 
M. din Simaria. 

porturi de semințe și carburanți 
la ocoalele agricole din: Ocna, 
Vinț, Sebeș și Pianul de Jos.

Uniunea Sovietică înțelege să 
ajute poporul român atât prin 
cereale pentru hrana qehJ ’de 
toate zilele și semințe pentru

Ajutorul Armatei Române dat țăranilor
Unitățile din țjudleițuf Alba 

dau tot tsprijinuj agriculturii. 
Astfel Divizionul |3 Obuzier 
Munte a dat 51 cai în cambine- 
le: Remletea, și Colțești; bata- 

că și financiară generală și s’a 
hotărît organizarea i'mlediată a 
unei acțiuni energice pentru e- 
chilibrarea raportului dintre sa
larii și prețuri. In ceeace pri
vește sarcinile fiscale, s’a hotă
rît o acțiune pentru o/mtii justă 
repartizare a sarcinilor, în sco
pul îmbunătățirii situației ma
teriale a salariaților și a Im’asSc- 
lor nevoiașe.

CRITICOMANII „ISTORICI11
Există încă, din nefericire, un 

contingent de indivizi, apucați 
de o boală fără Ieac,|pe care aș 

’numt-o criticism cronic.
Acești țipi, bine hrăniți 

și bine îmbrăcați, își fac o a- 
devărată profesiune din răspân
direa celor jmăi fanteziste svo- 
nuri și a celor 'mâi sterpe cri
tici la adresa guvernului.

Acești criticoinlani, după ce te 
salută suspect de prietenește, 
la colț de stradă, te opresc, 
apucându-ți, cu un gest fami
liar, nasturele paltonului și în- 
florindu-le Un zâmbet rău mas
cat în colțul gurii, îsi încep re
pertoriul, descurcând tot sacul 
cu minciuni, învățate parcă pe 
de rost. Acești țipi, colportori 
ai svonurilor, adoptă o anu'mită 
tactică, pentru a-ți capta încre
derea: 'miai întâi, te asigură că 
Vi sunt absolut obiectivi, că ei 
|nu fac parte din niciun partid 
politic și că num'ai dragoatea 
față de binele colectivității îi 
face să vorbească. Insă, abia 
după câteva minute, observi că 

dat efectiv de Armlata Roșie 
la miunca câmpului.

Gestul Uniunii Sovietice, se 
datorește încrederii pe care o 
£re în guvernul Oroza — gu
vernul poporului.

lionul 2 Pod. Râuri, 22 boi și 
reg. Io Călărași 15o cai.

NOUI CANTITĂȚI
de cereale sosite din U.R.S.S.

In perioada dintre 1 — 6 
Aprilie c. au sosit în țară, ve
nind din Uniunea Sovietică, 
următoarele cantități de cerea
le :

Grâu: la Iași, 3.227.o74 kgr. 
la Galați 1.773.ooo kgr.; la 
Galați 5|56.ooo kgr.; la Brăila 
54].25o kgr.; laț Bârlad 23o.ooo 
kgr.; Total 4.564 324 de kgr.

Porumb: la lași 2.267ooio kg 
Brăila 2.932.235 kgr.; la Bâr
lad 21o.ooo kgr.

Total 7.182225 kgr.
R,ezultă un total de 11.748.549 
kgr. de cereale?

nu sunt altceva decât lupi îml- 
brăcați în piele de oaie. Oricât 
și-ar da ei silința să pară ob
iectivi, observi imlediat patima 
cu care vorbesc și criticile n£- 
întemleiate la adresa democra
ției.

Folosindu-se de grava criză e- 
conomtică prin care trece întreg 
continentul nostru, ei își fac un 
punct de onoare aruncând vina 
asupra actualilor conducători ai 
ță u, asupra tinerei democrații, 
Idin țara noastra. Buzele lorfîn- 
crețite de ură, rostesc stereotip 
aceeași deplasată întrebare: de 
ce? Adică, dece nu plouă, dcce 
ie criză, dece nu-i mlai vrea In
imica?

Acești rcacționairi notorii 
îmbrăcați în haina „obiectivită
tii”, uită că între statele Eu
ropei, exceptând imlărcața țară 
a Sovietelor, Roim'ânia datorită 
ajutorul primit din partea U.

| N. Sbuchea
Hațeg

(Continuare In pag. 2-a)



ZORI NOI

ORI NO
PENTPU

URSS-țara în care toți 
oamenii au îngrijire 

) medicală gratuită
I

Nouile condițiuni pentru înființarea
unitățiilor cooperative

Institutul Național al Coope
rației a hotarît, printr’o deci
zie, ca începând dela 1 Mai a. 
c., sâ acorde v.za de înființare 
numai cooperativelor care înde
plinesc condițiunile de 'mai jos:

a) Pentru Cooperativele să
tești: să subscrie cel puțin lei 
lo.oooooo dacă au până la Foo 
membrii asociați, capitalul văr
sat urmând a fi de cel puțin 
po la sută din capitaluf subscris 
Și ZTVninrum 3 .000.900 lei de 
flecare cooperativă.

Numlarul membrilor va tre
bui să cuprindă cel puțin 3o 
la sută, din numărul capilor de 
familie ai satului, sau ai sate
lor din raza de activitate a co
operativei.

b) pentru Cooperativele oră
șenești : capital m.nimum de lei 
5o.oro 000 dacă ,-ipi până' la 
5ooo Jntembri, mergându-se 
proporțional cu creșterea nu- 
hi irului membrilor.

C ipîtalul vărsat să fie de 3o 
1a sută, din cel subscris iar nu
mărul membrilor de cel puțin 
5oo la înființare.

Cbrnrf cian ții, industrial Și 
In general acei cari au interese 
contrarii scopului ur'm^rit dc 
cooperativă, nu pot fi primiți în 
cooperativele de aprovizionare 
ji desfacere și în cooperativele 
ide consumi.

c) Pentru Băncile Populare 
Sătești: fiecare unitate, care are 
pana la 5oo membri, va tre
bui să subscrie 5o.oooooo lei, 
capitalul subscris m'ajorându-se 
proporțional cu creșterea nu 
m'ărului membrilor.

Capitalul vărsat va 
fie de cel puțin 3o la 
cel subscris, numărul
lor va fi de 5oo locuitori din 
cuprinsul razei de activitate care 
,va fi o plasă sau un centru eco
nomic, format din mai multe 
coamme.

trebui să 
șuti, din 
membri-

d) Pentru Băncile Populare 
Orășenești: fiecare unitate va 
trebui să subscrie fmlnimutn 
Ioo.ooojooo lei, în cazul când 
unitatea cooperativă are până 
la 5.ooo 'membri, mergându-se 
proporțional cu creșterea nu
mărului membrilor.

Capitalul vărsat va trebui să 
•fie de 3o la sută, din ce\ sub
scris la înființare; numărul me
mbrilor va trebui să fie d'e cel 
puțin 5oo din cuprinsul razei 
de activitate; raza de activitate 
va fi un cartier din oraș sau o- 
rașul întreg.

e) Pentru celelalte feluri de 
Coopcradve (forestiere agrico
le, etc.) capitalul să f ehuficient 
pentru atingerea obiectului ur-

in'arit iar numărul membiilor 
,să fie cel minimal derutlde lege, 
flin care 9o Ia sută; să fie m'urb 
citori corespunzători ca ocupa
ție scopului cooperativei și re- 
intelectuali.

In acelaș timp, Institutul Na
țional al Cooperației a hotărît 
ca aceleași condițiuni să fie în
deplinite de cooperativele exis
tente în țnra. Orțbjpț1' terlm|en 
pentru îndeplinirea acestor con
dițiuni, a fost fixată data de 1 
Septembrie a. c.

După data de 1 Septeim'brie 
a. c., atici o unitate cooperativă 
iu va fmni putea să funcționeze 
fără îndeplinirea condițitinilor 
(minimale, stabilite pentru cate
goriile din care fac parte.

\ Campania de însămânțări este în 
plină desfășurare

de

'm'ânc care au dat un nou 
bold de tmtmcă, țăranilor 
județul întreg.

im>- 
din

In județul Hunedoara
Dela începutul campaniei 

însămânțări din priniavartj 
Oână la 7 Aprilie în jud. Hu
nedoara a fost arat teren pe o 
suprafață — totală de 13.444 
ha., din care au fost însămân
țate 6.518 ha., cu următoarele 
cereale: grâu de primăvară, se
cară, orz, ovăz, trifoi, lucerna, 
borceag, cartofi, sfeclă pentru 
nutreț ceapă și legumt.

In județul Alba
Până in ziua efe ț Aprilie s’au 

însămânțat în jud. Alba 4.833 
ha., cu grâu de primăvară, orz, 
ovăz, floarea soarelui, trifoi, 
borceag și cartofi.

Săptămână aceasta munca 
câmpului s'a desfășurat în pro
porții din ce in cetim mari, da
torita contribuției valoroase a 
Armătei Roșii și Armatei Ro-

Ocrotirea sănătății în Uniunea Sovietică are ca cop prin
cipal păștlarea și d|esvoltarea capacităților fizice și flacultM- 
țflor spirituale ale omului.

Deaceea, din primiele zile de existență a Puterii soviete- 
Dlor, guvernul sovietic și partidul Bolșevic au început 

să realizeze pe o scară largă măsuri sanitare și sociale trriE 
nite si previne răspândirea bolilor și să contribue la însă
nătoșirea poporului. In programul Partidului Bolșevic din U- 
niunea Sovietică, aprobat în 1919, se spune că cele mai a- 
piopiate sarcini ale partidului sunt: lupta pentru salubritatea 
localităților populate (curățirea terenului, apai și aerului), or
ganizația alimentării pe baze științifice ști higienice, realizarea 
de m1 isuri' care să prevină desvoltarea și răspândirea de boli 
inkcțioase, crearea legislației sanitare, lupta împotriva boli
lor sociale (tuberculoza, bolile venerice, alcoolismul, etc.) și 
asigurarea unei as stențe medi cale calificate și gratuite.

De atunci și până în prezent ocrotirea sănătății poporu
lui sovietic fee face gratuit, pe socoteala statului.

Sistemul de ocrotire al săntății
nevoie de un tratament înde
lungat să fie asigurați cu lo
curi în spitale. Din 1929 (pri
mul an al celui dintâi plan cin
cinal), până în anul 194o numă
rul de paturi în s'pitalea crescut 
dela 246joo la 71o.obo.

Nu numai în orașe, ci și în 
toate' satele mari există clinici 
și spitale. Iar fiecare grup de 
trei-patru sate mai mi.ci) uttde 
nu sunt cons’truite încă spitale, 
dispune de un punct medical.

In afară de aceasta, pe lângă 
fiecare punct medica,!, clinică 
sau ambulatoriu există 'medici 
care, tot gratuit, vin acasă lâ 
bolnavi,' dacă aceștia nu se pot 
deplasa la clinică.

De o asistență medicală spe
cială se bucură femeile și co
piii din U. R,. S. S., pentru care 
sunt create clinici și cabinetefde 
consultații separate.

Firește, numai sfatul medi
cului nu poate fi de folos bol
navului. El inai are nevoe și 
de medicamente. Deaceea toate 
medicaimlentele |n|ecesarcF m 
punctele medicale de primii aju
tor și pentru pansamente în, cli
nici și ambulatorii, precum' și 
toate medicamentat! necesâre 
pentru tratamentul în spitale se 
dau bolnavilor gratuit, gestul 
de medicamlente bolnavii! Ic 
poate cumpăra de la farfm<acii 
cu preț foarte mic.

Oinul sovietic are la dispo
ziția sa un sistemi vast de in
stituții medicale. Fiecare între
prindere, uzină, fabrică, mină, 
stațiune de mașini agricole și 
tractoare, etc. a re un punctTne- 
'dical, cu un medic și surori de 
caritate care sunt în stare să 
dea bolnavului prirrfuî ajutor 
tm-dical și, dacă e necesar, îl 
trimit la ambulatoriu sau clini
că. Aici asistența medicală^ C 
mai calificată. Ulti'mla istanță în 
șirul i nstituțiilor medicale e spi
talul. Guvernul sovietic se stră- 
duește ca toți bolnavii care au

Activitatea cooperativei „Victoria"
din Alba-lulia

Cooperativa „Victoriaf'* Idin 
Alba-Iulia a luat ființă la data 
Ide 1 August 1945, cu un capital 
de Lei 5.ooox>oo și un numlar 
de 515 asociați. După nu'miai 5 
luni de activitate Și datorită 
realizărilor ei cunoscute imiare- 
lui public, a reușit să a'jungă 
la un capital social vărsat de 
Lei 15.000000'și un nu'm'ăr de 
asociați de peste l.o5o, carl/îm'- 
preună cu imembrit fa'miliilor 
lor dau un total de peste 5.5oio 
suflete sau o treime din întrea
ga populație a orașului.

Pană In 31 Mariaj

lână, diferite țesături de buml- 
bac și pânzeturi ciorapi, arti
cole de lingerie, pantofi, ghete 
și bocanci, precum și diferite a- 
lim'ente și articole de coloniale.

Cooperativa ar putea leali- ’ 
za o aprovizionare cu Irntult mz 
bună decât aceia de pânătncutnl, 
dacă nu ar duce lipsă de 'mij
loace financiare.

Cooperativa in|V| întâmpină 
greutăți și la aprovizionare, în
trucât fabricanții refuză să li
vreze Cooperativelor.

Continuare in numărul viitor
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^Bugetul primăriei orașului Deva
\ pe anul 1946-1947

Noul buget intodmit de Pri
măria Deva si care reprezintă 
Stimii de 75o.5o6 19o lei a fost 
-aprobat de minister.

Bugetul înglobează urmStoa- 
rele capitole

| Ordinar care prevede 
360.651 088 lei și cuprinde toate 
cheltuelik de personal, Tidate- 
riale, subvenții și serviciul Co- 
znfunal.

2. Extraordinar care este de 
42ooor> lei și cuprinde Investi
țiile din exdedrtit

3. Destinație specială în va
loare de 3]7 682 Io2 îei, cuprin
zând serviciul technic, investi
ții la drtrmUri, lucrări de ape

ducte și canalizare. La acest/ Ca
pitol Ministerul de Interne con
tribuie cu subvenție dc 2oc/linî- 
lioane lei, ceeace înseamba tui 
procent de 25 la sută'din totalul 
bugetului. -

S'a avut în vedere refacerea 
și construirea de noui drumuri, 
reparații, întrețineri dc* dru
muri, străzi și poduri. Extin
derea rețelei de apă prin Piața 
Unirii și străzile: Gh. Barițiu, 
Aurel Vlaicu. Gh. Coșbuc, Re
gele Ferdimnd, Avram' lăncii, 
și Calea floria. întreținerea i- 
mbbilelor orașului. 'Fxproprie 
rea unor terenuri în cadrul pla
nului de sistematizare a orașu
lui este dcasemienea prevăzut.

Caoperativa a distribuit 'nilăr- 
'furi diferite în valoare dc circa 
I80.000000 la prețuri cari erau 

•între 25 și 75 J.a fentă inlai reduse 
ca cele din coimfcrț. Ea a distri
buit articole din cele moi nece
sare și cari se găsesc cu greu 
in comtrț, cum ar fi: ștofe dc

Anunț
In ziua dc lo Aprilie 1946, 

s’a pierdut mi celofan conți
nând :

Un buletin al Biroului Po
pulației, Aninoasa și alte acte 
pe numele, luhasz ( arol din 
Aninoasa jud. Hunedoara

Găsitorul este rugat a Ictțirc- 
zenta redacției „Zori Noi”, pri- 
imlind în schimb o recompensă 
de: 2o.ooo lei.

CRITICOMANII „ISTORICI"
Urmata din pag. 1-a

R S. S. se află printre statele 
caic se bucură de o situație 
alimentară mai lmnă. D-nii ,,i- 
storici”, adevărații lor pa
troni Î11 difuzarea svonurilor și 
a criticei interesate și păti'mtișe, 
știu prea bine că dacă ar înfă
țișa lucrurile obiectiv ar pier
de definitiv terenul de sub pi
cioare. Criticoinlaiiii „istorici", 
însă, să ne dea voc să Ic pu
nctul aceeași întrebate: dccc I 

Dccc sub trecutele lor gu
vernări, apuse pentru totdeau
na, țăraniințea a fost lăsată' fără 
pămlânt și moșierii lăsați să o 
exploateze până ta sânge?

Dccc avem' în țară un milion 
de sifilitici și ce au făcut dânșii 
pentru combaterea acestor plă
gi? ' ! i

Dccc avem, în țară 47' la sută 
analfabcți și decc au fost în- 
tenționat^ lăsați atâția oamlcni 
să zacă în întuncrecul neștiin- 
ței?

Dccc erau împușcați munci
torii, când cercau pâine și dre
ptate?

Dccc a fost disprețuită ță
ranca încât a fost lăsată să na
scă fără nici cel iubi mic aju
tor bilcdical?

Dacă au făcut ceva pozitiv 
în țara ppia decpț ț/ioaratft 

prin ziare?
Dccc 1111 pun Uinlărul la trea

bă acumla când sunt atâtea de 
înfăptuit?

Dccc nu le pleznește obra
zul de rușine față de opinia 

“publică? Dcce?
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Viața de PartidMarea Adunare a Frontului Unic Muncitoresc
Intr’un spirit de strânsă so

lidaritate muncitorească a avut 
loc Ia Simbria în ziua de lo A- 
prilie o mare adunare a Fron
tului Unic Muncitoresc, la care 
au luat cuvântul conducătorii 
muncitorimii din localitate.

întrunirea a fost deschisă de 
tov. Medrea Ion, președintele 
P S. D., care spune printre al
tele că această adunare la care 
se desbat în comun și se lămu
resc problemele care interesea
ză întreaga muncitorime este 
menită sâ contribne la adânci
mea unității de vedere șijacțiune 
â muncitorimii, chezășie a suc
cesului în luptă pentru susține
rea democrației și o viață mai 
bună.

Tovarășul Purdelea, din P. 
S. D., amintind împrejurările 
m care s'a constituit F. U. M. 
arată apoi toate realizările care 
s’au putut înfăptui mimai da
torită spiritului de solidaritate 
de care a dat dovadfi clasa 
muncitoare.

Tovarășul Bozdog arată că 
muncitorimea din Simeria a dat 
dovadă că este pe deplin con
știentă de importanța unității, 
astfel că F. U. M. din localitate 
â funcționat întotdeauna, tre
când, chiar în îlmprejurările 
cele mai grj|e peste toate mj- 
cik1 deosebiri de Vederi.

Tovarășul Florea Simlon din 
P C R. arată că unitatea F. U 
Mi a eșit întărită în urma con
gresului P. S D., această con
solidare, fiind cea mhi impor
tantă garanție pentru victoria 
HeânOcrației, în lupta împotriva 
reacțiunii Pentru a se ajunge 
cât mai curând la zdrobirea de
finitivă a reacțiunii, care ti-a 
concentrat atacuri'.< Împotriva 
»tni‘ății clasei mtincitoare, fre- 
bu 1 să ducean o muncă inten
să de Lămurire si demascare a

Alți criminali de 
război condamnați 

la Cluj
CLUJ. Sâmbătă Tribuna

lul Poporului din Cluj a dat 
sentinfa in procesul foștilor 
comandanji militari din Ardea
lul de Nord ș> a complicilor'lor 

După cum se știe, pe listă 
figurau 26 acuzați, trași la răs
pundere pentru sute de crime, 
internări înființări de ghetouri 
etc. Dintre acuzați nu au fost 
prezenți decât cinci în frunte 
cu generalul Rninay Carol, fost 
comandant militar al Oradiei 
Mari.

Patru acuzați au fost con
damnați la (moarte în lipsă, iar 
ceilalți la pedepse variind în
tre 25 și 8 ani muncă silnică 
pe viață.

din Simeria
uneltirilor pe care reacțiunca la 
face împotriva democrației. So
lidaritatea dintre toți muncito
rii, indiferent că fac parte din- 
tr’un partid |mUncitoresc sau 
nu, este singura chezășie a re
zolvării juste a sarcinilor care 
stau astăzi în fața clasei înlunci- 
toare pentru binele poporului 
întreg.

A luat apoi cuvântW Iov. 
Ing. Sabin Olarii, care vorbind 
despre colaborarea dintre mun
citori și intelectuali, arată că 
reacțiunea a căutat și caută să 
sape o prăpastie între aceste 
două categorii de muncitori. In- 
intelecfualii cinstiți și patrioți nu 
pot fi decât alături de 'munci
torii cu brațele, nu pol lucra 
decât în folosul și spre binele 
acestora și a țării întregi, spri
jinind cu tot avântul lor lupta 
pentru refacerea economică și 
pentru consolidarea definitivă a 
democrației.

Tovarășul Bodea spunfcj.

Prin consolidarea FUM. la victoria democrației
Urmare din pig. I-a

citoare, cerând pedepsirea lor 
exemplara.

Puternica man festație de so
lidaritate, întrunind Muncitorii 
comuniști, social democrații și 
fără de partid a fost expresia 
hotărîri pe care au luat-o mun
citori: din regiunea)' Bradului 
de a lupta strâns unită în jurul 
F. U M. pentru a zdrobi reac
țiunea și un -ltele ei strecurate 
în rândurile muncitorești.

Noul comitet sindical, ales în 
acest spirit și in care au intrat 
cei mii cinstiți și devotați1 mun
citori sindicaliști este O chezășie 
că interesele muncitorilor din 
Brad-Criscior vor fi de astădală 
apărate cu toată hotărîrea Pen
tru realizarea sarcinilor atât de 
grele ce stau în fața noului co
mitet el are nevoe de sprijinul 
intrcgei Muncitorimii ■ Manifei- 
stația dela Criscior este o dova
dă că acest sprijin îl va primi 
neprccuj.ețit, după cum1 este un 
avertisment putcrn'c 'pentru cei

A început 

Judecarea ziariștilor 
fasciști din Ardeal
In fața Tribunalului Poporu- 

lu idin Cluj a început judecarea 
unui nou lot de criminali de 
război. Este vorba de astădată 
de ziariștii din Ardealul de 
Nord, care prin scrisul for pus 
la dispoziția propagandei fas
ciste, au susținut acest regim 
și aderarea la acest sistem po
litic, au susținut dictaturi pro- 
hilleristc, legionare, antonescie- 
ne, hortiste și salasiste, propa
gând în acelaș timp războiul în 
răsărit, rasismul, șovinismul și 
antisemitismul.

A(folosind experiența^ țtnetutului, 
când' lipsa de Unitate a clasei 
muncitoare i-a adus atâtea su
ferințe, imluncitorimjehl pășlește 
de data aceasta spre clădirea 
unei vieți Jrnl'ii bune strâns u- 
nită în jurul F. U M., chezășie 
a democrației.

Ultimiul a luat cuvântul tova
rășul Muscalagiu, ’diîn partea 
Sindicatului, care după ce vor
bește de sarcinile F. U. M. în
fierează în aprobarea generală 
a celor de față acțiunea crimi
nală a reacțiunii dela M'ediaș ca
re atacând sindicatele și-a dat pe 
fața ura ce o poartă astăzi ca 
și în trecut muncitorilor și de
mocrației.

Spiritul de entuziasm* în care 
s’a încheeat adunarea a fost 
mărturia că muncitorimea din 
'Simbria a înțeles că prin acea
stă ședință de înfrățire și de 
lămurire s’a făcut un pas îna
inte spre consolidarea deplină

că a unității clasei muncitoare.

,ce nu vor să-și bage, infințile în 
cap.

întețind vigilența, întărind 
puterea sa de luptă, strâns u- 
initâ în jurul F. U M. muncito
rimea din Gura Barza Criscior 
pășeșetc pe drHmul just, pen
tru realizarea năzuințelor sale 
către o viață măi bună.
■MMNMMMaMMRWVMMKantHMinf MMHMMMMNMfMNMMMRIWV

Posturi suplimentare prestate 
pentru mărirea producției , 

la Aninoasa Ă
/ '

Minierii din Valea Jiului Or 
cupă prin spiritul lor de luptă 
și conștiința lor înaltă 'mu'ncito- 
rcască, locul de frunte în rân
durile clasei muncitoare din ța
ra noastră.

Conștienți de importanța 1 u- 
ptei pentru dembcratizarca șa 
reconstrucția țării, luptă pentru 
refacerea economici noastre na
ționale. Dăm mai jos numele 
tovarășilor care s’au distins la 
mărirea producției de cărbune 
la 'mina din Aninoasa pe luna 
Martie a. c., prin prestarea de 
posturi suplimentare:

Tovar&jii, Adatn loan 19 por 
tari, Jula loan 2, Aug. si line, 
Nfcolaa 13 posturi. Costea Pe
tru IV, II lanc Alexandru, O- 
lenciuc Vasile Și Bulea Dumitru 
9 fosturi. Hlr» Ștefan, Roila Ca
rol fl Blljan loan 8 posturi. Bro
dea Nicolae, Hanchts Arptd Șl 
Achfm loan 7 posturi. Codrea 
Ch IX, Hendel Karol, Dura loan, 
acob Nicolae fl Ma-anu Gh, 6

Ședințe publice organizate de 
organizația P. C. R. din Y 

Gura Roșiei /\
Organizația locală a Partidu

lui Comunist din Gura Roșiei a 
ținut în ziua de 31 Martie o șe
dință publică, la care au luat 
parte țăranii din regiune și 
mkmcitorn întreprinderilolr din 
localitate.

Tov. Nireșteanu a vorbit cu 
această ocazie despre lupta pe 
care țăranii au dat-o pentrui de- 
srobirea lor de sub jugul mo
șieresc. Ei au eșit învingători 
datorită sprijinului pe care l-au 
primit din partea muncitorimii 
organizate.

Amintind suferințele îndura
te de țărani, și muncitori tova
rășul Nireșteănu spune că în 
aceste suferințe și lupte s’au 
călit luptătorii care conduc a- 
stăzi miuncitorimea și poporul 
întreg spre croirea unei vieți 
mâi bune. întregul popor mun
citor sprijină astăzi opera de 
refacere a țării prin (mlunca sa 
fără preget, căci știe că regi- 

•oeinccr?* 'i cmrantează că 
Munca pe care o depune va fi 
deastădatâ în folosul lui, al ță
rii întregi și nu pentru o clică de 
profitori. In această luptă de 
refacere ca și în lupta de apă
rare a democrației, țăranii și 
imluncitorii sunt strâns uniți.

In ziua de 6 Aprilie a avut 
loc o ședință publică de partid 
la Uzina și Mina Statului dela

poiturf Oincea Vasile, Tătar I., 
Onodi Rudolf fl Duraian Avram 
5 posturi. Colda S'tnlon, Ciolca 
losif, Burleac Prodan, Codrea 
loan 1. Gh. și Costlnaș Cet. La- 
dls, 4 posturi. Bar Adrian fi Ga- 
bora Karol 3 posturi Petruț Pe- 
Iru și Mer* Nicolae 2 posturi

Toți tovarășii de talai sus au 
renunțat la orele de odihnă de- 
punând tot efortul în linlutncă.

In fruntea acestei lupjt.cj istă 
Partidul Colmlunist Român 
și Sindicatele Unite din A- 
îiinoasa și Vulcan și cu colabo
rarea ing. Gjurumlcscu conducă
torul exploatării jm'inci din Ani
noasa.

Prin mtinca acestor echipe A- 
niiioasa se șituează în fruntea 
localităților din Vajcți Jiului 
în cccacc privește producția de 
cărbuni.

Citiți șl răspândiți ziarul
„ZORI NOI“ 

Gura Rpșiei. Ședința este de
schisă de tov. TOmluș, carevor- 
bește despre unitatea clasei 
muncitoare, arătând jcal forța 
sindicală este de neînvins. Răs
punsul muncitorimii la atacu
rile reacțiunii împotriva sindi
catelor a fost întărirea solida
rității și a luptei pentru apăra
rea democrației.

Tov. Nireșteanu,, Isecretarul 
organizației Abrud a P. C. R,- 
a vorbit despre Importanța în
tăririi Frontului Unic Muncito
resc și a întreținerii luptei îm'r 
potriva reacțiunii prin ridicarea 
producției și întărirea solidari
tății, astfel ca F. U. M. să Mo
bilizeze toate forțele democra
tice din țara noastră.

0 zi printre țăranii
din Sânta-Maria-Orlea

Urmare din pagina l>a

ții oirorul, iar ogorul bine lu
crat din timip va-da-H» "V 
gat și în acelaș timpi vom putea 
veni și noi în ajutorul muncito
rilor eftinind prețurile depe 
piață”.

L-am| întrebat apoi dacă au 
Imbi fost pe la ei tprin sat echipe 
'muncitorești. Acelaș plugar îmi 
răspunde:, ,Da au Mlai fost e- 
chipe de htuncitori minieri ve- 
hiți din Valea-Jiului care la rân
dul lor ne-au adus unelte și în 
acelaș timp au reparat și din 
uneltele noastre agricole care 
aveau vreo stricăciune.

La întrebarea Mea dacă duc 
vreo lipsă dc semințe în sat, 
iei răspund în cor că nu au nici 
b lipsă deoarece au primit st- 
Imințe suficiente pelntru âînsăj- 
Imlânțările de Primăvară.

Repararea uneltelor agricole 
luând sfârșit, ne luăm1 rămas 
bun dela țăranii în ochii cărora 
se poate citi părerea de rău 
că trebue să se despartă d'e 
imluncitorii care au stat numaf o 
țzi în |mlijlocul lor și care va ră- 
Imlâne diseminată jn 'memoria 
fiecărui țăran ca un lucru ce 
n’a existat Sub celelalte guver
nări de până acu'rnf Trclstul 
•muncitorilor conduși de Parti
dul Comunist de înfrățire Cu 
plugarii este unică în istoria 
țărănimii. In memoria țărani
lor 'mtii bătrâni este încă vie 
teroarea dcslănțuită 'în' jt’o7, 
când s’a *tras asupra țăranii r 
pentrucă cereau pământ A- 
ceastă înfrățire dintre plugari 
și 'muncitori nil a fost posibilă 
sub guvernarea altui regim' ci 
numtii mulțumit, Guvernului 
dc largă concentrare ddmhcra- 
tică Dr. Petru Groza adhs l.a 
dârmla țării prin voința poporu
lui
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Semnificația succesului
tratativelor sovieto-iraniene

UN SAVANT 
SOVIETIC

Conferința miniștrilor
de externe

Rezultatele convorbirilor so
vieto-iraniene anunțate 'zilele 
trecute pot fi privite cu satis
facție nu numai de opinia pu
blică a acestor două țări dar și 
de toți prietenii desvoltării și 
consolidării colaborării interna
ționale din toată lumea.

Timjp îndelungat, tendința U. 
Fț. S. S. de a ajunge la raporturi 
de bună vecinătate șl colabo
rare rodnica cu Iranul, s’a iz
bit de opunerea sîsteimJatică a 
cercurilor Conducătoare 
dreapta ale Iranului, care în a- 
titudinea lor erau conduse de 
interese potrivnice propriei lor 
țări.

In ultimul timp cercurile re
acționare î nternaționafe fui, fă;- 
cut totul de a se exagera pro
blemă Iraniană. Scopul acestor 
♦recreări, utmKrea flrt prfmul 
r^id să îngreuneze pe cât po
sibil rezolvarea pozitivă a che- 
etiuziitir asupra cărora se du
ceau tratative între cele "două 
țări și în al doilea rând abate
rea atenției dela celelalte f>ro- 
Wcm|p- **e f rămân ia opinia pu
blică democratică din lumea în
treagă evenimentele din Gre
cia, frământările din Spania 
Irandiistă, etc-

In încercările făcute de a se

Populația chineză salută armatele 
sovietice eliberatoare care părăsesc Manciuria

CIANOCIUN — In ziua de 
7 Aprilie a avut loc la Cian- 
gaim cerembnia luării de ră- 
trtas bun a unităților Armatei 
Roșii care părăsesc Manciuria.

Această serbare a reprezen
tat o puternică manifestație de 
simlpatie a țjopulației, orașului 
față de Armata Roș.e elibera- 
toarea popoarele^ Manciuriei 
de sub jugul imperialiștilor ja
ponezi.

Au luat parte aproape două

Mare concurs de piese teatrale
Comitetul de artă șl cullurk 

din lecția de educație politică 
de pe lAngâ regionala Vala Jiu
lui a P C R. organizează un ma
re concura de piese teatrale. 
In vederea aoestui concurs se 
dau următoarele subiecte i

1 Lupta țăranilor împotriva 
exploatării moșierilor.

2. Muncitorimea fn luptă pen
tru refacerea economică a țării.

Piesele concurente -or tre
bui să cuprindă unul din cele 
două subiecte de mal sus. A- 
ceste piese vor ii trimese plnă 

obține amlestecul Consiliului de 
securitate în treburilee sovieto- 
iraniene, drept pretext a fost 
folosită prezența trupelor so
vietice în Iran- Ori, se știe că 
trupele sovietice au fost trimise 
în Iran, pe baza tratatului din 
1021, care acordă Uniunii So
vietice dreptul ca în scop de 
apărare să trimită trupe pe te
ritoriul Iranului în caz când se 
ivește un pericol de transforma
re a Iranului într’o bază de o- 
perațiuni militare impotriva U. 
R S. S. Cine poate să împie
dice guvernul sovietic de a a- 
vea neîncredere fîn cercurile 
conducătoare reacționare din I- 
ran.

Când guvernul tsovieftic s’a 
convins că noul guvern iranian 
în fruntea căruia se aflalKavaânl 
Sultaneh manifestă 'dorința de a 
stabili raporturi de bună veci
nătate, s’a ivit posibilitatea de 
rezolvarea pozitivă a evacuării 
trupelor sovietice din Iran.

Prin rezultatul fericit la care 
s’a ajuns, Uniunea Sovietică a 
dovedit odată 'măi mult, voința 
ei de a ajungt la bună înțele
gere cu toate țările ddmlocra- 
tice pentru a consolida colabo-* 
rarea internațională în folosul 
cauzei generale a păcii și se
curității.

sute cincizeci de 'mii locuitori 
al orașului.

In parcul orașului s’a ținut tin 
tnlare meeting, la sfârșitul că
ruia în semti de recunoștință 
pentru Uniunea Sovietică, s’a 
adoptat un (mesaj de salutări a- 
dresat Oeneralissimului Stalin. 
Acest tnlesaj a fost scris pe o 
bucată de mlătase lungă de 35o 
hil. și a fost semnat de către 
13o.ooo locuitori din Ciaugciun 
Primlarul orașului a remis trei

la 15 Mai 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 tn valoare de 
loo ooo lei.

Un premiu II In valoare de 
50.000 lei

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

a descoperit un medicament 
mai eficace decât penicilina

MOSCOVA. —» Profesorul 
Nicolai Krasilnicov a descoperit 
un medicament pare întrece în 
unele puncte eficacitatea peni
cilinei.

Experiențele înaintate cu acest 
medicament care a fost numit 
„Aspergillina”, se fac cu inare 
succes la Moscova, Leningrad 
și alte prașe sovietice.

Noul medicament are efect 
și asupra baccililor, cade nu 
sunt atacați de penicilină.

Eficacitate 'măre posedă îm
potriva tuberculozei, a disen- 
teriei, a tifosului și a holerei.

Călăul Franței a scos capul... 
Un atac al lui Jacques Duclos 
împotriva trădătorului Daladier

PARIS. — Dl Jacques Du- 
clos, vicepreședinte al Adunării 
Constituante si secretar al P-lui 
Coinlunist Francez, într’o clif 
vântare pe care a rostit-o.Atarți 
la Montpellier, a criticat vio
lent pe dl. Daladier, fost pre
ședinte al consiliului, „răspun- 

tf râpele și trei „cupe de învin
gători mareșalului' Malinovski, 
șefului garnizoanei și coman
dantului orașului.

La finele tmleetingului au fost 
adoptate telegraimie de salutări 
către Stalin și Ciang Kai Slick.

A avut Joc apoi luarea’de ră- 
in'as bun de către unitățile Ar- 
hfatei Rpșii care părăsesc Ci- 
angeiun-ul. Bulevardul Stalin 
care duce dela parc largară, era 
tixit de Imhlțimea care venise 
cu drapele și portrete alelGeiie- 
ralissimiilui Stalin. Locuitorii o- 
rașului au ovaționat trupele 
care defilau, orerindu-lc flori, 
transformând aceafef,! ei bare 
într’o puternică imiinifestație de 
amiciție a popoarelor Chinei și 
URSS-ului.

După declarațiile șefilor or
ganizațiilor publice și autorită
ților locale, Ciangciun-ul nu a 
cunosdut niciodată o astfel de 
manifestație care a reprezentat 
o lovitură dată elcmjentelor re
acționare din China, ce caută 
să sdruncine amiciția dintre a- 
ceastă țară și URSS.

MOSCOVA. Potrivit cu 
înțelegerea intervenită la con
ferința dela Moscova din De
cembrie 19-45, în ziua dte 25 
Aprilie va avea loc la (Paris con-

Comentariul postului de radio Moscsva

Cu privire la hotărârea 
guvernului român de a rupe 
relațiile cu guvernul franco

MOSCOVA. — Postul de ra
dio „Moscova” ,a transmlis ur
cătorul comentariu [în leglă- 

zător de capitularea dela Muen- 
clien”, pentrucă ar fi încercai 
să revină în viață politică fran
ceză cu prilejul congresului de
la Lyon al partidului radical.

„Această sfidare a spiritului 
național și republican a fosfTrf- 
registrată de poporul francez”, 
— a declarat între altele dl. 
Duclos. „Franța va condam'na 
cu toată tăria trădarea dela 
Muenchen și republicanii ce și- 
au legat soarta de cei dela 
Muenchen nu trebue să fie ‘Sur
prinși dacă votul universal din 
alegerile viitoare îi va face să 
plătească scump lipsa lor de 
curaj”.

Alegerile din Grecia 
au fost efectuate din 

ordinul streinilor
MOSCOVA. .Cofniîtctul 

Central al(E. A. M.klin Grecia a 
publicat o declarație privitoare 
la alegeri și regență. Se sub
liniază că alegerile sunt un rc- 
Izullal al unei iiufnitaipomlenitc 
’lcrori și că au fostf'fo’ctuatc din 
ordinul streinilor pentru a pri
mi rezultatul plănuit dinainte 
care corespunde uu'mbi intere
selor străine și sunt incompa
tibile cu independența Greciei.

•
ATENA. După o intre’- 

vccjcrc cu prrm'ul ministru al 
Greciei, 'mitropolitul Damaschi- 
hos regentul Greciei a acceptat 
să continue exercitarea funcțiu
nii de regent până la ținerea 
plebiscitului asulpira .înaploerii 
regelui în țară. 

ferința ConsiliuTuJ 'Miniștrilor 
de Externe, în legătură cu^pre- 
gătirea tratatelor de pace pen
tru apropiata conferință ce tre
bue să aibă loc nu mai târziu 
Ide 1 Mai.

tură cu h'otărînea/ guvernului 
român de a rupe relațiile cu 
Franco: „Prin ruperea relațiilor 
diplomatice cu Spania, România 
a adus un important aport la 
instaurarea ordinei deănfocratice. 
Acest act ide politică externă al 
guvernului Dr. Piejtrfu Groza 
contribue și |mai mult la izola
rea lui Franco, lucru care se 
observă în toate țările demloo- 
ratice.

Declarația a,ngl(.> - frakifco - gjr 
mtericană cu privire la măsurile 
ce trebuesc luate împotriva lui 
Franco prin care se spunea că 
poporul spaniol singur să-și ho- 
tărească soarta, pu a fost pri
mită cu simpatie în țările de
mocratice.

BULETIN
0 | EXTERN.

'LONDRA.—O delegațile bri
tanică în frunte cu dl. Bevin 
'ministrul de externe al Marei 
'Britanii. va sosi Luni la Cairo, 
capitala Egiptului.*
MOSCOVA. 'Molotov, vice
președintele al consiliului de 
mlinișlri și ministrpf afacerilor 
străine al Uniunii Sovietice, a 
dat în ziua de 11 Aprilie un 
d.'jun în onoarea delegației gu- 
'vernamlentale ungare în frunte 
cu primul ministru al Ungariei 
Dejunul a decurs într’o atnibs- 
feră cordială.

MOSCOVA. Jn ziua de^l 
Aprilie gcneralissimjul Stalin 
președintele consiliului de mi
niștri al Uniunii Sovietice afpri- 
ndt în audiență pe ininistru|)cor 
Imcrțului extern al Cehoslova
ciei. Au asistat Molotov, vice
președinte al consiliului de mi
niștri al U. R,. S. S. și amba
sadorul cehoslovaciei în Uniu
nea Sovietică. ,

Imprimeria jud. Hunedoara


