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Politica inaugurată de Guvernul 

Groza odată cu venirea sa la câr
ma țării, a pus o piatră de hotar 
între două epoci istorice, creând 
condițiile obiective pentru lichida
rea definitivă a urmelor trecutului 
de Împilare la care a fost supusă 
populația din Transilvania.

(Din expunerea tov. Oh. Gheorghiu-DeJ 
asupra poziției P. C. R. față de carențele 

șovine șl revizioniste)

Legea
Electorală

Proectul de lege electorală pus 
Io d.scuțiune publică de Ministe
rul de J istlțle In luna Mai, după 
ce ■ trecut prin Consiliul de mi
niștri și aprobat de acesta a fost 
semnat de Suveran.

Legea a fost primită cu satis
facție de Întreaga presă demo
cratică din capitală șl provincie 
care a subliniat In articolele sale 
caracterul piogreslst al nouți legi 
și care prevede printre altele: 
desființarea senztului, drept de 
vot pentru femei și militari etc.

Numai cercurile reacționare „is
torice* Încearcă pi in fițuicile lor 
„Liberalul* și ,D eptalea*. să 
cuze guvernul pentru noua lege 
elaborată de el — Ignorând fap
tul că ea a primit aprobarea M' 
S. Regelui — și resping ca anti
democratică Ifgea electorală.

Mal mult in articole lungi în- 
c«>rcă să „dovedeai-5“ că nou-» 
lege electorală nu a ținut cont de 
prevederile hotărîrilor dela Mos
cova — ca unii care sunt puși 
numai ca să vegheze dacă sunt 
aau nu respectate clauzele hotă- 
rhilor dela Moscova.

Dar nici aceste strigăte isterice 
nu au putut ține mult. Răspunsul 
le-a venit prompt și neașteptat. 
Mal întâi din partea postului de 
radio Moscova care în cornet ța
rini slu despre noua lege electo
rală a arătat că ea corespunde 
recomandărilor făcute la conferința 
dela Moscova șl apoi din partea 
zlarufti „Grâul Nou* organul 
direcțiunii poltice a Grupului de 
trupe ale Armatei Roșii care se 
ocupă intr’uo număr al său de 
principiile legii noastre electorale.

Comentând aceste principii, au
torul articolului M Molodțov, aială 
că l<gea are ua caracter democ
ratic prcg-esist, subliniind apei 
că prin desființarea Senatului, se 
înlătură piv. tul de totdeauna șl 
de pretutindeni al manevrelor 
reacțiunii.

„Graiul Nou* cotează apoi că 
atacurile reacțiunii împotriva Itgli 
electorale arată, că aceasta nu 
poate privi cu simpatie apropie
rea unor alegeri menite tă con
sacre cuceririle regimului democ
ratic — șl Încheie astfel:

„Prin promulgarea celor două 
decrete legi. România a căpătat o 
lege electorală democratică, Iar 
poporul român s’a apropiat și 
mal mult de evenimentul extrem 
de Important al alegerilor.

Caracterul înaintat democratic 
al principiilor,î pe baza cărora 
vor fl efectuate aceste alegeri, 
crează toate condițiunlle necea .re

Continuare In pag. 3-a

I Un succes al guvernului democratic | —

STATUL A INTRAT DE DREPT
în posesia tuturor bunurilor dela Margina 

Anularea unul contract oneros
Monitorul Oficial Nr. 160 din 

13 Iulie a. c., publică un Jurnal 
al Consiliului de Miniștri, prin 
care se soluționează o problemă 
de ordin vital pentru industriile 
românești și în special pentru 
Uzinele de Fier din Hunedoara 
șl anume; rezilierea Contractului 
încheiat in a^ul 1921 șl prelun
git in anul 1931 intre Ministerul 
de Industrie și Ccmerț șl Soc. 
M. A. R E, S. A. (Margina-Re- 
șlța) pe o nouă perioadă de 
timp pâoă la 31 Dec. 1960.

Prin acest contract, Statul Ro
mân, respectiv Uzinele de Fler 
din Hunedoara se obl'gau apune 
la dispoziția susnumltel Societăți, 
tet materialul lemnos ce se putea 
tăia din Domeniile Poieni, In În
tindere de cca 5 000 hi.

in schimb Soc. Maigina-Reșița 
dădea U. F. H.-idul 80 kg. de 
mangal pe m. st. de lemn tăiat, 
fasonat șl alunecat la linia de 
transport a Societății.

In mod normal dlntr’un m. st. 
de lemne se cai bonlzează cca 
150 kgr. mangal.

Domeniile Poieni au aparținut 
Contesei Carollna Von der Ost. 
Leopoldlna, care le-a vândut în 
anul 1907 Statului Maghiar pentru 
extragerea minereului de fier bă
nuit că se afla in solul pădure).

Negăslodu-se minereu, Statul 
Maghiar a clădit acolo o fabrică 
de distilare a lemnului.

Odată cu alipirea Transilva
niei la Patria Mumă, această fab
rică trebuia să tnacă la patri
moniul Statului Român.

Dar nu numai că nu s’a pro
cedat așa, ci s’a încheiat un con
tract cu Soc. Margina — prin 
care Uzinele de Fier din Hune
doara erau obligate a da lemnul 
dn Domeniile Poieni In condi
țiile arătate mal sus.

Din acest lemn Societatea ex
trăgea oțet, acetonă, alcool mee- 
tllic, etc., Când Uzinelor un man
gal de calitate Inferioară.

Noua comisie interimară a Baroului 
Avocațial din județul Hunedoara 

avocații: dr. Ciocan VlorebIn conformitate cu ordinul 
69332 din 12 Iulie a. c., a 
Mlnlsteru'ui de Justiție, pe 
lângă Baroul Avocaților din 
județul Hunedoara, s’a insti
tuit o nouă comisie interimară 
compusă din d nil: decan dr. 
Marlnescu, pro-decan LOrincz 
Eugen, membrii In comisie

In anul 1931 Guvernul de a- 
tunci a admis principial prelun
girea acestui contract până in 
anul 1960 fără insă a se încheia 
Jurn. Consiliului de Miniștri res
pectiv

Datorită guvernului de largă 
concentrare democratică de sub 
președinția d-lui dr. Petru Qroza, 
sesizat de actualii conducători de- 
mocrațl ai Uzinelor de Fler Hu
nedoara a fost îndreptat un rău 
care a dăinuit dela alipirea Tran
silvaniei, prin rezilierea contrac
tului oneros pentru stat și tre
cerea de drept a uzinei in patri
moniul statului român.

Prin acest act se dă posibilitate 
U. F. H. ca să mărească produc
ția de mangal de bur.ă calitate 
pentru furnalele sak,Iar Industriilor

PARTIDUL COMUNIST ROMAN 
a deschis campania electorală

„Noi vrem să ne vedem țara în rând cu țările 
înaintate ale lumii",

a declarat tov. Teohari Georgescu. 
Citiți discursul In pag. Iii ți IV

Un an dela Conferința dela Berlin 
u la celor trei mari

Acum un »n, la 17 Iulie 1945, 
a Început conferința dela Berlin 
a conducătorilor celor trei mari 
națiuni și a miniștrilor de externe, 
care au pus bazele păcii viitoare 
în Europa.
4 Luând drept bază hoiăririle 

conferințslor dela Teheran șl Yalt», 
conducătorii celor trei popoare și 
miniștrii lor de externe au ela
borat la conferința dela Berlin un 
program amănunțit de organizare 
a unei păci juste și durabile.

Pe baza hotărî/Hor luate 1a a- 
ceastă conferință au avut loc mal

dr. Cornel Radu, dr. Nopcea 
Franclsc, dr. Martonoșl Gh., 
șl dr. Halmoș Livia.

Noua comisie va depune 
jurământul In fața prim-preșe
dintelui Tribunalului, In ziua 
de 20 Iulie a. c.

chimice românești să beneficieze 
de derivatele rezultate din disti
larea lemnului.

Pentru aceasta, muncitorii Hu- 
nedoreni sunt recunoscători guver
nului da sub președinția d-lui dr. 
Petru Groza și-și iau angajam n- 
tul să-și arate mulțumirea prin 
mărirea producțisl, pentru recon
strucția țării.

In acest sena au fost expediate 
telegrame de mulțumire : Guver
nului de largă concentrare demo
cratică ; d-tai prim minislru dr. 
Petru Groza; tov, Gh Gheorghlu 
Dej, ministrul Comunicațiilor; d-lui 
Petre Bejan, ministrul Industriei 
șl Comerțului; tov. Tudor Iouescu 
ministrul Minelor și tov. Gh. 
Maurer, subsecretar de stat la Co
municații.

/. Carabaș

târziu consfătuiri ale miniștrilor de 
externe la Londra, Moscova șl 
Paris, care avea de scop elabo
rarea proeclelor, tratatelor de pa
ce culțărIle care an luptat de par
tea Germaniei, precum și pregă
tirea conferinței de pace.

Locul central în hoiăririle con
ferinței dela Berlin II ocupă dec
larațiile despre Germania.

In această declarație este spe
cificată ordinea in care se va 
exercita controlul aliat asupra 
Geimaniei, principiile economice 
in care trebue să se călăuzească 
aliații, etc.

S’au formulat cu exactitate 

1 XA^<ittf3nilitarlzarca, lichidarea 
‘rlel

r r zlflcării Ocrmanlel, etc.

scopurile ocupației și in special 
cetace privește dessrmarea șl 

indus- 
de război, efectuarea dena-

Paralel cu acestea, conferința 
dela Berlin a trasat formele și 
metoda de percepere a reparațiu- 
nllor germane și rezolvarea prob
lemei judecării criminalilor de răz
boi naziști.

Celelalte chestiuni care se re
feră la țările europene sunt șl 
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FRANCO 
șl regimul său 
trebue să dispară

La 18 Iulie 1936 — acum zece 
ani trupe marocane organizate de 
un grup de generali trădători In 
frunte cu Franco s’au răsculat și 
cu ajutorul avioanelor germane și 
italiene au fost transportate din 
Africa pe continent pentru a răs
turna prin violență guvernul re
publican spaniol.

A doua zi, ta 19 Iulie 1936, 
toate partidele șl organizațiile for
mând Frontul Popular cheamă po
porul spaniol să se înarmeze și 
să apere Republica și guvernul ei 
legal ales, împotriva trădării și a 
invaziei străine.

Nimeni nu n ai pune azi 1a în
doială faptul că poporul spaniol 
se afla tn față cu o invazie fas
cistă germano-itallană care a tri
mis rebelilor tancuri, avioane, arti
lerie, submarine, numeroși techni- 
clen’, ofițeri de stat m”jor și (ru
pe precum șl cu politica de „nein- 
tervtfntifc* a democrațiilor aia 
occident.

Timp de 32 luni fascismul in
ternațional a fost pironit în loc, 
permițând astfel popoarelor să 
câștige un timp prețios asupra 
pregătirilor de agresiune generală 
ale imperialismului hltleiist.

E/olca rezistență a Spaniei de
mocratice a făcut imense servicii 
păcii și libertății popoarelor.

Acest lucru l-au înțeles zeci de 
mii de muncitori și democrați din 
toate țările lumii, care s’au dus 
să lupte ca voluntari ia Spaaia 
republicani, pentru apărarea pa
triilor lor amenințate de fascism 
și cotropire. Acest lucru l-a înțe
les U. R. S. S., care a ajutat In 
fel și chip poporul spaniol și care 
a dus o luptă necruțătoare con
tra neintervenției.

Instaurarea regimului fascist al 
lui Franco a adus cu sin» o re
presiune- sângeroasă care a costat 
mai multe vieți decât acele pier
dute în (oală perioada războiului.

Zeci de mii de patrioți condam
nați la moarte, suie de mii închiși 

Continuare In pag. 6-a

D. Profesor
Constantinescu-la$i

Ministrul Informațiilor 
a sosit la Londra

LONDRA. D. prof. Con- 
stantinescu-Iași ministrul 
Informațiilor României a 
sosit Miercuri la Londra 
venind dela Paris. D sa va 
petrece câteva zile Ia Lon
dra și va vizita diferite 
personalități politice și 
culturale.



ZORI NO’

DECRETUL LEGE 
pentru Exercitarea Puterii Legislative

Adunarea generală a A^LUS-uOul

In Monitorul Oficial No. 1611 Decretul Lege pentru Executarea
din 15 Iulie 1946, au apărut: 1)' Puterii Legislative șl 2) DecreEXECUTAREA PUTERII LEGISLATIVE

Dăm mau jos textul complet al 
decretului lege pentru exercita
rea puterii legislative:

M1HA1, I,
Prin grația lui Dumnezeu și 

voința națională, Rege al Ro
mâniei.

La toți de fața și viitori, să
nătate :

Văzând Jurnalul Consiliului 
de Miniștri Nr. 996 din 1946.

In baza dispozițiunilor înal
tului decret regal cu Nr. 1.626, 
publicat în Monitorul Oficial, 
Nr. 2o2 d>n II Sept. 1944.

Am decretat și decretăm':
Art. 1. — Puterea legislativă 

se exercită colectiv de Rege și 
Reprezentanța Națională, con
form dispozițiunilor prevăzute 
în Constituțiunea din 29 Martie 
1923 cu privire la puterile Sta
tului.

Reprezentanța Națională se 
organizează întriun singur corp 
Adlmarea Deputaților.

Art. 2. — Alegerea Deputați
lor st? face de cetățenii români 
în vârstă de cel puțin 21 ani 
împliniți.

Pot fi aleși deputați cetățenii 
români în vârstă de cel puțin 
25 ani împliniți și având domi
ciliu] în România.

Femeile au drept de vot și 
pot fi alese în Adunarea Depu 
taților în aceleași condițiuni ca 
și bărbații.

Art- 3. — Alegerea se face pe 
circumscripții electorta]e, prin 
vot universaj egal ,direct și se
cret, pe scurtin de listă și pi 
baza reprezentării proporțio
nale.

Fiecare județ constitue o cir
cumscripție electorală.

Municipiul București consti
tue o circumscripție electorală 
deosebifă de aceea a județului 
Ilfov.

Numărul deputaților pentru 
flecare circumscripție electorală 
se stabilește în rvpor. cu numă
rul populației, constatat în ul
timele statistici oficiale. Pentru 
fiecare 4o de mii. de locuitori din 
numărul total al populației din 
circumscripție, se alege un de
putat- Restul din numărul po
pulației, care depășește, 2o.ooo 
locuitori, dă dreptul La încă un 
mandat, iar fracțiunile mai mici 
se neglijează.

Art- 4. — Adunarea Deputați
lor verifică titlurile membrilor 
săi și judecă contestațiile ce se 
ridică în această privință. Nu
mai în acest scop, Adunarea De
putaților se consideră constitui
tă cu deputății proclamați aleși 
de birourile electorale.

Alegerea poate fi invalidată 
numai cu două treimi din numă
rul membrilor prezcnți. Depută
ții nu pot lua parte la votul pri
vitor la validarea propriei lor a 
legeri.

Art 5. — Membrii Adunării 
Deputaților sunt aleși pentru 4 
ani.

Dacă în timpul exercițiului 
mandatului deputatul este numit 
într’o funcțiune publică, pe ca
re o primește ,el va fi pus de 
drept în concediu, fără salariu, 
până la expirarea mandatului.

Nu este caz de incompatibili
tate între calitatea detjmembru al 
Adunării Deputaților și cea de 
ministru sau subsecretar dq Stat.

Art- 6. — La începutul fiecă
rei legislaturi și al fiecărei se
siuni ordinare Adunarea 
Deputaților alege dintre mem
brii sai pe președintele, vice
președinții și membrii biroului.

Art- 7. — Ședințele Adunării 
Deputaților sunt publice.

Adunarea Deputaților poate 
declara ședințe secrete, cu votul 
unei pătrimi din numărul mem
brilor prezenți.

Adunarea Deputaților ține șe
dință cu cel puțin jumătate plus 
unul din numărul membrilor săi.

Adunarea Deputaților ia liotă- 
rîri cu majoritatea de voturi a 
membrilor prezenți, afară de ca
zurile când prin Constituție se 
cere un număr superior de vo
turi.

Voturile se dau prin viu graiu 
sau prin scrutin’ secret.

Art- 8. — Un proiect de lege 
nu poate fi adoptat decât după 
ce s’a votat articol cu articol.

Membrii Adunării Deputaților 
au dreptul de a propune amen
damentele la legi.

Art. 9. — Adunarea Deputați
lor are dreptu] de anchetă în 
orice chestiune de interes ge
neral.

Art- 1o. — Oricine! are dreptul 
să adreseze pefițiuni adunării 
deputaților prin mijlocirea bi
roului sau a unuia dintre mem
brii săi.

Adunarea deputaților are dre
ptul să trimită miniștrilor peti- 
țiunile cc-i sunt adresate. Mini
ștrii sunt dafori să dea explica- 
țiuni asupra cuprinderii lor, ori 
decâte ori adunarea deputaților 
o cere.

Art- 11. — Adunarea deputa
ților are dreptu] exclusiv de a 
exercita propria sa poliție, prin 
președintele ei, care singur, du
pă încuviințarea adunării depu
taților, poate da ordin gardei dc 
serviciu.

Nici o putere armată nu se 
poate pune la ușije sau în ju
rul adunării deputaților, fără în
voirea ei.

Art- 12. — Adunarea deputa
ților determină prin regulament 
modul cum' ea își exercită atri- 
buțiunile.

Art- 13. — Deputății au drep
tul de a adresa miniștrilor inter
pelări, la care aceștia sunt obli- 
(gați a răspunde în termenul pre 
văzut de regulament.

Art- 14. — Nici unul dintre 
membrii adunării deputaților nu 
poate fi urmărit sau prigonit 
pentru opiniunile și voturile c- 

tul Lege privitor la alegeriie 
pentru Adunarea deputaților.

xprimate în cursul exercițiului 
mandatului său.

Nici un deputat nu poate fi 
urmărit sau arestat în timpul 
sesiunii, decât cu autorizarea a- 
dunării, atară de cazul de flag
rant delict.

Dacă a fost arestat sau urmă
rit în timpul când sesiunea era 
închisă, urmărirea sau aresta
rea trebue supusă adunării de
putaților îndată după deschide
rea sesiunii.

Deținerea sau urmărirea unui 
deputat este suspendată în tot 
timpul sesiunii, dacă Adunarea 
o cere.

Art. 15. —Diurnele membri
lor Adunării deputaților se sta
bilesc prin lege.

Art. 16. — Legea privitoa
re Ia alegerile pentru Adunarea 
Deputaților determină procedu
ra alegerilor, modul de repartiție 
a mandatelor pe baza reprezen
tării proporționale, precum și 
cazurile de incapacitate, incom
patibilitate sau nedemnitafe de 
de a fi alegători lori ^fe a fi ales 
îrt adunarea Deputaților.

Art- 17. — Adunarea Deputa
ților nu poate proceda, nici în 
totul nici în parte la revizuirea 
Constituțiuniii

Revizuirea Constituțiunii din 
29 Martie 1923, astfel cum a fost 
repusă în vigoare prin decretul 
Nr. 1626 din II Septembrie 
1944, și modificată prin dispozî- 
țiunile prezentului decret, se va 
putea face numai potrivit dispo
zițiunilor prevăzute în titlijl VH 
al acestei Constituții și numai 
de către o Adunare legiuitoare 
extraordinară, aleasă special în 
acest scop.

Art. 18. — Dispozițiunile din 
Constituțiunea din 29 Martie 
1923, privitoare Ia Senat și A- 
dunarea Deputaților se vor con
sidera că se referă la Adunarea 
Deputaților.

Dat >u București, la 13 Iulie 
1946.

MIHAI,

(Urmează semnăturile meiU- 
brilor Guvernului).

Vând pământ arabil 
calitatea I a cu loc de casă șl 
grajduri suprafața totală 10 
jugăre într’o bucăți.— Infor
mații precise la D-r-ul lovă- 
nrscu Ioan (Berc) Com. Cov- 
ragl plasa Hațeg, Jud. Hune
doara. 

Sâmbătă 20 Iulie, orele 9 seara 
în sala .Teatrului Comunal" 

rfisfățopi comedieni 
MARCEL ANGHELESCU

RADU BELGIAN 
prezintă c»lebra comedie

D-$oara Biitter f ly
piesă In 3 acte (6 tablouri)

J din județul
In \<a de 18 Iulie a. c. la o- 

rele 11 dim, în sala profesoarală 
a Liceului Dscebal din Devâ, a 
avut Ioc adunarea generală a 
A. R. L. U. S.-ulul din județul 
Hunedoara.

Au participat la adunare șl de
legații filialelor: Simeria, Călan, 
Cuglr, IHa șl d-na Rargh’ț de
legata C. C. al A. R. L. U. S.-ulul 
din București.

Șed ir ța a început cu prezentarea 
rapoartelor de activitate de către 
delegații filialelor din județ, după 
care au luat cuvântul făcând pro- 
juneri pentru intensificarea acti
vității d-nli: colonel Savu, maior 
Ccmșa, prim-președintele Tribu
nalului Deva Lozeanu, prim-pro- 
curor Dr. Onrean șl Zăvolaflu 
Funcționar al prefecturii.

Primită cu lungi aplauze a leat 
cuvântul d-'ia Ranghcț, care în 
larga sa expunere după ce a a-ă- 
tat care este rolul important al 
A. R. L. U. S.-i.lui —strângerea 
șl adâncirea 'egăturilor de sinceră 
prietenie cu U. R. S. S., — a 
desvoltat programul pe care „Ar- 
lusul" șl l-a propus in acest do
meniu.

In continuare — d-«a — arată 
necesitatea de a fi încadrați ti 
această organizazțle toți iatelec- 
tualti — dela savant până la în-

Ura an dela Conferința dela Berlin 
a cekT trei mari

Urmare din pag, l-a 

ele în directă legătură cu org mi
zarea viitoare. Conferința a des- 
bătut chestiunea Poloneză, dunții 
în care s’a căzut de acord asupra 
nouilor grani|e apusene ale Po
loniei.

In hotărîiile luate se prevedea 
totodată posibilitatea recunoașterii 
de către puterile aliate a nouilor 
guverne democratice din Româ
nia, Bulgaria, Ungaria și Finlanda, 
încă înainte de încheerea tratate
lor de pace cu aceste țări. O.iată 
cu aceasta puterile aliate s’ou an
gajat să sprlj ne cererile acestor 
guverne ca ele să fie primite în 
O. N. U. după încheerea tratate
lor ds pace.

In afară da acestea, la confe
rința dela Berlin a fost dezbătută 
și chestiunea admiterii șl altor 
state în rândul membrilor O.N.U. 
In conformitate cu statutul ei. In 
legătură cu aceasta, s’a specificat 
că guvernul Spaniei fasciste r u 
dispune de călită ț le necesare [en 
tru a deveni mimbru în O. N. U.

Chiar și din această lapidară 
enumerare a problemelor asupra 
cărora conferința a Întărit, se 
vede ce enormă importanță au 
avut lucrările <i pentru soarta 
Europei postbelice.

In afară de sarclnele victoriei 
repurtate de forțele alkte șl de 
stabilirea unei păci durabile, con
ferința dela Berlin a mai Uibillt 
șl chestiunile războiului în extre
mul orient.

După cum se știe, puterile a- 
llate au ajuns la un acord privi
tor la unificarea tuturor eforturi
lor pentru accelerarea înfrângerii 
imperialismului jaionez și lichi
darea focarului de agresiune din 
extremul orient. Ualunea Sovie
tică yl-a luat o serie de obliga
ții în ceea ce privește războiul

Hunedoara
vățător — care apoi să facă cu
noscute în eânHl mssseioJ marile 
realizări economice, sociale, cul
turale șl literare din U. R S. S. 
șl în acilaș timp tot prin inter
mediul A. R. L. U. S. ului, aă se 
frcă cunoscute îl Țara Soviete
lor realizările din tara noașt.ă.

Iu urma regretabilei constatări 
că A. R. L. U. S,-ul din județul 
Hunedoara încă nu dispune de un 
local propriu, necesar pentru in
stalarea sediului șl pentru țlaerea 
ședințelor, — d-na Ranghuț — 
și-a dat toată solicitudinea pentru 
realizarea acestui deziderat.

In închee-e — vorbitoarea — 
a evidențiat sprijinul pe care 
A. R L, U. S.-ul trebue să-l dea 
guvernului In campania electorală, 
care trebuie să se desfășoare sub 
semnul victoriei B. P, D.-ulul șl 
decisiva înfrângere a partidelor 
„istorice". După ce a dat lămu
riri asupra congresului general al 
A. R. L. U. S. ului care se va ține 
la București în zilele de 3—4 
August, șl-a exprimat speranța, 
că în viitor organizația A, R, L. 
U. S.-ului din județul Hunedoara 
intenslfcându-și activitatea, își va 
putea atinge țelurile propuse.

Ședința a luat sfârșit într’o at
mosferă de desăvârșită unitate de 
vederi în hotărârile luate.

cu Jsoonla, obligații pe care ea 
le-a executat întocmai.

Rezultatele conferinței dele B r- 
liu nu erau în corespundere cu 
planurile nutrite de cercurile reac
ționare mondic'e care căutau să 
submineze coaliția puterilor aliate 
urmărind prin aceasta izolarea 
Uniunii Sovietice, cate a cootri- 
bult cel mai mult la câștigarea 
victoriei.

Rcacțiunra mondială care și 
înainte proteja Imperialismul ger
man și a ajutat fascismul german 
să pregătească șl să deslănțuiască 
cel de al doilea război mondial, 
tindea acum să zădărnicească 
desființarea nazismului, să împie
dice coeziunea forțelor democra
tice ale poporului german, să 
păstreze șl să reînvio monopolul 
german, principală bază econo
mică a imperialismului german.

In prțzent, după ce o parte 
prevăzută In programul dela Ber
lin, anume e'aborarea tratatelor 
de pace cu foștii a iați ai Ger
maniei în Europa s’a făcut în 
linii generale, capătă o impor
tanță șl mul acluală realizarea 
hotărîrii acestei conferințo cu pri
vire la desarmarea economică și 
în special chestiunea desarmării 
militare a Germaniei. In declara
țiile făcute la Paris Muotov a 
arătat ca principală această pro
blemă care stă în fața aliațllor.

îndeplinirea hotăiirllor luate, în 
zona sovietică, de ocupație, a 
contribuit la consolidarea forțelor 
democratice ale poporului german.

Eveniment le care au urmst 
cenfcrlnței dela Berlin, arată că 
prin respectarea hctlrîrilor luate, 
allațil pot si rezolve divergențele 
ce se ivesc și să soluționeze toate 
problemele importante în Intere
sul păcii generale.
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Partidul Comunist Român
a deschis campania electorală

„Noi vrem să ne vedem țara în rând cu țările înaintate ale lumii !” — a declarat tov. Teohari Georgescu
In prezența a zeci de inii de cetățeni a avut Ioc săptă° 

mâna aceasta la Arenele Romane din București, deschiderea 
campaniei electorale de către P.C.P.. la care a luat cuvântul 
și tov. Teohari Georgescu Secretar al Partidului și ministrul 
afacerilor interne.

Primit cu aplauze și urale care nu contenesc timp de 
câteva minute tov. ministru Teohari Georgescu a spus urmă- 
mătoarele:

Tovarăși și tovarășe,
Țara noastră se află în pre

ajma unui mare eveniment a( 
istoriei sUe: cețe dintâi alegeri 
parlamentare realmente democ
ratice. Guvernul exponent al 
partidelor democrate, iidel po
liticei sale de normalizare și de 
democratizare p vieții noastre 
politice, vine sa adauge li cete- 
lai ic imdpluiTi diC solv, icalaLlt- 

lirea, după o întrerupere de a- 
proape 9 ani, a regimului par
lamentar.

Desigur ,noi nu privim și nu 
puțem privi aceste alegeri ca o 
simplă întoarcere la trecut. Nu 
am uitat cât de vitreg a fost a- 
cest trecut față de acele pături 
sociale care formează covârși* 
toarea majoritate a poporului 
român, In urma victoriei asupra 
fascismului raportul de forțe a- 
tât pe plan internațional Ait și 
pe plan intern s’a schimbat, în 
favoarea forțelor popicare. A- 
ceasta-și va găsi, ^.glindiret și 
in alegeri ce.urmează^să aibe Joc 
in țara noastră. Votul universal, 
a cărui înfăptuire au cerut-o 
înaintașii luptei noastre demo
cratice incă acum loojțle ani, va 
deveni pentru prima oară rea
litate. Dreptul de vot a fost e-

„Secretul trăiniciei
Dar, specificul acestor alegeri 

și esența [or profund democrati
că nu consta numai în aceasta 
lărgire a drepturilor și libertă
ților poporului. In alegerile ta
re vin, alegatorii sunt chenuți 
pentru pruna oară să-și dea vo* 
turile unui larg bloc de parti
de, înmănunchind toate parti
dele democratice din țara noa
stră.

Ce erau alegerile sub regi
murile istorice? Un scrânciob 
politic, unde, fără vrerea alegă
torilor și împotriva vrerii lor, 
ieșeau cu majoritate suspect de 
sdrobitoare ba unul bazaltul din
tre cele două partide manist 
și brătianist.
Jocul acesta nedemn pe spatele 

țării ajunsese să desguste ma- 
Sgele cetățenești și compromi- 
tea însăși ideia parlamentară.

In actualele alegeri, forța u- 
nltă a tuturor partidelor, gru
părilor și organizațiunilor de
mocratice din Romania, își ț li
ne ca țintă sdrpbirea politică a 
partidelor reacțiunii. Partidid 
nostru Comuniști ca și celelalte 
partide democratice, dau astfel 
dovadă de uji înalt patriotism și 
de o înaltă conștiința cetățene
ască. Partidele democratice, ca
re alaătuesc Blocul nu se călău
zesc în aceste alegeri de in
terese de grup gau de jclică, 

xtins asupra femeilor, care de-și 
formează mai mint de o jumă
tate din populația țarii, erau 1 p- 
site sub trecutele ii'egimuri de 
acest drept elementar- MȚ.tari
lor și funcționarilor publ.ci, că
rora guvernele reacționare Jițiie- 
iuz.au recunoașterea drepturilor 
lor de cetățeiți, li s’a acordat de- 
asemenea dreptul de vot. Au 
fost înlăturate toate piedeede ca
re în trecut răpeau unei mari 
părți, a țărănimii și muncitori 
mii, putința de a lua parte la 
vot și făceau ca participarea la 
vot să nu ge ridice deasupra a 
Oo la sută, —05 la sută, din to
talul alegătorilor de atunci. A 
fort curmată rușinea primelor 
majoritare, cu ajutorul cărora 
partidele reacționare își asigu
rau majorități sdrobitoare în 
parlament, chiar atunci cândjm- 
potriva lor se pronunțau majo
ritatea alegătorilor. A fost în- 
sfârșit desființat senatul care 
prin felul in care era ales și p iu 
funcțiunile pe care le îndepli- 
ue«, kuuauluia o iucauaic_ a 
principiilor democratice. Noua 
lege electorală se plasează la 
loc de cinste în, rândul refor
melor realizate de guvernul no
stru democrat.

unității forțelor democrate1
de Interese de căpătuială. Ne 
prezentăm uniți, pentrucă am 
știut să punem deasupra orică
ror considerente, interesele nea
mului și ale țării l u j

Unii oameni, la noi in țară 
și în afara granițelor ei, se, în- 
ti«.aua_aUc»eoii ncaumeitpg;care 
esfe mf3teru[ trăiniciei acestei a- 
li.ințe intre partidele democrati
ce, statornicita labjVlartie 1945, 
alianță ce n’a putut fi sdruit- 
cinată nici d‘ dificultățile inter
ne și externe, politice și, eco
nomice, nici dc manevrele duș
manilor democrației.Aceasta alt 
anța departe de a slăbi, s’a gă
sit incă mai congolidatajxr.iu cre- 
iarea Blocului Partidelor Demo
crate, prin elaborarea Platfor- 
mei-Program a iBlocului și prin 
hotărîrea de a participa pe li
ste unice in alegeri adevărat 
triumf al ideii de unitate a for
țelor democratice.

Evident, misterul acestui tri
umf, este de nepătruns pentru 
politicieni ,ce nu 9e călăuzesc 
in activitatea lor decât de in
terese meschine d* clică. „Se
cretul” trăiniciei acestei unități 
democratice constă tocmai în a- 
ceia că la baza ei stau interesele 
mari istorice și naționale ale .Ro
mâniei, interesele desvoltirrii el 
democratice, interesele propă
șirii ei economice și culturale.

Lupta consecventă a P.C.R. 
pentru unitatea democrată

Partidul comunist resimte o 
mândrie legitimă — știindu-se 
inițiator și apărător oonsecvent 
al politicii de unitate a forțe-

Tov. iEuHaRi GtORGESCU 

lor democratice. Glasul partidu
lui nostru a răsunat^în adâncă i- 
legalitate, și încă înainte de is- 
bucnirea războiului, chemând 
toate partidele și grupările de
mocrate la lupta împotriva fas
cizării țării și pregătirii războ
iului împotriva Uniunii Sovie- 
ticg.

După izbucnirea războiului 
partidul nostru și-a reînoit iu 
repetate rânduri apelul către 
toate partidele politice cu ex
cepția celor fasciste „preconizând 
creiarea unui Front Unic Anti
hitlerist. Ideia aceasta salvatoare 
s’a bucurat de adeziunea,.Uniunii 
Patriotice, a Frontului Plugari
lor, a numeroși intelectuali^sem- 
natari ai cunoscutului protest 
adresat lui Antonescu. In 1943 
dl. Gh. Tătărescu 9’a pronunțat 
și d-sa în favoarea frontului li
nie al partidelor și grupărilor 
am-iiiuciisie. Aiu icuț.l aa în
chegăm colaborarea cu tovară
șii noștri sociali-democrați, iar 
la 1 Mai 1944 ani putut anunța 
muncitorimii și țării închegarea 
Frontului Unic Muncitoresc. In 
ceeace privește însă pe d-mi 
Maniu și Brătianu, aceștia au 
răspuns cu un refuz îndârjit la 
numeroasele apeluri și proț ti
neri zădărnicind acțiunea co
mună împotriva războiului hit- 
lerist și dictaturii antonesciene, 
Procesul ifftrilor criminali de 
război și în deosebi depozițiile 
d-lor Maniu. D? Brătianu șl Oh. 
Brătianu au arătat cu deplină 
claritate* cu atitudinea negativă 
a acestora față de acțiunea aati- 
hitleristă era urmarea logica a 
politicii lor de susținere indi
rectă și directă a regimupii an- 
toitescian. i

EjlC âllCVaiHl că 111 luUiC 

1944 numai cu două luni înainte 
de eșiriu României din războiul 
hitlerist, gtib presiunea stărilor 
de spirit din țară și în deosebi 
a uriașei ofensive sovietice ca
re le-au spulberat toate calcu
lele, Maniu și Brătianu și-au dat 

formal consimțământul de a În
treprinde o acțiune comună cu 
partidele Frontului Unic Mun
citoresc.

Azi putem judeca scopurile 
reale, pe care le urmăreau în- 
țumina necruțătoare a faptelor,

In ziua de 23 August 1944, 
d-nii Maniu și Brătianu, tratau 
cu Ion și Mihai Antonescu salva
rea acestora din urmă, în timp 
ce Regele Mihai I, și forțele de
mocratice în frunte cu partidul 
comunist realizau istorica coti
tura a României.

După 23 August, guvernele, 
unde partidele „istorice” jucam 
rolul dominant, au căutat sa "ții-

Un program patriotic și democrat, realizări 
patriotice și democratice

Partidul nostru a susținut și 
susține acest guvern, patriotic 
șt democrat, pentru realiză, ile 
sale patriotice și democrate.

Se cunosc imensele realizări 
obținute de guvern în m i pu
țin de un aii^și jumătate, în con- 
dițiuni extrem de neprielnice, 
activa participare la dobândirea 
victoriei asupra hitlerigmului, cu 
i.rmăr.le internaționale favorabi
le ce decurg pentru țara noastră 
din această participare; redo
bândirea Ardealului de Nord;
AviuAiAld alaUlinca uuul

regim de largi libertăți politi
ce; reforma electorala in spira 
larg democratic, regimul de 
ita.a dUw! laic țl %£«*A.UAfr%« uulAu9* 
rală, politică și economică) a aa 
penalităților. conlocuitoare, im
portanțe succese îndomemui, 
refacerii economice; creiarea de 
strânge legături amicale cu U. 
R. S. S.; reluarea legăturilor di
plomatice cu Marea Britanic și 
Statele Unite, și atâtea alțe în
făptuiri.

Cu aceste realizări ,partidele 
democratice, nu-și consideră irti 
siunea încheiata. Blocul partide
le democrate este ferm decis să 
desvolte și sa continue aceste 
mari înfăptuiri. Există o perfec
tă continuitate între realizările 
de până acum ale regimului de
mocratic și cele preconizate de 
platforma-program a B. P. D.

Un program do imeuiata actualitate
Realitatea acestui program nu 

constă numai în faptul că el 
se sprijină pe.țotce, a realizat de 
pe acum regimul democratic la 
noi în țară. Realitatea lui constă 
și în faptul că departe de a-1 
privi ca o țnșirare de promisiuni 
electorale, B. P. D. îl consideră 
ca un program de imediată ac
tualitate. .S'au și făcut degre
vări de impozite asupra salarii
lor. S’au acordat scăderi ale ta
xelor de consumație, Se înmâ
nează titlurile dc proprietate 
țăranilor împroprietăriți. Se e- 
laborează p[arții■<lc dc qsnnarc a 
terenurilor inundabile in difeii- 
te regiuni.

Realitatea programului B. P. 
D. <*onstă mal ales in aceia că 
partidele democratice ste reazi- 
mfi pe întreg poporul pt- rea

pmgă țara înapoi, în brațele ți
nui trecut reacționar.și antis-oviS. 
tic, Generalul Rădescu in spate
le căritia se, afla cpca Maniu- 
Brătiauu, nu s’a oprit în fața 
încercării de a deslănțni m ța
ra războiul civil, pentru a îneca 
în sânge mișcarea muncitoreas
că și democratică.

De aceea, după cum era și 
firesc, Partidul Comunist, ca li
nul dm partidele competente ale 
guvernului, a acordat cel ntii 
sincer și neprecupețit sprijin gu
vernului democratic prezidat de 
dl. dr. Petru Groza, guvern ve
nit la putere prin voința popo- 
j-uiui în ziua dej 6 (Martie 1945.

„Blocul Partidelor Democrate
— declara platforma-prograin
— își va concentra toate forțele 
în vederea refacerii țării și a 
ridicării bunei stări materiale a 
populației, în primul rând prin 
mărirea producției atât în indu
strie cât și în agricultură”.

In vederea atingerii acestui 
scop, platforma-pr.ograni preoo 
nizează măsuri curagioase și 
concepute într’un spirit realist, 
ca:

— folosirea întregei capacități 
de producție a industriei meta
lurgice grele,

— intensificarea exploatării 
și expțoarării zăcămintelor,

— etatizarea Băncii Naționale,
— creiarea de noui posibilități 

pentru împroprietăriri prin asa- 
nar.ea a 5 milioanei

— întărirea gospodăriei țără
nești având la bază proprieta
tea individuală, printr’o politică 
corespunzătoare de credite și 
procurarea de mașini ,unelte și 
produse industriale;

— asigurarea unui minimum 
de existență pentru șalariați;

— scăderea, impozitelor asup
ra salariilor, eftinirea vieții prin 
ridicarea producției și reduce
rea impozitelor indirecte;

— măsuri de promovare a 
culturii naționale în domeniul 
instrucțiunii publice, științei, ar
tei, și literaturii;

lizarea acestui program^
In sbuciumata sa istorie, po

porul român a arătat că greu
tățile nu-1 sperie- I lărnicia este 
o trăsături națională a poporu- 
luil român-

Noi nu mai dorim ca iubita 
noastră țară să fie privită așa 
cum era privită în trecut, da
torită înspăimântătoarei ci în- 
apoeri politice, economice și 
culturale. Noi vrem sățnc vedeity 
țara în rând cu țările înaintate 
ale lumii.

Pentru accasia .Partidul Co
munist toate partidele democ
ratice și întreg poporul miit în 
jurul lor nu-și vor precupeți pu 
ter ile.

O singură categoric de ce
tățeni ai acestei țări refuză să

(Coalinutr* fu pag
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Daminici 14 Iulie a. c. e- 
Chlpa de Artă ji Cultură a 
Sind. C F. R. din SI r>eria s’a 
deplasat la Cazarma Reg. 3 
Transm. din Deva unde în 
fața ostaș).or adunați a pre
zentat un reușit program ar 
tlstlc.

Festivalul a Început cu in
tonarea Imnului Regal și a 
Internaționale) care sunt ascul
tate de ostași tn picioare du
pă care d. Lt Vulcan Virgil 
comand. E C. P. rostește cu
vântarea de deschidere spu
nând printre altele:

„Au venit tn mijlocul nostru 
azi, muncitorii ceferiști din Si- 
meria La toate ședlnțe'e edu
cative vi sejvorbește despre le
gătura care trebue să existe in
tre armată șl popor șl lată că 
această legătură se confirmă 
azi din nou prin ven*rea cefe
riștilor in mijlocul nostru*.

După ce arată rolul de a- 
vantgardă al muncitorimii in 
lupta poporului pentru o viață 
mal bună și făcflnd un mic 
istoric al acestei lupte și jert
fele muncitorimii din trecut d 
Lt. Vulcan fnchtie chemând 
armata să sc unească cu mun
citorii și intelectualii pentruca 
Împreună să formeze o legă
tură de nezdruncinat spre bi
nele poporului Întreg.

Au urmat apoi o serie de 
cântece populare șl diferite 
puncte artistice care au stâr-

După ce sabotează pe muncitori

Patronul Soc. „Minerala" din Hunedoa'a 
aduce acuzații guvernului ‘"i

Cu ocazia vizitei făcute de 'de
legatul Uniunii M(incre la Soc. 
„Minerala” din Hunedoara, pt. 
a controla aplicarea contractului 
colectiv, stabilirea salariului în 
acord și a altor revendicări 
muncitorești, s’a constatat că 
conducerea societății, nici până 
acum nu a înțeleși să înfințtze e- 
conomaful pentru muncitori. A- 
stfei cei peste 7o de salariați, 
n’au primit dela Zi August 19-11 
încoace, încălțămintea, îmbrăcă
mintea sau alimentele prescri
se de contractul colectiv.

Luat la răspundere, de către 
delegatul Uniuifii Miniere, pa
tronii] întreprinderii a început 
să aicuze autoritățile de Stat,

NOUL ORARIU 
pentru funcționarii publici

D. Dr. Petru Groza, Președin
tele Consiliului de Miniștri a 
semnat urmrioarea deriziune i

Art. 1. — Cu începere dela 15 
Iulie 1946 șl până |a noul dlspo- 
zlțlunl, orele de serviciu pentru 
funcționarii dela toate autoritățile 
și Irstltuțllle publice depe întreg 
cuprinsul țării, sunt dela 7 la 14.

Art. 2. — Conducătorii autori- 
iA|ilor și instituțiilor publice, vor 
lua măsuri pentru executarea pre
zentei declzluul, care devine ob- 
Jgatorle prin publicarea ei tn 

Monitorul Oficial.

du-

CEFERIȘTII DIN SIMERIA 
printre ostași Y 

nit o vie satisfacție în ran 
rile ostașilor.

Programul artistic a fost în
cheiat cu cântecul „Suntem 
luptători" după care d. Col. 
Fruman C-t'n in cuvinte în
suflețite a mulțumit tuturor a- 
oefora care in timpul liber 
se mai gândesc la ostașii din 
cazărmi pentru a veni să-l 
detectere.

Din partea ceferiștilor tov. 
Ardelean asigură ostașii de 
frăția care leagă pe muncitorii 
din fibrici de armata nouă 
democratică care s’a pns in 
slujba pcporuloi și care nu va 
mai fi o unealtă in mâna 
reacțlunli pentru asuprirea 
poporului moncitorjdela orașe 
șl Bate.

La invitația d lui Colonel 
Fruman C tin ceferiștii au vizi
tat sălile de Instrucție ale re
gimentului unde sunt instalate 
diferite aparate tehnice pentru 
asimilarea cunoștințelor nece
sare unul genist.

Muncitorii se despart apoi 
de ostași intr’o atmosferă 
caldă de frățietate promițân- 
du-!e că vor mai vini in mij
locul lor pentru a-i delecta șl 
pentru a făuri o legătură de 
granit intre armată șl popor.

S’au evidențiat următorii’: 
Tov. Irinca Pătruti, Hoca, 

dirijor, °â-vu și Ardeleanu. 
Dealtfel toți au plăcut reușind 
să recolteze multe și vti a 
plauze.

de lipsa de funcționând a ecorio- 
nratultii. După cercetări amănun
țite ,s’a constatat că organele 
sindicale erau puse în slujba 
direcțiunii iar nu a muncitorilor 
și ca nu au întreprins nici o 
acțiune pentru ușurarea situa
ției muncitorilor.

In urina acestui fapt, sindica
tului care și-a trădat cauza, i-s*t 
ridicat sigilul, iar muncitorii s’au 
afiliat Sindicatului niuncitorIToj; 
din Glielar.

In felul acesta ,clementele 
vândute patronilor au fost în
lăturate, muncitorii putând pe 
viitor să controleze activitatea 
sindicatului, prin delegații lof 
din comitet.

Art, 3. — Directorii Persona
lului din Ministere, sunt direct 
răspunzători pentru respectarea 
orelor de serviciu de către func
ționari, conform acestei dicizlunl.

ANUNȚ
Direcțiunea clnemitografulul 

Progresu roagă pe toți d-nll: func
ționari, ca atunci când se prezintă 
la cassă pentru scoaterea biletelor 
să prezinte carnetul C, F. R. sau 
carnetul emis de către instituția 
de care aparține, din care să reiasă 
că este funcționar.

Știri
din tara Sovietelor

MOSCOVA. Operele com
plecte ale Ganeralissimulai 
Stalin In curs de publicare 
în limba rusă, se editează șt 
în llmb’le uzbecă șl khlrk ză.

In întreaga Țară a Sovie
telor se construesc nouț în
treprinderi industriale, Nu
mai în regiunea Riazan, se 
conslrues: mal multe uzine 
șl o mare centrală electrică.

Intr’un ritm rapid se re- 
consiruesc gările fluviale 
distruse în timpul ocupației 
hiilerlste. Au fost recon
struite pâiă acum 23 gări 
fluviale.

Ia ținutul Krasnodar s’a 
strâns până la data de 10 
Iulie, recolta de pe 487.000 
ha. pământ. Anul trecut pe 
acest ținut până la aceaș 
dată se strânsese recolta 
numai de pe 55.000 ha

La Leningrad după o în
trerupere de 5 ani, s’a re
deschis muzeul central al 
flotei navale de război, în
ființat încă din timpul lui 
Petru cel Mare.

Până la data de 10 I iile 
în Uniuuea Sovietică s’a 
strâns recolta de pi supra
față de peste apt milioane 
hectare, de câteva ori mal 
mult decât în aceeaș perioa
dă a analul trecut.

La Leningrad funcționea
ză în prezent 49 șnoli su
perioare. Anul acesta uni
versitățile și instituțiile din 
Leningrad au fost absolvite 
de câteva mii de ing’r.ert, 
medici, pedagogi. In cursul 
acestei toamne vor fi pri
miți în aceste universități 
peste 20.000 elevi noul.

După o îndelungată între
rupere cauzată de război, 
au început din nou cursele 
regulate de vapoare de pa
sageri între Leningrad și 
Londra. Vapoarele fac es 
cală la Helsinki șl Stokh Im.

_ Primări» comunei Ohelar___
Nr. 808-1946.

PUBUCAȚIUNE
Se «duce la cunoștință generală că 

In ziua de 27 Iulie 1946 ora 11, tn lo
calul Primăriei comunei Ohelar se va 
vinde prin llcibfle publică In termen 
de urgentă, cu oferle închise, materia
lul lemnos care va rezulta din par
chetul 1943—1944—3623 arbori molid 
al 603 arbori de fag — din pădurea 
Naneș-Cloclod>n, proprletat-a comu
nei Ohelar, siluită In hotarul comunei 
Lunca-Cerull-Superloarc.

Prețul de estimare a materialului — 
dela care începe llclta|ia — este de 
lei 15 000,566,

Cumpărătorul mal este obligat a 
preea In termen de 2 luni dela sem
narea contractului 5 (cinci) m. c. scân
duri de brad cl. I de dimensiunile 
4/0, 25/0,035 m. șl 1 ni. c. lefuri de 4 
m. I. tn curtea primăriei Ghelir,

Vânzarea se va face cu respectarea 
art. 83—110 din L.C.P. șl a normelor 
legale tn vigoare.

Actele de estimare, inventariere șl 
condițiile speciale de llclta|lc se pot 
vedea la primărie.

In caz do nereușită, licitația se va 
repeta la 6 August 19'6, după care se 
vs trata prin bună învoiala In ziua de 
13 August 1949, In acela; loc șl con- 
dljlunl.

Ohelar, la 14 Iulie 1946.
Primar; OH. MALEAi

ViAȚA POLITICA

ȘBdinfa Comitetului Electoral ]ud8|ean 
Au iuat parte ți delegații Comitetulu 

Central Electoral A
/ \

Marți 16 lupe c, în pre
zența tov. Popa Emil, tov. Șer- 
ba>> ș i ici Mi Sâbu,
delegați ai Comitetului Central 
.Electoral al P. B D., a avut Ioc 
o ședință a Comitetului Elec
toral Județean Hunedoara, Ia.ca- 
re au participat: tov. Oârbovaț 
Simion, Bufaru Virgil, Dr. Al- 
mășan Augustin, dl. Mircea O- 
prea, prof. Lupșor, tov-ii Du 
duia Andrei, Drăgan, Grigoraș, 
Const., Sântimbrean, Dobroî 
Vasile, dl. Dr. JC iocan Viorel 
și prietenii Almășan Elvira și 
Gostian Ioan.

Tov. Gârbovan Simion, pre
ședintele Comitetului deschide 
ședința, dând cuvântul tov. Po
pa E n I d l- gatul C. C , care 
f r*n să se facă « examinare a 
situației poptice din județ ,pen« 

a se putea face apoi un plan 
de muncă, dând și îndrumări 
asupra modului de prelucrare

Din câmpul muncii

al ziarupri nostru, despre unele 
avansări făcute în rândul mun
citorilor dela exploatările soc. 
„Mica” din Brad. Suntem în 
măsură să anunțăm' un nou lot 
de muncitori cari conform1 art. 
8 al Contractului Colectiv, au 
fost avansați.

Curățitori: Adămuț, P. loati, 
Demian Gr. Constantin.

Vagonetari: Moț E. Ioan.'
Exploatarea Valea Morii,(Va 

lea ArsujurjA 'Curățitori xJoldtș 
Traian, Demian A. Ioan' și Huga 
Constantin. Vagonetari: Borza 
Gh- Nicolae. Ajutori mineri’ A-i 
(am Li gh , B ; Sab De
mian Sevastlan, lovan T. Petru, 
Clar N. Nicolae, Pașca Ioah/

Rectificări
Dtntr’o regretabilă eroare, tn 

Nr. 2 6 al z arului nostru, a apă
rut ștl'ta că, 6 echipe dc mun
citori dela U. F. Hurted >ara,~au 
re pirat Duminică 7 Iulie a. c. 
uneltele țăranilor In corn. Mâie- 
rdu Hișdat, Peștlșul Mic, Nan- 
dru, BjJ șl Josant.

Inir’adevăr în corn. Mânerău, 
Peștișu: Mic, Josatd, Valea-Nan- 
drulul șt Nandru, s’au repa'at 
uneltele țăranilor, însă de o tch'pă 
compu ă din tovlt: Stanclu Ni
colae, Trufa Petru, Bășcuțt lom 
șl Birbu Cornel șl nu în 7 I iile, 
cl tn Intervalu' de timp dela 2 
la, 7 Iulie a. c.

Echipele care au vizitat aceste 
comune au fost de îndrumători, 
iar nu de reparată.

Dea temenea în Nr. 218, tn ar
ticolul privitor la agresiunea 
săvârșită împotriva tâ idrulut mun
citor Aldea, din greșală numele 
agresorului, în loc de Popovlcl 
Alexandru, a fost publicat Po
povlcl Ioan.

Facem cuvenitele rectificări.

a Platformei-Program.
Făcând o examinare generață 

a fejului în cajnc|jj țfjuncționat pâ
nă acum Comitetul Electoral Ju
dețean și comisiile sale, tov. 
Gârbovan arata că rezultatele 
obținute au întrecut aștepările.

Tov. Bufaru Virgil secretând 
general al Comitetului, face u- 
O; C'jn-,? e iă 1 ș-ipra celor 
spuse de tov.'Gârbovan-

Au rra luat ■ vântul dr. 
Almășan, prietena Almășan El
vira, Costian și alții.

S’au luat pgpi în 'discuție “ 
probleme de ordin financiar Șl 
situația mijloacelor de transport. 
Propunerea prietenului Dr. Al
mășan Augustin, de a se face 
demersuri pentru aproviziona
rea cu porumb a (mOți[or din ju
dețul nostru, a fost primită și 
însușită de comitet, reparțizân- 
d-o spre rezolvarea Secției E— 
conomice.

gfiel, Sev Lazar, Rusu Andrei și 
Oprean S. Ion.

Exploatarea Musariu II. Aju
tori mineri: Rusu N. Nicolae și 
Vărdea S. Nicolae, Ajutor bar- 
daș: Turcu Traian.

Legea electorală
(Urmare din pagina l-a) 

psntru ca democrația română tâ 
iasă din ele Întărită, cu posibili
tăți noui șl mai fecunde de a sa 
consolida ca un factor de prog
res și de pace in familia popoa
relor iubitoare de libertate*.

Respinse dc massele largi popu
lare, de aliați a căror vigilență au 
încercat s’o înșele zadarnic ei 
n’au reușit ni:i cu încercările de 
presiune să oprească auarițla 
nouei 1-gl electorale.

Astfel că în scurt timp elimi
narea lor totală din v'ați politică 
a țării va fi un f ipt împlinit.

Ne sosesc noui cantități 
de bumbac sovietic

Pe lângă cantitățile de bumbac 
sosite fâ îă acum dia URSS. runt 
pe cale să sosească peste câteva 
zile noul cantltă(l Sânt așteptate 
două vapoare sovietice cu o în- 
căriă ură de circa 3500 tone bum
bac, din care 50 la sută merge 
la cota Internă, Iar restul la cota 
pentru p clucrare. Această noul 
cant t.ite de bumbac sovietic face 
parte din trnșa 8-a.

Sindicatul U.ilt al Salarlațllo-, 
Primăriei orașului Deva, Vă liivi 3 

la marea 
serbare de grădină 

care va avea loc timp de dmrl 
zile in Pircul orașului. Sâmbătă 
20 Iulie dela orele 18 (șase stnra) 
șl in continuare Dumlni.A 21 Iu

lie 1946. Intrarea benevoli.
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Nota zilei
La Belgrad a luat sfârșit pro

cesul trădătorului Mihailovici și 
a colaboratorilor săi. Verdictul 
dat exprimă voința întregului 
popor jugoslav.

Tribunalul suprem al Repu
blicii Populare Jugoslave a ju
decat acest proces timp de O 
lună de zile. Publicul din sală 
era în totul de acord cu procu
rorul, care a declarat că rechizi
toriul organizațiilor de cetnici 
nu numai că[a fost în totul con
firmat la proces prin declara
țiile numeroșilor martori, da# șl 
complectat cu uijele fapte care 
demască pe inculpa I ci autorii 
crimelor comise împotriva inte
reselor poporului jugoslav.

Cu ajutorul documentelor și 
declarațiilor, au fost dovedite 
numeroasele fărădelegi comise 
de bandele de cetnici ale lui Mi
hailovici care exterminau, tortu- 
gau și jefuiau populația pașnică 
ori unde puneau piciorul lor.

A fost dovedit că Mihailovici 
și complicii săi au colaborat ctt 
cotropitorii germani și italieni 
împotriva mișcării naționale de 
eliberare a poporului jugoslav, 
împotriva eroicilor partizani ai 
mareșalului Tito, îrnpotriva^Jițpt 
ce exiști mai hun și mai cinstit 
în lupta împotriva subjugători- 
lor poporului jugoslav.

Pas cu pas TribunaluL a |des- 
vălu t ai pe ct ui m-ns modului 
complot în care a lucrat Ncdici 
și Mihailovici. A fost desvăluită 
metoda activității trădătorului 
Mihailovici care de o parte asi
gura pe participanții mișcării de 
eliberare națională de simpatiile 
sale pentru ei iar pe ascuns se 
prestai si i lovr»« ă din soațe.

Dar la proces a mai eșit la 
iveală și altceva. S’a stabilit că 
Mihailovici își făcea operele 
mârșave cu asentimentul guver
nului de emigranți jugoslavi.

Pe acest trădător cu sânge 
rece care își vindea țara, pe 
la toate colțurile anumitei cercuri 
din străinătate mcer-du st i Ir- 
conjoare cu aureola de patript. 
Aceste cercuri nu s'au lăsat de 
încercările lor până în ultimele 
zile ale procestqui.

Procesul împotriva lui Mihai- 
livici, paraiel cu :-.sele in
tentate altor quislingi cărei au a- 
vut loc în țările eliberate, au a- 
răt.te ct poju rele b nt fîtm 
decise 1' •’ ■ n( I >r r>'dep I
pe trădători, lacheii tracțiunii 
călăii țări]or lor, indiferent de 
masca pe care aceștia și-o îm
bracă. ,

Pe de altă parte .acest pro
ces a amintit că speranța pc care 
și-o pune reacțiunea în astfel 
de elemente trădătoare eșuează 
acolo unde ele se izbesc de vigi
lența poporului și devotaanen&il 
său pentru cauza democrației.

Cltlfl țl rfispândlțl

ziarul „ZORI NOI*

A început săptămâna mondială antifranchlstă
MOSCOVA, Cu prilejul celei 

de a io a aniversări a atacării 
Republicii Spanioale a Început 
săptămâna antifranchlstă in toate 
țările lumii conform hotărirli dela 
Moscova, a Comitetului Executiv 
al Federației Sindicale Mondiale. 
Această rezoluție a găsit o totală 
aprobare in cercurile sindicale din 
Întreaga lume.

♦

BELGRAD. La metlngui din

Adjuncții miniștrilor de externe 
au terminat redactarea tratatelor de pace 
Foștii 'Sateliți ai Germaniei vor fi invitați 

Ia conferința de pace
elibera copii de pe aceste 
tratate diferitelor țări cari 
participă la conferința de 
pace, precum și Italiei, Ro
mâniei, Bulgariei, Ungariei șl 
Finlandei.

Italia, România, Bulgaria, 
Ungaria și Finlanda vor fi so
licitate ca să trimită repre
zentanți la conferința de pace 
ca să semneze tratatele.

NEW-YORK. — Mai sunt 
câteva zile pănă la deschi
derea conferinței de pace. 
Adjuncții miniștrilor de externe 
au lucrat din răsputeri pen
tru terminarea proectelor tra
tatelor de pace cu țările foste 
satelite ale Germaniei.«

LONDRA. — Adjuncții mi
niștrilor de externe au termi
nat redactarea proectelor tra
tatelor de pace cu cele 5 țări 
foste satelite ale Germaniei.

*
PARIS. — Comitetul pen

tru internaționalizarea Tries- 
tului a ascultat Vineri dole
anțele delegației italiene,

*
PARIS. — Adjuncții mi

niștrilor de externe s’au în
tâlnit Joi seara din nou pen
tru definitivarea redactării 
tratatelor de pace. Franța vși

NEW YORK, In Statele 
Unite a luat mari proporții 
boicotarea mărfurilor scum
pite. In d ferite colțuri ale 
țării Isbucnesc greve simul
tane ale cumpărătorilor.

♦

PARIS. Răspunzând unui 
mesagiu pe care președintele 
Truman l-a adresat la 14 
Iulie d Iul Bidault, primul mi
nistru francez, a declarat că 
Statele Unite șl Franța și-au 
stabilit libertățile lorînacelaș 
timp și k au păstrat cu sac
rificii grele.

*
NEW YORK. La Washing

ton s’a anunțat aprobarea u- 
nui credit de 150 milioane 
dolari Franței. Deasemenea, 
un credit de 300 milioane 
dolari va fi acordat Etiopiei.

— •
Uniunea Sindicatelor din Re

giunea Paris a hotlrit să orga
nizeze in ziua-de 19 Iulie o de
monstrație de masse pentru apă

capitala Jugoilaviel ce a avut loc 
cu acest priit j au participat 
peste 1G0.0CQ cetățeni.

*
SOFIA. Vineri după amiază a 

avut loc la Sofia o mare aduna
re de protest împotriva regi
mului lui Franco.

♦

Comitetul național al Frontu
lui Patriotic a adresat poporului 
bulgar un apel cerându-l să spri- 

Grevă generală
în întreprinderile campaniei
TEHERAN. — In ziua de 14 

Iulie a început greva genera'ă la 
toate întreprinderile cempaniei 
petrolifere anglo-iranlene din Hu- 
zlstan.

Muncitorii cer îndepărtarea lui 
Mesbah Fateml, agent al compa
niei petrolifere anglo-iranien», din 
postul de general guvernator al 
Huzlastanulul, Încetarea Im xtlu-

rat ea drepturilor muncitorilor, care 
cer mărirea salariilor.

Greva muncitorilor și funcțio
narilor P. T. T. din Bombay, la 
cate participă! peste 1I.G00 mun
cilor!, continuă.

Postul do radio Londra trans
mite că guvernul Indian a hotărlt 
să sisteze exporturile de mărfuri 
la Uniunea Sudafrlcană. A fost 
interzis deasemenea Importul de 
mărfuri sudafrlcane In India.

Această măsură a fost provo
cată dc faptul că guvernul auda- 
frican a redactat un proect de le
ge Împotriva Indienilor ce locuesc 
In Uniunea Sudafrlcană,

Autoritățile militare dn Viena 
au anunțat că guvernul militar 
britanic din Austria va fl lnloc.it 
printr’o •administrație civilă.

ROMA. — Din Trlest se 
anunță că din cauza grevei, 
administrația șantierelor na
vale a cerut Intervenția co- 

jine acțiunea de ajutorarea a 
eroicului popor spaniol terorizat 
de regimul Franco.

•

LONDRA Congresul sindica
telor muncitorești din Marea Brl- 
tanle a publicat un manifest ce
rând ruperea relațiilor cu regi
mul lui '.Franco și recunoașterea 
guvernului prezidat de d. Girai.

•
105 membri al parlamentului 

britanic au publicat o declarație 
cerând să ie intervină pe lângă 
O. N. U. pentru a ajuta poporul 
spaniol să se elibereze de jugul 
lui Franco.

FRANCO $1 REGIMUL LUI 
trebue să dispară

Urmare din pag. l-a
to lagăre și Inch sor‘, o jumătate 
de milion forțați să se expatrieze. 
Spania eârgera prin toate arterele 
sale.

înfrângerea de pe fronturi nu 
a însemnat Insă și abandonarea 
luptei poporului spaniol.

încă din 1939, eroicul Partid 
comunist spaniol a adresat un 
aptl tuturor partidelor republl-

petrolifere anglo- iraniene 
nil campaniei In treburile politice 
ale Iranului, lichidarea secțiunii 
serviciului politic, transformarea 
companiei Inti’o întreprindere pur 
comercială șl Îmbunătățirea sltua- 
ației muncitorilor. Autoritățile au 
declarat starea de asediu.

Sediile sindicatelor șl Întreprin
derile companiei din Ahvaz sunt 
ocupate de trupe.

mlslunii militare aliate. Cele 
două șantiere vor începe ac
tivitatea sub controlul militar 
aliat.

*
LONDRA. — La 1 Noetn- 

brie va intra In vigoare uni
unea vamală între Belgia, 
Olanda șl Luxemburg.

*
PARIS. — Louis Saillant 

Președintele Consiliului Națio
nal al Rezistenței și secretar 
general al Federației Sindi
cale Mondiale a plecat la 
Teheran unde va prezida 
conferința sindicatelor din Iran.

*
ROMA. — 250.000 mun

citori din Torino au părăsit 
Vineri lucrul in semn de pro
test împotriva scumpirii pre
țurilor.

*
WASHINGTON. — UNRA 

a încetat deocamdată cumpă
rările de alimente deoarece 
bugetul acestei organizații a 
fost complect epuizat.

Primul ministru 
cehoslovac va pleca 

în curând 
la Moscova

LONDRA. — D. Gotwald 
primul ministru cehoslovac în
soțit de dl jan Masank mi
nistru de externe și mal mulți 
experți, vor pleca la Moscova 
in urma invitației făcută de 
guvernul Uniunii Sovietice, 
pentru discutarea mai multor 
probleme ce interesează cele 
două țări.

cane pentru formarea frontului 
național anti-franchist devenit azi 
o realitate când toate partidele și 
organizațiile republicane spaniole 
au un guvern provizoriu sub pre
ședinția fruntașului republican 
Girai.

Dar în momentul când victoria 
militară a Națiunilor Unite asupra 
fascismului a fost câștigată, Spania 
mai trăește iacă sub regimul de 
teroare al bandelor fasciste,

Deaceea această chestiune a fost 
adusă in discuția Consiliului de 
Securitate al Națiunilor Unite. La 
ședințele acestui Consiliu, delega
tul sovietic a arătat limpede pe
ricolul pe care-1 reprezintă pentru 
pacea intregei omeniri, regimul 
fascist din Spania șl a cerut să 
se ii măsuri pentru Imediata În
lăturare a Iul.

Poporul spaniol, primul in Eu
ropa care s’a apărat cu arma in 
mână împotriva fascismului, tre- 
bue să se bucure de rjulorul for
țelor democratice Iubitoare de li
bertate pentru a se putea elibera 
de sub jugul fascist. El trebue 
eliberat I

Iar Franco și regimul său tre
bue să dispară zșa cum au dis
părut acei ce l-au adus la putere, 
Hitler șl Musscllni.

După zece ani de asuprire, te
roare șl mizerii, poporul spaniol 
se găsește in preziua victoriei, a 
câștigării libertății șl independen
ței sale naționale.

Această zi trebue să sosească 
cât mai neîntârziat. Eroicul popor 
spaniol care prin sacrificiile făcute 
o merită pe deplin, o așteap'ăcu 
neiăbdaie!

Poporul mongol sărbăto
rește a 25-a aniversare a 
revoluției populate. In capi
tala Republicii Populare 
Mongole au loc mari ser
bări tradiționale la care 
participă mii de mongoli din 
toate colțurile republicii, lot 
aci a fost deschisă oexpa 
ziție destinată aniversării a 
25 ani dela revoluție.
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