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ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE 
A CELOR CE MUNCESC

frontului
Onîc uncâSoresc 

de 1 ai
Ziua de 1 Mai, simbolul lu

ptei ș’ solidarității internaționa
le a tuturor celor ce muncesc cu 
brațul și cu mintea o sărbăto
rim anul acesta sub semnul în
frângerii militare totale a for
țelor imperialiste fasciste de că
tre torțele popoarelor iub.toare 
de libertate in irirnte cu Uniu
nea Sovietică.

La un an după terminarea 
războiului, ne găsim in preaj
ma incheerii păcii. In fruntea 
luptei pentru Kurîrca unei păci 
drepte și durabile, se afd U- 
niunea Sovietică — bastionul 
principal al păcii jntițț. po
peai e -ca.e sprijină toate po
poarele mici și din colonii pen
tru o Ivațâ libera și indepen
denta împotriva forțelor reac
ționare imperialiste. La confe
rința păcii, ce va avea loc in 
curând, cauza României va fi 
sprlj'nita de Uniunea Sovietică, 
cea mai puternică forță de pace 
d:n lume.

Ziua de 1 Mai g^ește 
anul acesta clasa inuncitoăre și 
întregul popor iO:nân încleștat 
in lupta pentru refacerea țarii.

In această luptă uriașă, bravii 
ii mineri din Valea J iului 
au Ic t la înălțimea misiunii lor 
ridicând producția dcla 3.ooo 
la 6.5cto și peste 6.5oo tone pe 
z> In co.idițiuni grele de muncă, 
având de înfruntat in plus și 
manevrele c’e ab itaj ale ele
ment.lor reacțion,.e.

Lupta pentru reconstrucția 
jțfirii a unit strâns toți” munciorii 
din Regionala noastră. M’nerli, 
meseriașii și ceilalți muncitori 
din Valea Jiului sunt strâns le
gați de minerii din regiunile: 
Ghelar, Teliuc, Crișcror, Abrud 
și Ocna Mureșului, având in 
jurul or muncitorii din celelalte 
centre indu triale precum și 
phigârimea. Ziua de 1 Mai, ziua 
solidarității muncitorești, ii va 
uni și mai mult, ca o tâncâ de 
granit, de care se vor sfrrâma 
toate uneltirile reacțiunii.

Mobilizarea generală a for
țelor muncitorești impreurcî cu 
toat celelalte forțe democratice 
pentru sărbătorirea de 1 Mai, 
este garanția vict r>ei democra- 
te Li b Alii I v o-
rie care va asigura consolida
rea regimului democrSTc și re-

de Mujic Mihai
ne;relarvl regionalei Valea Jiului 
membru sup'eant in C C alP.C.R. 

construcția țării, cale care asi
gură desvoltarea liberă și pros
peră a poporului.

La 1 Mai 1946 minerii din 
Valea Jiului iși pot prezenta cu 
fruntea sus bilanțul luptei lor 
și asigură poporul că lupta lor 
nu va înceta până la complecta 
victorie a democrației in țara 
noastră și că in această lupta 
nici o jertfă nu va fi precupe
țită.

Citiți In pig 3-h

Declarațiile Iov John 
Mack făcut cu ocazia 
unei mari ’mrunlrl ți
nută în Capitală.

Citiți in pag 6-a

Desfășurarea conferinței 
miniștrilor de rx'erne

V. I. tEf’.'N

Tovarăși muncitori și 
muncitoare!
Cetățeni și celățene I

Anul acesta sărbătorim 1 
Mai sub semnul unității munci
torești, al consolidării libertă
ților democratice dobândite și 
întăririi solidarit. internaționale 
a tuturor celor ce muncesc cu 
brațul și cu mintea, sub semnul 
luptei pentru consolidarea pă
cii.

Este primul 1 Mai pe care-1 
sărbătorim în condițiuni de pa
ce. Anul care s’a scurs a dat lu

Marii dascăli— 
=. ai

proletariatului^

FR1EDRICH ENGELS

mii măreața victorie a Armatei 
Roșii și Armatelor Națiunilor 
Unite, repurtată asupra impe
rialismului fascist, cel mai crân
cen dușman al civilizației ome
nești.

Sărbătorim 2 ani dela înche- 
erea Frontului Unic Muncito
resc în țara noastră, mobiliza
torul forțelor populare pentru 
realizarea actului dela 23 Au
gust, motorul luptelor victorioa
se ale fiontului Național Demo
crat, înfăptuitori^ istoricei vi
ctorii repurtate de democrația 
românească la 6 Martie 1945.

Astăzi trecem în revistă rea
lizările guvernului de largă con
centrare democratică, reformele 
!o:iab, eto turle pentru recon
strucția țării și consolidarea de
mocrației, înfăptuiri care într’un 
întervat atât de scurt au/depășit 
tot ce guvernele de altă dată 
au realizat în decurs den’decenii.

Tovarăși!
Gândul nostru recunoscător 

șe îndreaptă către eliberatoarea 
noastră — măreața Uniune So
vietică, țara socialismului, care 
prin ajutorul ei mărinimos ne-ai

(Continuare in pag. 5-a)

Peste 20 mii ha însămânțate 
în jud. Alba între 14-21 Aprilie

Ajutorul armatei române șl sovietice

Partidul Național-Liberal (Tătărescul 
merge în alegeri pe liste comune 
cu toate forțele democratice

Delegația permanentă a par
tidului național-liberal de sub 
conducerea (d-Iui Oheorglic Tă- 
tărescu, în urma expunerii fă
cută de preșd. partidului și 
a desbaterilor care au avut loc

a hotărât adeziunea P. N. L. la 
constituirea blocului partidelor 
democratice în vederea formă
rii unei singure liste pentru a- 
legcrile generale.

Săptămâna dela 14 — 21 A- 
prilie a. c., a atins și în jud. 
Alba ca pretutindeni în toată 
(ara cifre record la însămânță- 
rile de primăvară.

Datele primite dela Comisia 
Județeană pentru însămânțări 
arată că în decursul săptămânii 
au fost însămânțate in total 
23.845 lia. cu diferite cereale, 
legume, etc.

Armata română a contribuit 
la Campania de însămânțări cu 
2 camioane care au transportat 
din jud. Turda la Blaj și Alba 
lulia, 5.085 kg. semințe de tri
foi și lucerna, parcurgând o 
distanță dc 222 km. S’au dat 
Wcasemcnea 1199 atelaje și 22

boi, 5o ostoși muncind efectiv 
864 zile.

S’au mai făcut diferite 
transporturi de semințe.

Armata Sovietică, a pus la 
dispoziția Comisiune< Județene, 
pentru însămânțări, 2 camioane 
tare î,i mod permanent au con- 
tribuitl at ransportul semințelor 
destinate Campanii de însăniân- 
țări din primăvara anului 1946.

Astfel până iu prezent au 
transportat ț4.795 kg. diferi te 
semințe, efectuând 16488 km.

Tot pentru campania de însă- 
inânțari .Armata Sovietică a 
contribuit cu 21 căruțe și 2l o- 
stași sovietici însumând 273 zile 
de muncă.

Trăiască victoria democrației unite în primele alegeri libere
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Țărani, muncind cu hărnicie ogoarele, asigurați hrana familiilor voastre și pâinea poporului

ORI HOI
pentru huiaatâ ___

An
intră

In comuna De .isuș

moșier reacționar 
cu plugul în pământul 

unor văduve
Sfaturi pentru plugari

Cum se poate mări producția 
plantelor prășitoare

Pentru a spori producția la 
zarzavaturile „de uscat”, este 
necesar ca pământul între plan
tele semănate să fie ținut; într’o 
stare de curățenie desăvârșită, 
țidică nici un fir de buruiană, să 
nu crească acolo și în acelaș 
timp pământul la sufrafață să 
fie mărunțit, afânat și fără 
scoarță.

Ca să ajungem la acest rezul
tat prima prășilă trcbue făcută 
cât mai timpuriu, anume când 
semințele de buruieni s’au ivit 
la suprafață.

Nu trebue nici odată așteptat 
cu buruienile să crească și să 
ajungă la o înălțime oarecare, 
— cum se întâmplă adesea - 
și după aceea să fie prășite 
căci rădăcinile lor se întă'esc, 
iar în urma prășitului nu pier, 
ci la foarte multe din e’e, dau 
lăstari, cari cresc repede în lo
cul buruienilor tăiate și conti
nuă să devină vătămătoare.

Buruienile sunt vătămătoare 
semănăturilor roastre, prin a- 
ceea că ele își întind rădăcinile 
în același spațiu unde se des- 
vOltă rădăcinile plantelor semă
nate, răpindu-le hrana acestora 
cari cresc în suferință, încot- 
mai cum s’ar întâmpla, dacă 
din aceiași strachină cu hrana 
destinată unui singur om, ar 
mânca mai mulți inși, nici unul 
nu s’ar sătura îndeajuns.

Buruienile mai sunt vătămă
toare și prin aceea că absorb 
apa din pământ cu ajutorul ră
dăcinilor, secătuind pământul 
de umezeală, deosebit că ele 
înăbușă și umbresc semănatu- 
riile.c â.id nu sunt prășite la 
timp.

Prașilele se execută bine cu 
prăsitoarele mecanice trase de 
vite (cai și boi) precum și cu 
acelea de mână. Prășitoarele 
lucrează la' 3— 5 cm. adân
cime, tae rădăcinile buruieni
lor, mărunțesc pământul lăsân- 
du-1 afânat și deopotrivă, pe 
toată suprafața pe unde lucrea
ză în tirnp ce sapa de mână 
nu lasă pămâniul mărunțit, a- 
fânat și nevelat, căci are gura

0e>a începutul campaniei de primăvară

Au fost însămânțate 3.037.000 ha
Comunicatul Comisiei Interministeriale de însămânțări

Comisia Ini rministerială de 
«ămâi.ță i comunică următoarea 
situație agricolă dela 15 — 21 
Aprilie 1946:

S’a însămânțat în cursul să
ptămânii 12,9o Ia sută, din te
renul arabil sau 1 246.ooo ha. 
iar dela începutul campaniei de 

■wim.w r vum ___________ _ _________ ___ _________ _________ _____ ______________

Luptăm pentru o dreapta așezare a impozitelor și pentru oredite eftine po termen lung penbu țăranii nevoiași

(leafa) neegală, la mijlioc mai 
ieșită îna fără; iar marginile 
sunt trase mai puțin, apoi la 
ridicarea sooate o glie pe care 
(o leapădă alături, lăsând o gro
piță în locul ei, deci suprafața 
pământului nu rămâne netedă.

Din cauza aceasta vântul și 
căldura usucă cu ușurință^ h'- 
ceste ridicături și adâncituri, 
înlesnind lot deodată ieșirea a- 
pei din stratul de mai/jos al pă
mântului și pierderea ei în' aer.

In pămâ tul mă.unțt, afâ îat 
și potrivit la suprafață, ume-

Rdunarea administrativă din jud. fllbâ
Zilele trecute a avut ’oc la 

Alba lulia, în sala teatrului 
„Caragiale - Parc”, adunarea 
administrativă a județului Al
ba, la care au luat parte toate 
autoritățile administrative iși 
technice județene, p-ecumi i 
toți priin pretorii, preto ii, no
tarii și primarii din județ.

Adunarea este deschisă de 
dl. Prefect Bucur N. Emil, care 
spune printre altele: „V’am 
cehmat la această consfătuire 
- prima de acest Teii. - pentrucă 

actuala situație necesită o nouă 
orientare în a înțelege lucru
rile, astfel ca legile și ordinele 
pe care le primiți să fie apli
cate în sensul voinței și dorin
ței poporului”.

In continuare face apel la o 
muncă neprecupețită, ‘scoțând 
în relief necesitatea și impor
tanța u.iei perfecte co’aborări 
administrative.

Se trece ppoi la rapoartele )pe 
plase făcute de d-nii primpre- 
tori, după cum urmează: Aiud, 
Alba lulia, Ocna Mureșului, 
Sebeș - Alba, Teiuș și Vințul 
(de Jos In aceste rapoarte se e- 
xpune situația din punct de ve
dere economic și social a pla
sei respective, punând-se în di
scuții probleme importante cum 
sunt: electrificarea satelor, asi
gurarea vitelor, întărirea pazei 

primăvară 3 (milioane 37.ooo ha.
In comparație cu anii 19411 — 

1945, ritmul însămânțărilor este 
mai intens, depășindu-se supra
fețele însămânțate la aceeași da
tă, deoarece pusul porumbului 
a început mai devreme ca în 
alți ânf. 

zeala se păstrează timp mal în
delungat.

Prașilele trebuesc repetate 
de câteori este nevoe și de câ- 
teori apar buruieni și se for
mează scoarță, deci nici scoar
ță, nici fir de buruiană nu tre
bue să existe printre semă
nături.

Lucrând astfel pămâ tul con
tribuim la păstrarea umezelii 
și pe timp de secetă‘cceace fade 
să ceașcă continuu și viguros 
semănăturile și prin urmare să 
dea un spor de producție.

polițienești, executarea însă-â 
mânțăritor, buna funcționare a 
cooperativelor și măsuri pen
tru remedierea lipsurilor mo
mentane economice. Din cele e- 
xpuse reese .că situația pe'județ 
este destul de îmbucurătoare 
din toate punctele de vedere,(

DI. Căpitan Costea Emil, Co
mandantul Legiunei de Jan
darmi, arată situația pazei ru
ralei și scoate în evidență cum, 
cu jandarmi puțini dar inimoși, 
s’a putut face față necesitățile 
și promite că și pentru viitor 
jandarmeria își va face datoria 
de sigur cazurile de abatere.de- 
la această disciplină fiind sanc
ționate exemplar.

Dl. subprefect Mucea Aurel 
face o analiză a rapoartelor fă- 
fcute și o criticăa supr.a^unor de
lăsări constatate la unele nota
riate și primării cu ocazia in
specțiilor, îndemnând pe toți la 
0 muncă fără răgaz în spre bi
nele și ridicarea poporului.

Desp e însămânțări, pășuni," 
asigurarea vitelor și probleme 
în legarură cu reforma agrară, 
vorbește dl. ing, agr.insp. C. 
I. Dan .directorul Camerei A- 
grioole Alba.

Mai iau cuvântul dl. ool. Tin- 
cu, șii nsp. Piotopopescu de
spre probleme privind activita
tea Centrului de exploatare și 
probleme silvice.

I i nutn'ele organizației jude
țene a Fno.itului Național De
mocrat ia cuvântul tov. I Stoica 
făcând apel la o colaborare'per
fectă între organele administra
tive - i factorii politici, în slujba 
celor care muncesc și care do
resc un viilor mai bun pentru 
toți.

Adunarea administrativă a 
decurs într’un înalt spirit prie
tenesc de colaborare și de'înțe
legere reciprocă. S’a putut con-

Suntem în toiul campaniei în
sămânțărilor de primăvară, de 
a cfcrui reușită, atârnă hrana în
tregului popor.

Dar în timp ce din'toate păr
țile țării, ne vii vești ■îmbucură
toare; în multe locuri planu
rile de însămânțări fiind depă
șite, — în timp ce milioanele 
de țărani harnici, trudesc pe o 
goare din zorii și până,,în noap
te, ț|lte vești vin să ne scâr
bească și să ne revolte, dove
dind meschinăriile, unor ciocoi, 
nemernici care nu vor să înțe
leagă că poporul nu se va mai 
împiedica de cioturile trecutu
lui.

Astfel aflăm că și în județul 
nostru î,i comuna Denșuș, un 
fost boier expropriat pe nume 
Mara Ștefan, amenință pe sa- 

stata eforul comun al autorități 
jO de ar emedia greutățile dfe 
moment inerente războiul ii

Notarii și primarii din cele 
mai depărtate comune ale ju
dețului au avut prilejul ca în
tr’un colectiv numeros, preocu
pat de .același probleme, în fa
ța șefilor de autorități, să-și e- 
xpună preocupările, liber, de
gajat, stând la sfat unii cu al
ții, pentrucă împreună să ajun
gă la soluțiile cele mai potri
vite.

Rezultate sportive
In cadrul campionatului Va

lea Mureșului au avut loc Duf- 
minecă următoarele jocuri:

C. F. I< (Simeria)) a surcL- 
satMetalosport (Calan) cu lo-O 
(5 — 0). Jocul a fost slab, 
Chiar din primele minute C. 
F. R -ul înscrie 3 goluri prin 
Pascu 2 și Gogu, apoi Pădu- 
rean Vinrgil și Crișan Mțitre 
stabilesc scorul primei reprize. 
La reluare Pascu mai inscrie 3 
goluri, iar Gogu și Suciu câte 
unul.

De remarcat că Metalosport 
n’a tras decât o singură minge 
la poarta C. r. R.-uIui. A arbi
trat bine tov. Scurtu Șțef.itn

Tot la Simeria s’a jucat și 
jocul între A. C. F. (R. și Corvin 
care s’a terminat la egalitate 
1 —1) A marcat dela Corvin 
Carpineț iar dela Al C. F. R,. 
Oâman. Jocul a fost frumos 
presărat cu faze spectaculoase

Pentru 1 Mai Ia Hunedoara 

tenii care își muncesc liniștiți 
ogoarel? cu care au fost împro
prietăriți. Acest Mara deși în 
urma exproprierii iau mai ră- 
mas50 de ha., totuși și le Iasă 
nelucrate și dintr’o ură diabo
lică bagă plugul în pământul 
ță ani o- ane iațându-i oă până 
la urmă pământul tot a lui va 
rămâne, etc..

Până acum a arat ogoarele 
văduvelor Crișan Victoria, Na- 
ghi Maria și a țăranului Ivan 
largov.

Țăranii însă nu s’au lăsat in
timidați de samavof îicifle liii 
Mara și după ce boierul a arat, 
|ei au semanat și grăpat. In fa
ța dârzeniei țăranilor Mara și-a 
redus furia doar la amenințări 
isterice.

Noi știm1 că și cazul lui Mara 
ca și ale celorlalți de tagma lui 
face parte din metoda de lucru 
a reacționarilor maniști și bră- 
tieniști, care caută să-și salveze 
moșiile pe care se serveau de 
țărani ca robi, și prin aceasta să 
împiedice opera de refacerea a 
țării.

Atragem 'atenția ăutorități- 
lorîn drept de a-cerceta și san
cționa cum se cuvine abaterile 
acestui reacționar sabotor.

Jos moșierii manisto- 
brătienișticari vor 
să răpească țăra
nilor pământul.

vor juca: Micfa - U/F. FI. și C.
F. R.-Metalosport.

La Aninoasa
In ziua efe 24 Aprilie a. c., 

pe terenul sporii vdin Aninoasa 
s’au desfășurat matchurile de 
footbill și rugbi între echipele 
C. F. R. București și Clubul 
Sportiv Aninoasa.

Jocurile ,au fost foarte fru- 
moa-e prilejuind faze extrem 
de spectaculoase.

Rezultatele tehnice:
Football; echipele au termi

nat la egalitate 3—3.
Rugbi; Bucureștenii au în

vins cu 6 puncte.

La Teiuș
In ziua de 22 Aprilie a. c. a 

avut loc pe arena C. F. R,. din 
Teius matchuj de fjootball între 
C. F. R. Teiuș și'C. E, R,iC|uj, 

Rezultatul a fost dțe 4J- 1 pt. 
Teiuș.
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La 1 Mai al plugarilor liberi
Luptele de veacuil duse de po

porul român condus de Horla, 
Cbș:a, CrlșBn, Avrzm Iaucu, Tu- 
Tudor Vladimirescu șl al|ll pentru 
pământ șl libertate au fost încu
nunate de succes In primavara 
anului 1945 când la cârmă a fost 
adus un guvern al poporului, gu
vernul de largă concentrare dr. 
Petru Oroza.

Aceste drepturi, pentru care 
strămoșii noștri au luptat de 
veacuri, au fost câștigate de către 
plugari cu ajutorul fraților mun
citori din fabrici șl uzine. Pentru 
a nu pierde drepți rl e câșt gate, 
pentru a lărgi ace sire' drepturi, 
□ol trcbue să nu ne despărțim 
nlciodală de fra|ii noștri munci
tori. Sângele vărsat împreună ne 
dă această porunci.

1 Mai, zii a solidarității in
ternațională a celor ce muncesc, 
care este și sărbătoarea noastră, 
să întărească șl mal mult alianța 
noastră cu frații muncitori din 
uzine, fabrici și mine.

De 1 Mal noi făgăduim că de 
acum înainte vom munci ogoare
le noastre de pe dealuri, văi șl 
șes, cu mai multă râvnă, vom 
crește vite mal multe, vom sădi 
cât mal mulți pomi și vom pro
duce tot mal mult ai guiând pâinea 
noastră șl a fraților noștri dtla 
orașe din fzbrlc), uzine și mine.

Dacă noi plugarii șl muncitorii 
vom ști să păstrăm șl să adâncim 
drepturile șl libertățile câștigate, 
toate bunurile ce le facem noi

pe pământ șl le scoatem din pă
mânt, vor fi ale nosstre.

La luptă plugari, pentru refa
cerea țârii și întărirea democ- 
tieil

La luplă frați muncitori, noi 
suntem alături de voi I

La luptă Intelectuali, ffțl alături 
de muncitori șl plugari I

Unl{i împreună, vom slibători 
pe veci ziua de 1 Mii liberi.

Icn Moga — Filtrul 
Vlce-președ. Front. Plug din România

Să nimicim 
resturile fascismului 
din tara noastră. a

Să luptăm 
fără crufare 
împotriva reacțlunil

FEMEIA $1 ZIUA MUNCII
Cel de al doilea 1 Mai liber 
sosit.
El vine odată cu primele sem

na ale primăverii aducătoare de 
belșug șl binefacere.

1 Mai este ziua muncii, ziua 
muncitorilor din ateliere și uzine 
ziua plugarului care își lucrează 
prin sudoarea feței ogorului cât 
și aceea a muncitorului intelectu-

Trăiască 
guvernul Groza 
guvernul llbertAfilor 

poporului

Tuv. Viisl/e Luco, stt'tlar al P.CR

Tov. Ana Pauker, secratară a P.C R.

Trăiască
GUVERNUL OROZA 

care a dat pământ 
tiranilor

Din cercetările întreprinse s’a stabilit că:

N’a avut loc nici o agresiune 
împotriva d-lor Em, Hațieganu si 

M. Romnlceanu
Sdsizat asupra unor incidente 

ce i s’au întâmplat d-lor mi-
r iștri Hațieganu și R >mniceanu. 
Ministrul Afacerilor Interne fa- 
■ » cunoscut ca din cercetările 
întreprinse s’a stabilit :

Că în ceeace il privește pe 
dl. Rpmniceanu, d-sa n’a avut 
de suferit nici o lezare'fizică «Iau 
injurie personală.

tn ce*ac« privește | • domnul 
Hațieganu s’a constatat că ma
șina cl-sale s’a tamponat cu un 
autocamion căruia i se defec
tase, frâna.

Domnul Hațiegan » reac
ționat aducând la adresa călăto
rilor din autocamion Injurii ce 
jigneau sentimentul lor. Dom
nul Hațieganu s’a considerat le
zat dț faptul că aflând'cine este 
d-sa, călătorii i-ait pus unele 
întrebări referitoare la activi
tatea d-sale politică recută și 
prezentă.

Din automobilul d-sale n’a 
fost furat nicitin obiect și'de alt
fel nu s’a depue nici o plângere 
in acest sena.

Deasenienea este total in
exact că s’ar fi tăiat cauciucurile
mașinei d-Iui Hațeganu. D-sa 
și-a putut continua nestinglierit 
călătoria cu automobilul d-sale 
Din cele de mai sus rezulta că 
n’a avut Ioc nici o agresiune 
premeditata împotriva d-lor mi
niștrii Romniceanu și Hațiega-
nu.

Trăiască 
Faptldul

al care îșl frământă mintea.
Dar, dacă ne-am opri aici am 

fi nedrept), căci ziua de 1 Mai 
aparține tot atât de mult șl femeii.

Ea este și ziua femeii munci
toare, a acelei femei care mun
cește alătur de bărbat: a femeii 
gospodine șl mame, atribute, poate 
mai greu de îndeplinit decât une
le din îndatoririle bărbatului.

Lupta ei pentru ex'atentă, obli
gațiile ei șl atributele el de femele 
de mamă, de educatoare, de în
drumătoare în cercul strâmt al 
familiei sau în cel cuprinzător al 
colectlvllă|li, o situează pe ace
lași plan de egalitate cu bărbatul, 
cu care îșl duce existenta cot la 
cot.

Aceas'a a fost, dealtfel rațunea 
ridicării femeii prin d mocr«țla 
populară la un nivel 
existenta în societate 
el în muncă și spirit

Femeea prețuiește
aceia ea știe să serbeze cu elan 
șl dragoste ziua de 1 Mal, ziua 
mulțumirii șl a examinării con 
șt Intel muncii înplînlte,

Elena Flcca

mal înalt de 
lă egalitatea 
cu băi balul 
munca, de

Tov. Teohari Geo-gescu, 
secretar al P. C. R

Noul regim al 
muncii sl al 
concediilor

In Monitorul Oficial a 
apărut d'crețul lege nr 314 
cu privire la abrogarea re

gimului muncit insti- 
^:::HniNiNmammiiMuiNiMuinNmiiNa>......... iiiKmnîNntiiiMNiiumnMumiiMfta futf prin decretul le

:: ge din 2 Octombrie 
jj 1941.

Potrivit nouii legi, 
se stabilește durata 
normală de lucru 
pentru toate catego 
riile de solariați la 

8 opt ore pe zl.
In actlaș timp se 

ii fixează durata con-
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{Un mare furt la
Fbdafala Cooperativelor 

din Deva
Ia noaptea de 27/28 Apri

lie 1946, la Federa a Coo

Mare concurs de piese teatrale
Comltetul de artă șl cultură 

din secția de educație politică 
de pe 'ăngă regionala Vala Jiu
lui a P C R. organizează un ma
re concurs de piese teatrale. 
In vederea acestui concurs se 
dau următoarele subiecte i

1. Lupta țăraolfor împotriva 
exploatării moșierilor.

2 Mtin^forlmea <■ luptă pen
tru refacere* economică a țării.

Pusele concurente vor tre
bui să cuprindă unul din cele 
două subiecte de mal sus. A- 
ceste piese vor fi trimese până

la 15 Mal 1946, la Petroșani 
pentru secția de educație poli
tică a regionalei Valea Jiului. 
Toate piesele concurente vor fi 
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 de 
1 oo.ooo lei.

Un premiu II ia valoare de 
50.000 lei

Trai premii 111 în valoare de 
2o.ooo lei flecare.

perativeler din Deva s’a 
săvârșit un mare furt. Ho
ții s’au introdus In caserle 
unde cu o „gură de lup" 
au spart casa de bani șl 
au furat suma de cca 
22.090 690 lei.

Poliția din Deva a luat 
măsuri și este pe urmele 
hoților care p'ste câteva 
zile vor fl tn mâna Poliției.

mâtor:
a) 14 zile pentru salariațl 

care au vârsta stb 30 ant ; 
b) 21 zile pentru salariațlt 
in vârstă de 30 45 ard', c) 
30 zile pentru salarlațn care 
au depășit vârsta de 45 ăni.

Dreptul la concedia se 
naște numai după o vechime 
neîntreruptă de un an la 
aceeași întreprindere.

Zilele de concediu vor fl 
renumcrcte anticipat cu sa
lariul normal. Osebit de 
aceasta, salariațlt vor mal 
avea dreptul pe tot timpul 
conccndiululla toate acceso
riile șl abantojile primite 
tn natură în moi curent.

Trăiască lupta unita a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor 

Trăiască muncitorimea română 
Trăiască țărănimea română

GUVERNUL DEMOCRATIC ASIGURA DREPTURI EGALE FEMEILOR
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Prin mărirea producției vom ridica nivelul de trai al muncitorilor, țăranilor și intelectualilor
SORI NOI

In fața unei mulțimi imense

Deputatul laburist John Mack
a vorbit poporului român

Io cadrul unul mare m:eling 
ce s’a ținut In Piața Universității 
din București la ziua de 26 Apri
lie a. c., organizat de Frontul 
Na|lonal Democrat, pentru st’ân- 
g rea legaturilor de prietenie cu 
Marea Britani?, a luat cuvântul 
șl deputatul laburist John Ma. k 
care a vlz'tat țara noastră.

O mare mulțime de cetățeni 
din toate straturi'? sociale, a păr
ți.ipat la acest medlng, pentru a 
asculta cuvântul trimisului popo
rului britanic.

Deopre minerii din 
Valea Jiului

Luând cuvâotul In aplauzele 
nesfârșite ale mulțimii, deputatul 
britanic a elogiat mal întâi munca 
eroici a bravilor mineri din Valea 
Jiului pentru recocstrucția țării 
de care a rămas impresionat.

„Am călătorit prin diverse re
giuni ale acestei târî, am cob rit 
in minele dela Petroșani, am vă
zut iadul viu in care muncltor'i 
de acolo lucrează pentru a mări 
producția.

Puteți fi mândri de acești mi
neri. — ei aunl sufletul pă
mântului. Ei au muncit până au 
căzut epuizați pentru că au avut 
încredere In țira In care trăesc, 
pentrucă știu că economia aces
tei țări depinde de efortul lor. De- 
aceea s’au sacrificat.

Despre trecutul României
Vorbind despre trecutul țării 

noastre, dl Ma k a spus intra 
altele :

„la trecut ați lost conduși de 
politicieni rău Intenționați care au 
vândut pra Intereselor străine, 
care au aruncat această țnă 
Inti’o luptă contrară voinții po
porului, care au Întrebuințat cu
țitul și fuDla, care au chinuit po
porul, au ridicat massele Înfome
tate Împotriva evreilor și l-au dus 
la ib*tor. Capitalismul îșl dădea 
Mama că tn bula să albă o scuză 
pentru slăbiciunea sa șl atunci 
căuta să aprindă ura manșelor 
impetriva minorităților.

Această purtare brutală șl re
voltătoare este o pată pe numele 
cinstit al acestei țări.

Dar muncitorii din România au 
fost eliberați din lanțurile lor șl 
au avut posibilitatea să-și exprime 
propria lor voln(ă luptând cu 
cura| pentru principiile democra
ției

Știu șl cunosc prietenia dv. 
pentru poporul sovietic. Aveți 
dreptate șl trebue să fiți prieteni 
cu Uniunea Sovietică, pentrucă 
ea a sacrificat tot ce a avut mai 
bun ca să salveze aceasta țară.

Mai sunt mulți fasciști în România
Dar muncitorimea nu Îs va a- 

corda îndurare, li vcm distruge 
șl răiăclnle lor vor fi distruse 
pentruc? fascismul este cel mai 
pr'mejdios monjtru din lume.J Să 
nu vă închipuit! că fascismul a 
murii. El doarme numai. El aște
aptă prima ocazie. De îndată ce

Voi povesti povestea dvs. poporul 1 din țara mea
In curând voi pleca la Belgrad 

șl In prima zl de Mal sunt mân
dru să spun că voi sta cot la cot 
cu marele meu prietin Mrreșalul 
Tito (aplauze). De acolo voi pleca 
In Cehoslovacia, unde mă voi îr- 
lâlnlcu președintele Beneș șl voi 
transmite salutul dvs. bravului 
popor ceh. Apoi mă voi Întoarce 
fn Anglia, ca să voibesc cu dl. 
Atilee, cu membrii guvernului și 
al pari: meniului, să vorbesc prin 
presă șl radio șl să povestesc 
povestea dvs., poporului din tara 
mea.

Mal sunt Încă multe greutăți 
tn drumul nestru pentrucă întoc
mai ca și dv. avem șl noi reac
ționari în Argila. Dar am încre
dere că vom reuși șl că vapoa
rele noastre vor veni în porturile 
dv., că msșirele noastre vor veni 
In fabricile dvs. șl în schimb ma-

Societatea ortodoxă
a femeilor române din 
București a împărțit da
ruri orfanilor dela Anl
noasa șl Pielița

Sindicatele Unite din Anlnoasa 
au fost vizitate zilele trecute de 
ua grup de prietene, printre care șl 
prietena prefect dr. Elvlra Almă 
șan președinta U F. A. R. din jud. 
Hunedoara, prof. Doi lan membră 
în 6. C. șl delegata Soc. Ortodoxe 
a Femrilor Româoe din București, 
M. Comănescu reprezentanta 

personalului administrativ Rode- 
anu Eug. elevă ci. VI. delegata 
elevelor școaklor ortodoxe, irg. 
Margareta Plso președ, F, F.D. R, 
secția Petroșani șl alte reprezen
tante ale fr meilor drpe Valea- 
Jlulul.

Scopul acestei vizite a fost dis
tribuirea de cadouri pentru copiii 
din Anlnoa»», orfani de răz
boi șl orfani în urma accidentu
lui din 5 Ianuarie 1946,

Primirea a fost făcută de către 
tov. Eugen Crăciun, care a scos 
tn evidență semnificația acestei 
vizite.

va vedea muncitorimea împărțită 
în frac||uol va reapare. Este cel 
mai mare dușman al d- voastră.

Mai sunt Încă mulți fasilști In 
țara aceasta. Ei spun însă că 
sunt democrațl, spun chiar că sunt 
101 la sută democrațl. D«aceea 
trebue să f m foarte vlglențl cu ei.

terlile prime dela dvs. vor ajuta 
poporul din țara mea.

Plec înapoi cu un sentiment 
de fericire, că am întâ'nlt un po
por brav, care a suferit foarte 
mult, dar din suferința lui n’a ră
mas nici cu amărăciure, nici 
cu ură.

El a plătit pentru păcatele po
liticienilor din trecut, prin cele 
o jumătate de milion de victime, 
ale căror vieți au fost Inutil sac
rificate. Dar spiritul mândru și 
sănătos al poporului remân se 
poate ridica deasupra acestor 
greutăți pentru a-șl cuceri locul 
fn 'lumea nouă, ca o țară 
mândră șl progresistă, în care 
copiii aceștia f umoșl și nevlno- 
vați In sufletul lor, să poată fi 
educați In spiritul mirilor idei 
democratice, in care carnea și 
sângele tă nu mai lle Ieftine, In 
timp ce pâinea este s:um[ă.

Luând cuvântul prietena Inspec
toare Dorian, arată că la îndem
nul lansat de d-sa pentru ajuto
rarea copiilor nevoiași de pe Valea- 
Jlulul, elevele Soc. Ort. a Eem. 
Rom. din Bucureș I au colectat șl 
donat suma da șapte mi
lioane lei, din care s’au cumpă
rat obiecte de tnbrăcămlnte, oua 
roșii, prăjituri șl din care la AdI- 
roasa s’au distribuit următoarele : 
rochițe 27, pantalonași 16, că
măși II, haină de blană I, hrină 
catifea I, căclullțe de blană 2, 
bonete 2, pleptăraș 1, pantalonaș- 
alb' I, oua roșii70, branzoalce 71.

De aici delegatele au plecat la 
Păcllșa unde au distribuit încă 36 
rochițe orfanilor de acolo cozo
naci șl ouă roșii. Gestul Soc. Ort. 
a Fem. Rom., a lăsat o frumoasă 
Impresie în rândurile populației 
din Anlnoasa și Păcllșa.

yO nouă agresiune săvârșită 
Ă de frații Roman la Crlsdor i \

Am arătat In ziarul nestru din 
din 10 Aprilie 1946, cum renu- 
mlțli bătăuși frații Roman „agen
ții iul Titel din regiunea B ad“, 
uneltele lui Maniu șl Brătianu, 
strecurațl în P. S. D. și în con
ducerea s’ndicatelor, cu scopul 
de a sparge utitatea clarei mun
citoare, au atacat înft’o adunare 
sindicală pe tov. Aron Crlstea, 
președintele Uniunii Sindicatelor 
Miniere și în diferite rânduri mai 
mulți muncitori.

Am cerut tot atunci să se ia 
măsuri drastice pentru a se curma 
situația de nesiguranță pe care 
acești bandiți o mențin în regiune. 
Șl lată In dimineața zilei de 25 
Aprilie 1946, s’a produs un nou 
atac mlșelesc.

Roman Sabin, fortul președinte 
al Sindicatului din Crlsdor, a în
vinuit pe muncitorul Călmar Teo
dor, membru in P. S. D, că din 
pricina lui a fost înlăturat.

Astfel când muncitorul Călmar 
Teodor, mergea spre uzinele de 
stampare, a fost întâmpinat de 
frații Roman Srbln, Roman Gheor
ghe șl Roman Ștefan, cari l’au 
bătut provocându-l leziuni grave.

Și de astă dată solidaritatea 
muncitorească de la soc. Mica a 
fort la înălțime. Muncitorii adu-

hhirașul Orăștie a luat ființă F.U.M.-ul
In ziua de 13 Aprilie 

1946, a luat ființă F.U M.- 
ul tn orașul Orâștle.

Comitetul este format din 
următorii tovarăși din par
tea P.S,D.: Tudor Emil, 

\Sftrdeanu loan și Strej.n

^Muncitorii din Anlnoasa în mijlocul 
com. Demșuș 

Serbarea a decurs tntr’v 
atmosferă de strânsă legă
tură tntre țăranii din Dem- 
șuș șl minierii din Anlnoasa.

Cu ocazia acestei vizite 
s’a distribuit câtorva țărani 
săraci, unelte lucrate de 
muncitori tn timpul liber.

tiranilor din 
echipă de 100 muncl- 
mlnleri din Aninoasa 
deplasat zilele frecate

O 
tori 
s’au 
tn comuna Demșuș, cu un 
bogat program artlsllc com
pus din piese, poezii, cor și 
dansuri naționale.

J -Un atac mișelesc 
la Deva

In seara zilei de 25 Apri
lie 1946, individul loan 
Qheorghe, din Devc, a lovit 
tn stare de beție pe tânărul 
Hanc Ștefan, cu o greblă, 
crepând acestuia țeasta ca
pului.

națf în fața Intrărilor în mină, au 
cerut energic arestarea agresori
lor, dând împuternicire delegațl- 
lor explotăril să facă demersurile 
necesare pe lângă forurile în drept 
pentru ca agresorii să fie arestați 
și pedepsiți.

La ora 10 dimineața a avut 
loc la sediul sindicatului munci
toresc o adunare unde au luat 
parte toți delegații expir tării și 
care a decurs Inti’un spirit foarte 
agitat. Delegații au cerut aresta
rea imediată 
din regiune.

Dintre cel 
tut fl arestat 
care a fost adus în fața adună
rii. Ceilalți doi, Roman Gheorghe 
și Roman Ștefan, au reușit să 
fugă.

Muncitorii au cerut ca agreso
rii să fie judecați de tribunal și 
să fie aleasă o delegație care aă 
asiste la cercetări.

Se crede că fjgarli au reușit 
să dispară [din pricina șefului 
de post plut,' major Părăianu 
loan care nu a luat măsuri ime
diate pentru prinderea lor.

Posturile de jandarmi din re
giune împreună cu poliția din 
Deva sunt pe urma celor doi agre
sori.

șl îndepărtarea lor

trei agresori a pu- 
numsi Roman Sabin,

’ * -

Ovldiu, supleanții urmând 
a fl aleși. Din partea P.C.R. 
Ciurdărescu Vasile, Buciu
mau loan și dr. Svaby Per- 
dinand. Suplecnți: Igna Nl- 
colae și S2âl'ăsy loan.

Victima a fost transpor
tată la spitalul din Deva ta 
stare de nesimțire.

individul a fost arestat 
și înaintat la Parchetul Tri
bunalului din Deva.

Luptăm pentru asigurarea minimului de existență pentru salariați



Să făurim o cultură națională înfloritoare pentru popor
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Apelul F. U. M. de 1 Mai
Urmări din pag. l-a

Frontul Unic ftluncitoPESC si 1 Mai
șalvat de foamete. Poporul ro
mân trimite salutul său fierbinte 
puternicei sale vecine, mulțu
mită căreia ne-a revenit Ar
dealul, mulțumită căreia am 
realizat mari succese în dobân
direa prestigiului internațional 
al țârii noastre.

Tovarăși, cetățeni!
Ne aflăm în preajma marii 

bătălii electorale. In această lu
ptă stau față în față 'două forțe : 
j>e de o parte reacțiunea condu
să de Maniu și Brătianu, gru
pând cercurile moșierești e- 
xpropriate, pe profitorii de răz
boi și resturile fasziste care spe
ră să reînvie întunecatele vre- 
mu-i de teroare, înfometare și 
război; pe de al‘ă parte se a- 
flă democrația, grupând toate 
forțele muncitorești, țărănești și 
intelectuale, reprezentând PO
PORUL, care luptă pentru con
solidarea păcii, pentru asigu
rarea libertății, pentru înfăptui
rea unei ere r.oui, de bună stare 
și fericire pentru massele dela 
orașe ți sate. '

In această bătălie, tânăra și 
viguroasa democrație româ
nească se prezintă unită în fața 
țării Ea Va înscrie o victorie 
răsunătoare învingând reacțiu
nea ma îisio-brătienistă. Democ
rația va birui pentrucă popo
rul este cu en.

Tovarăși, cetățeni!
înfrângând reacțiunea, orga

nizatoare sabotajului economic, 
a speculei ji înfometării po
porului, ațâțătoare urii șovine 
între popoare, promotoarea te
rorii și desființării libertăților 
democratice, autoarea uneltiri
le anii sovietice și propovădui- 
oarea unui nour azboi, va de 

țării noastre.
Democrația biruitoare va a- 

Sigura poporului român și po
poarelor conlocuitoare liberta
tea și bunăstarea, Victoria po
porului în alegeri va duce la 
consolidarea regimului de li
bertate și democrație.

înfrângând reacțiunea vom a- 
sigura suveranitatea statului ro
mân democrat Rămășițele fas
ciste vor fi definitiv nmiicite. 
Marii vinovați de dezastrul ță
rii >i criminalii de război vor fi 
pedepsiți.

Tovarăși, citâțem!
Viața este încă grea. In dru

mul nostru mai sunt piedici. A- 
pasă moștenirea anilor de răz
boi criminal antonescian și sa
botajul reacțiunii manisto-bră- 
tieniste. Dar cu forțele unite ăle 
poporului vom birui.

De 1 Mai întregul popor va 
manifesta dorința de a întări 
o pace durabila 1

Să învingem greutățile ma
teriale ,să ridicăm nivelul de 
trai al poporului prin :

mărirea continuă a producției 
industriale și agricole,

printr’o dreaptă așezare a 
impozitelor,

prin încurajarea inițiativei 
particulare,

prin reprimarea cu toate se
veritatea a speculei și sabota
je hi.

Vom asigura condițiuni ma
teriale demne pentru oamenii 
artei, științei și culturii.

Muncitori și muncitoare 1 
Plugari, technicieni și ingineri! 
Intelelectuali, femei și tineri!

Veniți la marea manifestație 
de 1 Mai, să afirmă,m jvoința po
porului întreg de a mă ri pro
ducția țării, de \a) lupta pentru

Tov Gheorghe Gheorghiu Dej 

consolidarea democrației, pen
tru victoria în alegeri, pentru 
a desvolta prietenia și colabo
rarea cu popoarele iubitoare de 
libertate, în frunte cu puternica 
țară a socialismului Uniunea 
Sovietică !

înainte, pentru reconstrucția 
țării, pentru tri trai mai bun, 
luminos și fericit al tuturor ce-, 
lor ce muncesc la orașe și sate, 
cu brațul și cu mintea!

Trăiască 1 Mai, ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc!

Trăiască Fiontul Unic Mun
ci forase !

Trăiască lupta unită a mtinci- 
to ifo-, țărani.or și intelectuali
lor !

Trăiască eterna prietenie în
tre poporul român și popoarele 
sovietice!

Trăiască pacea trainică între 
popoare!

11 ăiască România Democra
tă, independentă, iubitoare de 
pace!

Trăiască România înfloritoa
re, liberă și fericită!

Distincția care se face în e- 
oonomia politică între 2 cate
gorii de muncitori; manuali și 
intelectuali ecte absolut arbitra
ră. Căci nu se poate trage o li
nie de hotar precisă intre mun
ca intelectuală și munca manua
lă. Nu există muncă manuală 
care să nu ceară și un efort 
intelectual și nu există muncă 
intelectuală care să nu se reali
zeze și printr’o activitate ma
nuală.

Iată dece ziua de 1 Mai, ziua 
muncii este și ziua noastră a 
intelectualilor.

Muncitorimea din lumta în
treagă, sărbătorește primul său 
1 Mai după înfrângerea mili
tară a forțelor fasciste de către 
popoarele iubitoare de pace și 
libertate, în frunte cu Uniunea 
Soi ictică.

La 1 Mai 1944,c lașa munci
toare în țara noastră, a reușit 
să-și unească forțele. Această 
dală (este toartei mportantă în 
istoriac lașei muncitorești dela 
noi, mai ales dacă ținem seama 
că atunci ne aflam sub călcâiul 
trădătorului Anotnescu care 
sprijinit de moșierii, bancherii, 
și industriașii lui Maniu si Bră
tianu a împins țara în război 
împotriva Uniunii Sovietice.

Unitatea de vederi acelor

Iov. Lotar Rădăceanu

două partide muncitorești pen
tru organizarea clasei muncitoa
re în vederea apărării interesjc- 
lor ei, a îndeplinit un vechi de
ziderat: închegarea Frontului 
Unic Muncitoresc.

Frontul Unic Munncitoreisc a
«Ma ww—■■»■■■■! -TMB. 1

A JABLai
și Unitatea Tineretului

Odată cu mugurii primăverii 
care înveselesc natura, a sosit 
și 1 Mai, ziua solidarității in- 
tcrnațio..ale a tuturor celor ce 
muncesc. Cel de al doilea 1 Mai 
pe care poporul nostru îl Sărbă
torește liber, ne găsește în (to
iul luptei pentru refacerea și 
democratizarea țării, pentru pa
ce, cultură și progres, luptă în 
care tineretul se află în primele 
rânduri.

Noi, tineretul de azi amf cres
cut și ne-am desvoltat între cele 
două războaie mondiale. Ne-am' 
născut în buubitul tunurilor și

1 Mai și intelectualii
La 1 Mai alături ele muncito

rimea va manifesta intelectuali
tatea românească care s’a alătu
rat luptei pentru democrație de
schizând perspectiva înfloririi 
culturii, arfei și științei a popo
rului român.

Reacțiunea încearcă să pună 
piedici în drumul ridicării nive
lului cultural al poporului. Par
tidul Comunist R,omân, Fi. U. 
M. sprijină cu toată energia 
munca creatoare a intelectuali
tății. i

Pftyf, l.iviu Sirca
Directorul Llc „Dîcebal* Deva. 

reușit să grăbească, dărâmarea 
regimului fascist, având rolul 
hotărîtor în săvârșirea actului 
istoric dela2 3 August 1944,

La 9 Mai 1945, ziual victoriei, 
Fro itul Unic Muncitoresc a dat 
alrama pentru refacerea țării. 
Poporul întreg a luat parte la 
această luptă. Eroismul mineri
lor din Valea Jiului a devenit 
clasic, brava ceferiști au refăcut 
mijloacele de transport, plugarii

Dl, dr. Petru Groza

au lucrat pământurile expro
priate dela moșieri

1 Mai 1946, să întărească ho- 
tărîrean păstră în lupta pentru 
lichidarea rămășițelor fasciste, 
pentrucă în viitoarele alegeri 
reacțiunea să fie complect zdro- 

când am ajuns în floarea vâr
stei tunurile au început din nou 
să bubue în jurul nostru. Țara 
noastră, târâtă în războiul an- 
(isovietic de același clici care azi 
propovăduesc un nou război, a 
pierdut pe câmpul de luptă pe
ste 7oo.ooo de tineri De aceea, 
tineretul trebue șă fie în frun
tea luptei pentru pace. Pe ace- 
laș drum al consolidării păcii și 
democrației, pășește Federația 
Mondială a Tineiefului Demo
cratic.

Acum după ce războiul s’a 
terminat prin victoria popoare
lor iubitoare de pace și liber
tate, lupta noastră nu trebue să 
fie curmată. Libertățile demo
cratice cucerite cu atâtea jertfe 
trebuere adâncite și apărate îm
potriva clicilor reacționare care 
aliate cu rămășițele legionare 
caută să salveze fascismul pe 
care ei I-au născut și crescut.

Să sărbătorimi 1 Mai 1946 sub 
semnul întăririi unității noastre 
în vederea constituirii Federa
ției Naționale a Tineretului De
mocratic.

Popa Viorel
Secretar icjJ.al Tineretului 

Pi ogrealat 

Trăiască oamenii artei, cu! teri 
și ‘jti'nței românești.

bită pentru a ne putea asigura 
un viitor mai fericit, fără ex
ploatarea omului de către om.

In sensul solidarității inter
naționale, la 1 Mai 1946, să ne 
îndreptăm privirile recunoscă
toare către salvatorul civiliza
ției, Marele popor Sovietic în 
frunte cu generalissimul Stalin 
și către celelalte popoare aI6 
Națiunilor Unite.

Nu vom cruța puterile noa
stre pentru consolidarea păcii și 
democratizarea țării, călăuziți 
de învățăturile marilor dascăli: 
Marx, lEngels, Lenin, Stalin.

Trăiască Frontul Unic Mun
citoresc?

Kokosi Wiliaw
Președ Comisiei Locale Dava

Știri deia A. P. Deva1

Iii localul școlii primare Mi
xte, din Deva funcționează o 
cantină școlară a Apărării Pa
triotice unde șe servește zilnic 
masa Ia loo de copii săraci.

Rugăm pe această cale pe toți 
cetățenii care pot și înțeleg să 
ne ajute, să vie alături de noi 
pentru a putea susține mai de
parte opera noastră de asisten
ță.

*
In ziua 2-a de Paști secția I. 

O V. de pe lângă A'. P., a dat 
un reușit bal în saloanele Cer
cului Civilo - JMilitar în folosul 
I. O. V.

«

prin munca lăudabilă și per
severentă a 'A. P. din Cugir, 
în cadrul unei serbări ocazio-. 
nale, s’au inagurat două cantine 
școlare la care servesc masa 5a 
de copii săraci din localitate.
WWMMWMWWWWMAMW

Anunț
Cumpăr urgent casă mo'destffi 

în Deva, indiferent strada. Pre
fer și o mică grădină lângă ca
să.

Vânzătorii se pot adresa Ia 
D-ra Secretară a Băncii Fede
rali Deva.

Mulțumesc pe această cale 
tuturor jcelor cari au luat parte 
la durere prin pierderea soției 
mele.

Danitzf Ș tefan și Familia

Noui condamnări pen
tru sabotaj economic >
Judecătoria Mixtă din Deva, 

a condamnat pentru sabotai e 
inculpatul Crănicianu Nir. 
din Deva la 15o ooo lei im e dă.
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Stadiul problemei italiene. - Situația Germaniei și Austriei

PAR.IS. — Cei patru imini ștri 
au stabilit preambulul tratatu
lui cu Italia și au examinat 
chiar în marile ei linii, proble
ma reparațiilor. După prcT- 
punerea sovietică, se pare că 
s’ar cere o suta milioane dolari 
pentru Uniunea Sovietică și 2 
sute milioane dolari pt. celelalte 
țări care au suferit de agresiu- 
pea italiană,ad ică unt otal de 3 
sute milioane dolari plătibil 
în șase ani.

Cât privește Franța punctul 
de vedere al acesteia este deja 
cunoscut: Franța ar cere repa
rații de ordin simbolic, iar rin 
punct de vedere practic, o parte 
din flota Italiană și restituirea 
vapoarelor și materialul francez.

Conferințial huruit un comi
tet de experți, care urmază să 
stabilească wcapacitateâ de jjlă- 
tă a reparațiilor datorate de Ita
lia.

Agenția Transspress crede că 
reprezentantul Franței a cerut 
ca problema germana să fie în
scrisă Ia ordinea de zi.

Pentru Franța, problema e- 
sențială rămâneacea a Germa
niei. Unul din aspectele ei este 
situația frontierei în regiunea 
J^uh, Renania și ținutul Saar.

In ce privește problema au
striacă, delegația americană âr 
fi distribuit deja un proect de 
tratat, ce se află la studiul c« 
loHalte delegații.

Pe de alta parte, ziarelejiari- 
ziene reproduc diferitei nfor- 
mații, după care guvernu ita
lian ar fi prezentat un contra ra
port, opus memorandumului ju- 
goslav, privitor Iar egiunea Ve
neția Julia. Guvernul dela Pra- 
ga ar fi transmis și el un memo
randum ambasadorilor Franței, 
Marei Britanii, Statelor Unite și

Partidul Unității 
Socialiste din Berlin 

și-a ales conducătorii
LONDRA. — Partidul Uni

tății Socialiste alcătuit la 22 A- 
prilie a.c . prin fuziunea parti
delor social democrat și comu
nist din sectorul sovietic din 
Berlin într’o ședința ținută zile
le trecute și-a ales conducătorii 
din care fac parte și Wilhelm

Uniunii Sovietice cerând să fie 
luat in considerare dacă prob*

V M. MOLOTOV

Ierna germană ar fi înscrisă în 
ordinea desbaterilor.

U. R. S. S. a propus 
modificări în favoarea 

Italiei
F ROMA. (— După cum săi â- 

nunță oficial aci, guvernul
Vietic a informat pe ambasado
rul! taliei din Moscova că U- 
niunea Sovietică a acceptat pla
nul nord-american pentru revi
zuirea armistițiului cu Italia.

Se precizează că Uniunea So
vietică, a propus modificări în 
favoarea 1 taliei.

ULGARIA
cere să i se restitue 
Tracia Occidentală
SOFIA. — „Bulgaria cere să 

i se restitue Tracia Occidentală, 
care i-a aparținut din 1012'până

Tell -fost secretar al partidului 
comunist și Otfo Grotebol, fost 
președinte al partidului social- 
d'cmocrat.

Citiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI 4

Italia trimite o dele
gație la Paris

PARJS. — Se! anunță din Ro
ma, că guVernulit alian a ho- 
tărîtt rimiterea unei delegații 
compusă din 2 persoane la Pa- 
țris, pentru a expune în fața 
Consiliului miniștrilor de exter
ne teza italiană, cu prilejul re
dactării — tratatului d!e pace! cu 
această țară.

Și .Iugoslavia
PARIS. — O delegație Ju- 

goslavă compusă din d-nii So- 
sici, Mincici, și Rădici, a sosit 
Sâmbătă la Paris.

Ea urmează să sprijine even
tual punctul de vedere jugos- 
lav față de cei patru miniștri 
ai afacerilor străine în legătură 
cu problema Triestului.

Cererea Albaniei
PARJS. — Primul ministru 

albanez d. Enver Hogea, a ce
rut ca republica Albaneză săț fie, 
invitată la Paris pt. a-și expu
ne punctul de vedere.

în 1919 și care i-a fost răpită înr / 
potriva oricărui spirit de justi
ție”, — a declarat ViitcJi' in 
cursul unei conferințe dc presă 
dl. Culiceff, ministrul afaceri
lor străine. f

D Culiceff a anunțat că gu
vernu Ibulgar „a adresat celor# 
miniștri de externe reuniți la 
Paris un memoriu precizând 
punctul de vedere bulgar în le
gătură cu chestiunile implicate 
de semnarea trtaatului de pace.

Bulgaria ține să aibă într'a- 
devăr an acces efectiv Ia Marca 
Egce, acces pentru ca estejde o 
importanță vitală, așa cum au 
recunoscut diferitele guvernă 
Grecești. (

„Noi dorim să devenim un 
popor liber și independent" 
a declarat delegatul Egiptului la 

Consiliului de Securitate
MOSCOVA. — Din New-

York setr ansmite: președintețe 
Consiliului de Securitate dele
gatul lEgiptul a a FJfj pcțș.a Qn|- 
tr’o cuvântare rostită la colegiul 
preseit ransocanice din New- 
Yiork, a declarat: „Trupele pri-

UB

Care blindate olandeze 
au tras în muncitorii indonezieni

Omorârea a 70 până la 100 indonezieni este socotită 
de olandezi drept „o simplă acțiune de patrulă"

BATAVIA. Numeroși in
donezieni, ai căror număr este 
socotit de indonezieni între 7o 
și loo au fost uciși într’o cioc
nire întâmplată în periferiile 
Bataviei Joi dimineața.

NAȚIONALIZAREA 
băncilor și a minelor cerută de 

partidul comunist belgian
Biroul central al partidului 

comunist belgian a adoptat o 
rezoluție cerând naționalizarea 
băncilor și minelor în vederea 
măriri producției și proteghirii 
monedei țării.

Rezoluția cere deasemeni ca

Când vor avea loc alegerile din
CEHOSLOVACIA

PRAGA. — Alegerile pen
tru Adunarea Constituantă au 
fost fixate pentru 26 Mai, — 
după cum anunță postul de ra
dio, Praga.

Noua adunare va avea 3oo 
de membri aleși după cum ur

Congresul Partidului Comunist 
austriac s‘a terminat

VIENA. -Al 13-lea congres 
al Partidului Comunist Austriac

S’a terminat în ziua dq'23 A- 
prilic, când s’au făcut declarații 
asupra principiilor artidului co
munist austriac. A fost ales 

tanice au debarcat în Egipt în 
1922, sub pretextul apărării in
tereselor străine. De atunci, se 
află în conținu acolo. Noi Horim 
să devenim un popor liber și 
independent. Cred că nimeni nu 
nepoatec ontesta acest drept”.

Olandezii ;arată că „incidentul 
teste o simplă acțiune de patru- 
1’,’ dări zvoare indonezienlc’ 
spun că trupele olandeze au 
deschis foc din care blindate 
asupra lucrătorilor de pe câm
puri. , 

lucrătorii s;ă aibă dreptul de 
a-și spue părerea în ce privește 
conducerea întreprinderilor in
dustriale, ca ei să primească o 
cotă din profit și ca să se sta
bilească control 'strict al tuturor 
prețurilor.

mează: 15o în Boemia, 8o în 
Moravia țși Silezia și 69 în Slo
vacia ultimul membru va fi 
atribuit Moraviei și Sileziei.

Se va alege câte un deputat 
pc.itru 25.000 dc alegători.

noule omitet central al partidu
lui, președinte fiind d. Joliann 
Kjoplcnik iar d. Fridle Eueren- 
berg prim secretar al comitelui 
central.

Trăiască prietenia între poporul român și popoarele jugoslav, bulgar, precum și toate popoarele iubitoare de libertate 0

iMțpi'himt* fad. HiMdmii


