
Anul III Nr. 206 4 pagini lei 100 Joi 20 Iunie 1946
Proletari din toate țMrile uniți-vi!

»Autonomia Casei Asigurărilor So
ciale, pentru a da posibilitate asigurați- 
lor să administreze prin organe alese de 
ei, acea stă instituție ,•

îmbunătățirea și extinderea asigură
rilor sociale (pentru caz de boală, acci
dente, infirmitate, naștere și bătrânețe> 
asupra tuturor categoriilor de salariați z 

asigurarea pensiilor de bătrânețe 
pentru toți salariații*.

In conformitate cu dispozițiu- 
nile Comitetului Central Electo
ral s’a constituit Luni 17 Iunie 
a. c., Comitetul Județean Elec- 
ral Hunedoara cu sediul la De. 
va.

La constituire au luat parte 
delegații partidelor componen
te a Blocului Partidelor Democ
rate, reprezentanții Comisiei;Lo
cale Sindicale și reprezentante
le Comitetului Județeană Fede
rației Femeilor Democrate.

Comitetul Județean (Electoral 
a fost constituit astfel:

din partea Partiduluf Național

In anul 1925 1. V. Stalin a 
pus înaintea poporului sovietic 
problema industrializării țării: 
„Principialul, spune Stalin, c de 
a preface țara noastră din agra
ră îni ndustrială, capabilă de a 
produce cu puterile ei proprii, 
tot utilajul necesar”. Astfel era 
formulat marele program al re
construcției economiei sovietice 
pe bazele technicei celei mai 
moderne. il

După aceasta au fost elabo
rate planurile cincinale, prevă
zând o rapida desvoltare a eco
nomiei naționale. Locul cel mai 
de seamă în aceste planuri îl 
Ocupa construcția 'de mașini 
Planurile prevedeau construcția 
de noui’fabrici dc locomotive, 
(vagoane, mașini agricole; crea
rea a noui branșe industriale, 
ca producția do'avioane și auto
mobile, tractoare și strunguri,

(Din Platforma Profira» a B P D )

Reducerea stagiului militar
j&și Platforma-Program B.P.D.

r
In adunarea ce s’a ținut în 

9 Iunie la Craiova, dl. general 
Vasiliu - Rășcanu Ministrul Ar

matei a spus următoarele:
„Am hotărît să procedăm la 

Teducerea serviciului militar. II 
vom reduce Ia atâta cât este 
nevoie, la Jumătate și poate mai 
mult. Va vom reda brazdei și 
gospodăriei voastre, undș'puteți 
fi mai folositori”.

După cum se știe, în trecut 
ostașul român era încorporat și 
ținut acolo și dup^ perioada ne
cesară! nstrucțieî pentru a fi fo
losit la lucruri degradante u- 
nui soldat.

La tot pasul întâlneai soldați 
care mergeau și veneau ’dela 
piață cu coșurile pline de zar
zavat sau alte mărunțișuri. Alții 
erau dați în grupuri mari la 
munci pe rpoșiiie boerești, un
de munceau zi și noapte sub 
conducerea și la discreția admi
nistratorilor civili, erau hrăniți 
și întrebuințați după bunul plac 
al moșierilor, iar daca vreunui 
finire ei încerca sa protesteze, 
era bătut șt bagat la utchisoa- 
re. Astfel ostașii erau coboriți 
la rangul de robi.

Numai dupuce ostașii noștri 
au venit in contact cu cea mai 
bine organizata și echipată ar
mată din lurrte, născută și căli
tă in lupta pentru libertate ie
șita din popor și pusa in sluj
ba poporului, glorioasa Arma
tă Roșie, ei au putut cunoaște 
adevăratul rol al armatei, aceea 
de a apăra libertățile poporu-

Agresiune manistă asupra unui 
ostaș sovietic in jud. Hunedoara

Am mai scris in coloanele (Zia
rului nostru despre atitudinea 
dușmănoasă mascată a'conducă
torilor „istorici” față de priete
na și eliberatoarea noastră U. 
R. S. S. Ura propovăduită de 
conducători pi găsește execu- 
tanți in rândurile elementelor 
inconștiente cari se dedau la a- 
tacuri fățișe chiar și împotriva 
Armatei Roșii. Așa s’a întâmp
lat la Craiova unde zilele trecu
te a fost omorît un ofițer so
vietic, așa a fost la Hațeg unde 
elemente inconștiente au lovit 
cu ocazia adunării liberale-bră- 
tieniste un ostaș sovietic.

Dar iată că, fie vin știri* 1 despre 
un noii atac banditesc îndreptat 
împotriva unui ostaș roșu dc 
bandele maniste. 

lui de toți dușmanii el interni 
și externi.

In noua structură a statului 
român, în România democrată, 
armata democratizată, refăcută 
pe baza voinții populare, și-a 
ocupat locul pe care de mult ar 
fj trebuit să-l ocupe.

Tineretul țării nu va mai fi 
nevoit să mai stea 2 sau 3 ani 
într’o curte de regiment, fără 
a fi folositor cuiva, ci v^sta atât 
cât va fi necesar pentru a fi in- 
ștruit, iar daca va fi chemat sa
și facă datoria către țară, va ști 
să lupte în'interesul e-

Pași hotărîtori pentru trans
formarea armatei s’au făcut dgr 
aceștia nu sunt numai începutul.

Deacea „Blocul Partidelor 
(Democratice”, a hotărît că pen- 
truca armata să poată fi la ni
velul meniri sale de scut de a- 
părareîa i ntereselor’Statului de
mocrat român, să fie întărită 
prin •-

înzestrare cu material mo
dem și suficient;

instruire corespunzătoare te- 
chnicei noui;

întărirea disciplinei și a sim
țului de răspundere';

asigurarea unor bune condi- 
țiuni de tralu ofițerilor, subofi
țerilor și trupei.

Deacum înainte în unități nu 
va mai domni teroarea șl bă
taia, ci va trebui să domnească 
o strânsă legătură sufletească 
între ofițeri șl soldațf șî moralul 
soldaților va trebui să fie ridi
cat și cultivat și pe maifdeparte.

Astfel în seara zilei dc lo Iu
nie a. c. maniștii: Solea Nico- 
lae, impegat de mișcare, Sela- 
ru și Vasilcovici, doiniciliați în 
corn Tâmpa, jud. Hunedoara, 
au atacat pe un ostaș din^Afina- 
ta Roșie, aflat în trecere prin 
acea comună.

Sesizat, Postul dc Jandarmi 
Bâcia aarcstat’pc agresorii ma- 
niști, drcsându-lc acte dc trimi
tere în fața Curții Marțiale.

Opinia publică românească 
respinge cu hotărîrc orice în
cercare dc a se sapa neînțele
gere între poporul român și 'po
porul sovietic și sc desolidari
zează de manevrele ticăloase ale 
reacțiunii cari mână oameni in
conștienți la asemenea fapte.
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Baza înzestrării tehnice a industriei, 
agriculturii și transportului 

U.R.S.S. își fabrică singură mașinile

Uzina de fler din Gorkl (U.U.R.S )

Liberal-Tătărescu,dd.Mircea O- 
prea și Maior Al. Filip supleant 
Partidul Frontul Plugarilor dl. 
Dr. Augustin Almășan și Aron 
Simion supleant, Partidul So
cial Democrat tov. Gârbovan Si- 
tnion și Djbbroiu Vasile sup
leant, Partidul Comunist1 Român 
tov. Butariu Virgil și puduia 
Andrei supleant Partidul Națio
nal Popular dd. Sturzu Constan
tin șilMaior A. Maier supleant, 
Comisia Locală Sindicală tov. 
Grigora șConstantin și Nagy 
loan, supleant, Federația Femei-

■mașini grele și turbine,, O a- 
tenție deosebită a fost dată a- 
tunci industriei de apărare ha- 
țională și anume construcției de 
avioane, artilerie, muniții șî va
poare.

Planul acesta a fost realizai^

UN NOU LOT DE 
FOȘTI PRIZONIERI 
în Uainnea Sovietică a 

sosit în țară
Luni 17 Iunie au sosit în țară 

prin punctul de frontieră Iași 
<J99 ofițeri foști prizonnieri în 
Uniunea Sovietică. La sosire au 
fost întâmpinați dc o delegație 
a comitetului centraî al Apărării 
Patriotice. Foștii prizonieri sunt 
bine hrăniți și îngrijiți. 

lor Democrate d-neie Elvira AN 
mășan și MohJeanu Elisabeta 
supleantă.

Președintele Comitetului Ju
dețean Electoral a fost ales dl. 
dr. Augustin Almășan îar secre
tar general tov. Butariu Virgil.

Constituirea celor 6 secțiuni; 
Electorajă, Propagandă, Econo
mică, Administrativă, Financia
ră și Transporturi a fost fixa
tă pentru ziua Ide |18 Iuniel|a. c.

Comitetul Județean (Electoral 
și-a fixat proxima ședință pen
tru ziua de Vineri 21 Iunie a. c.

Au fost creiafe sute de noui 
intreprinderi, iar cele vechi re
construite în mod radical,-Cea 
■mai mare atenție s’a dat crește
rii cadrelor de constructori și 
muncitori calificați. Ca rezultat, 
încă în 1938’industria de “mașini 
a U, R. S. Sț a întrecut produc
ția cu 3o,6 ori în comparație cu 
anul 1913, fabricând în totaj 
mașini pentru suma de 28 mi
liarde ruble. Industria de ma
șini sovietică ocupă al doilea loc 
pe scara de producție mondială, 
primul fiind reținut de Statele 
Unite ale Americă, In domeniul 
construcției de mașini agricole 
ea s’a clasat prima în lumej 
Către începutul celui de-al doi
lea război mondial, U. R. S. S, 
producea mașinile celepnai com
plicate și perfecționate. Produc
ția sovietică de mașini a sporit 
dc 5o dc ori în comparație cu 
anul 1913,

bi prima perioadă a războiu
lui dușmanul a ocupat teritoriile 
pe care erau situate majoritatea 
întreprinderilor industriale, 'Le
ningradul, important centru al 
construcției dc mașini mari, a 
fost blocat și atacat violent din 
aci, Ooamcnii sovietici însă au 
știut să transporte spre Răsărit 
o parte din utilajul industrial și 
nu continuat aci producția pen
tru fronl. In acclaș timp sej con
struiau uzine noui. Toată indu
stria dx mașini lucra pentru Ar
mata Roșie, Vzinclc care pro
duceau înainte locomotive?, va-

(Cootinuare ta pnfi. 2-a)
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Sfaturi pentru plugari

Cum se apără cartofii do boală

Mărfuri de peste 800 milioane
jstribuite tiranilor prin Federala Deva

Ședința delegaților cooperativelor 
din județul Hunedoara

Mana cartofului este o boală 
produsă de ciuperca microsco
pică și este răspândită la noi în 
țara în culturile de cartofi, mai 
cu seamă în Transilvania și Bu
covina, i i . I'; , . _

In anii ploioși atacul produs 
de această boala este puternic, 
iar pagubele pe care le produ-
ce pot fi foarte mari.

Deobicei boala apare în luna 
Iunie și 'dacă este ajutată de 
multă umezeală, stărue pe lan 
tot timpul veri i.

La cartofi sunt atacate frun
zele, tulpina și tuberculii (car
tofii), aceștia din urmă atât în 
cultură cât și în depozite'.

Pe frunze, boala începe prin 
apariția de pete gălbui care cu
prinde la început o bucată din 
frunză, de obiceiu la margine, 
apoi se întind, cuprinzând une
ori întreaga frunzișoară sau 
chiar toată frunza.

Pe tulpină boala apare prin 
formarea de pete brune cu mar- 
ginele neregulate, caret se întind 
cu timpul.

Pe tuberculi (cartofi) atacul 
începe cu pete neregulate, bru
ne, care se găsesc într*o  singură 
parte a tubercului și rareori îl 
cuprinde în întregime.

Dela an la an, boala este tre
cută prin semănarea de cartofi 
|^>lnavi sau prin păstrarea pa
razitului în pământurile de cul
tură din anii trccuți.

Cum se luptă cu boala
il. Nu se vor jsemăna nicio

dată cartofi bolnavi.
2. Se vor folosi varietățile de 

cartofi care se împotrivesc la . 
boală. Printre varietățile rezis
tente la manăjȘunt următoarele:

Prof. Woltmann, Woltmann 
34, Magnum bonnum, Champi- 
on, etc..

In general cartofii timpurii se 
împotrivesc mai puțin la boală 
ca cei târzii, soiurile de cartofi 
cu pelița de culoare roză sunt 
mai ușor atacați decât soiurile 
cu pielița de culoare brună sau 
roșeață, iar soiurile de cartofi 
Cu coaj'a groasă sunt mai apSrap 
decât cele cu coaja subțire.

Degrevarea impozitelor 
și valorificarea recoltei 

ki discuția Comitetului Central Electoral 
al Blocului Partidelor Democrate

Vineri, 114 Iunie, a (alvut loc Șe
dința Comitetului Central Elec
toral al Blocului Partidelor De
mocrate sub președinția d-lui 
ministru prof. Mihail Ralea.

S’a discutat, în cadrul propu
nerilor Secțiunii Economice, 
urgentarea măsurilor preconiza
te de Platforma - Program â 
Blocului Partidelor Democrate

3. Se vor semăna cartofi mai 
pdânc, la lo — 15 cm. deoare
ce sporii ajung cu greu la a- 
ceastă adâncime.

4. Pentru lupta directă cu 
boala se recomandă stropirea 
părților aeriene cu io izeamă bor- 
doleză de 1 — l,5o la sută 
prima stropire fiind dată la în

goane, macarale, mașini grele 
au început să scoată tancuri și 
tunuri, iar cele de mașini agri
cole și textile s’au specializat 
în producția minelor^ In toate 
fabricile de mașini și în ate
lierele de reparație a fost orga
nizată fabricarea de proectile și 
munițiij Ca rezultat, Industria 
sovietică în cursul ultimelor 3 
ani ai războiului a produs în. 
medie anual 3o^ooo tancuri, ca
mioane și mașini blindate, patru 
zeci de mii de avioane, 12o.ooo 
tunuri de toate calibrele, patru 
sute cincizeci de mii mitraliere, 
peste 3 milioane puști, aproape 
2 milioane automate și loo.ooo 
aruncătoare de mine.

Imediat ce’ Armata Roșie iz
gonea pe fasciști din regiunile 
vremelnic ocupate, începea 
munca de reconstrucție a între
prinderilor ruinate de dușmani. 
In 1945 lUcrau deja în Ucraina 
96 fabrici și uzine. Producție 
Imare dau acum uzinele dela 
ÎHarcov, Kiev, Rostov, Odesa, 
Dombas, regiunea Baltică.

Din primele zile după victo
ria U. R. S. S, asupra Germa
niei și Japoniei, industria sovie
tică a început să lucreze pentru 
nevoile economiei naționale. 'Ea 
începe să producă mașini agri
cole, de transport, mașini pen
tru toate ramurile de industrii. 
Desvoltarea construcției de ma
șini sovietice în perioada planu
rilor cincinale ptaliniste, în timp- 

de degravare a impozitelor.
Perspectivele recoltei și'prob- 

lema atât dd importantă a valo
rificării ei a ocupat un loc deo

sebit în desbateri.
Dcasemenea s’a discutat și, 

s’au luat hotărîri, în vederea bu
nei funcționări a Comitetelor 
Județene Electorale și Contactul 
lor cu C. rC IE. 

ceputul lui Iunie, iar cealalte 
după nevoie.

Stropirea cu zeamă bordole- 
ză este și un 'întăritor pentru 
plantele de cartof.

6. Păstrarea cartofilor peste 
iarnă să se facă cu grijă, în în
căperi uscate și aerisite.

Baza înzestrării tehnice 
a industriei, agriculturii și transportului

Urmare din pag. l-a

ul războiului și în vederea e- 
xpansiunii viitoare a industriali
zării a necesitatțcrearea Unei'se
rii de ministere hoi de construc
ții. Așa de exemplu din fostui 
Comisariat al Poporului pentru 
industria tancurilor Ise creiază 
Ministerul Construcției mașini
lor de transport, Comisariatul 
Munițiilor devine Ministerul 
construcției de mașini agricole. 
Se crcază un nou Minister de 
Construcții și de Drumuri. Co
misariatul construcției de mașini 
de greutate mijlocie, se prefa
ce în Ministerul Industriei ’ck. 
automobile. Comisariatul arun
cătoarelor de mine în Ministe
rul construcției de mașini ușoa
re și aparate.

Având1 ca sprijin puternica fea 
industrie de mașini care posedă 
toate posibilitățile modeme de 
fabricare, poporul sovietic Iu-,

DESCHIDEREA CONGRESULUI 
profesorilor universitari și secundari

S’a deschis în Capitală con
gresul profesorilor universitar 
și secundari. Conducătorii învă
țământului nostru superior s’au 
adunat spre a lua hotărîri im
portante pentru profesiunea lor. 
și misiunea ce o au de îndepli
nit.

După ce s’a ales un prezi- 
dium de onoare în frunte1 cu,tov. 
Gh. Apostol, președintele Con
federației Generale a (Muncii, dl. 
prof. Parhon a 'deschis congre
sul.

Au luat cuvântul'ministru Gh. 
Nicolau,Șt .<Voitec, Simion Oc- 
riu tov. Chîvu Stoica, Mihaîl 
Dragomircscu și alții salutând 
congresul și arătând importan
ța lui. Profesorii universitar? șî 
Secundari au făgăduit Isă secon- 
stitue înfr’o uniune' generală ca
re să adere la C. G. M’,, reali
zând astfel un contact Ștrâns și 

direct între muncitorimea inte
lectuală și cea manuală

Congresul și-a propus ca scop 
să elaboreze un plan de lucru

Federala cooperativelor Deva 
a convocat pentru ziua de 11 
Iunie a .c., delegații coopera
tivelor din județ. Ședința a fost 
deschisă de dl. Pinciu Oliviu 
președintele Federalei care a 
arătat procedura de distribuire 
5 produselor industriale la ța
ră, conform' legii Nr. 68 după 
care atrage atențiunea delega
ților să ia măsuri din timp pen
tru valorificarea fructelor dir. 
recolta anului 1946.

Dl. Aron Simion directorul 
Federalei trece apoi la prelucra

crează la reconstrucția econo 
miei sale naționalejși 1 a propăși 
rea ei viitoare.

Ședința F.N.D. în comnna Cristur
X

I

S’b propui electrificarea comunei
i Comuna Cristur, a avut loc

zilele trecute o ședință a F^N.
D. după instalarea noului pri
mar al comunei, în persoana 
plugarului Furca Balaj.

Au luat parte toți membrii 
comitetului fiind de față și prie
tenul Modola Petru șef de sec
tor al Frontului Plugarilor din 
Bârcea Mare. 1 J

După citirea procesului verbal 
în care se evidențiază munca 
notarului Ioachim Lungu și a 
primarului Furca Balaj, preșe- 

pentru îmbunătățirea situației 
materiale a profesorimii! și lichi 
darea analfabetismului.

INSTALAREA
noului ajutor de primar din Deva

In prezența delegaților clin F. 
'U. M.: tov, Anagnostopol, Pâr- 
vu Eugen, Lazăr'Simion, Ghilea 
Joan și Gh. Ilie Și a funcționari
lor primăriei orașului Deva, a 
avut loc în ziua de 17 Iunie a. 
c. instalarea ajut, de primar al 
Orașului Deva în persoana tov. 
Petrică Trufaș membru al P. S.

COIWTIGEIWTUI_, 1946
va beneficia de reducerea stagiului nilitar

In discursul pe care dl. gene
ral de Corpfclc Armată C.IVasi- 
liu-Rășcanu, ministrul de Răz- 
boiu, l-a ținut cu ocazia mcetin- 
|fului ce a avut loc Dumineca 1 
trecută la Craiova, a anunțat 

că se va proceda la rcducercsțja

rea o'rdinului telegrafic al In- 
coop-ului prin care se face cu
noscut că toate (mărfurile și pro
dusele industriale care fac ob
iectul operațiunilor de mandat, 
șe vor putea distribui contra 
numerar văduvelor, orfanilor, 
Invalizilor și locuitorilor săraci, 
trecuți pe tablouri întocmite de 
comitetele economice sătești cari 
vor trebui vizate de pretorul 
plășii respective. f

In încheiere s’a cerut ca în 
comitetele comunale să fie și 
câte un delegat al cooperative
lor.

In conformitate cu dispoziții - 
le noilor legi economice, la Fe
derala Deva s’au distribuit pro
duse fabricate fier, textile, 
bumbac, încălțăminte, unelte a- 
gricole), în valoare de lei 
883.ooo.ooo,— 

dinteg face propunere pentru 
Electrificarea comunei care a 
fost primită în unanimitate de 
toți membri prezenți.

[Ședința a decurs întrio per
fectă colaborare și unitate.

^Condamnați
ere Tribunalul din Deva

Tribunalul Deva a condamnat 
pe următorii pentru speculă: 
Buftea Leontin, Puican Ion, și 
Văd. Petriș Maria, restauratoa
re din Deva, la câte 5o.ooo lei 
âmendă. Marcovici Reghina din 
Deva la 3oo.ooo lei amendă.

Ringhel Francisc, Ringhel Să
ră, Marcovici Estera, Marcovici 
Reghina la câte lo.ooo lei a- 
mendă.

Gheorghe Ion din Deva la 
loo.ooo lei amendă,

D. 5 |
Cu această ocazie au luat cu

vântul: tov. Gostianu Alexan
dru primarul orașului, tov. A- 
nagnostopol secretarul F. U. M- 
plui și noul ajutor de primar 
tov. Petrică Trufaș.

Solemnitatea instalării a 'de
curs într’un spirit tovăreșesc.

Jumătate a scrvicilui militar.
Se precizează că această re- 

ifucerc de stagiu va intra în vi
goare chiar în anul acesta ur
mând ca actualul contingent >— 
1946, — care a fost chemat sub 
arme, să satisfacă numai 8 sau 
O luni de stagiu.
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Adunare publică a salariaților 
dela Derubau convocată de P. C. R.

Muncitorii din Simeria 
au reparat uneltele țăranilor din Bampotoc

Muncitorii au hotărît să sprijine Platforma-Programa B.P.D.
In ziua de 17 Iunie a. c., ore

le 17,3o Partidui'Uom. Rom.Or? 
ganizația Deva, a țonvocat o șe
dința publica la care au luat 
parte salariații Soc. „Derubau”.

Tov. Ghiță 1 lie secretarul or
ganizației locale a P. C. R, de
schide ședința dând cuvântul 
tov. Amelin secretarul celulei 
Derubau, care după ce arată 
marea influență de care se bu
cură toate partidele comuniste 
din Europa, arată ce este și ce 
urmărește P C. R, „Partidul 
Comunist Român mobilizează și 
conduce clasa muncitoare în 
lupta de cucerire și apărare a 
drepturilor șale, pentru cuceri
rea și consolidarea unei păci du
rabile.

Arafă apoi care trebue să fie 
atitudinea unui comunist în ori 
ce împrejurare, spunând da „un 
comunist trebue să fie un lup
tător neînfricat pentru cauzele 
poporului. El va trebui să pună 
cauzele poporului înaintea in
tereselor sale”.

Demascând scopurile pe care 
reacțiunea le urmărește prin 
svonurile și manevrele sale, tov. 
Amelin încheie manifestâridu-și 
voința de a lupta pentru distru
gerea definitivă a partidelor „1- 
storice” care timp de peste 27 
ani cât au condus țara, au țintit 
poporul numai în îtiîimerec și 
mizerii.

Ia cuvântul tov. Ostașiuc se
cretarul organizatoric al celu
lei și președinte al Sindicatu
lui Constructorilor din Deva, e- 
xprimândii-și bucuria de a ve
dea că toți salariații Soc. Deru
bau ati răspuns chemării P C. 
R de a participa la această șe
dință In continuare arată câte 
drepturi și libertăți'a primit po
porul dela venirea la conducerea 
țării a giiv Dr. Petre Groza, 
■ Dtrp?l ce îndeamnă pe toți la 
muncă pentru a putea reface 
țara mai devreme, propune for
marea echipelor de șoc și de 
voluntari.

încheie făcând un apel la di
sciplină și bună înțelegere.

In încheiere ia cuvântul tov. 
Lazăr Simion care vorbește de
spre lupta popoarelor pentru 
pace. Arătând că reacțiunea în
cearcă totul pentru a împiedeca 
realizarea acestei păci, vorbito
rul arată că această reacțiune 
care la noi se strânge în ju
rul lui ManiuȘÎ Rrătianu e/vino- 
vată de sângele vărsat de mun
citori în 102o, 1020, 1533.

„Astăzi în campanie electora
lă, aceeași reacțiune vine să în
cerce a ne mai minții Lupii cu 
piele de oaie trebuie demasca- 
ți”

fnchee arătând că asa Cum 

platforma de guvernare din 11 
Febr. 1945 a fost înfăptuită, tot 
așa va fi înfăptuită și platforma 
pe care „B. P. D„” ajormiilat-o,

La sfârșitul ședinței, munci
torii au votat următoarea mo
țiune; adresată Guvernului Dr. 
Petru Groza:

„Muncitorii, funcționarii, spe
cialiștii, technicienii și ingine
rii șantierului Derubau din De
va și jur, convocați în adunarea 
publică de Partidul Comunist 
Român Org îleva se declară 
solidari cu 'Guvernul de largă 
concentrare democratică prezi

Muncitori
lucrează

Elanul și hotărîrea de luptă 
a muncitorilor minieri cuprinde 
mereu noi categorii de munci
tori, care după terminarea mun
cii lor nu pregetă să intre în 
mine alături de minieri contri
buind în acest fel la mărirea 
producției. 1

Astfel, la Lupeni două echi
pe de voluntari, muncitori de
la suprafață, maeștri mecanici, 
încadrați de minieri care au lu
crat și ei(un Schimb suplimentar, 
au coborît Vineri, noaptea în 
tnină și au lucrat un schimb de 
opt orc la producția de cărbune. 
In fruntea echipelor de volun
tari a fost de data aceasta, un 
vechi și încercat'luptător pentru 
cauza clasei muncitoare, astăzi 
conducător al muncitorimii, e- 
șit din rândurile bravilor mi
nieri din Lupeni, tovarășul A- 
ron Cristea, președintele Uniu
nii Miniere care a folosit prile
jul că a fost în Lupeni pentru 
a lucra alături de vechii lui to
varăși de muncă >în fundul mun
ților, uitând pentru câteva ore, 
în bucuria bătăliei pentru căr
bune grijile și sarcinile deose
bit de grele ce-i revin în postul 
de mare răspundere în care a 
fost ales să lupte pentru ciuza 
celor ce muncesc.

Echipa de funcționari șl ma
eștri mecanici a fost organiza
tă și Icondusă fie tov. Mirean Pe
tru.

Reprezentanți Comisiilor Locale pot 
participa la inspecțiile ce se 
fac Ia căminele de ucenici

Printr’o rezoluție dată! de tov. 
Lotar Rădăceanu, Ministrul 
Muncii, delegații Comisiilor Lo
cale ale sindicatelor din întreaga 
țară pot cerc organelor de in
specție ale Ministerului Muncii 

dat de dl. dr. Petru Groza, în 
luptă pentru reconstrucția țării, 
și în luptă pentru câștigarea bă
tăliei electorale de către B. 
P. D.

Trăiască Guv. Dr-fRetru Gro
za.

Trăiască Frontul Unic Munci» 
toresc.
-Trăiască Partidul Comunist 

Român.
Trăiască Blocul Partidelor 

Democratice în alegeri.
(Ședința a fost închisă Ia ora 

19,3o, de cătrejov. (Ghiță Jlie.

și funcționari din Lugeni
voluntar la mărirea producției

Solidaritatea tuturor oameni
lor muncii pe țărâmul produc
ției ca și pe cel al luptei pentru 
democrație se manifestă din ce

3o miliarde lei pentru 
economatul salariaților publici

Economatul general al fun
cționarilor Statului a fost auto
rizat să contractezejla instituțiile 
de credit publice sau particu
lare împrumuturi până la su
ma de 3o miliarde lei.

Aceste împrumuturi vor fi 
contractate ar aprobarea Mini
sterului Finanțelor care le va 
garanta.
Plafonul împrumuturilor pc tare

O delegație a Sindicatelor 
de funcționari publici de toate categoriile 
a fost primită fn audientă de d. prim-ministra
' O delegație compusă din re
prezentanții sindicatelor de sa- 
lariați publici, sanitar profeso
rilor secundari și a învățătorilor 
din orașul Deva s’a prezentat 
Sâmbătă 15 Iunie a. c., Ia dl, 
prim ministru dț. Petru Groza 
exprimând mulțumiri guvernu-

să participe la inspecțiile ce se 
fac în căminele de ucenici, în 
legătură cu activitatea acestor 
instituțiuni- ț
Organele de Inspecție cât șf oăml- 
nele au primit dlsp. In acest sens.

Duminică 16 hinid'a .c., mun
citorii ceferiști din Simeria fe’au 
deplasat în corn. Bampotoc cu 
o echipă bine utilată pentru a 
repara uneltele agricole ale ță
ranilor. Dela oraJ'IS 'până âa.țora 
18 s’au reparat cca. 12o unelte 
de 'diferite mărimi, ca: osii de 
car, coase, sape, târnăcoape, 
furci, securi, etc..

O atmosferă de sărbătoare 
s’a desvoltat foarte^repede între 
țărani cari s’au adunat în nu
măr mare în jurul muncitorilor.

De remarcat munca depusă 
de tov. Petrean Simion, sudor 
la atelierul C. F. R, căruia de
și la începutul lucrului i se ^a-

în ce mai hotărît, constituind 
cea mai sigură garanție în reu
șita luptei pentru o vieață mai i 
bună. ( 

le putea contracta până acum 
Economatul general al funcțio
narilor Statului era 'de 4o mi
liarde lei.

Banca Naționala, a (României a 
acordat un credit de 4o miliar
de lei Incop-ului pentru colec
tarea și distribuirea de produse 
Industriale la țară.

lut pentru ridicarea orașului De
va din categoria’a treia <leVa la
ri zare în cca|de a doua îmbună
tățind astfel traiul funcționarilor 
publici din acest oraș.

Cu această ocazie au înmâ- 
pat d-lui dr. P. Groza un me
moriu în numele funcționarilor 
din județ prin care au cerut le- 
ferarea noului statut al funcțio
narilor publici.

Dl. Prim Ministru a mulțu
mit funcționarilor pentru spriji
nul pe care îl acordă guvernu
lui asigurând funcționărimea că 
guvernul actual este încbntiniui 
preocupat de a asigura o viață1' 
mai bună tuturor celor ce mun
cesc șl în rândul cărora fun
cționarii cinstiți ocupă un loc 
Important. 

prinsese aparatul de sudat îa»i 
mâna fiindu-i arsă destul de 
grav, și-a continuat lucrul până 
la sfârșit-

S’au dat apoi țăranilor expli
cații în toate domeniile. La ple
care plugarii au rugat muncito
rii să vină cât mai des! în mij
locul lor pentru a tee cimenta 
cât tpaT mult strânsa colabora
re dintre muncitori și țărani

9000 asigurați 
vor pleca la băi 
îo vara aceasta
D. Fărșeratu, directorul, gCnC-1 

|ral al Casei Asigurărilor Sociale 
a dat următoarele lămuriri unuî 
redactor al agenției ’Agerpres: 
Ministrul Asigurărilor Sociale al 
depus mari eforturi pentru â 
majora numărul asîgurațitor, 
care urmează să fie trimiși îrt 
vara aceasta în localitățile bav 
neo-climaferice din țară reușiri*  
du-se a se mări numărul ace
stora, — dela 6ooo cât erau 
prevăzuți' în planul inițial, — 
la 8.97o.

Pentru cazarea și întreținerea 
celor care vor pleca, ministe- 
jrul a terminat toate tratările cu 
antreprenorii particulari din di
feritele localități, astfel că asî- 
gurații vor găsi la sosirea lor 
toate pregătirile făcute.

Prima serie a plecat la 8 Iu
nie. ( i i j;

Adunare publică 
convocată de P. C. R.

organizația Deva
Duminică a avut loc la Deva 

în sala teatrului „Progresu” a- 
dunarea publică convocată de 
organizația locală, a P. C. R,

Ședința a fostjidcschisă de1 că
tre tov. Ghiță Ilie, secretarul ^or
ganizației locale a P. C- R, 
dând cuvântul tov. Ciolan cârd 
a vorbit despre situația externă 
și internă a'țarii noastre. > i

Ia apoi cuvântul tov. Gostiart, 
primarul orașului Deva, care 
vorbește despre „Poziția Par
tidului Comunist Româiîfață de 
intelectuali”. Intelectualii Irebud 
să colaboreze — a fepus tov. 
primar — neîntrerupt cu munci
torimea dela sate și ornșel pentru 
ca să putem nimici definitiv re- 
acțiunca dela noi din țară, con
dusă de Maniu și I’rătianu. La 
urmă a luat cuvântul tov. La
zăr Simion, aducând mulțumi
rile celor prezenți, Tov. Lazăr 
încclrc spunând: „Poporul ro
mân, va duce lupta până la 
capăt unit în Blocul Partidctolfl 
Democratice”. | J ! I.. L T
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Frământările politice din Franța La Paris

Continuarea actualei formule guvernamentale 
este cea mai bună soluție

Rezoluția adoptată de comitetul central al partidului comunist 
— Discursul lui Maurice Thorez —

Miniștrii de externe 
ai celor patru mari puteri și-au 
început lucrările asupra tratatelor de pace

PARIS. — Comitetul central 
al partidului comunist francez 
Continuând lucrările în cursul 
'după amiezii de Duminecă’ a a-

Discursul lui Maurice Thorez
Printr’un discurs care a du- 

țat d ore, Maurice Thorez a în
cheiat desbaterile comitetului 
central* * al partidului.

tualului armistițiu și până la 
Stabilirea definitivă a păcii.

Deși nu se cunosc încă amă
nunte, acest tratat este conside
rat ca un’punct crucial în! împa- 
pasul chinez.

Se afirmă că mare parte din 
succesul negocierilor se ’dato- 
rește delegatului americann, ge
neralul Marshall.

MOSCOVA. — Cu prilejul 
comemorării lui Maxim Gorki, 
dela moartea căruia se împli
nesc lo ani, s’au organizat con
ferințe |a fabrici, uzine, instituții 
(dc stat și particulare, precunt și 
la unitățile militare.

•
MOSCOVA. — Societatea ar- 

t'știlor norvegieni a votat o re
zoluție prin care îndeamnă gu
vernul norvegian să rupă re
lațiile cu Franco. In această re
zoluție se arată1 că fascismul din 
Spania este un pericol pentru 
pacea și Securitatea popoarelor.

TEHERAN. —Guvernul per
san a aprobat semnarea acor
dului cu Azerbaidjanul Se cre
de că fostul ministru de interne 
țn guvernul din Azcrbajdjan va 
fi ales guvernator al 'Azerbaid
janului.

Thorez a constatat că în de
cursul alegerilor dela 2 Iunie, 
partidul comunist a devenit pri
mul partid în marile orașe și j 
centre industriale.

Arătând că o campanie in
famă anticomunistă a fost lan
sată în Franța, a continuat: „A- 
ceasta este în evidentă legătură 
cu rtianevrele reacțiunii pe plan 
internațional. Popoarele aspiră 
spre democrație, pace și Secu
ritate. Ele au salutat cu bucurie 
hotărîrile dela Potsdam dar tot 
(ele constată că democrațiile din 
Vest se gândesc mai Piuit la 
refacerea Germaniei decât îa Se
curitatea Franței”.

In cepa ce privește progra
mul unui guvem de largă uni
tate națională punctul cel mal

PARTIDUL COMUNIST FRANCEZ 
împotriva unui prim-ministru din NI. R. P.

PARIS. — Speranțele de a 
vedea pe dl. Oeorges Bidault, 
ministrul de externei Francez, ca 
șef al noului guvern francez, 
având ca susținător în Parla
ment pe cel,"mai puternic partid, 
Mișcarea Republicană Populară, 
au căzut Sâmbătă în urma co
municatului comitetului central 
al partidului comunist că se o- 
pune cu hotărîre oricărui gr> 
vern prezidat de un catolic - 
progresist.

Atitudinea partidului comu
nist nu a suprins pe observa
torii politici din capitala Franței, 
unde se afirma imediat după 
terminarea alegerilor că un gu
vern tripartit prezidat de frun
tașul socialist, d. Felix Gouin, 
ar fi cy mai bună soluție.

Intre timp s’a comunicat pre
sei că comuniștii vor cere nu 
numai un prim ministru socia
list, dar Să li se acorde și unul 
din cele trei posturi: afacerile

Citiți M răspândiți ilarul

„ZORI NOI" 

doptat o rezoluție în care, prin
tre altele, sunt cuprinse urmă
toarele :

„Cea maibună|Soluție a| pro- 

important este mărirea cu 2o la 
sută ă Salariilor, cerută de Con
federația Generală a 'Muncii.

In ceea ce privește politica 
externă, s’a pronunțat pentru 
menținerea poriției în ceea ce 
privește Germania șiltalia, afir
mând necesitatea alianței fran- 
co-sovietice, acord între mari
le puteTi și ruperea legăturilor 
cu Franco.

Acord între Ciang Kai Shek 
și șeful comuniștilor

SHANGAI. — Oeneralissimul 
Ciang I<ai Shek, șeful guver
nului chinez, și generalul Ciu 
En Ling, delegatul comunist la 
Nanking, au semnaț/un hoiutra- 
tat de pace pentru o perioa
dă începând dela terminarea ac- 

străine, internele sau apărarea 
națională.

ȘTIRI SCURTA
TEHERAN. — Comentând 

recentul acord între Ascrbaid- 
fan și Iran, Pișevari, fostul pre
ședinte al Azerbaidjanului a de
clarat la postul de radioiTabriz: 
,,Ne-am lațjuns scopul fără să 
vărsăm sânge. Guvernul a re
cunoscut limba noastră și parti
dul democrat”.

HAMBURG. —Guvernul mi
litar britanic din zona de ocu
pație britanică din Germania a 
interzis până la efectuarea ale
gerilor din toămnă, crciarca de 
noui partide politice.

•
MOSCOVA. — înainte de 

plecarea sa spre Paris dl. Byr- 
nes a adresat un mesagiu pre
ședintelui senatului american 
prin care cere congresului să în
găduie instruirea de către ame
ricani a Unui număr de militari 
chinezi. 

blemei guvernamentale e(ste 
continuarea actualei forme 
guvernământ împreuna cu pre
ședintele săli. Partidul comunist 
este gata a lua în sânul guver
nului toate responsabilitățile 14 
decurg prin scrutinul dela 2 Iu
nie. Partidul comunist proclama 
atașamentul său față de princi
piile reprezentării proporționa
le și afirmă că guvernul de mai 
sus va trebui să soluționeze în 
grimul rând revendicările juste 
ale muncitorilor”.

Rezoluția se închee printr’un 
apel adresat socialiștilor fran
cezi în vederea unității clasei 
tnuncitoare. J

O declarație a lui Walter Citrine 
înainte de congresul sindical de la Moscova

LONDRA. — Sir Walter Cit-

RARIS. — Prima ședință, a 
Consiliului Miniștrilor dejExter- 
a durat o oră și jumătate.

Consiliul a căzut de -acord să 
pună pe ordinea de zi prob
lemele Germaniei și Austriei, 
după care a fixat ordinea de zi 
a încheerii tratatelor de pace cu 
foșt sateliți ai Germaniei. Se 
va țedacta în' primul rând trata- 
țul cu Italia, apoi cu: Româ
nia, Bulgaria, Ungaria și Fin
landa, după care se va examina 
viitorul statut al Germaniei ș' 
țratatul de pace cu Austria.

La cererea d-lui Molotov, 
Consiliul a hotărît Să examine
ze situația politică din Italia.

PARIS. — ILa Paris cei patru 
miniștri de externe s’au întru
nit din nou Luni după maslăi

Ordinea discutării clauzelor tratatu'ui italian
PARIS. — Prima problemă 

care se pune la conferință este 
,aceea a quantumului 'despăgubi
rilor de război pe carC|le'va pri
mi Uniunea Sovietică ‘din partea 
Italiei.

A doua chestiune va fi viito
rul coloniilor italiene și a treia, 
viitorul regiunii Veneția Julia și 
portul Triest. La (sesiunea tre-

0 delegație bulgari a plecat la Paris
SOFIA. — Delegația Ide ob-

rine, președintele Federației 
Sindicale mondiale, părăsind 
Londra a declarat: „Congresul 
sindical care se 'deschide în ca
pitala Uniunii Sovietice repre
zintă 68 milioane de sindicaliști 
din lumea întreagă. Sunt sigur 
că în urina acestui congres' se 
vor strânge legăturile dintre 
munctorii sovietici și tei [din tape 
țări. 

COMPOZIȚIA■ 
nouei Adunări Constituante Italiene

ROMA. — Iată compunerea 
definitivă a Adunării Constitu
ante :

Deniocrații-crcștini 2o6 locu
ri; Socialiștii 115 ; Comuniștii 
lo5; UniuHra democrată națio- 

oino Qnaluiiguc 3o;
Republicanii 23; Blocul libertății 
(monarchiștii) 17; Acționarii 7; 
Mișcarea unionistă italiană, cre
știnii, Concentrarea democrată 
republicană 2; Partidul acțiunii 
din Sardinia 2; 'Mișcarea unio
nist italiană, creștinii (sociali, 
partidul țărănesc și Frontul

spre a lua în examinare pro- 
ectul tratatului de pace cu Ita
lia care reprezintă primul sub
iect trecut pe ordinea de zi.

Adjuncții miniștrilor de ex- 
, terne s’au întrunit Luni iim'. 
spre a stabili ordinea în care 
miniștrii de externe vor discuta 
clauzele tratatului cu Italia.

PARIS. — D.JByrnes împreu
nă cu un grup de consilieri a 
studiat documentele conținând 
bilanțul lucrărilor efectuate pâ
nă în prezent asupra tratatului 
de pace cu Italia.

PARIS. — D. Henry Bonet, 
ambasadorul Franței în State- „ 
le Unite fiind convocat la Pa
ris de dl/Bidault, a plecat cu’a- 
vionul spre capitala' Franței.

cută a conferinței, Uniunea So
vietică a cerut ca regiunea Ve
neția Julia și Triest să fie atri
buite Jugoslaviei.

PARIS. — Presa franceză a- 
corda o deosebita atențiune pro
blemei Germaniei, care figurea
ză pe ordinea de zj, deși discu
țiile vo. fi în faza preliminară.

servatori bulgari la connfcrința 
miniștrilor de 'Externe a plecat 
la Paris. In frunte^ delegației 
se află președintele adunării 
naționale. Guvernul bulglaifa în
tocmit un memoriu bazat pefdo- 
cumentc ', pentru sprijinirea" re
vendicărilor Bulgariei.

«

PARIS.—Egiptul a ;ccrut (celor, 
patru miniștri de externe să-i 
acorde participarea la discuta
rea tratatului cu Italia.

I*

Progresist Republican (valea 
Aosta) 1 loc fiecare.

Cum vor fi repartizate 
fetoliile ■inisteriala în 

noal guvern italian

ROMA. — Ziarul sccolo XX- 
ssimo, a tytnță că trei portofolii 
vor fi atribuite creștinilor de- 
tnocrați, trei socialiștilor, trei 
comuniștilor ș'i câte unul celor
lalte partide care vor participa 
la guvernul italian'viitor. ( |

•mp;i.m; r.a JjJ Hunedoara — Dava


