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Partidele democrate din guvernul 
Dr. Petru Groza a Început marea ope
ră de refacere și redresare economică 
a țării, prin reconstrucția și repune
rea In funcțiune a rafinăriilor și fa
bricilor dăunate de război, prin reor
ganizarea și reinzestrarea C. F.R.-ului, 
prin aprovizionarea cu materii prime 
a industriilor și repunerea în funcțiu
ne a Întregului aparat economic al 
țării.

Din Platforma-Program a B. P. D.

MUNCITORIMEA 
din Valea-Jiului și Platforma, 

a B. P. D. \ 
de MIHAl MUJIC I

Secretarul Regloealet Valea-Jiului 
a P. C. R.

Program

Apariția Platformei Program 
3. P. D., iemanație^a forjelor de
mocratice din România unite în 
jurul Guvernului Groza, a fost 
primită cu viu interes în toate 
păturile sociațe din Regionala 
no. stiâ, dar msi ale. d n.uac - 
torimea din Valea Jiului.

Dacă, pentru Maniu și Brii 
tianu și toată c'/ca lor 'de icoliți 
recrutați din rămășițele fascisto 
legionare, Platforma a însemnat 
o lovitură de torpilă, pentru 
muncitorime și toate categoriile 
de cetățeni progresiști, Planor 
ma înseamnă cea mai puternică 
armă de apărare Șt drepturi
lor democratice câștigate, În
seamnă călăuza cea mai bună 
pentru ducerea luptei în bătă
lia alegerilor, pentru zdrobirea 
definitivă a reacțiunii din ț»ra 
noastră.

Nu este deci întâmplător fa
ptul că apariția Platformei a 
dat muncitorimii din Valea Jiu
lui, noui forțe de luptă, noui 
imbolduri pentru intensificarea 
muncii puse cu abnegație ți 
spirit de sacrificiu în folosul fi
rii, pentru desăvârșirea ope
rei de reconstrucție începută de 
Guvernul Groza.

Văzându-și revendicările lor, 
posibile de a fi realizate în to
tul prin pojitica socială a Gu
vernului față de muncitorii ma
nuali șii ntelectuali, politică cu
prinsă în Cap. II al Platformei, 
după ampla prelucrare ce s’a 
țăcuț, muncitorimea din Valea 
Jiului în frunte cu Partidul no
stru a pornit cu hotărîre p< 
drumul pentru mărirea produc
ției, prin formarea echipelor de 
voluntari, în care au fost în
globate de astă dată cele mai 
a^gi /-rt gvii u- <e Steni: 11- 
nt’ri și bătrâni, bărbați și fe
mei muncitor r tel* c n. I , 
cari cu toții s’au înfrățit în ma
rele proces de producție luân- 
Ul| ,i «rgaj.im r t li e H « o te 
cât mai mult cărbune, pentru 
satisfacerea nevoilor de constun 
al C. F R,-ului și celorlalte ii« 
dustrii din țara noastră.

Primele rezultate au și fost 
obținute.

Producția de cărbune s’a ri- 
oicat. iar acțiunea va conhtiu.i 
până la realizarea definitivă a 
angajamentului luat, de a se ri
dica producția de cărbune la 
niveluț anilor 1943'41 când^țjo- 
ducția de cărbune, a fost cea 

mai ridicată prin exploatarea la 
maximum a (muncitorilor dej că
tre regimul de tristă amintire 
a lui Antonescu.

Deastădată însă muncitorii 
știu că muncesc pentru,fei, și de 
aceia munca cu toate asperități
le ei, este intensificată în mod 
voluntar și conștient, în vede
rea sprijinirei operei de recon
strucție, întreprinsă de Guvern-

Muncitorii sunt azi conștien- 
t> de sprijinul marejpe care-1 au 
în Guvernul Groza și în special
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Legea electorală a fost semnată de M. S Regele

Ce cuprinde textul definitiv
AL LEGII ELECTORALE

In cadrul audienței de Sâm
bătă după amiază la Palat a 
tov. Lucrețiu Patrașcanu, mi
nistrul Justiției, Mf. S. Regele 
a semnat noua lege electorală. 
Iată câteva din prevederile no- 
uei legi.

La dispozițiuni generale se 
prevede dreptul de vot pentru 
cetățenii români de cel puțin 
21 ani, inclusiv femeile. Pot fi 
aleși cetățenii dela 25 ani, in
clusiv femeile. Deasemeni func
ționarii publici, iar în ceiacc 
priveșțc militarii activi și magi- 
strații numai în cazul când în
deplinesc funcția de Ministru 
sau Subsecretar de Stat.

Sunt nedemni dc a fi alegă
tori sau aleși: cei condamBați 
pentru crime; cei condamnați cs 
vinovați de dezastrul țării sau 
de crime dc război: miniștrii, 
subsecretarii dc stat, secretarii 
generali, prefecții dc județe și 
de poliție, primarii cari au fun
cționat dela 6 Septembrie 194o 
pana la 23 Aug. 911,cu excepția 
celor cari erau funcționari pu
blici. Aceste dispozițiuni sunt 
valabile și pentru cei cari au 
ocupat aceste funcțiuni în Ar
dealul de Nord.

Sunt deasemeni nedemni cei 
cari au făcut parte din orga
nizațiile constituite în baza legii 
antonescicnc Nr. 83o din 21 
Noembrie 194o, cu excepția 
luptătorilor voluntari împotri
va țărilor Axei sau a celor în
depărtați din funcțiuni din cau
za opiniilor democratice; sunt

Intr’o mare adunare Ia Deva

Tineretul democrat din județul Hunedoara 
a deschis campania electorală

Duminică 14 Iulie a. c., a ?- 
vut loc în sala Teatrului'Comu
na] din Deva, o"mare adunare a 
tineretului democrat din jude
țul Hunedoara, în cadrul căre
ia tineretul a deschis campania 
electorajă pentru sprijinirea B. 
P. D.

Delegațiile tineretului din jm 
deț, venite Să-și exprime do
rința de a duce lupta uniți î( 
marea bățălie electorală, aurim 
plut până la refuz, sala spa
țioasă a teatrului ocmunal-

Scena frumos pavozată cu 
portretele M. S. Regelui, Ge- 

nedemni cei £are au cerut să lu
pte ca voluntari împotriva Na
țiunilor Unite, candidații parti
delor ,,Țotu| peptru Țară” $i 
„Național Creștin”^și conducă
torii organizațiilor fasciste din 
Ardealuj de Nord, conducătorii 
Centralei Evreilor, epurații 
membrii asociației româno-geș 
mape cari au semnat actul de 
constituire, au activat sau aur fă
cut parte din comitetul de di. 
rccție, membrii asociației ma- 
ghiaro-germane, în aceiași situa 
ție. Se face excepție pentru cei 
cari an fost urmărit’, condam
nați sau întemnițați, pt. opinii 
sau acțiuni cu caracter demo
cratic.

Votanții vor fi înscriși în rc-
— Continuare In pag 2 —

Din activitatea 
Consiliului Politic Județean

Consiliul Politic Județaadeiub 
prcș»din(la d-lul Dr AuguiFn Al- 
mSșan, prefectul județului Hune
doara a luat In ultima Ba ședință 
săptămânală ținută in rina de joi 
11 Iulie a. c., următoarele ho
tărâri:

Intervenirea pe lângă Președin
ția Consiliului de Miniștri, pei- 
tru înființarea Curții de Apel pe 
lângă Tribunalul din Deva.

Achiziționarea șl amenajarea 
unul local, In vederea io ființării 
unul Azil de bătrâni. Pensionarii 
acestui azil, vor fi recrutați din 
rândurile muncitorilor tăracl și 

neralissimului Stalin, și dr. P. 
Groza, și sala ornamentată cu 
lozinci patriotice, dădea adu
nării o atmosferă de solemnă 
sărbătoare.

După ce fanfara muncitorilor 
dela Ghe]ar, a executat Imnul 
Regal și Internaționala, 
tov. Gostian secretarul regio
nal al Tineretului Progresist, 
declară ședința deschisă și dă 
cuvântul d-lui dr. Augustin Al- 
mășan prefectul județului Hu
nedoara.

După ce trece în revistă su
ferințele pe care regimurile 
„istorice” din trecut le-au
impus tineretului, — dl. dr. A. 
Almășan — arată solidaritatea 
și dârzenia cu care tineretul 
trebuie să pornească în cam
pania electorală, jpentru ca în
vingând pentru totdeauna re»

C.G.M. cheamă la luptă 
pe muncitorii manuali și intelectuali pentru 

doborârea regimului Franco
Comitetul executiv al Confe

derației’ Generale a Muncii din 
România. într’un apel, adresai 
către toți oamenii mtmeii ma
nuale și intelectuale, amintește 
ca h 18 Iuțit 1946, se împlinesc 
zece ani deja declanșarea răz
boiului’ civil pus la cale de că
lăul Franco, împreună cu toți 
moșierii șl bancherii spanioli, a- 
jutați de fascismul nemțesc și i- 
talian.

După ce descrie eroica rezis-

lără •ptljin la bătrânețe.
Accelerarea lucrărilor edilitare 

și anume terminarea ipaductului 
șl candlzătll In curs de executare 
In orașul Deva.

întărirea pazei și siguranței po
pulației, dela orașe șl sate.

Găsirea localurilor necesare pen
tru școlile primare și liceului In
dustrial d" băieți din Deva, tn ve
derea începerii noului an școlar.

Urgentarea lucrărilor de defini
tivare a Reformei Agrare din ju
di țul nostru, urmând ca până la 
24 August să fie distribuite celor 
în drept toate titlurile de proprie
tate. 

acțiunea manisto-brătianistă, ti
neretul să-și asigure un viitor 
mai bun și mai fericit.

„In lupta pe care o dăm, 
trebuie să învingem. Vom1 în
vinge fiindcă luptăm pentru o 
cauză ‘dreaptă, fiindcă lupta no
astră este lupta întregului po
por”, închee dl. prefect cuvân
tarea sa, în aplauzețe vii ale 
tinerilor din sală.

Luând cuvântul prietena Ma- 
ria Sârbu delegata C. C. al U. 
F. A. R -ului, după ce aduce 
salutul cald al F. D. F. R. și 
arată că și femeile duc lupta 
în această campanie electorală 
alături de B. P. D., urează tine
rilor — pentru binele lor ți 'a 
întregului popor, — succes în 
bătălia electorală, pe care ti
neretul a deschis-o în această

Continuare In pag. 3-a

tență a poporului spaniol, în 
frunte cu Guvernul Frontului 
Popular,a polul arată că:

Spania franchistă este astăzi 
patria dc refugiu a naziștilor și 
fasciștilor, a criminalilor dc răz
boit! urmăriți de Tribunalele 
Poporului din întreaga Euro
pă.

In Spania franchistă se adă
postesc capitalurile naziste și 
tot acolo se urzesc noui atenta
te împotriva păcii popoare
lor.

Franco înseamnă războiul.
Franco înseamnă o perma

nentă primejdie pentru linișr 
tca căminurilor noastre pentru 
pacea lumii.

Amintind că la conferința de
la Moscova, Comitetul Executiv 
al Federației Sindicale Mondia
le a adresat un apel către mun
citorimea din întreaga lume să 
pornească o acțiune solidară și 
energică pentru a pune capăt 
regimului criminal al lui Fran
co, apelul Confederației, evi
dențiază acțiunea dusă de miș
carea sindicală din România pt. 
ruperea relațiilor cu Spania lui 
Franco și recunoașterea guver
nului Girai dc către guvernul

Continuare tn pig. 3-a



2 ZORI NOI

Regimul cotelor obligatorii de cereale 
din anul acesta este mai favorabil 

ca cel din anul trecut

In cadrul reconstrucției țării.

Tinerii muncitori 
din Petroșeni construiesc o turbina 
electrică.

Dl. Mihail Levente secretarul 
general al Subsecretariatului 
de Stat al Aprovizionării a dat 
următoarele precizări, privito
are la regimul cotelor obliga
torii de cereale ce trebuesc 
pledate anul acesta fată'de re
gimul din anul trecut.

Cotele din anul trecut erau 
împărțite în trei categorii din 
punctul de vedere al suprafe
ței: 1) proprietăți cu supra fa
ța arabilă sub două ha., 2) în
tre 2 — 5 ha-, și 3) acela de 
peste 5 ha..

Anul acesta cele trei categorii 
sunt lărgite: prima categorie 
este sub 5 ha. a doua catego
rie O formează proprietățile 
fcu 5 2o ha. teren arabil, iar 
a treia categorie încadrează 
cele de peste 2o ha. supra fa
ța arabilă.

In ceeace privește categori
sirea după randament pe ha. 
s’au fixat de astădată 9 gTupe :

1. 3oo — 35o kgr. pe ha; 
prima categorie ne a vând ni
ci o obligație de cotă, a doua 
categorie da abea 5 la sută, în 
loc de 29 La sutălea anul trecut, 
iar a treia dă lo la suta fața de 
2o la sută, de anul trecut.

2. 35o — 45o kgT. pe ha. 
pentru care cotele sunt der 5 la 
suță> Io la sută și'15 la SutăTfa- 
tă de respectiv 17 la sută, 34 
la sută, 15 la suta^din anul tre
cut ș. a. m. d

In anul acesta, s’au adus im
portante îmbunătățiri și în ceea 
ce privește exceptările din pre
darea cotelor obligatorii -rr* 
an fost mult lărgite.

Astfel:
1. Producătorii cari recoltea

ză mai puțin de 3oo kgr. pe 
ha.

2. Producătorii cari au mal 
puțin de 1,5 ha. teren arabil,

PRIMĂRI A ORAȘULUI _H AȚEG,

Nr, 1607-1946.

Publicațiune
Se adace la cunoștinjf celor 

intereianțl că in ziua de

29 Iulie 1946 orele 9 
se va ține licitație publică pentru 
închirierea localului de cofetărie 
compui din 2 camere Iar Io ziua de

29 Iulie 1946 orele 9 
se va (inea licitație publică nen- 
tru darea în întreținere a 2 re
producători.

Licitația ae va ține cu respec
tarea dlspozlțlunilor art, 88—110 
din L. C. P.

Informațlunl se p< ^<imi în 
flecare zl de lucru în orele de 
serviciu.

Primar, Dr. POPOVICI DAN. 
Secretar, Dr. IOAN DANCIU. 

deci un cadru de trei ori mai 
larg ca anul trecut și

3. Invalizii orfanii, și vădi* 
vele cari au mai puțin"cle 3 ha. 
teren arabil- Dieci și aciuau (cadru 
de 3 ori mai mare în raport ci 
anul trecut

Colectarea cotelor obligato
rii de cereale, o va efectua Stă
tu] prin comisia interdeparta
mentală, care Ia rândul ei va 
utiliza pentru operațiuni INCO 
OP-ul și un oficiu al comercian- 
ților care urmează a fi creeat 
zilele acestea.

Pentru un suqces desăvârșit

Procentele te se vor plăti ca oium 
pentru treeratul recoltei 1946
Prefectura județului Hune

doara, — Intr’o ordonanță re
centă. — fixează plata olu
mului (vame ) pentru treera
tul recoltei 1946.

Pentru grâu, secară, orz, 
orzoaică, ovăz, meiu, 8 la 
sută ; pentru mazăre 9 la sută; 
pentru lucernă și trifoi 10 la 
sută, atunci când combusti
bilul șl muncitorii necesari 
treeratulul se vor da de către 
agricultor. In cazul când com
bustibilul și muncitor i vor fi 
dați de către proprie arul ma
șinii, procentul va fi pentru

R U O A M pe acel domn, care 
împreuoă cu sofa și Idea sa, 
Duminică, 14 Iulie la ora 10 au 
găsit In biserica rom. cat., în 
prima bancă, un portmoreu, con
ținând 150.000 Lei șl un Buletin 
Birou Pop. pe numele Ștefanla 
Dr. Mihail s?-l înapoieze D-ltil 
Dcbay Franciic, St'ada Horea 6, 
persoanele filrd cunoscute.

Cinema „ROORESUL"

Prezintă în zilele de: 
Marți, Miercuri șl Joi filmul, 

Nevasta mea vrăjitoare
cu: FREDERICH MARCH 

și VBRONICA LACHE

Mulțumire publică
Mulțumim tuturor acelora cari 

au participat la înmormântarea 
scumpului nostru soț șl părinte 

hegedOs petru 
precum șl celor cari au depus co
roane și flori pe sicriul defunctu
lui, căutând astfel o mângâiere 
pentru noi.

îndurerata familie

[r----------------------------------------- 1
ATENȚIUNE!

STENOGRAFIA ROMÂNĂ
simplificată

Curs rapid

I
 Predau convenabil 

Reușita sigură

Infotmațiunt
ș: înscrieri se primesc la 

.INFORMATOR* 
Deva, Regina Marla 19.

|H- -- ------- 

al operațiunilor de colectare 
se va organiza un corp’de con- 
rol rutier.

Operațiunile de colectam 
vor fi finanțate de către'comer- 
cianți și mai ales de către 
Stat: ministerul finanțelor va 
da cuvenitele garanții B.N.R.- 
ului pentru creditele ce urmea
ză a fi acordate INCOOP-ului

Dealtfe] cifra totală .-.ecesară 
colectărijor, va fi de cca, 4oo 

tniliarae lei care va rula pu
tând astfel acoperii toate cum
părăturile de cereale.

grâu secară, orz, orzoalcă, 
ovăz, meiu, de 9 la sută, 
pentru mazăre 10 la sută, 
pentru lucernă și trifoi 11 la 
sulă.

Procentele fixate prin a- 
ceastă ordonanță sunt maxi
male, învoirile între proprietari 
și agricultori sunt admisibile, 
numai la prețuri mal mici de
cât cele fixate prin ordonanță.

Ordonanța mai prevede o 
serie de sancțiuni, pentru a- 
cei care se vor abate dela 
regulile de mai sus

PRIMĂRIA ORAȘULUI HAȚEG, 

Nr. 1130-1946.

Publicațiune
Se aduce la cunoștloți publică 

celor intens iți că în ziua de

29 Iulie 1946 orele 9, 
se va ține licitație publică pentru 
vâDzarea materialului feros unelte 
vechi șl diferite materialo electrice 
vechi dela Uzina Electrică.

Licitația se va ține în corfor- 
mitate cu art. 81 — 114 din L. C. P.

Cactul de sarcini s^ poate ve
dea zilnic la Primărie între orele 
oficioase.

Hițeg, la 10 Iulie 1946.
Primar, Dr. POPOVICI DAN. 
Secratar, Dr. IOAN DANCIU.

In dimineața zilei de 12 Iulie 
a. c., o echipă formată din tineri 
muncitori, în frunte cu tov. Co- 
toți loan, — inițiatorul acțiunii — 
s’a deplasat la căminul de copil 
orfani din Păclișv, unde cu avâot 
tineresc a lucrat la construirea 
unei turbine electrice, necesară 
allmctării cu curent electric a 
căminului de copil.

Prin muncă dârză, tinerii mun
citori, au reușit în timp de 11 
ore să bată plloțll ți să Instaleze 
roata de forță și în acelaș timp 
să construiască și un dig de 8 
metri lungime.

Tinerii și-au luat angajamentul 
ca în prima zl liberă de care vor 
dispune să vină din nou la Păc-

Un nou act de teroare 
^reacționară
‘ Cârciumarul Popovici Ion din Deva 

maltratează pe tânărul muncitor 
Sandu Aldea

Cu cât ne ajpropiem maț mult 
de triumful deifnitiv al forțelor 

vdemocratice cu atât furia reac
ționarilor devine mai puternică, 
mai agresivă. Masca care as
cundea pornirile lor hidoase, u- 
neltirile lor antipopulare și an
tidemocratice alunecă pe zi ce 
trece mai mult de pe figurile 
lor de criminali și de trădători 
ai intereselor țării. Singurele 
arme ce le-au mai rămas ți cu 
c»rr i sp ră s* î toar â na a 
istoriei pentru a strivi din nou 
sub călcâiu pe țărani și mun
citori, sunt minciunile, intrigi
le și crime]e.

Un caz concret s'a întâmplat 
în seara zilei de 9 lupe când 
când tânărul muncitor Sandu 
Aldea, membru ăl Tineretului 
Progresist din localitate, în 
timp ce își îndeplinea sarcina 
care îi fusese încredințată de 
a lipi afișe lămuritoare pentru 
cetățeni, cunoscutul reacționar 
din locaptate Ion Popovki l-a 
atacat tu un ciomag și i-a dat 
mai fnulte lovituri, cauzându-i 
leziuni. In stare gravă tânărul 
a'fost găsit de autoritățile so
vietice care ]-au transportat I? 
Spital.

„Domnul” Ion Popovici, îm
bogățit pe spinarea poporului, 
în timpul războiului a găsit dc 
cuviință pe lângă aceasta să a- 
ducă injurii grave la adresaj gu
vernului și în special a ’d-lui 
prim ministru, să strige lozin
ci dc pe vremurile lui Codrca- 
nu, Horia Sima și Antoncscu și 
să-și exprime indignarea pen 
tru acei care fac politică. Dosi- 
gur „dl.” Popovici a uitat] Să « 
dauge că este în contra numai 
unui anumit lei de politică și 
nnutnc a politicei democrate,, 
căci *în urma comportării sale 
reiese foarte clar că și el este 
foarte atașat dc politică și a- 
nuinc de cca antipopulară, care 
Vrea să sublinieze acțiunile gu

lișa pentru a tei mina construirea 
tuib nei începute.

Dlm mai jos numele tinerilor 
cari prin eforturile lor voluntare 
ajută construirea aer stei turbine.

Cctoț loan, Zamora Nicolae, 
Tritean Nicolae, Băcllă Aurel, Sa- 
loș Franciic, Dalcoș Iullu, Corcu- 
tean Gheo-ghe, Qabor Aurtl lor- 
dache F. Birbu, Borza loan, Mun
tean Iosîf, Vereș Șef an, Jlanu 
Arcadie, G-șpir Ladlslau, Gurca 
Ștefan, Maroți Alexandru, Blro 
loslf, Dane Alexandru, Dreghicl 
losif, Mirt Irina, Zavlla Adalbert, 
Ci ra Ionel.

Tov. Crișan Alexandru, ante- 
prenor dulgher, tov. Barbura Au
rei, maistru electriclant.

vernului și să propage ura șo
vină între națiunile conlocuitoa
re.

Cazul cercetat de poliția De- 
Lva a fost înaintat Parcheului 
spre a fi dat) în judecată pentru 
lovire insultă gravă și uneltiri 
contra armoniei dintre națiunile 
conlocuitoare.

Ce cuprinde 
textul definitiv' 
ai legii electorale

— Urmare din pag. 1. — 

giștrul electoral al comunei un
de domiciliază, contestațiile fă- 
cându-se în 3 zile dela introdu 
cerea cererii de inscriere și ju
decate în cel mult lo| zile cu un 
drept de recurs în termen de 5 
zile.

COmisiunea electorală Cent
rală va fi compusă din : primul 
mul președinte sau un preșe
dinte dela înalta Curte dei Casa
ție și patru ocnsilieri deîa' Casa
ție. Directorul Afacerilor Judi
ciare din Ministerul Justiției va 
fi secretarul Comisiunii.

Dacă număru lalegătorilor, 
din secțiunile dc votare este 
prea mare, biroul electoral va 
putea înființa noi secțiuni de 
votare pe comune sau cartiere 
până Ia 3ooo alegători dc sec
țiune Pentru militari sau sala- 
riații intreprinderilo rși institu
țiilor se vor putea înființa 
secțiuni de votare deosebita

Legea prevede o seric de 
severe sancțiuni pentru asigu
rarea secretului votuțui și a ibu- 
iiului mers al operațiunilor.

ANUNȚ
La oficiul de Poliție din Deva, 

se află un inel cu mii multe chei 
găsite.

Păgubașul se piate prezenta 
pentru a le ridica, la acest oficiu 
de Poliție-cimera nr, 4, In tim
pul orelor dt servlcu.
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*\ Muncitorii între țărani 

Muncitorii ceferiști din Jimeria și metalurgiștii din 
Că lan, au reparat uneltele țăranilor din 9 comune

viața de partid

Ședința de activ a Organizației de Plasă
a P. C. R. Teiuș /

Pe zl ce trece, alianța dintre 
făranl $1 muncitori se cimentează 
tot mii puternic, io ciuda încer
cărilor «acțiunii de a împiedica 
aceasta. Conștient! de neces'tatea 
acestei alianțe și știind că pe 
măsură ce unitatea lor va crește, 
forțele dușmanilor lor se vor e- 
pulza, muncitorii șl țăranii ișl 
strâ-’g tot mal puternic mâna, 
d*pun tot mai multe eforturi 
pentru a grăbii distrugerea defi
nitivă a reacțiunli.

Astfel munctoril dela Serviciul 
Atelierelor C. F. R. din Slmerla, 
au format din nou echipa de re
parații, cu care Duminică 14 Iu
lie a. c. s’au deplasat în comu
nele: Băda, Toltla Mică, Toltla 

Mare, Petreol, Urol, Rapold, Căr- 
plnlș și Spini unde primiți cu 
multă dragoste au reparat în mod 
gratuit tăunilor uneltele agricole.

Tot Duminică 14 Iulie a. c. o 
echipă formată din muncitori me- 
talurglști dela uzina din Călan, a

Direcțiunea fabricei „Viscoza Română" 
din Lupeni, sabotează apro- J 
vizionarea muncitorilor

Este cunoscut tuturor cforlul 
pe care l-a depus cpca lui Bujor 
De a sabota producția de căr
buni din Valea Jiului, pe vre
mea când se a’fla in conducere' 
societății Petroșani.

Muncitorii mineri, ne-mai pu 
tând suporta șicanele acestui 
profitor, i-au pus mâna în guler 
și cu ajutorul guvernului dr. 
Petru Groza l-au svârlit din 
conducere, unde fusese pus de 
stăpânul său Antonescu.

Acelaș Bujoi, scoate din nou 
capul, de astă data din fruntea 
întreprinderii, „Viscoza Româ
nă" Lupeni, in fruntea careia 
se află Bujoi, Bflzgan și Po- 
lizu și care fac totul, ca munci- 
toriiacestei fabrici să întâmpine 
cât mai multe piedici, să aibă 
cat mai multe nemulțumiri.

Astfel de câte ori muncito
rii ccr să vină din partea con
ducerii dela București vreun de
legat, cu care să se soluțio
neze unele revendicări ale mun
citorilor, sunt refuzați. Sindi
catul și Comitetul de fabrică, 
trebuie să trimită mereu dele
gați la București, pentru a pu
tea rezolva câte ceva, din dolo 
anțele lor.

Cu toate că s'a pus de mult 
timp problema înfințării unei 
crcșe de copii, direcțiunea nt\ 
a luat nici o măsură-'Economis
tul, — care numără 2.ooo me
mbrii nu este aprovizionat, can
tina continuă a întârzia să fi?

lucrat în corn. O:olișul Mare. 
Pretutindeni, după ce echipele 
șl-au terminat munca, au între
ținut dlscufli cu tiranii localnici, 
îndrumându-i cum trebuie să du
că lupta pentru a-și apăra pă-

TINERETUL DEMOCRAT
A DESCHIS CAMPANIA ELECTORALA

(Urmare din pagina 1-a) 
adunare- Cuvântarea prietenei 
Mrria Sârbu, a fost viu apla
udată.

Au mai adus salutu]: dinipar- 
tea Comitetului Electoral Ju
dețean, tovarășul Ițuduia, din 
partea Tineretului din Frontul 
Plugarilor, prietenul Lupu, diM 
partea Tineretului Socialist, to
varășul Lorințz, din partea ti
neretului din U. P. M., tânărul 
Colța, din partea Comitetului 
Județean al Tineretului Prog- 

înființată
La toate aecstea direcțiunea 

motivează că nu dispune def ba
ni, cu toate că în acelaș timp 
cumpără fabrici în alte regiu
ni.

Țață tic aceste acțiuni, Comi
tetul Sindical Textil, dela Fa
brica „Viscoza Română" a lua\ 
hotărîrca să ceară direcțiunii 
generale din București un foind 
de rulment de cca. Io.ooo.oo0 
lei și un camion, c>i care econio- 
matul să poată aproviziona pe 
muncitori.

Inițiativa comitetului Sindical 
Textil a fost aprobată de adu
narea generală a muncitorilor.

In acest scop, o delegație în 
frunte cu tov. Gherman președ. 
Sindicalului, . p,cat la Bucnreșt1.

Rămâne de văzut cum va în
țelege direcțiunea generală să 
rezolva aceasta problemă pen- 
Irlica muncitorii fabricci „Vis
coza Română” din Lupeni, să 
nu fie nevoiți a proceda la fel 
ca și frații lor, muncitorii mi
nieri.

Sindicatul Tipografilor
Deva 

organizează în ziua de 20 
Iulie 1946, la orele 9 seara, o 

Petrecere de Grădină 
Tn grădina Restaurantului "nda 

la care cu drag Vă Invită 
In caz de timp nefavorabil petrecerea 
se va ține Tn Saloanele Restaurantului. 

mântui primit dela guvernul Dr. 
P. Groza prin reforma agrară șj 
pentru a distruge din fașe, orice 
încercare de reapariție a forțelor 
negre ale reacțiunil, grupat In ju
rul lui Maniu și Brătlanu.

resîst prietenul Popa, din par
tea Tineretul Evreesc prietenul 
Abraham, din partea C. C. al 
Comisiei (Electorale a Tineretu
lui, prietenul Năstas’e Constan
tin, iar CȘin partea C. C. al T- 
P., tov. Covaci Pius.

In încheiere a vorbit tova
rășul Oostian, care după ce a- 
rată că Tineretul Progresist e- 
ste gata să pornească în cam
pania electorală și să populari
zeze Platforma-Program, face 
apel la spiritul de solidaritate 
al fineretu]ui, pentru ca prin e- 
forturile unite ale tuturor ține
rilor democrați, alegerile sM 
însemne victoria B. P. Dpși do- 
borîrea definitivă a resturilor 
reacționare din țara noastră.

După ce adunarea aițuat sfâr
șit tinerii tuturor organizații
lor participante la adunare, 
s’au încolonat și în frunte cu 
fanfara au făcut o entuziasma
tă manifestație pe străzile ora
șului. In fața redacției ziarului 
„Zori Noi" tinerii, au făcut o 
caldă manifestație de simpatie 
tovarășului Mujic Mihai secre
tarul regionalei Valea Jiului a 
P. P R. și membru supleant 
în C. C.

De vânzare
un dormitor complet cu preț 

covenabll.
Se pate vtdea In Deva, Strada Horea 

Nr. 28, la D na B o e r.

Muncitorimea din Valea-liulu sl Platforma-Program a B. P- D.
Urmare din pag t-a 

a tov. Cili. Gheorgțiiti I)cj care 
se interesează mereu de Soarta 
minerilor din Valea Jiului fă
când tot posibilii pentru îmbu
nătățirea situației lor materiale. 
Muncitorii în totalitațea lor și- 
au luat angajamentul de pjari- 
jinire efectivă a Guvernului în 

/munca sa multilaterală și ni- 
cio forță din lume; nu-i va putea 
clinti depe pozițiile lor.

Muncitorii din Valea Jiului 
șjiu că, așa cum s’au înfăptuit 
toate punctele din Platforma 
'program, din Ianuarie 1945, vor 
fi îndeplinite de Guvern șl pun
ctele din P|atforma Program a 
B. I’. D. cari prevăd și asigură 
muncitorimii condițiuni de dez-

Duminecă 14 Iulie a. c. a 
avut loc ședința de activ a 
Organizației de plasă a P.C.R. 
Teiuș, la care au participat 
tov-Ii veniți din toate comu
nele care compun plasa.

Ședința a fost deschisă de 
tov, Sâlcudeanu Pa vel, sec
retarul Organizației, după care 
tov. Rusneac loan a vorbit 
despre felul In care trebuie 
făcută propaganda In vederea 
alegerilor. In continuare tov. 
Hale Andrei, după ce arată 
realizările guvernului dr. Petru 
Groza, expune Platforma- 
Program a B. P. D., arătând

C. G. M. cheamă la luptă
pe toți muncitorii manuali și intelectuali 

pentru doborirea regimului Franco
— Urmare d n pag. 1, — 

Groza. Mai departe apelul spu
ne :

„Dar datoria noastră nusiepo-
* • «• - Lprește aci.

Intre 18 Iulie și 15 August 
vor avea loc în toate țărițe 
lumii mari manifestațiuni mun
citorești împotriva regimului 
fascist al lui Franco. ,

Muncitorii de pretutindeni 
vor cere ghemelor lor să jupă, 
imediat relațiile cu Franco.

Ei vor cere Organizației Na
țiunilor Unite să ia hotărîri care 
să însemne Suprimarea regimu
lui fascist din Spania.

Ei vor cere Consiliului delJSe- 
curitate pentru ruperea relații
lor guvernelor respective cu 
guvernul Iui Franco.

Fi se vor solidariza cu cere
rea Federației Sindicale Mondi
ale adresată Organizației Na
țiunilor Unite ca să-i decreteze 
pe Franco și regimul său în 
afară de lege, și ca toate națrii- 
nile unite să recunoască guver
nul Spaniei democrate al dr- 
ultii Jose Girai.

voltarc corespunzătoare prin: 
desăvârșirea în spirit demo- 
fcratic a întregii legislații,a mun
cii, stabilirea salariiolr îiD’raport 
cu munca depusă asigurându-se 
un minimum de existență; scă
derea impozitelor, acordarea de 
credite pentru asigurarea apro
vizionării cconomatclor; măsuri 
pentru asigurarea funcționării 
cantinelor, autonomia Casei A- 
sigmărilor Sociale efc.

Femeile muunci[oarc știu de 
asemenea că în Platformă sunt 
prevăzute o serie întreaga de 
măsuri pentru a se asigura și 
femeii muncitoare un trai mai 
bun mai omenesc ca: darea de 

că s'a și trecut la realizarea ei. 
Ultimul ia cuvântul tov. 

Sălcudeanu, prelucrând expu
nerea tov. Gheorghiu-Dej în 
ședința lărgită a C. C. despre 
«poziția P. C. R. față de cu
rentele șovine șl revizioniste". 

Ședința a luat sfârșit într’o 
atmosferă de unitate, de voință 
șl hotărîre de luptă, pentru 
binele întregului popor, după 
care caravana cinematografică 
a Ministerului Informațiilor a 
rulat un film gratuit, la care 
a asistat întreaga populație 
localnică

Chemând muncitorimea ma
nuală și intelectuală să fie a- 
lături de toate conșființeleTibe- 
re ale umanității, apelul se în- 
chee astfel:

Prin întruniri în intreprinderi 
prin meetinguri și manifesta
țiuni uriașe prin, rezolutiuni a- 
dresate forurilor internaționale, 
care în clipa de față^statorniceșc 
bazele lațșezării păcii popoare
lor;

vom striga revolta noastră 
împotriva dăinuirii mai departe 
a acestei rușini internaționale 
care estejegimuj lui Frajicoț

In acelaș timp vom' sacrifica 
salariul nostru de o zi sau de 
câteva ore de muncă, pentru a 
veni în ajutorul republicanilor 
spanioli, pentruca soarele liber
tăți să se ridice din nou pentru 
mult încercatul popor spanie)

La luptă, deci, alături de toa
te popoarele [urnii pcnîru do- 
borîrea lui Franco și pentru 
noua democrație spaniolă I

Trăiască Spania republicană!
Trăiască solidaritatea interna

țională a oamenilor muncii1 

salarii egale la muncă egală pt. 
femei și tineri, acordarea dc a- 
jutoarc din partea Statului, ob
ligativitatea pentru patron de 
a crea leagăne pentru copii 
muncitoarelor ele.

Conșțicnți dc marile sarcini 
ce stau în fața lor, muncitorii 
jn frunte cu Partidul nostru 
sunt fiotărîți să ducă la bun 
'sfârșit angajamentele luate f.iț;» 
de Guvern, să pornească cu m- 
crcdcrd fi hotărîre în maica bă
tălie a alegerilor și zdrobi îd 
Ifcacțfnnca prin forțele lor u- 
nife să contribuie la consolida
rea democrației ui țara noastră 
spre binele și folosul întregu
lui popor.
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Hota zilei
Guvernul român a aprobat 

textul definitiv al legii electo
rale.

Proecful acestei legi a fost 
publicat Ia sfârșitul lunii Mai 
și timp de o lună și jumătate 
a lo-t (>b ecti I <*e discuție la 
numeroase conferințe de parti
de și la adunări publice în o- 
rașele și satele României.

La elaborarea textului defi
nitiv al acestei legi guvernul 
a ținut seamă de toate propu
nerile care nu erau în contra
zicere cu spiritul și conținutul 
democratic al proectului legii e- 
lectorale. După cum se știe, 
noua lege electorală prevede 
desființarea senatului, acordând 
dreo» dj vot femeilor și ikere- 
tului și reprezentarea propor
țională în parlament. Noua le
ge corespunde profundelor tra 
transformări politice interveni
te în România înfultimele 15 — 
16 luni. Ea duce la o \fi mai 
mare consolidare a democrației 
în România și corespunde în
tocmai hotărîrii conferinței ce
lor t ei minht f dn «xterne de- 
la Moscova, oferind alegători
lor români posibilitatea să-și e- 
xprime liber voința.

Formarea Blocului Partidelor 
Democratice din România și pu
blicarea programului acestui 
bloc a contribuit la cimentarea 
activității dintre toate forțele 
democratice progresiste din 
România. Aceasta a făcut sA 
cria-> â fur a partidelor reacțio
nare care prevedeau posibili
tatea unei sciziuni a flarțelor de
mocratice.

Aceasta a avut drept urmare 
o bruscă schimbare a atitudinii 
partidelor „Istorice” în chestiu
nea alegerilor, care până acum 
insistau ca alegerile să se facă 
cât măi repede reproșând gu
vernului că el ar c^uta jsă pmân^ 
cât mai mult alegerile călcând 
prin aceasta recomandările ce
lor trei miniștri de externe. Dar 
îndată ce guvernul rom.ițri'a îtfc 
ceput să se ocupe nemijlocit de 
ch'Siurra aleg riio ii.d<tâ ce 
se observă o coeziune și mai 
mare a forțelor democratice, 
partidele „istorice” recurg Ja 
tactica de care .acuzau cu atâta 
nerușinare guvernul.

Conducerile reacționare ale 
partidelor „istorice” caută să 
zădărnicească legea electorală 
și sabotează măsurile legii. Ei 
își făuresc atitudinea față de 
alegeri independenți de faptul 
că ei au avut ca scop de a dc- 
sorienta opinia publică din ță
rile occidentale și de[a provoca 
o imixtiune a străinilor in Ro
mânia. Prin aceasta se și expli
că atitudinea lui Romniccanu și 
Hațieganu care au hotărît să 
părăsească sala unde noua lege 
fusese supusă la vot.

La 12 Iulie presa opozițio
nistă din România a publicat

După terminarea conferinței miniștrilor de externe
Declarațiile d-lui Byrnes — Ce scrie presa străină

LONDRA. Se crede că cel pa
tru miniștri de externe vor pu
blica în curând o dare de seamă 
a conferinței dela Paris. Plecând 
din Paris d-l Byrnes, ministrul de 
externa al Statelor Unite, a decla
rat că este absolut satisfăcut că 
pacea mondială a fost bice ser
vită prin acordurile încheiate. 
D-ia crede că nu este probabil 
ca miniștrii de externe să postă 
studia tratat: le de pace ca Italia, 
România, Bulgaria, Ungaria șl Fin
landa înainte de luna Septembrie. 
Pentru a se evita o nouă amâ
nare, ei au dispus ca Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite să 
fie amânată dela 3 la 23 Septem
brie.

Se crede că d-l Byrnes $e va 
reîntoarce la Paris la 29 Iulie. 
D-sa dorește ca toți miniștrii de 
externe să se întâlnească la o 
dată între sfârș tul conferinței de 
pace șl deschiderea O. N. U.

♦

LONDRA. Ziarul Tlmes scrie: 
Conferința generală de pace care 
se va întruni peste 2 săptămâni 
la Paris, este bine pregătită șl 
este imposibil să eșueze. Există 
unele chestiuni care nu sunt încă

Sentința în procesul progromului 
din Polonia a fost confirmată

VARȘOVIA. — Curtea
Superioară Militară a con
firmat sentința de condam
nare la moarte dată ta pro
cesul autorilor recentului 
progtomevteesc dela Kielce.

ȘTIR!
■ I g ■ î ■ ■ I.

DIVERSE
BELGRAD — Mareșalul 

Tito, președintele consiliului 
de miniștri al Reptblicii 
Populare Jagoslave, însoțit 
de d. Stancovlci ministrul de 
interne al fugoslavlei și alți 
membri ai guvernului, au 
asistat la celebrarea aniver
sării insurecției din capitala 
Muntenegrulul.

Luând cuvântul cu această 
ocazie, Mareșalul Tito a re
levat meritele poporulal mun- 
tenegran tn lupta pentru e- 
llberarea fugoslavlei.

protestul partidului național-ță- 
rănesc a] lui Maniu și protestul 
partidului național liberal al lui 
Brătianu împotriva legii electo
rale aprobată de guvern. Ca
racterul acestor documente dă 
o idee clară despre scopurile 
politice urmărite de aceste două 
partide „istorice”.

Presa democrată din Româ
nia dcmascăa ceste n nnevre. 
Ziarul „Poporul” arată că ci 

soluționate dar la adunarea vii
toare dela Paria vor fi luate mă
suri pentru o instaurare a pădl 
în lume.

Problema Ti iestului
NEW-YORK, Hotărârea miniș

trilor de externe de a internațio
naliza Triestul a dat loc la unele 
obitcțiunl.

Astfel, vicepreședintele scupcl- 
nei jugoslvave a declarat unei 
comiiluni parlamentare că delega
ția guvernului jugoslav la con
ferința generală de pace va înain
ta o nouă cerere in legătură cu 
acordarea portului Trlest Jugosla- 
viei.

Trădătorul Mihallovicl 
a fost condamnat la moarte 

Sentința în procesul trădătorilor jugoslaviei
LONDRA, — Luni s’a ter

minat la Belgrad procesul lui 
Mihallovlcl, fost ministru de 
război în guvernul jugoslav din

VARȘOVIA D I Berut pre
ședintele republicii poloneze a 
respins cererea de grațiere fă
cută de instigatorii pogro
mului dela Kielce, condam
nați la moarte de tribunalul 
instituit In acest scop.

LONDRA. — Președintele 
Trumun a anunțat împru
mutul prin care Statele U- 
nlte pun la dispoziția Ma- 
rel Britanii an credit de an 
mlliQrd lire sterllnt.

Nanking. - Purtătorul de 
cuvânt ai Partidului Comu
nist chinez a dtclarat că 
pcrtidul său a cerut oficial 
ministrului afacerilor stră
ine chinez ca un reprezen
tant comunist să fie mem
bru al delegației chineze la 
Conferința de Pace din 29 
iulie.

vor să provoacăo|nouă imixtiii■■ 
ne străină în treburile Româ
niei.

In această privință opoziția 
din România n’a inventat ni
mic hon. Ea pășește pe calea 
prietenilor și aliaților săi din 
Bulgaria și Polonia.

Poporul român a întâmpinat 
însă cu indignare încercările! re
acționarilor de a zădărnici pri
mele alegeri libere.

Pe de altă parte, coresponden
tul ziarului New-York Times te
legraf iază dela Roma că d-l de 
Gasperi, premierul italian, va cere 
la Paris autorizarea unui pkb'sclt 
care să hotărască de soarta por
tului Triest. In cazul când ple
biscitul s’ar {aproba, d-nul de 
Gasperi propune ca teritoriul să 
fie dat țării care obține majorita
tea voturilor.

LONDRA. D l Bevin a avut o 
întrevedere cu d 1 Attlee, căruia 
i-a făcut o dare de seamă asupra 
conferinței dela Paiis. Deaseme- 
nea d I Bevin a participat Luni 
la un consiliu de miniștrii, făcând 
un raport asupra aceluiaș subiect.

exil. M hailovicl a fost con
damnat la moarte prin împuș
care. Tribunalul militar l-a 
găsit vinovat de înaltă tră
dare șl colaborare cu Germa
nia In cursul războiului.

Din ceilalți acuzați prezenți, 
8 au fost condamnați la moarte 
și 6 la muncă silnică dela 20 
ani la l'/3 ani.

Dintre acuzații judecați In 
lipsă, 2 au fost condamnați la 
moarte, 4 la 20 ani închisoare 
șl alți 4 la muncă silnică dela 
8 — 15 ani.

BOMBAI, Luând cuvântul 
la un meeting din Bombay 
la care au participat peste 
200.000 persoane, Pandit 
Nehru secretarul partidului 
congresist a declarat că ho- 
tăiîrea congresului de a par
ticipa la lucrările adunării 
constituante nu înseamnă că 
adunarea constituantă este 
aceea care va aduce Indiei 
libertatea. Nehru a îndemnat 
poporul indian să f|e gata de 
luptă pentru eliberarea Indiei.

New York. - Noul preșe
dinte al Sindicatelor ameri
cane pe care le a condus 
Hillmann, a fost nomtt In 
persoana lui Kolonski. La 
instalare, Kolontki a decla
rat că va urma tn totul po
litica Iul Hillmann.

Varșovia. - Guvernul po 
lonez a holărtt sâ ia măsuri 
pentru a ajuta guvernul re
publican spaniol din exil. In 
acest scop va avea loc o 
mare întrunire la Varșovia.

Declarațiile 
ministrului de 

externe polonez 
<u privire la relațiile 

cu Marea Brltanle

LONDRA. Mln. de externe 
polonez a vorbit Duminecă la 
congresul partidului democrat 
polonez, la Varșovia.

D-sa a declarat că relațiile 
dintre Polonia și Marea Bri- 
tanie au devenit mai dificile» 
din cauza exis'enței în Anglia 
a unei armate poloneze șl a 
unui guvern emigrant polonez. 
Ministrul de externe polonez 
a subliniat că Anglia prin 
faptul că n’a înapoiat încă 
aurul polonez, încearcă să 
facă presiuni asupra afaceri
lor Interne poloneze

GUVERNUL 
CEHOSLOVAC 
elogiat de membrii 
delegației parlamen

tare britanice

MOSCOVA. — Membrii 
delegației parlamentare en
gleze care vizitează Cehoslo
vacia, au făcut declarații în 
care elogiază Cehoslovacia. 
In primul rând ei au elogiat pe 
primul ministru cehoslovac și 
programul guvernului său. 
„Planul economiei naționale 
al Cehoslovaciei — au dec
larat ei — este o trainică 
chezășie a succesului guver
nului. „Mica Cehoslovacie 
poate servi în multe privințe 
drept model pentru Marea 
Britanie*.

Noul cabinet 
Italian a depus 

jurământul
ROMA. — Cu prilejul de

punerii jurământului noului 
cabinet italian, d. de Nicola, 
președintele Republicii a urat 
muncă spornică membrilor gu
vernului de sub președinția 
d lui de Gasperi anunțându-i 
că se vor bucura de întreaga 
sa colaborare.

Luni s’a procedat Ia numi
rea miniștrilor subsecretari de 
stat după cum urmează: 10 
democrați creștini, 5 socialiști, 
5 comuniști, 3 republicani și 
1 independent.

BOMBAI. ■ Salarlațll din 
alte ramuri ale P. T. T. 
din Bombai au aderat la 
greva generală, cerând sar 
larii mai mari.
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