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DEGREVĂRILE FISCALE
la țes' turile de bumbac au intrat în vigaare

In >Moniiorul Oficial» din 4 Iulie a. c , a 
apărut decretul-lege prin care se acordă in por
tante degrevări de impozite la țesăturile de bum» 
bac destinate economatelor.

Decretul prevede o reducere cu 75^ a impozitului 
pe cifra afaceri propriu țesăturii, a taxei de confecție și 
a imp excep. de 12°/0. laurmătoarele țesături da bumbac: 
americă, doc, barchet zefir, finet, gratiei, stambă și coosaii

Reducerile de mai sus se acordă la mărfurile livrate 
economatelor, insti tuțiilor publica și Întreprinderilor 
industriale și comerciale, precum și ceoperaliveloi să- 
teș’i constituite in vederea aprovizionării asociațiilor 
cu cele trebuincioase.

Degrevările intră in vigoare cu efect retroactiv de 
la 8 Mai 1946 și se acornă pentru anumite cantități de 
țesături care vor fi staailite prin jurnal al Cons de Min

In prezența d. Ministru R. Zăroni 
t’a sărbătorit Duminecă la DevaVi

INCHIflEHEfl CONCURSULUI
INTERCOMUNALde INSÂMANȚĂRI

Comuna Pricaz a fost premiată cu 1 milion lei

■—- - - - - — Discursul rostit de tov. - - - - - - - - - - -
GH. GHEORGHIU-DEJ

Secretarul General al P.C.R., la Congresul „F. P “ din Dej
„Fără unirea muncitorilor și țăranilor nu este cu putință demoorația“

Duminică 3o Iunie a. c., în 
cadrul petrecerii populare aran
jată în Parcul Comunal de or
ganizația „Frontul Plugarilor” 
din Cfeva, în prezența d-lor Ro- 
mulus Zăroni ministrul agricul
turii, ’dr. Almășan Augustin, 
prefectul județului Hunedoara, 

Mavor Oh. inspector agricol, 
Soica Vasile directorul camere* 
agricole Deva, s’au împărțit 
premii bănești și diplome ță
ranilor care s”au evidențiat în 
camț^n'a de însămânțări agri
cole <|in județul nostru.

La aceasta1 solemnitate aj>ar- 
țicipat un impunător număj 'de 
delegați veniți din județfprecum 
și cetățeni ai orașului nostru.

Luând cuvântul dl. ministru 
Romulus Zăroni a spus printre 
altele: „Reforma agrară va ti 
desăvârșită peste o lună. Pro
blema agrară este însă tu mult 
mai grea.

Trebuie să trecem dela agri
cultura noastră înapoiată la o 
agricultură raționalizată și in- 
dustrajfzată. Trebuie să faceii 
ca prin munca noastră, pămân
tul să rodească cât mai mult.

Deaceia fermele(modql și'pfo- 
prietățile persoane juridice vor 
lucra după planul Ministerului 
Agriculturii și exploatarea lor 
va fi intensificată la maximum. 
Fn de se vor produce semințe 
selecționate și vor fi crescuți 
tăurași, porci, armăsari de rasa

DECRETUL 
pentru statutul salariaților comunali 

a fost semnat de M. S. Regele
M. S, Regele a semnat decre

tul pentru punerea în aplicare 
a noului statut al salariaților (co
munali din întreaga țară.

St ilului va fi aplicat dela 1 
Martie a. c. In linii generalei 
noul statut prevede cinci clase, 
’( 4 6 7 și 8, cari sunt în funie- 
ție de ștudiile salariatului.

Avansările se fac automat, 
din doi în doi ani, iar în mod 
excepțional, pentru cei cu me
rite deosebite,'fa uri an. Grade
le sunt desființate, fiind păstra

pentru îmbunătățirea vitelor 
noastre.

Se vor Înmulți și dota cu u- 
nelte fechnice centrale agricole 
pe întreg cuprinsul țării. Ca- 
merile agricole și inginerii a- 
gronomi vor sta de gîci încolo 
în slujba plugarilor, pentru a-i 
ajuta să-și câștige o viață mai 
bună”.

După cuvântarea d-lui mini
stru Zăroni a .luat cuvântul 
d|. direjtoral Camerif Agricole 
care după ce mulțumește d-lui 
ministru pentru/sprijinul efectiv 
pe care l-a dat campaniei de] în- 
sămâflțări din județul nostru a- 
rată strădaniile depuse în a- 
cest vast sector 'de muncă unde 
țăranii hunedoren'^nu aufprecu- 
peți't nimic, ci prin muncă per
severentă și’ conștientă au rea
lizat o recoltă cu care județul 
nostru se poate mândri.

Apoi dl. ministru Romtt'Jus 
Zăroni a .împărțit personal pre
miile șijdiplomele țăranilor pre- 
miați, strângându-le mâna șifîn- 
treținându-se cu fiecare în par
te. 1 ■ . ' '

Publicăm mai jos lista țăra
nilor premîați:

PREMIUL) I
Comuna Pricaz — premiul 

unic un milion lei.îCrișan Amos 
Corn. Lăpugiul Inferior. Hai
duc Alexandru — 'Lăpușnic. 
Ttărsescu M’. — Tâtești- Ște- 
fanescu losif. —"Hațeg.’Crișan 
Alexandru — Șjia. Balinț losif—

Curffaiife ki 2-a|

te doan pt. acei ,cari conduc c- 
fectiv unități administrative, re
stul personalului păstrând titu
latura de „funcționar admini
strativ.

In ce .privește salarizarea, s’a 
fixat un minimu mde salariu, 
denumit ,,M” în sumă de 7o 
de mii lei, (dare va fi înmulțit 
cu coeficienții de vechime, de 
muncă, de funcțiune.

In ce privește pensionarea, o 
lege special o vatetabip pentru 
toți salariații publici.

In ziua de Sf. Petr.u și Pavel 
în cadrul junei mari sărbători 
populare, organizată de Fron. 
tul Plugarilor a avut loc în o- 
rașul Dej împărțirea titlurilor 
de proprietate.

Serbarea a fost onorată cu 
prezența d-lui dr. Petru Groza, 
Președintele Consiliului de Mi
niștrii și a tov. Gheorghe Gh.- 
Dej, Ministrul Lucrărilor Pub
lice și Comunicațiilor, care a 
ținut o ,amplă expunere spu
nând printre altele:

Discursul tov. ministru 
Ch. Gheorghiu Dij

„Congresul Frontului Pluga
rilor, care se țin^zi |la lDej^este 
un eveniment care interesează 
nu numai plugărimea în ge
neral, ci și toate păturile pro
gresiste ale țării noastre, pen- 
trucă împărțirea titlurilor de 
proprietate celoi, ce aujfost îm
proprietăriți în această regiu
ne, nițe decât iurmarea firească 
a aplicării programului guver
nului de cbncentrare democrati
că dr. fetru Groza.

Lupta aceasta^a jfost susținută 
de tot ce e progresist în (țara 
noastră și" a fost apreciată la 
adevărata ei valoare de M’. S. 
Regele, care a acordat primului 
ministru, cel maj înalt ordin 
civil.

După ce arata ca ,făru unirea 
muncitorilor și .țăranilor nu e- 
ste cu putință democrația adică 
cârmuirea poporului prin po
por, și pentru popor, nu este 
cu puțință fericirea și liberta
tea țării” tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej, secretarul general al1 P. 'C. 
R. arată însemnătatea alegeri
lor caro Se apropie și care „vor 
trebui să ducă la consolidarea 
cuceririlor democratice dela 23 
Aug. 19-14 și mai ales dela 6 
Martie 1945”.

Tov. Gh. Gheorghiu-Dej, de
monstrează apoi .deosebirea 
fundamentală dintre maiiife- 
stul manîsf „care poartă1 peceta 
demagogică a generalități tor 
sforăitoare” și platforma prog- 
pnii a B- P. ipț. care „înfățișează 
un program concret și amălnun- 
fțit” șf care a început să fie pus 
în practică încă deacum.

Vorbind apoi despre condu
cerea partidelor Jistorice” șl în 
specfal de Iullu Maniu d-sa a 
spus ta continuare I

Cine este luliu Maniu, omul care a murdărit 
cinstea națională

Toată cativitatea politică a 1*4 
Maniu trădează ura împotriva

Tot. GH. GHEORGHIU-DEJ

poporului: Această ură l-a a- 
ptropiaț și l-a sudat pe senio- 
rul proprietăți de hune aurifere.

Chemarea F.D.F.R. A.P. și C.G.M. 
din Deva pentru înlăturarea 

REGIMULUI FRANCO
Cetățeni,

De dincolo de Prinei, din 
Spania răsună ,un strigăt de a- 
jutor. r

F strigătul mamelor care-și 
văd fit uciși dp călăii lui Franco, 
e strigătul copiilor pe care a- 
celaș călău îi lasă orfani, ud- 
gându-le fără iniei o'truțare pă
rinții.

Cu flecare zi strigătul popo
rului careț Inu inaițvrea să rabde 
tirania ucigașilor e tot mat în
fiorător.

Poporul spaniol întinde mâi
nile încătușate spre oamenii din 
lumea întreagă și spre noi, ce
tățeni ai României, implorân- 
du-ne ca prm solidaritatea noa
stră să grăbim eliberarea Jul 
pentru care el juptă ti Me zi.

Cetățeni,
Salvarea poporului spaniol, 

eliberarea Iui, înseamnă înlă
turarea unui focar derăzboi din 
această parte a lumii, înseam
nă în acelaș timp afsîgu rarea 
păcii în țara noastră.

de (^odreanu șf de Antondscu, 
Maniu este credincios rolului 
său de dușman al poporului’ șf 
al democrației. ,

Atât în preambulul manife
stului, cât și în conținutulf a- 
cestuia, Maniu lasă să Șe în
țeleagă că independența secu

ritatea și oțnoarea țării ar 
fi amenințate, fără a preciza 
însă de cine. „Alegerile cate 
vm, spune Mțmiu, trebue să 
dea un parlament în .stare de 
a fi scut de apărare al neatâr
nării și libertății țăriî, pe li
ma securității și onoarei națio
nale, și'capabil să întocmeasdl 
așezare de țară nouă, potrivit 
timpului și după chipul șf ase
mănarea poporului’român”.

4 ani de zile țara gemut sub 
călcâiul hitlerist, 4 ani .de zile 
independența țări'fa fost păleați

I CâniinxiazB in pfcg. 2i

X
Cetățeni,

Ascultați strigătul, poporului 
spaniol. Sojidarizați-vă cu el șf 
condamnați prin scrisori și te
legrame crimele călăului Fran
co, faceți meetinguri deiprotest, 
trimiteți Comitetului de acțiune 
pentru sprijinirea poporului s 
spaniol din,Deva, (stf/6 (Martie.Q 
moțiuni prin care să vestejiți 
pe cei’care îl sprijină și Să ce
reți plecarea guevrnului Franco 
dela cârma țării pe care o în
sângerează.

Dările de seamă despre »- 
cțiunile voastre, iscăliturile voa
stre de protest vor fi transmisă 
prin radio, publicate prin zia
rele din țară și străinătate șl 
vor contribui la salvarea 
poporului spaniol și la elibera
rea lui.

Federația Democrată a
Femeilor Române

Apărarea Patriotică

Confederația Generală
a Muncii 
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în picioare de fascismul ger
man, a cărui’slugă în România 
a fost Ion Antonescu. 4 ani 
poporul român a sângerat pen
tru Hitler și a ajuns Ia margi
nea prăpastiei. Reacționarii’ tră
dători au vândut Ardealul, au 
deschis nemților hambarele ță
rii’, au murdărit cinstea naționa
lă, au pus poporul român în 
afara popoarelor civilizate. C< 
a făcut dl. Mamu în acești 4 
am? A sprijinit a< tiv politica 
trădătorului’Antonescu, ,după ce 
înainte dejdeslănțuirea războiu
lui hitlerist, a făcut declarații 
publice chemând fa cruciadajan- 
tisovietică, voind să facă din 
România, după propria sa e- 
Xpresie, o spadă ascuțită îm
potriva Uniunii Sovietice, după 
cum a afirmat unui gazetar 
străin. După ce a împușcat sute 
de muncitori Ia Lupeni și Ia 
Grtvița, după ce a frânat lupta

Decât o Românie democratică mai bine o 
Românie sclavă"

Când, unde și’cum a alarmat 
luliu Maniu, țara, când aceasta 
șt-a pierdut neatârnarea sub 
jugul hi’tieristo - antonescian? 
Dimpotrivă, luliu Maniu a de
clarat Ia 19 lume 1942: „Mare
șalul cil'oamemî Șăi de încrede
re, trebue să ,fie lăsat, ba chiar 
încurajat de a conduce țara”.

La 8 Noembrie 1941 M/aniu 
scria lui Antonescu: „Partiduț 
național-țârănesc. aprobă ac
țiunea militară întreprinsă șî 
aclamă cu însuflețire rezultate
le obținute în această privin
ța”. Reușea acestei’operații mi
litare împotriva Uniunii Sovie
tice, pecetluia pierderea pe ve
cie a Ardealului și moartea in
dependenței naționale, pecetluia 
transformarea României în co
lonie hitleristă.

luliu Maniu a complotat Îm
potriva neatârnării României, 
gândul său statornic a fost și 
Ieste: decât o Românie demo
cratică, mai bine o Românie 
sclavă, o Românie fără neatâr
nare, fără onoare și’ demnitate. 
Și aceasta] în interesul Strâmt aj 
clicii de bancheri și moșieri pe 
care o reprezintă. Și ca să nu 
fie îndoială asupra sentimente
lor sale, Mamu a strâns mâna 
criminalilor Antonești în sala 
Tribunalului Poporului.
Acesta ,este luliu Mi iniu trădă

torul pentru 3o de "arginți, vân
zătorul poporului roman.

Azi când România și-a re

Care sunt argumentele revizioniștilor
Conferința care s'a ținut la 

Paris în luna Mai, a redat Ro
mâniei întreg Ardealul, decla
rând nu] dictatul dela Viena. 
Prin aceasta .marile puteri în 
frunte cu Uniunea Sovietică, au 
recunoscut în primul rând con
tribuția poporului român la e- 
fortul apațijor pentru sdrobirea 
definitivă a hitlerismului și în 
al doilea plnd, regîinul demo
crat instaurat la 6 Martie 1945, 
care a creiat condițitini obiecti
ve pentru asigurarea drepturi
lor depline și liberei desvoltărl 
a naționalităților conlocuitoare 
în cadrul Statului’ român. Cer

Discursul tovarășului Eh. Bheorghiu-Dej
Urmare din paf l-a

poporului’ împotriva dictaturii 
carliste, după ce i-a legalizat, 
tot după propria sa mărturi
sire, pe legionari după ce s'a 
făcut răspunzător de venirea la 
putere a legionarilor și a lui 
Antonescu după ce s’a închinat 
în fața.lui Hiijlețr.'ș ja(luițMusso- 
]ini. Desbaterile procesului An- 
toneștilor au dovedit că Iujiu 
Mamu i’-a încurajat pe Antone- 
șfi în rezistența lor împotriva 
apaților și"că a sabotat cu toate 
mijloacele actul dela 23 August 
1944. luliu Maniu și clica sa 
sunt părtași la politica de fas
cizare a VMrii și de angajare 
a ei în războiul împotriva a- 
Iiaților. Iată adevărata față a 
lui luliu Mțaniu, omul care azf 
îndrăznește să se prezinte ță
rii ca apărător at independenței 
naționale și al libertăților ce
tățenești’.

căpătat neatârnarea, când Ar
dealul ne-a fost recunoscut de 
Mării Aliați, în .frunte cu Uniu
nea Sovietică, când odiosul dic
tat dela Viena a f'>st anulat, 
când țara se ridică din ruine și 
se deșteaptă la o viață liberă și 
demnă, Iuli'u M^niu, părintele 
ocrotitor al Gărzii ,de Fier, ad
miratorul lui Mțussolinf șî Hit
ler, colaboratorul trădătoru
lui Antonescu, ,își închipuie că 
mai poate prosti poporul cu 
formulările demagogice ale ma
nifestului său program.

Cercurile reacționarei din Ro
mânia, reprezentate de clicile 
lui Maniu și Brătianu, se stră
duiesc azi prin țoate mijloacele 
să împiedice desvoltarea și,con
solidarea democrației, ridicarea 
nivelului economic, politic și 
cultural ar masselor populare 
și încercă să fărâmițeze forțele 
democratice, continuând politi
ca lor de ațâțare și’ de ură îm
potriva naționalităților conlo
cuitoare. Și fiindcă Suntem în- 
tr’un oraș (dm partea de Nord 
a Transilvaniei, în această par
te a1 țării" noastre care a fost’în- 
trebmnțată de Hitler pentru a 
diviza popoarele român și ma
ghiar, pentru a le putea înhă
ma pe amândouă Ia carul său 
de cotropiri și j’afuri, să ne o- 
prim asupra problemei națio» 
nale și’ asupra politicii duse de 
guvernul dr. Petru Oioza față 
de populația maghiară.

curile revizioniste maghiare, 
nemulțumite de hotărîrile dela 
Paris, au Intensificat agitația și 
propaganda loriatât pe'plan in
fern, cât și ,pe plan extern îm
potriva deciziei’luate fa Paris.

In susținerea tezei’ lor, revi
zioniștii mag'hiari califica poli
tica românească, atât cea dintre 
cele două războaie, cât și cea 
de după 23 August 1944, in
clusiv aceia p guvernului Oro- 
7.a, drept o politică antidemo
cratică, făcută cu scop de opri
mare, sărăcire, despuiere S'i ( 
desnaționalizare a clementului 
maghiar din Transilvania. jEi 

afirmă că nu există nici o deo
sebire între politica de'opresiu
ne și "de dțesnaționalizare a gu
vernelor reacționare din trecut, 
și politica celui de astăzi și că 
populația maghiară din Tran
silvania, împotriva tuturor cu
vintelor frumoase ,dm articolele 
de ziar și din declarațiile ofi
ciale, nu are Iniei o garanție pri
vitoare la drepturile ei demo
cratice și populare sub regimul 
actual.

Orice încercare de a con
funda politica regimurilor 
reacționare din trecut cu 
politica guvernului Groza 
este neîntemeiată tendențioasă

Această încercare de a con
funda polifica regimurilor reac
ționare din trecut, cu politica 
guvernului’ Groza, este neîn
temeiată și tendințoasă. Este o 
deosebire fundamentală între 
regimurile reacționare din tre
cut și regimul instaurat în Ro
mânia lâ 6 'Martie .1945. 1

Intr’adevăi sub regimurile 
reacționare din trecut, pe lân
gă politica de oprimare, sără
cire și despuiere a întregii po
pulații din Transilvania, popu
lația maghiară era supusă unei 
politici sistematice de asuprire 
națională, culturală și religioa
să. Revizioniștii unguri uită 
însă să pdauge ca această po
litică a rcaețttmii românești dc 
exploatare și de asuprire,ra iffațst 
făcută cu complicitatea reacțio
narilor maghiari din România, 
care stau astăzi în fruntea a- 
gifațiilor revizioniste din Ar
deal si lucrează mână în mână 
cu reacțiunea Română. Deopot
rivă interesate în exploatarea 
sângeroasă în care Crau supuși 
muncitorii și țăranii unguri și 
români, reacțiunea română și 
maghiară a ,dus o politică șovi
nă și de ațâțare Ia ură, pen- 
țtru ăia bate atenția'.masselor po
pulare din Ardeal dela reven
dicările lor economice, sociale 
Și politice.
0 po’itică de eqa'itate și pre- 

pășire a ambelor popoare

Daforită politicii democratice 
a guvernului Groza, popula
ției maghiare din Transilvania 
1 s au acordat drepturi depline 
de a folosi limba maternă în 
școli, în administrații și în fața 
instanțelor judecătorești, de a 
avea școli primare, secundarei;și 
Universități recunoscute și sus
ținute det Stat; 'diCja ,-w|ea teatre, 
biblioteci și instituții culturale; 
*de a participa în administrațiile 
publice în raport cu importan
ța ci numerică; Idea se organi
za în vederea desvoltării cultu
rii si tradițiilor ei naționale. Cu 
pământul confiscat dela mo
șierii români, și dela grofii 
maghiari au fost împroprietă
riți atât țărani români, cât șî 
țăranii unguri.

Regimul înstapratla OțJMaji tic 
1945, a crecat astfel condițiile 
obiective de desvoltare și pro
pășire economică, politică, so
cială și Jiaționajă atât .pentru 

poporul româtf , cât și pentru 
naționalitățile conlocuitoare.

Reacțiunea română și maghi
ară sș întâlnesc în ura lor m- 
potriva democrației, împotriva 
cuceririlor democratice ale po
porului român și maghiar

Desigur oăte mai constată li
psuri la punerea în aplicare a 
acestor reforme adânci pentru 
îmbunătățirea situației popu
lației maghiare, lipsuri provo
cate tocmai’ de a cele elemente 
care sunt dușmanii libertăților 
acordate de guvernul Groza nu 
numai populației maghiare, ci 
însuși poporului jromân:’. Ace
ste lipsuri vor fi reduse în măș 
sura democratizării țării, la1 care 
democratizare va contribui po
pulația maghiară într’o colabo
rare frățească cu populația ro
mână.

Nu poate exista unitate de 
vederi între guvernul Groza 

și partidele „istorice"
Conducătorii partidelor, „isto

rice” în Imod grosolan caută 
să asocieze partidele democra
tice la linia lor politica șovină, 
pentru a creia imp-esia în o- 
piriia publică dinăuntrul și din 
afara țării, că toate partidele, 
fără deosebire merg pe linia 
șovinismului anti maghiar.

Nu există și nu poate exi
sta unitate de vederi între gu
vernul Groza și’ partidele „i- 
storice”, atât în problemele de 
politică generală și cu atât mai 
puțin în problema națională. 
Deosebirea fundamentala con
stă în aceea că partidele „isto
rice” stau pe poziția asupririi 
naționale, pe când partidele'rde- 
mocrafice consideră deplina e- 
galitate în drepturi a naționali
tăților conlocuitoare, drept una 
din condițiile desvoltării și con
solidării democrației însăși.

Democrația română întinde o 
mână frățească populației ma
ghiare din Transilvania și o 
cheamă la luptă împotriva/eac- 
țiunii române și maghiare, pt. 
făurirea unei Românii fericite, 
mumă bună pentru toți' fiii ei.

Frați plugari, uniți vă cu 
frații voștri muncitori 

dela orașe
Frați plugari, întorcându-vă 

Ia casele voastre, să luptați cu 
hotărîre pentru roadele muncii 
voastre, adunate' de pe] câmpiile 
intrate în, sfârșit în proprietatea 
voastră, să pjutc la ridicarea 
traiului vostru și pd întregului 
popor.

Păziți-vă drepturile câștigate, 
împotriva tuturor pcelora care 
vor sX vi le răpească, folosin- 
du-sc de aceleași’ minciuni de 
care s’aufeervi’t ziecilde anj dea- 
rândul și’ale cărorjurmări le-ați 
simțit îndeajuns și le simțiți în
că și azi. . [ '

Uniți-vă cu frații voștri mun
citori dela orașe, pentruca prin 
munca voastră comună să asi
gurați țării noastre, poporu
lui' român și naționalităților 
conlocuitoare, o viață liberă, 
independente și îmbelșugată.

E0K! NCI

a tinerilor din contigentele 
1945 și mai vechi

Marele Stat Major face cuno
scut următoarele, cu privire la 
clarificarea situației militare a 
tinerilor din contingentul 1945 
și mai vechi, cari nu au făcut 
serviciul militar fiinâ amânați 
pentru studii sau alte motive 
sau excluși dela serviciul mili
ta/ pe baza legilor rasiale și 
tari nu .au fost chemați la încor
porare odată cu contingentul 
1946.

Marele Stat Major face cu
noscut că prin ordinul circular 
Nr. 1.383.434 dm 16 Iunie a. c., 
către cercurile teritoriale s’au 
dat dispozițiuni după care să 
se facă clarificarea situației mi
litare a tuturor celor din cate
goriile de mai sua.

Get’ interesați mynează să se 
prezinte la cercurile teritoriale 
respective pentru a li se cla
rifica situația. ,

ÎNCHIDEREA
intercomunal de însămâțări

Ilia. Oprean Ion — Brănișca. 
Costea Dumitru - - ’Gura-Sada. 
’Pri'poș Gheorghe — 'Mânerău. 
Florea Alexandru — Hunedoa
ra. Toma Iordan —'Mțânerău. 
Roșu Alexandru — Pricaz. An- 
ghel Avram — Balomir. Opri- 
șan Silvestru — Orăștioara de 
sus. Coroi. Mihai;—3armisege- 
tuza. 'Munteanu Iosif — Băcia, 
Brațe Aurel — [Vețel. Jic Petre 
Buruene. Mani a Visalon >— Hjă- 
rău. Barza Ion C. Iosif — Ho- 
morod.

PR.EMIUL'II.
Oprean Ion — Lăpugiul In

ferior. Suiaga Carol — Lăpuș- 
nic. Madorcă Petru — Totești. 
Șelariu Olimpiu — Hațeg. S 
Striban Gruia — Paucinești.

PREMIUL’ IIL
’Vecudea Alexandru — Eă- 

jpușnic și Ursu Aurelți— țBfăcăin- 
V-

R. A. r. A.
CENTRUL DE EXPLOATARE

ARAD

Publicațiune
Se aduce la cunoștință că pt. 

ziua de 10 Iulie a. c, se ține la 
Centrul de Exploatare Auto R. 
A. T. A. Arad piața S*afan cel 
Marc No. 1 (Clădirea Inspecției 
CFR) un examen, p-otru ocupa
rea a 30 poaturi vacante de 
conducători auto (șofeuri) pentru 
Arad, Deva șl Timișoara.

Condițltwile : minim 4 clase 
primare, serviciul militar satiafă- 
cut șl maxim vârsta de 36 ani.

Acte necesare ; Permis de 
conducere, extras de naștere, 
certificat de studii, certificat de 
naționalitate, restul de acte se 
vor denune după reușită.

La 11 Iulie In acelaș loc șl in 
aceleași condiții are loc un exa
men pentru ocuparea a 30 pos
turi vacante de taxatori auto.
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ȘEDINȚA F. U. M.,
la Uzinele „Astra“, Orăștie

Luni 1 Iulie a. c., a avut Ioc 
ședința generală a F. U. M. 
la uzinele „Astra” din Orăștie. 
fTov. Tămășoiu, secretarul Or
ganizației P. C. R. deschide șe
dința, vorbind despre trecutul 
de luptă a clasei’ muncitoare și 
sforțările guvernului dr. Petru 
Oroza pentru reconstrucția ță
rii. încheie făcând un, apel că
tre muncitorii prezenți de a 
fi un exemplu în opera de re
construcție a țării și în ridiqarea 
producției’.

Tn numele P. S^D. ia cuvântul 
fov. dr. lancu Alex. îndemnând 
|a disciplină în muncă și Ia o

ÎNMORMÂNTAREA XjZ
TOV. HEGEDUS PETRU LA DEVA 7^

In ziua de 2 Iulie â. c., a a- 
vut loc la Deva înmormântarea 
tov. tipograf Hegedus Petru.

Au fost de față toți membri 
Sindicatului Arfelor Grafice din 
Deva, o delegație a tipografi
lor din Hunedoara a Comisiei 
Locale Deva a P. S. D. secția 
Deva șt un public numeros.

Pe sicriul defunctului a fost 
depuse coroane de flori din 
partea SindicatuXj tipogra
filor hunedoreni ,și a ,P. S. D. 
precum și o mulțime de flori 
din partea acelora care l-au a- 
nreciat și iubit cu adevărat în 
viață.

ÎNTREPRINDERILE 
nu pot fi închise sub nici un motiv 

C.G.M. ia atitudine fată de cei ce 
închid întreprinderile în mod ilegal

Confederația Generală a 
Muncii a fost .sesizată că în ul
timul timp un număr crescând 
de patroni caută, sub diferite 
forme, să închidă întreprinde
rile ndustriale.

Pretextând că este nevoie să 
renoveze Stabilimentele, să re
pare mașinile sau ca se odih
nească salariații, acești patroni, 
acolo unde nu au putut să în
sele organeldadmînistrative, să 
îfichidă „legal”, încearcă să în
șele vfgilenta salariaților, să-și 
asigure complicitatea lor și să 
închidă totuși Întreprinderea-, 
fie și nelegal.

C. Q< M. atjage atențiunea 
organelor de resort asupra a-

șl cbvud

„ZORI NOI“ 

strânsă colaborare între mun
citorii comuniști și social-de- 
mocrați. Tovarășul Măgurea- 
nu Stan secretarul sindicatului 
„A sjtr a”, citește procesul 
verbal dresat cu ocazia inter
venției’ la' Dir. Gen.,i„Astra” din 
București’, referitor la revendi
cările muncitorilor din fabrică 
și la urgentarea transformării 
uzinei în industrie chimică, fapt 
tărăgănat de aproape doifani.

Ședința aciuat bfârșitfprin an
gajamentul pe care și’I-au luat 
muncitorii de a fi Ja înălțimea 
chemării lor..

In numele ^indicatului Arte
lor Grafice din Deva iov. An- 
drica Viorel secretarul Sindica
tului și-a luat rămas bun în 
cuvinte impresionante dela 
veteranul tipograf care „acreiat 
mai multe (generații de tipografi 
bine pregătiți în domeniul pro
fesional” după care a vorbit 
în limba maghiară tov. tțpo- 
graf Weisz Izso care deaseme- 
nea a «fcos [fn «ridență activi
tatea defunctului pare a muncit 
timp de Oo ani fără întrerupere 
cu dragoste față de colegii săi.

cestor manevre profund dăună
toare planului de redresare e- 
conomică a țarii,și în acelașț timp 
atrage atențiunea tuturor or
ganelor sindicale să fie vigi
lente. Să ^respingă aceste în
cercări, oriunde s’ar ivi ele și 
or.icum ar fi motivate, sa oblige 
pe patron''&ă ia^eama tă potri
vit prevederilor legilor în vi
goare și’ dispozițiunilor catego
rice ale [Ministerului Muncii, 
n’ci un patron nu are Voie să, în 
cindăi ntrepTmderea,prmân,d a 
eventualele reparațiuni 6au re
novări justificate să se facă a- 
vându-se. în vedere prescripțiu- 
pile legii, fără a fi sistată pro
ducția, iar concediile de oidlină 
pentru salariați să se dea, po
trivit contractelor colective, du
pă norme stabilite de către co
mitetul de întreprindere îm >■ 
preună cu direcțiunea, încât 
producția șă-și poată urma 
cursul său normal.

CONSTRUIREA
unui nou aparat telegrafic

MOSCOVA. — Un grup de 
ingineri sovietici a construit, 
sub conducerea lui Alexandru 
Ignatiev, mare specialist în do
meniul telegrafiei, un puternic 
aparat telegrafic, care transmi
te direct literile alfabetului.

Acest aparat a fost numit: 
„Mașina telegrafică combina^ 
tă”.

REDnCTAHEn 
definitivă a statului 
FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Președinția Consiliului p tri
mes tuturor departamentelor 
proecful de statut aț'funcționari- 
lor publici'spre a Tace observa- 
țiunile pe cari Ie vor șpcofî ne
cesare acesttli proect.

Unele din ministere au și 
înaintat Președinției oh ser va- 
țiunile lor. " I

La ministerul1 de finanțe,'spe
cialiștii lucrează Ia cahulele ne
cesare spre a se stabili care fe
ste quahtumul necesar sporului 
ce urmează a fi acordat la sa
larizarea funcționarilor publici, 
potrivit dispozițiunilor acestui 
statut.

Când observațiunile tuturor 
ministerelor, inclusiv^] ministe
rului de finanțe, vor fi sosit la 
Preeșdinție, se va numi o co- 
niisiune prezidată de tov. Ginii 
Bodnăraș,'secretarul general al 
Președinției, comisie care va ( 
tria tot materialul și-l va expu
ne metodic, așa încât Consiliul 
de miniștr:”Sa se'poată pronun
ța m cunoștință de cauză.

ACORDUL
Româno-Elvețian

a fost încheiat

ZIARUL «ARGUS. SCRIEi
Un acoiXlft fost țin chei’at între 

delegația română, prezidată de 
d|. ministru Mțircea Solacolu șî 
delegația giivernululfclvețîan, 
acord prin care ni s’a deschis 
un credit de 7o milioane franci 
elvețieni, garantați cu gaj în aur 
la B. N. R, pentru cumpărare 
de materii prime 'din (Elveția.

Chestiunea datoriilor vechi 
h’a fost rezolvată-, n I

VIAȚA ECONOMICA

„SOVROM
și-a început activitatea

Zilele trecute soc. „Sovrom 
Lemn” și-a început efectiv acti
vitatea.

Societatea a fost întemeiată 
de un grup sovietic și unul ro
mân, caret cuprinde: Casa auto
nomă a .Pădurilor Statului (C. 
A. P^S..), Foridulfbîsericesc or
todox dm Bucovina de Sud, A- 
dministrația bunurilor comune 
Ciuc, cele* 44 comunetfoste gră
nicerești din Năsăud, Alianța 
Forestieră din comuna Gheor- 
ghieni „Forema” S. A. R. Fo
restiera din Nădrag și’(„Steaua” 
ș. a. forestiere, succesiunea ț 
„Mi’hai Sturza”.

Obiectul societății este e- 
xploatarea și industrajizarea 
lemnului în România, achizițio
narea de materiale lemnoase, 
precum și comercializarea pro
duselor lemnoase, atât pe piața 
internă cât și pe piața externă.

Politica de credit a
ăncii Naționale

Declarațiile d. prof. Tiberiu Moșoiu, guvernatorul B.N.R.

Dl. grof., (Tiberiu (Moșoiu/gu- 
vernatorul Băncii Naționale a 
făcut reprezentanților presei, 
importante declarații cu privire 
la polifical'de credit,, a Institutu
lui’ de emisiune.

Referindu-se la criza de nu
merar d-sa spune câ: „In Ro
mânia, țară lipsită de Capitaluri, 
politica de credite e finul din a- 
tributele de căpetenie ple B. N. 
R.. Această politică trebue, în 
primul rând, să se adapteze 
conjucfurilor și să se întemeie
ze pe atenta și profunda lor e- 
xaminarc.

In momentul actual întâiul O- 
biecfiv al'Țtoliticii de'credit a B. 
N. R. pste de a atenua în cât 
mai însemnată țmasură, efecte» 
le dezechilibrului economic cau
zat dej război

In ordinea urgenței, se pre
zintă mâi întâi, necesitatea de 
a îndeplini scrupulos pbligații- 
le cu caracter intcrjiațional^coln- 
secințe inevitabile ale războiu
lui.

B. N. R. trebuie să dea pre
ferință creditelor .destinate sti
mulării și intensificării produc
ției.

Investițiile cu caracter somp- 
tuar trebuiesc suprimate, până 
tfcând b/vădiță ameliorare a stă
rii financiare, va permite'luarea 
lor în considerare.

Consiliul B. N. R. ^ste con
știent că, prin justa lut politică 
de credite, asigură pccesiwtilc

Capitalul social este de 425 
'de milioane'lei .(înUei din 1938)’ 
și este acoperit în părți egale 
de grupurile fondatoare, sovie
tic și român.

Ca aport social în afară de 
altele, grupul sovietic aduc© " 
materiale și instalațiuni de E- 
xploatare, cuprinzând în spe
cial locomotive și vagoane «fe
cale îngustă, șine, locomobile, 
gatere forestiere, utilaje com
plecte pentru producția chere
stelei de ambalaj, ferăstrae cir
culare obișnuite și duble, fe- 
restrae de bandă și ferestrae 
pendule. I j f !

Grupul românescf aduce ca a- 
port materialul lemnos.
Societatea’își propunef'să pună 

în valoare în special păduri so
cotite până acum inaccesibile, 
în care scop va contrui |nume 
roase linii ferate Industriale’ în 
regiunile, respective.

majore ale vieții economice rts- 
mâneșfi; dar țiu înțelege'săjpuje 
la îndemâna speculanților fiif- 
jloace pentru exercitarea dubi
oasei lor pcupațiuni.

A murit tov. HEGEDUS
PETRU cel mai bătrân 

tipograf din ■' 
Jud. Hunedoara *"“"j

In ziua de 30 Iunie 1946, a încetat 
dia TiațS după trei aSplămâni de au- 
lerlnje cel final bătrân tipograf din 
jud Hunedoara tov, Hagadua Petru 
tn vârstă de 74 ani

Timp de 60 ani tov, HegedGș 
Patru a fost permanent fn câmpul 
muncii Înainta au trai săptămâni, 
îmbolnăvind i-«o, a părăsit pentru 
iitdcauna litera de plumb și pj to
varășii sfii de muncă.

Prin moartea Iul, Sindicatul Arte
lor Grafice din Deva pierde din rân, 
durilu Iul pa cel mii vechiu și maf 
bun luptător al cnuzat muncitorești.

SINDI CATUL 
ARTELOR GRAFICE

CINEMA „PROGRESUL"
IN 18 IULIE a. c.

yisJAVOR PAL 
IN CARNE Șl OASE?- 
cu orchestră de țignni, 

va cânta în limba 
Română și Ungară 

REȚINEȚI BILETE DIN TIMP
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arii de
«*»Q căzut acord
asupra fixării datei Conferinței Păcii și asupra reparațiunilor 

pe care trebue să le plătească italia
’ PARIS. — La ședința con
siliului miniștrilor ,de externe 
din Tjlulie, care a durat aproa
pe 8 pre, s’au luat hotărîri a- 
supra a 2 chestiuni importante 
și anume: i

— cu privire la reparațiuni- 
le pe care trebue să le plăteas
că italia,

— data conferinței păcii.
In ceea ce privește repara- 

țiunile, s'a hotărît ca Italia
șa plătească Uniunii Sovie- 

{ice reparațiunî în sumă de loo 
milioane dolari în termen de J 
ani. Această sumă va fi aco- 

‘perîtă în contul activelor ita
liene 'clin România, Ungaria și 
Bulgaria, care vor fi preluate 
de Uniunea Sovietică îndatăJjdu- 
pă intrarea ,în vigoare a trata
telor de pace, în contul utilaju
lui uzinelor1 de războîțitațiene și 
în sfârșit, sub formă de livrări 
din producția normală.

In ceea ce privește chestiu
nea doua, s’a căzut de acord ca 
la 29 Iulie la Paris să fie con
vocată conferința păcii, la care 
vor fi reprezentate 21 state.

Ședința s’a încheiat a doua 
zi Ta ora X dim.
; ' ' 1 !■ ■ ’’

LONDRA.—Vineri dim. loc
țiitorii miniștrilor! de externe au 
pregătit invitațiile care vor fi 
trimise țărilor care vor parii 
ticipa la conferința păcii. , .

Cei patru miniștri de exter
ne s’au întrunit Sin nou Vineri 
după amiază pentru - a aproba 
acestei nvitațil.

In ședințele viitoare, minișt
ri de externe vor discuta che
stiunea viitorului Germaniei, 
chestiunea Austriei și liberta
tea navigației pe Dunăre.

Cine participă la 
Conferința Păcii

PARIS. — Cele 21 puteri 
cari vor participa Ia conferința 
păcii ce va avea loc la 29 Iulie 
a. c., la Paris, sunt următoare
le: Anglia, Statele Unite, Fran
ța, Uniunea Sovietică, Chiija, 
Australia, Belgia, Brazilia, Ca
nada, Africa de Sud, Cehoslo-

faOSCOVA. - Șeful Mare
lui Stat Mj^ajor al armatei egip
tene a făcut o (declarație pres'ei 
în care a arătat că forțele ar
mate egiptene sunt capabile să 
apere CanalufSuez fărățnici un 
ajuțpr strein, Atât în timp de 
pace cât în timp de război. 

vacia, Ucraina, Rusia Alba, Ju- 
goslavia și'.Polonia.

PĂRIS. — Primul ministru 
grec Tsaldaris, care a avut Ia 
Paris o lungă intervedere cu 
ministruld eiexterne britanic! dl.

Cehoslovacia
VA AVEA 0 NOUA CONSTITUȚIE

Politica externă a noului guvern cehoslorac
PRAGA. — Clement Got-, 

wald, noul prim-ministru ceho
slovac, a fieclarat reprezentan
ților presei că guvernul ceho
slovac va elabora o nouă con
stituție.

întreaga presă <de eriidin Ca- 
pițală publică pe prima pagină 
arțicole și comentării închinate 
comemorăm a 17o anifdela de
clararea independenței america
ne. t

Ecoul experienței cu bomba 
ațomică dela Bikini continuă să 
răsune în coloanele ziarelor 
bucureșțene. Ziarele remarcă 
faptul că pțoporul american, cel 
dintâi s’a (ridicat împotriva a- 
cesței experiențe afirmând că 
ea constitue „repetiția generală 
în vederea celui de al treilea 
război mondial”.

•
Cu ocazia împlinirii a 5 ani 

dela memorabila cuvântare a 
generalissimului Stalin pnn ca
re genialul conducător al po
poarelor sovietice a prezis'sfâr- 
șiful victorios al războiului an- 
fi-h i tler ist, „Scânteia” 'reprodu
ce un Articol al ziaristului spv« 
Zaslavski din care lextrageml'nr- 
mătoarele:

„Acum 5 ani tovarășul Sta
lin a spus: „câștigul militar de 
scurtă durată1 ăl Germaniei este 
numai un epizod; (calitățile U- 
niunii Sovietice constituesc un 
facțorserios și durabil, pe baza 
căruia trebue să se desfășoar; 
de a cfînainte succeseld militari 
ale Armatei Roșii și războiul 
contra Germaniei fasciste.

Stalin a spus atunci ceeace 
trebuia să| se întâmple Ucțfci așa 
s’a și petrecut.

In victoria Uniunii Sovietici 

Bevin, a plecat la Londra unde 
va avea intre^ederrcuidl. Attlee 
și cu ceilalți membri ai cabine
tului britanic.

Cu prilejul șederii saleda Pa
ris, dl. Tsaldaris a avut între
vederi și cu d-nii Byrnes, Bi- 
dault Și M olotov.

In politica externă tioul gu
vern cehoslovac prevede con
solidarea prieteniei cu Uniunea 
Sovietică și menținerea tradi
ționalei politici de amiciție cu 
telelaite țări democratice.

nu exista nimic întâmplător, ni
mic neprevăzut; victoria popo
rului sovietic este o victorie fi
rească. 1

Dar aceasta nu înseamnă că 
victoria a .venit dela sine; acea
sta înseamnă că genialul condu
cător ăl Armatei Roșii, a știut 
să deosebească «clar câtimile de- 
svoltare socială și conaominent 
cu aceasta, să-și aleagă strate
gii, a reușit să’concentreze for
țele, să le însuflețească și să 
le controleze astfel ca sa asi
gure victoria.

Și în -prezent după cinci ani 
în condițiuni de pace, această 
cuvântare a lui Stalin ne în
vață că fenomenele trebuesc 
privite în (mișcarea lor, în des- 
voltarea lor, că trebuesc 'îcu- 
te deosebirii între factorii "tem
porari și cei permanenți, între 
secundari și principal; că tre
bue înțeles forțele factorilor!So
ciali și politici”.
wW » IBM Im ara—wwwiKM——w

ÎMPRUMUTUL 
BRITANIC IN STATELE UNITE

periclitat de situația
NEVU - lYoRK. — Camera 

Reprezentanților a amânat pe 
Luni discuțarca proecfului de 
lege pentru acordarea împru
mutului de 375o milioane do
lari Marei Britanii.

Se anunță o spoirlrc h nu-

Dl. De Gasperi a început tratativele 
pentru formarea noului guvern Italian

ROMA. — DJ. Qe Gasperi,
pe care dl. De Nicola președin
tele Republicii Itapene l-a în
sărcinat să formeze noul gu
vern italian, a început tratati
vele cu ^reprezentanții principa
lelor trei partide: socialist, co
munist și creștin-democrat. In 
prezent se discută programul 
noului guvern și politica sa e- 
conomică.

Noul guverrdva fîformat nu-

In preajma plebiscitului 
DIN GRECIA

Presa greacă scrie despre posibilitatea 
izbucnirii unui război civil în Grecia

MOSCOVA. •— Presa grea
că subliniază că situația interni 
din Grecia în ultimele trei luni 
s’a agravat atât 'de mult în- 
tât nimeni hu se;|mai isimfe întei- 
guranță.

Elementele dle exitrema 
dreaptă caută să provoace un 
nou război civil în care să fie 
atrase trupele engleze, deoa-, 
rece reat^îunea își dă seama că

UNIUNE POLITICA Șl ECONOMICA 
între Jugoslavia, Bulgaria și Albania

LONDRA. — Se anunță din 
Belgrad că este iminentă reali
zarea unei uniuni politice,și e- 
conomice între'Jugoslavia, Bul
garia și Albania, Planul cu pri
vire la această uniune a fost o- 
biectul unor studii amănunțite 
la Sofia, Belgrad și Tirana. 
Conducerea unei confederații 
balcanice arițirtna ^s^itevinâ (ma
reșalului Tito sau fruntașului 
comunist bulgar Dimitroff.

PRESA POLONEZA DESPRE 
mersul referendumului

VARȘOVIA. — Toate ziare
le poloneze (inclusiv organul 
partidului lui Mikolaidzik „Ga
zeta Liudova” remarcă că fefe-

creată în Palestina
mărului deputaților cane se o- 
pun acordării împrumtițului.
Mulți dintre aceștia au fost In
fluențați în mod nefavorabil de 
acțiunea întreprinsă de autorită 
țile milițaiic britanice în Palcsti- 

mai pe baza unei .înțelegeri a- 
supra caracterului programului 
său și a Angajamentelor de a 
traduce acest program "în via
ță.

D. Neni, șeful partidului so
cialist s’a pronunțat pentru for
marea unui cabinet aBpăcii civi
le, care nu poate fi alcătuit de
cât din reprezentanții celor trej 
partide.

nu va feuși cu propriile ei r 
forțe săf împuna poporului'grec 
dictatura. Politica guvernului a 
transformat țara într’un vulcan 
uriaș. Schimbarea situațiunii p 
poate veni numai dela o cotitu
ră radicală a politicei engleze 
în Grecia și îna?*tj tfe toate a- 
cordarea posibilității Poporului 
grec de a-și exprima liber vo
ința cu ocazia plebiscitului.

Se afirmă că Bulgaria și Al
bania vor anunța, Tn mod so|- 
lemn intenția lor de a se alipi,, 
în mocțliber, iatnoul stat națio
nal jugoslav. Aceste două na
țiuni ar păstra o largă autono
mie, însă barierele politice și 
economice ar fi abolite între 
ele, iar toate întreprinderile dfl 
stat ar fi exploatate în comun, 
în folosuf celor treUnațiuni.

ndumul din 3q Iunie s’a desfă
șurat înjCondipum deâliniște dq 
săvârșită ordine și cu partici
parea masivă ja populației.

Ziarul „Jitie Varșâvăi” scrifiț 
în articolul său de țjond că Q 
mersul votării a constituit q 
surpriză pentrfa dușmanii Polo
niei democratice pare așteptai 
ca această zi să devie chiar, î» 
ccpuțul unui Război fdviU în Po
lonia. Liniștea și ordinea care 
a domnit în ziua referendumu
lui a u dezamăgit însă er.untyiU 
numai pe imigranții polonezi 
dela Londra1 dar și cercurile ro 
acționare din țările Apusene, 
în special acele „care situau 
Polonia tn s|iatele unei|oarecarfl 
perdele trțventatc”. £


