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Politică 
de clică

Ziarul .Scânteia" în editorialul său 
din 14 Iunie a. c. publică ssb titlul de 
mai sus un articol sub semnătura 
tov. L. Răutu, în care se ocupă pe 
larg de starea de desagrerarea șl de
generare ce se marchează tot mal evi
dent, în rândurile grupărilor reac
ționare.

Autorul începe prin a arăta că reac* 
țlunea a avut de înregistrat și de su
ferit un lung șir de înfrângeri semni
ficative, în preajma consultării corpu
lui electoral. închegarea Blocului Par
tidelor Democrate este fără îndoială, 
cea mal Importantă dintre aceste în
frângeri.

Ne vom limita să amintim, neputin
cioasele încercări de a sparge Frontul 
Unic Muncitoresc, Iar apoi de a rupe 
în dotă — cu ajutorul marionetei Ți
ței Petrescu — Partidul Social Democ
rat, neizbutitele stratageme în vederea 
Izolării partidelor Frontului Unic Mun
citoresc, de celelalte partide democra
tice ale guvernului etc. Solidaritatea 
șl unitatea tuturor partidelor democrate, 
departe de a slăbi au îmbrăcat o for
mă superi ară, prin Înființarea Blocu
lui Partidelor D.'mocrate șl prin elabo
rarea Platformei Program a Blocului, — 
operă șl armă comună d: luptă a 
democrației românești.

Procesul principalilor criminali de 
război s’a soldat șl el mai ales dato
rită atitudinii și mărturisitor făcute de

— Continuare In pag. 3 —

UN OFIȚER SOVIETIC
asasinat la Craluva de bandele manisfe

In ziua de 9 Iunie 1946 la Craiova 
în timp ce d. dr. Petre Groza, pri
mul ministru, împărțea titlurile de 
proprietate țăranilor olteni de pe 
Stadion, în centrul orezului, pe sir. 
Unirii, o bandă du tineri huligani 
membrii ai Tineretului Național Ță
rănist, au încercat o manifestație 
cu caracter provocator.

Manifest* nțli erau înarmați cu pis
toale.

înaintând in grup pe strada Uni 
rli și strigând lozinci antidemoc
ratice, grupul a început sl tragă 
focuri de armă. Un glonț a mia pe 
ofițerul sovietic locotenent superior 
Petrov Alexandrescu Vasilievicl.

După primele cercetări s’a con

| In uriașele întruniri Sindicale din Valea Jiului | 

Muncitorimea a cerut să fie scoși din câmpul muncii 
toți agitatorii cari strlngheresc mărirea producției

Odată cu pregătirile care se fac în 
Valea-fiului pentru a reînol șl reor
ganiza forțele în vederea întăririi efor
tului de mărire a producției, muncitorii 
din regiune au pornit o nouă o- 
fenslvă împotriva reacțluntl. Conști- 
ențl că efortal lor nu va putea da 
roadele corespunzătoare atâta timp 
căi elementele sabotoare uneltele re- 
acțlunll îșl exercită acțiunea lor ne
fastă, miile de muncitori care au luat 
parte la adunările sindicale, cart au 
avut loc Duminică la Petroșani, Lu 
peni, Petrlla. Lonea, Vulcan șl Anl- 
noasa, au hotărît să întețească vigi
lența, astfel ca toți acești criminali 
demascațl si-șl primească pedeapsa 
cuvenită.

Introducerea sistemului de munți 
în acord la absolut toate locurile 

de muncă
La aceste întruniri Sindicale s’au 

discutat atât problemele în legătură 
cu îmbunătățirea situației materiale 
a muncit or Im'll cât șl proble
mele în legătură cu organizarea pro
ducției, pentru ca efortul depus să dea 
un randament cât mal mare.

S’a hotărlt astfel Introducerea sis
temului de mancă în acord la abso
lut toate locurile de muncă unde acest 
lucru este postbll. Muncitorimea a pri

statat că origina acestor dezordini 
provin dala organizația manlstă din 
Craiova, ai cărei președinte, prof. 
Iile Ion, încă din ziua de 6 Iunie a 
chemat tineretul local să vină la o 
contra manifestație In ziua de 
9 lorle, dupn cum declară studentul 
Crețu Andrei, căruia președintele 
organizației ministe li comunicase 
aceasta.

Tânărul Virvescu Radu, arestat 
a declarat eă a chemat un număr 
de 10 prieteni la această manifes
tație Încă din srara de 8 Iunie.

Majoritatea celor arestați sunt 
membri al organizației maniate 
locale.

Procesul lor urmează să fie ju
decat de Curtea Criminală din 
Craiova.

mit cu entuziasm generalizarea aces
tui sistem, datorită căruia muncitorul 
este răsplătit conform cu efortul, pri
ceperea șl atenția pe care o depune 
în muncă. Chiar acolo unde munca nu 
se poate da în acord s’au înființat 
anumite premii care să răsplătească o 
muncă depusă în mod mal conștiin
cios.

Manca în acord va micșora în ace- 
laș timp numărul supraveghetorilor 
care vor putea fl utilizați la alte munci,

In ăjunul întrunirii Comitetul Executiv al
Federației Sindicale Mondiale la Moscova

Rezolvarea pozitivi a problemelor 
ce stau In fața Federației 

va asigura posibilitatea unei munci pașnice 
pentru prosperitatea omenirii

Ccmitetul executiv al Federației Sin
dicale Mondiale se va întruni peste câ
teva zile la Moscova. Cu această oca
zie, ziarul „Trud* publică un articol 
al iul Tarasov, membru al Comitetului 
executiv al Federației. Autorul artico
lului scrie că in momentul de față când 
între forțele democrației șl forjele reac- 
țlunll se dă o luptă aprigă, când masele 
muncitorești îșl încordează toate forțele 
luptând pentru consolidarea victoriei 
asupra fascismului pentru o pace ade
vărată, această întrunire căpătă o im
portanță deosebită.

Linia Bumbestl-Livezenl va fl dată în circulație 
în cursul anului 1947

Paralel cu refacerea distruge
rilor de război, Ministerul Comu
nicațiilor și Lucrărilor Publice a 
programat lucrări noul pe cari le 
va executa ?n anul acesta.

In regiunea noastră linia Bum- 
bești-Livezeni — care a fost în
cepută acum 20 de ani de .Istorici" 
și lăsată In voia soartei — este 
de multă vreme pe primul plan al 
preocupărilor tov, Gheoighlu-Dej. 
Anul acesta se vor executa 18 
km. de cale ferată, 17 tuneluri 
In lungime totală de aproape 4 
km., 2 poduri In lungime de I96

«Democrațiile nu 
discută granițele" 

a declarat Dl. prim- 
mlnlstru ziarului nostru
Dl. Dr. Petru Groza președintele con

siliului de miniștri s’a oprit Vineri, 14 
Iunie a. c. în orașul Deva în drum 
spre Sighet capitala Maramureșului.

întrebat de redactorul ziarului nostru, 
ce crede — d-sa — despre declarațiile 
făcute de unii oameni politici de peste 
hotare în legătură cu problema grani- 

Continuare In pag. 4-s  

ea va demasca în acelaș timp elemen
tele care fără să albă nimic comun cu 
clasa munc toare s’au strecurat în rân
durile el cu scopul de a provoca agi
tații șl dezbinări.

Conducătorii sindicatelor din flecare 
localitate șl reprezentanții Frontulut 
Unic Muncitoresc, între cart tov. Mlhat 
Muflc, secretarul Regionalei Valea fiu
lui a P.C.R., la adunarea dela Lupeni 
șl tov. loan Crețu, secretarul Rato- 

Contlnuare In pag. 3-a

Rezolvarea pozitivă a problemelor ce 
stau In fața Federației va insufla o 
energie nouă lagărului democrației, vi 
permite să dea riposta cuvenită incen
diatorilor de războiu, va asigura posi
bilitatea unei munci pașnice pentru 
prosperitatea omenirii.

înainte de a pleca la întrunirea bi
roului executiv al Federației Sindicale 
Mondiale dela Moscova, tov. Gheorghe 
Apostol, Președintele Confederației Ge
nerale a Muncii a făcut declarații asu
pra chestiunilor ce vor forma obiectul 

Continuare tn pag. 4-a

m. și 5 viaducte In lungime totală 
de 396 m Conform programului 
linia Bumbești Livezeni va fi dată 
circulației In cursul anului 1947, 
ceea ce va însemna o ușurare im
portantă a transporturilor de căr
buni pe Valea-JIulul.

Executarea programului de lu
crări a liniei noui, va aduce o îm
bunătățire esențială a exploatării 
căilor ferate, va pune în valoare 
sub raport economic Importante 
regiuni, constituind un pas înainte 
în redresarea economică a țării 
noastre.
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Activitatea U. F. A. R. din Deva 
Elevi săacl vor fi trimiși gratuit la 
- Băile Geoaglu
Cu suma de 1500 000 lei 

realizată prin colecta făcută în 
cursul lunii Mal de către UFAR 
în colaborare cu FFDR cât și 
din nume oase le donafluni făcute 
de către cei înțelegători, sub 
auspiciile FFDR s’a putut împăr
ți stofă pentru haine unui număr 
de 44 copil săraci din orașul 
Deva.

In scopul de a creia fonduri 
necesare întreținerii unui număr 
de eievi săraci o lună de zile 
la băile Geoaglu, U. F. A. R. a

LEGEA PENTRU CREEAREA 
cadrului disponibil în armată a fost semnată de

M. S. REGELE
Dl general de corp de armată C. 

Vasiliu-Rășcanu, minlslrul de război a 
fost primit in audientă de M. S. Re
gele.

Cu acest prilej ministrul de război 
a prezentat Suveranului spre semnare 
decretul lege pentru crearea cadrului 
disponibil în armată.

Decretul cuprinde 10 categorii de 
ofl(eri ce vor trebui să pără»ească 
Oștirea.

Ofițeri foști membrii ai mișcării le
gionare și cel condamnat! pentru fapte 
Incompatibile cu cariera de militar vor 
fl primii deblocat!.

In legătură cu acest deciet lege.
Ministerul de Război face cunoscut:
— Trecerea Armatei pe picior de 

pace ca urmare firească a term nării 
războiului, precum șl necesitatea de a 
ne încadra spiritului în care Mârli AII- 
a|l înțeleg să rezolve problema trata
telor de pace, Impun reducerea efecti
velor Armatei Române.

— Această reducere se va face prin 
trecerea personalului respectiv, inițial 
în cadrul disponibil, apoi în rezervă, 
In care scop a fost întocmită o lega 
specială a cadrului disponibil.

— Pentru trecerea în cadrul dispo
nibil, ministerul de Război a stabilit 
norme care au la bază criteriile obiec
tive de selecționarea personalului pe 
baza valorii morile, intelectule șl pro
fesionale, așa cum rezultă din analiza 
memoriului original.

— Pentru a se asigura o aplicare 
cât mal obiectivă a nor meler, toți ofi
țerii vor fl SDpuși discuției Consiliului 
Superior al Oștlrei, Iar subofițerii, unei 
comlslunl speciale.

— Acei cari s’au distins prin acte 
de bravură pe front, vor fi exceptat! 
dela normele comune ca o recompensă 
a vitejiei lor.

— Ofițerii, subofițerii șl maeștrii mi
litari caii doresc, pot trece în cadrul 
disponibil șl după cerere, timp de 20 
de zile dela data publlcărel Legii Cad
rului Disponibil.

Spre deosebire de modul cum s’au 
lăcut reducerile de personal în trecut, 
actualmente s’a depus toată grija de 

făcut o colectă depe urma căruia 
s’a realizat suma de 1000000 lei.

la acelașscop U.F.A.R. aran
jează o petrecere câmpenească 
în parcul comunal Deva.

Pe lângă numeroase opere 
de binefacere și asistență soci
ală, cu care U. F. A. R. și-a 
caracterizat activitatea de până 
acum, cele mai sus vădesc șl 
mai mult marea grijă pe care 
org. locală a U.F.A.R. o poartă 
celor nevoiași.

către factorii de conducere ai Țării, ca 
armata care a adus suprema contribuție 
de jertfă pe tâmpul de luptă, să re 
bucure de un trataneot deosebi.

In acest scop, s’a prevăzut prin Lege 
o serie de avantaje pentru ofițeri, sub
ofițeri șl maeștri militat), cari vor fl 
trecuțl în cadrul disponibil.

Rezoluția congresului național
al studenților democrați

La încheierea lucrărilor Congresului 
național al studenților democrat! care 
s’a ținut la București în zilele de 10, 
II șl 12 Iunie a. c. s’a dat citire unei 
rezolut! care definește astfel țelurile pe 
care studențimea îșl propune să le a- 
tingă prin susținută și activă strădanie,

1. întărirea acțiunii de demascare a 
fascismului în facultate care presupune 
activa vigilentă patriotică a studențlm!! 
unite șl care evident nu se poate face 
prin îndepărtarea aceatela din viata po
litică a țării.

2. Reforma structurală a învățămân
tului superior orlentându-1 spre nevoile 
reale ale tării pentru a putea creea ca-

V Tineretul Progresist din Vulcan a hotărît 
să contribue prin muncă la refacerea drumului 

dintre Petroșeni și Vulcan
La 5 Iunie a. c. a avut loc In sala 

Tineretului Progresist din Vulcan adu
narea generală a tineretului la care a 
luat parte si prietenul Kovacs Plusz.

Au luat cuvântul prietenul Fodor, 
dl. învățător Pascu șl prietenul loslf 
Nlcolae care au arătat activitatea tine
retului din localitate.

Ultimul a luat cuvântul prietenul 
Kovics Plusz care arată drumul pe 
care trebue să meargă tineretul precum 
și munca pe care trebue s’o depună, 
scoțând în evidentă munca de recon
strucție și realizările frumoase ale tine
retului din Iugoslavia.

La propunerea prietenului Plusz tl-

Constituirea comitetelor 
județene electorale 

Comunicatul Comitetului Central Electoral 
al B. P. D.

Ccmiteiul Central Eectoral, întrunit 
îj ședință ordinară în ziua de 12 Iun. 
a. c., a hetărît următoarele:

1. Va lua f ință în fiecrre Căpi
ță ă de județ, un Comitet Județean 
E'ectoral al Blocului Partidelor De
mocrate format din câte un repre
zentant al partidelor cari compun 
Biocul, adică Partidul Nsțional Li
beral (Tătărăscu), Partidul Frontul 
Plugarilor, Partidul Social Democrat, 
Partidul Comunist Român, Partidul 
N«tioDal Popular șl Partidul Națio
nal Țărănesc (F. N. D.) precum și 
din câte un reprezentant al Comi
siei Locale Sirdicale șl o reprezen
tantă a Consiliului Județean al Fe
derației Democrate a Femeilor Române.

2. Ccmitetele Județene Electorale vor 
coordona în flecare Județ activitatea 
tuturor partidelor și organlzațiunilor din 
B. P. D asigurând astfel comanda
mentul unic în alegeri.

3. Pe lângă Comitetele Județene 
Electorale se vor constitui, tot din re
prezentanți ai organlzațiunilor aderente 
la B. P. D. următoarele comlslunl: 
E'ectorală, Propagandă, Administrativă, 
Economică, F oanciară și Transporturi, 

drele necesare ridicării poporului și re
construcției târli.

3. înlesnirea accesului la studii su
perioare fiilor de muncitori și de tă_ 
rani.

4. Stăruință pe lângă guvern pentru 
grăbirea operei de epurație a Univer
sității.

5. Asigurarea ds condiții materiale 
proptle studiului.

Expunând dez’deratele studentlmil re
zoluția arată că studențimea nu trebue 
să aștepte rezolvarea acestor probleme 
numai dela conducerea statului cl să 
pășească ea însăși la safitfacerea lor 
și încheie chemânJ la nobila luptă pro
pusă, întreg tineretul studios al tării.

neretul din Vulcan șl-a luat angajamen
tul de a contribui prin muncă în tim
pul liber la refacerea drumului dintre 
Pefroșenl șl Vulcan care se află într’o 
stare rea.

ȘTIRI SPORTIVE
Oldboys Sindicate — Oldboys Veteranii 

Corvln 3:0 (1:0)
A fost un match plin cu faze destul 

dc frumoase ale foot-ballulul de altă 
dată.

Victoria sindicatelor a foit adusă de 
Szente, Huros șl Naghl, 

trecum șl o comisiune a Tineretului 
Democrat formată din delegații tuturor 
grupărilor democrate de tineret.

4. Comitetele Județene E ectorale șl 
Comisiunile ajutătoare vor lucra con
form unui regulament de funcționare 
adjptat după regulamentul de funcțio- 
nire al Comitetului Central Electoral, 
— șl pe care vor trebui să-l trimită 
spre conformare.

5. Comitetele Județene Electorale 
vor lucra după directivele Consiliului 
Politic al Blocului Partidelor Democrate 
șl hotărîrile Comitetului Central Electo
ral a B. P. D.-ulvl.

6. Planul de Campanie Electorală va 
fi întocmit de fiscare Comitet Județean 
Electoral, conform planului genera! elec
toral, alcătuit de Comitetul Central 
Electoral, in care se va încadra.

7. Comitetele Județene Electorale ale 
B. P. D.-ului precum și Comisiunlle 
recpective se vor constitui Imediat du
pă apariția acestui comunicat și-și vor 
încep» activitatea conform planului în
tocmit.

8. Comitetele Județene E ectorale vor 
raporta Comitetului Ceutral Electoral 
constituirea lor și a C* misiunilor, in
dii ând numele tiituror reprezentanților 
partidelor șl a supleanților în termen 
de 7 zile, adi ă până la 20 Iunie a. c.

Știri polițienești
Politia de reședință Deva, a înaintat 

Parchetului sub slare de arest pe femeia 
Negrea Elvlra, găsită la hotelul „Crucea 
Aibă” fără acte.

In urma cercetărilor polițienești s’a 
stabilit că susnumita practica (hlro- 
maoțb, migla, ghicitul, pretexte sub 
care reușea să exploateze credulitatea 
celor naivi. Pe lângă bani, pretinsa ghi- 
dtoire mal lua dela cllenți șl articole 
de llngerie șl îmbrăcăminte, pe care 
după spusele ei trebuia să le ardă 
pentru a reuși ghicitul.

In realitate hainele pe care le strân
gea dela cei naivi, — s’a stabilit că — le 
vindea pe plată ta preț de speculă.

In saFa Teatrului Comunal
Luni 17 și Joi 20 Iunie orele 9 seara

TURNEUL TEATRULUI IDIȘ 
din București 6ub conducerea 
FRAȚILOR FRIEDMAN 
prezintă puternica piesă teatrală :

O C NAȘ U L.
Marți 18 Iunie a.c, orele 9 seara
A. R. L. U. S. filiala Deva prezintă*.

Ansamblul de dansuri v 
Cântece Sovietice.

In fruute cu SERGIU RUSOV. 
Biletele la Agenția teatrală șl seara la 

Caserla teatrului
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MINIERII DIN PETRILA 
organizează spectacole populare 
In curând centrele muncitorești din jirâeț vor ffl 
vizitate de teatrele muncitorești din Val^^-Jiulul

Muncitorimea a cerut sâ fie sco$l din câmpul 
muncii toți agitatorii care stingheresc 

mSrlrea producției
In seara de 10 Iunie a. c., minierii 

dela Petrila (sectorul 2) au dat pen
tru a doua oară un spectacol popular 
în vederea complectărli bibliotecii lor.

In atară de recitări șl cântece s’tu 
reprezentat jucate ds către mlnkri, trei 
scenete caracteristice din lumea minie
rilor șl anume:

1. Comandamentul mlitar, ucde se 
arată mizeriile îndurate de minieri pe 
timpul carcerilor lui Icn Antontscu, prin 
ciracul său col. Ghirculescu de tristă 
amintire pentru Valea Jiului.

2. Secuiul la judecată ph să h imo- 
risrică in limba magh ară.

Micșorarea cotizațiilor și cotei patronale 
la Asigurările Sociale

Ministerul Asigurărilor S cale a în- 
tocm't un proect de lege pentru mo
dificarea șl comolcctarea unor dlipo- 
zlțluoi din legea Asigurării.r Sociale.

Până acum, în conformitate cu dls- 
pozițiuoile legii, salarlațil nu plăteau 
cotizații, decât până la un plafon de 
55 000 lei.

Salariile s’au trărit îotrc timp de câ
teva ori însă modul da percepere a 
cotizațiilor a rămas acelaș.

Prin noua legu cota salarlațllor care 
era de 7°/o se reduce iJ 4°/0 Iar cota 

patronală se reduce la 9°/0 însă ambele 
vor fi suportate la salarul real.

Din sumele rezultate, Ministerul Asi
gurărilor Sociale are de îndeplinit ur
mătoarele sarcini:

1. Ajutoare de boală, pentru cei cari

Politică
Urmare din pag. l-a

însăși fruntașii grupărilor reacționare, 
prlntr’o gravă înfrângere polltlco-mo- 
rall, cu puternic ecou In opinia pub
lică și ch'ar în rândurile acestor 
grupări.

Decorarea de către M. S. Regele a 
primului ministru, pentru serviciile a- 
duse țării, publicarea ante-proectului de 
lege electorală ale cărui caracter pro
fund democratic constituie o palmă pe 
obrazul guvernanților de odinioară, sunt 
privite ca dureroase înfrângeri chiar de 
către partizanii devotați —atât de pu
țini IFnumăr — al grupărilor istorice. 
S’a mal încercat în sfârșit dela clubul 
din str. Clemenceau, provocarea unei 
greve generale studențești. A fost un 
eșec lamentabil. înfrângerile acestea 
adaugă noul verigi în lungul lanț de 
înfrângeri polltlco-morale. pe care is
toricii le-au avut de suferit dela 23 
August Încoace.

Realitatea politică românească a de
monstrat, Incapacitatea grupărilor isto
rice de a pricepe mercul istoriei șl de 
a se încadra mirelui curent democ
ratic.

După eflumerarea înfrângerilor șl e- 
șecurllor de mai sus tov. Răutu, d*s- 
văluie structura șl componența actuală

3. Minierul bețiv piesă în 2 acte 
morală din v'eața grea a minierilor.

Spectacolul a fost apoi urmat de 
dans până’n zori.

Cu acest prilej femeile antifasciste 
ș!-au dat sprijinul lor prin aranjarea 
bufetului, al cărui venit a fost cedat 
tot tovarășilor minier).

*
Ech'pele teatrale muncitorești vor 

incepe în curând turnee de vară prin 
centrele muncitorești din județ cu pie
sele „Lupta cea Mare" a tov. Sfănescu 
Dumitru C.F.R. șl Zsllvdlgy Gyeman- 
tck de tov. lullu Horscstk.

ies din câmpul muncii, vor reprezenta 
40—6O°/o din salariul real.

2. Ma]orarea fondului pensiilor la 
60.000 asigurați, dela 16 miliarde lei 
cât era anul trecut, la 45 miliarde lei.

3. Aprovizionarea instituțiilor Casei 
Asigurărilor cu medicamente, ceeace 
reprezintă 15 miliarde lei, cu pansa
mente și ambalaje medicale, — 8 mi
liarde lei și 7.500.000 lei pentru con
sultații medicale din tot cursul anului.

4. Posibilități pentru internarea în 
spitale a 3 milioane persoane, asigu
rați și membrii familiilor lor, fond de 
12 miliarde lei.

5. Peste 5 miliarde lei va costa îu 
anul acesta tratamentul asiguraților tri
miși în stațiunile balneare climaterice, 
pe când în anul trecut n’a costat de
cât 500 milioane.

de clică
a acestor grupări istorice.

Realitatea politică românească, a de
monstrat în mod categoric că grupările» 
istorice au d. generat definitiv In clici 
înguste, fără priză în masse, fără su
port în straturile populației, clici ce 
sunt expresia intereselor politice și e- 
concmlce ale unor cercuri parazitare, 
repudiate de covârșitoarea majoritate a 
poporului român.

Pe cine se sprijină în țara româ
nească aceste grupări dirijate dictato
rial de politicieni bătrâni anchilozați în 
ura împotrivi poporului, cu forurile 
statuare ncconvocate de aproape un 
deceniu, ale căror rânduri le părăsesc 
unul după altul, puținii oameni politici 
cinstiți rămași în cadrul lor.

Pe nimeni afară de o mână d* pro
vocatori a unui Imperialism delirant 
de colaboraționiști convinși, de moșieri 
expropriațl, da eroi al fără de legilor 
fascisto-legionare.

In înheere autorul.articolului scrie: 
Prin politica lor de luptă oarbă împo
triva democrației, prin însăși structura 
lor organică șl mai presus de toate prin 
complecta lor șubrezenie a bazei lor 
sociale, grupările .istorice* nu repre
zintă decât clici antipopulare și anti- 
naț'onsle.
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nalti Valea-fiului la adunarea dela 
Petroșani au arătat ealea pe care tre- 
bue să meargă muncitorimea pentru a 
învinge greutățile pe care reacțlunea 
le ridică pentru a împiedica opera de 
refacere a țării, pentru a compromită 
tânărul regim democratic. Acest drum 
este bine cunoscut de muncitorimea din 
Valea-fiului, pe el au înregistrat el 
p Imsle lor succese. Acest d;um este 
solidaritatea muncitorească, arma de 
care reacțlunea se teme cel mai mult. 
Împotriva Văii-fiului, împotriva soli
darității muncitorești de aci, împotriva 
elanului de muncă al minierilor din 
Valea-Jiului șl a îndreptat reacțlunea, 
condusă deopotrivă de Manlu șl Bră- 
tlanv, Balș șl Btijol, ținta atacurilor 
sale.

Refacerea se va face în folosul 
celor ce muncesc

Dar oricât de perfide ar fl meto
dele lor, ele nu vor pu ea înșela mun
citorimea din Valea-fiului,—așa cum 
nu pot nlcăerl înșela muncitorimea — 
căci ea știe prea bine că greutățile de 
astăzi se datoresc celor ce la Lupenl, 
în timp ce țara era îmbe’șugată — cu 
dat muncitorilor gloanțe în loc de

Muncitorii și funcționarii din indus
tria minieră Petroșeni adunați în adu
nare generală sindicală în ziua de 9 
Iunie J946 pentru rozolvarea revendi

1. In Interesul măririi, producției cerem eliminarea din rândurile 
muncitorimii a tuturor celor ce nu au nimic comun cu producția, fiind un 
surplus în rândurile celor ce muncesc, puși ca agenți și slugi ai vechil 
conduceri a Soc. Petroșani (Bujoi, Bâzgun Balș, BfidArău).

2. Cerem Înlăturarea imediată din serviciul Întreprinderii a tuturor 
agitatorilor și provocatorilor la greve,* agenții lui Maniu și Brătlanu, 
arestarea și condamnarea lor.

3 Cerem descongestionarea Văii Jiului de toate clementele trân
dave, neproductive, care sub masca speculei cu diferite mărfuri intro
duc cca mai criminală politică antimuncitorească, politica Iul Manlu.

4. Ne luăm angajamentul să luptăm contra tuturor elementelor fas
ciste, le vom demasca pentru a fi cunoscute de toată muncitorimea, 
pentru a fi dațl apoi pe mâna autorităților.

5 Suntem solidari cu guvernul Dr. Petru Groza șl 1 vom sprijini 
mărind producția, pentru ca prin aceasta să contribuim la reconstrucția 
țării și deci la îmbunătățirea situației economice a celor ce muncesc 
pentru o Românie democrată, liberă și puternică.

Trăiască guvernul Dr. Petru Groza I
Trăiască Confederația Generală a MunciiI 
Trăiască Frontul Unic Muncitoresc I
Afară cu provocatorii din Valea Jiului, care sapă la temelia exis

tenței muncitorilor!

y
Alegerea resortului de femei

depe lângă Sindicatul Textilă din Lupeni
Zilele trecute a fost ales conform 

circularei primite din partea C. G M. 
resortul de femei d* pe lângă Sindica
tul Textil din Lupenl.

Au fost alese cu majoritate de vo
turi după cum urmează: Pop Florica, 
Ptter Sofia, Ivan Irlna, Rusu Elena, 
Tura Llisabeta, Szabo Irlna, Pop Ma- 
ria, Andraș luliana, U.man Ghizela, 
Lăcătuș Ana, Crainic Ana, O.ilșe Te 
rczla, Bruslnski E'cna, A. Cozma, L0- 
rlncz Rozalia, Balccl Ana. 

pâine, iar azi, — lupi în piele de 
oale, — vin să promită marea cu sa
rea în speranța că-șt vor umple apoi 
din nou buzunarele din sudoarea ce
lor ce trudesc. Șl mal știe muncito
rimea din Valea-flulnl, ca pretutindeni 
că oricât s'ar zbate azi acești sabo
tori, țara va fi refăcută prin uriașul 
efort al celor ce muncesc, că regimul no
stru democrat de azi este chezășia ca 
această refacere se va face în folosul 
ctlor ce trudesc, că viitorul copiilor 
lor va fl astfel asigurat. Iată de ce 
pentru a apăra democrația muncito
rimea va duce o luptă necruțătoare 
împotriva reacțlunli, constderându-se 
mobilizată la apelul Confederației, — 
pentruca alegerile, — aducând victoria 
Blocului Partidelor Democrate, — să 
însemne tot odată zdrobirea definitivă 
a reacțlunli, înlăturarea tutu-or piedi
cilor din calea netezirii vastului pro
gram de refacere pt care îl reprezintă 
platforma-program a B. P. D.

Entuzlcsmul întrunirilor sindicale de 
Duminecă ca șl moțiunea votată la 
Pitroștni, pe care o redăm mai fos 
arată că muicitorlmea din Valea-Jiu
lui va fl șl în această laptă ta pri
mele rânduri, așa cum este în bătălia 
de ridicare a producției.

cărilor profesionale șl organizarea pro
ducției de cărbuni în interesul recon
strucției țării, votăm următoarea: 
moțiune.

Responsabilă a fost aleasă în una
nimitate tov. Lacatoș Ana.

Citiți și răspândiți ziarul

„Zori Noi“
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)!■■■ Dela fier și 
până la portocale"

In ședința din 4 Iunie a Camerei 
Comunelor, cu prilejul desbaterilor 
asupra politicei externe a guvernului 
britanic, Dl. W. Churchlll, fruntașul 
opoziției, a luat cuvântul, spunând In
tre altele, câ ruperea legăturilor dip
lomatice cu Spania lui Franco .ar lovi 
foarte greu comerțul englez cm una 
dintre cele mal vechi țări cu care 
Anglia a făcut comerț dela fier șl 
până la portocale*.

Iată o punere la punct binevenită, o 
limpezire tocmai din partea unulc dintre 
cet mal abili Jongleurl al cuvântului, 
lată lămurită pe înțelesul tuturor ati
tudinea curioasă a acelora cari căutând 
nod în papură tinerelor democrații 
europene proclamă o nobilă șl dezin
teresată „neutralitate" față de ultimul 
regim pur fascist din Europa, față de 
Spania lui Franco: este vorba tn fond 
de afacerile marilor trusturi, cari 9unt 
în pericol.

Puțin interesează, că mărfurile „de
la fler șl până la portocale’ din cari 
se îmbogățesc aceste trusturi sunt plă
tite cu lacrimi șl sânge, de un popor 
apăsat sub cea mal neagră sclavie șl 
teroare: guvernul laburist trebuie să 
întrețină mat departe legături diploma
tice cu temnicerii acestor sclavi, pentru 
ca speculațiile marilor concerne (al 
căror crainic este Dl. Churchlll) să 
prospere.

Puțin Interesează, că dictatura lut 
Franco este șl el un vlăstar al regi
murilor fasciste Halo*germane, pentru 
a căror nimicire milioane de oameni 
simpli șl-au dat viața: Marea Brltanle 
trebuie să sprijine mai departe pt 
Franco, pentru ca marii afaceriști să 
nu sufere.

Atesta este tâlcul atitudlnel d-'lul 
Churchlll șl al acollfllor săi; acesta 
este explicația subitelor reticențe șl 
scrupule cari îl apucă pe acești activi 
războinici când vine vorba de Spania.

Există un paralelism perfect între 
ceea ce se petrece tn țara noastră șl 
celace se întâmplă pe plan Internațio
nal : după cum la noi, tn acțiunea dis
perată de salvare a Imenselor șl ne
cinstitelor lor profituri, moșierii repre
zentat! prin Manlu șl Brătlanu se ali
ază fără alegere su toate rămășițele 
legionare, tot așa pe plan Internațional, 
d-l Churchlll șl eel pe cari îl repre
zintă, concentrează în Jurul lor pe 
Franco, Anders, șl ceilalți mercenari 
fasciști, pentru apărarea monopoluri
lor șl trusturilor lor.

Pentru d-l Churchlll, Spania este țara 
de unde vin portocalele, pentru milioa
nele de oameni simpli, din toată lu- 
mea, Spania este însă cea mat sinistră 
temniță a popoarelor dornice de liber
tate. este refugiul marilor criminali de 
război din toată Europa, este punctul 
de regrupare al supraviețuitorilor fas
cismului sdrobit.

Este un focar de război primejdios, 
alimentat cu perseverență, de unde ori
când se va putea întinde Incendiul unui 
nou război imperialist.

Deaceia, popoarele de pe tot globul, 
cari cu prețul propriului lor sânge au 
învățat să privească șl dincolo de cu
lisele diplomației chUrchlllste, luptă stă
ruitor pentru nimicirea regimului Iul 
Franco șl — ca început — cer guver
nelor lor să rupă legătarile cu acesta.

. .Chiar cu riscul de a se lipsi de 
portocale. ft. INOINERU

Redeschiderea conferinței 
miniștrilor de externe dela Paris

Toate delegațiile au sosit la Paris. Ce se va lua în discuție la prima ședință.
PARIS. A doua jumătate a con

ferinței miniștrilor de externe s’a 
deschis Sâmbătă, 15 Iunie, când 
se discută ordinea de zi.

Se va cădea probabil de acord 
când se vor lua In discuție pla
nurile tratatelor de pace cu Italia 
și România. Dacă se va cădea de 
acord asupra proectului tratatului 
de pace cu România, proecteie

Rezolvarea pozitivă a problemelor 
ce stau tn fața Federației 

va asigura posibilitatea unei munci pașnice 
pentru prosperitatea omenirii
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desbaterilor. Printre acestea se află 
unele cu o mare valoare internațională. 
Ele so ocupă cu problema păcii șl a 
extirpării fascismului.

Refcrlndu-se la anchetele făcute In 
zonele de ocupație din Germania, tov. 
Gh. Apostol a declarat că din aceste 
anchete reeic că aplicarea principiilor 
generale stabilite la Potsdam variază 
considerabil tn cele patru zone de ocu
pație. Tov. Oh, Apostol a arătrt apoi 
că respingerea cererii F. S. M. de a fi 
autorizată să joace rolul său In O. N. U. 
respingere la care a contribuit șl dele
gația guvernului eng'ez, a constituit o 
mare decepție în rândurile sindicatelor 
britanice. Avem certitudinea— a declarat 
tov. Apostol — că Federația nu va în
ceta nici un moment să Insiste asupra 
cererii sale de a fl admisă ca membră 
în O. N. U.

Tov. Apostol a continuat: „Clicile 
manlsto brăhcnlste fu disperarea lor 
văzând pierderea aproape complectă a 

ȘTIRI SCURTE
• NEW-YORK. — Primul congres sindical ținut în Oermanla în ultimii 

13 ani, șl-a înv put lucrările Joi la Miinchen.
• LO NDRA. R'ducerea măsurilor du control în Austria a dat poslb'lltate 

unei mari activități a șefii >r hltlerlști de grupuri clandestine.
• PRAG A. Toți bărbații cehoslovaci între 15—‘55 ani și femeile între 

15—45 ani vor, fl trimiși să lucreze la muncile agricole. Această hotărtre Intră 
Imediat In vigoare.

• NEW-YORK. — In ședința de Joi, a Consiliului de Securitate reprezen
tantul Australiei a prezentat o nouă moțiune în legătură cu situația din Spania 
cerând consiliului să adune djcumentele șl raportul subcomislunil prin care se 
recomandă tuturor membrilor Națiunilor Unite ruperea relațiilor cu Spania.

• MOSCOVA. — Vineri, pe aproape întrtg teritoriul Uniunii Sovietice a 
avut loc o eclipsă complectă de lună.

• MOSCOVA. — Mișcarea oamenilor muncii din B azllla publică un apel 
redactat în termeni foarte drastici In care îndeamnă la luptă împotriva reacțlunil. 
Apelul îndeamnă pe oamenii muncii să lupte pentru convocarea unul congres 
național care treoue să pună bazei j înființării Confederația Generale a Muncii 
în Brazilia.

tratatelor cu Bulgaria și Ungaria, 
vor fi făcute după acelaș cala
pod. Se crede, câ proectul trata
tului de pace cu Finlanda, este 
gata.

*
WASHINGTON. Președintele 

Truman a însoțit la aeroport pe 
cei trei membri ai delegației care 
reprezintă Statele Unite la confe-

influenței lor în râadurile poporului ape
lează la reacționarii din sfara țării să 
le susțină împotriva poporului și de
mocrației, călcând în modul cel mal 
rușinos demnitatea poporului român.

C. G. M. cerând ruperea relațiilor di
plomatice cu Spania franchlstă precum 
și recunoașterea guvernului republican 
spaniol din exil de sub președinția lui 
Girai, a avut bucuria să constate că 
în această chestiune punctul său de 
ved’re a fost identic cu al guvernulu 
Groza care a rupt relațiile diplomatice 
cu Franco recunoscând guvernul Girai.

Subliniind ci hotărârile ce se vor 
lua la Moscova vor avea o importanță 
mondială, tov. Gheorghe Apostol a în
cheiat: „Reacțiunea mondială va simți 
după această plenară forța unită a cla
sei muncitoare așa cum a simțit o fiara 
fascistă hitleristfl în războiul care s’a 
terminat cu victoria deplină a popoa
relor Iubitoare de libertate șl progres 
In frunte cu eroicele popoare ale Uniu
nii Sovietice.

rința dela Paris.
Cercurile diplomatice din Statele 

Unile acordă o deosebită impor
tanță acesiui gest al președintelui.

La plecare, senatorul Connoly, 
membru al delegației, a declarat, 
că St. Unite nu numai că nu sunt 
membre ale nici unui bloc, dar 
că se opun politicii de blocuri.

*
LONDRA. D. Bevin, ministrul 

de externe al Matei Britanii, a 
părăsit Vineri Londra, plecând cu 
avionul la Paris.

*

PARIS Delegația sovietică la 
conferința miniștrilor de externe 
a sosit Joi la Paris. Ea se com
pune din 36 persoane.

*
LONDRA. D. Byrnes, ministrul 

de externe al Statelor Unite a 
sosit In capitala Franței.

„Democrațiile nu 
discută granițele" 

(Urmare din pagina l-a)
țdor Transilvaniei și-a hjfărfrli con
ferinței miniștrilor de externe de'a 
Paris, dl. Dr. Petru Groza a binevoit 
să răspundă următoarele:

„Spune oamenilor de bună 
credință că numai na’vii și 
reacționarii, unii cred șl cei-- 
lalți doresc să se pună din 
nou problema granițelor. De
mocrațiile nu discută granițele. Am 
spus aceasta și înainte de 
hotărîrea conferinței dela Pa
ris, ier acolo numai in câteva 
ore problema granițelor Tran
silvaniei a fost rezolvată in 
unanimitate.

Popoarele din această parte 
a țării trebue să-și clădească 
împreună o viață liberă și fe
ricită înti’o Românie demo
crată și independentă."

z

Dl. Prof. V. Răcoasa 
ministrul naționalltf ților 
a trecut prin Deva

Dl. Prof. Vlădescu Răcoasa 
ministrul naționalităților avizi 
tai Sâmbătă, 15 Ian. a. c. pe di. 
prim-ministru Dr. Petru Qroza 
la locuința si din Deva. Dela 
Deva dl. ministru Răcoasa a ple
cat la Arad, unde va lua parte 
la adunarea P. N. P.
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