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Plata reparațiilor față de 
Uniunea Sovietică a fost 

prelungită cu 2 ani
MOSCOVA. Guvernul sovietic a satis

făcut rugămintea guvernului român de 
a-i esalcna pe încă doi ani plata repa
rațiilor urmând ca România să plăteas
că Uniunii Sovietice reparațiile nu în 
decurs de 6 ani ci în decurs de 8 ani.

Un nou gest 
de prietenie față 
de poporul român

PRIMUL MINISTRU DESPRE
GRANIȚA DE VEST

RECONSTITUIREA
Comitetului județean al F. U. M.
——LA DEVA——

Guvernul sovietic a răspuns 
favorab.l cererii guvernului ro
mân cu privire la prelungirea 
cu doi ani a plății reparații
lor, datorate de către România, 
Uniunii Sovietice, urmânrț ta 
ele să se achite în termen de 
8 ani și nu în 6, cum s’a stabi
lit prin convenția de armisti
țiu.

Apreciind greutățile prin care 
trece poporul român strâns u- 
nît in jurul guvernului Groza 
in lupta pentru refacerea eco
nomica și democratizarea vie
ții politice a țării, Uniunea So
vietică a acordat pasul cerut.

In afară de i mportarrtele a- 
Jutoare economice pe cari ni 
le-a acordat prin încheierea con
vențiilor Economice cu privire 
la prelucrarea bumbacului și la 
vreiurej' socieraynor mixte sc- 
vieto-române;

In afară de faptul căf rte-a re
dus s’mțifor datoriile din con
venția de armistițiu;

In afară de faptul că ne-a 
înapoiat întreaga noastră flota 
comercială și un important stoc 
de material rulant c. f. r. — 
vagoane și locomotive — fără 
de care transportul nostru ar 
fi paralizat; r

ln afară de faptul că ne-a 
împrumutat un important stoc 
de cereale scăpându-ne astfel 
din gh'arele foametei care a- 
stâzi bântuie in lumea întreagă 
și
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A n demascat in coloanele ziarului nostru hi'rnif.'stâri’e 
antisovietîce ascunse sub f aze pc.r, oase petrecute la cele 
dou.î congrese Județene ale partiue'.or, ,istorice" dela Orăș- 
tie și Hațeg.

Acri spus tot atunci că aceste tniani e țâri nu sunt izolate, 
ele făcând parte din programul „istoriilor” pe care 1 practică 
in intrega țară.

In Icgamră cu aceste ma 
câteva p;.sagii nai importante 
tf|” apărut în „Graiul Nou” 
piilui de Irupe al ArmlitJ Roșii, 
portanțâ în care se face pro 
țându în (evidența falsitatea 
Sovietica.

„Crescuți la școala realități
lor — scrie dl. fi. Ivanov - noi 
știml re valoare imensa repre
zinți pentru raj orlurilc dintre 
state și penii ti pace prietenia 
popoarelor. Știm însă lot atât 
ele bine sa deslușim' in orice 
manifestare svâcnirea senti-

niresiâri ( ne î să reproducem 
d'n articolul cu titiul: „E inu- 

zia'id Dirc țiunii pelitice a gru- 
artkol d? o covârșitoare irr.l- 
cesul paradelor „istor’ce” geo
politicii lor față de Uniunea

iii.tilului s ncer, adânc, durabil 
al prietenilor, de gândul ascuns 
și uneltirea răuvoitoare a ne
prietenilor noștri, oricât ar c;iu- 
'ta aceștia din ur'm'ă să le îniiccc 
în valuri ele vorbe și declarații.

Vremi să vorbim limpede și 
răspicat.

La un dejun oferit de Consi
liul de Administrație al Socie
tății „Sovrompetrol”, cu prile
jul încheierii lucrărilor pentru 
creiarea acestei societăți, luând 
cuvântul, dl. dr. Petru Groza, 
președintele Consiliului de Mi
niștri a rostit printre altele;

Tn (ara aceasta nimțeni n’a 
'murit de foame, în urma mărci 
secete care ne-a bântuit. Acest 
lucru avem să-l mulțumim fa
ptului că poporul românesc a 
înțeles glasul vcemii $i drumul 
destinului propriu și s’a spri
jinit pe buna și mărea noastră 
vecină Uniunea Sovietică.

Este bine să se știe de toți, 
că noi vomi continua să stăm 
'mereu, cu toată încrederea și 
hotărîrea,a lături de acest 'm'are 
și binevoitor vecin al nostru, 
fund convinși că noi niciodată 
nu voml fi lipsiți de marea lui

După Comunicatul F. U. M.

Organizațiile politice din F. N. D. și-au fixat punctul 
de vedere cu privire la viitoarele impozite

Reprezentanții partidelcțr și 
organizațiilor demlocratids Idin 
F. N. D., examinând situația di
ficilă a salariaților în general, 
au decis, în vederea ușurării 
lor, să supună guvernului o' se
rie de propuneri. Intre altele, 
s’a ccut reducerea impozitelor 
de salarii până la 4 la sută 
până la salariile ce constitucf un 

protecție și de sircera lui prie
tenie.

Dar în afara de toate acestea, 
eu. fiind și Ardelean, port în 
mine conștiința ca aceeași prie
tenească oblăduii e din partea 
Uniunii Sovietice va consolida 
și granițele Ardealului realizate 
grație jertfei de -ânge a |mărei 
Armăte Roșii și, alături de ea, 
a Armlatei noastre Române.

In suflet cu ac’st sentiment, 
de a avea alături de noi 'mărea 
prietenie a Uniun i Sovietice eu 
și colegii 'm'ei pășim înainte, fă
ră teamă de a fi nevoiți să fa- 
ceml un pas îndăr t ctela aceasta 
graniță de astăzi.

Ridic paharul meu în sănă
tatea Uniunii So ietice, a po
poarelor și a con' ucătorilor lor 
în frunte cu Gene alissimul Sta-
lin-

miinimum de existență, impo
zitul 'mlaxim fiind de 25'1a sută. 
Deaseimleni, ținând geamă 'de 
coeficientul îniare al impozite
lor directe și al diverseloF'taxe, 
s’a avizat la reducerea acestora 
pentru produsele de textile, pie
lărie, etc., destinate Econoimlatc- 
lor.

Istoria politica a 43.oinâniei d'e 
după primul război (mondial 
poate fi considerată, intr’o bu
nă mlăsu a, ca istoria dușmă
niei conducătorilor ci îm'potriva 
Uniunii Sovietice'. Discursuri, 
docum'ciitc, campanii de presă, 
denibnstiații ațâțătoare antiso- 
victicc îngrămădite in sfertul 
de veac cât la cârm'a statului 
român s’au succedat, aproape 
'neîntrerupt, guveine liberale și 
național-țărăniste stau ca 'mlăr- 
turii imposibil de tăgăduit ale 
acestei dușmănii neîmpăcate.

N’a propus oare dl. Mânjit 
imperialiștilor caqa (pregăteau 
războiul împotriva lumii demo
cratice, să facă din Roinlânial lin 
cap de pod și o unealtă pentru 
atacarea Uniunii Sovietice? Șc-

(Contiauon. In pa|'. 3)

In ziua de 12 Aprilie a. c., 
a avut loc Ia Deva ședința de 

.reconstituire, a F. U. M., jude
țean la care au luat parte din 
partea P. S. D. tovarășii: Gar- 
bovan Simlion, Nemeș Iuliu și 
Dobroiu Vasile; iar din partea 
P. C. R. tovarășii: Sasu Ghe- 
orglie, Burlacu Dumitru și Du
duia Andrei.

Tovarășul Gârbovan Simion 
secretarul județean al P. S. D. 
'prezidând ședința arată în e- 
xpunerea sa rolul și importanța 
F. U. M. exprimiându-și dorin
ța ca pceastă zi de reconstituire 
a comitetului de FUM județean 
să reprezinte începutul unei sin
cere colaborări, între cele două 
partide spre a cim|enta și mai 
'mult unitatea clasei muncitoare.

Se trece apoi la constituirea 
comitetului județean de L. U.

La unele articole alimtentare, 
s’a cerut desființarea impozite
lor indirecte.

Se va acorda
o >argă amnistie

și grațieri de pedepse
Tov. ministru al Justiției Lu- 

crețiu Pătrășcanu |a întodmlit 
două decrete — unul de* a'inlnis- 
tie și altul de grațiere — care 
tirin'ează să fie supuse1, spre 
seminare M. S. Regelui până la 
începutul săptamlânei.

Prin decretul de a|mlnistie 
sunt amlnistiați toți cei cari's’au 
abătut dela îndatoririle milita
re, toți deținătorii de armie, ca
re le-au depus între timlpla au
torități potrivit legii 91 /1946, 
toate delictele de orice catego
ric comise de săteni, în legătu
ră cu Reformă Agrară, cuprin- 
zându-sc și iloatc faptele caiefau 
precedat legea din 23 Martie 
1015.

Se prevăd apoi amnistieri de 
mlai mică importanță.

Sunt exceptați dela amnistie 
criminalii de război, cei vinovațâ 
de dezastrul țării, recidivișiii și

’Mk alegându-sțe urtnjătorii 
membri:

Din partea P. S. D. (tovarășii: 
Oarbovan Simion, Nemeș lu- 
'liu și Mihăilă Petru ca mlembri 
'tovarășii: Dobroiu Vașile și 
Groza loan, ca supleanți din 
partea P. C. R. tovarășii: Sa- 
șu Gheorghe, Burlacu Dumitru 
și Duduia Andrei ca imtembri Hțo- 
varășii: Perțea loan și Bodea 
Mircea, ca supleanți .

Ce secretar perimlanent a fost 
ales apoi tovarășul Duduia An- 
'drei din P. C . KC

T)upă constituirea cotm|itetului 
s’a luat hotărîrea; ca F. U. M. 
să țină ședință odată pe săptă
mână, să se trimită circulare tea
tre toate organizațiile din ju
deț, prin care să sejldea instruc
țiunile necesare în ceeace pri
vește sincera colaborare între 
cele două partide și orice pro
blemă să fie rezolvată prin F. 
*U. M.

Ultima propunere apro
bată de toți m|embri — a fost 
organizarea demonstrațiilor de 
1 Mai în cadrul F/U. M. înlfco- 
laborare cu F. N. D.^tfupă care 
ședința a luat sfârșit într’o cal
dă și adevărată înțelegere în
tre cele două partide.

pei care în ultimii cinci ani au 
mlai suferit o condamnare defi
nitivă privativă de libertate de 
fel puțin 6 luni.

Decretul de grațiere prevede 
grațierea amienzilor cu excepția 
acelora care depășesc sum'a de 
5oo.ooo lei — privind infrac
țiunile Ia legea vămilor, la co
dul silvic, fraudarea în prepa
rarea și comjcrțul băutorilor al- 
colicc.

Se grațiază pedepsele până 
'la 3 luni iar cele de peste trei 
luni se reduc cu jumlătate sau 
cu o trcim|e în raport cu quan- 
turnul pedepsei.

Se grațiază în total invalizii 
de război și mlinorii careja data 
săvârșirii faptelor aveau etate 
(de 18 ani și au (prim|it o pedeap
să de maximum O luni.ț 
Pedepsele liniai înari de 6 luni 
se reduc la juimlatate.
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Sfaturi pentru plugari

Pregătirea rațională culturilor
O recoltă bună se poate ob» 

ține num'ai prin lucrări rațio» 
nale, de pregătire și de între
ținere a culturilor.

p — Holdele trebuiesc gra» 
pate primăvara, imediat ce s’au 
întărit pentru sfărâmarea scoac 
ței pământului și oprirea uscă
ciunii. — Grăpând grânele e» 
ste ca și când le<iî prăși. Prin 
grăpare să ajută înfrățirea.

2. — Nu neglijați culegerea 
cocenilor de porumb din grâne, 
cari stânjenesc desvoltarea 
plantelor și dau imlpresia de 
gospodar neglijent.

3. — Arăturile făcute primlă- 
vara trebuiesc în aceeași zi |gră- 
pate, altele se usucă. După plug 
să urmteze imediat grapa.

Ogoarele de toamnă trebu
iesc grăpate primăvara imtei» 
diat ce se poate intra cu grâpa 
pe loc.

4. — Orânduiți-văț muncile 
astfel, ca să le faceți la timp.

Nu așteptați cu arăturile pen
tru porumb până în epoca de 
însăm'ânțare, ci faceți arături
le de vremte, grăpați-le și c- 
xecutânda poi liniștiți alte mun
ci, așteptati vremtea semănatu
lui porumbului și a altor cul
turi, în terenuri pregătite de 
vremte.

Num'ai așa se pot orândui 
Tace muncile și semănăturile 
timp.

Obiceiul dc a aștepta cu 
râturile până când trebuie
sameni, este rău și păgubitor.

Dacă plugarii au făcut ogoa
re de toamtaă, în multe tere
nuri ajunge ca primăvara să 
fie num'ai grapate sau scormo
nite cu cultivatorul fără a le

și 
la

a-
să

Noui condamnări pen- 
\jtru sabotaj economic 

\
Tribunalul din Deva a con

damnat pe inculpatul 'Marina 
Gheorghe tăbăcar domiciliat 
la Orăștie pentru speculă la un 
an închisoare corecționala.

La percheziția făcui’ J i s’ațgjă- 
sit următoarele :

25 buc. piei vită, în 
tate de 691 "kgr.

9 buc piei m'ânzat în 
tate de 691 kg. ’

4o. buc. piei vițel în 
tate de 161 kg.

5 buc. piei de cal.
Lucaci Marioara din

Bretea Mureșană la: 5o.ooo lei 
amedă,.

Ghilea Carol din corn'. Cri- 
stur 25.000 lei a'mtendă corec- 
țională.

Barth Ana din corn'. Dobra 
la ]00.000 lei amiendă.

Hefner R.tidolf din corn'. Cu
gir la: loo.ooo lei am'endă. 

greti-

greu-

grcu-

com.

a
măi întoarce cu plugul în 
tata soarelui care usucă.

Nu uitați și nu neglijați

bă-

ca

Onorată redacție
Citind ziarul dvs. ne-a'm' bu

curat când am1 văzut că e un 
ziar care se ocupă pe larg, de 
nevoile noastre im'uncitorești și 
'țărănești.

Ami citit în acest ziar^rumoa- 
sele învățata nte ale primului 
imtnistni Dr. Petru Oroza ș? ale 
Partidului Cdmlunist Român și 
văzând că este o foaie pen 
tru noi, ne-am hotărît să-o a- 
bonăml

Deci Vă rugăm' să r>i «e facă 
un abonament pe jumătate de 
an și de a se trimite ziarul pe 
adresele de Imăi jos:

Dan Ambs, Barb Ioan, Crâs» 
nic Ștefan, Ioan TrițăjF, Bar 
Victor lui Pătru, Dan Ghera» 
sim1, Forda Oheorghe, Dan Ilie, 
Coc Glieorghe, Stana Constau»

^Cămine de vară pentru copii la sate
Una din preocupările regimu

lui actual este și ridicarea nive
lului sanitar al satelor noastre, 
pe care guvernele trecute le-au 
lăsat în întuneric fși (mizerie. 
Problema ocrotirii femeilor și 
copiilor la sate sta în centrul 
preocupărilor nu numai a gu
vernului ci și a organizațiilor 
democratice, care înțeleg să 
dea întregul lor sprijin penl- 
tru ca fem'eile plugarilor să nu 
miai nască pe câmp, pentru ca 
numărul copiilor ce mor in pri
pitele luni ale vieții din lipsă de 
îngrijire să nu mai fie atât de 
îngrijorător de ridicat. Acțiunea 
începută de Ministerul Sănătă
ții de a organiza case de naș
tere Ia sate a dat/pi i'mlele rezul
tate, care iv\or fi un îndetai'n 
pentru ca să nu rămână niciun 
sat fără casă de naștere,

O altă problemă privind ma
nia și copilul cere olurgentă re
zolvare în acest început de pri
măvară când toate brațele de 
■m’uncă sunt încordate în cam
pania agricolă de care depinde 
bH jugul țării. Femeile pluga
rilor care pleacă din zorii zilei 
la'mlu nea câmpului trudind până 
seara pe ogoare alături de băr
bați, trebne să-și știe copiii a- 
casă în siguranță, pentru a 
putea lucra cu folos. Miî'dc co
pii rămlân în acest timp fără 
nici o îngrijire expuși la fel 
de fel de accidente. Iată pen
tru ce Federația Fcmteilor Dc 
mberate din România a adresat 
o chrtnlare către toate femeile 

prim'ăvara, necondiționat, du
pă plug să urmeze grapa.

V. ȘOICA 
Directorul Camerei Agricole

Resnices Elisabeta, se 
comerț clandestin a- 
de lampă din alte părți 
cu preț de speculă 

de 150

primar

taranii I
tin și Gheorghe Victor Cbmuna 
‘Ponor jud. Alba Oțf. poșta, 
Sălcina de Jos Vă mulțumim 
și așteptăm ziarul.

Urmtează semnăturile
ȘTIRI DIN VINȚUL DE JOS

Femela 
ocupă cu 
duce ulei 
și-l vinde 
cu 1000 lei litru în loc 
lei prețul maximal.

Cetățenii roagă pe dl 
să ia cât caai urgent măsuri im 
potriva acestui lucru»

Ocolul Agricol din Vioțul de 
Jos a distribuit la preț maximal 
semințe de mazăre în comunele 
Vințul de Jos cere a primit 
3300 kg. comuna Cioara 1100 
kgr. comuna Tăităria 900 kgr 
Blandlana 700 kgr.

o bună îngri- 
când, se în- 
câmpului ma- 
acasă. Prin a-

dela sate și orașe, îndeimnându- 
le să-și dea contribuția lor1 pen
tru organizarea de căm'ine la 
sate, unde copii aduși dîm'inea- 
ța să primească 
jire până seara 
torc dela mtanca 
'mfele vin să-i ia 
ceasta, fem'cile dela sate și de
la orașe, 'muncitoare și intej- 
lcctnale vor sprijini campania 
agricolă, și pipera de refacere 
cconom'ică a țării. In această 
primăvară aducătoare 'de lh|a^ 
dejdi noi, — spune chCmlarea 
federației, — să pornim cu/dra- 
goste la lucru pentru ca să nu 
rămână nici un sat fără că- 
jn'in de vară, nici un sat ne
vizitat și ncajutat de doctor și 
'de agronom', nici un petec dc 
pământ nelucrat.

Pentru îndeplirtirda^ lacie'stor 
'Hilari și frumoase sarcini, flc- 
'mteile tuturor organizațiilor dc- 
mberate din regiunea noastră 
sc consideră tatobilizatc alături 
de femleilc din întreaga țară.

Rezultate spodive
Dunimică 11 Aprilie s’au ju

cat următoarele matcliuri con
tând pentm campionatul distric
tual ,,Valca-Mureșului”.

La Sim'cria: Corvin a invins 
Mica cu 3 i— 2 (1-2). Au 'm'arcat 
Lovas, Posz.gay și Carpinct de
la Corvin, iar dela Mica lancu 
și Oncta.

La Hunedoara (J. F. H'i a dis
pusele ACFR, cu 4 — 1.

URSS- țara în care toți 
oamenii au îngrijire 

medicală gratuită
Urmare din numărul trecut

Prevenirea bolilor
străzi, cercetând pe locuitori la 
domiciliu și fără a fi chemați, 
chiar dacă nu e nimeni bolnav.

In afară de cele arătate mai 
Isus, oamenii Im'uncii din U. R. S. 
S. mai dispun și de num'eroase 
sanatori și case de odihnă, un- 
de-și petrec concediile, adunând 
noui puteri pentru munca crea
toare. La sfârșitul celui de al 
doilea plan cincinal numai sin
dicatele din U. P S. S. dispu
neau de 23o de sanatorii și 621 
case de odihnă.

Se înțelege că t oate aceste 
măsuri au dus la o considera
bilă micșorare a numărului bol
navilor din U. ,R. S. S., reclucân- 
du-se astfel mortalitatea la mi- 
Yilmu'm', Populația U. R. S. 
crește anual cu aproximativ 
milioane de suflete.

Principala activitate a siste
mului de ocrotire a sănătății în 
U. R. S. S. este însă aceea de 
prevenire a bolilor. Prin îmbu
nătățirea condițiilor materiale, 
de trai și higienice sunt! combă
tute tuberculoza, numeroase 
ooli de copii etc. P.[(T1 diferite 
injecții se previn bolile infec- 

’țioase ca tifosul exantcmatic, ti
fosul abdominal, scarlatina și 
altele. Nu s’au mai înregistrat 
epidemii de ase'm'enea boli în 
Uniunea Sovietică !<£rtf tiiimpul 
primului război Im'ondial. Pen
tru a traduce în fapt măsurile 
de prevenire a bolilor există 
numeroase stațiuni profilaticc 
și medici speciali, așa numiți 
medici raionali, deosebiți pen
tru oamenii în vârstă și pentru 
copii, care se îngrijesc de po
pulația unui (grup dle câteva

O nouă îmbunătățire
Cel de al patrulea plan cinci

nal prevede o nouă îmbunătă
țite a asistenței medicale a po
porului sovietic. In 195o numă
rul de paturi din spitale trebuc 
să ajungă la 985.ooo. Vor fi 
mărite toate clinicile de copii, 
consultațiile de ftemiei, va fi re
făcută comlplect, toată rețeaua 
de sanatorii și case de odihnă 
pentru mJuncitori, țărani și inte
lectuali. In sanatoriile și casele 
'de odihnă din U. (R,.’S, S. Is'e vor 
putea odihni aproape 7oo tnlii 
de oam'eni lunar.

In 195o se vor produce cu 
85 la sută mâi multe medica
mente, instrumente medicale și

Dela Serv. Economic Județean

Noui orețuri la animale
In ziua da 12 Aprilie a. c., 

’Coim'isia Județean.1 pentru sta
bilirea prețurilor a fixat urtniă- 
toareie prețuri:

Pentru boi cu greutatea până 
Ia 7oo kgr. lei 5ooo kgr. iar 
peste 7oo kgr. 5.5oo lei kgr..

Pentru vaci indiferent dc

Cinema „PROGRESUL0
prezintă

Dutninirfi 21 și Luni 22'Aprilie

13 fetite vesele 
cil următoarea distribufe : 

TLJRAY IDA, RÂDAI IMRE, 
SZOMBaTHE Yl bla^ka, 

BIL1C1, PETKES SANDOR

La Cugir, IJ. M. C. a invins 
'Mctalosport cu 7 — 1

La Orăștie C. F.. Id-^Simferia) 
a învins C. S. O. cu 7 — o 
(4 — o). Au Imlarcat,(Mitre, Gă- 
lin'an, Bodca 2, și Gogu.

In urmă acestei etape clasa- 
ctauntul sc prezintă astfel:

CFR., UFH, Coivin, Mica, 
MC, Mctalosport, AFCR, și 

’SO.

IJ
C

a
decât

s.
3

în

Infasuri, 
tojt mai

asistentei medicale
instalațiuni medicale 
194o.

Idealizarea acestor 
cât și îmbunătățirea
Imlare a condițiilor materiale, hi
gienice și de trai vor duce la o 
nouă reducere 3 bolilor în U. 
R. S. S. și vor contribui Ia o 
[stare sanitară și 'rnlai bună a pot- 
pulației sovietice.

Ceeace e visul mbltor mi
lioane de oa'mJeni ai muncit din 
alte țări, ceeace în unele’Mate e 
abia un ideal de atins într’un 
viitor 'm'ai mult sau mai puțin 
depărtat, a devenit de 'miult o 
realitate pentru cetățenii So
vietici.

Din «Graiul Nou«

'greutate până la 3.5oo kgr. in
clusiv.

Pentru porci peste 9o kgr lei 
'12.ooo kgr. Toate preturile sunt 
stabilite pe kgr. cântărirea a- 
nimalului viu.
Prețurile au fost fixate pt. exe
cutarea convenției de Stat (ar
mistițiu), consumul cărnii pen- 

’tru populație fiind interzisă, în 
afară de carnea de m'iel care 
este fixată la 7ooo lei kgr.

Dela Federala Deva

Noui cantități de mărfuri 
sosite și distribuite pentru 

județul Hunedoara
In ultima săptămână au sosit 

pentru județul Hunedoara 6 va
goane de sare, 3 vagoane m'ă- 
zăriclic, 2ooo kgr. de buînbac.

Din petrolul sosit în judteț, 
se distribuc pentru cooperati
vele sătești 45 Ia sută.

Zahărul în cantitate dc 55ooo 
kgr. pentru lunile Februarie și 
Martie, a fost distribuit înl> 
trcgului județ.

Cu data de 1 Aprilie, pror 
dusele C.A.M. isc distribuie pt. 
com'tinele rurale prin Federala 
„Deva”, cooperativelor sătești.
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Regimul muncii in timp de pace
Orarul de 8 

Unificarea
Proectul decretului 1-egf^t în

tocmit de tov. Lotar Radăcea- 
nu, ministrul Muncii, care alfost 
adoptat în consiliul de 
minișLi cuprinde importante 
dispoziții privitoare la regimul 
mtmcii în timp de pace și ra
porturile de Im'ancă.

In primul rând, se prevede 
că oralul legal de muncă este 
de 8 ore. Plata orelor supli
mentare peste S ore până la 
lo ore de munci pe zi va fi 
ide 5o la sută, iar cele peste lo 
ore se vor plăti cu loo la sută.

Proectul cuprinde apoi o sca- 
Jră pe baza căreia rfa unifică 
concediile salariaților de toate 
categoriile, muncitori și func
ționari.

Urmare din pig La

iu partidelor istorice încearcă 
astazi sa se scutuie de orice 
răspundere pentru larirea R,o- 
inâniei alaiuri de Germania 
hitleriiLa m războiul împotri
va U. R, S. S. Dar uită ei câ 
exista negru pe alb cuvintele 
lor de proslăvire a lui Anto- 
□escu pentru acest act și pro
misiunea de a-1 sprijini intru 
înfăptuirea plănui ilor de cotro
pire a pământului sovietic?

Trecutul apropiat se ridica ca 
o acuzare grea im'potriva 
foștilor cârmu tori ai României, 
și nu poate fi șters nici cu de
clarații, nici cu răstălmăciri 
subtile. Sâ ne spunem' gândul 
întreg: cu cât citim mai atent 
articolele și discursurile repre
zentanților partidelor istorice, 
cu at.it mai mult ni se întă
rește convingerea că autorii lor 
nici nu urmăresc condamnarea 
trecutului ci, dhnpotrivă, au o 
deosebită grijă, pentru ca/ul 
unei eventuale „schimbări de 
vânt” in viitor, ca i poată de
monstra atunci că ■ n’au pără
sit niciodată poziț'ilc lor nti- 
sovietice, că le-au api a și au 
asigurat rcînodarei firului a- 
colo unde a fost rupt îmlpot- 
riva voinții lor.

Povara trecutului politic al 
partidelor d-Ior Maniu și Brâ- 
tianii gevează apă ător asupra 
prezentului lor”.
. . >• 1 » T >

„Dacă ne ocupam și astazi 
ci trecutul partidelor istorice și 
al conducătorilor acestora, 
fnai ales pentrucă prezentul lor 
reproduce în forme norii, acel 
trecut, dela care 'majoritatea co
vârșitoare a poporului rolm'ân 
își înfoarc'- fala cu rfesgust”.

„Cii ’o 'ștern' foaie declarațiile 
și asigurările lor cȚ năzucsc 
spre o po'itică de bună vecină-

ore și plata orelor 
concediilor tuturor

Insfârșit, se prevede contro
lul 'ministerului Muncii asupra 
tuturor concedierilor ce se vor
W*»***»-*:*'**'*'»***»*•<• .*****»

Vești din Abrud

Un flăcău atai
In noaptea de 9 'lo, Aprilie, 

individul R.ațiu Viorel, a atacat 
pe tatăl său Cpt. rez. R.ațiu 
Timoftei, fiind ajutat de „fostul 
legionar” azi în Partidul Na
țional Țărănesc 'm'anist, Oprișa 
Nicolae. Acești doi derbedei 
l-au bătut pe bietul bătrân în 
așa fel încât l-au lăsat în ne
simțire.

i ■■ va. < £
tate și relații bune cu Uniunea 
Sovietică. Ele nu pot fi luate 
însă în serios. Dece? Pentrucă 
activitatea de fiece zi a parti
zanilor lor Imtari și mici le des- 
mint.

Toată luarea cunoaște o su
medenie de manifestări și pro
vocări antisovietice organizate 
de mlembrii partidelolr istori
ce. S’a întâmplat măcar odată 
ci ele să le desivuezc? A fost 
măcar odată suncționat de con
ducerile respective vreunul din 
inspira,orii și executorii lor, de
și aceșfii sunt arătați cu dege
tul?

Dimpotrivă, oamenii domni
lor Maniu și Brătianu sunt în
curajați să lovească în tot ce 
reprezintă efort de consolidare 
i prieteniei sovicto - române. 

Dine nu înțelege că atacurile 
tas- ale zianilu^ „Dreptatea” 
împotriva profesorului Parlaon 
și a scriitorului Sadoveanu, pri
mul președintele, al doilea me- 
înlbru marcant al asociației „Ar- 
lus” sunt dc fapt lovituri pie
zi ;e Îndreptate asupra „Ar- 
lus”-uli!i însuși? Să nu ni sc 
spună că e vorba de o simplă 
„coincidență”.

Noi știm că aceasta 
..coincidentă” se datore-te toc- 

Pn'ai făptuim că în acțiunea de 
denigrare a Uniunii Sovietice 
și de ațâțare contra ei, mtem- 
brii partidelor istorice se isbesc 
de frumoasa activitate ă „Ar- 
Ius”-u1ui. Și ei nu pot ierta a- 
cestei asociații că destră’mlînd 
plasa de (minciuni și calomnii ttc<- 
sută de reacțiunea și fascis'mPl 
din România împotriva Uniu
nii Sovietice și u șurând cu
noașterea reciprocă â firilor 
noastre, contribtie la strânge
rea tot mtii mult a legăturilor 
dintre ele”.

' • • ' » J J >
„Conducătorii partidelor isto

suplimentare 
salariaților
face. Avizul Imlinisterului nu se 
va da decât în urmla propunet- 
rilor sindicale.

i pe tatăl său
Bătaia i-a fost dată sub 'mlo- 

tivul că tov. R.ațiu Timoftei Tace 
parte din P. C. Rj

Astfel procedează „băeții lui 
Maniu”. In sediul lor au înce
put și ei activitatea, ordinea de 
zi fiindu-Ie „pokerul și biliar
dul”, iar ca propagandă, țuică 
și vinul.

AȘA LUCREAZĂ EI!

rice, dimpotrivă se bucură când 
pot sufla în trâmbițele discor
diei, când, pentru necesitățile 
politicii de învrăjbire și dei-lpro- 
pagandă războiniqăf (practicată 
de ei, pot exploata diferende
le ivite între Uniunea Sovie
tică, Anglia și Statele Unite. 
Felul cumt s’a oglindit în pa
ginile ziarului „Dreptatea” che
stiunea iraniană ne scutește de 
orice c orrtcntariu. Oficiosul 
d-lui Maniu, care a publicat Hoa
țe știrile asupra „conflictului” 
din Consiliul de Securitate, n’a 
socotit necesar să publice 'mă
car comunicatul comun sovieto- 
iranian asupra înțelegerii inter
venită între aceste țări. Ntimlai 
când acest comunicat și celelal
te documlente legate de el, pre
cum! și comentariile largi asupra 
rezolvării lui cu succes făcu
seră ocolul presei din Roimlânia 
și străinătate, și când tăcerea 
„Dreptății” devenea prea eloc
ventă , direcțiunea ziarului s’a 
hotărît să scrie câteva rânduri 
în doi peri despre acest îmf- 
bucurător eveniment.

Anii dat aceste câteva exem
ple drept ilustrare. In ele și în 
numeroasele acte de dușmănie 
deschisă și Imlascată împotriva 
Uniunii Sovietice se poate citi 
adevărata poziție a partidelor 
istorice față de problc'mla rela
țiilor ■ ovieto-romlâne. Declara
țiile, protestele de lealitate, nu 
sunt decât perdeaua de fii'ml, 
în dosul căreia sc încearcă.ca
muflarea facțiunilor d liste djc 
d-nii Maniu și Brătianu și dc 
oamenii lor împotriva priete
niei dintre țările noastre, îml- 
potriva statului sovietic.

Dacă șefii partidelor istorice 
cred că au putut păcăli opinia 
publică sovietică, 4e înșeală. 
Perdeaua lor dc fum! c destul 
de străvezie. E înutil s’o PTai 
întrebuințeze”.

Muncitorii și locuitorii comunei 
Roșia Montană 

ajută spitalul din Abrud
Muncitorii sindicalizați ai soc. 

„Minaur” precum' și locuitorii 
corni. Roșia Montană înțelegând 
importanța pentru întreaga re» 
giune a spitalului „Principesa 
Ileana” din Abrud, au hotărît 
să contribue cu sirmla d|3 lei 
549.000.

Sumla va fi întrebuințată la 
îngrijirea ftitincitorilor acciden»

Pentru miei, brânză și ouă
E liberă aprovizionarea de 

sărbătorile Paștilor 
COMUNICAT

Subsecretariatul de Stat al A- 
provizionării face cunoscut că 
'în vederea țvprovizionării po
pulației de Sărbătorile Paște- 
iui s’a aprobat în (m'od excepțio
nal ca 'Economatele, Cooperati
vele, comiercianții și particularii 
să poată colecta și transporta 
im'iei, brânzeturi și ouă fără)'nici

Monetele de 25.000 lei argint vor fi 
distribuite funcționarilor publici

Sesizată de efectele produ
se pe piață de lansarea țhrfonetei- 
lor jubiliare de argint de 
25.000 lei, președinția consi
liului de Imliniștri a hotărît ca 
ghișeele Băncii Naționale Șă' 
suspende schimburile către par
ticulari.

S’a hotărît ca 'm'onetele să

Un nou gest 
de prietenie față 

poporul român
Urmare din padina l.a

In afară de prețiosul ajutor 
pe care glorioasa Armată Ro
șie eliberatoare nî-1 dă la însă- 
mânțări;

Uniunea Sovietică prin ma
rea e’ generozitate ne-a dat o 
nouă dovadă de prietenie sin
ceră prin ajutorul acordat a- 
stazl, pentru redresarea noastră 
economică, confirmând încă o- 
daiâ politica Uniunii Sovietice 
de a ajuta efectiv țările distruse 
de pe urma războiului deslăn- 
țuit dc hitleriștl.

Poporul român nu va uita 
niciodată aceste ajutoare acor
date în momentele grele ale 
Istorici sale, de cătiftf gene
rosul popor al U. R.' S. S.

Citiți șl răspândiți ziarul

„ZORI NOI“ 

tați la (mlinele din R,oșia»Mon- 
tană.

Noile alocații de hrană ale 
ucenicilor

In urmă dispoziției tov. Lotar 
R.ădăceanu, Ministrul Muncii a- 
locația de hrană a ucenicilorIdin 
căminele Ministerului Muncii, a 
fost imlărită dela 8oo lefla 16oo 
lei.

—a.- . — —TM* ************

o formialitate, dela 14 până la 
*25 Aprilie 1946.

Autoritățile civile Și milita
re nu vor face nici un fel de 
dificultăți.

Organele superioare sunt ru
gate să înlăture orice împiede
cări sau abuzuri. I

/fie date ,în plata salariilor fun
cționarilor publici într’o dotă de 
125; la sută din salariu.

Convocare
Transilvania S. A. Deva își 

va ține adunarea generală ordi
nară în ziua de 1946 ora
țlo a. m„ în localul societății, 
Deva Calea Horea Nr. 11. Or
dinea de zi: 1. Deschiderea a- 
dunării generale, alegerea pre
ședintelui, designarea secreta
rului și verificatorilor. 2. Ra
port anual și prezentarea soco
telilor pe anul 1945, aducerea 
hotărîrii asupra veniturilor și 
descărcarea consiliului de admi
nistrație și a comitetului de 
censori. 3. majorarea capitalu
lui societar de la 3.ooo.ooo lei 
la 5o.ooo.ooo.— lei (cincizeci 
milioane) prin reevaluare^ î- 
mobilului și instalațiunilor, pre
cum prin vărsăminte în nume
rar. Modificarea statutelor în 
consecință precumț urmează: 
Art. 3. în loc: „Capitalul socie
tății este dc 3.oooooo. — lei” 
va fi: „Capitalul societății este 
de 5o.ooo.ooo. — lei”. Art. 4 
în loc: „Acțiunile sunt dW o va
loare nominală de looo. Ici”. 
Acțiunile fiind nominative, pot 
lua parte la adunarea generală 
toți acționarii cari până în ziua 
adunării sunt trccuți în registru 
acționarilor. Deva, la 5. Apri
lie, 1946. Consiliul de Admini- 
st,atie- ii ii i...;.i,ii.juib
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Conferința păcii a fost amânată
Guvernul francez a invitat U.R.S.S., Statele Unite și Marea 

Britanie la conferința miniștrilor de externe dela Paris

„PRIETENIA CU U.R.S.S. este
---------

sinonimă cu pacea și securitatea"
— o declarație a prof. 1 aski —

LONDRA. — Miniștrii de e- 
xterne ai Marei Britanii, Fran
ței, Uniunii Sovietice și State
lor Unite, își vor începe con
vorbirile, după cum s’a anun
țat la Paris, în ziua de 25 A- 
prilie.

Ei speră că vor putea rezol
va dificultățile care s’au ivit în 
redactarea tratatelor de pace, 
în forma lor de proect, tratate 
care urmfează să fie feupcise

Situația
MOSCOVA, —i Vicepreșe

dintele Consiliului de miniștri 
iugoslav, Kardelj, a declarat în- 
triun interview: „Sunt de pă
rere că opoziția "italiană și auto
ritățile aliate din Italia urmă
resc renașterea imperialismului 
italian pe seama granițelor noa-

Crearea Partidului Unificat 
al Germaniei

Partidele Comunist și Social Democrat din districtul Berlin 
și zona americană de ocupație au hotărît să fuzioneze

‘ LONDRA. — Comitetul dis
trictual pentru orașul Berlin al 
Partidului Social Dembcrat 
germăn a hotărît, în întruni
rea lui de Sâmbătă după-amia- 
za, fuzionarea lui cu Partidul 
Comunist german, pentru a 
forma un nou partid socialist, 
numit Partidul Unificat al Ger
maniei, după cum a anunțat po
stul de radio Berlin, Sâmbăta 
după amiaza.

Fuziunea celor două partide 
a fost aprobată în unanimitate 
de către congresul secțiunilor 
pentru orașul Berlin a Parti
dului Comunist german.

•
FRANKFURT. — Prima fu

ziune a Partidelor Comunist și

In legătură cu Spania lui 
Franco cinci țări sprijină 

până în prezent propunerea Poloniei
NEW.-YOPK. -4 Delegația 

britanică la Consiliu! de Securi
tate a primit instrucțiuni în le
gătură cu atitudinea pc care o 
va adopta când va fi ridicată 
problema Spaniola. Anglia! rii 
Statele Unite vor sprijini difu
zarea în mod liber a scrisorii 
Tna ntată de delegația poloneză 

"conferinței păcii, la care vor 
participa 21 de națiuni.

Conferința păcii, fixată pen-

1 n curând vor începe

Tratativele directe între guvernul 
Iranului și cel Azerbaidjan

TEHERAN. — Primul mini-

Triestului
stre. Dacă Triestul se va găsi 
în 'mâinile italienilor, va deveni 
din nou o primtejdie pentru in
dependența Jugoslaviei. Dorim) 
pacea în Balcani, spre a se pu
tea rutinei pentru desvoltarea 
țării noastre, fără a fi în per
manență expuși la evacuare”.

Social Democrat germane din 
zona americană de ocupație, s’a 
efectuat în orașul Mosbach, din 
Wurtcnberg.

Un număr de 45o de'mcmbri

DECLARAȚIILE
D-lui ZAHARIADIS

ATENA:
Nicolaie Zahariadis, secreta

rul general al partidului comu
nist grec, a făcut Sâmbătă la 
Salonic următoarea declarație:

„Daca politica englezilor și 
a susținătorilor lor nu se scliim- 

care acuză guvernul Franco. 
Ele își vor. rezerva părerea în 
ce privește orice acțiune până 
când vor fi examinat'1 toate 
problemele necesare, Se crede 
că propunerea delegației polo
neze va "fi sprijinită de Uniu
nea Sovietică, Franța, Mexic și 
probabil și de China și Egipt. 

tru 1 Mai, a fost țatmânată și 
va avea loc probabil la înce
putul lui Iunie.

stru Kavam Stiltanrh a declarat cu 
prilejul unei conferințe de pre- 
Bă că în scurtă vreme guver
nul Iranului va începe negocieri 
'cu guverrtujl Azerbaidjanului, 
care vor limpezi raporturile 
dintre cele "două țări. Referin- 
du-se la pactul sovieto-iranian, 
(dl. Sultaneg a declarat că acest 
pact înlăturăb rice suspiciune 
a Uniunii Sovietice față de po
litica iraniană.

ai celor două partide au votat 
în favoarea fuziunii și au ce
rut autorităților americane au
torizația de funcționare a nou
lui partid astfel creiat.

"bă radical, va veni vremea când 
poporul va hotărî să nu mai 
'fie măcelărit ca vitele, ci va 
lua armele”.

Zahariadis a cerut anularea, 
alegerilor lui Bevin” și forma
rea unui „larg guvern demo
cratic’’.

Seci etanii general al partidu
lui comunist a mai declarat ca 
imperialismul străin înec rcii să 
creeze o Grecie nionarhisto-fas- 
cistă, care să conitituc un cap 
'de po I impotriva democrației 
populare din Balcani. El a a- 
dătigat:

„Grecia cmc o parte din'Sud- 
■estul Europei, o parte din acea 
regiune din caic putcniț im
porta to tc bunurile industriale 
de care avem nevoie și în care 
putem cxpoila tot surplusul 
nostru de producție. Despărți
rea forțată a Greciei de trupul 
căreia îia parțipe în modf firesc, 
a făcut-o sii depindă de capita
luri străine, a făcut-o să-șifpiar- 
dă virtual iridcpcndcța”.

FLORENȚA. — Vorbind - la 
congresul partidului socialist i- 
talian despre relațiile cu U- 
niunea Sovietică, profesorul La- 
sk. a declarat că Revoluțiaf rusă 
este cel (măi mare eveniment 
dini storia Europei dela Revo
luția franceză și până) acu'm*

Alți patrioți spanioli arestați
MADRID. — Poliția madri

lenă a anunțat Joi arestareața 4 
persoane, pe care le-a descris 
drept mtembri secțiunii de gue- 
rilla a partidului com’unist sub
teran, adăugând că ei și-au re
cunoscut vinovăția pentru or
ganizarea a trei atentatei cu 
bombe, produse în ultimul 
titmlp.

Au m'ai fost arestați și doi 
mecanici ai uzinei de avioane 
dela Oetafe, de lângă Madrid 
(fiind acuzați de complicitate,

IN cUNILE_CE VIN 

Milioane de indieni 
vor muri de foame 
dacă nu se va putea im
porta 4.000.000 de tone 

cereale

WASHINGTON. — Genera
lul Hendrickson, subdirectorul 
general al organizației UNR.RA, 
înapoiat recent dintr’o călătorie 
făcută în Extremul Orient, a 
declarat următoarele:

„Dacă India nu poate obține 
4 milioane de tone de cereale 
ide care arc absolută nevoie, 
între 5 milioane și 15 milioane 
de oameni vor muri de foame 
în lunile ce vin”. (

Generalul Hendrickson a a- 
dăugal că în India foametea' nu 
mai este lin spectru amenință
tor, ci o realitate prezentă.

Proteze pentru 
invalizii derăzhoi

Casa 1. O. V. R. a prevăzut 
în cursul acestui an bugetari în
ființarea de subccntre ortope
dice la Cluj, Iași și Timișoara.

Prin înființarea acestor cent
re invalizii, având centre regio
nale, nu vor mai fi puși în 
situația de a merge în Capitală 
pentru a obține protezele ne
cesare.

„Prietenia cu U.R.S.S., este si
nonimă cu pacea și securita
tea”, a declarat el, continuând:

„Este necesar să restabilim! 
pacea și securitatea, pentru ca 
acest ima re război să nu fi fost 
zadarnic”.

prin procurarea (materialelor la 
fabricarea bombelor.
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MOSCOVA. — Mii de mlun- 
citori din țara sovietelor întâlml- 
pină cu noui succese apropie
rea zilelor de 1 Mai — ziua 
(mluncii și 9 Mai — ziua victo- 
toriei. In bazinul Kuznețului a 
fost construită o nouă| 'mină 
carboniferă imtecanică.

<
BUENOS-AIR.es. - Un imt- 

portant grup de parlamentari a 
cerut ca delegația braziliană la 
O. N. ,U. să faca cunoscută vo
ința poporului brazilian de a 
rupe raporturile dipldmătice cu 
•Spania fascistă.

*
MOSCOVA. — Delegația co

mercială cehoslovacă a părăsit 
Moscova plecând la Praga.

*
MOSCOVA. — Doi miniștri 

al noului guvern grec — Veni- 
zelos și Penelopulos, au demi
sionat.

MOSCOVA. —, In nltiliulele 
'săptămâni, ale Iurtei Martie, pe 
străzile Calcutci au fost ridi
cați 50 oameni care au murit 
de foame.

BELGRAD. — Guvernul Ju
goslaviei a făcut cunoscut gu
vernului republican spaniol că 
v. este singurul caic poate fi 
i cunoscut de J ugoslavia.

ATENA. Guvernul grec a 
inteizis organizației E. A. M. 
prun iparca la c. ngiestl din 
Praga organizat de ^mișcarea 
cehoslovacă de rezistență. Gru
parea E. A. M. fa' înaintat un 
piotcst primului ministru grec 
cerând anularea acestei dispo- 
zițiimi

*

MOSCOVA. In ziua dd |4 
Aprilie au plecat din portiirilo 
sovietice din Manqa Neagră 
05.OOO tone cereale.

Imprimeria jud. Hunedoara


