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Cultura Națională

cap, „Cultura 
altele se pre-

învățământu-

Ridicarea nivelului cultural al 
masselor populare preocupa în- 
tr’o largă măsură Blocul Parti
delor Democrate. Deaceea in 
Piatforma-Program elaborată 
de B. P. D„ Ia 
Națională”, intre 
vede:

„Asigurarea
lui primar gratuit și obliga
toriu, generalizarea pe întreg 
cuprinsul țării a gimnaziului 
unic cu gratuitate pentru toți 
elevii lipsiți de mijloace mate
riale, reorganizarea și desvol- 
tarea învățământului profesio
nal acordarea de înlesniri pt. 
studii secundare și universi
tare, elementelor înzestrate fii 
de muncitori, țărani și inte
lectuali prin ajutoare, burse, 
cămine.

Corpului didactic de toate 
gradele îi sunt deasemenî asi
gurate condițiuni de viață 
demnă de pregătire și per
fecționare proefsională în ve
derea unei temeinice educații 
intelectuale și fizice aitmerctu- 

> lui.
Pentru combaterea neștiin- 

ței de carte și pentru reduce
rea analfabetismului, se va 
porni o acțiune hotărîtă prin 
crearea de insituții culurale 
Ia sate și orașe și prin în
ființarea de școli și biblioteci 
populare.

Pcntruca știința să contri- 
bue la refacerea și propăși
rea tarii, precum și la crește
rea prestigiului nostru națio
nal, ea va fi sprijinită și încu
rajata. Știința va fi îndrumată 
in vederea valorificării bogă
țiilor țarii -i punerea lor în 
slujba masselor populare.

Arta și literatura se vor 
bucura de prețuire deose
bim. Se vor incuraja in pri
mul rând manifestările care 
de-avârșesc arta populara in- 
spirâncki-se din tradiția și o- 
biceiurilc poporului nostru”. 
Firul conducător care a oăjîiru- 

zit partidele democratice in al
cătuirea Platformei af ost ca 
arta, .ființa și in general cultu 
ra s j nu fie un bun de care sa 
se bucure numai o mica parte 
a poporului ci ele s,i se inspire 
din năzuințele poporului «i să-i 
fie redate lui. (

Dar, ca și celelalte puncte 
din Platforma nici aceMea nu 
vor putea fi indeplinite punct cu 
punct decât prlntr’o colaborare 
strâns j d'ntre guvern și popor 
și prin sprijinul masiv pe care 
poporul e gata acorde Blo
cului .in apărarea propriilor 
sale interese.

Prr>l*»»ri din fr>»f priit pn1țl-v>l

Dumwietă 23 Iunie a avut foc la Deva ;

Congresul Județean Hunedoara 
ai Național Popidar Y

Duminică 23 lume a. c. Parti
dul Național Popular organiza
ția județului Hunedoara și-a ți
nut la Deva primul congres cu 
scopul de a-și alege comitetul 
de conducere județean.

Au luat parte la congres: din 
partea C. C. al[P, N, P,udl/ Ale-

Desehiderea congresului, salutul partidclsr din BlF.D.
Dl. col. în rez, I, Fianu des

chide congresul salutând în
treaga asistență după carerse a- 
lege un birou al congresului 
su b președinția d-lui dr. Vaier 
Pocol notar public președinte
le organizației Deva. Tov. D, 
Burlacu din partea P. C. R, 
tov. P. Trufaș din partea P, 
S. D. și priet, Teaciuc Teodor 
din partea Frt. Plugarilorțjsalută 
pe congresișți urându-le spor la 
muncă și succes îi||upta pe care

Cuvântarea d-lui Al Stiflea delegatul C.C. al F.NP.

Primit cu multa căldură ia <i- 
poi cuvântul dl. Al, Șdeflea se
cretar general la Ministerul A- 
sistenței și Asigurărilor Socia
le care într’un discurs bine do
cumentat face procesul parti
telor „istorice” arătând tot pu
tregaiul acestora punându-le fa
ța în față cu realizările guver
nului Dr. Petru Groza instaurat 
la cârma țării la 6 Martie 1945.

Dl. Al. ȘJeflea mărturisește 
apoi că el însuși a făcut parte.

Alegerea neului
Trecându-sc |a parfia a doua 

a ordmci de zi congresul alege 
ir. unanimitate noul comitet de 
conducere al organizației jude
țene in frunte cu dl. col, I, Fia-

iiwântarea d. cel. rez I. Fianu preferi, p N P dm jud. Hunedoara
In aclamațiile sălii ia apoi cu

vântul dl. col. de rez. Fianu pre
ședintele P. N. P (jud, Hunedoa
ra. '

După ce face istoricul parti
dului care a iuat ființă din ,,U- 
nmnea Patrioților” dl. col. Fia
nu arați in cateta cuvinte pro
gramul acestui partid

„P.N.P.” spune d-sa - lupta cu 
dârzenie pi. aa duce, in viața po
porului 
înoitor, 
sțituțiilc 
porului

P. N.
rat patriotism. Patria trcbuc să 
fie idealul căruia să-i fie subor
donate interesele personific s’au 
de grup. Numai așa vom fi pe 

țin suflu nou un spirit 
respectând totuși in- 
fundanicntale ale po- 

romiin”.
P proclam,i, cel mai cu
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xandru Șteflea secretar general 
la Ministerul Asistenței Sociale; 
V Rusu reprezentantul Federa
ției de meseriași; dl. D.imitrie 
Rusescu inspector general pre
cum și un marejnumăr de mem
brii din județi simpatizanți 
prieteni ai partidului.

Și

e-o ducem cu toții' in campania 
lectorală strâns uniți în Blocul 
Partidelor Democrate.

In numele organizațiilor de- 
pe Valea Jiului a,adus salutul 
dl- 1. Tregubleac,

Au urmat apoi rapoartele 
prezentate de: dl. prpfț'C. Stur
zii din partea secției de presă 
și propagandă; dl. prof. Li viu 
Sitca directorul L.ceului „Dcce- 
bal” din partea Cercului, de Stu
dii și dl. Adrian Popa din partea 
secției organizatorice.

dm partidul național țărănesc si 
a fost deputat im 1929 darf a pă
răsit partidul când dT."Mamu a 
încheiat pactul cu Codreanu a~ 
cum: lo ani.

încheie chemând păturile mu 
locii șii ntelectualii să se (alăture 
în luptă cu muncitorii și țarinii 
ccestei țări pentru a se puîza 
realiza o serie dC reforme prac
tice cari vor asigura propăși
rea tuturor categoriilor sociale 
din această țară.

cimitit județean
nu.

Numele întregului comitet ju
dețean cât și a comitetului ora- 
șiilu Deva il vom publica în 
Nr- viitor,

i-

drumul înaintașilor noștrii lu
ptători pentru: dreptate, liber
tate, democrație și independență

— Această independență 
trebuie asigurată prin relațiuni 
prietenești ni Națiunile Unite și 
in (Special cu U. R. S, S, și ,cu 
vecinii noștri iar in interior cu 
celelalte forțe democratice.

1 recând apoi la problema 
hgerilor care se apropie dl. 
col- Fianti a spus :

Preocupările actuale ale or
ganizației noastre sunt dirija
te in vederea obținerii succesu
lui in bitalia alegerilor. Ală
turi de partidele din B. P. I >, ,și 
intr'o perfecta solidairtate T în
țelegere vom depune toate e-
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forturile noastre pentru promo
varea și atingerea țelurilor ca
re stau la baza „Platformei 
Program a B. P.D,”,

Problema alegerilor preocu
pă azi în înalt grad massele 
populare care-și clau seama a- 
cum mai mult ca oricând de ne
cesitatea unui deplin succes al 
democrației împotriva reacțiu- 
nii.

Așa se explică de altfel rcac- 
țiunea violentă a resturilor fas
ciste din ultimul timp cari re
curg la acțiuni disperate pentru 
a-și salva pozițiile. Amenința
te să dispară ele fac ultimele 
încercări pentru menținerea la 
suprafață, încercare care le a- 
fundâ și n | ii tare și care-i deter
mină să jaiarda orice control al 
faptelor lor. Știind acest lucru 
vom înțelege că violentele ma
nifestări din ultimul timp nu-s 
dovadă de forță ci țje Slăbiciune.

Ele vor putea totuși deveni 
favorabile reacțiunii dacă forțe
le democratice nu ripostează și 
nu stăpânesc la timp și în mod 
Ijotărît aceste manifestări ten
dențioase. Democrația trebuc 
Țeci să fie vigilentă, iar fie
care cetățean conștient gata să 
lupte pentru a înfrânge orice

(Continuare în pag 3-a)

ATITUDINEAGUVERNULUI
față de provocările din Universități

— Declarațiile t«v. Teoliari Georgescu —

In ziua de 2o Iunie a. c., dc- 
ffnii facultăților din Capitală,! ăn 
frunte cu d. rector A]. Rosetti, 
au fost primiți în audiență de 
tov. ministru de intcrnej'rcohari 
Georgescu, pentru a se discuta 
unele probleme legate de via
ța universitară.

D-nii profesori infeesândru-se 
de cauzele care au [determinat a- 
rcstarca câtorva studenți cî a u- 
nor profesori care s’au dedat u- 
nor manifestări huliganice, tov. 
ministru Teoliari Georgescu a 
dat printre altle - următo.,- 
rcle lămuriri:

„Frebiie .să stabilesc, în 
nrinwl fund, un lucru, Guvernul 
d n care fac parte, este hot.ărît 
a sprijini, din toate puterile, 
.tiinfia și pășunii de știință, pe 
toți .acei cari prin munca lor, 
aduc binele poporului nostru, 
frebue să constatăm însă, un

UN AN 
dela primul congres 
al,,Fr«rtuluiPlu|>Hl«rB

noastre, plug&- 
s’a adunat în con

reprezentanți ăi

Cu ocazia împlinirii unui an 
dela primul congres liber al 
plugărimii române deschis la *24 
iunie 1945 dl dr. Petru Groza, 
președintele consiliului de mi
niștrii, publică sub titlul de mai 
sus următorul articol apărut în 
„Frontul Plugarilor” organul de 
luptă al plugărimii dipEomânia.

Se împlinește astăzi un an de 
când, - pentru prima dată în 
istoria Țării 
rim.ea liberă 
greș.

Adevărații 
poporului s’au întrunit în Par
lamentul României, aducând a- 
colo cuvântul lor greu de e- , 
>periență și înțelepciune.

Prin partidul nostru, al Fr. 
Plugarilor devenit una din ma
rile forțe politice, țărănimeavși-a 
căpătat locul ei cuvenit în con
ducerea poporului pe drumul 
larg și luminos al unui viitor 
mai bun, la care și suferințele,, 
și munca și însușirile lui îi dau 
îndreptățire.

Când, în urmă cit ani, pe pla
iurile Hunedorene, cei câțiva 
luptători neînfricați, limpezi la 
minte și cinstiți la suflet, au 
pornit împotriva minciunii și a 
oprimării, ei au știut că piedici 
nenumărate vor sta î gealei lor, 
dar aii purtat neclintită credința 
în izbândă.

Și în adevăr, iată că, în to
iul unei lupte grele ^pâraiele din 
munți, din câmpii, s’au adunat 
tot mai strâns la un loc, până 
au devenit valuri puternice, a- 
cele valuri populare cari au a- 
rătat Capitalei acum 1 an, vi
goarea și adâncimea lor.

Această schimbare fundamen
tală în istoria poporului nostru 
s’a putut înfăptui datorită spiri
tului de organizare și a'/niței 
frățești cu muncitorimea și căr
turarii cinstiți ai acestei țări. A- 

a

alt lucru: in Universitate (nu tot
deauna lucrurile au mers așa, 
precum interesele țării ar fi ce
rut.

L: Cluj s'a declarat o grevă, 
o greva cu un caracter hotărît 
reacționar și care nu putea sa 
făcu decât iau țarii, înăuntru 
și in alara.

Și in aceasta situație, o parte
,’roic.,orilor Țin Cluj declară 

ca nu se amestecă, pcntruca ei 
nu fac politica, ei sunt neutri. 
4 Acei cari au provocat greva, 
au încercat ca ea sa fie extinsă 
la timișoara, lași, Brașov. cău- 
taiidlt-se a >■ : ar ta c3 greva 
are un caracter I udențesC, deși, 
în realitate, avea un caracter 
politic anti-național.

Și la București am asistat în 
ultimele apt,amâni la agitația! u- 
-jor grupe de stu.lenți, ța înccr-

(Cantirirarn In )•« 3)
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2 ZORI NOI

Un an dela primul congres al „Frontului Plugarilor”
(Urmare dic pa£. l-a)

lnchi<le'i,e«i
carsurilor la școala de conducătoare 

de cămine casnice din Petroșani

ceasta nu trebuie s’o uităm ni
ciodată-

Aceasta trebue să ne arate 
că în drumul nostru țnai departe 
pentru consolidarea drepturilor 
cucerite și pentru făurirea u- 
nei Românii democratice șî in
dependente, cele două condiții 
care ne-au asigurat primele iz- 
bânz' rămân la fel de necesare.

La 24 Iunie 1945, — data 
Congresului nostru general, — 
ne găseam abia la vre-o 3 luni 
dela înfăptuirea reformei agra
re. t

In desbaterile în cari au avut 
loc atunci, și în care plugări- 
me-a â* adus marea ei pricepere 
și cumpănire, desmintind încă 
odată o reacțiune care afirma 
interesat că țărănimea nu se 
ponte conduce singură multe 
probleme au fost puse și multe 
goluții au fost date.

Guvernul a mers pe linia ho- 
tărîrilor Congresului, și parte 
din rezoluțiile sale au fost îm
plinite. Reforma agrară este 
pe cale de a fi desăvârșită cu 
ajutorul plugarilor înșiși, iat tit
lurile de proprietate au și înce
put a fi împărțite fu diferite col
țuri ale țării.

O munca fără preget s’a des
fășurat, pentru a Isc pune la în
demâna plugărimii, în campa
nia de toainnai ca și în cea de 
primăvară, mijloace care să ne 
asigure rodul bogat al munci
lor depc ogoare.

Luptând împotriva speculan
ților, guvernul s’a străduit sa 
pună la îndemâna plugarului, 
toate mărfurile de care are tre
buință, la prețuri oficiale, spri
jinind creearea de cooperative 
și dând țăranului direct, posi
bilitatea de p se gospodării cu 
folos.

Instalarea
noului ajutor

v de primar la 
Hunedoara

In fața reprezentanților F. N. 
D- local, a tuturor delegaților 
dip_ Sindicate și autorități și ș 
funcționarilor din Primăria o- 
rașului ,a avut locTîn ziua deT8 
{jipiie a. c., instalarea'Ajutorului 
de Primar al orașulufHnincdon- 
ra in persoana cț-lui Scurt Fran- 
cisc, om popular, democrat și 
sjmpatizat de toată, populația. 
Dl. Prefect p fost reprezentat 
prm dl. Pretor Bodeai I. Au luat 
cuvântul cu acest prilej: tov. 
Primar al p cașului, l/ig. Tudo- 
rică Spirea, tov. Buta, preșe
dintele Sindicatului M]ici|or Me
seriași, noul Ajutor de Primar, 
șî dl. Pretor Bodca loan, ulti
mul arătând sarcinile carî stau 
azi m față noului ajutor de pri
mar și care nu sunt deloc ușoa
re. ,

Desigur, mai avem greutăți. 
Suntem la începutul drumului. 
Dar nu există piedică ce poate 
sta în calea imensei1 forțe a 'plu
gărimii, stând alături cu mun
citorimea dela orașe și cu in
telectualii progresișt i. Marile 
năzuințe ale plugărimii noastre, 
acelea cari au mai rămas 'de îm
plinit se găsesc înscrise în Plat
forma Program a Blocului Par
tidelor Democrate.

Ridicarea nivelului de viață 
a satelor noastre, drumul des
chis către cultură și'lumină, vor 
deveni realitate prin înfăptuirea

Se va efectua un import 
masiv de piei și utilaj industrial 
Majoritatea materiilor prime iwpwtate v«r fi afectate 
pMitru confecționarea de încălțăminte țărănească

Consiliul Superior Economic 
s’a ocupat într’o ședință spe
cială de situația industriei pielă
riei constatându-se pe de o 
parte insuficiența materiei pri
me, produselor ajutătoare, și 
necesitatea refacerii utilajului in
dustria], iar pe de alta, nevoia 
imediată de a se organiza un 
import masiv care să pcopere li
psurile din acest sector.

In acest scop, se va efectua 
un import masiv de~pici. Trata
tivele în qcjiastă direcție cu 
străinătatea sunt foarte avansate, 
ele având tot sprijinul D-lui Dr. 
Petru Groza, președintele (Con
siliului de Miniștri’.

Datorita acestor eforturi se 
speră că cel mai,târziu în cursul 
lunii Septembrie primul trans
port de piei brute va sosi în'ța- 
ră din America. Deasemcnea se 
mai așteaptă achiziționarea de 
mărfuri similare difi Italiajși O- 
ricntul Apropiat. In general, se 
contează deocamdată pe cca.

——— B ■ W1II ■ W I

In fața unui public numeros 
p’a desfășurat Marți 18 lume 
a. c., în sala teatrului .JJh, Di- 
ma” din Deva un frumos prog
ram artisfic prezentat în cad
rul Arlus-ului de ansamblul ar
tistic dc su bcondticereaijtii S’er- 
giu Rusov.

Ansamblul compus din solo, 
<^or, orchestră de balalaici și 
dansuri rusești a fost primit cu 
simpatic prilejuind o frumoasă 
manifestație dc prietenie pen
tru poporul sovietic și arta sa.

Deosebit de aplaudate au 
fost: „Mazurca" — balalaici; 
„Troica" Hăidaru-solo; „Dorul 
de Patrie" și „Iubita lui" Scr- 

acestui program.
întărind organizarea noastră 

ducând lumina acolo unde ea 
im e completă s’au tnai e ascun
să de minciuna reacționară, să 
ne pregătim și pentru' examenul 
care ne așteaptă-

Alegerile se apropie. Ele tre
bue să însemne zdrobirea de o 
potrivă a reaefiunii și consoli
darea pe veci a democrației. In 
chipul acesta, vom așeza teme
lie de granit viitorului nostru, 
al plugărimii așa cum am dorit 
să-l făurim noi, și în Congresul 
general de acum 1 an.

5oo vagoane de piei brute de 
provenință americană și 2oo va
goane din țările Orientului A- 
propiat.

Deosebit de acest program 
s’a mai hotărît să' se aducă ma
șinile necesare din Ceho-Slova- 
cia gi piese de schimb din Elve
ția și Austria.

Valoarea ■ârfurilor

Valoarea totală a mărfurilor 
ărătate mai sus, materii pri
me, materiale și mașini, — este 
de cca. 2o miliarde'lei.

Majoritatea materiilor prime 
importate va fi afect ață pentru 
confecționare de încălțăminte 
țărăneasca. S’au programat 
astfel dupăa fectuarea Im
porturilor — fabricarea a ‘2 (mi
lioane de bocanci. Se vor rezer
va easemeni stocuri apreciate 
de încălțăminte pentru nevoile 
cconomatelor de salariați și a- 
le populației nevoiașe.

giu Rusov- solo; „Pe-mi cal 
breaz" marș partizan cor ș"i ba
lalaici; iar cântecul „In cinstei 
lumii" fantezie muzicală a tre
buit să fie repetat’ într’atâț a 
plăcut publicului. Programul 
muzical a fost încheiat cu „în
chinare lui Stalin”, ceeacc a 
provoca! ropote de aplauze la 
adresa (icncralissiniuhii Stalin.

Ultima parte din program a 
fost format din douiț dansuri ru
sești, executate în duict de ade- 
vărați maiștri în arta dansului

Zilele următoare ansamblul 
s’a deplasat la Petroșani tinde 
Q prezentat două spectacole cu 
săli a rhiplinc. 

loc la Petroșani serbarea de 
închidere a școlii de conducă
toare de cămine casnice deschi
să din inițiativa secțiunii locale 
a F. F. D. R„ pentru femeile 
ce urmează să plece la țară, în 
scopul de a conduce căminele 
să adăpostească copiii femeilor 
dela țară în timpul muncilor, 
agricole.

La închidere au participat e- 
levelor și lectorii școalei.

Publicațiune
Primim de la Cooperativa 

»HOR1A« Deva, următoa» 
rele :

In ultimele luni cooperativa 
^u a fost în stare să aprovizio
neze pe membrii săi, in măsura 
celor prevăzute în planul ei de 
activitate. Acest fapt se'datoreș- 
tc in primul rând lipsei accen
tuate de capital, din cauza ur
cării prețurilor din ultimele lu
ni.

Cooperativa noa.strl i.tima- 
rând astăzi circa 18oo membrii 
cu un capital de circa 14.ooo.ooo 
lei, ținând seama de prețu
rile mărfurilor, nu mai' are po
sibilitatea să fiacă față obliga
țiunilor către consumatori.

Fenomenul crizei monetare, c- 
ste generală și a fost analizată 
de către Institutul Național al 
Cooperației în ședința din 4 A- 
prilie a. c , în urma căreia s’a 
adus Decizia Nr. 2313 1946,'prin 
care partea socială minimală, 
fixata de legea pentru organi
zarea cooperației la le? oooo, 
se majorează la lei 5o.ooo.

Consiliul de administrație so
cotește ca salutară măsură lua
ta de 1 nstitutul Național al Coo
perației și este convins, că la 
rândul lor, și membru coopera- 
t'yei vor înțelege și vor aprecia 
în mod just, decizia data, meni
ta să.asigure propășirea coope
rației.

Facem un călduros apel către 
toți membrii, să complecteze 
părțile sociale la plafonul mini
mal, fixat La lei 5o.ooo, in ter
menul fixat.

Pentru la veni în ajutorul ce
lor irulți, cu salarii mici, am 
stabilit completarea capitalului 
în următoarele rate: 

Lei 15.ooo până la data dc
Iulie 1946.
Lei 15.000 piua h data dc
August 1946.
Lei 1 o.ooo nîii’> Ia data dc
Scptcmbbrie 1946. i

Dacă membrii coon rativei
noastre vor înțelege însemnă
tatea sporirii canilaliilui social, 
suntem convinși c> aprovizio
narea va fi reala-datorita fondu
rilor de care vom dispune și 
măsurilor ce s’au luat de către 
Federația Cooperativelor dc 
consum Or.ișăncști.

D-nii membrii tccopm atori, 
simt rugați a achita în terni n 
ratele stabilite, la Casieria ( ( >- 
perativei, str. Reg. Fcrdinand 
Nr. 1

Consiliul 'c Ad-țic

Prietena Boieru, a vorbit de
spre importanța Federației, care 
unește toate femeile în lupta 
comună pentru pace și demo 
crație și despre importau 
ța muncii la țara, despre ridi
carea nivelului de traifal sătene 
lor noastre.

Pr etena Grigorescu conducă
toarea școalei, a dat elevelor 
prețioase î ndrumări pentru 
munca ce o vor depune.

Din partea elevelor, au vor
bit prietenele Ana Groza' și Bai- 
na Mar’a, care mulțumind'lecto- 
ri|o pentru străduința lor, ’^-aii 
luat angajamenutl să pună în 
aplicare p? teren cunoștințele a- 
Șiimilate în această școala.

Cu ferma hotărîre dea munci 
și ajuta pe surorile lor dela sa- 
'te, absolventele scolii au ple
cat neutru a sprijini frumoasa 
inițiativă pe care F.T. D R. 
împreună cuC. Cu'M’ au luat-o 
de a înființa cămine de zi la 
sate, spr? a veni în ajutorul ță
ranilor.

FEMȘTLE
U, F. A. FL-iste din
Valea-JîuJui lucrează
ia producția de cărbuni

Femeile LL F. A R,-iste din 
toată Valea Jiului, au hotărît sa 
contribuie la mărirea producției 
formând echipe care lucrcazâdpe 
rând câte o zi la preparațîe, la 
banda de bulgări unde se în
carcă cărbunii ce merg la spă
lătorie.

Prima echipa care a prestat 
muncă de acest gen a eșit la 
Petroșani în ziua deTJ luniejff or- 
mată din prietenele: Boieriu O- 
livia, Cioflica Ana, Bordulea E- 
lisabeta, Stanciu Francisca, și 
Brăndea Ana. A doua echipă 
din Petroșani a lucrat, în ziua de 
14 Iunie, |a Preparația din Pe
trila.
Din această echipă au făcut parte 
prietenele: Nagy Maria, Ciofli
ca Ana, Mareș Ecatcrina.’Dobay 
Elisabeta, Marton Matilda, și 
[Droblici Maria.

Tot la Preparata Petrila au 
lucrat prietenele: Rilău Ana, 
Sura Margareta, Kando Ana, 
Sukan Emilia, din Petrila.

Din Aninoasa au lucrat prie
tenele: Câmpcanu Avaria, Flir- 
ca Maria, Itiszcn Livi.a, Pan 
Varvara, și Gosa luliana.

Femeile din Lonea au contri-
Imit și el? cu o cchip i compusA 
(Iii prietenele Trezaka Maria, 
Barna Ema, Ignat Ecatcriua, 
Lugea Mai a și t rișau Livia

Frumoasa acțiune întreprinsă 
dc femeile din Valea Jiului, dc 
a contribui la n irirca pro
ducției, este o pil ii demna de 
urmat de toți cei ce vor să se 
jiiicnJicze in mari i opera de 
refacere a ț irii, pentru asigu
rarea unui viitor mai bun n, 
mai fericit poporului întreg.
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Marți 18 Iunie a. t., a avut 
loc la Petroșani o/mare adunare 
publică, convocată de. Organi
zația locală a Partidului Comu
nist Român. (Ședința a fost des
chisă prin intonarea „Interna
ționalei” și a „Imnului Minier”, 
după care tov. Martin, secrera- 
ru! Organizației locale dă cu
vântul tov. dr. Rădulescu care 
a vorbit despre poziția P. C. 
R. față de intelectuali. Amintind 
ca sv, b regimurile trecute inte
lectualitatea n’a fost prețuită la 
nivelul său, fapt cârd a determi
nat în bună parte greșita p- 
rientare a unor intelectuali, tov. 
dr. Rădulescu spune că în o- 
pera de reală democratizare în
treprinsă de Partidul Comunist 
Român, împreună cu forțeleț de
mocratice, intelectualității i-se 
deschid imense posibilități de 
muncă creatoare.

Arătând că în Marea Revolu
ție Franceză, Marea Revoluție 
Rusă, și ’fnjișcările revoluționa
re din 1848 deja noi, intelec
tualii au jucat up ro Ide frunte, 
tov. dr Rădulescu închee fă
când un apel către toți inte
lectualii să vină alături de P. C, 
R , continuatorul celor maMau- 
ne tradiții de lupt ăale poporu
lui nostru, pentruca alături dc 
toți oamenii muncii să lupte 
pentru fericirea poporului ro
mân pentru o țară cu adevărat 
libera și independentă.

Tov. dr. Farcaș a făcut o e- 
xpunere în acelaș sens în lim-

pul»ISce ale
ba maghiară. In încheere Iov, 
Crețu loan, secretarul Raionalei 
Valea J iului a^xțpusțfeituația po
litic internă și externă, privită

Viață de Partid

prin lumina ultimelor evenimen
te ședința s’a încheiat într’o at
mosferă de înfrățire între mun
citori și intelectuali.

A £«b VmB
vorbit despre „Poziția Partidu
lui Comunist Român fața de in
telectuali”.

Expunerea în limba maghia
ră a fost făcută de tov. Bara- 
baș. |

Duminică 16 Iunie a. c„ 'la 
Vulcan a avut loco adunare pu
blică a Fț. C, R, la care au luat 
cuvântul tov. Crețu, secret. Ra
ionalei Valea Jiului și tov. in
spector inginer Florescu care a

!c«an

esetâwulufi de
oa ©i°«5» S» *€• St» ‘îDevoi S

Vineri 21 Iunie a', c., a avut 
loc la Deva ședința de activ 
a Org. P. C, R, din localitate, 
Luând cuvântul tov. Avram, 
vorbește despre situația politi
că internă și externă, după ca
re tovarășa Crăciunescu desvol- 
tă subiectul: „Femeia și poli
tica”. Arătând suferințele la 
care au fost supuse femeile în 
Jjecut, și explicând de ce este 
necesar ca femeile să facă poli- 
tjpă, face un ape] la tofe femei
le de a țsefJUnii pentru a-șț putea 
apăra drepturile și libertățile 
fie care le-au căpătat dela 
vernul dr. Petru Groza.

Tov Mihalcea vorbește 
pre importanța muncii la

gu-

des- 
sate

Citiți răspândiți ^«rul
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O nouă agresiune mani stă la Brad Â
Tn ziua de 17 Iunie a. c., ma

niatul Vințan Traian fost legio
nar notoriu împreună cu un alt 
manist Biro Arghir din comu
na Brad au atacat și bătut fără 
nici un motiv pe "tânărul Waisz 
Solomon-

Nu este prima dată când nia- 
nistul Vințan Traian aplică în 
mod fățiș metodele legionare 
din trecut aduse cu el ca moste- 
n re în noul său partid partidul 
d-lui luliu Maniu, Acest bătăuș

CONGRESUL
Partidului Național Popular

(Urmare din pag I)

încercare de ă răsturna ordinea 
democratica a țarii.

De acest lucru săj/ic dăm sea
ma cu toții și strâns uniți în ju
rul „Platformei Program” să âic 
facem un crez în a lămuri ma- 
sselc populare dc însemnătatea 
alegerilor ce vor avea loc și 
de concursul real care trebue 
acordat guvernului dr. Petru 
Groza.

ordinar este acelaș care la daAi 
de 16 Februarie a. c. a atacat 
împreună cu a]fi derbedei^ediul 
Partidului Comunist din Brad. 
El este acelaș care împreună cu 
un a]t legionar Oabor Teodor 
a bătut fără motiv pe tânărul 
progresist Berci la data de .25 
Februarie a. c., și tot țel este a- 
cc]a care nu pierde nici-o ocazie 
pentru a-și manifesta sentimen
tele sale reacționare și șovine.

Fost ucenic la AtelicrelețC. F. 
R. Simcria el a fost ridicat la 
rangul de funcționar la Socic- 
taea ,,Mica” sub rcgîmul an- 
fonescian ca o răsplată pentru 
meritele lui în susținereai<icestui 
regim de tristă amintire.

Un astfel dc om nu onorează 
desigur nici corpul funcționă
resc din care face parte. Ce
rem și credem că cel puțin de 
astă dată Justiția își va face da
toria sancționându-i după merit 
după cum Sindicatul Funcționa
rilor Soc. Mica va trebui să ia 
măsuri contra acestui individ 
care nu face decât să-l compro
mită. I

și despre felul cum' trebue dusă 
această muncă.

In continuare tov. Butariu/se- 
cretar Organizatoric al Regio
nalei Valea Jiului, după ce a- 
nunță unele schimbări organi
zatorice făcute în Org. locală, 
face o complecta re -a momentu
lui politic insistând mai ales a- 
supra metodelor cu care 'guver- 
fîele manisto-brătieniste au con
cis țara în trecut și cum ar 
vrea S’o conducă din nou. Po
porul nostru s’a deșteptat Insă 
și nu se va mai lăsa târât de 
minciunile lor. Strâns uhit în 
jurul „Blocului Partidelor De- 
ipocratice” victoria democrației 
va fi asigurată a încheiat tov. 
flutariu.

Tov. Lazăr Simion, mulțume
ște tuturor tov-ilor pentru con
cursul pe icare i 1 Lau dat tot 
timpul cât a fost la conducerea 
ațestei Organizații. Vorbește a- 
poi despre disciplina de partid 
și despre vigilență, care trebue 
să fie maî mari, pentru a putea 
duce lupta noastră cu succes. 
Ipcheic urând spor la muncă.

Tov. Ohiță'Ilic noul secretar 
al Organizației locale, mulțume
ște tov. Lazăr "Simion pentru 
munca 
fost în 
findu-și 
muncii
binele și progresul întregului 
popor.

depusă tot timpul cât a 
fruntea acestei Org. lu- 
angajamentul că va 
cu toate eforturile pt.

Convocare
Liceul dc fete „Regina Mă

ria”, din Deva convoacă aduna
re generală a Comitetului Șco
lar in ziua dc 3o Iunie ora lo. 
dimineața în localul Lic. Dccc- 
ba| pentru aprobarea contului 
dc gestiune pe anul 1915 -16 și 
bugetul pe anul 1946/17.

Daca nu se va întruni nuniă- 
țul legal Sde, membrii adunarea 
se va ține în 7 Iulie la aceiași oră, 
cu orice număr de membrii.

Degrevări acordate economatelor
la articolele de

In „M. O.”, ai apărut decretul 
prin care se acordă salariați- 
lor de toate categoriile mari 
degrăvări fiscale la încălțămin
te, îmbrăcăminte, produse ali
mentare. Pe baza acestui de
cret autoritățile de resort au fi
xat noi prețuri la acesîe măr
furi. In acest sens, Comisariatul 
tul general a jprețurilop a dat o 
decizie privind încălțămintea 
vândută salariaților. Prețurile

mare consum
variază după lucrătura încălță
mintei și calitatea materialului 
utilizat. •

Se ia drept preț pilon, achi
ziționarea bocancilor muncito
rești care se voh vinde pe viitor 
cu cca. 99oo lei perechea; pan
tofii bărbătești revin la cca. una 
sută mi ii lei, ghetele bărbătești 
Ia 113.000, iar pantofii’de damă 
la cca. 76.ooo lei perechea,

Atitudinea guvernului
fată de provocările din Universități

— Declarațiile tov Teohari Georgescu —
Urmire din

cări de a se trece la grevă.
Fără îndoială că spiritul pa

triotic al multor profesori și al 
studențimii democrate a făcut 
ca, în Capitală, marea massă a 
studenților să nu se lase antre
nată în acțiuni politice, dăună
toare țării și studențimii însăși.

Dar și grație intervenției au
torităților și faptului că guver
nul s’a arătat hptărît/s’a împie
dicat ca o minoritate turbulentă 
să terorizeze marea majoritate 
a studenților doritori să învețe 
carte.

Ce s’a întâmplat la lo Mai? 
Un grup de tulburanți s’a dedat 
la manifestații huliganice. In 
fruntea lor stăteau câțiva stu- 
denți, după cum înț fruntea unor 
alte acțiuni dăunătoare țării., a 
unor organizații subversive stau 
pe lângă alții, și câțiva studenți 
reacționari.

lată unde au ajuns unii stu
denți. Dv. sunteți dascălii lor. 
Conștiința îmi dictează să pri
vesc cu (pț grije patriotică la 
ceeace se petrece în Universi
tate. Este și o datorie față de 
țară.

Dar, ’aicum să vedem, ce se 
petrece în unele Facultăți? Ac
țiuni șovine și antisemite, se ia 
atitudine deschis împotriva gu
vernului și a regimului democ
rat și se găsesc uiiii 
cari sprijină aceste 
ri.

Noi 
«știința 
știința
iea, să splrijinim pe ace' sludcn- 
(i, cari, într’un spirit patriotic 
V văd ce. studii.

Dcaccca suntem hotăriți si a- 
părăm știința împotriva acelo
ra, care încearcă să o compro
mit i, indiferent cine sunt ci. Dv. 
veți înțelege că dacă măsurile 
noastre se abat asupra amor stu- 
dv nți sau profesori, n’o facem 
cu scopul de a ?|>vi în 'ci^ci pen
tru a apăra interesele studen
țimii, ca si ale Dvs..

In țara romanească, nu pot

profesori, 
manifestă-

sprijinim
servesc

înțelegem să 
și pe cei cari 
să sprijinim IJnivcrsita-

pag. la

exista două politici: o politică 
împotriva ei. Libertatea, da, 
pentru toate partidele existente, 
Dar pentru pcei care caută să 
transforme câmpul Universității 
într’o arenă de luptă împotriva 
guvernului și a regimului de
mocratic, nu poate exîsta nici o- 
toleranță.

Dv., d>-lor rectori și decani, 
veți avea întregul nostru spri
jin, pentru ca sarcinile ce de
curg diin calitățile dv., să fie 
ușurate”.

La întrebarea d-lui pro-rec- 
tor Anghelescu, dacă bandele 
cari au terorizat populația Clu- 
iului, nu erau formate din pro- 
vocători maghiari, tov. ministru 
Teohari Georgescu arată că nu 
există nici o deosebire: provo- 1 
catorii maghiari merg mână în 
mână cu cei români.

Acei cari au împins la grevă, 
au făcut jocul dușmanilor din
ăuntru și de dincolo de grani
ță.

In continuare, tov. ministru a 
arătat:

„Nu 
sitatea 
cuiburi
libertății poporului”.

„Înțelegeți desigur că este ne
cesar să luăm măsuri când inte
resele țării și ale instituțiilor de 
promovare a științei o cer. Dv. 
cunoașteți situația studenților, a 
cantinelor, a căminelor lor- O- 
cupați-vă de acest lucru, cereți 
sprijinul guvernului și tot ce e- 
ste omenește 
ce.

Mi-a părut 
dc vorbă cu
'• linii din Dv.fsă fi fostiiiflueji- 
țați dc acei cari au interesul să 
\ creadă că Ministrul de In
terne--a drslănțuît „teroarea” 
In țar?. V’ațT putut convinge că 
nu a fost decât o campanie ten- 
•'«■riirk^să Vă stau oricând la 
•'poziție neutru ,a va da lămu 
ririle și sprijinul necesar”. — 
A încheiat tov. ministrul Tcoha- 
ri Georgescu lămuririle date.

vom permite ca Univer- 
să fie transformată în 
provăcătoare împotriva

posibil, vom fa-

bine că am stat 
Dx E posibil ca
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a reușit să formeze noul guvern de coaliție francez
Colaborează M.țR. P, comuniști și socialiștii

BRAZAV1LLE. — Dl. Bidault 
a continuat în cursul zilei de 
Duminecă consultările în vede
rea constituirii noului guvern.

«

'PARIS. — Partidul Comuni
st a acceptat Duminecă seara 
sa între într’un guvern de coa
liție prezidat de dl. Bidault, care 
a căzut de acord să mărească 
imediat salariile.

Jaqu'es Duclos și Thorez au 
avut Duminecă seara o întreve
dere cu dl. Bidault.* .*

PARIS. — In cursu^nopții de 
Duminecă socialiștii au accep
tat să intre în noul guvern pre
zidat de dl- Bidault.

Cum sânt repartizate 
portafolirle

PARIS. — Duminică noapte 
)a ora l,3o s’a anunțat că dl,|Bi- 
dault a alcătuit noul guvern fran 
CCZ.

D|. Bidault mai deține în afa- 
m de Președinție, și portofoliul 
afacerilor străine. Maurice Tho- 
tcz și’Felix Oouirlsunt Vicepre- 
țedirtți ai consiliului de miniștri.

Mișcarea Populară Republica

Consiliul economic si social al 0. N. U.
1

și a îocheiat prima sesiune a lucrărilor
LONDRA. — La Nevf-york, 

Consiliul economic și social al 
O. N. U,și-a încheiat prima se
siune după o lună de lucru. 
Printre realizările principale a- 
le consiliului sunt și următoare
le:

El a numit o comisiune per
manentă a drepturilor omului 
pentru formularea unui proect 
de lege a întregii omeniri Con
siliul s’a ocupat apoi de problc-

PROCESUL
LUI MIHAILOVICI
LONDRA. - Duminecă la 

Belgrad, fostul ministru de ju
stiție jugoslav a fost confrun
tat cu Mihailovici. Mihailovici a 
declarat ca acesta i-a cerut aju
tor pentru ca să fugă din J|U- 
gosjavia. El a recunoscut că a- 
trimis un memoriu fostul »ui 
rege Petru, guvernului jugos- 
Jav dcla Londra și guvernelor 
aliate în care protesta împotri
va ajutorului dat de aliații Miș
cării Naționale de Eliberare 
condusă de mareșalul Tito. 

nă deține portofoliile: finanțe, 
justiție, populație, forțele ar
mate, economia națională, exter
nele.

Particnu comunist deține: ar
mamentul, producția industrială, 
munca, sănătatea publică, fo
știi luptători și victimele; de răz
boi și reconstrucția.

Socialiștii dețin: internele, a- 
gricultura, educația națională, 
lucrările publice, transporturile 
și coloniile.
■f ■■■ .wWWWWWW

au început să scoată capul 
în Italia

LONDRA. - Coresponden
tul din Roma al postului de ra
dio Londra ța anunțat că înce
pând de săptămâna trecutâ<când 
guvernul italian a ^nulat sentin
ța pronunțată mai înainte "îm
potriva mai multor ziariști cu- 
noscuți din timpul lut Mussolini, 
câteva semnături fasciste au și 
început să apară în presa ita
liană. Generalul Roata care este 

ma transporturilor în întreaga 
lume. Reconstrucția regiunilor 
devastate ațe lumii a constituit 
unul din numeroasele subiecte 
discutate-

-y ȘTIRI. SCURTA -
NEW' - DELF1Y. — Partidul 

congresist a hotar îf sa respingă 
planul britanic ce preconiza al
cătuirea unui guvern provizo
riu al 1 ndiei.

*
CAIRO. O revist'ipegiptea- 

n;l publică un articol rui care cri
tica amestecul englezilor în a- 
facerilc interne ale Egiptuluiț

«

SANGHAy. Toate îorțec 
nord-americatic din Sangliay au 
șlat Duminecă în cazărmi pen- 
rru a evita fnrburări deoarece 
Vo.ooo cetățeni au manifestat pe 
strizi împotriva războiului ci
vil. cerând ca forțele americane 
s părăsească China.

*
MOSCOVA. - In cei doi ani 

dcla eliberarea dbmplcctă a re
giunii Leningrad m fost re
stabilite 1167 colhozuri, 62 sov-

Dl. Bidault va prelua și Mini
sterul informațiunilor, unde va 
fi ajutat de un subsecretar de 
Stat.

*

LONDRA. — Noul cabinet 
francez este o coaliție a celor 
trei mari partide, în care M. R. 
P. deține 9 locuri, (D. Bidault 
deține noul post de prim-mini- 
stru și vechiul post de ministru 
de externe), comuniștii dețin 7 
locuri iar socialiștii 6 locuri.

acuzat de guvernul italian că a 
săvârșit crime de război <si pu
blică acum memoriile scrise în 
timpul cât a st^ț ascuns.

SCIZIUNE 
în sânul partidului 

liberal-italian
ROMA. — In sânul partidului 

liberal italian s'a produs o sci
ziune în urma faptului că aripa 
stângă a partidului în frunte cu 
generalul Brozio, ministru de 
război, s’a retras din patrid.

Se crede că generalul 
Brozio și această grupare va a- 
dera la partidul republican.

hozuri și 21 stațiunijde mașini și 
tractoare.

*

LONDRA. — Coresponden
tul din Berlin al ziarului „li
mes” anunță că au început di-ț 
setițiile între reprezentanții bri
tanici și sovietici din' comisiiinca 
de control pentru creiarea urnii 
acord pentru schimbul de măr
furi înt'-e cele două zone.

MOSCOVA. — La Stokholm 
s’a deschis congresul Uniunii 
Tineretului Comunist Suedez. 
Participă delegații din Elveția, 
Austria, IJngfliia și alte țări.

LONDRA. Ambasadorul 
britanic în Egipt a avut Luni o 
întrevedere cu primul ministru 
egiptean în legăturii cu Mtif- 
țiul Ierusalimului care acum se 
arffl în Egipt. ( |

CONFERINȚAr»

MINIȘTRILOR DE EXTERNE DELA PARlS
LONDRA. ■— Locțiitorii mini

ștrilor de externe s’au întrunit 
Duminică seara la Paris spre a 
pregăti materialul pentru ședin

Accelerarea lucrărilor Conferiit» 
Se vor ține câte două ședințe zilnic 

Discutarea frontierelor italiene

PARIS. — In ședința/ de Luni 
dim. a miniștrilor de [externe s’a 
discutat problema frontierelor 
ita]o-austriace.

După amiază, miniștrii de e- 
xterne s’au ocupat de problema 
frontierelor italo-franceze.

Problema cea mai dificilă — 
a frontierelor cu Jugoslavia - 
va fi desbătută într’o ședință 
ulterioară.

Asupra primului punct, re
vendicările austriace prezentate 
numai su b forma unor revendi
cări .neînsemnate, ele au fost 
respinse, frontierele rămânând 
neschimbate.

PRIMUL MINISTRU ALBANEZ 
a sosit în capitala Iugoslaviei

BELGRAD- — Primul mini
stru albanez însoțit de vicepre
ședintele adunării naționale al
baneze, a sosit în capitala Ju- 
jroslaviei într’o vizită amicală.

asupra lucforilor Birtului Execttiv al F. S.
MOSCOVA. — Biroul execu

tiv al Federației Mondiale Sindi
cale a dat următorul)comunicat:

In zilele de 17 — 2o Iunie a. 
a. a avut loc la Moscova în pa
latul sindicatelor, ședința birou
lui executiv al Federației Mon
diale Sindicale.

Biroul executiv a examinat 
următoarele chestiuni din oixli- 
nea de zi:

— Organizarea internă a fe
derației 'Mondiale Sindicale.

Suma cotizațiilor.
Cererile Federației fața de 

O. N. LJ,
-- Rezultatul vizitei comisiei 

sindicale făcute in Germanii.
Relațiile dintre Federație, i 

O. N IJ. I
Constituirea Confederației 

Generale a Muncii din Gresia.
Atitudinea Federației Mon

diale Sindicale fața de regimul 
1 1J nco.

Tratativele cu secțiunile, de 
pioducție internaționale.

— Ajutorul sindicatelor înfță- 

ța de Luni a conferinței. Ei s’au 
ocupat de problema flotei ita
liene precum și de tratatul de 
pace cu România.

Asupra punctului doi, după o 
lungă discuție, consiliul n’a luat 
nici o hotarîre. Aceasta proble
mă va fi desbătută din nou.

H

NEWi - YORK. — Miniștrii 
de externe au inițiat Luni noul 
lor program accelerat, hotarind 
să tină câte doua ședințe til- 
nic.

Dl. Byrrres a propus din nou 
fixarea conferinței de pace! a ce
lor 21 națiuni, pentru 15 Iulie. 
Molotov a propus să'se amâne 
fixarea acestei date măcar cu o 
săpitămână, pentru a se clari
fica situația- j

Pe aerodrom' oaspeții au fost 
întâmpinați de primul ministru 
jugoslav mareșalul Tito și alte 
personalități politice.

rje coloniale și teritoriile sub 
mandat.

Trimiterea unei comisiuni 
a Federației în Japonia.

Apărarea libertăților sin
dicale.

- Convocarea ședinței ia »e- 
o Federației.

In toate chestiunile biroul a 
luat hotărîri pe care le va co
munica (.omitetului Federației 
pertru a fi aprobate și publi
cate.

PALESTINA
sab tutela 0. N. U. ?
NEWJ- YORK- -^Congresul 

organizațiilor industriale din re- 
g unei New-yratk a cerut |>rețe- 
dintcliii I rumân și d-lui Byrnes 
să intervină pe lângă O. N. IJ, 
pentru ca Palestina să fie pusa 
su btiitelajul marilor liațiuni.

I otodată sAi mai cerut ca gu
vernul anurican să demaște 
public declarațiile antisemite fă
cute de dl. Bcvinfîn legătură cu 
emigrarea evreilor în Palestina

Imprimeria Jud llunrdoira — Deva


