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și introducerea judecătoru
lui ambulant la sate

hftleriste împotriva 
popoare din U. R.

război au fost ani

POPORUL
VREA PACE

de SIM10N LAZAR

Zilele aceste — în 22 Iunie
— s’au împlinit 5 ani dela de
clanșarea atacului' banditesc al 
hoardelor 
pașnicelor 
S. S.

Anii de
grei pentru toate popoarele 
dornice de pace și de libertate, 
și în special pentru popoarele 
din U< R. S.LȘ. împotriva cărora 
teroarea șî bestialitățile hitle- 
rîștilor n’au cunoscut limite. 
«Poporul român a fost târît 

și el, de clica lui Antonescu și 
complicir fui: Maniu și'Brătia- 
nu, în acest război. Pe câmpiile 
vaste ale Uniunii Sovietice a 
curs din belșug și sângele o- 
stașîlor noștri, trimiși' să jnoară 
pentru o cauză ce Tiu erai a po-, 
porului.

In aceiaș timp poporul ge
mea sub apăsarea greajp cotro
pitorilor fiii cei mai buni ai 
clasei' muncitoare, erau schin- 
juiți, închiși prin lagăre și în
chisori, împușcați, asasinați în 
m&ssă pentru lupta lor antifas
cistă.

Numai oamenii din clica fuj 
Maniu și Brătianu, oamenii' Iul 
Antonescu și Horia Sima se că- 
pătucau din jafurile comise pe 
teritoriul sovietic șî din exploa
tarea nemiloasă a poporului 
muncitor înlăuntrul țării.

Este interesant însă de ob
servat că „istoricii” caii eri au 
colaborat cu nemții și cu An
tonescu, aservind cotropitorilor 
toate bogățiile țării, se stnă- 
duesc azi'din răsputeri să apa
ră în fața poporului ca apără
torii fui, ca salvatorii neconte
stați af Patriei. Ei cari încă 
înainte de război au jefuit țara 
prin politica lor anti-națională, 
transformați peste noapte iu 
„democrați” caută să inducă în 
eroare poporul pozând în fa
ța massefor ca luptători'pentru 
o cauză dreaptă.

Dar acțiunile „istoricilor” din 
ultimul timp, caracterizate prin 
propaganda deșănțată împotri
va guvernului Groza, prin po
negrirea șf defăimarea politi
cii guvernului în streinătate cu 
scopul bine definit de a pro
voca un amestec strein, în potiti- 
cai nfernă a țarii; (acțiunile lor 
violente împotriva clasei mun
citoare a Confederației Genera
le a Muncii, împotriva Partidu
lui Comunist, sprijinirea orga
nizațiilor teroriste: atitudinea 
lor anti-sovietică, politica Iar 
șovină șf propaganda for mur
dară de provocare a neînțele-

Corfiuna ta p-< 2-a|

Munca tineretului este ocro
tită în Uniunea Sovietică de le
gislația muncii și de sistemul 
instituțiilor și măsurilor de în
sănătoșire.

Conform cu Dțecizia dată în 
1932 de fostul Comisariat al 
Poporului la iMfuncă, se pri
mesc în întreprinderi adolescen- 
bine desvoltati în vârsta de cel 
puțin 14 ani; cei între 14 și 16 
am trebuie să lucreze* 1 maximum' 
6 ore pe zi și nu se primcjc 
la muncă în timpul nopții sau 
ateliere nesănătoase; tineretul 
intre io — 18 ani lucrează ma
ximum 8 ore și nu se primește 
nici el în secțiuni nesănătoase.

cum trebue să funcționeze Qo- 
mitetul Electoral județean pre
cum și cele âlcotmjisiuru afle sale.

In urma instrucțiunilor date 
de tov. Șerban delegatul C. C. 
Electoral s’a trecut la alegerea 
președintelui Comitetului Elec
toral județean.

Uniunea SindicateloriMinere 
face următoarele precizări:

1. Conform aprobării Con
siliului iEconomic Superior și 
angajamentului luat de UCIRț 
societățile minere sunt obligate 
să dea fiecărui miner câte un 
costum de hain^ și o pereche 
de bocanci anual în mod gra
tuit, celor cari au cel jpuțin^unan 
vechime în câmpul muncii.

Acolo unde patronii nu și-au 
îndeplinit încă până acum a-

ții și controlează pe medicii ce 
lucrează la punctele medicale 
dela întreprinderile industriale 
și examinează starea sănătății 
tinerilor dela intreprinderile ce 
nu au puncte medicale. Aceste 
cabinete fac în fiecare primă
vară examen medical complect' 
al tuturor tinerilor muncitori, 
cu măsurători antropometrice, 
cu analize de laborator, roen
tgen, cu examen special.

I>upă examen, |dacă e nevoie, 
se fixează tratamentul — de 
ambulafor, staționar, de sana
toriu, dietă, supraalimentare, 
case de odihnă, trecerea la o 
altă muncă, învățarea unei alte 
profesiuni, schimbarea regimu
lui de muncă.

La întreprinderile industriale 
mari sunt organizate puncte ( 
medicale, unde tineretul pri
mește ajutor medical gratuit

Medicii controlează locul dc 
muncă al adolescenților, supra
veghează ca tinerii muncitori 
să nufobosească prea mult. Din 
insistența medicilor la uncie în
treprinderi s’au construit pen
tru adolescenți strunguri mai t 
nuci, potrivite pentru statura 
lor, ușor, de condus, și s’au 
executat instrumente mai mici. 
Medicii urmăresc ca adolescen-

In t’rnpul războiului, adoles
cenților li se acordau sistematic 
zile de odihnă și concedii, în 
timp ce muncitorii 'maturi erau 
deseori lipsiți de odihnă regu
lată.

Medicii delai policlinicile raio
nale, centrele medicale, inspe- 
torii sanitari supraveghează o- 
crotirea muncii tineretului.

In orașele și raioanele mari 
s’au organizat la policlinici ca
binete speciale pentru munci
torii — adolescenți. Aici este 
concentrată toată activitatea dc 
ocrotire a sănătății tineretului. 
Medicii cabinetului dau instruc-

■
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Ședința Comitetului Electoral ludeteauJ
Au luat parte și reprezentanții Comitetului Central Electoral A

Marț* 2 Iulie a. c., a avut Ioc 
la Deva ședința Comitetului E- 
lecforal județean al Bfocului 
Partidelor. Democrate.

La această ședință au parti
cipat și tov. Șerban Alexandru 
și prietena Maria Sârbu dele
gații Comitetului (Electoral cent
ral. (

Din partea Comitetului 'Elec
toral Județean au luat parte: 
Dr. Augustm Almășan, tov.fBu- 
tariu Virgil, Unduia Andrei, 
Gârboveanu Simion, Dobroiu 
Vasile, Grigoraș Constantin, 
Nagy Ioan, Prof. Sturdzu, dl. 
Mircea Oprea și prietena Al
mășan Elvira.

După lămuririle date de tov. 
Butariu Virgil secretarul gene
ral al Comitetului (Electoral Ju
dețean despre! felul cunT<au fost 
constituite comitetul'județean și 
comisiile respective a luat cu
vântul tov. Șerban delegatul C. 
C. Electoral care a făcut (expu
nerea planului pentru ducerea 
campaniei electorale dând in
strucțiunile necesare de felul

UNIUNII SINDICATELOR MINERE

OCROTIREA MUNCII TINERETULUI
LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE DIN U.R.S.S.
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A

Comitetul în unanimitate a 
ales din sânul său ca președin
te pe tov. IGârbovanjSîmion de
legatul P. S. D\.

Ședința comună a Comitetu
lui Electoral județean cu (toate 
secțiile a fost fixata pentru Joi 
4 Iulie! u >

ceastă obligație, bine înțeler 
că sunt ținuți să p| facă.

2. Societățile minere sunt o- 
blfgate să înființeze Ia exploa
tările lor cantine, care să ser
vească fiecărui salariat o ma
să de prânz, cu o reducere de 
5o la sută, din prețul de coet, 
In caz că în termen de treizeci 
zile, socotite deja 1 Iunie a. c., 
societățile nu vor face cantine, 
ele vor trebui să plătească sa- 
lariaților 5o Ia sută, djn costul 
unei mese.

ții să nu lucreze noaptea și ord 
suplimentare și să nu fie în
trebuințați în secțiuni insalub
re. i

Tinerele sunt sistematic exa
minate de ginecologi și ,nu sunt 
admise la muncăi ce ar putea 
avea efecte negative asupra 
desvoltării lor ca femei.

(Contiouara la paț 2)

ULTIMR SENTINȚA
A TRIBUNALULUI POPORULUI DIN CLUJ

Caro! Gross. La 8 ani tem
niță grea : Dr. Egei Jeno. La 
2 -ani închisoare : Dr. Krainik 
Sândor și Dr, Esztegar Ka- 
tejdu. Au fost achitați: Corne! 
Năstăsescu, Bartha Sândor, 
llles lânos, Bafâzs Albert și 
Toth Kâroiy.

Tuturor condamnaților ab
senți și prezenți li se confiscă 
averea drept despăgubire în 
folosul Statului Român.

Prin această sentință înche- 
indu-se activitatea Tribunalului 
Poporului din Cluj, toate pro
cesele de această natură vor 
fi judecate de Curțile Crimi
nale din Ardeal și București^

Tribunalul Poporului din 
Cluj a pronunțat ultima sen
tință în procesul lotului IX a 
criminalilor de războiu din 
Ardeal. Dintre cei prezenți au 
fost condamnați la muncă sil
nică pe viață: Zakariâs 
Andrâs și Gyârgypâl Ferenc. 
La 20 ani temniță grea : Emil 
Schumacher, Pânczel lânos și 
I>asonczi Imre. La 16 ani 
temniță grea: Szabo lânos. 
La 15 ani temniță grea: Caro! 
Krauss. La 10 ani temniță 
grea: Bege Sândor, Zsigmond 
Ferenc. La 7 ani temniță 
grea : Dr. Eugen Elmer și dr.

Platforma Program a B. R. 
D. cuprinde un capitol special 
relafiv la justiție. t

Una din reformele importan
te prevăzute, este șî reînființa
rea curților cu juri și introdu
cerea judecătorului ambulant la 
sate. ,

Curțile cu juri, au fost des
ființate în țara noastră în anul 
1938. Pretutindeni, unde a păt
runs spiritul fascist, această in
stituție, în care reprezentanții 
poporului erau chemați adjude
ce după conștiința lor,a fost su
primată. — Cu toate acestea, 
juriul a fost pastrat îți țăr.ila 
democratice ca Uniunea Sovie
tică, Eranța, și Statele Unite, 
dând rezultate bune. Prin r eîn- 
troducerea curților cu juri, po
porul este chemat să participe 
direcția una din,cele trei pluteri 
ale Statului; puterea judecăto
rească.

Judecătorul ambulant, ya a- 
vea misiunea să rezolve proce
sele de mică importanțătla sate. 
Prin aceasta se scutesc țăranii 
de a se deplasa la oraș cu pri
cini mici. Se accelerează mer
sul proceselor, deoarece, mar
torii vor putea să fie aduși în 
instanță ușor și se vor înlă
tura amânările, ocazionate d*> 
propuneri'de noui ’martorȚși de 
neprezentarea martorilor la 
proces.

Prin stabilirea anumitor zile 
din lună, când judecătorul se 
va deplasa în fiecare sat, pe 
lângă o rezolvare rapidă a li
tigiilor, economia naționala va 
avea de câștigat numeroase zile 
de lucru, pierdute până azi de 
țărani, pe sălile judecătoriilor, 
unde sunt citați fie ca părți, fie 
ca martori.

Iar pentru a face posibilă a 
bună aplicare a principiilor de 
mai sus platforma prevede că: 
„Magistraților, li se vor asigura 
condițiuni materiale corespun
zătoare existenței șî misiunii 
lor”.

Se urmărește deci o justi
ție democratică care să cores
pundă timpurilor noui din țara 
noastră create de lupta -unită a 
forțelor progresiste.



ZORI NCI

tul Progresist din Regionala \ 
Hunedoara și-a ținut a doua 
conferința Regională, la care au 
participat delegați dela toate or
ganizațiile județului nostru.

Din partea C. C. al T. P. au 
luat parte tov-ii: Cepo’ Vasile și 
Kovacs Pius.

Deschizând conferința Tov. 
Oostian, secretarul Regionalei, 
salută pe delegații prezenți du
pă care, vorbește despre: „Lu
pta și sarcinile tineretului în 
campania electorală”, arătând 
că tineretul trebuie să lupte cu 
hotărîre împotriva celor ce l-au 
ținut până' acum în întunerec. 
MWWMMMMMWWMAMMI

Ocrotirea muncii tineretului 
la întreprinderile industriale

Umăr* din pag. l-a

Medicii punctelor medicale 
supraveghează condițiilqjle trai 
in căminele tineretului. La fa
brica „Osvobojdenii Trud”, la 
„Combinatul Scerbacov” și al
tele tineretul locuește în cămi
ne bine amenajate șr confor
tabile. Tinerilor muncitori Ii 
s’au atașat iși educator, cari sunt 
cu ei în orele de odihna. Me
lcii și surorile medicale țin la 
cămine lecții cu subiecte sani
tare.

Medicii dela cabinetele ado
lescenților și deja punctele me
dicale supraveghează odihna 
rațională a tineretului în tim
pul concediilor.

Majoritatea adolescenților fac 
în timpul concediilor voiajuri la 
case de odihna și la sanatorii, 
în t'mpul războiului la Izm» 
lovo, localitate de vilegiatura) 
din raionul Staliniski, s’a or
ganizat un punct staționar sani
tar pentru loo de^adolescenți.

Aici auifost trimiși adolescen
ții mai slabi dela diferite în
treprinderi. In 1945 ,un șir de 
întreprinderi industriale au fo
losit pentru odihna muncitorilor 
adolescenți lagărele de pione- 
ri. Voiajurile'la sanatorii,’la ca
se de)<odihna și [la terenurile sa

croimn. ■
POPULARĂ

Puqilism

Dumineci 7 VII a. c. ora 11 
Sala Progresul, mare gală de 
box, lupte, jlu-jițlu. Chfra 
loan, Totoc Parei, Boroq V,, 
Nagy Ștefan.

MATCH VEDETA;
Snfânyi C

Câmp. Ungariei

Covaci A.
fost câmp. României

REZULTATE SPORTIVE

Petroțeni
Jful — C. F. R. Arad 

3:0 <1 r0>.

După expunerea, tov. Gostian, 
urmează rapoartele delegaților, 
astfel: Valea Mureșului, Valea 
Jiului, Hunedoara, Călan, GIk 
Iar, Certej. și a.

Tov. "Cepoi Vasile, a vorbit 
apoi despre situația politică in
ternă și externă iarftov. Kovacs 
Pius, arătâ uă tineretul ță
rii nu vrea să mai trăiască în 
întunerec și mizerie, qi e hotă- 
rît săi lupte pentrujjn viitor mai 
bun,

După terminarea cuvântărilor 
și a dărilor de seamă, a urmat 
repartizarea sarcinilor pe Orga
nizații.

nitare tineretul le facere contul 
statului. 1

Medicii dau atenție mare ali
mentarii adolescenților. Tinere
tul primește hrană complectă 
de 3 ori pe zi — dejun, masă 
și cină. La intreprinderile ce 
au gospodării auxiliare, adoles
cenții primesc menuuri supli
mentare din legume, fructe, 
uneori lapte.

O experiență interesantă a 
făcut-o fabrica „Osvobojdenii 
Trud”. Douăzeci de tineri dela 
fabrică n’au făcut voiajuri la 
șanatorii. Pentru ele s’a orga
nizat „Sanatoriu la domiciliu”. 
Rămânând în căminul lor, fe
tele au primit timp de o lună 
alimentare specială de sanato
riu. Ele s’au înternat, s’au în- 
zdrăvenit-

La fabrici s’au organizat te
renuri sportive. Tineretul mun
citoresc ia parte activă la| ma
nifestările sportive (ski, pati
naj, canotaj, înnot, foot-ball și 
altele).

Tot sistemul măsurilor de în
sănătoșire a dat rezultate pw 
zitive: îmbolnăvirile printre ti
neri sunt la multe intrejrrinderi 
de 2 — p lOjri mai puține față 
de muncitorii maturi.

Timișoara
Polltechnica — C,F.R. Simerfa 
6 : 0 <1 : 0>

Matchurile au fost jucate 
pentru cupa Victoria.

Deva
Corvfnul — ctg, recruți 194b 
6 : 2 <2 : 1>

Corvinul îșlreînoiește cad
rele prin legitimarea a doi 
jucători de valoare fi anume 
Ardeleanu, extremă stângă 
dela Șeimil-Siblu fi Popa, 
extremă dreaptă.

DELA CERCUL Serbare dată de elevii Gimnaziului 
Unic din Lupeni

După scurgerea a 7 jam, în 
re t'mp a, șa zisele partide i-

Teritorial Hunedoara^
COMUNICAT A
----------------- —----

In Mi Of. Nr. Io3 din 4 Măi
1940, a fost publicată Legea 
prin care se reglementează de- 
sjincțiunea unor bunuri care nu 
mai sunt necesare armatei, fie 
că prisosesc fie că ,nu mai co
respund serviciului.

Deținătorii de bonuri de re
chiziție care intră în categoria 
celor care beneficiază de atri
buiri, vor întocmi cereri și de
pune la C.T.H. până cel mai 
târziu la 4 lujlie'a. c. /

Cererile se întocmesc sepa
rat, pe categorii de bunuri (a- 
nimale, trăsuri, auto, etc.).

a) In cererile de animafe, tră
suri și harnașament, se va ară
ta adresa exactă, calitatea lega- 
Lă ce au și numărul bonului de 
rechiziție. , i

b) In cercurile de (auto ve" 
chicule se va menționa adresa 
exactă,i ndicațiuni de recunoa
șterea mașinei (Nr. de circula
ție, și Nr. motor/ numărul bo
nului de rechiziție, unitatea un
de se găsește mașina la data 
când face cererea și ori ce in- 
dicațiuni care se va aprecia că 
ușurează autoritățile să găseas
că mașina.

La cerere va fi anexate ur- 
mătoarele acte, în fotocopie le
galizate :

— bonul de rechiziție (fața 
și verso) ;i

— procesul verbal de rechi
ziție;

— orice alte acte care spri
jină cererile și lămurește cu 
preciziune situația mașinilor.

c) Cererile jncomplecte sau
care s e depun la alje autorități 
decât C. T. H., precum și cele 
care se depun după data ară
tată mai sus, n|U pot Ii soluțio
nate. [ j t

Nu pot beneficia de atribui
rile menținute mai sus, pose
sorii de bonuri saiițproceșc vejr- 
bale de rechiziție cari au mai 
beneficiat odată de atribuiri de 
animale, trăsuri, și harnașa
ment, înainte de publicarea Lo 
gi 329 din 4 Mai 1946.

Bonurile de clțirje ^uțsunt va
labile pentru atribuiri-

Dobânditori de bonuri, în 
condițiunile prevăzute de pre
zentul comunicat, au obligațiu
nea ca, în [termeni de Io zile dela 
luarea în primire a acestora, 
să le declare autorităților în 
drept, în scopul de a fi (în
scrise în Scripte. .

Bunurile primite devin pro
prietatea dobânditorilor, actul 
de proprietate fiind procesul 
verbal primit din partea C omi
siunilor de atribuiri respective.

Cei care au depus cereri la 
M. St. M. [nu vor mai întocmi 
alte cereri. I ,

Mica publicitate 

storice și regimul de dictatură, 
potrivnice clasei muncitoare, 
au căutat să lovească până și 
în bieții copilași ai muncitorilor 
din această localitate, desfiint 
țând Gimnaziul care cu mari 
jertfe a'luat ființ[\înianul 1913, 
guvernul Democrat ,de șub/on- 
ducerea d-lui Dr. Petre Groza, 
a reînființat această școală în 
<țnul 1946, Hând [posibilitate!prin 
aceata ca copiii muncitorilor să 
poată primji p cât mai bună e- 
ducație.

Cu mari sforțări și cu con
cursul organizațiilor democra
tice din localitate, corpul profe
soral a încheiat primul in șco
lar. Cu aceastjă ocazie direcțiu
nea școalei a prganizat, în sea-

REVISTA PRESEI
Toate ziarelețdemocratice din 

Capitală publică la lod;de frun
te solemnitatea inagurării liniei 
ferate Ploești - (Târgoviște și 
a lucrărilor de electrificare din 
jud. Prahova, scoțându-se în 
relief importantele declarații fă
cute cu această ocazie de către 
tov. ministru Teohari Georges- 
cu. (

V
Intr’un articol întitujat „E- 

ftinirea vieții”, ziarul „Timpul” 
comentând ultimile măsuri eco
nomice luate de guvern, trage 
următoarele concluziuni: „Ace
ste măsurf luate, a'u'dctrul să’ tv 
șureze cu mult viața celor dela 
orașe și sate, relevând gT.ja pe 
care o poartă guvernul, popu
lației. Trecând dela soluționă
rile teoretice la cele practicje, 
Comisia Economică a Comite
tului Centra] Electoral, vine cu 
soluții concrete cari să încunu
neze de succes inițiativele lua- 
te”’ I I ! . J

•
In legătură cu politica ex

ternă, atenția ziarelor din capi
tala este îndreptată asupra re
centelor exjieriențe cu bomba 
atomică, asupra mersului con
ferinței miniștrilor de externe

POPORUL VREA PACE
da pnd. l-a| 

gerilor între naționalitățile con
locuitoare, toate acestea dove
desc dușmănia lor față fie po
por, față de Patrie.

Maniu și Brătianu cu toată 
clica lor de aco lițj care Tu min
țit șî trădat intereselețjpoporului 
în trecut, îl miiit^și-l trădează) și 
astăzi. Oamenii aceștia au fă
cut să curgă în ,trecut atâta . 
sânge nevinovat și tot ci vor 
și astăzi să curgă iarăși sânge, 
O spun prin manifestele lor, o 
dovedesc prin acțiunile lor vio
lente dc atăcarca muncitorimii, 
|și a sediilor prganizațiilor mun
citorești, . [ [ {

Oamenii lo^o spuițprin gtira 
celor din organizația teroristă 
a „Sumanelor negre” că: Sun- 
țem convinși că ^actuala situa
ție înc a re se găsește poporul 
român, împreună cu toate sta
tele din Europa Ccnț| ajă((și Sud 

ra zilei de p7[(Iunie/,1946, o ser
bare unde copilașii clasei I-a 
au executat diferite cântece și 
jocuri naționale,, o frumoasățjire- 
titare a I|mnului [Minerilor o mi
că piesă teatrala,, iarțîn^adrule- 
ducației fizice''s’au executat m'ai 
mUlte figuri cari au reușit cu 
succes.

Ca încheere a acestei șer- 
bări directorul Școlii a aratat 
marea dragoste ce o poartă, 
guvernul dr. Petre Groza țien- 
tru Muncitorimeadin Valeajiu- 
lui, reînființând Gimnaziul din 
localitate.

Beneficiul net dela această 
serbare s’a destinat acoperiri 
cheltuelijor ce urmează să se 
facă cu copii cari pleacă într’o 
excursie de recreere dupăfțnun- 
ca destul1 de g'ijeaj'a prințului an 
de școală1- 

De vânzare V) buc. iepuri 
angora cu sau Fără lăzi.

Amatorii se vor adresa 
Deva str. Mihail Cogălniceanu 
No. 19.

dela Paris și asupra evenimen
telor din Palestina.

Sub titlul „Speranțe Spulbe
rate” ziarul „Poporul” scrie ? 
între altele: „Ca orice invenție 
care poate fi‘ folosită', în scopuri 
monopoliste ale unor cercurf fi
nanciare sau industriale, Bom

ba atomică” — imediat achi
ziționată în exclusivitate, poli
tizată la maximum, jdepășindu- 
se în iureșul reclamei <,hiar u- 
nelc reguli elementare .ale bu
nului simț —( a ^devenit cu tim
pul centrul de atracție și stimu
lentul elementelor de dreapta, 
care speră sa câștige paradi
sul pierdut printr’un nou ca
taclism universul.” Ziarul con
tinuă: „Pentru aceștia, „Biki
ni” a fost o mare deziluzie, j 
Pământul nu s’a cutremurat. 
Acțiunea distrugătoare a armei 
venerate e relativ redusa- Ne
voia defcenzații tari a iunora nfa 
fost satisfăcută”. Și ziarul con
chide: „Dar dacă speranțele 
războinicilor, detracaților și am
bițioșilor nefavorizați de soartă 
s’au spulberat momentan, a j 
crescut în schimb xomța dt pa
ce ai mensei lumi necăjite de j 
greutățile vieții și tristele ur
mări ale ultimului TOzboi”.

Estica, că până nu va curge 
sânge, nu vom avea pace și li
niște”...

Până nu va curge jar sân
ge 1... Iată ce vor oamenii lui 
Maniu și Brătianu: Sânge,... 
Sângele nevinovat al celor ce 
muncesc, din greu în mine, fa
brici, în uzine. Sângele celor ce 
asudă pe ogoare pentru a da 
țării pâinea cea de (toate zile
le, sângele cc)or din birouri.

Noi le spunem însă,:ț
A curs destul sânge.. Cei ce 

doresc să-și’mențină privilegiile 
priit sângele nevinovat al oa
menilor muncii se înșeal.i[^amar- 
m’c.

A fost destul... Prea mulți au 
murit dintre pfamenii muncii 
pentruca aceste noul agresiuni 
să rămână pepedepsite. .

Poporul vrea pace... Poporul 
dorește liniște, progres, liber
tate.
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Ceferiștii la datorie

Fapta plină de abnegație a ceferistului Gostea Lazăr
Am mai scris în ziarul no

stru despre efortul depus de 
muncitori) ceferiști din Valea t 
Jiului în munca Jdejrejacere a li
niei ferate care leagă Simeria 
de bazinul carbonifer distruse 
pe unele porțiuni cu^ocazia ploii 
torențiale din 3 Iunie a. c. Sun
tem în măsură sa revenim' 
cu i unele amănunte asupra fe
lului în care ceferiștii \au înțe
les să-și facă datoria, în vede
rea restabilirii circulației.

După retragerea apelor, s’a 
văzut că distrugerile provoca
te liniei ferate sunt mari și se 
bănuia că lucrările de restabi
lire vor dura mai multe zile. 
Secția de 1 ntreținere C. F. R. a 
luat însă imediat măsuri pentru 
aducerea echipelor de lucrători 
cu trenuri de lucru dela Sime
ria și caransebeș. Deasemenea 
B'a cerut concursul tuturor uni
tăților C. F. R., precum și al 
Soc. „Petroșani” și în zorii zi
lei de 4 funie, s’au început lu
crările de refacere, sub îndru
marea Secției L. 4 Petroșeni.

Astfel linia curentă a putut fi 
restabilită înjăimp de,26 și juni. 
ore,i ar linia carerduce la mine
le de cărbuni Petrila, a fost 
refăcută până în 4-Vl-oraJ2,2o, 
ajungându-se astfel ca produc
ția de cărbuni să nu fie în
treruptă nici un moment și ce
rințele să fie acoperite.

Lucrările de refacere extrem 
de importante și întinse pe 

mai mult de loi km. linie a,u fost 
coordonate de ing. V. Bulat, 
șeful Secției L. 4\Petroșeni care 
a putut face față £jtuației nu
mai datorită elanului și efortu
lui neprecupețit depus de mun
citorii ceferiști, ajutați fiind de 
frații lor mineri. Reamintim că 
toate lucrările s’au efectuat pe 
ploaie.

Pentru a recompensa moral
mente elanul unanim de care

NOUILE PREȚURI 
ale mărfurilor la economate 
Cu cât vor cumpăra salariațli articole 
do pielărie, stofe, zahăr, ulei și orez

In urma apariției legii privi
toare la scutirile și reducerile 
de impozite pentru anumite 
cantități de piei, ștofe, zahăr, 
ulei și orez, destinate economa- 
telor fabricile sunt obligate să 
livreze și să factureze produ
sele destinate economatelor, Ia 
următoarele prețuri;

Piei tăbăcite (box) 9.628 lei 
fusul; talpă (tanate) 2o.loo lei 
kgr. bocanci muncitorești 
loo.ooO lei per; stofă postum 
5o Ia sută lână merinos 34.867 
lei m.; stofă costum 5o la sută 
lâna spanca 31.545 lei^ni.; stofă 
rochie 5o la sută lână merinos 

au fost animați ceferiștii din re
giunea noastră, s’a propus ci- 
terea lor în Foaia Oficiajă C. 
F. R.f

Merită a fi scoasă în eviden
ță fapta plină de abnegație a

Muncitorii între țărani

Muncitorii metalurgiști 
dela Uzina Călan, repară unelte țăranilor din 

Boșorod și Valea-Sângeorzului y 
/ X

Duminică 3o1unie aXt., mun
citorii metalurgiști din Călan, 
au format două echipe care au 
plecat în satele din jur, pentru 
a repara în mod gratuit unelte 
agricole și diferite obiecte cas
nice, țăranilor, i

Prima echipă, formată din 
sudori șî ferari s’a deplasat în 
corn. Boșorod. Primiți cu mul
tă bucurie de cătrețărani, mun
citorii a U'reparat diferite-unelte 
agricole ca: coase, seceri, cio
cane și nicovale pentru coase, 
osii de căruțe și diferite obiec
te casnice.

S’au evidențiat în muncă to- 
vii.; Contessi Amcelio, sudor.

Ceferiștii, la Simeria Veche
Continuând programul lor de 

ajutorare a|plugărimii, muncito
rii ceferiști din Simeria,iau ple
cat Dummică|3o lunie^a. |c.,cup 
echipă de reparații, în corn. 
Simeria -iVeche, nndeițau Repa
rat în mod gratuit diferite ob-

ȘEDINȚA SINDICATULUI
MUNCITORILOR CONSTRUCTORI DIN DEVA

Euni 1 I ulie a. "c., în sala tea 
trului comunal din localitate a

11.17o m.: ștofă rochie 5o la 
sută lână merinos 11.17o m'.; 
stofă rochie 5o la sută lână 
spancă 10.232 lei m.; stofă ro
chie 5o la sută lână amestec 
11.5oo lei m.; postav Țoden 
38.8337 lei m. zahăr tos 2.495 
Iei kgr.; zahăr cubic 2.689 lei 
kgr.; zahăr tos dublu rafinat 
2.592 |e< kgr. zahăr engjczesc 
2689 Ici kgr.; ulei floarea soa
relui 9.357 lei kgr.; orez in
digen decorticat 474o lei kgr.

Aceste prețuri' se vor socoti 
la mărfurile) ivrate cu începe
re dela 1 Iulie a. jt ț ' 

tov. Costea Lazăr,1 ucrător Ia 
Secția L. 4 Petroșeni, care cu 
riscul vieții s’a băgat în puho
iul dețapă pentru a cerceta linia 
și a aviza organele superioare 
despre pericolul iminent. 11

Talboți Pavel șți frații Eațco, 
ferari. ■

In timp ce echipa repara u- 
nelte, Jazul Uzinei, condus de 
tov.: Laszlo Fr. q (distrat pe 
sătenii adunați. j

Echipa a doua, sub conduce
rea tov. Maestru Klefass ,Wili- 
am, a plecat Ja Valea Sângeor- 
zului unde deasemenea au fost 
primiți de țărani cu cea mlai 
mare bucurie.

Șt aici s’au reparat sute de 
unelte și’ diferite obiecte cas
nice, evidențiindu-se în muncă 
to-vii.; MihațiL.;|Erdei',L.;Mur- 
gu I.; Kiss C-și alții. > 

iecte casnice și unelte agricole. 
Primiți cu multă dragoste, 

după ce muncitorii au terminat 
lucrul, au dat câteva sfaturi ță
ranilor, care și-au arătat voința 
tie a Isprijini tudoate mijloacele', 
acțiunile muncitorilor.

avut Ioc ședința plenară a Sin
dicatului muncitorilor Construc
tori din Deva.

Ședința s’a deschis la ora 19, 
prin proecfarea'unor jurnale Ci
nematografice, după care tov. 
Ostașiuc, președintele Sindica
tului Muncitorilor Constructori, 
fntr'un cuvânt introductiv, arată1 
rostul ședinței de ă^i.

In continuare tov Kbkossy’V- 
secretarul Rcg. Sindicale vor
bește despre problemele econo
mice, accentuând importanța 
contractului colectiv, a miuicii 
in acord, a economatelor, ctc. 
Face apoi un (apelAlca muncitorii 
să depună un efort în plus, ir» 
vederea măririi producției.

In încheiercj'arată că(aflându- 
ne în pragul alegerilor, va tre
bui să/'ne deschidem’Tiine ochii, 
pentru a nu ne mai lăsa min- 
țiți de Maniu și Brăfianu, care 
;țu guvernat țara în trecut și 
care ne dădeau gloanțe și ani 
de închisoare când ceream pâi
ne și dreptul la viață, i

în mijlocul plugarilor din Sălajul de Sus
Duminică 3o Iunie a. c. o e-> 

chipă de muncitori din Petro
șeni în dorința de-a întări cât 
mai mult alianța dintre munci
tori și țărani, a plecat în com. 
Sălașul de sus. (,

Primarul comunei priet. So- 
caciu saluță venirea muncitori
lor în mijlocul lor și îndeamnă 
țăranii să se unească .cu mun
citorii pentru a sdrobi reacțiu- 
nea în alegeri'. Din partea mun
citorilor aufVorbit: tov.’Hurșon 
despre înfăptuirile guvernului 
Qroza, tov. Lazăr despre răz
boiul în care poporul romât 
a fost târât de către Antonescu 
ajutat de Maniu și Brătianu, 
tov. Lucaciu Sabin fcareța vorbit 
despre suferințele ce le-au în
durat țaranii pe timpul „istori
cilor”. și despre grija pe care 
guvernul Groza a acordat ță
rănimii. Cuvintele tov. Lucaciu 
au produs o puternică impresie 
asupra țăranilor care își amin- 
tes ’cum au fost exploatați în 
trecut.

Tov. D răgii iciMțairia a .arătat 
femeilor drepturile pe care le- 
au primit din partea(Guvernului 
Groza și datoria pe care o au 
de-a apăra aceste drepturi, îm
potriva reacțiunii care caută să 
le răpească.

In fața țăranilor ^dunațțmun- 
ciforii au prezentat apoi un

Alegerea noului comitet al
Sindicatului P. T. 7. Deva X

Marți 2 Iulie a. c. în sala cJJ 
telegraf a poștei din localitate, 
a a vutl pc (alegere^ noujui comi
tet al Sindicatului sajariaților! P. 
T. T. din Deva^

La alegere au luat parte to- 
vii : Oprea și Vulpe din par
tea Uniunii P. T. T. și 'tov. 
Kokossy V.;Secretarul Regiona
lei sindicale Hunedoara.

După ce tov. Osacencu, pre
ședintele Sindicatului face da
rea de seamă, tov. Vulpe vor
bește despre rostul și lupta pe 
care trebuie s’o ducă Sindica- 
tuj, iar tov. Kokossy, face o e- 
xpunere asupra situației econo
mice și problemelor sindicale.

Hurata stagiului militar va fi egală pentru 
toate seriile contigentulu» 1946

Marele Stat Major comunică 
următoarele, cu privire la sta
giul militar sub arme a tineri
lor din contg. 4946 :ț i i |

Durata stagiului militar pen
tru tinerii din contg. [1946, vațfi 
aceiași pentru, toți, indifcrentfd'e 
seria în care au fpst incorpo
rați. In consecință, |după termi- 

reușit festival artistic careta fort 
viu aplaudat de asistență, i

La încheiere primarul comu- 
pei a mulțumit muncitorilor pt. 
că au venit să-i lămurească a- 
supra stărilor actuale și pentru 
programul pe care l-au predat, 
întrunirea a luat sfârșit mun
citorii plecând spre locurile lor 
de inunaa fericiți căj^au reușit) s& 
adâncească și’ mai mult legă
tura de înfrățire cu țăranii for 
mând a stfel un zid în carea Fr
acțiunii. Țăranii au rămas în 
suflet cu un avântlnai mare de 
luptă și dragostea lor față de 
frații lor tnuncitori ș’a,,iptărit ișî 
mai mult.

DEPUNEREA
Declarațiilor de impunere la 
global se face până la31 Iulie

COMUNICAT

Ministerul Finanțelor aduce 
la cunoștința tuturor contribua
bililor că, în conformitate cn 
decizia ministerială Nr- 256.834 
din 1 Iulie 1946, termenul pen- 
tru depunerea declarațiilor de 
impunere la global pe exerci
țiul 1946/47, se prelungește pâ
nă la'Bl Iulie crt.

Se dă descărcare de gestîurc 
comitetului, apoi se trece la a- 
legerea noului'comitet In'urmlai 
propunerilor au fost aleși ur
mătorii : ,

Tov. Mihuț Nicolae, preșe
dinte, Pălcuțiu Aurel, viceprC- 
ședi'nte; Moldovan loan, casier; 
Oib Roman, secretar; Mihaloea 
Liviu, resortul organizatoric; 
Buda Iosif, resortul producției; 
Maiorescu Viorica, resortul fe
mei și tineret.

Supleanți: Burtă Traian, lăr- 
zar Frânase, Popescu Ilarie.

Censori: Jedrzejevschi Ladi- 
slau și Calai Ana. , , , ț ț

narea serviciului militar t— iE- 
sarea la vatră a ostașilor din 
contg. 1946, se va face în or
dinea în care au fo>t incorpo
rați — începând cu seria l-a.

Datele incorporării seriilor 11 
țși III vor fi oomunicate 
de Marele Stat Major, țț I I
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iei patrii Mimnnii de exterhe 
AU CĂZUT DE ACORD ASUPRA 
INTERNAȚIONALIZĂRII TRIESTULUI

NOUL GUVERN CEHOSLOVAC 
a fost alcătuit sub preșidenția 
deputatului oomunist Gotwald 

Președintele Beneș a aprobat lista noului guvern
MOSCOVA. — Ședința de 

Marți a consiliului miniștrilor de 
externe a fost consacrată în în
tregime discutării chestiunii pri
vitoare Ia frontiera italo-jugos» 
lavă și problemei -Triestului.

Cerspondentul special al a- 
genției „Tass’ transmite din 
Paris că In cursul discuțiilor 
s’a ajuns la jx^recare apropie* 
re între punctele de vedere e- 
xprimafe de diferitele delegații 
asupraa cestei chestiuni.

Toate delegațiile au căzut de 
acord să1 recunoască necesitatea 
Internaționalizării Triestului și 
a teritoriilor) învecinate cu ăcest 
oraș.

S’a căzut de acord și cu vii
toarele frontiere ale Triestului 
luându-se ca bază propunerea 
franceză.

•
LONDRA. — In ședința de 

Marți a celor patru miniștri de 
externe s’au luat în discuție 
punctele de vedere ale dele
gațiilor italiană și j'ugoslavă, 
care au fost înaintate conferin
ței. Pe (Cțrdinea de zi au mai

Acord de prietenie și ajutor reciproc 
între Albania și Jugoslavia

BELGRAD. - O delegație 
parlamentară albaneza în frun
te cu primul ministru albanez 
a făcut o vizită oicifală în Jvi- 
goslavia. La convorbirile avu
te cu M'areșalul Tito au fost 
desbătute problemele de actua
litate ajungându-se la o depli
nă înțelegere.

Intre Albania șj Repubblica 
Federativă Jugoslavăi s’a înche
iat un tratat de prietenie și y 
j'utor reciproc.

Delegația albaneză a părăsit 
Marți Jugoslavia. Oaspeții al
banezi au fost salutați la pleca
re de către Mareșalul Pito, pre
ședintele consiliului de mniștri 
jugoslav.

Înainte de a părăsi Jugos
lavia primul ministru albanez a 
declarat: „Sunt fcarte emoțio
nat când îmi amintesc de pri
mirea de/ care pmțavut jxirte în1 
Jugoslavia. A fost o primire 
ce se acorda numai prietenilor 
iar poporul albanez n’o va 
ui(a”.

TIRANA - Cu prilejul îna- 
poerii sale din Jugoslavia, pri
mul ministru albanez s’a ad- 
dresat poporului albanez spu
nând: „Ziua întâlnirii noastre 
cu Mareșalul Ti'to, marele con

figurat problema coloniilor ita
liene, fixarea datei conferinței 
păcii și problema statului ger
man.

•
ROMA. —'Un nou'demers a 

fpst făcut de către președfnte-

Jugoslavia este de acord cu 
internaționalizarea Triestului

LONdRA. — D. Cardeli, mi
nistrul de externe jugoslav, 3 
declarat că guvernul său ac
ceptă planul de internaționali-

PRIMELE REZULTATE
ale referendumului din Polonia

VARȘOV1A. — Primele re
zultate provi’zori iale referendu
mului în regiunea Katovice a- 
rafă 8o(la sută^lrăspurtsuri afir- 

ducător al eroicelor jjopoarrțju- 
goslave și cel mai bun și cre
dincios prietenia! nostru^ya ră
mâne o dată importantă ,în i- 
storia noastră, ea fiind un sim
bol al prietenie ce ne leagă. 
Trebue să cultivăm această pri
etenie care este o garanție a 
independenței și securității noa
stre.

ȘTIRI SCURTT'
MOSCOVA. —(Marți, magn 

zinele din Moscova au început 
șă vândă! mărfuri cu nouile pre
țuri reduse. Peste tot se obser
vă o mare afluență de cumpă
rători.

" 1 J Si» lIliR I 
LONDRA. — Consdiul gene

ral al sindicatelor britanice a a- 
probat recomandarea Federa
ției'Sindicale Mondiale întrunită 
la Moscova, pentru ca fiecare 
consiliu sindical național să in
tervină pe lângă guvernul re
spectiv pentru ruperea relațiilor 
cu Franco. „n *

PARIS. —T>|. Masarik/mini- 
striill de externe cehoslovac, a 

le consiliului de miniștri italian, 
pe lângă cei patru miniștri de 
externe dela'Paris. Dl/De Gas- 
peri a avut Marți o lunga con
vorbire telefonică cu ambasa
dorul ifalian la Paris căruia i-a 
dat instrucțiuni cu privire Ia 
punctul de vedere italian.

zare a Triestului. EI este însă 
împotriva liniei de frontieră i- 
talo-jugoslavă propus de dele
gația franceză.

mafive Ia ceje 3 întrebări.
•

MOSCOVA. —''Datele provi
zorii ale rezultatului referendu
mului îni Varșovia arata/ că ma
joritatea covârșitoare a cetățe
nilor a Ipășpuns afirmativja cele 
trei întrebări, așa cum îi în
demna Blocul Partidelor De
mocratice.

DECLARAȚIILE
Președintelui Truman despre 
EVENIMENTELE

NEW.-YORK- —■ Trupele en
gleze conținuă să urmărească 

părăsit Miercuri capitala Fran
ței plecând spre Praga.

•
ROMA. — In Italia de No.rd 

au loc mari demonstrații'ale oa
menilor muncii care cer neai irea 
salariilor, mărirea rațiilor ali
mentare și accelerarea procesu
lui de refacere a ^economici na
ționale.

*
NEW-YORK. Președintele 

Truman a declarat că Statele 
Unde sunt gata să-și asume ră
spunderea tehnică și financiară 
pentru transportarea celor una 
sută de mii, de evrei în Pale
stina.

PRAGA. — In urma rezulta
tului alegerilor din Cehoslova
cia dela 26 Mai, Marți a fost a,l 
căfuit noul guvern cehoslovac 
sub președinția deputatului co
munist Gotwald. In noul cabi
net, socialiști naționali dețin 4 
locuri, comuniștii cehi 6 locuri, 
social- democrații p locuri, co
muniștii slovaci 8 Jocuri^tdemOc- 
rații slovaci ft locuri, partidul 
catolic 3 lpcuri.

Ministerul de externe este 
deținut de dl- Jan Masarik iar 
ministerul de jrăzboiu de ge
neralul Svoboda, ambii fără de 
partid.

MOSCOVA. — La 2 Iulie 
d[. Eduard Beneș, Președintele 
Republicii Cehoslovace a ^pro
bat lista noului guvern ceho- 
clovac prezentată de deputatul 
Gotwald. |

In cabinetul Gotwald au in
trat reprezentanții partidelor

CAMERA LORZILOR 
împotriva naționalizării minelor din Anglia

LONDRA. — Guvernul bri
tanic a fost din ,nou înfrânt în 
camera lorzilor în ceea ce pri
vește legea pentru etatizarea 
minelor.

Aceasta este a patra înfrân
gere în camera lorzilor în ceea 
ce privește etatizarea minelor

din PALESTINA
pe fruntașii rezistenței evreești 
din Palestina. ,

Președintele Truman și-a c- 
xprimat speranța că fruntașii 
sioniști deținuți de autoritățile 
engleze vor fi puși în liber
tate. Dcasemcnea — afdeclarat 
președintele Truman — eveni
mentele recente nu trebue să 
constitue un obstacol in calea 
emigrării celor 100.000 evrei 
în Palestina.

Președintele Truman, a repe
tat declarația făcută la sfârși
tul săptămânii trecute de către 
departamentul dcistat, dupăica- 
re „Statele Unite ;iu alt fost 
informate asupra măsurilor lu
ate înainte de adoptarea lor de 
către guvernul britanic”.

Qtițl șl răspândii ziarul

„ZORI NOI“ 

comunist, democrații (sociali, 
socialiștii populari, (popujiștii, 
democrații și comuniștii din 
Slovenia. Noul guvern repre
zintă astfel o coaliție a tuturor 
partidelor, democratice care aui 
participat la lupta pentru elibe
rarea Cehoslovaciei și au con
stituit Frontul Național.

El se bucură defsprijinul ma
melor largi'populare și este un 
guvern democratic.

Noul guvern are ca obiect 
principal continuarea realizări
lor programului Frontului Na
țional, programul de recon- 1 
strucție democratică a țării a- 
doptat în orașul Kosice în mo
mentul când Armata Roșiie în' 
cepea eliberarea poporului e- 
cehoslovac de hoardele hitle- 
riste. 1

In realizarea acestui program 
poporul cehoslovac vede reali
zarea năzui’nților șale.

și a doua în ce privește etatiza 
rea minelor de cărbuni.

A fost încheiat un

Acord comercial
franco-român

PARIS. — In ziua de 3 Iulie 
a fost încheiat la Ministerul de 
Externe^dm capitala Franței un 
acord comercial franco -român. 
Acordul a fost semnat de sub
secretariatul de stat al afaceri
lor streine francez și dl. So- 
lacolu din partea guvernului ră
mân.

CONSILIUL
do Miniștri a continuat 

desbaterile asupra 
legii electorale

Președinția Consiliului, de mi
niștri comunică: (Miercuri la 
orele 1 18,3o a avut loc un con
siliu de miniștri sub președin
ția d-lui Gli. Tătărescu (Vice
președintele consiliului de mi
niștri și ministrul afacerilor c- 
xterne.

Consiliul a continuat desbate
rile asupra legii Mcctorale.

Ședința a luat sfârșit la o- 
rele 2o. 1 ,

Inprimtrla Jadețalal lIune^Mra — Deva


