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In preajma
Congresului Național

Tineretului Democrat'
Congresul Național al Tine

retului Democratic care se 
deschide azi la Brașov este e- 
venlmentul cel mai important 
din viața tineretului din Ro
mânia.

Pentru prima oară în 
istoria țării delegații tuturor 
organizațiilor democratice de 
tineret se adună să discute 
împreună problemele vitale 
ale tineretului.

In cadrul acestui Congres 
se vor pune bazele Federați
ei Naționale a Tineretului De
mocrat din România — sec
țiune a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

Congresul dela Brașov, va 
examina problemele naționa
le, economice, sociale, politi
ce și culturale ale tineretului 
și va căuta soluții favorabile 
ridicării nivelului tn aceste 
domenii ale tineretului.

Le apelul lansat către toa
te organizați le de tineret: 
politice, culturale, sportive, 
și religioase din țară, pen
tru a participa la con
gres șl a intra fn Federație 
au aderat: Tineretul P.N.L. și 
P.N.Ț. aderat la BPD. Ti
neretul P.N.P., Uniunea Tine
retului Socialist, Tineretul Pro
gresist, Tineretul C. O M., 
Frontul Democratic Universi
tar, Tineretul Frontul Plu
garilor, al Uniunii P^n lare 
Maghiare, Organizația Spor
tului Popular, Tineretul Uniu
nii Slave din România șl al
tele.

La Congres și-au anunțat 
participarea delegați al tine
retului: sovietic, american, 
englez, Indian, maghiar, bul
gar, jugoslav, albanez, polo
nez, austriac etc.

Analizând trecutul tineretu
lui nostru vom vedea cum 
guvernările fasciste șl pseudo- 
democratlce din trecut au 
antrenat tineretul într’o poli
tică șovină și criminală, cum 
tineretul a devenit o masă de 
manevră fn mâna politicieni
lor meschini, eare s au perin
dat fa cârma țării și care nu 
s’au Interesat deloc de pro
blemele de vla{ă 
(ului.

Spre deosebire 
llnerii de azi sub
guvernatul Dr. Petru Groza, 
și-au ocupat locul meritat în 
viața țării Impletiodu și efor
turile cu ale întregului popor, 
pentru a șterge cât mai re-

ale tinere-

de trecut 
ob'ăduirea

Contiouare In pag. 2-a

„Nu vom uita niciodată pe minerii eroi, căzuți pe 
baricade, in lupta pentru pace, pâine și libertate"

de 
din 
jud
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Câte ha. pre

vede planul 
tnsământărl 
toamnă al 
Hunedoara.

Când se 
distribui titlurile 
de proprietate.

vor

Zeci de mu de tetațeni au participat Marți
6 August la comemorarea celor 23 mlnerl-erol, 4.

ucl$l din ordinul Iul Valda $1 Maniu laLupeni
La comemorare au luat parte și d. Dr. Petru Groza, președintele Consiliului 
de Miniștri, tov. Gheorghe Apostol, președintele Confederației Generale a 

Muncii, delegații Uniunilor de Sindicate și alții
Groza, tov. Gh. Apostol, oficiali
tățile și conducătorii muncitorimii 
localnice, au plecat spre cimitirul 
unde se află înmormântați bravii 
mineri, victime nevinovate ale u- 
nul regim de totalitarism.

Aici, tov. Bzuer, secretarul Sin
dicatului din Lupeni, luând cuvân
tul, după ce amintește cum au 
fost uciși cel 23 minieri ia 6 Aug.

Ofașul Lupeni e tn zi de doliu, dar șl In zi de Bărbâtoare. 7.1 de do
liu In amintire, dar zi de sărbătoare pentru cinstirea memoriei minerilor eroi 
căzuți la 6 August 1929, sub gloanțele și baionetele jandarmilor slugoi al Iul 
Valda șl Maniu șl ai capitalului brătienist. Ziua relnoirll jurămâ-tulul de con
tinuare a luptei începută de cel căzufl, împotriva acelora care astăzi caută 
din nou să readucă poporul muncitor la umilirile din trecut, să-și bată joc 
de văduvele șl orfanii rămași șl să-și satisfacă pofta nesățioasă de sânge 
prin masacrarea poporului muncitor.

Pretutindeni, pe toate străzile, tn toate casele, dar mal ales tn plata 
Palatului Cultural, e continuă mișcare, Popoiul așteaptă nerăbdător.

Sunt așteptat! inalțil oaspeți, care vor veni pentru a cinsti memoria 
celor care sunt cele mal luminoase făclii de luminare a drumului de luptă 
a minerilor de azi, a întregului proletariat român.

Trenuri șl camioane, — împodobite cu steagurile roșu și tricolor, cu 
chlparlle marilor conducători^! clasei muncitoare, cu lozinci șl pancarde, — 
aduc mereu alte serii de muncitori șl țărani cari vin la comemorarea celor 
care au căzut victimele poftelor de jaf șl îmbogățire a .Istoricilor*.

Sosirea d-lui primministru
Adunați In marea plată a Pa

latului Cultural, muncitorii, — 
bărbați și femei — șl 
populație a regiune!, 
sosirea D lui Prlmlnlstru 
tru Groza.

Ia nesfârșitele aplauze 
a zecilor de mii de muncitori 
prezent), înaltul oaspe coboară 
din tren.

Trei fetite — de 5 ani — îm
brăcate în costume naționale ro
mân șl maghiar, simbolizând fră
țietatea între poporul român șl 
popoarele conlocuitoare din țara 
noastră, oferă D-lul Primministru 
câte un buchet de fiori.

— Continuare fn pag. 3 — $

întrerga 
așteaptă 
Dr. Pe-

șl urate

Tov. Mujic M nai secretarul 
Regionalei Valea-JIului, a Parti
dului Comunist Român, urează 
„bun venit** șefului primului gu
vern cu adevărat democrat al 
României, spurând: „In numele 
orfanilor și văduvelor celor 23 
mineri căzufl victime ale „istori
cilor* la 6 August 1929 și tn 
numele Rrg’onald Valea J ului a 
Partidului Comunist Român, 
Domnule Primlnlstru, vă spun 
„Bine a-țl venit*.

Depunerea 
coroanelor de fiori pe 

mormintele celor căzuți
Din pia{ă, coloanele de munci

tori, tn frunte cu D I Dr. Petru

PARTIDUL COMUNIST ROMAN
ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA

Muncitori, Țărani, Intelectuali, Femei, 
Tineri, Tehnicieni, Funcționari, 

Meseriași șl Comerdanți,
Partidul Comunist Român, Organizația Județeană 

Hunedoara vă cheamă la

MARILE ÎNTRUNIRI PUBLICE
ce vor avea Ioc

Sâmbătă 10 August la Hunedoara 
Duminică 11 August la Orăștie și Brad 

Joi 15 August la Deva
unde vor lua cuvântul tov. din biroul regionalei Valea- 
JIului a P. C. R. precizând poziția Partidului Comunist 
Român fațâ de alegerile parlamentare.

Venlțl.cu toții per.tru ■ asculta cuvântul Partidului 
Comunist Român.

Trăiască Partidul Comunist Român! 
Trăiască C C. a9 P. C. R. I
T ă'ască victoria Blocului Partidelor 

Democratico fn alegeri I

Fața arul miner care dtn 
zori șt până In noapte scoate 
din adâncul pâmântulut, căr
bunele, cu ajutorul căruia 
se pan tn mișcare locomoti
vele șl fabricile țării.

Acestor eroi al muncii le-a 
răspuns guvernul național 
țărănist cu gloanțe în 1929 
la Lucenl când el cereau o 
bucată de pâine mal bană.

Despre drumul nou, ales 
de poporul român șl de națio
nalitățile conlocuitoare, vor
bește faptul că peste o jumă
tate de mi ion de muncitori, 
țărani, intelectuali, scriitori, 
artiști, savenți șl tehnicieni 
au intrat In Partidul nostru 
Comunist.
Din discursul tov. Vaslle Luca Secre
tar ai P. C R. rostit la 6 August a. c.

Ședința Consiliului Politic Județean /
Se va interveni pentru înființarea unei Aerogări Ia Deva k 
Brutarii care nu respectă normele de distribuție a / \ 

pâinii vor fi aspru sancționați

In ultima sa ședință Consiliul 
Politic Judefean a luat printre al
tele următoarele hotăriri:

Să se intervină pe lângă Mi
nisterul Comunicațiilor, pentru a 
dispune Înființarea unei Aerogări 
în orașul nostru, pe consideren
tul că județul nostru fiind o re
giune industrială de mare am
ploare, aerogara solicitată se im
pune ca o necesitate.

♦
Construirea unui apaduct în 

cartierul Gh. Lszăr, care deși se 
află fn imediata apropiere a ca
sei de apă a orașului, totuși po
pulația duce o lipsă slm( tă de 
apt.

In urma constatării că farma
ciile de serviciu nu respectă ser
viciul de noapte, cetățenii fiind 
nevoifi a se duce la d. farmaciști 
acasă, Consiliul Politic Județean a 
hotlrît să ceară pedepsirea exem
plară a acelor farmaciști, care în 
viitor se vor abate dela aceste în
datoriri. Deasemenea se dă un 
ultim avertisment brutarilor care 
nu respectă normele și zilele de 
distribuție a pâinii — actazta în 
urma constatării că unele brutării 
nu aveau pâine îa zilele de dis
tribuție — urmând ca pentru orice 
abatere de acest fd, să fie aspru 
sancționați.

Uniunea Sovietică a acordat 
noul ușurări Ungariei 

Acțiunile Ungariei dela Societatea „Petroșani* 
trecute in patrimoniul Statului Sovietic

Guvernul sovietic a luat Ia 27 
Iulie hotărlrea de a stabili urmă
torul plan de p ățl a reparațiilor 
datorate de unguri Uniunei So
vietice pentru perioada de timp 
de la 1946 la 1953:

In 1947, 23.000.000 dolari; In 
1948: 25.000 000 dolari, iar de 
la 1950 la 1953, câte 30 000.000 
dolari pe flecare an.

In scopul de a ușura încă și 
mal mult Ungariei plata repara
țiilor, guvernul sovietic a accep
tat propunerea Ungariei de a 
transmite Uniunei Sovietice, In 
contul reparațiilor, partea ungară 
a acțiunilor exploatărilor de căr
buni „Petroșani* din România:

50 la sută din acțiuni în contul 
planului de livrări din anul 1946 
și 50 la sută fn contul planului 
de livrări pe anul 1947.

D. Nagy Ferencz primul minis
tru ungar a ținut să exprime, în 
numele guvernului maghiar, gu
vernului U.ilunel Sovietice pro
funda sa recunoștință pentru în
țelegerea și graba cu care gu
vernul sovietic a ușurat soarta 
Ungariei care se sbate In mari 
greut«ti-

Guvernul ungar a mulțumit 
îndeosebi guvernului sovietic de 
a l II ajut-.t prin această deriziu
ne, să stabilizeze cursul monedei 
maghiare fapt de Importantă vi
tală pentru economia ungară.
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0 echipă de tineri progresiști 
in Petroșani a 

voluntar
Inlrat din nou 
fn mini

Pregătiri pentru campania însămânțărilor de toamnă

60 mii ha. de pământ prevăzute 
\ de Camera Agricolă pentru campania de însămânțărl 

din toamnă în județul Hunedoara
In vederea apropiatei campanii 

de îosămânțărl din toamaa aceasta 
Camera Agricolă din Deva, a în
tocmit planul de însămânțăti astfel:

Orfiu 43.000ha., secară3000ha,, 
orz 2.000 ha., borceag de toamnă 
50 ha., trifoi vechlu 4.500 ha. și 
lucernă veche 7.500 ha.

Camera Agricolă a luat măsuri 
ca acest plan proectat să fie re
partizat pe ocoale.

Aprovizionarea sătenilor 
lipsiți, cu semință

Pe baza Dtciziunei Președențiel 
Consiliului de Miniștri Nr. 3284, 
publicată în Monitorul Oficial Nr. 
169 din 24 Iulie, comisiunlle eco
nomice comunale îopreună cu

organele agricole au primit dispo- 
zițiunl să întocmească tabelele no
minale de plugarii lipsiți de cereale 
șl pe baza acestor tabele se va 
proceda la împărțirea de semințe.

Ia vederea aeestei operațiuni, 
Camera Agricolă a și luat măsuri 
pentru reținerea de grâne selecți
onate dela Instituții și fermele 
model dla județ.

a 25 August se vor distribui titlurile
de proprietate In județul Hunedoara

SPORT
Ia seria I. dla Divizia B. din 

județul nostru a fost designată 
echipa Simerki sau a Brad ului, 
care vor |uca biraj, Iar in seria 
a II-a echipa C. S. Lupeni.

Duminică 11 August a. c. pa 
stadionul C. F. R. dio Slmerla se 
va disputa primul joc de baraj 
între C F.R.-MIca-Brad, urmărit 
de delegatul federal d. Frăslnea- 
nu din Mediaș.

a arma muncii Intense 
depuse de comisiile comu
nale, de plase șl județeană 
lucrările de reformă ogra- 
ră din județul Hunedoara* 
sunt terminate cu excepția 
câtorva cazuri a căror do
sare sunt înaintate pentru 
rezolvare la Comisia Cen
trală de Reformă Agrară.

în prezent, la Camera A- 
grlcolă din Deva se lucrea
ză la pregătirea titlurilor 
de proprietate pentru cei 
care au primit pământ pe 
baza tabelelor de împrop
rietărire înaintate de comi- 
rtilc de verificare a plase-

lor, armând ca la data de 
25 Angust 1946, într’un 
cadra solemn la Deva, titlu
rile să /ie împărțite.

trecute o echipă 
compusă din 24 de tineri 
progresiști din Petroșenl a 
intrat voluntar In mină lucrând 
peste orele regulamentare, la 
mărirea producției. Tinerii 
care șl-au sacrificat timpul 
lor liber pentru realizarea a- 
cestui mare deziderat patrio
tic sunt următorii: Ion Zaha- - 
rla, Bod6 Bela, Ardelean Vic
tor, Gașpar Emeric, Fiorian 
Ioin, Kiss loan, Erddș loan, 
Chivaran loan, Coroiu Gh, 
Mătăsărean Mihai, Mătăsă- 
rean Mircea. Aradan Mihai, 
Kivlera Ludovic, Iavoschi Io- 
sif, Kromel Gheorghe, Șeb<5 
Iosif, Reslga Romulus, Bud 
Vasile, Resiga Petru, SâDge- 
rean lacob, Pollak Vasile, 
Coconeț Ladislau.

Fapta lor poate servi de 
exemplu acelui mănunchi de 
tineri rătăciți, care încă mai 
bâjbâle în întuneric, făcând 
jocul reacțiunii, nelnțelegând 
adevăratul comandament al

ceasului de față așa cum l-au 
înțeles tinerii din Valea Jiului 
și din alte părți, care dau ne
numărate pilde de patriotism și 
de muncă conștientă pusă In 
interesul poporului.

Serbare pentru recruți data de 
^Colonia de Vară din Deva

V&lonla de vară a elevilor bu
cure șteni aflați la orașul nostru 
— în colaborare cu U.F.A.R.-ul — 
a dat îa ziua de 6 August un 
nou festival artistic, ta care au 
participat de altădată recruții Le
giunii de Jandarmi șl Reg 3 Trans
misiuni fn numtr de peate 300.

Io cadrul acestei serbări a con
ferențiat d. profesor Ncagu, con
ducătorul coloniei, despre „Cul
tura îa slujba păcii', după care 
s’a desfășurat un program artistic 
compus din recitări, solo, cor, 
iar îs încheiere s’a jucat celebra 
piesă a lui Caraglale „O noapte 
furtunoasă'.

Programul prin componența sa, 
cât și prin Interpretarea excelentă 
ce I s’a dat, a furnizat câteva ore 
plăcute recruților participanți.

Frontul Plugarilor din plasa Deva 
V— șl-a ales noul comitet

\ In ziua de 6 August a. c. adunării, președinți'
la orele 11 a. m., In sala fes
tivă a prefecturii în prezenta 
președinților comitetelor să
tești din plasă, a fost ales 
noul comitet al plasei Deva 
al Partidului Frontului Pluga
rilor.

După cuvântul de deschi
dere ținut de prietenul Pinciu, 
Oliviu, care a arătat scopul

adunării, președinții comitete
lor sătești au prezentat ra
poartele de activitate, după 
care s’a procedat la alegerea 
noului comitet fiind aleși In 
unanimitate următorii: Preșe
dinte plugarul PopovicI Teo- 
fil, vicepreședinte Pinciu Oli
viu, secretari: Dr. Pop Va- 
leriu, Mo’se Iordan, casier 
Jurca Constantin.

In prejma Congresului Național
al Tineretului Democrat

Tineretul român va arăta 
la Congresul dela Brașov că 
nu are nimic comun cu clica 
de il erl rătăciți, care momiți 
do promisiuni meschine, s’au 
depărtat de la adavărata 
luptă a poporului, slujind in
tereselor strâmte de castă 
ale patronilor „istorici". Tot 
la acest Congres tineretul 
democratic din întreaga țară, 
va demonstra In văzul dele- 
gaților din aproape toate ță
rile europene și a întregului 
popor, că suferințele, prigoa
nele și închisorile de care a 
avut parte până acum, l-a 
maturizat politicește, Invătân- 
du-l totodată să știe, a elojl 
cu vrednicie cauzei poporului 
șl a nu se mal abate ni .io la
tă, din drumal drept și luminos 
al democrației șl progresului.

— Urmare din pag. 1. — 
pede vestigiile trecutului o- 
dtos al - guvernărilor leglona 
ro-fasciste șl pentru a prime
ni t^ra noastră de re zidurile 
•celor guvernări.

Tineretul din Valea Jiului, 
care a stat întotdeauna In 
fruntea întrecerilor patrioti
ce șl a luptei împotriva reac- 
țlanli punându-șl tot elannul 
tinereții In slujba intereselor 
mari ale poporului, tși vn 
spune prin delegații săi la a- 
cest Congres cuvântul b8u de 
înfrățire și temeinică solida
ritate, mergând strâns unit 
cu celelalte organizații tine
rești din t*r& spre țelul co
mun al întregului popor : rea
la democratizare și Imediata 
refacere a ț*rfl.

DECRETUL LEGE PRIVITOR LA ALEGERILE
pentru adunarea deputatllor

va prezenta președintelui secțiu
nii de votare buletinul și ștampi
la încredințată pentru a vota, 
se va pune sub strictă suprave
ghere pentru a nu comunica cu 
nimeni, până la terminarea ale
gerii.

Art. 50. — Suspendarea votă
rii se va hotărî de președintele 
secțiunii de votare, fără a putea 
depăși O oră din cursul zilei și 
2 ore în cursul nopții-

Suspendările trebue anunțate 
prin afișare la ușa localului de 
vot, cu o oră înainte.

In (impui suspendării, urne
le de votare, ștampilele, buleti
nele de vot și toate lucrurile bi
roului, vor rămâne sub pază 
permanentă, iar membrii birou
lui nu vor putea părăsi Sala de 
votare toți în acelaș timp. Can- 
djidațji, delegații și asistenții nu 
pot fi obligați să părăsească 
sala de vot, în acest timp.

Art. 51. — După terminarea 
votării, președintele secțiunii de 
votare va proceda la despuierea 
scrutinului, în prezența candi- 
daților, a dclegaților și a asi
stenților, care se vor afla în sa
la dc votare.

FI va citi cu voce tare, la de
schiderea fiecărui buletin, numă- 
nrărul listei care a fost votată 
|și va arăta buletinul de vot celor 
prezenți. i

Sunt nule buletinele care nu 
poartă pe ele sigilul dc control, 
al președintelui secției de vofa- 
rc,a celea prezentate deschise, 
buletinele îndoite cu listele în 
afară, cele care conțin semne, 
cuvinte sau ștergeri de nume 
din liste ,precum și acelea care 
vor avea ștampila dc vot apli
cată pe mai multe liste sau a- 
sttef încât să riu se poată iden
tifica lista votată- ;

(Continuare ta n-rul rtltor)

de
Ș*

Impăturitul greșit al buletinu
lui nu atrage nulitatea votului 
dacă secretul votului este res
pectat.

Dacă buletinul se va deschi
de din eroarea președintelui, se 
va da alegătorului lin nou bu
letin, făcându-se mențiunea de
spre aceasFa în procesul verbal 
al operațiunilor de votare.

Ștampila încredințată pentru 
votare se va restitui președinte
lui odată cu buletinul.

Președintele va putea face să 
înceteze staționarea anormală și 
prelungită a unui alegator în ca
bina de votare.

Președintele va viza cu pa
rafa sau sigilul său certificate?' 
de alegători ale celor care au 
votat.

Art. 47. — Președinții, mem
brii și funcționarii biroului sec
țiunilor de votare, delegații si 
asistenții precum și militarii în
sărcinați cu menținerea ordinei 
vor vota, pe baza certificatelor 
de alegător^, ce posedă, la sec
țiunea la care funcționează.

Candidații au dreptul să vo
teze la oricare din secțiunile de 
votare, din circumscripția în ca
re candidează, chiar dacă certi-

Urmare din Nr-ul trecut

Secțiunea V 
Procedura Votării

Art. 45. — Operațiunile 
votare vor începe la ora 8
vor continua până la ora 20, 
când scrutinul va fi închis du
pă ce președintele secțiunii de 
votare se va asigura prin 3 stri
gări, din 5 în 5 minute, că nu 
mai sunt alegători prezenți, ca
re nu au votat, în caz contrar, 
votarea se va continua fără în
trerupere până ce toți alegătorii 
prezenți vor vota In nifi un caz 
votarea nu va putea trece peste 
orele 8 a zilei următoare când 

scrutinul va fi închis.
Art. 46. — Alegătorii vor vo

ta în județul unde îșj au domi
ciliul electoral și numai în sec
țiunea de votare unde au fost 
repartizați.

Votarea se va face numai în 
temeiul certificatului de alegător 
sau al duplicatului eliberat în 
condițiunilc prevăzute în pre
zenta lege.

Alegătorii vor fi introduși în 
sala de vot în scrii corespunză
toare numărului cabinelor, fie
care va prezenta certificatul de 
alegător, președintelui, care îi . ficatul de alegător este eliberat 
va încredința un buletin de vot 
șl ștampila pentru votare.

Alegătorii vor vota separat în 
cabinele închise, aplicând ștam
pila care poartă mențiunea „ 
„Votat”, înlăuntrul patrulaâcra- 
•4ui, care cuprinde lista pe ca

re o votează.
După ce au votat, vor împătu

ri, buletinul în patru, astfel ca 
pagina albă care poartă sigilul 
de control, să rămână în afară, 
și-l vor preda președintelui, ca
re după ce se va con^nge de 
existența sigiliului de control, 
Introduce în urnă, având grijă 
•ă nu se deschidă.

de ăltă circumscripție electorală.
Art. 48 Candîdațji, delega

ții și asistenții și oricare alegă
tor au dreptul să conteste idev 
ijitatea persoanei care se prezintă 
la vot. In acest caz identitatea se 
va stabili de președinte prin 
oricare mijloc.

Dacă contestația liste înteme
iată președintele va opri dela 
votare pe alegătorul contestat, 
va consemna faptul într’un pro
ces verbal șî va înainta (autorită
ților polițienești pe contraveni- 
ent, pentru trimiterea lui în ju
decată.

Art. 4<J. — Alegătorul car® nu
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Zeci de mii de cetățeni au participat Mărfi
6 August la comemorarea celor 23 mlnlerl-erol 

uciși din ordinul Iul Manlu șl Valda la Lupenl
— Urmare dn pag. 1, — 

1929, ia numele tuturor minerilor 
dla Lupenl, îșl i-a angajamentul 
ci vor lupta cu tot elanul, pentru 
distrugerea ultimilor rămășițe r°- 
•c tl o na re din tara noastră,

U.tlmul a vorbit tov. Băncilă— 
fiul unuia din cei 23 mineri uciși 
— Evocând trecutul de suferință 
pe care a trebuit să-l îodure șl 
făcând un scurt istoric al zilei de 
6 August 1929, tov. Băncilă în
cheie strigând: Glorie minerilor 
eroi săzu|l pentru cauza clasei 
muncitoare.

Muzica intonează .Imnul Ml-

Cum a decurs comemorarea
In fata a zeci de mii de cetă

țeni — bărbați |l femei, munci
tor), țărani, intelectuali, — tov. 
Szuder, președintele Sindicatului 
Minier Lupenl, deschide această 
mare adunare de comemorare a 
eroilor căzu|i In luptă pentru o 
viată mal buaă, pentru pâine, 
pace și libertate.

După ce salută prezenta d-Iul 
Dr. Petru Oroza, a tov. Gheor- 
ghe Apostol, Cristea Aron șl a 
tuturor delegaților prezent), iov. 
Szuder dă cuvântul tov. Crlstea 
Aron, președintele Uniunii Slndl-

Cuvântarea tov. Mujic Mihai
Primit cu nesfârșite aplauze, ia 

cuvântul tov. Mujic M hal, sec
retarul Reg'onalei Valea Jiului a 
Partidului Comunist Român ară- 
lând că comemorarea acestei zile 
trebue să ne o|elească în lupta 
pe care o ducem împotriva Îm
pilatorilor de Ieri, pentru a ne 
putea păstra drepturile șl liber
tățile pe care le am câștigat la 
23 August 1944 șl la 6 Martie 
1945 datorită ajutorului forțelor 
Armatei Roșii șl guvernului de 
largă concentrare democratică Dr. 
Petru Groza.

.Plecând de aici, să ne luăm 
angajamentul că vom muncii și 
vom lupta pentru refacerea șl 
reconstrucția țârii, prin aceasta

RECOLTA RECORD 
de grâu șf orz în U. R. S. S.

MOSCOVA. — Postul de rz- 
dio Moscova comunică:

Lucrările secerișului su^t în 
to<u pe lanurile sovietice. Cerea
lele au fost culese de pe o su
prafață de mai mult ds 10 milio
ane hectare, cifră cu mal multe 
milioane superioară cifrei dlti anul 
trecut la același dală.

Țăranii din C* ban au căpătat 
o recoltă abundentă. Anumite col
hozuri au obținut chiar recolte- 
record de grâu șl orz. Astfel ran
damentul colicului .Krasnyi 
Bale har* din Cuban s’a ridicat 
la 32 chintale de grâu la hectar. 
Sovhozul ,0'gant*, una din cete 
mal mari economii de cereale din 

nler* in timp ce pe morminte se 
depun coroane de flori. Sunt mul
te. Dintre ele am remarcai coroa
nele depuse de: Cantinele Ghe- 
orghlu-Dej, U.F.A R. Petrii a, Sin
dicatul- Petrii», U. F. A. R.-Lupenl 
(22 bucăți) Apărarea Patriotică 
Petrlla, Apărarea Patriotică-Aof- 
noasa șl una din cele depusă, de 
Regionala Valea-Jiului a Partidu
lui Comunist Român, etc,

După terminarea programului 
dela cimitir, încolonați fn același 
ordine fn care veniseră, munci
torii au plecat la Stadionul Spor
tiv, unde s’a desfășurat programul 
comemorării.

catelor Miniere.
Evocând viata de chin a mi

nerilor, vorbitorul arată că ziua 
de 6 August 1929, n’a fost de
cât o continuare a politicii de 
crime a .Istoricilor*, împotriva 
celor ce scot din măruntaele pă
mântului, aurul negiu.

Tov. Mihailă Petru, din partea 
Partidului Social Democrat după 
ce scoate fn relief politica de jaf 
a (partidelor .istorice* arată că 
fnlresga clasă muncitoare iși a- 
cordă toată încrederea sa actua
lului guvern.

distrugând ultimele rămășițe re
acționare .istorice* din (ara noa
stră încheie tov. Mujic.

In continuare au mai luat cu
vântul delegații Uniunii Sindicale 
C. F. R., al Frontului Plugarilor 
șl ai Uniunii Sindicatelor de Gat- 
Metan șl Petrol.

In numele Confederației 
Muncii a vorbit tov.
Gheorghe Apostol

.In numele celor 1.500.000 de 
muncitori organizați fn sindicate, 
aduc omagiul memoriei eroilor 
căzut! la 6 August 1929",

«Deasemenea îa numele Comi
tetului Executiv al Federației Sin
dicale Mondiale, aduc omagiul de

(ară, situat în aproprierea Ros- 
tovului pe Don a ob|lnut 30—40 
chintale de g âu la hectar.

Recoltarea cerealelor continuă 
fn Ucraina unde s’au secerat până 
acum 9 mlllosne hectare. Anumite 
economii se pjf mândri cu o a- 
bundentă recoltă de grâu, Astfel 
colhozul „Comuna din Paria* de 
la Siporojle a obținut un randa
ment de 50 chintale la hectar. In 
U’b kla secerișul este pe termi
nate. De asemeni pe terminate 
eate recoltarea grânelor. fn Tad- 
j'kla șl Tu kmtn'a. Ploile din luna 
Iulie au fjst salvatoare pentru 
grâne, fa teatrele Utluael 
Sovietice.

solidaritate a-1 muncitorilor din 
toată lumea*, a apus tov. Gh, 
Apostol, președintele Confedera
ției Generale a Muncii, luând 
cuvâatul fa aplauzele și entuzias
mul nesfârșit al mlaerilor.

Arătând că așa cum îa Româ
nia, când în trecut, în Ioc de 
pâine se dădeau gloanțe celor ce 
muncesc, astăzi, îa Orecla și 
Spaala se petrec aceleași lucruri.

Noi ne-am plecat cu smerenie in fața acestor mormin
te — a declarat d. Prim-minlstru in cuvântarea sa

In încheiere ia cuvântul Dl. Dr. 
Petru Oroza, Președintele Consi
liului de Miniștrii spunând Intre 
altele : .Am venit In mijlocul D- 
voastră, pentru a ne aminti cu 
pietate de acel care-și dorm som
nul sub aceste coaste de deal și 
care au luptat pentru o viată mal 
bună pentru toți muncitorii.

Noi ne-am plecat cu sumerenie 
în fața acestor morminte, Am fă
cut aceasta în numele guvernului 
șl al meu personal, laalntea ochi
lor noștri treceau suferințele de
ceniilor trecute".

Amintind lupta dusă de cei a 
căror comemorare s’a făeut azi, 
spune, că memoria lor, trebue să 
umlneze calea proletariatului, ro
mân, a întregului popor din 
România.

Scoate In evidentă marele aport 
adus de minieri in opera de re
construcție a tării, prin mărirea 
producției de cărbuni.

Demascând manevrele șovine 
ale reacflunii manlsto-brătleniste, 
Dl Dr. Petre Groza, încheie cu
vântarea sa îndemnând la soli
daritate pe muncitori, țărani și 
intelectuali șl la frățească cola
borare a popora'ul român ca po
pulațiile conlocuitoare.

La mormântul e- 
rollor noștri, din 1929 
să jurăm că vom mer
ge mai departe pe li
nia năzuințelor lor, 
spre a face, împreună 
cu toate categoriile 
de muncitori manuali 
șl intelectuali din Ro
mânia, o țară în care 
toți cei ce trudesc 
să-și găsească par
tea lor de mulțumire 
șl de fericire.

(Din apelul Eiecutlvcl 
Uniunii Sindicatelor Unite 
din Industria Minieri din 
RomAolt).

Muncitori 
printre tirani
Duminică, 28 Iulie a. c., o 

echipă de muncitori dela Societa
tea „Derubau* din Deva, formată 
din tovarășii: Fetlnca T., Tomea- 
cu I., Poateucă 1, Szabuka L., 
KovA;s N. șl KOkOssy V. junior, 
s’a deplasat fn corn. Leșnlc, unde 
au reparat în mod gratuit urmă
toarele unelte agricole: 6 pluguri, 
14 coase, 6 dălți cioplit pentru 
piatră de moară, lopețl, securi, etc.

Făcând o paralelă între politica 
dusă de .Istoricii* români și cea 
dusă de magaatii unguri, tov. 
Gh. Apostol scoate în evidentă 
legătura de interese ce există în
tre aceștia.

încheie dând asigurări că Fe
derația Sindicală Mondială va 
sprijini România la Conferința de 
Pace, dela Paris.

Tov. Szuder, mulțumește la 
numele minerilor din Lupenl și 
Valea Jiului, D-lul Piimmlnistru, 
tov. Gh. Apostol, Crlstea Aron și 
delegaților venit! la această co
memorare pentru cuvintele spuse, 
Jupă care declară adunarea de 
comemorare închisă.

Ia drum spre gară Dl Primml- 
nlslru s’a întreținut mult cu po
pulația locală. Rmneac loan

REVISTA PRESEI
gină la loc de frunte un repor
taj în care1 redă fragmente emo
ționante din ziua de mare încer
care pentru muncitorii mineri 
din Valea Jiului, care a fost 6 
August 1929. , ,

Majoritatea ziarelor din Capi
tală publică pe prima pagină ar
ticole comemorative cu prilejul 
împlinirii a 29 ani dela marea 
bătălie dela Mărășești din 1917.

Intr’un articol care este re
produs de mai multe ziare, 'dl 
general C. Vasiliu-Rășcanu, mi
nistrul de război, scrie jîntre lalte- 
le: f L |

„Istoricul nume ale acestei lo
calități nu trezește numai amin
tirea tuturor principiilor de 
dreptate șl libertate pentru ca
re s’a luptat ci înviază în acelaș 
timp sentimentul de strânsă le
gătură și conlucrare cu armatele 
rusești’1’.

Și dl. general Vasiliu-Rășcanu 
își închee astfel articolul său:

„Pentru ostașii de astăzi și 
dc mâine, ca și pentru tot popo
rul românesc, Mărașeștii vor 
păstra deapuriirea rezonanța vir
tuților noastre de rezistență și 
apărare, amintindu-ne în acelaș 
timp că destinul nostru istoric 
nu poate fi decât alături de U- 
niunea Sovietică”.

Mărășeșfii constitucsc pertru 
noi toți o înaltă pildă de forță 
morală. Aici a biruit forța ți 
vigoarea de totdeauna a popo
rului nostru, într’o strânsă și 
frățească conlucrare a armatei 
rusești”.

„Atunci ca și rfeccnt în războ
iul contra Germaniei, poporul 
nostru a dat mâna cu vecinul 
dela răsărit pentru zdrobirea 
tendințelor imperialiste ale Ger
maniei”.

•
Evocând memoria eroicilor 

luptători mineri dela Lupeni ră
puși dc gloanțele lui Maniu și 
iVaida jjentru huzurul moșieri
lor și bancherilor reacționari ro
mâni și grofilor maghiari, 
„Scânteia” publicăpc prima pa-

Acordul comercial'
româno-elvețian

Textul complect al acordului 
comercial îocheiat între Româaia 
șl Elveția cu expunerile detailate 
a fost prezentat îa cursul zilei de 
Luni Consiliului de Miniștri care 
l-a ratificat.

După cum comunică postul de 
radio București un curier special 
a plecat la Zfl-ich pentru al pre
zenta guvernului elvețian.

Noul acord a stabilit o prime 
listă de schimb de mărfuri Intră 
ambele țări a cărei valoare va fi 
de minimum 35 milioane franci 
elvețieni, cu posibilitatea ca în 
caz de nevoie să fie majorată.

Astfel urmează ca țara noastră 
să importe mașini, unelte, motoare 
rulmenți de bile, dinamuri, mașini 
electrice, material electrotehnic, 
piese de schimb șl accesorii 
pentru nevoile industriilor și fa 
special pentru industria textilă, 
material chimic șl faimaceutic, 
culori de analină precum și alte 
produse de primă utilitate pentru 
economia noastră.

In schimb Româaia urmează să 
exporte îa Elveția produse petro
lifere, leguminoase șl cereale

„CA SA NU MAI RATA- 
CIM...’1’ este titlul unui articol 
,din „România Liberă” serjs cu 
prilejul împlinirii unui an dîn 
ziua în care guvernul Uniunii 
Sovietice a modificat guvernitlUj 
român dorința sa de a restabili 
relațiile diplomatice între cele 
două țări.

După ce amintește! situația po
litică premergătoare acestui fap|, 
autorul articolului seriei:

„Este o mândrie firească pen
tru noi să consemnam, Ia tui hn 
dela reluarea relațiițor diploma
tice cu’URSS, că poporul român 
s’a dovedit a fi meritat încrede
rea ce i-a fost arătată. A arătat 
că o merită prin munca lui în 
interior, prin atitudinea leală a- 
doptată față dc țările vecine, 
prin voința lui neclintită de a nu 
se abate dela d rumul participă
rii, cu toatei forțele sale, Ia crea
rea unei lumi democratice, care 
să garanteze dcsvoltarea liberă 
a tuturor popoarelor”.

„Meritele acestea stau con- 
Wmhăte în preambulul tratatului 
de pace —> act hotărîtor al între
gului nostru viitor”.

„Dar, consemnând toate ace
stea, noi nu trebue să uităm că 
primul stat care a recunoscut 
lupta noastră șî cârd n’e-a dat 
posibilitatea dea o valorifica a- 
țstăzi, a fost Uniunea Sovietică”.

„Este o constatare simplă, p«ț 
care es1c bine; s’o facem cât mai 
des spre a nu ne mai putea ră
tăci niciodată pe drumul conso
lidării prestigiului șț rostului no
stru în lume”. | ț I. i j ț
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Lucrările Conferinței de Pace

COMITETUL DE PROCEDURA
a stabilit sistemul de votare

Guvernul Grec nu poate 
fi considerat ca democrat 
Declarațiile făcute presei de Leon Johaux, 
secretarul general al Federației Sind. Nondiale

LONDRA. — Marți noaptea 
comitetul de procedură al con
ferinței de pace dela Paris a ac
ceptat propunerea de compromis 
a delegației britanice asupra 
procedurii de vot.

Delegații au discutat până du
pă bra 1 noaptea pentru a găsi 
o soluție

Propunerea britanică alost a- 
doptată cu o majoritate de 15 
voturi contra 6

Această propunere prevede 
că recomandările care obțin o 
majoritate de 2/3 din voturi ca 
și acelea cu o simplă majoritate, 
să fie înaintate Consiliului mini
ștrilor de externe spre examina
re.

împotriva acestei propuneri au 
votat delegații: Uniunii Sovieti
ce, Bielorusiei, Ucrainei, Polo
niei, Cehoslovaciei și Jugosla- 
viei.

Ședința comitetului de proce
dură a fostridicată Ia ora 4'diml.

♦

Din interpretarea acestei deci
zii rezultă că recomandările ca
re vor Ti obținute cu o majo
ritate de două treimi vor căpăta 
deplină considerație din partea 
consiliului miniștrilor de exter
ne iar cele luate cu o majoritate 
simplă vor putea fi luate în dis
cuție.

*

SOFIA. — Delegația bulga
ră la conferința păcii dela Paris 
va fi condusă, de primul ministru 
bulgar W. Kimon Gheorghieîf șî 
va cuprinde ca membri pe mi
nistrul de externe bulgar și pre
ședintele Sobraniei

♦

ROMA — Trei membri ai a- 
dunării constituante — un socia
list, un democrat — creștin și 
un comunist — au fost numiți 
de Confederația Generală a 
Muncii în delegația italiană con
dusă de dl. Gasperi care a plecat 
Mi ercuri la Paris la Conferința 
de Pace.

Restabilirea 
legăturilor telefo

nice între UR.S.S. 
si România

MOSCOVA. — Legăturile 
telefonice dintre U. R. S. S. 
pe deoparte șl România, Bul
garia, Ungaria, Austria șl 
Belgia pe de altă parte vor 
fl restabilite.

PARIS — Delegația Italia
nă la frunte cu d. De Gas
peri, a sosit Miercuri la Paris.

♦

LONDRA. — D. Bevln va 
pleca Vineri dimineața la Pa
ris pentru a prelua conduce
rea delegației britanice la 
conferința de pace.

*
■ BUCUREȘTI. — Comisiunea 
politică guvernamentală pentru 
problemele în legătură cu con
ferința de pace a ținut Miercuri 
o ședință sub președinția d-lui 
Gheorghe Tătărescu, vicepreșe

Populația chineză
atăcată de avioane americane
MOSCOVA. — Revista 

„New Stateman and Nat'ons*, 
din Londra, scrie:

„Populația chineză din re
giunea de concentrare a tru 
pelor comuniste este atacată 
din văzduh de avlcane ame
ricane. Războluljdvil/din China 
nu este deci un război local 
între trupele Komlntangului și 
cele comuniste, ci expresia 
de „neintervenție* folosită In 
politica americană însemnea
ză In realitate aceeași „nein
tervenție* despre care vorbe-

HAGA. — In diferite in
sule ale arhipelagului indone
zian se desfășoară lupte în
tre trupele anglo olandeze și 
indenezene. Zfcrrele anunță 
că englezii și olandezii folo
sesc împotriva indonezienilor 
soldați japonezi.

Revista „Indonezia* rela
tează că armata indoneziana 
a capturat pe toți japonezii 
din Indonezia si I a predat 
allațllor iar guvernul englez 
folosește acum pe acești sol
dați japonezi împotriva Indo
nezienilor.

ATENA. — Cercurile sin 
dicale muncitorești elene care 
au refuzat să remită admi
nistrațiile lorjministrului muncii, 
au hotărlt organizarea unei 
greve de 24 ore la Atena șl 

dinte al consiliului de miniștri 
și ministrul afacerilor străine.
Au luat parte tov Lucrețiu Pă- 

trășcanu ministrul justiției, tov. 
Ștefan vojtec ministrul educației 
naționale și d. Mihail Ralea mi
nistrul artelor precum' și consi
lierii technicc Victor Brabețianu 
și Eugen Filoti.

*
PARIS. — Miercuri după 

amează a avut loc o ședință 
plenară a conferinței de pace 
In vederea aprobării deciziilor 
comitetului de procedură și 
viitorul program de activitate.

au naziștii șl fasciștii In Spa
nia*.

Armenii repetriațl
din România au sosit la Batum

BATUM. — Cotesponden- 
tul agenției Tas# transmite:

Primul grup de armeni, 
care vine din România, este 
formai din 1742 persoane.

Acest grup a sosit la Ba
tum pe bordul motonavei 
„Rusia* care a plecat dela 
Constanța.

Membrii grupului merg In 
Armenla Sovietică.

Pireu, Vineri, In semn de pro
test împotriva amestecului 
guvernului în bunurile munci
torești.

LONDRA. — Primul mi
nistru polonez Osubka Mo- 
ravski a adresat un apel 
pentru unitate In vederea a- 
legerilor. Primul ministru po 
lonez își Inchee astfel apelul 
său:

„Independența șl suverani
tatea Poloniei sunt legate de 
victoria democrației*.

„Am pierde independența 
și suveranitatea dacă elemen
tele reacționare iresponsabile 
ar obține votul majorității șl 
ar pune în primejdie alianța 
cu Uniunea Sovietică*,

FRANCFURT. - Intre 25

PARIS. — Leon Johaux, 
secertarul general al Federa
ției Sindicale Mondiale a dec
larai presei următoarele:

„Sunt de părere că guver
nul grec trebuie să-și schimbe 
atitudinea, să recunoască și 
să respecte libertățile sindi
cale și să înceteze actele de 
teroare*.

Chestiunea Palestinei 
în discuția Cabinetului Britanic

LONDRA. Cabinetul brita
nic s’a întrunit Miercuri dfm. 
pentru a discuta chestiunea 
Palestinei. La această ședință 
au participat d. Bevin și Ma
reșalul Motgomeri, șeful sta-

Ședința pe țară 
a președinților sl secretarilor comitetelor 

electorale județene ale 
Blocului Partidelor Democrate
BUCUREȘTI. — In sala Da- 

Ues au început lucrările pe țară 
ale 'președinților și secretarilor 
comitetelor electorale județene 
ale "Blocului Partidelor Democ
ratice.

In ședința de Miercuri dim'. 
prezidată de dl.Gh. Vântu sub-

Februarle șl 1 August din 
Polonia au fost expluzați 
1.000.000 germani, dintre care 
775000 au fost primiți în 
zona britanică.

LONDRA. — La Geneva 
a avut loc Miercuri sesiunea 
plenară a organizației UNRRA.

Comisiunea a ascultat ra
portul d-lui Laguardia, direc
torul general ai organizației.

S’a discutat prob ema dacă 
UNRRA va continua să func
ționeze după ce Iși va înde
plini programul european la 
sfârșitul icestui an.

ISTAMBUL’. ■— După patru 
zile de tratative, primul ministru 
turc și-a complectat cabinetul, 
care a.f oștîiprobat de președin
tele republicii dl. Ismet Inonu.

Numai In astfel de condl- 
țlunl, acest guvern va putea 
fi considerat ca democratic*.

Dacă acest guvern nu și 
schimbă atitudinea față de 
Sindicatele Muncitorești Fe
derația Sindicală Mondială va 
lua măsuri la prima sa re
uniune.

tulul major al imperiului.
*

WASHINGTON. — Sta
tele Unite au luat hotărirea 
de-a respinge pianul britanic 
în legătură cu statutul fede
ral pentru Palestina.

secretar de stat la ministerul de 
interne, reprezentantul P. N. II 
(Tătărescu), au fost prezentate 
rapoartele delegaților din jude
țele din Ardeal și Banat iar du
pă amiază a prezidat dl. Mihail 
Ralea ministrul artelor, preșe
dintele comisiunii, electorale 
centrale a Blocului Partidelor 
Democratice. '

Rapoartele și sugestiile făcute 
de delegați s’au arătat preocupa
te de îmbunătățirea condițiuni- 
lor de viață ale maselor largi 
populare, ameliorarea situației a- 
IimCntare din regiunile bântuite 
de secetă, întărirea micii pro
prietăți țărănești prin desăvâr
șirea reformei agrare și împăr
țirea complectă a Titlurilor de 
proprietate și refacerea regiuni
lor distruse de pe urma războiu
lui.

Ședințele vor continua Joi 
dim când vor lua cuvântul dl. 
Dr Petru Groza prcșe.dintcle 
consiliului de miniștri, tov. Teo- 
liaii Georgescu ministru de in- 
Itrne, tov. Lucrcțju Pătrășcanu 
ministrul justiției șî alțî metn1- 
bri ai guvernului.

S’a cerut eliberarea 
antifasciștilor arestați la Triest 

PARIS. — Federația Interna
țională a Femeilor Democrate a 
adresat o scrisoare Miniștrilor 
Afacerilor Străine al celor patru 
mari puteri tn care cere să inter
vină pe lângă autoritățile respon
sabil ca antifasciștii din Triest 
și din regiunea Triest srestați 
din cauza activității lor democra
tice să fie Imediat puși In libertate.

Imprimeria județului Hunedoara Deva 667—1946,


