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Blocul Partidelor Democrate va 
încuraja și sprijini intensificarea ex- 
ploarării și exploatării marilor zăcă
minte de cărbuni, metale și gaze na
turale, precum și repunerea în func
țiune și desvoltarea industriilor care 
folosesc aceste materii prime;

folosirea "ntregel capacități de 
producție a industriei metalurgice 
grele, care va permite fabricarea 
de tractoare, mașini și unelte agrico
le, mijloace de transport, mașini in
dustriale, etc.
(Din Platforma Program a Blocului Part. Democrate)

PLATFORMA^
Platforma — programul 

comun al par Udelor care au 
format Blocul Democratic 
și cari gu hotărât să mta'gă 
pe liste unice în alegeri 
— a fost dată publicității. 
. Făcând o largă expunere 

asupra Platformei Program 
în fața activului de partid 

. al jud. Ilfov, tov. Ml ren 
Constantinescu, membru in 
Biroul Politic al C. C — 
P. C. R. â spus printre altele :

,Platforma- Program este 
piatra de temelie a unul 
program de pairu ani.pen 
tru perioada legislativă în 
care se va intra după a- 
legerl.

Platforma- Program a re 
an caracter realist, fiind re 
zultatul unei studiu tndeian- 
gat pe baza realităților po
litico- economice.

• Platforma Program are 
un caracter general-națio
nal, ocapâadu-se de proble
mele tuturor categoriilor ce
lor ce muncesc și se carac
terizează prin seriozitate 
și cinste.

,Na se promite nim’.c, ci 
se arată ceeace trebue fă
cut p-.ntru realizarea tutu 
ror acestor revtndlcâri“.

Firul călăuzitor al întregii 
Platforme-Program îl for- 
meczd următoarele pioble- 
me: industrializarea țării, 
mecanizarea agriculturii șl 
valorificarea terenurilor de
gradate, reforma fiscală și 
etatizarea B. N R, celel
alte chestiuni fiind subor
donate acestora.

Punctul central este eta
tizarea Băncii Naționale — 
cu despăgubirea particulari
lor deținători de acțiuni — și 
organizarea principalei in-

Colțul „istoric“

TRECUTUL
.Liberalul* Intr’un articol al 

său Încearcă neputincios să facă 
unele cr itici programului-platformă, 
elaborat de bb cui partidele r de
mocrate.

Articolul împestrițat cu o serie 
d» cuvinte specifice unul .versat 
tehnician* cacredit, gir, admi
nistrație, In ti eprinderi etc., inchee 
cu concluzia.

.Programele sunt rtractioase a- 
tuncf când vin dela formațiuni 
necunoscute, sau d’la grupări ce 
au dovedit prin trecutul lor că 
știu să respecte și să-șl urmă
rească cu consecvență principiile. 

stituțll de credit pentru a 
înfrânge rezistența reacția- 
nit care armăreșie desorga- 
nizarea indusiriei, întârzie
rea agr leu turti și înfome
tarea populației".

Dată fiind marea însem
nătate ce se acordă de Blocat 
Democratic industrializării 
țării, județul Hunedoara — 
cu minele sale de cărbuni, 
cu uzinele și atelierele sale 
ca: Uzinele F. Hunedoara 
Simerla, Aslra-Orăștle, Ca- 
gir, s. a. — va putea juca 
în perioda de refacere a 
țării un rol hotărltor con
tribuind astfel cu toate bo
gățiile sale la ridicarea ni
velului de viață a poporu
lui întreg.

Criminali de război 
condamnați de Tribu
nalul Poporului din Cluj

Tribunalul Poporului din 
Clrj a dat următoarea sen
tință in procesul lotului 6 de 
criminali de război.

Au fost condamnați in con
tumacie : dr. Ajtay Gavril, 
Ralky Beta ți dr. Kadicstavy 
loslf, la mnucă silnică pe viață, 
alți trei au fost condamnați 
la 20 ani muncă silnică, 6 cri
minali la 12 ani muncă silnică, 
unul la 20 ani detențiune grea. 
Dintre cei aresttți Zolya Tosif, 
a fost condamnat la 5 ani de
tențiune grea și 3 ani degra 
date civică, Marușciac Teo
dor, 5 ani temniță grea și 
contele Bethlen Bela, la 5 ani 
detențiune riguroasă și 3 ani 
Interdicție corecțlonală.

Contele Telekl Bela, Balint 
loslf, Baron Braunnecner An
ton, dr. Albrecht Desideriu, 
dr. Plros Ștefan, dr. Oall Alc- 
isiu, toți absenți, au fost con
damnați la câte 20 ani deten
țiune grea și 10 ani degra
dare civică.

VERIFICAT
Programele n’au valabilitate, 

jlecât atunci când sunt girate de 
corectitudinea unii trecut veri
ficat*.

Meritul lor de a lansa programe 
atracțloase 11 recunoaștem, dar 
cât privești d'spre corectitudinea 
unul trecut verif I cat, nu găsim de 
loc potrivit să amintească, ci din 
contra să caute pe cât posibil 
să-l camumfleze, lăsând ki sarcina 
alegătorului lomân care este de
stul de mitur ca să se pronunțe 
asupra acestui trecut care apasă 
ca o lespede grea pe mormântul 
lor politic.

| Partidele care au semnat Platforma-Program au hotărît |

Constituirea Blocului Partidelor Democratice
Un comandament unic și o Comisie Centrală Electorală vor cen
traliza și coordona activitatea Blocului în campania electorală

In urma discuțlunilor avute între reprezentanții partidului Național Liberal de 
sub președinția d lai Oh. Tătărescu, partidului Frontul Plugarilor, partidului Social- 
Democrat, parttduluj Comunist Român, partidului Național Popular, partidului Națio
nal Țărănesc (aderent la F. N. D) s’a hotărît :

1. Constituirea Blocului Par
tidelor democrate.

2. partidele de mai sus, păs- 
trându și ideologia și progra
mul lor propriu, au ajuns la 
un acord deplin asupra Plat
formei Program.și a propor
ției de reprezentare in listele 
Blocului Partidelor Democrate, 
reprezentare care se va face 
în condițiunl de egală îndrep
tățire a primelor patru partide 
mai sus enumerate.

3 Pentru realizarea coman
damentului uni» pe Întreaga 
perioadă a alegerilor, se con 
stitue o comisie Centrală Elec
torală, compusă din reprezen
tanții celor șase partide, care 
va centraliza șl coordona ac

(Se distribue fire de bumbac
f$l pânzeturi la preț oficial populației nevoiașe din jud. Hunedoara

Cum se va face distribuția
înțelegând că județul Hunedoara 

este deficitar in cereale și cunos 
cându-se lipsurile mari in rându
rile populație), Ouveinul dr. P. 
Groza exceptând dispozlțiunile le
gii 68, a hotărât să se distribuie 
fire de bumbac și pânzeturi in 
special populaț ei nevoiașe din ju
dețul nostru.

In acest scop Institutul Național 
al Cooperației, prin Federala Diva 
a repartizat județului nostru can
titatea de 7900 kgr. bumbac șl 
29.080 metri pânzeturi, cari se 
vor distribui prin Cooperative In
valizilor, văduvelor de războlu, 
luptătorilor de pe front și popu
lației nevoiașe, cari până in pre
zent n’au primit asemenea produse.

Din catigoriile de mai sus se 
va da preferință acelora cari au 
predat vite pentru armistițiu intre 
22 Iunie șl 6 Noirnbrie 1945, șl 
cari posedă adeverințele respec
tive.

Reporterul nostru s’a ,n- 
dresat cu această ocazie d-lut 
Aron Slmlon, directorul Federa
lei Deva să ne comunice cum se 
va face aceetd repartizare fl ce 
formalități trebuesc îndeplinite de 
categoriile de mal sus pentru a 
putea ajunge tn posesia bumba

tivitatea Blocului Partidelor 
Democrate in campania elec
torală. Aeeastă comisie va di 
rija activitatea comisiilor tlec 
torale județene de clrcum 
scripție constituite după ace
leași criterii.

4. Desemnarea candidațllor 
pe listele Blocului Partidelor 
Democrate se va face cu a- 
cordul Comisiei Centrale Elec
torale.

5. Pentru stabilirea atribu
țiilor și metodelor de lucru 

Pentru: Partidul Națlonal-Llberal
Partidul Frontul Plugarilor ss. Dr. Petru Groza 
Partidul Social-Democrat
Partidul Comunist Român
Partidul Național-Popular
Partidul Național-Țărănesc ss. Anton Alexandrescu

cului.
Totodată a fost întrebat de 

măsurile care se vor lua tmpo- 
trlva acelora cari nu tuțtleg sd 
dea bumbacului des'lnațla de mai 
suscl după un obicei vechi politi
cianist îl împart printre rude fi 
cunoscuțl.

— Dl director Aron Slmlon 
a binevoit să ne răspunde cele 
de mal jos pentru fl aduse la 
cunoștnța populației interesate.

IN IURUL TURNEULUI LUI MflRKHRM 
fn România

Sub titlul de mai su», .Gra'ul 
Nou*, ziarul Direcțiunii politice a 
Orupulul de Trupe a Armatei 
Roșii publică un articol in care 
se ocupă de diferite aspecte ale 
.activități»” d-lul Markham, per- 
soăiglu destul de cunoscut citi
torilor noștri.

Ziarul Începe prin a aminti fap
tul că in calitate de corespon
dent de piesă american in Bul
garia, d. Markham, se speciali
zase in transmiterea do Informații 
mincinoase șl calomnioase la le
gătură cu situația din această ța- 

ale Comisiei Centrale Electo
rale și organelor sale in sub
ordine, se va alcătui un re
gulament de funcționare

Partidele care alcătuesc Blo
cul Partidelor Democrate îșl 
vor pune toate mijloacele fn 
comun pentru cftștigarea vic
toriei in alegeri și pentru rea
lizarea programului de guver
nare cuprins in Platforma-pro
gram.

Făcut in 6 exemplare originale, 
la București, la 17 Mai 1946.

ss Gheorghe Tătărescu

ss. T. lordăchescu
ss. Gheorghe Gheor ghiu-Dej 
ss. Proj. Eugen Neculcea ■

Se vor distribui pentru fiecare 
familie care se încadrează in gru
pele de mai sus cel mult 2,250 
kgr. fire de bumbac sau 6 metri 
pânzeturi, contra bani șl la pre
țurile oficiale.

Pentru a se evlts abuzuri și 
pentru o dreaptă repartiție comi
tetele economice sătești vor în
tocmi tablouri de familiile îndrep
tățite de a primi aceste produse, in

Continuare In pagina 3-a.

ră. Această activitate provocato
are a dus la expulzarea d-lui 
Maikham, care s’a stabilit in Ro
mânia, pe care o mal vizitase fn 
perioada dinaintea Muenchenului, 
când era considerat ca apreciat 
șl dorit oaspe al lui Codreanu, cu 
care a avut mal multe convorbiri 
cordiale. Odată fn România, dl. 
Maikham a Început să trimită 
scrisori în America in legătură cu 
.grozăviile* comunismului, cu ex
proprierea proprietății de orice 
fel cu .sechestrarea soc. Petro-

Contlnuare In pagina 3-a



2 ZORI NOI

£ZORI NOI
PCNȚPU, . ._

j Tineretul Progresist 
\ din Petroșani la Roșia Montană

Insămânțările în primăvara 
nului 1946 în jud. Hunedoara

In dorința de a ridica nivelul 
cultural, al maselor Tineretul Pro
gresist organizează reprezentații 
teatrale.

Cu aceste piese teatrale tineri) 
progresiști se deDlasaază și la 
sate, contribuind astfel și la ridi
carea nivelului cultural al tinere
tului plugăresc.

Tineretul Progresist din Petro
șani a pregătit o frumoasă piesă 
teatrală cu titlul „Proletarii", care 
a fost jucată cu un mate succes 
In fa(a unul nuroeres public, in 
ziua de 16 Mai la Roșia Montană, 
în sala Cercului Cultural al Sin
dicatului.

înmormântarea tânărului
latre multele griji pe care le 

are guvernul de astăzi pen
tru redresarea economică și 
socială a patriei noastre, este 
șl grija de a însămânța ogoarele 
pentru ca astfel să fie asigurată 
recolta viitoare.

Pătrunși de această grijă și cu 
dragoste de patrie șl fată de ob 
Ligatllle ei, plugărimea din județul 
nostru ca și cea din toată țara a 
muncit cu râvnă șl a realizat în 
întregime planul de cultură.

In județul Hunedoara s’a însă
mânțat cu cereale de toamnă șl 
cu plante de primăvară suprafața 
de 137.000 ba.

Această muncă încordată din 
două anotimpuri a fost ajutată și 
urmăriră cu mare grijă de guvirn 
|l de toți fiii Jării.

Alât o-gsnele tehnice ate Mi
nisterului Agriculturii, cari au în
drumat plugirii și le-au mijlocit 
aprovizionarea cu semințe șl cu 
unelte agricole, cât șl organele 
administrative șl militare au dat 
tot concursul la realizarea planu
lui de cultură.

Muncitorimea din industrie a 
sărit în sprijinul muncitorilor 
brazdei, reparându-le uneltele șl 
tractoarele In campania de toamnă, 
cât șl In cea din primăvară a- 
ceasta. Foarte prețios sprijin au 
avut plugarii din partea armatei 
sovietice, care cu braje de muncă, 
cu animale șl autovehicule a să
rit fa ajutorul plugărlmil române, 
la realizarea planului de cultură.

Astfel cu bună înțelegere, In 
unire de forje diferite și cu cre
dință de mai bine [ara Ișl are 
ogoarele însămânțate.

In judejul Hunedoara însămân 
țările s’au făcut cu unele modifi
cări Impuse de greutățile întâm
pinate, dintre csrl mai Importante 
au fost lipsa de semințe de tex
tile în cantități suficiente șl de 
cereale de primăviră, lipsa de 
OutreJ pentru animale ce a deter
minat o întârziere a lucrărilor șl 
seceta ce s’a menjlnut până la 
data de 14 Mal, când a căzut 
prima ploaie salvatoare, vărsând 
o cantitate de 40 litri de apă pe 
un metru pătrat.

Cu această apă șl ditorltă vre
mii noroase culturile au început 
să se îndrepte, furajele șl pășu
nile să crească șl toate să pro
mită o recoltă bună. Cu mare 
tragere de inimă șl cu speranță, 
plugărimea îșl continuă muncile 
arâad șl însămânțând ultimele 
bucăți de pământ ce rămăseseră 
nelucrate unde șl unde, din cauza 
secetei șl execută cu nădejde 
lucrările de întreținere a culturi
lor. Alături de plugari, Camera 
Agricolă șl tehnicienii săi urgen 
tează orgsnizarea centrelor de ma
șini agricole șl repirarea mașini
lor în aceste centre, ca astfel să 
poată veni în ajutorul plugarilor 
la recoltă șl la treeratul cerealelor.

Odată cu aceste lucrări impor
tante de sezon, Ministerul Agri
culturii prin specialiștii săi și cu 
organele creiate prin lege, orga
nizează șl urgentează definitivarea 
reformei agrare.

Această operă economică și so
cială, lrgstă de regimul politic și 
de conducerea de astăzi a tării, 
este cea mai Imporfantă reformă 
da după 23 August 1944 șl este 
punctul de plecare pentru reor
ganizarea agriculturii românești 
bazată pe mica și mijlocia pro
prietate.

In județul Alba
Până la data de 19 Mai 

a.c. au fost însădiânțate în 
jud. Alba următoarele:

Grâu de primăvară 7469 
ha., secară 204 hectare, orz 
3312 ha., ovăz 4377 ha., 
rișcă 12 ha., porumb 30.496 
ha., fasole 89 ha., mazăre 
16 ha., floarea soarelui 2210 
ha, cânepă 2485 ha., in 
416 ha., borceag 4355 ha., 
porumb nutreț 373 ha., alte 
plante pt. nutret 66 ha., car, 
tofl 4350 ha , sfeclă de za
hăr 227 ha , sfeclă pt. nut-

Seceri $i coase pentru plugari
Guvernul face în ceasul de fată, 

țoale sforțările pentruca specula 
nerușinată cu uneltele agricole să 
fie înfrântă,

In acest scop cel In drept au 
început tratative cu țările vecine 
pentru aducerea în special a unel
telor agricole de cari se simte ne
voie acum, adică seceriîe șl coasele.

Astfel reprezentanta comercială 
a Uniunii Sovietice a oferit spre 
cumpărare Institutului Național al 
Cooperației 50.000 bucăți seceri 
șl 25.000 bucăți coase.

^întrunirea femeilor 
din „Frontul Plugarilor** la Zam

In ziua de 10 Mai a.c. s’a 
ținut o ședlnfă femenlnă a 
„Frontului Plugarilor" din co
muna Zam, la care au luat 
parte o mulțime de femei 
din comună.

Prietena Vida Marla, pre
ședinta organizației femeilor 
pe plasa lila a vorbit plugă- 
rlțelor despre drepturile femeii 
pe care 1 le a acordat guver
nul de largă concentrare Dr. 
Petru Groza șl despre trecu-

Sfăpân pe pământul Iul, știind 
că rodul muncii sale li aparține, 
țăranul a muncit cu multă râvnă 
ogorul, fapt care explică pe lângă 
ajutorul guvernului al Armatei 
Roșii șl al tehnicienilor, succesul 
acestui campanii agricole.

Bazați pe aceste realități și pe 
realizările de până acum, cu în
suflețirea șl cu dragostea de ogo
rul tării a plugarilor, cu totl sun
tem datori să muncim pentru ri
dicarea tării și bună starea tuturor.

Ing. agr. insp, V. ȘOICA

ret 1329 ha., grădină zarza
vaturi 406 ha,, ceapă 118 ha,, 
varză 130 ha., pepeni 80ha,, 
alte legume 790 ha., tutun 
514. ha. In total 63 032 ha. 
Din planul proectat de 67.032 
ha. s’a însămânțat peste 95 
la sută, urmând ca în săp
tămâna aceasla să se atingă 
planul de sută la sută.

In afară de aceslea s’a 
mai însămânțat trifoi în plan
te protectoare 2530 ha., și 
lucernă în plante proectoare 
461 ha.

De asemeni se tratează un Im
port de 50.000 seceri și 40.000 
coase din Ungaria, în schimbul 
unor produse de ale noastre.

Reprezentanța comercială a Iu
goslaviei a oferit șl ea seceri șl 
coase, negoclerele fiind începute.

Insfârșif, Institutul Național al 
Cooperației a cumpărat 15.000 bu
căți seceri din lăunfrul tării șl 
duce tratative pentru cumpărarea 
altor 30,000 de seceri precum șl a 
25000 coaie.

tul de luptă a femeilor lup
tătoare, îndemnându le să se 
folosească de drepturile câș
tigate pentru Împlinirea prog
ramului, adică ridicarea plu- 
gărimil din punct de vedere 
economic, cultural șl sanitar.

Gospodăria țărănească, 
având la bază proprie
tatea Individuală asupra 
pământului, va fi apărată 
și Întărită.

Nșodallst Hanc Ștefan la Deva
Am amintit în rândurile ziaru

lui nostru, crima săvârșită de 
pensionarul Gheorgh; Ion care a 
lovit pe tânărul Hinc Ștefan cu 
o grebă de fler în cap.

După trei săptămâni de chinuri 
groaznice, nt fericitul băiat moare 
în floarea vieții, în vârstă de 
17 ani.

In ziua de 19 Mai a. c. Hanc

Școlile primare
iau vacanta la 10 $1 la 20 Iunie

Ministerul Educației Națio
nale aduce Ia cunoștință ur
mătoarele :

Școlile primare și grădinile 
de copii care au început cur
surile la data fixată de mi
nister, vor lua vacanță la 10 
Iunie 1946, când va avea loc 
și serbarea de sfârșit de an.

Toți locuitorii între 21 - 60 ani
vor presta două zile de lucru pe an

„Monitorul Oficial" publică de
cretul- lega prin care tot* locui
torii, bărbați dela 21 la 60 ani, 
sunt obligați ca timp de doi ani 
dela data publicării acestei legi să 
prestreze câte două z le de lucru 
anual pentru executarea lucrărilor 
de reparare șl refacere a clă
dirilor, podurilor, drumurilor, uzi
nelor șl instalatlunllor avariate sau

Noui condamnări
e către Judecătoria Mixtă Deva

Judecătoria Mixtă din Deva a 
condamnat pentru speculă pe ur
mătorii Inculpați:

Kleppner Ernest, ceasornicar 
din Deva, la 50 000 lei amendă. 
Blum Zoltan, comerciant din Deva, 
la 50.000 lei amendă. Almășan

Ministerul Comunicațiilor și 
Lucrărilor Publice Direcțiunea

Generală a Drumurilor_____

Publicațlune
Se aduce la cunoștința gene

rală, că în ziua de 1 Iunie 1946, 
ora 11 se va tine licitație (tratare), 
cu oferte închise șl sigilate, în 
localul Inspectoratului V de Dru
muri, Alba lulla pentru:

Lucrările de aprovizionarea a 
183 mc. balast de râu șl 610 mc. 
pietriș ciuruit de râu tn mărime 

Ștefan a fost condus Ia locul de 
veci fiind însoțit de muzica C. T., 
Tineretul Socialist, Tineretul Pro
gresist și o mare mulțime de 
cetățeni.

La cimitir tov. Ghițu în numele 
Tineretului Socialist a adus ulti
mul salut tov. care pleacă din 
mijlocul lor.

Școaleîe care au început 
cursurile mai târziu sau au 
suspendat cursurile mai mult 
de 10 zile in timpul anului 
școlar, vor lua vacanță în 
ziua de 20 Iunie 1946, când 
vor ține și serbarea de fine 
de an.

distruse de pe urma stării de răz- 
bolu, aparținând comunelor, jude
țelor sau exploatărilor comunale.

Participarea la muncă va putea fi 
răscumpărată printr'o contribuție 
în bani, csre se va fixa de Mi- 
nls erul Afacerilor Interne, fără a 
se depăși cursul curent al zilei 
de lucru.

loan, senior, Almășan loan, iunior, 
restaurantorl din Deva, la câte 
200 000 Iei amendă. Papp Ale
xandru, tehnician din Deva, la 

50.000 lei amendă șl Lengyel 
Acațlu, comerciant din Deva, la 
500.000 lei amendă.

de 1—4 cm. pe drumul național 
Nr. 13 Sebtș Deva-Arad km. 
24+000 — 49+500, în valoare 
de lei 35.800.060.

Ofertele vor fi însoțite de ga
ranția de 5°/0 din valoarea devi
zului.

Condltiunlle de licitare și pro- 
ectul pot II văzlfe In flecare zl 
de lucro, între orele 12-13 în lo
calul serviciului drumurilor națio
nale Deva.

Șef»! Serviciului: 
Inglaer Șef, 

lndttclfrabil.
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Ședința publică T~ 
a Frontului Unic Muncitoresc la Hunedoara

Muncitorii din Cugir 
au reparat uneltele țăranilor 

din Vinerea
Duminică 19 Mai a, c. la 

orele 12 a. m., la apelul 
Frontului Unic Muncitoresc, 
o mare mulțime de- muncitori 
țărani și intelectuali din ora
șul Hunedoara și împrejurimi 
s’a adunat în sala Casîno- 
ului U.F.H din localitate.

Ședința o deschide tov. 
Stânilă Gheorghe.

Din partea P. S. D ia cu
vântul tov. Martinovlci, sec
retarul organizației locale, care 
arată scopul acestei ședințe 
și anume de a aniversa 98 
ani dela Revoluția din 3—15 
Mai 1848 din Ardeal.

Din partea Frontului Plu
gurilor a luat cuvântul Prie- 
lenul Dragota, care a arătat 
lupta poporului împotriva clici
lor reacționare, care astăzi 
au exponentul In partidele 
așa zise istorice.

Totodată scoate In relief 
sentința justă a Tribunalului 
Poporului în procesul marilor 
criminali de războiu In frunte 
cu Ion și M hai Antonescu, 
dându-se astfel satisfacție în
tregului popor care a suferit 
atât de mult sub cel 4 ani 
de dictatură fascistă.

Din partea tineretului a 
vorbit Iov. Maler.

In aplauzele entuziaste ale 
mulțimii ia cuvântul tov. Dancu 
Petru, delegat al Regionalei 
Valea Jiului a P. C. R care 
arată legătură ce există între 
Revoluția din 1848 și vremu 
rlle pe care le trăim astăzi.

Tov. Dantu trece In revis
tă evenimentele din ultimul 
pătrar de veac, care a con
stituit pentru popor un pătrar 
de suferințe, un pătrar de 
privațiuni, fiind înșelat de 
demagogia partidelor .istorice* 
Astăzi întregul popor știe cine 
este Maniu, criminalul mun
citorilor dela Grivița, Lupeni,

In jurul turneului lui Markhan în România
Urmare din pagina 1-a 

șsnl* cu calomnii împotriva legii 
de ret >rmâ agrarâ, et:.

Apoi el îșl lărgi câmpul de ac
tivitate șl o porni in turneu în
soțit de d. Mlhslache In Moldova. 
Cu acest prilej el nu s’a mulțu
mit să participe la întruniri, ci 
ș’ a dat cu totul arama pe fiți. 
Astfel,vorbind la întrunirea manistă 
dela Suceava, acest ImpaiVal co 
reipondent de presă îșl încurajă 
ascultătorii, declarând că războiul 
dintre America șl URSS. e .Ine
vitabil* șl că deocamdată nu e 
nimic altceva de făcut de cât să 
se opună cu toate forțele regimu
lui actual, h acela ș timp cu me
seria de orator manlst d, Mark- 
him nu o aegllja nici pe aceea 
de corespondent de presă, așa 
încât după ca termina de vorbit 
la o întrunire, expedia o tele
gramă In America tn legătură cu 
„amestecul* rusesc In treburile

Timișoara, acela care a dus 
țara la prăpastie, lăsând o 
datorie de 24 miliarde lei în 
1932. acela care a susținut 
pe Antonescu și războiul con
tra U. R. S. S., acela care 
astăzi, în fața Tribunalului 
Poporului strânge mână plină 
de sânge a marilor criminali 
de războiu a trădătorilor de 
neam șl țară.

Tov. Dancu P. dă cetire

Ședința extraordinară 
a Sindicatului Sanitar din Deva

In ziua de 20 Mai a. c. a avut 
lot In sala de ședințe a Sindica
tului din Deva, adunarea extra
ordinară a Slnd. Sanitar, pentru 
alegerea noului Comitet șl dările 
de seamă a activității Sindicatu
lui de până acum. La această șe
dință au luat parte și tovarășii 
ddegați din partea Sindicatului 
Sanitar din București.

Cuvântul de deschidere l-a avut 
tov. Dr. Fusu, care dă apoi cu-

Mari degrevări fiscale 
la încălțăminte $1 stofe 

pentru salariați
La Ministerul de finanțe se 

află In pregătire un decret 
lege prin care se aduc în
semnate degrevări fiscale la 
încălțăminte și la stofe.

Potrivit acestor degrevări 
articolele arătate vor fi puse 
la dispoziția salariațllor prin 
economate In condițluni de 
preț foarte avantajoase.

înlesnirile acordate de Mi
nisterul de finanțe la toate 
taxele ce I se cuvin șl ce se 
aplică Ia astfel de mărfuri

noastre Interne. Acest lucru l-a 
creat o tristă celebritate fn rân
dul opiniei publice, Iar la BâCău 
numai cu greu d-nil Markham și 
Mlbilache au scăpst de manifes
tația de „simpatie* pe care po
pulația era hotărâtă să le-o facă. 
D, Markham uitând de îndatori
rile unui oaspe față de gazda sa 
a fost fn Ardeal, cu care prilej 
a sfătuit pe unguri să se organi
zeze într’o secție ardeleană a par
tidului micilor agricultori din Un
garia arltându-le că problema 
Ardealului e departe de a fi so
luționată. El n’a cruțat nici un 
efort pentru • semăna neîncrede
re șl discordie Intre popoarele 
Ardealului, lasoțlnda-l pe d. Iile 
Lazăr In tsrneul electoral al aces
tuia spre Brașov d. Markhsm în
chiriază un taxi șl arborează dra
pelul american, ca să dea astfel 
mal multă autoritate propagandei 
întreprinsă, (Cu acest taxi d. 

sentinței Tribunalului Popo
rului în procesul criminalilor 
de războiu. Asistența entu
ziasmată, de verdictul aspru 
dar drept ovaționează, strigând 
„Trăiască Tribunalul Popo
rului*.

Ședința o închide invalidul 
Gh. Stănllă, membru în Co 
mitetul Județean al secției 
I O. V. R. din A. P.

Dărmolanu Sergiu

vântul tovarășei delegate Borday.
A vorbit apoi al doilea delegat, 

tov. Nagyel, dând câteva preci
zări asupra situației sindicaliștilor 
sanitari.

La urmă a luat cuvântul tov. 
Pârvu, care a spus printre altele: 
,Ns luăm angajamentul în fața 
delegațllor dela Bacureștl, că vom 
duce lupta noastră cu hotărâre, 
sdrob'nd «acțiunea dela noi.“

vor determina In fapt o re
ducere a prețului de circa 
5O7o fața de prețurile oficiale 
la articolele similare comer
cializate pe piață.

îndată ce va eși legea de 
degrevare fiscală, Comisaria
tul general al prețurilor va 
fixa condițiile de achiziționare 
a încălțămintei necesare sa- 
lariaților.

înlesniri asemănătoare se 
vor acorda și la ștofele de
stinate economatelor.

Markham a venit șl la Orăște la 
congresul jud, al P.N.Ț. N. R.) 
De Paști la o întrunii e la Bala 
Mare, d. Iile Lftzăr II prezintă pe 
d. Markham drept reprezentat a- 
merlcan al Comisiei Aliate de 
Control.

In telegramele trimise fn Ame
rica de d. Markham se găsesc 
catomnll șl Injurii la adresa Ar
matei Roșii și a Uniunii Sovietice. 
Asemeni d Iul Churchlll, d. Mark- 
ham se face apologetul unul nou 
război mondial.

„Oralul Nou* îșl încheie arti
colul cu următoarea întrebare:

N’a venit oare timpul să ae 
pună capăt turneului prin Româ
nia al acestui provocator al răz
boiului antlsovletlc — Markham — 
care cutreeră nestingherit Balcanii 
sub masea unul corespondent 
.lndepeaden*t ?

In vârtejul marei bătălii de re
facere a țării, s’a putut observa 
pretutindeni spiritul de solidari
tate ce există între muncitori șl 
țărani, dorința lor de a se cunoa
ște, de a se înfrăți, și de a se 
ajuta reciproc.

însuflețiți de acest frumos scop, 
numeroase echipe de muncitori au 
renunțat în mod voluntar, de multe 
ori, la prețiosul lor repaos dumi
nical pentru a me-ge în mijlocul 
fraților lor țărani), reparându-le 
uneltele stricate.

Se distribue fire de bumbac 
și pânzeturi la preț oficial populației ne

voiașe din jud. Hunedoara
Urmare din pagina l-a 

care vor trece: Numele și pronu
mele capului de fam lie cumpărător, 
comuna, județul, cantitatea, felul 
mărfii,valoarea (aecompledat), ac
tul de identitate, semnătura șl ob- 
servațiunl.

Este de dorit ca în adresa de 
înaintare a tablourilor, primăriile 
să indice cooperativa prin care 
urmează a primi aceste produse 
în care scop vor lua legătura cu 
cooperativa respectivă.

Aceste tablouri vor fl înainta
te de urgență la Oficiul Economic 
Jadețean de pe lângă Prefectura 
Județului pentru vizare șl con
centrarea datelor, care le va co
munica Federilel pentru satisfa
cere.

Avându-se în vedere că unele 
Primării, Comitete economice co
munale sau ch'ar conducători de 
unități cooperative fie din lipsă 
de activitate — neglijență sau chiar 
rea credință — sabotaj — nu vor 
să întocmească șl să înainteze în 
timp tablourile cerute sau întoc
mesc tablouri nedrepte, populația 
săracă este rugată a pretinde in
sistent primăriilor respective în
tocmirea șl înaintarea de urgență 
a tablourilor arătata mai sus. Ia 
cazul când la unele din primării 
sau cooperative se observă reaua 
credință, populația saracă este ru
gată a aduce în scris la cunoștința 
Oficiului Economic Județean șl 
Federală persoanele cari împie
decă această operă a Guvernului 
de ajutorare a populației sărace.

Cooperativele au primit dlspo- 
zițluni ca să dlstrlbue aceste pro
duse, contra numerar, numai ace
lora cari vor fl trecuțl pe tabele 
vizate de Oficiul Economic Jude
țean șl cari sunt sau se vor face 
membri la cooperativele respective.

Dacă se vor ivi cazuri când 
capii de familie respectivi sunt 
dovediți a fl atât de săraci 
că nu ar putea suporta nici sub
scrierea unei singure părți socia
le la cooperativă, acestora II se 
vor putea distribui produsele fără

Un asemenea gest s’a remarcat 
la Ciglr. O echipă alcătuită din 
15 muncitori, unii dintre cei mai 
b <nl specialiști ai uzinei, au ve
nit în mijlocul țăranilor din Vi
nerea, unde într’un spirit de fră
ție șl voe bună au reparat unel
tele la peste o sută de țărani.

In acest fel, pe lângă ajutorul 
material dat plugarilor prin re
pararea uneltelor necesare mun
cilor agrico'e, se desăvârșește 
frăția ce leagă in prezent pe toți 
oamenii muncii.

a le pretinde să se facă membri 
la cooperativă.

S’a luat această măsură din con
vingerea că prin organizarea po
pulației sărace fnjcooperative, aceș
tia îșl vor putea mai bine împlini 
lipsurile șl ușura traiul vieții,

Adunare publică 
a P.C.R. la Călan

In Cazinoul Uzinei din Călan 
s’a ținut o mare adunare publică 
convocată de organizația locală 
a P. C. R.
" Ședința a fost deschisă de tov. 
Popa Pavel, secretarul organizației 
Călan.

Primul a luat cuvântul tov, Bur- 
lacu Dumitru, care aduce salutul 
Comitetului J adețean al P. C. R. 
șl expune situația politică externă. 
Arată lupta dusă de forțele pro
gresiste din Grecia șl Spania con
tra guvernelor fasciste din țara 
lor. In continuare, arată rezul
tatele obținute de Consiliul Mi
niștrilor de externe dela Paris, 
și expune Importanța hotărâ
rii cu privire la granița de vest. 
Tov. Burhcu demască pe reac
ționarii .istorici*, cari caută să 
producă neînțelegeri între popoa
rele conlocuitoare.

La urmă dă lămuriri asupra 
procesului criminalilor de război și 
vlnovaților de dezastrul țării, che
mați să dea socoteală de toate cri
mele șl fărădelegile lor. Pentruca 
astfel de fapte să nu se mal poată 
întâmpla spune tov. Burlacu, tre- 
bue să luptăm uniți pentru dis
trugerea ultimelor rămășițe fasciste 
șl zdrobirea definitivă a «acțiunii.

Cltl|l fl 
răspândiți 
ziarul

“Zori Noi *
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Nota zilei
In ziua de 26 Mal vor avea 

lo: în Cehoslovacia alegeri ge
nerale.

Propaganda electorală s’a și în
ceput. Ea decurge în liniște $1 în 
mod decent, corespunzând în a- 
cest fel deciziei luate de frontul 
Național ceh, compus din toate 
partidele existente, de a se evita 
orice turburare a consolidării șl 
reconstrucției Republice). 
Alegerile vor fi făcute pe baza 
votului general, direct șl secret.

O altă schimbare structurală a 
corpului electoral este acordarea 
dreptului de vot membrilor ar
matei și tuturor cetățenilor de 
sex masculin șl femenin dela 18 
ani în sus.

Inafâislt, a fost Introdusă po
sibilitatea pentru alegători de a 
depune în urnă un „buletin alb*, 
adică fără Indicația listei pentru 
care s’a votat. Aceste buletine 
pot fl întrebuințate de alegătorii 
care nu vor să voteze pentru nl- 
ciunul din partidele existente. 
Partidele existente sunt: comu
nist, social-democrat, socialist șl 
catolic. Toate celalalte partide 
care au existat până In 1938, au 
fost dizolvate din cauza atitu
dine! lor nedrepte din timpul 
ocupației.

Rezultatul alegerilor nu va al
tera schmbările soclak, econo
mice, culturale șl structurale pro
duse prin revoluție ș exprimate 
prin programul guvernului.

Principiile cele mal importante 
ale acestui program sunt: națio
nalizarea întreprinderilor de bază 
Industriale șl financiare și parti
ciparea directă și responsabilă a 
muncitorilor la dirijarea econo
miei planificate a statului ceho
slovac.

Alegerile vor decide numai me
todele de aplicare ale acestui 
program.

După statisticile de până acum, 
vor avea drept de vot 7,345.107 
cetă{eni cehoslovaci.

In 1929 au votat 7,872.829 a- 
legători. In anul 1935 numărul 
alegătorilor a fost de 8,608 027.

Vor fi aleși 300 de deputa|i. 
Mandatele confoim Irgl electo
rale, au (ost împărțite în așa fel, 
încât Biemla va avea 150 de 
mandate, Moravia și Siîezla 80 
șl Slovacia 66. Mandatul rămas 
disponibil va reveni (ăril cu nu
mărul cel mai mare d* retlur 
de voturi.

Rechiziționarea minelor 
carbonifere 

din Statele Unite
NEW-YORK — Președin

tele Truman a ordonat as.arâ 
rechiziționarea de către stat 
a minelor de cărbuni din Sta
tele Unite.

Administrata minelor a fost 
încredințată d Iul Krcg, mi
nistrul de Interne al U. S. A.

Nu se știe dacă muncitorii, 
cari au fost In grevă limp 
de 2 luni și cari au reluat 
lucrul numai pentru 2 săotă- 
rrânl cât durează tratativele, 
vor fi gata să lucreze pen
tru guvern dacă nu li se sa
tisfac cererile.

Răspunsul Generalisimului Stalin 
la telegrama președintelui Truman

Transferarea unor trupe sovietice 
prin Cehoslovacia

LONDRA. Postul de ra
dio Moscova a transmis azi 
dimineață răspunsul Genera- 
lisslmuiui Stalin, primul mi
nistru al Uniunii Sovietice, 
la telegrama președintelni 
Truman, care cerea coope
rarea U. R. S. S. cu celel
alte state pentru remedierea 
crizei alimentare mondiale.

In răspunsul său, Gene- 
ralissimul Stalin îșt expri
mă regretul că apelai pre
ședintelui Statelor Unite nu 
a fost adresat acum 3 luni, 
când era posibil să se facă 
ceva în acest scop. Gene- 
raiisslmul regretă că acest 
demers a fost făcut acum,

Franco își 
trupele

PARIS. — D. Gondelazar, 
subsecretar de stat la in
terne în guvernul spaniol 
republican al d-lui Girai, a 
declarat într'o conferință la 
Paris că Franco își deghi- 
zeasă trupele în civil și ca
muflează armele cu prilejul 
vizitelor angio-americane in 
zonele suspecte.*
Atentate provocate de monarhist! în Italia

ROMA. — Din diferite punc
te ale Italiei conliruă să se 
primească știri relative la in
cidente provocate de elemen
tele monarhiste fasciste.

La Bari, un grup de mari
nari monarchlști a aruncat 
granate de mină In lândurile 
unei manifestații republ cane. 
Trei persoane au fost rănite. 
La Bolonia a făcut explozie 
o bombă cu mecanism de cea

• O (elegiamă primită din Praga anunț) că celebrul criminal de războiu Karl Herman Frank, 
supranumit „călăul Boemld și Moravtel*, care a fost condamnat a moarte pentru numeroase asasinate, 
printre care masacrul dela Lidlce, a fost executat prin spânzurătoare, In piața publică din Praga, înjața 
a peite 100.000 de persoane, care huiduiau pe s nistrul personaj nazist.

• Cunoscuta luptătoare spaniolă „ta Passlonarla*, atacă poziția adoptată de Anglia șl Statele 
Unite față de Spania Iul Franco, tntr'un articol pibllcat de ziarul „Daily Woiker*.

„La Pasifosarla* declară că războiul civil domnește la stare latentă în Spania ji că continua
rea regimului Franco nu ar face decât să mărească suferințele țării și să adâncească ura dinlre spanioli.

• Postul de radio Sacghai a criticat în mod violent noul cabinet japonez, arătând că primul 
ministru a participat la războiul de jaf șl exterminare contra Chinei. Foitul ministru Shldehata a rămas 
ca ră conducă mal de parte politica Japon'el, din culise.

• In ziua de 21 Mal, ministrul de externe al Uniunii Sovietice, V. M. Molotov, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și ministrul plenipotențiar al Marel Britanii în Uniunea Sovietică d. Maurice 
Pattersoo, cu ocazia remiterel apropiate a scrisorilor de acreditare președintelui Prezldlumului Sovietului 
Suprem al U-îunll Sovietice.

când resursele alimentare 
ale U. R. S. S. sunt pe cale 
de a fi epuizate, Uniunea 
luându-șl angajamentul de 
a furniza cereale Franței, 
Poloniei, Finlandei șl Ro
mâniei.

In ce privește propunerea 
de coordonare a operei de 
ajutorare a U. R. S. S. cu 
celalte state exportatoare, 
răspunsul Gi nerallsslmulul 
Stalin arată că guvernul 
Uniunii Sovietice nu are în 
principiu de făcut nici o 
obiecție, dar este de părere 
că această chestiune trebue 
examinată în mod special.

deghizează 
în civil

PARIS. — De câtăva vre
me, numărul dezertorilor din 
armata spaniolă care trec 
frontiera Plrimeilor pentru 
a se refugia In Franța, este 
ta creșteri continuă.

Zeci de dezertori sunt 
prinși în fiecare săptămână 
de posturile locale de jan
darmerie.

Toți dezertorii sunt sol
dați sau grade sub alterne.

sornic, în localul Camerei de 
Muncă. Nu se semnalează 
victime. O altă bombă a făcut 
explozie la Milano, in localul 
ocupat de comisia electorală 
municipală. Cu acest prilej a 
fost rănită o persoană. Un alt 
incident a fost provo:at în 
provincia Agrlgento, unde a- 
tentatorii au tras focuri de re 
volvere împotriva socialiștilor. 
Autorii atentatului au reușit 
să scape cu fuga.

LONDRA. — Președinția 
Consiliului de Miniștri a Ce
hoslovaciei a publicat un co
municat in care arată că in
tre 20—29 Mai, mal multe 
unități militare sovietice vor 
fi transferate din regiunea 
bazinului Dunării spre Nord, 
în zona sovietică de ocupa
ție din Germania. Transferul 
acestor trupe se va face pe 
teritoriul Cehoslovaciei de a- 
cord cu guvernul cehoslovac, 
potrivit planului elaborat de 
statul major cehoslovac.

Faptul de mai sus nu are

Armata Roșie
nu folosește ofițeri germani
MOSCOVA. — Agenția 

Tass publ că un c municat 
prin care desminte știrea din 
sursă străină după care rușii 
ar incorpora în Armata Roșie 
foști ofițeri din armata ger
mană.

Agenția Tass — adaugă 
comunicatul — este autori
zată să afirme că aceste știri 
sunt lipsite de orice temei,

U R. S. S. a propus revizuirea termenilor 
de armistițiu cu România, Bulgaria și Ungaria

Postul de radio Londra Printre altele d-1 Molo-
a transmis știrea că d-1 
Molotov ministrul de ex
terne al U. R S.S a pro
pus la Paris revizuirea 
termenilor de armistițiu 
cu România, Bulgaria și 
Ungaria.

Consiliul de Securitate a amânat din nou 
rezolvarea problemei persane

|oi 22 Mai a fost re
luată in discuție la Con
siliul de Securitate ches
tiunea Perslei. 

nici o semnificație politică. 
Comunicarea guvernului ceh 
a fost făcută pentru a dejuca 
orice speculațiuni eronate.*

Postul de radio Londra 
atiansmis șt'rea că dată 
fiind interpretările ten
dențioase care s’au dat 
transfei ărll unor trupe so
vietice prin Cehoslovacia 
între 20—29 Mai, guvernul 
sovietic a hotărit să a- 
mâne această operațiune 
până după terminarea ale
gerilor.

ele fiind menite să abată a- 
tenția dela descoperirea exis
tenței unor unități germane 
ce sunt menținute in zona 
britanică de ocupație.

Pe de altă parte, oricine 
trebue să știe că Armata Ro
șie nu are nevoe de ajutorul 
ofițerilor străini și cu atât 
mai mult de al ofițerilor ger
mani.

tov a propus desființarea 
Comisiilor Aliate de Con
trol din acește țări.

La Londra se studiază 
actualmente propunerea 
sovietică.

La cererea d lui Steti- 
nius delegatul Statelor 
Unite rezolvarea proble
mei a fost din nou amâ
nată.

Gromâco delegatul so
vietic nu a luat nici de astă 
dată parte la desbateri.

Un bloc al partidelor 
reacționare din Franța
In Franța s’a format blo

cul partidelor de dreapta în 
care au intrat nu numai reac
ționarii bine cunoscuțl dar șl 
conducătorii partidului catolic 
M R. P.

Toți aceștia au început 
campania electorală sub lo
zinca „Ofensive' crucei' cău
tând prin toate mijloacele să 
discrediteze partidul comunist. 
Ziarele de stânga au desvă- 
lult poporului francez adevă
ratele țeluri ale acestor re
acționari cari nu sunt decât 
reprezentanții marilor industrii.
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