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uncitoramea
în locul de frunte

Realizarea mărețului plan na
țional ețaborat în Platforma — 
program a Blocului partidieloic' 
democrate înseamnă pentru po
porul român o chestiune de 
care depinde însuși viitorul lui.

Acest vast program ele refa
cere nu va putea fi îndeplinit 
decât prin efortul unit al tutu
ror forțelor productive și în 
fruntea acestora sta muncitori
mea. Program bazat pe realități 
platforma prevede în primul 
punct al capitolului politicii so
ciale; „Ținând >eama de rolul 
de frunte pe care îl are munci
torimea manuală și intelectuală 
de toate categoriile în marea o- 
peră de refacere economică, de 
reconstrucție a țării și de con
solidarea democrației, îi vor fi 
asigurate condițiuni de dezvol
tare, desăvârșind în spirit de
mocrat întreaga legislație a 
muncii, pentru a asigura o via
ță demnă tuturor cafegoriilolrl 
de muncitori... Blocul partide
lor democratice a înțeles că 
succesul, operei de refaceri a 
țârii este legat de ridicarea 
stării materiale a celor ce mun
cesc și a pus revendicările lor 
la loc de frunte.

La rândul lor muncitorii l 1 
știe că, cu cât sprijinul pe care 
il dau guvernului, prin efortul 
de ridicare a producției și de 
lupta împotriva reacțiunii, va fi 
mai mare cu atât mai curând 
vor putea beneficia de îmbună
tățirile refacerii, care se face în 
folosul lor.

Experiența minierilor din Va
lea Jiului a fost în această pri
vință pilduitoare pentru munci
torimea din țara întreagă. Prin 
ridicarea producției, prin întă
rirea disciplinei, strâns unită în 
jurul conducătorilor ei m nierii 
au parcurs o primă etapa victo
rioasă prin înlăturarea direcțiu
nii sabotoare.

Izgonita, reacțiunea nu s’a 
dat însă bătută și in ultimele-i 
svârcoliri și-a întețit atacurile și 
uneltirile, în primul rând îm
potriva muncitorimii.

lata dece, acum in pragul 
marei bătălii hotărîtoare a ale
gerilor, toți cei ce muncesc își 
vor înzeci puterile de |uptă pen
tru ca, întărind și mai mult vi
gilența și disciplina în muncă, 
înlăturând orice une]tă a reac
țiunii strecurată in rândurile ei 
unită în jurul conducătorilor săi, 
să poată păși cu și mai mare 
hotărîre la câștigarea unei e- 
tape hotărîtoare în drumul că-

Continuare In pagina 3-a

In marea întrunire dela Petroșeni 
femeile au ales Consilii!1 Județean al V 

Federației Femeilor democrate
ta vederea alegerii consiliul 

județean Hunedoara, comitetul de 
inițiativă al Federației Femtllor 
Democrate, trefla Petroșani, a 
convocat o adunare gtnera’ă, la 
care au luat pa’te temelie din 
Petroșani, delegații din celelalte 
localități depe Valea f.ulut șl de
legate ale organizațiilor din Județ.

Marele ne măr de participante, 
atmosfera plină de entuziasm șl 
hotă'âre de muncă șl luptă, dis
ciplina, priceperea cu care a fost 
organizată desfășurarea întrunirii 
a fost o nouă mâr u ie că feme
ile din Valea Jiului sunt pe de
plin conșiltnte de Importanța 
luptei lor, ăe importanța de a fi 
unite pentru a învinge

Sala Caslnoulul Muncitoresc, 
împodobită toată cu flori albe șl 
roșii, cu lozinci aranjate a’tistlc, 
trăda dorința femeii ptniru fru 
mos, in timp ce seriozita.ea ca 
care cu desbălut problemele a 
țoct un răsouns dat acelor re 
acționari care se împotrivesc par
ticipării femeii la viața politică 
arătând, că femeile știu să îmbine 
in mod armonios calitățile lor 
specifice cu cele care le dau 
dreptul să se considere egale cu 
bărbații.

Au ventt din țoale organizațiile 
democrate, muncltoae, femei cas
nice, țărance, intelectuale, legate 
de aceașl năzuință, unite in ace- 
loș țel: asigurarea viitorului co
piilor lor, luptând pent>u pace 
prin consolidarea democrației. 
Pentru acest scop s’a ceat In ur-

Recursul criminalilor de război 
la 25 Mai
care se află și stntința de 
condamnare înaltei Curți de 
Casație S. II, In vederea ju
decării.

Președintele S. II, a înaltei 
Curți d. Tănăsescu, a fixat 
termenul de judecată la 25 
Mat.

se judecă
Cei 16 criminali de t&z- 

boiu cari au dus țara noas
tră la ruină In frunte cu 
„mareșalul", au făcut recurs 
împotriva judecării de către 
Tribunalul Poporului

Recursurile au f, st înain
tate împreună cu dosarul în 

Noul arestări de miniștri 
antonesrienl

In executarea dispozi- 
țiunilor Tribunalului Po
porului au fost arestați și 
depuși la Închisoarea mi
litară a Curții Marțiale 
următorii miniștri șl sub
secretari de stat din gu 
vernul Antonescui

ma Cong-esulut dela Parte unde 
a luat ființă Federația Mondială 
a Femeilor, Federația Femeilor 
Democrate din România. In ve
derea îndeplinirii căt mai giab 
nlcă a țelului propus s’au întru
nit femeile din Petroștni, pentru 
a alege consiliul județean, organ 
menit să as'gure legătura dintre 
organtzațille care au aderat la 
Federație șl Comitetul Central.

Duainta Ing. Piio, deschizând 
ședința a lămurii îa câteva cu
vinte rostul întrunirii, și a dat 
apoi cuvântul D-nel prefect Al- 
mășar, care vorbind despre rolul 
Federației a spus printre altele:

Din dorința de p*ce a milioa
nelor de femei, care în urma gro
aznicului măcel provocat, de fiara 
fascistă și-au dat seamp că nu 
mai au dreptul să ’J adțparte de 
viața publică, s’a născut Federa
ția Mondială șl la noi Federația 
FimellOr Democrate din România. 
Dar o dorință oricât de intensă 
nu este deajun.s Pentru a reuși 
se cere o voință hotărâtă, înte
meiată pe cunoașterea condițiilor 
care au provocat războiul Pacea 
lumii are nevoc de dragostea șl 
înțelegerea femeii.

Ii programul Federației se pre
vede ca o condiție a apărării pă
cii distrugerea fascismului. In anii 
grei de războlu milioane de fe
mei au învățat din suferință că 
fascismul atrage Inevitabil răz
boiul cel mai groaznic pe care l-a 
cunoscut omenirea. As'ăzi cei ce 
au provocat aceste suferințe cău

— Ion Marian, fost mi
nistru al Agr culturii.

— Generali. R Arbore, 
fost subsecre’ar de stat 
la Aprovizionare, șl

— Sandu Ion, fost sub
secretar de stat la Minis
terul Cultelor. 

tă să le exploateze pentru a lovi 
în popor, în cei ce muncesc, 
pentru a folosi munca lor. Fiți 
atente femei: Reacțiunea, duș
mana păcii nu doarme, ea între
buințează orice m'j'oace pentru a 
împiedica lupta noastră. Federa
ția întrunește în cadrul ei toate 
femeile dornice de libertate, pace 
și progres. Aci este locul nostru.

Doamna LA-incz din Deva, fă
când o exounere asupra temei 
„femeile muncitoare aderă la fe
derație" își exprimă bucuria de a 
ii cunoscut curagioaselejfemei din 
Valea Jiului și dorința unei cât 
mai strânse colaborări.

Mai vorbește D na Eva Hriduc 
secretara comisiei de inițiativă din 
Petroșenl despre importanța lup
tei femeii pentru democrate șl 
D-na Silvia Fioca despre rolul 
intelectua’ei în Federație. Tova
rășa Laslo Maria, președinta co
mitetului de inițiativă, aducând 
salutul femeilor din Sindicat evo 
că trecutul de asuprire și întuneric 
în care a fost ținută femea mun
citoare, care astăzi, trezită la o 
viață nouă, luptă pentru cuce
rirea drepturilor sale. Totul prin 
munca noastră, spune ea, — ni
mic nu cade din cer. Numai ast
fel vom ajuta guvernul să ne asi
gure o viață mai bună, contribu
ia 1 în acelaș timp la făurirea unei 
păci trainice.

D-na Wiliam Herzun a citit în 
limba maghiară rezoluția Congre
sului Femeilor, iar d-na Mazauga 
a adus salutul U. P. M. din Pet- 
roșeni.

„Femeile trebue să-și 
spună cuvântul oridecâte- 
[ori țara e la răscruce", 
a spus d ra Mia Groza
Primită cu multă că'gură i lu

at apoi cuvântul d-șoara Mia Groza, 
în numele Fed. din Deva vorbind

Continuare In pagina 3-a

Colaboraționism
„Graiul Nou“ a publicat 

un asp u rechizitoriu împot
riva d-lul Ion Mihalache.

„Pentru judecata de azi 
șl de mâine, tnchee artico
lul acuzator, asupra rolului 
și acUvifâfH manlștilor și 
biătleniștlior In pregătirea 
șl înfăptuirea aventurii an- 
tonesciene, noul document 
„istoric' (scrlst arca adre
sată de d. Mihalache, Tribu
nalului Poporului) tși are 
importanța Iul “

125 ani dela 
moartea Iul 

Tudor Vladlmlrescu
In ziua de 27 Mai se împlinesc 

125 de sni dela moai tea Domnu
lui Tudor, inițiatorul șl conducă
torul răscoalei țăiănești din 1821.

Descendent al unei familii de 
oameni înstăriți din comuna Vla- 
dimlr, județul Gorj, terminându-și 
studiile secundare Tudor Vladi- 
mirescu ajunge locotenent în Ar
in îta Rusă și la parte la luptele 
împotr va Turcilor. Reîntors în 
satul său natal, el ajunge admi- 
nlitratorul plasei Cloșani. la acel 
timp birurile creșteau necontenit 
apăsând greu pe spinarea bieți
lor țărani. Prin venirea la tronul 
Munteniei a domnului Caragea, 
jafurile și nedreptățile ajung la 
culme. Tudor Vladimirescu a în
ceput să ducă acțiune deschisă con
tra ciocoilor, înd' mnând pe țărani 
la lupți. Boeril îl pun sub urmărire. 
El fuge la Vien?, unde ia legă
tură cu mai mulți revoluționari 
din m'șcarea eterlstă. Inapo'.ndu- 
se în țară e nevoit să umble îm
brăcat în haine de călugăr, mer
gând din mănăiiire In mănăstire, 
organizând pe țărani pentru lup
ta contra boerilor începută în 
luna Martie 1821. Boerli munteni 
rtfuglați la Brașov scriu o scri
soare Turcilor prin care le soli
cită ajutorul. In scurt timp răs
coala se dezvoltă, ajungând până 
la București, de unde Tudor a- 
nuoță 
să la 
nând: 
toate 
discute treburile obștești. In ace- 
laș timp mișcarea revoluționară 
greacă din Țările Românești, „E- 
terla,* începe și ea lupta de eli
berare a Greciei de sub Turci, 
condusă de Ipsllantl, cu care D-l 
Tudor a colaborat timp de două 
luni. Dar baerii au reușit să rupă 
această hgătură dintre răscoala 
țăranilor români șl mișcarea grea
că. Vândut de trădători, Tudor 
Vladlmlrescu este prins, omorât 
și trupul său ciopârțit de iata
gane este aruncat într’o fânlănă.

Lupta începută de Tudor Vla
dimirescu pentru împropietărirea 
țăranilor a fost continuată și în 
parte realizată de către Domni
torul Alexandru Ion Cuza șl sfet
nicul său Mihli Kogălnlceanu, 
pentru a fl iusfârșlt înfăptuită și 
desăvâișltă prin alianța țăranilor 
cu muncitorii sub guvernul Petru 
Groza.

poporul printr’o circulară 
parte la conducere, spu- 
Să te trimită delegați din 

ținuturile care trebue lă



2 ZORI NOI

Repartizarea pășunilor 
din golurile de munte

lare mișcare în personalul pol tlenesc 
din întreaga tară

Ista personalului pe județele Alba și Hunedoara

Pentru satisfacerea nevoitor de 
pășunat in golurile de munte, 
Comisluea Județeană pentru re
partizarea pășunilor din golurile 
de munte, înființată prin Decizia 
Mln. Agr. și Domeniilor Nr. 846- 
1946 publicată io Monitorul Of. 
din 1946, se va deplasa în ziua 
de 1 Iunie 1946 la Hațeg, unde 
va ține ședință Începând cu ora 
10 in sediul Ocolului Agricol, 
pentru examinarea și rezolvarea 
cererilor comunelor so'icitante de 
pășuni de munte.

Comunele interesate te vor 
prezenta prin câte doi delegații,

Arta In slujba poporului:

în cadrul Apărării Patriotice din Deva
Ridicarea culturală a maselor 

largi populare este una din sar
cinile pe care Apărarea Patriotică 
și le-a înscris în programul el.

In acest sens am deschis un 
ciclu de audiții muzicale, la inau
gurare căruia am avut deosebita 
cinste să primim concursul pia
nistului eminent SebCk Gheorghe 
din Ungaria care a consimțit să 
dea două concerte, unui în folosul 
ajutorării acțiune! organizației șl 
altul gratuit, pentru muncitori*, 
funcționarii șl militarii din Deva, 
care s’au distins în munca pen
tru reclădirea țării pe baze de
mocratice.

Născut în Ungaria, studiază la 
Budapesta șl-si însușește cunoș
tințele la renumlțli profesori Weln- 
garten și Kodaly. Talentul său 
neobișnuit se manifestă încă dela 
vârsta de 5 ani când dă pi imul 
său concert li Debrețin, acompa
niat fiind de orchestra filarmonică. 
La 14 ani interpretează operele 
lui Bethoven într’un mod cu to
tul original, fiind cunoscut și apre
ciat în cercurile artistice din cen
trele mal Importante ale Ungariei.

Dar fascismul, distrugător a tot 
ce e civilizație șl progres la lovit 
și pe tâoărul artist. Târât prin 
tabere de muncă, deportat din 

Gospodârla țârineascâ, având la bază pro
prietatea Indlvlduald asupra pământului, va 
fi apâratâ șl întărită.

*
Se va împiedeca trecerea pământului din 

mâinile țăranilor In cela ale speculanților sau 
cămătarilor, acordăndu-se credite accesibile 
plugarilor, — credite eftîne pe termen lung.

♦
...Se va înzestra agricultura cu mijloace 

moderne de exploatare a pământului, prin 
organizarea aprovizionării gospodăriilor cu 
mașini, îngrășăminte chimice, materiale de 
construcție, etc.

(Din plmforma-program a Blocului 
Parfldelor-D‘‘rnocratlce)

precum si comunele in hotarul 
cărora se află pășunea solicitată, 
ie vor prezenta la data sus amin
tită în fa[a Comlsiunii pentru sus
ținerea cererilor lor.

Comunele interesate vor pre
zenta următoarele acte pentru 
susținerea cauzei:

1. Planul de exploatare al pă
șune! pe care o care comuna, 
întocmit de șt ful de Ocol Agri
col, sau de șeful Ocolului Silvic.

2 Situația numărului de ani
male ce I posedă comuna.

3. Capacitatea de păsunat a 
pășunilor de cari dispune comuna, 

motive rasiale, de bandele hor liste, 
a fost supus acelutas regim de 
tortura șl schingiuiri ca și seme
nii săi. După un an șl jumătate 
ne grele sufcrlnțe’SebOk Gheorghe, 
reușește să se refugieze în Ro
mânia, acea Românie care por
nise hotărât pe calea cea adevă- 
vărată a democrației.

Aici, cu sufletul călit în lupta 
de rezistență dârzi contra asupri
torilor șl a propovăd norilor de 
ură de rasă, îșl depune toată mă
sura talentului său în slujba ridi
cării spirituale a poporului, spre 
a-l da tot ce e frumos, omenesc, 
sublim.

Pornit în turneu prin centrele 
mai Importante din Ardeal, Timi
șoara, Cluj, Arad, Oradea, este 
primit pretutindeni cu vii aclamații. 
La București e remircat de Ilus
trul maestru Enescu, care îl an
gajează pentru un concert cu 
acompaniamentul orchestrei filar
monice dirijate de Domnia Sa. 
Cu ocazia festivalului organizat de 
artiștii dela Budapesta pentru sta
bilirea unei legături culturale între 
cele două țări, contribue șl dânsul 
la această cimentare. Insfârșlt con
certele date la radio îl fac pe pia
nistul Sebdk, să 6e bucure azi 
de o popularitate binemeritată șl 

arătând disponibilul de păiune 
sau surplusul de animale pentru 
care solicită păiune.

4. Munții folosiți în trecut șl 
arenzile ce le a plătit.

5. Lucrările de întreținere și de 
amenajare necesare pe pășunile 
solicitate.

Se vor prezenta la această șe
dință șl D-nii șefi de Ocoale 
Agricole șl Silvice, având la D lor 
toate datele cu privire la situația 
munților în cauză.

Director, 
Irig. Agr. Insp. V. Solea.

Subdirector, Crlșan

în țara noastră.
Concertul din Deva a fost un 

mare eveniment pentru orașul nos
tru, cu atât mai mult cu cât a 
fost dat Ia cererea A. P. și s’a 
adresat tuturor categoriilor de 
muncitori. Programul ales a fost 
o oglindire a aspirațiilor artistu
lui, și a găsit un ecou viu atât 
în sutletul celor cunoscători în 
muzică, cât și a acelora cărora 
până în prezent nu le fusese dat 
privelejul să asiste 1a un concert. 
Beethoven, luptătorul pentru li
bertate, este redat de artist cu 
contribuția propriului său suflet, 
însetat de libertate și dreptate, 
atingând o profunzime care răs
colește orice ființă omenească. 
Prin Eluda revoluționară a lui 
Chopin ne evocă durerile unul 
popor ce-șl camă dreptate. Adân
cimea sentimentelor, cunoștințe 
tehnice, vaste, caracterizează pe 
tânărul artist In plină ascensiune 
a talentului său.

In planul de viitor pianistul 
Sebbk G. dorește să cerceteze 
centrele muncitorești din Valea 
Jiului, pentru a cunoaște pe eroii 
mineil. Apoi după un nou turneu 
în Ardeal se va prezenta la con
cursul internațional al muzican
ților din Geneva. Din partea 
noastră îl transmitem cele mai 
calde mulțumiri și I urăm ca dru
mul spre ascensiune 6ă fie cât 
mal repede desih's, acestui artist 
care îșl închină talentul iu slujba 
progresului a înfrățirii Intre po
poare. A. P.

Sâmbătă 25 Malu se va juca 
la Deva, celebra piesă Sonata 
Kreutzer după romanul iui Tolsto<, 
în frunte cu Mania Antonova și 
Fory Eterie. Bilete la Informator.

Personalul specific mal jos, 
se încadrează 1a unitățile și în 
funcțiunile indicate în dreptul 
fiecăruia:

Drzgomir Augustln, comis, șef, 
la poliția Deva.

Transferări în interesul 
serviciului

Santău Dumitru, șef de poliție 
dela Chestura Timișoara, la con
ducerea comis, de Pol. Petroșani.

Vrăbețe Iulică, comis, șei, dela 
Chest. Arad, la conducerea comis, 
de Pol. Lupeni.

Buteanu Alexandru, comis, șef, 
dela Chest. Arad, la conducerea 
comis, de Poliție Orăștie.

Fapta unui învățător legionar
din comuna Zam

Injzitta de 21 Mai a. c., în
vățătorul Popescu, fost „Coman
dant legionar" a îmbătat 5 bă'ețl 
din comuna Zam, p:ntru ca lă 
poată săi îndemne la fapte hu
liganice.

Astfel după ce i-a turmentat 
bine aceștia au atacat pe tov. 
Ștopescu Alexandru, care numai 
după multe încăerări a reușitsă-i 
pună pe atacatori pe fugă.

Acești bandiți cari se folosesc, 
de mințle neștiutoare ale copii
lor, ba încă ii și înarmează cu 
pistoale pentru a ataca cetățenii

Declararea
sporurilor de chirie

ale proprietarilor
Legea Nr. 330 din 4 Mai 1946 

pentru reglementarea rapoiturilor 
dintre proprietari și chiriași a a- 
cordat proprietarilor de imobile 
închiriate sporuri de chirie, înce
pând dela 100 la sută.

Potrivit prevederilor legii con- 
trlbuțiunilor directe art. 21 pct. 1 
llt. f proprietarii de Imobile în
chiriate a căror valoare locatlvă 
s’a majorat cu cel puțin o pătrime, 
sunt obligați să d pună în termen 
de 30 zile dela majjrare, dectara- 
țluni pentru Impunerea plusurilor 
de venituri realizate.

Cum sporul cel mai mic Înre
gistrat p'Otru clădirile închiriate 
este de 100 ia sută, toți proprie
tarii de clădiri închiriate sunt ob 
llgațl să depună asemenea decla- 
rațlunl.

Aplicarea noului mers al 
trenurilor a fost amânat 

pânâ Ifa 1 Iunie
Căile Ferate Române au 

în prezent posibilitatea teh
nică de a realiza șl pune în 
practică acordul Intervenit în
tre guvernul U. R. S. S. și 
Guvernul Român, de a rea
duce la ecartamentul euro
pean toate liniile largi exis
tente până acum in țară.

Lucrările sunt începute șl 
vot fi terminate către sfârși
tul lunii Mal.

Pentru Introducerea unui 
orar de mers al trenurilor, ge
neral, pentru întreaga țară, 
Inc’usiv liniile ferate largi, ora- 
rlul anunțat acum câteva zile, 
pentru aplicarea dela 20 Mai 
a. c. se amână pentru 1 
Iunie a. c.

Transferări la cerere
Popa Alexandru, dela Pol. Deva, 

la Chestura Oiadea-Mire.
Tripa Gheorghe, dela comis. 

Hațeg la Chestura Oradea.
Ispas Tom», dela Chestura Bra

șov la comis. Abrud.
Ghițescu Ion dela comis. Hațeg 

la Chestura Oradea.

Rechemări
Comisar cu 3 gradații Uoghianu 

Mihai la comisariatul de Poliție 
Orăștie.

Agentul de Poliție Batiș Nico- 
lae la detașamentul Simeria.

Demisii
Agentul Bula Nicolae dela comis. 

Orăștie pe data de 1 Mal 1946.

pașnici au mai pot fi socotiți în 
rândurile oamenilor. Cerem auto
rităților să ia măsuri drastice.

*
Pretorul plasei Ilia, d-1 Goțu 

Grigore, în loc să distribue za
hărul acest aliment ncceiar atât 
de mult celor cari a i co._il mic’, 
la populația d’n 1 ia așa cum se 
cuvine, îl împarte după sprin
ceană în așa fel ca să și îndu
lcească cât mal mult șleahta lui 
de „altîdttă*.

Uzina Electrică 
„Seta“ Deva 

aduce la cunoștință că, în baza 
aprobării Ministerului de interne, 
Direcțiunea Generală a Exploată
rilor Comunale, este autorizată a 
încasa dela toți consumatorii — 
fără deosebire — o antlclpafle In 
numerar corespunzătoare cu con
sumul pe 45 zile.

Această cerere este motivată 
prin faptul că Societatea noastră 
furnizează energ'e electrică cu an
ticipație de o lună. Ținând seama 
că din cauza lucrărilor de factu
rare ș> încasare această întârziere 
între data furnizării șl încasarea 
facturilor noastre se mărește la 
cel puțin două luni de zile, sun
tem puși în situația grea de a nu 
putea acoperi la timp cheltuielile 
noastre de exploatare.

Menționăm că fată de anul 
1939 costul curentului electric s’a 
mărit numai de 30 ori pe câad 
materialele electrice absolut nece
sare la întrețin* rea uzinei șl a 
rețelelor, au devenit de 1000 ori 
mai scumpe.

Anticipațiile de 45 zile vor ține 
loc de garanție. încasatorii Uzi
nei Electrice vor elibera o chi
tanță care va ține loc șl de polii" 
de abonament. Vechile garanții 
vor fi înapoiate consumatorilor 
numai contra chitanței eliberate 
de noi.

Rugăm onor, publicul consu
mator de a înțelege greutățile 
mari întâmpinate de Uzina Elec
trică pentru a asigura livrarea 
continuă a energiei electrice șl de 
a achita la timp acesta anticipații 
pentru a nu fi puși în situația 
neplăcută dc a întrerupe furniza
rea energiei electrice.

Direcțiunea Uzinei Electrice „SETA"

Dr. RIngler C. Bela șl-a des
chis biroul avocațial în Deva, Str. 
Regina Marla Nr. 17 (Etajul I.) 
casa Orossman.
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Reprezentația teatrală a muncitorilor 
dela Sectorul II $i III Petrila X

Tot mal mult se manifestă do
rința muncitorimii pentru ridica
rea nive'ului cultural, pentru îm
bogățirea cunoștințelor, pentru ma
nifestarea talentelor care au zăcut 
atâta timp ascunse sub povara 
anilor de asuprire și întuneric.

Nu este desigur Întâmplător 
faptul că si de data aceasta un 
exemplu demn de a fi remarcat 
ne vine din Valea J ului, dela 
minierii care depun cel mal mare 
efort pentru mărirea producției.

E vorbi de un grup din cel 
mal buni minieri dela Sectorul 
I. șl 11. din Petrila în frunte cu 
tovarășul Altman Givrilă. Mânat 
de dorința de a contribui la mă
rirea fondului destinat bibliotecii 
Partidului Cor/unlst, de unde 
atâția muncitori îșl însusesc cunoș
tințele ce le deschid drumul spre 
lumiEă, tovarășul Altman și-a pus 
în gând să scrie o piesă teatrală 
pe care să o reprezinte cu ajuto
rul tovarășilor săi de muncă. Din 
această frumoasă dorință, din 
munca depusă pentru îndeplinirea 
el s’a năs.ut prezentarea teatrală 
„Din via{i noastră fără cer", care 
a fost jucată pe scena Casinoului 
Muncitoresc z lele trecute.

,Dln vla[a noaslră fără cer" 
înfățișează trei scenete, prezen
tând trei aspecte din cele mal 
caracteristice din viață și lupta 
minierilor, privita sub cele două 
aspecte ale trecutului de tristă 
amintire șl ale prezentului de 
luptă sub zorile noui ale democ
rației, chezășie a unui viitor mal 
fericit. Prin toate a trecut ca un 
fir roșu conducător dragoste.’. șl 
atașamentul minierilor pentru Par
tidul Comunist, conducătorul lup
tei lor.

Scriaă de tov. Altman cu con
tribuția tov. Iicob Alexandru c’re 
□ compus sceneta a doua, piua 
a fost jucată de tovarăși mlnH 
printre care s’eu remarcat tovarășii: 
Greșcovlcl, Gyura Alexandru, la- 
cob Ștefan, lacob Alexandru, 
Oyura hn, Dorodlci Petru, tine
rii Zavlla șl Tocaci șl tovarășele 
Foto Terezia și MeDhler. Un cor 
format din copil de mineri a con
tribuit la reușita spectacolului. 
Aplauzele repetate ale publicului 
care a ocupat până șl ultimul loc, 
a dovedit Interesul pe care mun-

0 medalie pentru salariat! 
care se disting în muncă

La Ministerul Muicii se 
lucrează In prezent k elabo
rarea unul proect de lege prin 
care se prevede înființarea 
unei medalii pentru salariațli 
și unii meșteșugari care se 
disting in câmpul muncii.

Noua medalie va purta de
numirea .Meritul Muncii" și 
va fl acordată — la propu
nerea Uniunilor de sindicate — 
celor care dovedesc calități 

citorlmea și cetățenii din Petro
șani îi poartă acestor manifesta
ții artistice șl au răsplătit pe ac
tori și autori.

Rezultatul material s’a concre
tizat în suma de peste un milion de 
lei, care a fost pusă la dispoziția

Ce prevede noua lege a plasării 
elaborată de Ministerul Muncii

La Ministerul Muncii s’a ela
borat un proecte de lege pentru 
reglementarea p'asărll salarbțllor 
în diferite posturi, proect care 
urmărește o echitabilă -ezolvare 
a acestei probleme.

Legea semnată de către tov. 
ministru al Muncii, a fost înain
tată Consiliului de Miniștri, ur
mând a întră în curând în vi
goare.

Intre alte statuări importante, 
legea prevede un capitol de largă 
ocrotire socială a Invalizilor, or
fanilor și văduvelor dc război, 
urmărind mal ales reîncadrarea 
celor dintâi în câm bl muncii pro
ductive, aslgurându-le domenii de 
activitate In raport cu posibilită
țile lor.

Artfel s’a stabilit în primul rând 
că, dm totalul locurilor de muncă

Știri din U. R. 5. S.
Pregătirea taberelor de pioneri 

pentru sezonul de vară
Organizaț'ile sindicale din 

Uniunea Sovietică se pregă
tesc activ pentru deschiderea 
taberelor de pioneri In în
treaga țară vor funcționa în 
curBul verii peste 500 mii de 
tabere, In care se vor odihni 
aproape 2 milioane de copii. 
DJn acest număr, 300 mii vor 
fl copii ai ostașilor roșii că- 
zuțl pe câmpul de luptă pen
tru apărarea Patriei șl copii 
ai invalizilor de război. Fie
care copil va ședea în tabără 
cel puțin 3 săptămâni.

Ia Ucraina se vor odihni în 
taberele de pioneri 253 mii de 
copii, odată și jumătate mai 
mult decât In anul trecut. Din 
Moscova vor pleca In tabere

deosebite de organizatori ai 
muncii, celor care au invenții 
proprii pentru ridicarea ran
damentului sau care se afirmă 
in orice alt fel In activitatea 
lor profesională.

Cei distinși cu .Meritul 
Muncii" se vor bucura de o 
serie de importante avanfagii 
acordate de către Ministerul 
Muncii.

Partidului.
Succesul acestei prime încer

cări de acest fel va fl desigur 
un îndemn pentru Inițiatori de a 
continua, Iar pentru alți de a le 
urma exemplul, contribuid la 
munca culturală.

din întreprinderile particulare 
2O°/0 să f.e rezervate in exclusi
vitate I. O. V. R.-iștilor.

De asemenea, ținându-se sea
ma că majoritatea Invalizilor tră- 
esc în mediul rural, s’a stipulat 
ca toate posturile din adminis
trațiile locale, precum șl postu
rile de utilitate publică (factor 
poștal, agent silvic, gusrd comu
nal. etc.) să fie rezervate exclu
siv invalizilor,

la sfârșit, o altă prevedere de 
mare importanță este aceea că 6e 
încadrează în I.O.V.R., beneficiind 
de toate drepturile decurgând din 
această lege, foștii deținuți îo la
gărele de concentrare, rămași in
firmi fn urma tratamentului apli
cat acolo, precum șl soțiile și co
pil celor uciși în masacrele orga
nizate de fasciști, sau în înch'sori 
el lagăre.

207 mii de copii, din Leningrad 
șl regiunea Leningradului — 
82 mii, din Sverdlovsk și re
giunea Sverdlovsk — 95 mii. 
In tabere se vor odihni mulți 
copil ai muncitorilor din in
dustria carboniferi șl petro
liferă dela întreprinderile me
talurgice și de construcții de 
mașini și dela căile ferate.

Muncitorimea
In locul de frunte

Urmaro din pagina l-a

tre o viață tnai bună.
Știind că de victoria alegeri

lor depinde viitorul ci și al ță
rii întregi, muncitorimea este 
gata să învingă toate greutăți
le, să facă toate sacrificiile pen
tru ca rcacțiunea care pândește 
să instaureze din nou regimul 
de1 asuprire, dc carcere și gloan
țe, să fie definitiv zdrobită.

I’rcgătindu-sc în acest fel, 
muncitorimea va face ca alege
rile să însemneze o uriașă mo
bilizare a întregului popor pen
tru realizarea programului de 
refacere, înlăturând de data a- 
ceasta definitiv rcacțiunea din 
drumul oamenilor muncii și a 
întregului popor către un vii
tor fericif.

Piei brute $1 confecționate dosite 
in valoare de peste 200,000.000. / 
descoperite de politie la Brad X

In timp ce mllione de plugari 
luptă îndârjiți, pentru asigurarea 
pâini de toate zilele, în timp ce 
muncitorimea încleștată într’un 
efort eroic, în opera de mărirea 
producției, îo timp ce cărturarii 
hotărâțl să aducă lumină îi viața 
poporului se străduiesc fn labo
ratoare și biblioteci, unii specu
lanți sabotori murdari adună sute 
de milioane dosind mărfuri în 
cantități uluitoare.

In ziua de 22 Mai a. c., îo 
urma descinderii făcută de dl. Mo- 
horeanu chestorul poliției din Deva, 
la domiciliul femeii Grațian Pui
cuța s’su găsit Importante canti-

In marea întrunire dela Petroșenl 
femeile au eles Consiliul Județean 
al Federației Femeilor Democrate

Urmare din pagina l-a 

despre .Solidaritatea în cadrul 
Federației". Îndemnate de crezul 
lor, că unite vor putea rezolva 
mai curând problemele lor, femei e 
din județul nostru, spune D-șra 
Mia Groza, au înțeleG să se gru
peze într u singură organizație 
șl au răspuns cu însuflețire la 
apelul de a participa la Congre
sul dela Bjcurești, în urma că
ruia s’a constituit Federația, în 
care fiecare organizație păstrează 
metodele sale de lucru, având în- 
sâ ca platformă comună sprijini
rea democrației, a operei de re
facere șt consolidarea păcii Intre 
popoare. Femeile au înțeles, că 
au dreptul și datoria să-șl spună 
cuvântul oridecâte ori țara este 
la răscruce. Scoasă din izolarea în 
care a țlout-o fascismul femea a 
cșit la luptă împotriva lui, știind 
de data aceasta care-i sunt duș
manii. Prin dreptul la vot care 
le va fl acordat ele vor susține 
pe cei ce luptă pentru democra
ție șl pace șl nu clica de profi
tori, care nu sunt nici țăranii, 
nici muncitorii, nici intelectu
alii cinstiți și nici femeile.

Locul nostru este aci unde 
prin munca șl acțiunea noastră 
putem ajuta poporul întreg. Cu 
cât munca noastră va fi mai so
lidară reușita va fi mai mare.

După ce D șra Mia Groza a 
făcut un scurt raport de activi
tate a comitetului de inițiativă din 
Județul Hunedoara, d-na Piso a 
prezentat raportul pentru Valea 
Jiului.

Guvernul Groza ne-a 
acordat cea mai mare 

încredere dându-ne drep
tul de vot, — a spus 

d-na Mrria Sârbu
In entuziasmul întrcgel săli a 

luat apoi cuvântul D na Maria 
Sârbu, care a dat lămuriri, pri
vind munca femeilor în cadrul 
nouei organizații.

Ei arată, că astăzi femtea u- 
nește lupta pentru o viață mal 
buaă cu lupta de susținere a de
mocrației, singura capabilă să-l 
asigura viitorul ei și copiilor el. 
Susținând lupta guvernului vom 
face astfel ca mâine statut să 
aibe grl|e de femeile necăjite șl 
nu ca în trecut societățile de bi
nefacere. Faptul că depe tribune 
la Parlament, unde se făceau îna
inte legile împotriva celor ce mun
cesc, a răsunat glasul femeilor 

tățli de piei brute șl confecției 
nate dosite în cotețul porcilor, 
în scop de a fl speculate. Toate 
materialele găsite în valoare de 
psste 200.000.000 lei, au fost pre
date O. R. A. P.-ului spre păs
trare, iar femeii 1 s’au dresat acte 
de dare în judecată pentru crimă 
de sabotaj șl speculă.

Este necesar ca în afară de 
legile drepte șl aspre pe care 
Statul democrat, le-a făcut la 
scopul de a se reprima sabotajul, 
toți oamenii muncii productive, 
să-și întărească vigilența de- 
mascând fără cruțare sabotorii șl 
speculanții, stâlpii rescțiunli ma- 
nlsto-brătianistă.

muncitoare, al țărancei, al femeii 
Intelectuale, do/edește cu p.lso- 
sință, că crvi s’a schimbat, și 
acest lucru <âșt gat cu atâtea su
ferințe tub e să jtim să-l apă
răm șl sa l păstrăm. D-na Maria 
Sâ bu reamint ște apri câteva din 
cele mai îog oz'tuare aspecte ale 
răsbo ului fascist pe care fiecare 
femee trebue să le cunoască pentru 
a lupta cu îndârjire ca asemenea 
orori st nu se mai întâmple.

De mare parte din urmările 
acestui război țara noastră a fost 
ferită datorită numsi politicii de 
adevăiată democrație a guvernu
lui Groza. Guvernul Groza, — 
spune D-na Maria Sârbu, — ne-a 
acordat cea mal mare încredere, 
dând" ne drepturi egale, între 
care șl dreptul de vot. Guvernul 
Groza nu se teme dt controlul 
nostru de ochii iscoditori al fe
meii, el este sigur, că ele îl vor 
sprijini, în politica sa de pace, 
de refacere, de asigurare a unei 
vieți mai bune.

In aprobarea unanimă a asis
tenței d-na Maria Sârbu se în
treabă ce vor răspunde copiilor 
lor orbi sau schilozi acele mame 
care astăzi stând deoparte nu fac 
nimic pentru pace. Trebue să în
țelegem, spune ea mai departe, 
că avem de dat o luptă grea, de 
dat un examen de felul cum știm 
să ne pregătim viitorul, cu prile
jul viitoarelor alegeri. In aplauzele 
nesfârșite ale celor de față ea in- 
chee cu lozincile: Trăiască Fede
rația Mondială a Femeilor, în’ca re 
au ini it peste 80 de milioane de 
femeii Trăiască Federația Femei
lor Democrate din România! Trăi
ască prietenia între femeile de 
toate categoriile, pentru ca unite 
să luptăm pentru democrației 
Trăiască guvernul Groza, care ne 
acordă toată încredeiea prin drep
tul Ia vot I

După ce mai aduc salutul d-nele 
Almășan, din partea femeilor 
greco catolice, Drăgoi, din partea 
muncitoarelor din Cuglr, dr. Her- 
msn, din partea comitetului de
mocratic evreesc din Petroșani și 
GdgoreBcu din partea Reuniunii 
ortodoxe, s’a citit numele celor 
propuse să facă parte din comi
tetul cousillului județean. Lista 
propusă, cuprinde delegate din 
Frontul Plugarilor, Soc. Ortodoxă 
a Femeilor, U. F M., Sindicat, 
Uniunea femeilo, greco-catolice, 
U. P. M, U. E. R„ Tm retul Pro
gresist, consiliul profesorilor, al 
învățătoarelor, U F. A R., d-șoara 
Mia Groza, fiind propusă de 
asistență președintă de onoare.
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Radio Moscova despre situația din 
România. în preajma alegerilor

Evacuarea trupelor Sovietice din Iran 
s’a terminat la 9 Mai

MOSCOVA. — Comentato
rul postului de radio Moscova 
a difuzat următoarea dare de 
seamă asupra evenimentelor zi
lei :

Condamnarea lui Antonescu 
și a complicilor săi a fost sen
tința pronunțată a întregului po
por contra politicei de aventuri 
internaționale și agres'iuni tâl
hărești, și contra politicei de 
slugărnicie în fața imperialismu
lui german, dușmanul de tot
deauna al poporului român Sen
tința Tribunalului Popular a a- 
plicat o lovitură de o colorată

GREVA DIN AMERICA

Sute de mii de călători au rămas izolați în gară 
încrucișarea brațelor celor 250.000 de muncitori va avea 

repercusiuni considerabile
NEW-10RK. — Greva 

generală dela căile ferate, 
care a paralizat întregul 
trafic feroviar pe cele 300 
linii de cale ferată din Sta
tele Unite, va avea reper
cusiuni considerab le, nt pu
tând fi comparată ca nici 
o grevă izbucnită dela răz 
botu încoace In U S A. Cu 
toate că greva era orevăzută, 
sute de mii de persoane au 
rămas prin stafii, departe 
de locul de destinație, în
trucât toafe trenurile au fost 
oprite In prima stafie.

Cel 250.000 mundtotl fe- 
rovitrl au declarat greva 
pe chestia salariilor. Ei nu 
au putut accepta propune

forță mprală tuturor acelora ca
re au sprijinit această politică 
dușmănoasă poporului român 
și în primul rând conducători
lor reacționari ai partidelor i- 
storice.

Poporul român se va prezen
ta la alegeri îmbogățit cu o șj 
mai mare experiență politică, cu 
cunoștințe tș i mai vaste. Două 
programe stau în fața lui: Iprog- 
ramul de reînviere a reacțiunii, 
al ce]or care au strâns mâna 
lui Antonescu și a celorlalți cri
minali și programul progresist 
al blocului partidelor democrati

rea președintelui Trumaa, 
de a li se spori salariile cu 
1,48 dolari pe zi, cifră in

Suspendarea negocierilor 
anglo-egiptene pentru revi
zuirea tratatului din 1936

Presa egipteană acuză
CAIRO. — Știrea suspendă

rii negocierilor anglo - egiptene 
pentru revizuirea tratatului din 
1936 a lovit opinia publică e- 
gipteană, care își pusese spe
ranțele în speculațiile făcute de 
presă.

ce. Nu încape îndoială că și de 
data apeasta poporul român va 
face o alegere justă.

Programul blocului partide
lor democratice își are și o 
mare importanță internațională: 
el prezintă R.omânia ca pe o 
țară de libertăți democratice, 
unde toate naționalitățile se Tau- 
cură de drepturi egale; el pu- 
tieîn fața României ca prim ob
iectiv al politicei externe, prob
lema consolidării și apărării pă
ții în comun cu toate națiunile 
dornice de libertate.

ferioară aieleia propusă de 
comisiuma de anchetă insti
tuită de președinte

propunerile britanice
In prezent, presa acuză 

propunerile britanice că au dus 
la ruperea negocierilor, dar câ 
își exprimă speranța că se va 
ajunge totuși la un acord.

TIBILISSI, — După cum a- 
nunță marele cartier al regiu- 
nei militare transcaucaziene, e- 
vacuarea trupeior sovietice din 
Iran s’a terminat la 9 Mai.

Evacuarea s’a terminat la a-

Apelul adresat de Conducerea 
C&ntală a Partidului Soc. Unic 
din Germania toturor comuniști

lor șl socialiștilor
Ziarul „Neues Deutschiand" a 

publicat o scrisoare deschisă a 
Conducerii Central: a Pa tidului 
Socialist Unic din Germania către 
toți comuniștii șl socialiștii din 
Germania.

„Din momentul prăbușirii regi
mului hitlerisc a trecut un an, — 
se spune îa scrisoare. — Câ ti- 
țeie reacțiunii șl ale militarismu
lui, care intrase în pământ, lu
crează din nou, voind sâ com
promită refacerea abia începută a 
Germaniei.

Sub mască democratică, dar și 
pătrunzând în partidele democra
tice, ei încearcă să pună d n nou 
mâna pe vechile poziții de co
mandă. Act vează din nou deschis 
paitidele monarhiste, zise „popu
lare" șl separatiste.

In taină lucrează și organizații 
naziste și militariste de teroiiștl 
și asasini. Oamenii naziștilor, ai 
crim nalilor de războiu și ai mag
naților mare! industrii se găsesc 
în multe locuri încă la conduce

Negocierile vor fi reluate 
intre Iran $1 Azerbaigian

ceastă dată în conformitate cu 
planul de evacuare întocmit d<3 
regiunea militară transcaucazia
nă, care a fost făcut cunoscut 
'la sfârșitul lunei Martie.

re șl caută posibilități să și refacă 
situația lor anterioară dominantă. 

Nebunia fascistă n’a murit încă. 
Fasciștii folosesc dificultățile eco
nomice pentru a arunca răspun
derea pentru urmările regimului 
fascist asupra forțelor creatoare 
ale Germaniei. Reacțlunea în ofen
sivă începe acelaș joc trădător, 
pe care l-a făcut și după 1916. 
Uzurpează libertățile democratice 
pentru a înăbușii democrația.

Nu e mult de când a amuțit 
sgomotul luptelor, nu e mult de 
când a putut renaște libertatea și 
totuși suntem nevolți să ne ridi
căm glasul împotriva pericolului 
reacțiunii militariste și a marelui * 
capital,

Acest pericol de mc arte pentru 
viitorul Germaniei poate fi înlă
turat num ii printr’o mișcare mun
citorească unită.

Scrisoarea se termină cu un 
apel la unitatea tuturor forțelor 
muncitorești.

Jugoslavla respinge martorii 
americani în procesul 
Draja Mlhallovici

LONDRA. — Postul de ra
dio Belgrad a anunțat Joi sea
ra că dl. Stanoe Simici, mini
stru] de afaceri străine al Ju- 
goslaviei, a declarat în fața A- 
dunarii Naționale jugosjavc că 
cererea guvernului Statelor U- 
nite ca la procesul generalului 
Draja Miahlovici să fie audia- 
1i și martori americani consti
tuie „un amestec în afacerile 
interne ale J ugoslavici".

Dl- Simici a declamat că gju- 
vernui jugoslav nu va răspun
de la cea de a doua notă a gu
vernelor Statelor (Jnite primită 
în aceasta privință.

Ma intreb a spus dl. Simici 
cu ce ar semăna procesele de
la Nuerenberg d kA oricine ar 
dori s’ar putea duce și depune 

î martor, in loc ca martorii sa 
fie desemnați de tribunal.

In al doilea rând, americanii 
se opun faptului că Draia Miliai- 

lovici a fost numit criminal îna
inte ca procesul său să fi avut 
loc.

Și aceasta își găsește o ana
logie |a Nuerenberg unde toți 
acuzații sunt numiți criminali de 
război, dar americanii nu fac 
nici un repro? tribunalului a- 
liat că i-au condati n >t mai îna
inte de începerea procesului.

In sfârșit, faptul relevat în 
nota nordainericaiiă ca Miliailo- 
vici a e|,l erat aviatori englez 
și noi damericani im-i foatc ser
vi acestuia în descărcare întru- 
< it cj a omorî! tară nici o'crața- 
re pe prizonierii luați în cursul 
luptelor contra noastră.

Toate demersurile întreprin
de in legătură cu procesul Draja 
Mihailovici arată că există' o'ac
țiune organizată și că sforile 
BUnt puse de către proprii noștri 
reacționari din străină.

Vizita delegației
Poloneze tn U.flLS.S.

J )l, 23 Mal au soilt la Mor
cov» președintele republicii po
loneze D. Bicrut; președintele 
consiliului de miniștri D. Ost bea 
Moravsk1; șeful marelui stat major 
D. Rola Zlinerski; precum și alte 
personalități oficiale ale Poloniei.

La sos re oaspeții au fost întâm
pinați de Molotov vice-preștdinie 
al consulului de miniștri, șl mi
nistru al afacerilor externe al 
U. R. S. S., Bulganln. Vis nskl s a.

Liând cuvântul la microfon 
d. Blerut a spus printre altele ; 
Tratatul de amiciție dc colabo
rare și ajutor mutual încheiat 
acum un an cu U R. S. S. ex 
presle.a profundei amiciții ce Ră
gi cele două țâri nc-a călăuzit 
In anul ce a tiecut lupta comună 
dură.

Noi am dori ca această prie
tenie să se întfre'Scă șl să se 
lărgească,

Oenerallsslmul Stalln șl d. Mo
lotov au prim t in audlență pe 
oaspeții din delegația polonezi 
In frunte cu d. Bierut.

TEHERAN. — Propunerea 
făcută de dl. Ghavam Sultaneh', 
primul ministru al Presei, de a 
se forma o comisie mixtă ira- 
no-azerbaidjană spre a ancheta 
incidențele de frontieră din re
giunea lacului Urmia a fost pri
mită la Tabriz și dl-Pișevari a 
numit doi reprezentanți în acea

Organ zatie fascisto-teroristă 
descoperită în Bulgaria

SOFIA. — Autoritățile din 
Bulgaria au descoperit o orga
nizație fascista, intitulată „or
ganizația secretă națională Tzar 
Krum”.

Inspiratorul și, organizato|rul 
'acestei formații este colonelul 
Anton Cristof, care lucra în 
complciitate cu mai mulji ofi
țeri superiori.

In conformitate cu planul în
tocmit în Ianuarie 19'15, organi
zația avea drept scop lupta îm
potriva Frontului Național și 
concentrarea ultimelor clcnVente 

stă comisie.
Delegația din Teheran a ple

cat la fața locului în cursul zilei 
de Joi.

Plecarea sa este interpretată 
de unele cercuri ca un preludii! 
la reluarea negocierilor, între ce
le două părți.

fasciste.
.Membrii acestei organizații 

puneau în circulație tot felul dej 
svonuri cu caracter provocător-

G.eva hamalilor 
Americani

NE WYO(RK. — Greva ge- 
nerală a hamalilor din porturi 
este aproape sigură pentru ziua 
de 15 Iunie, a declarat repre
zentanților presei nordamerica- 
ne președintele sindicatului res
pectiv.
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