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^Frontul Plugarilor din județul Hu
nedoara, răsărit din jos în sus, din su
ferințele unui popor, fără inter/enția ar
tificială atât de compromisă a făurito
rilor de partide, în regiunea Hunedoarei 
și Zărandului, deci tocmai pe meleagu
rile lui Decebal, Horia, Cloșca și Crișan, 
Avram Iancu, meleaguri înaărcate de 
fatalitatea istorică a inițiativelor de tot
deauna ale poporului de țărani, sclavi 
ai gliei, — se simte îndreptățit să strige 
dela un hotar la altul: »Plugari din toate 
colțurile țării, uniți-vă cu noi!«

Din cuvântarea d lui Dr Petru Groza 
rostită in 8 Ianuarie 1933.

O oră cu U.F.A.R.-ul printre recnjții jandarmi

La congresul județean al
„FRONTULUI PLUGARILOR”

Din dorința de a cunoaște 
viața de cazarmă a tinerilor re
cruți din garnizoana noastră!cât 
și pentru a cimenta cât mai 
mult legătura cu armata popo
rului U. F. A R.-ul și-a propus 
să facă o ț^arie de vizite la ca
zărmile care adăpostesc pe re
cruții primului contigent al pă
cii, ctg. 1946.

Săli spațioase, curățenie, ordine..
După ce suntem întâmpina

ți la poarta principală de către 
dl Locot. lonescu Ioan coman
dantul companiei de recruți jan
darmi și de dp. plotonier Badea 
Stan comandantul secund al 
companiei, suntem introduși în 
dormitoarele recruților.

Toate cele trei dormitoare 
sunt instalate în sa^i spațioase, 
luminoase, bine întreținute și 
bine aerisite.

Printre lozincele patriotice cu 
care sunt pavozați pereții, se 
pot vedea portretele M. S. Re
gelui, Oeneralissimului Stalin, și 
dl dr Petru Groza.

Paturile simetric așezate, cu 
cearceafurile albe, sunt expre
sia curățeniei ce domnește pre
tutindeni în cuprinsul acestei 
cazărmi.

Din dormitoare trecem în 
spălător, amenajat cu instalații 
țechnice moderne, iar de aici 
in bucătărie unde printre caza- 
nele uriașe cinci bucătari pre
gătesc 
trupei.

Ori 
ai de 
că ntraăerăr în această cazarmă 
tronează munca, ordinea, și di
sciplina.

Salopete albastre, veselie 
și aplauze

de zor masa de seară a

unde ți se opresc ochii, 
făcut aceiași constatare,

albastre și bocanci noul 
nerăbdători sosirea

cc dl Locot. lonescu

In sala unde urmează să se 
desfășoare programul artistic 
pe care tinerele muncitoare/ l’ati 
pregătit, recruții îmbrăcați in 
salopete 
așteaptă 
noastră.

După 
ne prezintă recruților, începe 
programul printr’o cuvântare 
ținuta de prietena Șerbu Ară
tând starea dc umilință în care 
era ținut soldatul nostru sub re
gimurile trecute, când era tri
mis la muncă pe moșule boie
rești și întrebuințat câ /fată în 
£asă, reliefează grija pe care 
guvernul de azi o poarta oști
rii trecând și la reducerea sta- 
gulul militar la timpul strict ne»

Impreuna cu prietena Elvira 
Almășan președinta U F, A. 
R-ului, prietena Croitoiu, prie
tena Floca, prietena Șerbu și 
o echipă de muncitoare dela fa
brica de perii, ne am deplasat 
într’o după masă în'jnijlocul jr.e- 
cruților din cazarma 3 Trans
misiuni.

cesar, pentru asimilarea instruc
ției respective.

Vestea produce exclamații de 
bucurie și recunoștință pentru 
grija guvernului pe care o po
artă tuturor categoriilor.

Se execută un program de 
muzică instrumentală și corală, 
recitări anecdotice, care sunt 
răsplătite cu prisosință de in
sistente bisări aplauze și cas
cade de râs. Se joacă cu mult 
succes piesa teatrală „Votăm și 
noi”.

Vedere din ,,Țara 
Moților” (Gorunul 
lui Horia)

»Țara Moților* este par
tea de (ară cg> mii b gatft 
1d faptQ mărețe ale țăra
nilor Iobagi ardeleni, care 
au luptat și au murit <n 
luptele pentru libertate și 
dreptate floclaiâ,

Aci, itau mărturie ■ ■ - 
cestor frământări atâtea lo* 
curl sfințite prin lupta și 
sânge.

ȚEBEA, cu falnicul go
run a lui Horia, unde 
Horia rorbea In nopțile 
de wnrl Moților popoalțl 
la umbra secularului gorun 
despre daeptatea iobaj^lof 
și despre lupta lor da e- 
mancipare. La umbra a* 
cistul monument natural 
iși doarme somnul de veci 
|1 celălalt erou al Munți
lor Ap uaanl, A vrem Ianca.

Aci, la umbra gorunului 
lui Floria, la mormAntul Iul 
Avram Iancu a'a pncatlult 
>• 1935 alianța intre Fron
tul Planarilor ,1 Partidul 
Comuniat, nllanțfl ce a'a 
clllt acum la toiul luptei 
pentru pfimânt ,1 demo
crația.

de

a-

Jandarmeria poporului în slujba poporului
Dar ceia ce a stârnit pro

funda admirație a spectatorilor, 
au lost frumoasele jocuri națio
nale executate cu multă artă 
către tinerele muncitoare.

In pauză s’au cântat Ia
cordeon — câteva, — .arii na
ționale, de prin regiunea noa
stră. |

Terminându - și programul 
muncitoarele artiste, au început 
să distribuie țigări, cărți po
ștale, celor o sută cincizeci de 
recruți prezenți.

La sfârșit într’o atmosferă! de 
desăvârșită prietenie recruții 
împreună cu U. F. A R.-istele, 
au înfiripat o sârb- în care toți 
cei prezenți s’au simțit trăind 
aceleași emoții și sentimente de 
mulțumire că după ani grei de 
suferință și război am ajuns să 
vedem încorporat primul con- 
tigent al păcii. j

Qheorghe Pleșu

Azi se deschide ia Deva con 
greșul județean al „Frontului Plu
garilor", pentru alegerea comite
tului de conducere al județului.

Congresul consiitue un eveni
ment important pentru oiașul 
nostru, pentru întreg județul Hu- 
nedora, leagănul Frontului Plvga- 
garllor, născut din suferința și 
nemulțumirile acestui popor alât 
de trudit, șl exploatat în trecut.

Urmați demni ai înfasilor lor 
Horea, Cojea ți Crițau, m’nțlțî 
șl înșelați de partidele „istorice" 
care, după cum spunea țăranul 
Moga la prima adunare a «Fron
tului Plugarilor" se interesau în 
parlament și guvern numai de 
băncile lor, ca Aurel Vlad, care 
striga că „dacă va rămâne con
versiunea atunci pier băncile". — 
țăranii au început tă se organi
zeze în organizația lor plugîreaa- 
că, pornită d;pe meleagurile jude
țului nostru la 8 Ianuarie 1933.

Dela început noua organizație 
care avea în frunte pe conducă
torii de azi ai „Frontului Pluga
rilor" — devenit voinic si răs
pândit pe întreaga țară — a re- 

cun scut necesitatea alianței fră- 
teșd și de nesdrunciiiat cu mun
citorimea dela oraje și aici în 
județul uostru sub gorunul Iui 
Horia in cedrt.l utei impresio
nante adunări înconjurată de frea
mătul Molimei, a fost semnat a- 
cordul dc Front Democratic în 
Decembrie 1935.

Tot la Deva, în ziua de No- 
vembrie 1935, s’a prifectat în 
cadrul unei adunări populare a- 
cordul cu „Uniunea muncitorilor 
șl țăranilor maghsrl din Român’a". 
Oratorii, Jânos Jă:ob, vicepreșe
dintele Madosz-ului șl țăranul Be
lea Miron, azi secretar general al 
„Froniulul Plugarlloi" șl au ridi
cat glasul Împotriva șovinismului 
și au a ă'at necesitatea luptei co
mune pentru interesele celor două 
popoare conlocuitoare.

Azi, după sn> grei de teroare și 
rizboi — Hm o în care forțele de
mocratice au suferit cea mai 
neagră prlg ană sil.tr să lucreze 
io iFgxl tate —poporul român — 
datorită victoriilor Armatei Roșii 
șl aliate la care la 23 August 1944, 
s’a alăturat șl A’mata Română, da- 
torliă politicei juste și perseve
rente duse de forțele cu adevărat 
democratice — este liber. El poate 
să-și făuiească forma de viață cea 
mai potrivită structurei sale eco
nomice.

Congresul județean de azi ou 
se mai ține sub teroarea baione
telor, ca primul congres al „Fron
tului Plugarilor" din 18 Aprilie 
1933. /

Conducătorii țărănimii nu vor 
mat fl în zilele următoare con
gresului, tâ âțl pela poliții șl dați 
în judecată pentru „agitație con
tra statului".

Cek 17 puncte program ale 
„Frontului Plugarilor" „făurite în 

ConfinM«t in pag. Z-a)

Un nou transport de 
cereale din U.R.S.S. 
repartizat Jud. Hunedoara

In intervalul dela J24 i3o Iu
nie a. c., au fost aduse în jude
țul nostru din cerealele sosite 
din U. R. S. S. următoarel^_can- 
tifâți:

4 vagoane de grâu, 17 va
goane de orz, și 8 vagoane de 
porumb, care vor fi distribuite 
cconomatelor și celor mai lip
siți prin comisia județeană de 
distribuire. Pâinea populației 
din județul Hunedoara'este ast
fel pe plin asigurată până la 
noua recoltă.
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PENȚ21

0 tânără femeie ucisă și jefuită 
la Deva

k ÎNCEPUT secerișul
Ministerul Agriculturii și Do

meniilor comunică următoarele/ 
în legătură cu situația agrico
lă :

Precipitațiunije .-i temperatu
ra din ultimile săptămâni au 
fost favorabile coacerii cerea
lelor semănate de timpuriu. In 
Câmpia Dunării și în Câmpia 
de Vest a țării a început se
ceratul grâului care se prezin
tă foarte bine din punct de ve
dere al calității.

Porumbul se prezintă în ge
neral bine. Are o înălțime mi
jlocie de 1 m., iar în terenurile

Oiumul pentru treerat se 
va plăti în natură 

câte procente vor putea 
reține proprietarii de macini?

In Monitorul Oficial nj. 14o 
d*n 2o lume a. c, <apărut^deci- 
za ninustcr.aUi prin <a,c se re
glementează modul de plată, al 
ircerișului din tecolia anului 
1940. ;

In consecință Oficiul Econo
mic Județean Hunedoara, a 
convocat la prcfecmra județului 
sub președinția d-lui prefect, 
comisia județeană de coordona
re la care s’a liotărît ca plata 
trcerișului pentru grâu, secară, 
orz, mei, mazăre, rapiță, lucer

piugareasca ia tsraa pernru 
lămurirea Platformei Program

„Frontul Plugarilor”'- orga
nizația brad, ni uorința uc a 
desoate și '.uimiri Piaiiorma- 
Progrum a Ltucului 1 artidetor 
Democrate, a convocat pentru 
zua dc 2J lume a. c, la o 
consfătuire, pe ioți î of.iczentan- 
țu țaramm i uni brad și împre
jurimi.

A participat un impresionant 
număr uc piugari caii au, as
cultat pimi c-c insuucțire cu- 
Vâiitanie ținu.e de conducătorii 
lor.

Au vorbit prietenii Benca Sa
bin și Orb ion din partea Fi. 
Plugarilor, ă ătând «arca dc 
rti zcr.e în cate e,a ținulk țăranul 
cub regimurile reacționare din 
trccuf și diepturile pe caro r. 
Ic-a acordat guvernul ac.ual.

Dai pJrtca F. F. r> R., prie
tena Barnav evidențiat rolul pc 
care îl are icn;c a iii cctualul re
gim democrat.

Dl. pic t Radu Victor des- 
voltă i analiz.ază Platforma- 
Program a B. P. D., Chezășie 
pentru în făptuirea acestor sar
cini luate, — a spus d-sa — 

bune din regiunile mai calde 
a început să-i dea spicul. Va 
jjj'ai avea nevoie de ploaie/ la le
gatul rodului.

A doua prășilă este pe ter
minate.

Celelalte culturi se prezintă 
în general bine, afară de pă- 
ioasele de primăvară semănate 
mai târziu, care au suferit mai 
mult de secetă,în unele regiuni.

Starea pomilor și a viilor e- 
ste bună merii vor da o re
coltă superioară față de media 
anilor trecuți.

na și trifoi să se facă de către 
producători numai în natură.

Proprietarii de mașini' dc tre
erat, vor reține dela producă
tori drept oium jrentru grâu, 
secara, orz, orzoaica, ovăz, și 
mei 8 la suta, pentru, mazăre 
9 la sută, pentru lucernă și tri
foi 1o la sută.

Pentrui iisirucțiuni mar dptai- 
Iate Oficial Economic Județean 
a convocat pentru ziua de 1 
Iulie, pe toți proprietarii de 
mașini de treerat din J udeț.

realizările preconizate în Ianua
rie 1945, și obținute după 6 
Martie 1945.

Pubiicațiune
Se aduce la cunoștință celor 

interesați că în ziua de 18 Iu- 
ic a. c., orele lo se va ține la 
Primăria orașului Orăștie, Se
cția financiară, licitație publică 
cu oferte încinse și sigilate pt. 
vânzarea motorului cu gaz ge
neratoare din Mioara „Cetății” 
cu prețul de strigare de 15 1 
milioane lei.

Licitația se va ține în con
formitate cu dispozițiile art. 88 
11o din I C. P. oficiul Central 
dc Licitații și normele în vigoa
re.

Expertiza oficială se poate 
vedea zilnic între'orclc ofici oa
se la Secția financiară a Pri
măriei orașului Orăștie.

Primar,
E BALOMIKI

împroprietărirea 
va fi definitivată 
până la I August

Se atrage atențiunea tuturor 
Prefecturilor, Comisiilor Jude
țene de îndrumători pentru (Re
forma Agrară și Camerelor A- 
gricole, să depună tot efortul 
mobilizând întregul personal pt-, 
desăvârșirea reformei agrare 
până la 1'iAugust, astfel' catfplu- 
garii îndreptățiți în împroprie
tărire să poată lucra la toamnă 
pe loturile ptribuite lo,r defi
nitiv.

I :psa de energie, neglijența 
sau orice abatere, ce va pro
voca întârzierea aplicării lucră
rilor de reformă agrară, va fi 
sancționată exemplar.

Institutul Național al Coope
rației a solicitat Băncii Națio
nale să aprobe majorarea cre
ditului pentru unitățile coope
rative, dela 8 miliarde lei la 15 
miliarde lei. *

Banca Națională a României 
a majorat creditul agricol pe 
scont de jxjrtofoliu dela 6 mi
liarde lei la Io miliarde lei.

*
La articolele de fierărie și u- 

nelte agricole, proporția între 
ceia ce s’a comandat de către 
„Incoop” și ceiace s’a livrat de 
„Odesfer” în intervalul'3 [— 12 
Iunie a. c.,este de 34,86 la;sufă.

*
Pentru a nu fi /stânjenit o- 

pera de refacere1 a țCăilor Fera
te, s’a întocmit un decret lege 
prin care s’a deschis pe seama 
Administrației publice autono
me C. F. R., un credit (extra
ordinar de lei 4o6 miliarde.

Lucrările urmează a fi ter
minate în scurt timp, ele fiind 
puse sub stricta supraveghere 
și conducere a Comitetului de 
Direcție C. F. R..

CINEMA „PROGRESUL11
— prezintă — 

SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ 

și LUNI

noul film american

Când dragostea 
înflorește

cu DIANA DURBIN

Un odios asasinat a fost să
vârșit în noaptea de (26 — 27 
Iunie a. c., în orașul nostru. 
Victima cestui asasinat, este 
femeia Voghel Magdalena, în e- 
tate de 26'ani.

Cum a fost descoperită 
victima

In dimineața zilei de £7 Iu
nie, sora victimei trecând pela 
locuinței sorei sale MJagdalena, 
deși era la o oră înaintată gă
sit ușa închisă. Uitându-se pe 

La congresul județean 
al „Frontului Plugarilor" 

(Urware dia pag. 1)

sbuciumul necazului și al mizeriei*, 
au fost în parte îndeplinite ce
lelalte fiind cuprinse în Platforma 
Progran a tuturor partidelor care 
formează Blocul Democratic.

Toate acestea se datoresc în 
parte șl politicei clar văzătoare 
duiă de clasa muncitoare, care 
face totul pentru cimentarea le
găturilor dintre muncitori și țărani

Prin această legătură s’a reușit 
să se înfăptulească exproprierea 
moșierilor, iar pămâ tul să fie dat 
țăranilor pe veci, s’a reușit să se 
câștige încrederea marelui nostru 
vecin șl prieten U. R. S. S., care 
ne-a ajutat să redobândim Ardea 
Iul atăt pe front cât șl la confe
rința dela Paris, Iar datorită ce
realelor primite din U. R. S. S, 
țăranii au putut să facă Insămân- 
țările la timp și îndeajuns, scă
pând astfel de o criză care Încă 
amenință alte țări nemai, vorbind

Ședința Comisiei Interministerială 
pentru definitivarea preect&’or de lege electorală

Vineri 28 Iunie a. c., a avut 
loc la Ministerul Justiției șe
dința comisiei interministeriale 
compusă din delegații partide
lor din guvern pentru a se da 
forma definitivă proectului de 
lege pentru organizarea Repre
zentanței Naționnale și procc- 
tului de lege referitor la ale
gerile pentru Adunarea Depu- 
taților.

Au participat: tov .prof. Lu- 
crețiu Pătrășcanu ministrul ju
stiției, Mihail Ralca ministrul 
artelor, C. Vasiliu Rașca nu mi
nistrul de război, Anton A- 
lexaiulrescu ministrul coopera
ției prof. Constantinescu - Iași 
ministrul informațiilor, Tudor 
Ioncscu ministrul minelor, Gh. 
Vântu subsecretar dc stat, Mi
hail Romniceanu și dr. Emil 
Hațicganu min iștri dc stat.

Au fost luate în discuție1 pun
ctele rămase nedesbătute din 
ședința trecută.

I’rocctele delegi urm'cază să 
fjc înaintate partidelor politice 

fereastră £ >'iăzut întreaga lo
cuință răvășită- Alarmată de ce
le văzute, a adus un lăcătuș 
care cu chei improvizate a de
schis ușa. înăuntru spre uimirea 
tuturor, Voghel Magdalena ză
cea neînsuflețită în mijlocul ca
merei.

Corpul victimei prezenta nu
meroase leziuni, deși fuse-se o- 
morîtă prin ștrangulare. Din 
cercetările făcute de poliție, 
reese clar că motivul acestei 
crime este jaful.

Crim'a a produs o vie indig- 
riareîn rândurile populației.

—in* - --ii—wihwii ■ ■ uit

despre înlăturarea fometei care 
amenința regiunile bântuite de 
seceta din anul treci t precum șl 
regiunile industriale care au mân
cat tot anul cereale din U R. S. S,

Toate acestea și multe alte în 
făptuiri ale guvernului Dr. Pet e 
Groza, formează bl anți.l activ și al 
conducătorilor țărănimii care in- 
preună cu muncitorimea ți Int - 
lectualil progresiști s’au pis In 
slujba fărll, în sir jna popoului.

Muncitorimea j me(ului Hune
doara, salută im organul său 
congresul j >dețean zi „°ronUlui 
Plugarilor* urându I spor la mumă 
pentrucă, în st â >să irg tură cu 
aliațll săi firești — munciiorli și 
intelectualii democrațl — să pă
șească înainte pe drumul trasat 
de înaintașii [săi vrednici, spre 
făuirea unei Românii libere și 
democrate.

pentru aprobare după care vor 
fi trimise consiliului de mini
ștri pentru a rămâne defini
tive.

Noua organizare a 
jandarmeriei

Printr'un decret-lege apărut ÎQ 
Monitorul Oficial din 27 Iunie a. 
c , se modifică legea jandarme
riei în sensul că posturile de 
jandarmi din cuprinsul unei plăși 
sunt grupate într'un sector de 
jandarmi, pus sub comanda u- 
nui ofițer inferior de jandarmi 
sau a unui plutonier major 
șef,

întrucât prin iofllnța-ea sec
torului de plasă secțiile de jan
darmi nu mai au rațiunea de a 
exista, ele au fost desființate, 
trecându se asupra comandanți
lor de sector atribuțlunile in le
gătură cu constatarea infracțiu
nilor, conferite prin legi speciale 
comandanților secțiilor de jan
darmi, in calitate de ofițeri de 
poliție judiciară.
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MUNCITORII DIN VilLEfl JlUtUlj
între țăranii din Livadia, Balomiri și Sânta iViaria-Orl ea

EXPOZIȚIA / 
organizată de elevii școalei industriale 

din Petroșeni
Echipe de muncitori, însoți

te de femei și intelectuali, plea
că în fiecare Duminică din Va
lea- Jiului fie pentru a .împărți 
sau repara uneltele țăranilor 
din comunele din județ, fie pen
tru a da mici reprezentanții ar- 
tistice-culturale.

Stând de vorbă cu țărani sau 
ținând cuvântări lămuritoare a- 
Partidelor Democratice” mun-

La Livadia sute de țărani s’au adunat 
să asiste la programul artistic

O astfel de echipă compusă 
din cea. 5o de muncitori dela 
Petroșeni și Lupeni dintre ca
re mulți tineri a' plecat Dumini
ca trecută în comuna Livadia, 
unde a fost primită cu mare 
bucurie. Imediat câteva sute de 
țărani s’au adunat în curtea Pri
măriei pentru a asista la prog
ramul artistic cultural prezentat 
de tinerii muncitori. Serbarea 
a fost descliiqă de notarul co
munei care a u.at bun venit 
muncitorilor în rândurile țăra
nilor dup“. ctc a urmat prog
ramul alcătuit din coruri, reci
tări, dialoguri, cântece primit 
cu vii aplauze.

S’au remarcat Marin Dră- 
ghici și Comeaz Ileana, orche
stra tinerilor ucenici și a T. P. 
Petro :m. Apoi a luat cuvân
tul tov. Or î care a .orbit ță
ranilor d< pre lupta pe care de 
veacuri țărănimea a dui-o pe -

Prin lupta unităa muncitorilor țăranilor și intelectualilor 
democrați reacțiunca va fi scoasă din arena politică

A mai vorbit tor. Anghcl dc- 
mascâr.d ațâțarde și manevre
le reacțiunii grupată în jurul 
Iui Maniu ți Prăt'anu, ca c cu
pă ce a susținut războiul cri
ni na] antoncsc.an în urma că
ruia am suferit : i suferim încă, 
înecarea din nou să provoacă 
haos ți să sap?; la t trr.e'.ia de
mocrației. Prin lupta unita a 
muncitorilor a (ă: anilor rin t 
cc este democrat și patriot, 
reacțiunca cc‘a noi care c în 
strânsă legă ura cu rcacțiunea

Serbări câmpenești și culturale,
organizate de muncitorii din Valea Jiului

Mune.tm.i c.n Lupeni, Lonea, 
și Pctrd i, au organizat Dumi
nica 23 luni; Ț c-, serbări 
cjmpmc ti, cu scopul de a 
strânge fondurile necesare pen
tru c. da. ca unei biblioteci, La 
Lonea, s’a prezentat cu mult 
sur.’K, o piesă teatrală scrisă 
d; tt'V. minier Szasskihaly și 
ju.i'i de muncitori.

Pe lângă succesul material, 

mului guvernului, a „Blocului 
supra realizărilor și a progra- 
citorii îi îndrumează în acelaș 
timp pentru lupta comună pe 
care muncitorimea în strânsă a- 
lianță cu țărănimea, cu intelec
tualii democrați și toate forțe
le democratice o duce pentru 
distrugerea reacțiunii, pentru 
consolidarea definitivă a demo
crației în țara noastră.

tru pământ și libertate. Lung 
și spinos a fost drumul țără- 
n.mn — spuse tov. Orșa — 
iar lupta lor a fost încununa
tă cu succes abia' acum> |când au 
dus-o în alianță cu muncitorii 
dela orașe. Tov. Orșa a vor
bit apoi despre marea realiza
re economică și socială pe car- 
o reprezintă reforma agrară le
giferată de primul nostru gu
vern democrat, guvernul pre
zidat de dr. Petru Oroza. După 
ce arată ce au însemnat pentru 
țărănime guvernările reacționa
re din trecut tov. Orșa spune 
că înfăptuirile guvernului de 
până acum, unirea tuturor for
țelor sunt o garanție că și plat
forma - program a B. P. D. 
vast program de realizări ba
zat pc realități va fi înfăptuit 
prin sprijinul pe care massele 
muncitoare dela oraș șțitlela ța
ri îl vor da forțelor .democrati
ce unite.

de peste hotare va trebui scoa
să depe arena politică, pentru 
a nu împiedica munca de re
construcție a țării întregi.

Cuvântările au produs o ma
rc în uflețire printre ascultători, 
ridicând hotărîrea lor de lup
tă și de muncă.

După ce s’au înfrățit într’o 
horă mare, muncitorii au plecat 
însoțiți de țăranii care i-au ru
gat să vine cât mai curând și 
mai des.

serbările au înregistrat și un 
succes moral, contribuind la ri
dicarea nivelului cultural al 
muncitorilor, stimulând intere
sul lor pentru artă.

Succesul obținut de piesa tov. 
Szasskihaly, va constitui desi
gur un îndemn pentru antre
narea a cât'mai multe elemente 
muncitorești in munca cultura
lă și artistică.

La Sânta Maria Orlea și 
Balomiri muncitori au 
dăruit țăranilor unelte
O altă echipiă condusăfdie (tov- 

Jura și Crișan dela Atelierele 
Centrale din Petroșeni s’au de
plasat în comunele Sânta'Maria 
Orlea și Bolomiri. Tov. Jura 
și tov. Ing. Mareș au vorbit 
despre lupta guvernului pen
tru binele poporului și sprijinul 
pe care țărănimea, în interesul 
ei și al întregului popor tre- 
bue să-l dea pentru consolida 
rea democrației. Tov. Jura a 
subliniat necesitatea întăririi a- 
lianței dintre muncitori și ță
rani, călită în toiub lupte lot pen
tru pământ, pentru a duce pu 
succes lupta mai departe pentru 
bună starea întregului popor.

Muncitorii au dăruit țărani
lor din Balomir și Sânta Maria 
Orlea sape și licpeți.’țEi au pre
zentat totodată un ruicj'program 
artistic.

In comuna Livadia încercarea 
reacțiunii de a turbura aduna
rea, scriind în timpul nopții lo
zinci anti-democratice pe ziduri 
a fost combătută de țarani, ca
re dis de dimineață și-au spoit 
toate casele, pentru ca apoi e- 
chipele de muncitori să poată 
afișa placardele și lozincile de
mocratice.

| Viața politică |

Consiliul de Miniștri 
a discutat problema alegerilor

Din partea Blocului Partide
lor Democrate, campania elec
torală ia un ritm tot mai viu. 
Astfel, în ședința comună din 
26 Iunie a. c., a Comitetului C. 
Electoral și a Secțiunilor șale, 
ținută sub președinția d-lui mi
nistru profesor Mihail Ralea, 
s’a discutat organizarea cam
paniei electorale, obținându-se 
aprobarea tuturor, celor pre- | 
zenți pentru proectul expus.

Membrii secțiunii au primit 
lămuririle și instrucțiunile ne
cesare pentru a lua contact, în 
cel mai scurt’timp cu Comitete
le județene electorale pentru a 
le ajuta la buna îndrumare p 
campaniei electorale județene, 
ce trebue săl'se încadreze1 ’în, ac
tivitatea generală electorală pc 
(ară a Blocului Partidelor De
mocrate.

S’a stabilit dcasemeni, în tot 
cursul lunci Iulie, o largă cam 
panic dcintruniri a partidelor 
și organizațiilor aderente la 
Blocul Partidelor Democrate în 
care să se) desbată să lămureas
că opiniei publice Platforma - 
Program a B. P. I). precum și

Miercuri 26 Iunie a. c., s’a 
deschis o frumoasă expoziție, 
a lucrărilor de sfârșit de .an, 
a elevilor Școlii Industriale gr. 
I, din Petroșeni.

Deși numai de două luni sub 
O nouă conducere, școala Soc. 
„Petroșani”, pășește repede pe 
calea progresului, dovedind că 
bine îndrumați, elevii muncesc 
cu folos pentru viitorul lor taiai 
bun și pentru întărirea țării 
noastre.

Expoziția conține diferite pie-

U. R.S.S. și
Dela început subliniem1 că U- 

niunea Repub. Socialiste So
vietice și Republica Socialistă 
Federativă Sovietică Rusă nu e 
unul și acelaș lucru.

Uniunea Republicilor Sociali
ste Sovietice (U. R. S. Ș.) uneș
te în cadrul ei 16 (republici u- 
nionale, din care face parte țși 
Republica Socialistă Federativă 
Sovietică Rusă (R. S. F. S. R.). 
Spre deosebire de celelalte 15 
republici unionale cum sunt Re
publica Socialistă Sovietică U- 
craineană, Republica Socialistă 
Sovietică Belorusă, Republica 
Socialistă Sovietică Kazahă, Re- 

toate problemele ce interesea
ză massele populare. ,

Organizarea campaniei 
electorale a B ocului 
Partidelor Democrate

La 26 Iunie s’a întrunit Con
siliul de Miniștri sub președin
ția d-lui Oh. Tătărescu, |Vice 
Președintele Consiliului, pentru 
a discuta îri continuare proectul 
de lege pentru organizarea Re
prezentanței Naționale șl proec
tul de lege referitor la alegeri
le pentru Adunarea Deputaților-

Reprezentanții fiecărui partid 
din Guvern și-au prezentat pb- 
scrvațiunile cu privire la aceste 
proecte. ( ;

Consiliul a hotărît ca o oo- 
misiune interministerială com
pusă din delegații partidelor din 
Guvern, la care să ia parte și 
dl. ministru Secretar de Stat 
la Departamentul de Război, să 
dea forma definitivă procctclor 
sus menționate, care ulterior 
vor fi aprobate de KVmsiliul 
tle Miniștri.

se executate sau reparate în 
cursul anului școlar de către e- 
levii școalei. Astfel găsim: bro
aște, zavoare, prese pentru' car
tofi și roșii, ace, compasuri, pla- 
natoare, ciocane, securi pentru 
minieri, forjate, sonerii, bobi
ne și aparate electrice, precum! 
și diferite obiecte artistice tur
nate sau strunguife. ,

Expoziția se poate vizita zil
nic, între orele 8 — 12 și'16 — 
2o.

R. S. F. S. R.
publica Socialistă Sovietică 
Moldovenească, Republica So
cialistă Sovietică Carelo-Finlan» 
deză, etc. ea se numește Fe
derativă pentruca în cadrul ei 
Rădică în cadrul R. S. .F. R.) 
intră o serie de naționalități 
care formează și ele republici 
naționale separate, cum sunt 
Republica Autonoma Bașkiră, 
Republica Autonomă Udmurdă, 
Republica Autonomă Romi, Re
publica Autonomă Marii, etc..

Dintre cele 16 republici u- 
nionale care formează Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovieti
ce, Republica Socialistă Fede
rativă Sovietică Rusă este cea 
mai mare și în ceeace privește 
populația Din tot teritoriul U- 
niunii Republicilor Socialiste , 
Sovietice de peste 22 milioane 
kilometri pătrați. Republica So
cialistă Federativă .Sovietică 
Rusă ocupă circa ,1 7 .milioane 
kilometri pătrați; restul de 5 
milioane kilometri putTați îl o- 
cupa celelajte 15 republci.iunio- 
nale. In ceeace privește popu
lația, apoi, din circa12oo de mi
lioane de locuitori ai Uniunii 
Republicilor Socialiste Sovie
tice, 1o9 milioane locuescpc te
ritoriul Republicii Socialiste Fe
derative Sovietice Ruse.

Republica Socialistă Federa
tivă Sovietică Rusă; e și țcea mai 
bogată republică unională. Ea 
acordă celorlalte i epublici-suro- 
ri, ale Uniunii Republicilor So
cialiste Sovietice, un ajutor nea
semuit, căutând ca și ele să 
înainteze rapid pe calea progre
sului o desvoltării politice pe 
o scară și mai întinsă.

după «Graiul N nu<

CURS DE CROITOhlt

„VI E N A“
cursuri de croit ți cusut 
pt. garderobe de Dame 

și Copii, după sistem Vienez 
In formațiuni str. Spitalului, 15
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în numeroase chestiuni

S’au discutat patru puncte din tratatul de pace cu România
PARIS. — In ședința de Joi 

după amiază, neobișnuit de reu
șită, cei patru miniștri de ex
terne au căzut de acord sa ina- 
poieze Greciei arhipelagul Do- 
decanezului cu condiția sa fie 
demilitarizat; au acceptat deci
zia franceza în ce privește pro
blema frontierei franco-ifaliene; 
au căzut de |p cord să limiteze 
flota bulgară și au ăjutis 
la o înțelegere în ce privește 
dispunerea de bunurile româ
nești din străinătate.

Cei patru miniștrii de externe 
au examinat,de asemenea patru 
la un acord final; aceste prob- 
puncte secundare <din tratatul de 
pace Cu,|România, fără' afajunge 
leme au fost: libertatea navi
gației pe Dunăre, Restaurarea 
proprietății Națiunilor Unite din 
România, clauza economică ge
nerală privitoare la aviația ci
vilă străină din România și ( 
clauze la concesiunile multilate
rale de aviație și navigație din
ainte de război.

Ei au căzut de acord ca bu-

Consiliul de Securitate 
a hotărât să mențină 

chestiunea <
O. 
au 
de 
de

Consiliul dc securitate al 
N.U.-lui, după desbaterțcarc 
durat 6 ore în cursul nopții 
Miercuri spre Joi, a căzut 
acord ca să păstreze chestiunea 
Spaniei fasciste pe ordinea sa 
ye zi, fără a se angaja pc sit>A 
însuși într'o acțiune speciala.

Andrei Oromîko, delegatul 
sovietic, a exercitaț de două ori 
dreptul sau de veto.

Consiliul va relua problema 
din nou nu mai târziu de data

Acord între Franța și 
Polonia pentru3 preveni 

un atac german
In cursul călătoriei pe care o 

va face în Franța în curând, d. 
Modzclewsky, ministrul adjunct 
al afacerilor străine al Poloni
ei, va semna cu guvernul fran
cez un pact de amiciție și cola
borare care va întări prietenia 
tradițională întrevede două țări.

Se va afirma grija comună 
a celor două țări de a preveni 
un eventual atac al Germaniei.

| La Conferința dela Paris |

nurile românești externe aflate 
pe teritoriile Națiunilor Unite 
să fie folosite pentru a satis
face revendicările juste ale Na-

Conferinței Comitetului Executiv al 
Federației Sindidicale Mondiale

Joi a avut loc la Moscova 
ultima ședință a conferinței 
Comitetului Executiv al Fe
derației Sindicale Mondiale.

Cuvântul de închidere a 
fost rostit de Kusnețov dele
gatul U. R. S. S. care și a 
exprimat mulțumirea pentru 
lucrările delegațiilor, care au 
participat în mod activ la 
consolidarea păcii între po
poare.

Sir Valter Citrine preșe
dintele F. S. M, a vorbit 
apoi despre rea izările minu-

spaniolă pe ordinea de zi
de

a
1 Septembrie în scopul de 
determina ce măsuri practice

Regimul lui Franco 
câteva luni declară

D. dr. Jose Girai, primul mi
nistru al guvernului republican 
spaniol din exil, a declarat Mi
ercuri seara următoarele:

„Cred că regimul Franco va 
fi îndepărtat în câteva luni. A- 
ceasta deoarece acest regim a 

• LONDRA. — Poitul do radio Varșovia a anu-țat că Statele Unite au revenit asupra hotă
rârii de a suspenda cred tul de 90 milioane dolari pe care-1 acordase Poloniei

■LONDRA — Lucrătorii marilor uzine italiene „Ansaldo" precum și 16 000 lucrători din 
ramura construcțiilor, din Genua, au declarat cri grevă, cerând majorarea salariilor

La Torino, mll de femei au manifestat pe străzile orașului contra comerțului negru, după care 
au jefuit mai multa brutării șl cofetării.

■ LONDRA. — Joi dimineață, guvernul britanic a hotărtt să introducă raționalizarea pâlnii In
Anglia cu începere dela 21 Iunie. 1

■ PARIS. — In cadrul conferinței adjuncților miniștrilor de externe s'a stabilit principiu 
genaral că Italia va renunța la toate titlurile de proprietate asupra fostelor sale posesiuni.

țiunilor Unite sau ale cetățeni
lor lor. Restul ce ar rămâne e- 
ventual, va fi înapoiat Româ
niei.

alenate din ultimii 20 ani 
poporului sovietic în toate 
domeniile și care a reușit să 
organizeze cele mai puter
nice sindicate din lume.

Poporul sovietic — a în
cheiat Sir Valter Citrine — 
va merge în fruntea popoa
relor în lupta lor pentru o 
viață mai bună pentru pace 
și libertate.

Citi* și răspftMflțl Avui
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apropiate 
trebue să

prevăzute de Chartă 
fie luate”.

va fi îndepărtat în 
șeful guvernului republican 
fost condamnat de toate țările 
din lume șt prin hotărârea sub
comitetului instituit de Consiliul 
se securitate al O. N. U.-lui 
în legătură cu cazul Spaniei, 
pa regim fascist la origină și 
în atitudinea sa”.

V. M. MOLOTOV 
a propus punerea Triestrului sub dubla 
suveranitate a JUGO-SLAViEI și ITALIEI

Paris. Molotov a propus 
Miercuri următoarele două 
soluții pentru reglementarea 
frontierei italo-iugoslave :

Prima a'ternativă prevede 
declararea Triestului și a 
împrejurimilor sale ca regiune 
autonomă pusă sub suverani
tatea Iugoslaviei, urmând să 
fie guvernată pe baza unui 
statut întocmit de cele patru 
puteri, care vor fi răspunză
toare de aplicarea statutului. 
Parlamentul ar urma să fie 
ales prin vot universal.

A doua alternativă propusă 
de Molotov prevede o suve
ranitate dublă : italiană și iu
goslavă. Statutul regiunei 
Triest ar fi deasemeni în
tocmit și supravegheat de

.Iugoslavia revendica în întregime Triestul
Paris D. Kardelj, vicepre

ședintele guvernului iugoslav 
și șef al delegației iugoslave, 
la conferința dela Paris, a 
respins planul propus de 
Molotov la conferința celor 
patru miniștri de externe, 
referitoare la o suveranitate 
comună a Italiei și Iugosla
viei asupra Triestului, dec
larând :

„Singura soluție pentru 
problema Triestului, singura 
soluție echitabilă și accepta-

Mareșalul Malinovski 
decorat de M. S. Regele

Deasemeni au mai fost decorați 60 ofițeri sovietic

MOSCOVA..— Dl. lorgu I- 
ordan, ambasadorul României 
Ia Moscova a înmânat Marți 

cele patru puteri, însă vor 
fi doi guvernatori, unul iu
goslav și celalt italian.

D. Byrnes a propus să se 
lase chestiunea pentru a fi 
soluționată de Conferința de 
pace arătând că după păre
rea d sale, italia și Iugosla
via ar accepta mai ușor o 
hotărîre venind din partea a 
21 de națiuni, decât din par
tea celor patru puteri.

Molotov a spus Că ar fi 
neînțelect să se supună pro
blema Triestului în fața unei 
asemenea conferințe înainte 
Ca ea să fi fost reglementată 
de Marii Patru. O asemenea 
procedură ar cauza în mod 
inevitabil fricțiuni și ar îm
părți conferința de pace în 
două tabere.

bilă pentru Iugoslavia, este 
suveranitatea iugoslavă asupra 
orașului*.

Iugoslavia nu va semna și 
nu iși va da acordul 
nicio formă pentru nici 
tratat de pace care nu 
satisface cererile juste 
noastre'*.

D. Kardelj a respins dea- 
semeni ideea de a se supune 
problema Triestului conferin
ței de pace celor 21 de na
țiuni.

sub 
un 
aF 

ale

celor 60 de ofițeri sovietici în 
frunte cu mareșalul lV^alinovski, 
decorațiile conferite de Majes- 
tatea Sa Regele fNAjiliai I. pentru 
faptele de a rine săvârșite în lu
pta dusă împreună cu armata 
româna pentru eliberarea teri
toriilor românești contropite de 
inamicul fascist.

Au fost de fața ofițerii sovie
tici decorați aflători la Mosoo- 
va reprezentanții ministerului 
forțelor armatelor sovietice, ai 
ministerului de externe, mem
brii ambasadei române și Oh. 
Apostol, reprezentantul Confe
derației Generale a Muncii la 
lucrările comitetului executiv aț 
Federației Sindicale Mondiale. 
A domnit o atmosferă de adevă
rată prietenie ce a depășit cad
rul obișnuit al solcmnitoților ' 
oficiale.

Imprimeria Județului Hunadoara — Deva


