
Trăiască 23 August ziua eliberării de sub jugul hitleristo-antonescian!
Anul HI. Nr. 233—234 ' 6 pagini lei 200 Vineri, 23 August 1946

Proletari din tonte Urile unlf-^l ______________________________

23 August,6 Martie, bătălia ale
gerilor alcătuesc Inelele unuia și 
aceluiaș lanț al luptei duse de 
clasa muncitoare șt de poporul 
român pentru libertate, pentru 
bunăstare materială, culturală și 
politică a maselor populare din 
România.

Din expozeul politie făcut în 
fața ceferiștilor tntranițl tn 
conferință sindicală pe țară de 
tov. Gh. Gheorgh u-Dej 
Secretar General al P. C. R.

23 August 1946 Doi ani dela eliberarea țării 
de sub jugul fascist

Se împlinesc azi doi ani dc 
când poporul român târît în 
războiul de jaf și cotropire îm
potriva pașnicelor popoare ale 
U. R. S. ‘v de Antonescu și cli
ca lui, sprijinit până la capăt'de 
partidele „istorice”, a reușit — 
grație înaintării vertiginoase a 
Armatei Roșu, care;a creat con- 
difiunile favorabile înfăptuirii 
cotiturii istorice, precum și a- 
titudinii hotarîte și curajoase a 
M S. Regelui Mihai 1 și a for
țelor cu adevărat patriotice, că
rora se datorează realizarea ei 
propriu zisă — să rupă alian
ța trădătoare de patrie cu Ger
mania hitleristă șî să se alăture 
luptei dusă de Națiunile Unite, 
împotriva dușmanului comun, 
fascismul.

Aniversarea acestei cotituri 
istorice se desfășoară anul a- 
cesta sub semnul marilor în
făptuiri ale regimului democra
tic pe toate tărîmurile: politic, 
social, economic și cultura),

Intr'adevăr, dacă analizăm' 
realizările guvernului dr Petru 
Groza. instaurat piin lupta ho- 
tarîtă a masselor populare la 
6 Martie 1945, ajungem ia con
cluzia că ele surit colosale și 
că nici un alt guvern cari ar fi 
moștenit greutățile cauzate de 
un război nejust și totodată e- 
xpms sabotajului elementelor 
reacționare, coalizate în jurul 

In prezenta D. Dr. Petru Groza 
se vor distribui la 25 August *1946 tltiurilț ' 

proprietate din Județul Hunedoara
In prezența D-lui Prim-ml- 

n sten Dr. Pe^ru Groza și mai 
multor membrii din guvern, va 
avea loc Dumine n 25 August 
1946 la Deva aolemniti.tea dis 
tributiii tit urilor de proprie 
tale noulto'Improprie tArițl din 
județul H medoara, prin leg'a 
de reformă agrară înfăptuită 
de Guvernul Dr Petru Groza, 

in această zl măreață se va 
definitiva lupta de veacuri a 
țărănimii pentru pămAnt, în
cheind un capitol din Istoria 
răscoalelor țărftnr ști în epute 
cu sote d' ani n u mă șl con
tinuate d~ Floria Cloșca și 
Crișan și dc alte mii de țărani 
căzuțl pâ A m zilele noastre 
pentru gin strămoșească ro
bită de feudali și moșier].

partidelor „istorice”, nu ie ar 
fi putut înftptui.

Redobândirea Ardealului de 
Nord cu ajutorul prețios al U 
R S. S., reforma agrară, re
cunoașterea guvernului român

M S REGELE MIHAI I

de U. R. S. S., Anglia și Sta
tele Unite, restabilirea legătu
rilor economice cu țările aliate

\FAPTELE
Dacă privim desvoltarea refa

cerii tării în domeniul căilor de 
comunicație — grav avariate de 
războ'u — r b ervSm că stât șo- 
«elele naționale, județene cât și 
cele c munale, sunt astăzi un vast 
șantier de muncă pentru reeon- 
Btrucții, reparații, canalizări, an
ulare, îndreptări, modernizări etc.

Ab fel și în jud. țul Hunedoara

T
Țărănimea din toate co>t\ 

rik Județului Hunedoara — lea
gănul puternicului partid al 
plugăriizh «Fronti I Plugaiilor" 
— va veni la această serbare 
u'de împreună cu muncitorii 
din f-brici ceri au luptat alft. 
turi de țărănime pentru Im 
părțlrea pământurilor, va în
tări prin glasul ei această 
măreață operă socială desă
vârșită de guvernul Groza.

Cu această ocazie se vor 
desveli șl busturile celor trei 
martiri: Hori», Cloșca șl Cri
șan trași pe roată din ordinul 
grofilor unguri în 1785, fiindcă 
au luptat cu curaj pentru de
zrobirea țărănime) de sub ju
gul robiei feudale și moșierești 

și în special cu U. R. S. $. care 
ne-a salvat de foametea ce ne

Generalisimul L V. STALIN

amenința anul trecut și tne; a W'at 
posibilitate prin materiile prî- 
me livrate să punem in fuiicțiu-

VORBESC
pe șoseaua naționali pornind dela 
lila și până la Sebrș-Atba găiești 
ma se compacte de mancilori, 
cari sub arșița soarelui dogoritor, 
muncesc de zor pentru refacerea 
căilor de comunicație șl moder
nizarea lor.

Asfaltarea șose'el națională ta 
traversare prin comun» lila, prin 
orașul Deva, canalizarea pârâulni 
de pe Strada Aurel Vlalcu șl a 
pâ âalui Bejan dela Ceangăi c»ro 
a inundat seci de ani caiefe lo
cuitorilor din partea aceasta au 
devenit astăzi, datorită eforturilor 
depuse de muncitori la Inițiativa 
guvernului o realitate;

Construirea pavajului superior 
ce trece peste linia f rată Slmeria- 
Petroșeni, construirea variantei 
dela Slmerla Veche, reconrtrucția 
șoselei Orăștle—Spini (5 km.) în 
vederea asfaltării, asfaltarea șo- 
sel-l naționale d’ntfe Slmerla— 
Orăștle (1 km. lungime), construi
rea unui pod cu o lungime de 
140 m. peste Mureș la Urol șl 
terminarea versante i jdela dealul 
Jepilor, reprezintă lucrări deja 
angajate, cari vor fl terminate 
până in Iarnă șl cari «unt numai 
înerputui vastelor planuri do mo 
dernlzare a șnstlelor din țară în 
anii viitori/

Spre deosebire de promisiunile 
N. Farc

ne industria noastră, legiuirile 
muncitorești, înapoierea prizo
nierilor, epurația, pedepsirea 
criminalilor de război și apli
carea loială a condițiilor de

Dr. PETRU GROZA

armistițiu, iată numai In mare 
realizările guvernului democra
tic dr. Petru Groza.

Toate acestea au fost desigur 
posibile grație sprijinului pc ca
re acesta l-a avut în păturile 
largi ale poporului muncitor de

Cum va fi sărbătorită 
xiua de 23 August la Deva

Forțele cu adevărat democratice, strâns unite In
Blocul Partidelor Democrate vă cheamă I

in ziua de Vineri 23 August orele 10 dimineața, să veniți la

MAREA ÎNTRUNIRE
de plasă a B. P. D -ului din Deva, unde vor lua cuvântul: 

ID-nul Prefect al Județului Hunedoara.
Reprezentantul armatei.

Reprezentanții Comitetului Județean al B. P. D. 
arătând Importanta acestei zile.

După Întrunire va avea loc o mare serbare câmpe
nească in parcul orașului.

La orele 17 serbare artistică-culturală în sala Teat
rului Comunal organizat de Comit, de Plasă al B. P. D

Cetățenii
Venlti cu toții să sărbătorim ziua de 23 August, 

J marea sărbătoare națională, a poporului român, care 
' în această zi a rupt lanțurile robiei hitleriste șt a scă- 
s pat de tirania călăului Antonescu șl a regimului său, 

trecând alături de glorioasa Armată Roșie și Națiunile 
H Unite
‘1 Trăiaică 23 Aug. ziua eliberării dc sub jugul hltlerist-antonesciao.

I
 Trăiască 23 August. înfăptuit de Rege și Pop >r

Trăiască M. S. Regele MIHAI I. Regele Româniri Democrate. 
TiăDscă Ouvcrnulde concentrare democrați a Dr. Petre Oroza. 
Trăiască armatele Națiunilor Unite eliberatoare în frutVe cu glo

rioasa Armată Roș e.
5 Trăiască Armata Română Democrată, înfrățită cu poporul.

I
 Trăiască Blocul Partidelor Democrate.

Pe drumul Iul 23 August șl 6 Martie, înainte pentru cucerirea 
victoriei în alegeri.

Comitetul de plasS al B. P. D. din Deva.

la orașe și sate, cari au răspuns 
cu însuflețire la chemarea gu
vernului lor democratic și care 
iau azi parte activă Ia conduce
rea țării

Ele au fost posibile și da
torita colaborării dintre parti
dele care formează Blocul De
mocratic și factorul constituțio
nal colaborare careța țmers până 
la decorarea dc către M’. S. 'Re
gele a d-lui Dr. Petru Groza, 
pentru înfăptuirile guvernului 
de sub președinția d-sale, îz 
ciuda manevrelor clicii reacțio
nare care a încercat să zdrun
cine această înțelegere

La străduințele guvernului 
muncitorii, țăranii, intelectualii 
progresiști, femeile șî tinerii, au 
răspuns: cu eforturi 'înzecite 
realizând succese îmțx>rtante în 
munca de reclădire a țării și în 
special la refacerea căilor fera
te; cu realizarea și depășirea 
planurilor de însăniânțare; cu 
crearea de leagăne de copii.

Continuare In pic- 3-a

Continuare In pag. 4-a



Trăiască guvernul de concentrare democratică Dr. PETRU GROZA!
2 ZORI NOI

TINERETUL IUGOSLAV
muncește din răsputeri

PENTRU

O VASTĂ acțiune in sprijinul 
JUDEȚELOR LOVITE DE SECETĂ 
Declarațiile d-lul prof. Traian Săvulescu ministru 
subsecretar de Stat la Departamentul Partiturii 

șl președinte al Comisiei Interministeriale

\ pentru refacerea țârii sale 
au declarat tinerii din brigada de reconstrucție 

„Filimon Sârbu" la înapoiere din Jugoslavia

D. prof Traian Săvulescu, sub
secretar de Stat la m'niiferul A- 
griculturii șl Domeniilor a făcut 
declarații reprezentanților presei, 
asupra problemelor ivite în ur
ma secetei, din acest an, spu
nând orintre altele :

»întocmai ca și în operațiile de 
pe câmpul de luptă guvernul a 
hotărit să înființeze un coman
dament unic neutru conducerea 
lucrărilor impuse de s'tuația grea 
•în car» se află diferite regiuni 
ale țării bântuite de secetă Este 
vorba de comisia interministe
rială care este alcătuită din re
prezentanți ai departamentelor : 
Agriculturii. Cooperației, Apro
vizionării, Finanțelor. 
Rlzb iulul și Băncii 
având specialiști din 
toarele economice și 
z*re administrativă".

.Situația este grea dar nu este 
alsrmantă Am contat pe o re
coltă de 180 185 mii vagoane de 
grâu și am obținut 189 mii va
goane. Din acestea satisfăcân- 
du-se ne’oile normale sporind 
rația de pâine la 350 gr , plă
tind cota datorită prin armistițiu 
și alimentând reg unile lipsite — 
ne mai rămâne totuși o cantitate 
pentru export.

In ceiace privește recolta de 
porumb, va fi probabil 
mii vagoane, — adică 
din consumul normal, 
iirmâ d să fie acoperit 
port.

Măsuri de îndreptare
In această privință s'au șl fă

cut demersurile necesare spre a 
ne aproviziona cn p rumb, mai 
întâi din țările apropiate — cum 
este URSS cere s’a si oferit să 
ne ajute — și apoi din cele mai 
depărtate. Am distribuit până a- 
cum în regiunile lipsite, 173 va
goane porumb primit din .Iugo
slavia prin intermediul Uniunii 
Sovietice.

S’a intensificat, pe de altă par
te, colectarea grâului. S'au luat 
măsuri pentru înlăturarea specu
lanților care cumpără cerealele la 
preț nf gru șl le vând astfel nu
mai celor care au bani. împie
decând distribuția echitabilă toc
mai la cei care sunt lipsiți Pen
tru grabnica ajutorare a aces
tora, vor fi trimise, chiar săptă
mâna viitoare câte 20—30 vag, 
porumb In flecare județ care su
feră mai malt de secetă.

Io cadrul măsurilor de rațio
nalizare vom împiedeca autarhia 
locală din județele cu prisos și 
vom reduce rrțille ch’ar acolo 
unde este producție 
spre a putea ajuta pe 
plet lipsiți.

Problema salvării
O problemă tot atât 

portantă este aceia a salvării vi
telor. Vitele de rasă vor fi de
plasate in regiunile cu nutreț 
păstrându-ae numai cele nece
sare pentru tracțiune. Pentru 
hrana lor se va transporte fura
jul din regiunile âtcedentare. In 
acest scop, Ministerul dispune de

de săteni, 
femei dela sate, 
armatei, care împreună 
ferate, va pune la dis- 
mljloacele de

copil de
cu

trans-

inter- 
mate

I”ternelor, 
Naționale, 

toate «ec- 
de organi-

d" o sută 
jumătate 
deficitul 

din im-

normală, 
cei corn-

vltrlor
de im-

un credit de 200 miliarde. In a- 
celaș timp s'au intensificat mă
surile pentru aprovizionarea cu 
orice material care poate servi 
de furaj: Se va cosi stuful din 
bălti, d'n șesul Dunării și din 
Deltă, se vor pune toți cocen i 
la murat, se va strânge jir, ghin
dă, etc. toate aceste lucrări fă- 
cându-se 
școală și 
concursul 
cu căile 
poziție șl 
port.

Pe de altă parte vor fi 
zise expor urile oricăror 
riale ce ar putea fi întrebuințate 
la hrana animalelor, cum sunt : 
turtele oleaginoase, șrotturile, 
tărâțele, etc. i»r cele care re
zultă dela diferite fabrici, vor fi 
controlate șl colectate.

S'a permis pășunatul gratuit 
în păduri și s’au dat dispoziții 
să se facă gratuit frunzare din 
păduri pentru hrana vitelor.

Numai în regiunile secetoase 
se va permite vânzarea vitelor 
fără autorizații. Țăranii snnt însă 
stăruitor îndemnați să nu le vân
dă pe prețuri derizorii de 1000 
șl 1500 lei kgr,, sau să le dea 

In schimbul alimentelor, deoarece 
Minis'erul le plăleșie, prin Ca
merele agricole, cât» 3500 lei de 
kilogram, dispunând în acest 
scop de un credit de o sută mi
liarde lei.

Asigurarea însămânțări- 
lor de toamnă

Pentru însământările de toam
nă dispunem de .semeni de un 
credit de 98 miliarde. După cum 
vedeți avem un total de 398 mi
liarde spre a ajutora populația 
din regiunile lovite de secetă. 
Vom da sătenilor porumb, grâu, 
nutreț pentru vite; dar pe de 
altă parte ei nu vor avea cu ce 
să plătească. De aceia ii vom 
cere ia schimb muncă de pres
tație pentru lucrări de fo'os ob
ștesc, beneficiind astfel și indi
vidul și țara. Ajutorul dat nu 
va fi astfel de pomană, ci o răs
plată a muncii.

Stăvilirea risipei
Spre a sprijini Imediat popu

lația din regiunile lipsite, vj m 
înființa In două sute comune, 
cantine pentru câte 2 300 copii,
cu concursul armatei, care ne va 
da utilajul necesar ; mese barăci, 
etc-, precum șl cu concursul 
Crucii Roșii și al diferitelor a- 
sociații democratice, adică toate 
organ'z |ț'ile care pot să aducă 
o contribuție la această vastă 
peră de asistență.

Regimul pâ'n'i
Paralel cu aceste măguri, 

face o politică d aiisț.nere

neagră. Dacă s'ar cere suprima
rea pâinii albe ar trebui un cre
dit de un miliard șl patru sute 
milioane lei, pentru acoperirea 
deficitului din vânzarea pâinii 
negre. N'ar trebui să se consu
me deloc pâine albă, atunci când 
majoritatea populației abia și-o 
poate procura pe cea neagră. 
Suntem totuși nevHțl să lăsăm 
o cantitate limitată, în scopul a- 
rătat Spre a împiedeca even- 
tuale'e abuzuri, vom interzice 
fabricarea de făină albă la mo
rile țărănești, un Te se fac cele 
mai multe fraude si se va apli- 
oe un control efectiv, spre a pu
ne stavilă oricăror încercări chiar 
prin sigilarea acestor mori.

Toate acestea — a Încheiat d. 
prof Tr. Săvulescu, sunt pro
bleme la care am și răspuns, iar 
alte măsuri sunt în curs de exe
cutare.

Membrii comisiei interministe
riale sunt împuterniciți să dea 
dispoziții și să răspundă de exe
cutarea lor. Ei vor lucra cu toții 
pe teren. In fiecare județ orga
nizarea este dată pe seama ofi
ciului economic local în frunte 
cu prefectul.

Astfel toate autorită'lle sunt 
angajate în această importantă 
operă de asistență și fiecare va 
răspunde de indipl nirea strictă 
a misiunii Încredințate,

Am scris in numărul trecut al 
ziarului despre înapoierea din 
Jugoslavia a brigăzii de 
strucție „Fillmon Sârbu” 
au fost înroluțl și tineri 
dețul nostru.

Tânărul Bandy Vasile, 
tins cu decorația 
titlul de „ 
vizitat redacția ziarului nostru 
unde ne > vorbit despre tinere
tul jugoslav și munca de recons
trucție de acolo.

La apelul făcut de tineretul 
jugoslav — începe să povesteas
că tânărul erou — care solicita 
ajutorul tinferilor din alte țări în 
munca sa de reconstrucție, 61 
de T nerl din ța a noastră, con- 
siituițl în brigada de reconstruc
ție „Fillmon Sârbu", s'au oferit 
de a merge să muncească cot la 
cot cu eroicul tineret allulTito.

De cum am t'ecut granițele a- 
cestei țări, am putut să-mi dau 
seama de eforturile uriașe pe 
care le depun acești tineri în 
realizarea operii de reconstrucție 
a țării, distrusă cu o furie sa
dică de bandele fasc'ste.

Ajunși la locul de muncă des
tinat nouă românilor, ne a im
presionat componența multina
țională a taberii. Lucrau aoolo 
înfrățiți sub stindardul măreț al 
muncii tineri albaneji, greci, po- 
loneji, bulgari, UDguri, care ca 
și noi, au răspuns 
la apelul făcut de 
goslav.

Obiectul taberii 
constituia construi ea unei 
ferate, destinată de a 
distanța până la cel mai bogat 
bazin carbonifer al Jugnslaviei, 
cu 150 de km.

Ajunsă aici brigada noastră 
s’a înreg'mentat cu elanul tine
reții In munca hotăxită și creea- 
toare a taberii șl timp de 30 de

recon- 
în care 
din ju-

— dls- 
„Udarnic** și 

Erou al muncii'2, — a

cu însuflețire 
tineretul ju-

de muncă îl 
linii 

scurta

o-

se 
a 

prețului redus al pa' <11 pentru 
muncitori. De acefn s'a admis o 
cotă de pâine albă care aste 
destinată să plătească pe cea

Sfaturi pentru plugari

Uscarea legumelor în cuptorul 
de pâine șl sistematic

cuptor 
pentru

scoate

sau
a-

din

Uscarea legumdor în cuptorul 
de pâine se poate face după ce 
■e scoate pâinea din 
se încălzește special 
cest scop.

După încălzire se
cuptor cenușa și cărbunii pentru 
a Irilăfu'a murdărirea legumelor. 
Spre a înlătura acest neajuns de 
tot, legumele se întind pe gră
tare făcute din scânduri sau îm
pletite din sălcii, cari se Introduc 
în cuplor fie fntr’un singur rând 
sau suprapuse.

Uscarea în cuptorul de pâine 
se face în condlțluni mal bune 
decât la soare, însă totuși șl a- 
cest procedeu are desavantsjll.

In unele gospodării cantitățile 
mici de legume se usucă pe ma
șina de gătit p1 grătare speciale.

Uscarea legumelor 
in cuptoare sistematice
Produse superioare din punct 

dc vedere al calității se obțin 
numai daci legumele se usucă în 
cuptoare sistematice (Bosniac, Ca- 
scniilr etc.)

Pentruca să obținem această 
calitate trebu'e să se respecte ur
mătoarele norme:

zile eforturile noastre s'au 
pletit cu cele ale celorlalte 
gâzi participante, având ca 
Zultat terminarea liniei 
timp record, deși după calculele 
inginerilor technicieni const-u rea 
liniei necesita minimum 6 ani.

Eu pr-rsonal am reușit să ri
dic randamentul meu d« muncă, 
de trei ori peste Cel normal, 
pentru care fapt am primit dis
tincția de „Udarnic" și titlul de 
„Erou al muncii" și am făcut 
un puț în satul vecin al taberii, 
pentru cure pooulațla comunei 
mi-a făcut o caldă manifestație 
de recunoștința.

Dar in timpul muncii noastre 
în tabără, — prin șezătorite co
mune de seară am reușit să cre- 
em și să consolidăm o prietenie 
desăvârșită între noi Si tioerit 
celorlalte țări din tabără. In a- 
ceste șezători serale, m'am putut 
edifica asupra siroțămintelor înalt 
patriotice, ale tineretului juges- 
Iav. Jugoslavia e una din puți
nele țări, unde —datorită atenției 
de care se bucură, — tineretul — 
mobilizat până la uit.mul — mun
cește consecvent si conștient pen
tru refacerea imedietă și desă- 
vâr’ită a țării

Fiecare tânăr perfect conștient 
de Importanța și rolul său, își 
face un titlu de onoare din cu
vântul muncă.

„Tito este a' nostru noi 
suntem a lui Tito"

pentru elevii din școli, e o 
mândrie de a»și șutea pune for 
țel€ lor creatoare în slujba mun
cii naționale.

Pentru conducătorul și priete
nul lor Mareșalul Tito, tinerii au 
un adevărat cult. îmi vine în 
minte, privirea piei dotă în extaz 
a unui tânăr jugos'av, care îmi 
spunea : ,Tito est al nostru iar 
noi suntem ai lui Tiio — toți 
pentru el și el pentru toți". Am 
analizat profunzimea acestor cu
vinte și mi-am dat seama de le
gă ura șl dragostea ideală a ti
neretului jugoslav, pentru acela 
care pune atâta grija pentru ri
dicarea, șl buna stare a tinere
tului.

Nivelul cultural și nobtic al ti
neretului de nici, reese din cu
noașterea perfectă a stărilor, de 
lucru de pe întregul glob, pre
cum și din țara noastr*. Ei știu 
că și la noi tlneietul a rupt lan
țurile trecutului și Io iureșul li
bertății cuce ite, își crnește un 
destin mai bun șl un viitor mni 
fericit. Ei privesc cu bucurie și 
admirație lupta noastră precum 
și a clasei muncitoare din Româ
nia, iar ca semn dc dragoste 
pentru vajnicii conducători ai a- 
cestei lupte, au trimis prin noi 
-- câte un album cu ved~rl cari 
Ilustrează excelent luptele tine
rilor partizani iugoslavi, — pen
tru: D-l Dr. Petru Groza, tov. 
Gh. Dej și Constanța Crăciun.

La plecare ca șt la sosire ne
am bucurat de expresive mani
festații de simpatia, din partea 
Intregel populații pe unde am 
trecut. S'au organizat m< ctingurl 
pentru noi, iar prin gări lumea 
ne așteapta cu zâmbete de prie
tenie, admirație, sentimente os
pitaliere șl țigări.

Ne-am întors în țară cu dubla 
satisfacție pe care ti o dă: actnl 
muncii voluntare pentru brnele și 
ridicarea unu! tineret brav și fap
tul de am fi f <«t un factor ele-

îm- 
bri- 
re- 

într'un

1. Nu se pot usca deodată mai 
multe tuluri de legume deoarece 
conținutul de apă variază dela o 
legumă ia alta și deci durata os 
cârll variază dela un solu la altul.

2. Legumele puse la uscat se 
Întind pe grătare cât mal ingiijlt 
șl ia straturi subțiri. Da:ă grăta
rele sunt făcute din sârma gal- 
vaoizaiă — spre a evita Inegrl- 
rea legumelor — se așterne în
tâi pânză de cânepă sau hârtie.

3. Introducerea grîtarelor în 
cuptor se face cu băgare de seamă.

4. Pentru uscarea fiecărui solu 
de legume exlttă o temperatură 
care nu trebuie depășită Dtase- 
minea vaporii de apă trebuiesc 
înlăturat! pentru a se asigura 
succesul uscării.

5. 
rulut 
mele

6. 
bule 
proces să nu dureze mult.

După scoaterea din uscător le- 
gamele se întind ne mese pentru 
a sr. svânta. Ambalarea lor se 
face numai după complecta lor 
răaire. Numai varza se ambalează 
imediat după scoaterea el din 
cuptor, din cauză că ea fiind mentar In făurire i șl consolida- 
moroscopică absoarbe umezeală rea unei sincere șl strâns a prle- 
dln asr. tenii, ca tineretul Jugoslav.

Nu se admite răcirea cupto- 
până nu se termină legu- 

de uscat.
In timpul uscatului focul tre- 
condus in așa fel ca acest



Pe drumul lui 23 fiugușt și 6Martie înainte pentru cucerirea victorie» în alegeri!
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23 AUGUST Doi ani dela eliberarea țării
PENTRU TINERET $1 F^MEI de s u b j u g u I f a s c i s t

23 August 1944, a însemnat 
pentru noi, înfrângerea oștilor 
naziste, care se aflau în (ara 
noastră răsturnarea d ctaturii lui 
Antonescu, prin actul plin de cu
raj șl energie a poporului Român

Tov. ANA PAUKER

— ajutat de Uniunea Sovietică 
prin glorioasa sa Armată Roșie — 
șl alăturarea noist ă în lupta co
mună dusă de Națiunile Unite. 
Doi ani s’au scurs de atunci. Doi 
ani de mari schimbări și uriașe 
realizări pe tărâm: politic și so
cial, deschlzându-ne largi pers
pective pentru viitor.

Tineretul țării noastre a avut 
un rol important în toate aceste 
înfăptuiri. Cu brsțele srle vân- 
joav', prin elanul său de muncă 
creatoare și entuziasm tineresc, 
puse in slujba poporului, el a 
determinat o serie de mari rea
lizări și azi se găsește în plin 
mers pe drumul larg și luminos 
al reconstrucției șl progresului.

După 23 August 1944 — di
vizii de tineri incălz1]! de simț 
patriotic, au luptat cu eroism până 
la sacrificiu, pe fronturile Ardea
lului, Uogariei și Cehoslovaciei, 
până la definitiva înfrângere a 
agresorului nazist. Tineretul a a- 
jutat prin munca sa neprecupe
țită la mărirea producției, în fa
brici și uzine, la înfăptuirea re
formei agrare, iar prin munca 
rodnică a tinerilor țărani depusă 
pe ogoare s’a asigurat hrana po
porului întreg. Prin eforturile mi
lioanelor de tineri, țara noastră 
a putut înfrânge greutățile eco
nomice moștenite de pe urma 
războiului criminal dus contra 
U liunii Sovietice, de clica Anto- 
neștllor.

Tinerii mineri din Valea Jiului, 
au stat în tot parcusul acestor

To». VASILE LIICA 

doi ani alături de cel vârstnici la 
tntrMertla patriotice, reușind prin

eforturile lor vpluntare, — demne 

de admirație — să scoată din 
bezna minelor adânci, cărbunele 
atât de necesar refacerii noastre 
naționale. Tineretul a înțeles să 
rupă cu trecutul odios al regimu
rilor reacționare care aveau tot 
Interesul de al învrăjbi șl de a I 
desbina, transformânau-1 în massă 
de manevră, pentru atingerea sco
purilor înguste de politicianism 
mesch'n. Tineretul a militat pen
tru creiarea unei prietenii solide 
cu tinereți 1 democrat al altor țări. 
Tineri voluntari au răspuns ape
lului făcut de tineretul j igoslav, 
ajutându-1 in munca sx de re
construcție. li munca comună din 
șantier în viața de tabără ei s’au 
cunoscut și s’ u (nfrâțtt, legân- 
du-se să ducă lupta uniți pentru 
făurirea și consolidarea unui vii
tor mai ban, mal fericii.

In munca de reconstrucjie și 
desăvârșită democratizare a țării, 
tineri din toate colțurile țării, din 
toate categoriile sociale indiferent 
de naționalitate sau 
crez politic, strivesc ( 
definitiv germenul șo
vinismului. urei de 
rasa, înfrațiadu-se in 
munca de reiacert na
țională.

Congresul Național 
al Tineretului Demo
crat din România care 
s’a desfașuiai acum 
două săptămâni la Bra
șov a ilustrai atât de 
bine dorința de unire 
a tineretului nostru.

Aii toți tinerii țarii 
se găsesc mobilizați 
muncind și construind 
o țară puternică iib:ră 
și democrată.

Pentru femei 23 Aug. 
1944 a constituit o pia
tră de hotar Intre două 
epoci distincte: epoca 
ignoranției șl a disprețului total 
pentru elementul kmenin și epo
ca regenerării, emancipării șl a- 
f‘Imării ei ca factor egal în toate 
domeniile.

După această dată, marea ma
ssă femenlna din țara noastră a 
pășit cu elanul libertății dobân
dite, la cucerirea și consolidarea 
drepturilor sacre ale el răpite de 
regimurile pseudo-democratlce și 
fasciste. Ea a demonstrat admi
rabil că știe și poate fi la înălți
me. Cu adânc simț patriotic ur
mând pilda eroicei femei sovietice 
femeia s’a încadrat în lupta 
contra fascismului.

Femela a eșlt și a demonstrat 
în stradă, pentru revendicările ei 
juste. Ca rezultat ea a obținut la 
muncă egală salar egal. Când 
după 23 August 1944, unelte re
acționare cramponate în posturi 
de conducere, sabotau refacerea 
țării șl democratizarea ei, femeile 
au intervenit șl au Înfierat cu 
asprime, manevrele meschine ale 
acelor Impoitori. Femeile au luat 
parte activă la frământările poli
tice premergătoare Instaurării 
guvernului popular Dr. Petru 
Qroza. Pătrunse de simțul solida
rității umane, femeile române șl-
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cămine de zi, grădinițe de copii, 
case de nașteri, spitale, sana
torii și dispensare; cu înființa
rea de mii de școli specialeiipcn- 
tru anali'abeți; iar muncitorii, 
femeile și tinerii din Valea Jiu
lui au răspuns cu muncă vo
luntara pentru mărirea produc
ției de cărbuni și ajutoarea ță
ranilor prin echipele de reparat 
unelte agricole.

i Numai o clică de reacționari, 
moșieri expropriați unelte an- 
tonesciene epu ate și foști le
gionari notorii strânși în jurul 
lui Maniu și Bwtianu nu se pot 
împăca cu realitățile politice și 
sociale din țara noastră deoare
ce ei urmăresc interese îngu- , 
ste de clan urmăresc exploata-, 
rea țărănimii de către moșieri, 
desfășoară o politică antinațio M 
nală apelând la sprijinul cercu
rilor reacționare de peste ho
tare, încearcă printr’o agitație

Tov. GH GHEORGHIU-DEJ 
șovină și rasista să provoace 
turburări pe care să Ie exploa
teze în folosul lor.

Ei care au sprijinit războiul 
de jaf și au cauzat greutățile 
de azi, caută să arunce acestea 
în spatele guvernului. Ca în 
trecut prin politica lor de pre
gătire a războiului agresiv tot 
astfel și astăzi ei să fetrăducsc 
să semene din nou sămânța 
războiului ațâțând la ură față 
de vecina noastră și prietenă U. 
R. S. Ș.

Pierzând influența asupra j 
masseior popularc‘partidcle „i- 
storice” s’au rostogolit spre te
rorism'ia r nemai având un pro
gram cu care să vină în fața 
masseior ei sc strâng la colț de 
strad.i bârfind guvernul și par
tidele din Blocul Democratic.

Nu mai amintim de trecutul 
lor care a î nscmnat pentru cla
sa muncitoare din România . 
pentru poporul întreg închiso
ri, lagăre, gloanțe și război de 
felul celor deja Lupcni și Gri 
vița.

Ziua de 23 August din acest 
an inii arc însă și o însemnă
tate deosebită. Ea este sărbă
torită sub semnul alegerilor < 

— a primelor alegeri libere și 
democratice — care se vor ține 
in acest an.

Noua lege electorală care și 
ea constitue o importantă ro 
forma democratică a guvernu
lui dr. Petru Groza rupe defi
nitiv cu trecutul „istoric” în
depărtând om viața politică a 
țarii metodele lor oin trecut.

Astfel s a aat dreptul de vot 
tuturor cetățenilor țarii. Pentru 
prima data vor vota femeile și 
militarii. Se desființează Sena
tul frâna reacționara a regimu
rilor „istorice” și „pruna” ma
joritara care asigură unei mino
rități să conducă marea majo
ritate a poporului tară ca el 
sa-și fi dat votul pentru ,acet .re
gim.

Altfel vor arăta alegerile ca
re vin. Ele se vor deosebi de 
alegerile din trecut nu numai 
prin aceia că vor fi primele a- 
legeri libere dar ele vor decide 
de soarta țarii și a democrației 
cacl lupta nu se mai dă între 
două partide — ca în trecut — 
cari sa-și dispute dreptul de a 
expioata și înfometa poporul, 
ci lupta se dă între democrație 
șt reacțiune, între lumină și în- 
tunerec, intre pace și război.

In alegerile care vin reacțiu- 
nea manisto-brătienistă-titelistî 
nu are alte arme deoât teroarea, 
diversiunea, rasismul și uia șo
vină.

Blocul Partidelor Democrate 
se prezintă în alegeri cu jun|V.ist 
plan de activitate în toate do
meniile înfăptuirea căreia în
seamnă realizarea condițiilor de 
bază pentr u oviață mai bună 
întregului popor român și po
poarelor conlocuitoare.

Partidele democratice se pre
zintă unite în alegeri care vor 
aduce cu sine zdrobirea deft 
nitivă a reacțiunii din țara noa 
stră. t

Dar să nu uitam înGă un lu
cru. Delegația română se afla 
la Coneirința de Pace dela Pa
ris unde după, un război greiț'și 
sângeros popoarele iubitoare 
de libertate și pace din jume în 
frunte cu croicile popoare ale 
1U. R. S. S. se straduesc|S|a pun 
bazele unei păci trainice și 
drepte. La aceasta conferința 
poporul roman cu toate greșe
lile conducătorilor săi din trecut 
se prezintă cu fruntea sus, t< 4 
mai datorita actului istoric de
la 23 August 1944, contribuției 
Romanici la zdrobirea fascismu
lui pe frontul de lupta și'ischiim 
bării radicale ce a intervenit in 
conducerea statului român la 6 
Martie 1945 odata cu venirea la 
cârma țării a guvernului de lar
gă concentrare democratică dr’. 
Petru Groza caic a rupt cu 
practicile guvernelor din trecut 
asigurând tuturor popoarelor 
conlocuitoare drepturi egale în 
România democrată.

Deaccea încercările cercurilor 
reacționare din țară și străină
tate care tind să compiomită gu 
vernul democratic român și prii» 

aceasta sâ zdruncin? poziția 
României în fața Conferinței ’de 
Pace readucând în discuție pro
blema granițelor Ardealului 'ca
re după cuml a declarat dl. Glh 
Tătărescu vice-președintele Con

Iov. LUCREȚIU PĂTRĂSCANU

siliului de Miniștri șî mînîsfru 
de externe al României Ia o 
conferință ;d!e presă la Pari», 
p încetat d'' a im'aii fi o problem^ 
sunt sortite dela început eșecu
lui. i

Poporul român și popoare
le conlocuitoare muncitori, ță
ranii, intelectualii, femeile, tine
retul și armata nouă democrată 
întâmpină ziua de 23 August 
din acest an cu hotărîrea fermă 
de a uni sărbătorirea acestei 
zile cu sporirea eforturilor pen
tru refacerea țări', unirii forțe
lor democrate în Blocul Parti
delor Democrate pentru victo 
Tie in alegeri asupra rcacțiunjii 
Și întăririi prieteniei cu toat^ 
popoarele dornice de pace și 
libertate din lumea întreaga în 
frunte cu U, R. S.

Trăiască 23 August zl de 
sărbătoare națională a poporu

lui român și a popoareloF 
conlocuitoare.

Trăiască 6 Martie ziua in
staurării regimului democratic 
și a asigurării victoriei dobân
dite la 23 August.

Trăiască victoria Blocului P. 
Democrate în alegeri.

Trăiască România Democra-* 
tă. ■ [

Trăiască în veci prietenia in
tre România și Uniunea Sovie-

T.iv. TEOIIARI OEORG SCU

tică salvatoarea ți sprijinitoare» 

noastră.

Somafe^anu.



Trăiască prietenia între poporul român și naționalitățile conlocuitoare!
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Cum au sabotat partidele Js'
înfăptuirea actului dela 23 August

ZORi NOI

23 Aug. 1944 —23 Aug. 1946. 
Doi ani dela «liberarea țârii 
noastre de sub jugul fascist, doi 
ani de IuptA pentru democrati
zarea și consolidarea democra
ției in tara noastră, de muncă 
pentru ștergerea urmelor lăsate 
in trupul (Arii de răsboîul fascisto- 
hitlerist, in care am fost împinși 
de Antonescu, sprijinii de par
tidele „Istorice* prin fruntașii 
lor Maniu, Brătianu și comp.

Maniu șl Brătianu 
principali complici ai 

lui Antonescu
Cuprinși de dorul de jaf, ne

ținând seamă de marile interese 
naționale sau de mâna priete
nească întinsă de U. R. S. S. și 
călcând in picioare cele mai ele
mentare drepturi șl libertăți ce
tățenești, ei au împins țara într'un 
răsbolu care nn era al poporului 
șl din care nu aveam decât de 
pierdut.

Dând tot sprijinul lor, atât 
financiar șl economic — prin 
Împrumuturi și credite de răs
bolu — cât șl politic i— prin 
colaborare diplomatică — și pu- 
nân ' la dispoziția lui Antonescu 
„tachnicieni" ca Crețeanu, Leon, 
Oitulescu, I. C. Petrescu, Sichl- 
tiu, Dim Gerota ș. a. Meniu și 
Brătianu au devenit de fapt prin
cipali complici ai Iul Antonescu, 
au Intrat voluntari in galeria 
marilor trădători d« neam.

Această colaborare, a fost re
cunoscută atât de către inculpa
ta Ion șl Mihal Antonescu, cât 
si de Însuși lullu Maniu, Dinu 
Brăt'anu, Gh. Brătianu și ceilalți 
„istorici*1 care au depus la pro
cesul marilor vinovat* de trădare 
și dezastrul tării.

Astfel, acuzatul M. Antonescu 
spune ; „Partidele politice au

In timp ce sute de mii de ostași români 
cădeau victime, Maniu șl Brătianu

„pertractau**
„Legătura și colaborarea cu 

partidele politice a fost stator
nică*, spune M. Antonescu. 
„Am învoit acest lucru* și „am 
fost de acord ca prietenii noștri! 
comuni să intre in guvern", re
cunosc — neavând Încotro — 
Maniu și Brătianu.

Aceasta a fost adevărata ati
tudine a celor care azi mai au 
iacă neobrăzarea să se Intituleze 
„rezlstenți*.

Da, Maniu și Brătianu an „re
zistat*, insă in felu) lor. Ei au 
rezistat împotriva intereselor po
pulare șt ca rod al „rezistenței" 
lor, peste 6oo ooo tineri, floarea 
tineretnlui nostru, au rămas pen
tru totdeauna pe câmpiile Uni
unii Sovietice.

Iar atunci când Armata Roșie 
înainta tot mai repede spre gra
nițele noastre șl când Puterile 
Aliate in frunte cu U. R. S. S. 
ne făceau propuneri de armisti
țiu In condiții foarte favorabile 
dându-ne posibilitatea să lot ar- 
cem armele contra nemților, 
Maniu „rezista" socotind că În
toarcerea armelor contra dușma
nilor de veacuri ai țării noastre 
ar fi „oneroasă* pentru țara 
noastră și că „țara noastră nu 
poate fi aruncată Intr'o aventură 
pe bază de simplă informație și 
vagi promisiuni".

In acest sens, intr'o scrisoare 
trimisă lui Antonescu și pe care 
a avut cutezanța s'o publice in 
.Dreptatea*, Maniu spune: „Șun- 

sprijinit regimul Antonescu, dar 
nu ne fată, oăci voiau să-și me
najeze situația politică. Le era 
frică de răspundere. Totuși An
tonescu s'a bucurat de un con
curs de fapt dela 6 Sept. 1940, 
oână la 23 Aug. 1944. Dinu 
Brătianu mi a indicat din lotul 
liberal pe d-nii: Gh. Leon, Cre- 
țeanu, Oitulescu, iar dl. Maniu 
l-a dat pe dl. Gerota secretar la 
justiție". Și mai departe: Legă
tura și colaborarea cu partidele 
politice a fost statornică. Eui-am 
informat pe d-nii Maniu și Gh. 
Brătianu. Pe dl. Maniu l-am ți
nut în curent până ia 1944“.

Iuliu Maniu, acoperit de vi
novăție e nevoit să recunoască 
și să confirme șl el aceasta, atât 
verbal cât și in depoziția scrisă: 
„Mai precis, nu ml a cerut a-i 
da technicieni, cl in cazul când 
va alege astfel de persoanefăcând 
parte din partidui nostru, să mă 
Invoiesc ca aceștia să colabo
reze ; am învoit acest lucru, In 
acest iei au fost numi(i doi se
cretari generali, dl. Gerota ime
diat și mai târziu dl. Gr. Po- 
pescu".

Iar Dinu Brătianu scrie sub 
semnătură proprie : „in Septem
brie (1940 N. N ) recomandam 
ca guvernul să fie constituit de 
Antonescu, ca cel mai indicat și 
aceasta a determinat aprobarea 
ca Leon și Crețeanu Bă intre In 
guvern Mai precis, am fost de 
acord cr pr! steni comuni ai noș
tri!, M. Antonescu, Aiex. Oitu- 
lescu, să intre in guvern". Și 
mai departe spune : „In 1942|43 
când a fost vorba de unele nu
miri in administrațiile locale, nu 
am făcut nici o opunere atunci 
când Mihai Antonescu a propus 
câteva numiri din amicii mei 
politici".

cu Antonescu
tem amenințați să fim In scurt 
timp invadați de tuși, in calitate 
de dușmani biruitori, ceiace ar 
însemna distrugerea poporului și 
a țării noastre".

Aceasta ar însemna ; „Mai 
bine o Românie robită de nemți 
decât o Românie eliberată de 
ruși". Și aceasta era adevărata 
lozincă de „rezistență" a lui 
Maniu.

In timp ce Maniu și Brătianu 
„rezistau" pertraclând cu Anto
nescu, Hitler și Musollinl, prin 
binecunoscutele „memorii", mii 
de ostași români cădeau pe fron
turi — la Iași și in Crimcia — 
bombardamentele făceau alte 
victime, iar nemții continuau a 
se „aproviziona* cu aceiași 
„corectitudine".

Și după ce califică drept one
roase condițiile armistițiului pro
pus de Kolontay reprezentanta 
U. R. S S. la atokholm, Maniu 
— depunând la procesul guver
nului Antonescu — declară că 
el era „de părere că un armis
tițiu încheiat și prin colaborarea 
guvernului și in special a d-lui 
Antonescu care avea și puterea 
in mână și autoritatea morală 
trebuitoare, se putea face mai 
ușor".

lată cum Antonesou, care avea 
pe conștiință moartea celor peste 
600.000 de ostași români și pro- 
gromurlle Împotriva celor ce lup
tau contra nemților, el care era 
vinovat de suferințele indurate

de întreg poporul român, de 
distrugerile provocate de acest 
războiu șl care trimise în ocne 
si în lagările morții pe toți cei 
ce luptau pentru scoaterea țării 
noas'.re din mocirla in care fu« 
sese aruncată, era calificat de 
lullu Maniu drept cel ce „avea 
autoritatea morală trebuitoare 
pentru a semna armistițiul .

Când în Iulie 1944, forțele de 
mocratlce, de acord cu factorul

In timp ce la Palat se pregătea 
răsturnarea dictaturii, Maniu și Brătianu 

dădeau mandat lui Antonescu
începutul ofensivei sovietice la 

19 August, pe linia lași-Chișinău, 
a dat posibilitate României să 
se scnture de jugul hitlerlsto- 
antocesclan și în pofida lui Ma
niu care tot mal vroia să ajungă 
la un acord cu Antonescu ac
tul de salvare națională a fost 
înfăptuit la 23 August 1944 de 
către factorul constituțional și 
partidele democratice

Chiar în timp ce Partidul Co
munist Român reprezentat prin 
tov. L. Pătrașeanu și Emil Bod- 
năraș, împreună cu uu grup de 
ofițeri superiori patrioți pregă

Maniu nu știe ce s’a întâmplat în noptea 
te 23 AUGUST

Servind interese streine de 
cele ale poporului prin activlta 
tea și faptele lor, lncadrându-se 
voluntari în rândul marilor tră
dători de neem, Maniu și Brăti
anu cu clicile lor, au fost arun
cați la o parte de mersul isto
riei, actul dela 23 August 1944 
înfăptuiudu-se fără concursul lor 
și fără ca ei să știe ceva despre 
acest fapt.

23 AUGUST 
pentru tineret $1 femei

Urmare din pag. 3-a 
au făurit o puternica Federație 
Națională «filiala Federației Inter
naționale a Femeilor Democrate, 
care constituie un puternic inatiu- 
ment ia slujba păcii și a demo
crației.

F.meile din Valea Jiului șl-au 
ImpKut iljiiun.e lor Creatoare 
cu aic D. d>i,ur rnk.uu, muncind 
aeu-Unit la ridkaiea și io mal.- 
zurca prod^cjti uai bjnde. c. E h.- 
pu voiuuiaic șau adus piiuosul 
muncii lor la mante realizări ale 
muncitorimii. Ele au «lat dease- 
menea alaiuri de bărbați in toate 
acțiunile mari dușe pentru dc- 
niocrailzârea țârii și dhtrugeiea 
ultimelor rămășițe fasciste diri țara 
noastră.

Astăzi femeile se găsesc mobi
lizate în lupta Întregului popor 
pentru consoddarea democrației 
șl a păcii. Alegerile viitoare vor 
da pniejul temellor noastre sa-ți 
dea pe deplin contribuția in lupta 
dusă de Bioaul Partidelor De
mocratice contra rcacțlunll „Isto
rice* care vrea să Întoarcă țara 
Înapoi depe drumul larg al du- 
mocrațiel progresiste, la starea 
mizeră din trecut când femeia 

cdnstituțiOnal, au hoîărât să tri
mită emisari cari să ia contact 
cu guvernul sovietic, Maniu a 
împiedecat plecarea lor prin In
terminabile discuții asupra man
datului. Mal târziu, când »’a ho
tărât c<* pe ziua de 9 August, 
România să iasă din răsboln, 
Maniu și Brătianu găsesc alt pri
lej de „pertractare", întârziind 
luarea unei hotărâri.

teau arestarea Antoneștilor, răs
turnarea regimului de dictatură 
fascistă și isgonirea nemților din 
țară, Mauiu Brătianu si mario
neta Titel Petrescu, trimeteau în 
dimineața zilei de 23 Aug 1944 
pe Gh. Brătianu la Snagov — 
după cura declară Maniu în 11 
Iulie 1946 la procesul Antoneș- 
tilor — „să meargă la Mareșalul 
Antonescu și să-l convingă casă 
facă armistițiul, fiindcă noi toți, 
fără excepție ii stăm in ajutor. 
Toată puterea noastră politică șl 
Socială i-o punem la dispoziție".

„Nu știu ce s'a întâmplat în 
noaptea de 23 August, dar am 
primit informații prin oamenii 
dela Palat că n'a reușit înțe e- 
gcrea intre M, 5, Regele ți Ma,- 
reșalul Antonescu. ts'am avut 
nici o cunoștință asupra desfășu
rării evenimentelor până a doua 
zi dimineața, in zorii zilei, când 
a venit la mine dl Au el Lecu- 
ția șl mi-a comunicat ce s'a îo- 
râmplat", declară Maniula proces.

era sortita de a privi neputinci
oasă la toate nedreptățile care 
i-se făceau.

Suntem siguri că femeile pă
trunse de marea răspundere ce 
aptsâ asupra lor în viitoarele a- 
legerl își vor face pe deplin 
datoria.

Faptele vorbesc
— Urmare din pag. 1. — 

din trecut ale „istoricilor*, accr- 
tea suni faptele din Platforma 
Blocului Democrat c, cate cu a- 
jotorul întreg- lui popor va fldus 
ia fndeplintie in Întregime în mud 
hotărât șl fărâ ezitare.

Rcalltăille de pâbâ acum în 
toate domeniile de activitate ale 
guvernului Dr. Petru Orozo, re
prezintă o garanție In țața popo
rului întreg, că și de aci Înainte 
călăuzit de acelaș gând: „Refa
cerea totală a țârii și distrugerea 
Ură cruțare a tuturor rămășițelor 
fasciste", vor fi duse l> bun stăr
ii! în ciuda îuccr ăriior „Is- 
loiict*, care vreau sa su pună 
deacutinezișul diurnului pe care 
a apucat popoiut român la 6 
Martie 1945.

Aceasta este realitatea istori
că. Aceasta a fost atitudinea lui 
Maniu si Brătianu Astăzi tot el 
vin să se afișeze drept mari 
pat iojl, drept făuritori ai întor
săturii prin care țara noastră a 
fost salvată.

Poporul insă, cunoscând tre
cutul si faptele lor, a acestor 
ciocli, și cadavre politice, nu i 
iartă.

Alegerile vor dovedi.
Rusnetc loan

Decretul lege 
privitor la alegerile 

pentru adunarea 
deputațllor

Urmare din Nr-ul trecut 
ției în care unitatea militară sau 
serviciul respectiv își are sediul 
cel inai târziu cu 10 zile înainte 
de data fixată pentru alegeri, 
în acelaș termen numele celor 
înscriși în aceste liste va fi co
municat primăriilor comunelor 
respective spre a'se face men
țiunea în registrele electorale 

Personalul C. F. R , plutitor 
sau aeronavigant va vota la sec
ția de votare în cuprinsul căreia 
se va afla în timpul alegerilor, 
fără a (maii fi nevoie de strămu
tarea domiciliului electoral.

Art. 00. - In ziua alegerilor,
toți salariații publici sau parti
culari vor li de drept în conce
diu cu plată, iar acolo unde sei- 
viciui, prin natura lui, nu poate 
ii întrerupt, se vor acorda per
misiuni prin rotație.

Cauzele pendinte, înaintea in
stanțelor judecătorești cu termen 
în ziua alegerilor se adriană din 
oficiu. Procedura pentru noile 
termene se va indepiini din ofi
ciu și va fi scutita de taxe și 
timbre.

Art. 67. — In cazul când în- 
tr’o circumscripție electorală 
nu se vor putea ține alegeri, 
din cauză de forță majoră, o- 
perațiunea votării se amână de 
drept în ziua corespunzătoare 
din săptămâna următoare. |

Daca împiedicarea s’a produs 
la una sau mai multe secțiuni 
de votare din aceeași circuinr 
scripție electorală, operațiunea 
votării se amână numai pentru 
acele secțiuni iar proclamarea 
rezultatului alegerilor în circum
scripție se va face după efec
tuarea complectă a alegerilor.

Daca alegerile nu vor putea 
avea loc în ziua prevăzută la 
alineatul precedent, Adunarea 
Dcputaților se va constitui numai 
cu membrii proclamați aleși, iar 
în circumscripțiile unde nu s’at» 
putut afcc alegeri, se vor fa^ 
alegeri parțiale, îii|Cea 'de aț6O-u 
zi dela data validării alegerilor-

Art. 68. — 1 oatc termenele 
prevăzută dea ceasta lege se 
socotesc pe zile libere, cu excep
ția termenului prevăzut de (ait. 
59.

(Continuare în n-ral viilor)
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VIAȚA POLITICA

Atribuirea semnelor electorale
Marea întrunire publică a P. C. R. la Brad

După întocmirea șl definitiva
rea tabloului cuprinzând semnele 
electorale și publicarea Iui în Mo
nitorul Of dai din 15 August, Co- 
mislunea centrală electorală, lu
crând sub președinția d-lui Theo- 
dor Tănăsescu, președinte la În
alta Curte de Caaațle a început 
atribuirea semnelor electorale par
tidelor po'itice, în ordinea în care 
i s’au prezentat cererile.

Semnele 
distribuite până acum 
Blocul partidelor democratice a 

cerut șl ob|tnut semnul Nr. 24 
(soarele); partidul național libe
ral (Oh Tăiăreicu) semnul Nr. 15 
(o linie vert cală tălaiă la capete 
de câte una scurtă orizontală); 
partidul națicral popular, semnul 
Nr. 3 (o linie orizontală, tăiată

tPreturile pentru economate 
obținute în urma degrevărilor de taxe 

cerute prin C. G. M.
U'ei .... 9.375 lei Kgr.
Zahăr tos . . 4.080 „ „ pentru economate 2.495 lei Kgr.
Zahăr cubic . 4 280 ,, „ pentru economate 2.689 lei Kgr.
G ăslme . . 16 000 „ „ provizoriu.
Carne de vită 6.000 „ .
Ca'ce de porc 9.000 . „
Magiun . . 3 000 , „
Pâine . . . 900 „ „
Făină de mălaiu 500 . .
Făină de grâu 1-100 , „
Aroăcjș . , 1.500 . „
Fasole . . . 700 „ ,
Mazăre , . 800 , ,
B â->ză . . 10 000 . „
Cartofi . . 2 700 . ,
Crapă . . 1 000 . ,
Săpun . . 18 000 , ,
Sare . . . 300 „ ,
Petrol . . . 300 , ,
Stofă iâcă tip. 34 867 , metrul
Pânză americă 8 217 . metru de 8) cm. lățime
Piei tăbăcite fuse 9 628 , fusu
Talpă .... 20 000 , Kgr.
B >cancl muncit. 100 n00 , perechea

Stofă pentru roch i:
50% merlno8 . 11 170 „ metru
Fin-t .... 9 592 , metrul lățime 70 cm.
Stambă . . . 8 918 , metrul lăț me 70 cm.

Sindicale
Corrsla Locală a Sindicatelor 

Unlie Deva, coi-voacă toate Co

mitetele sindicale, de fabrici șl 

institu(ii li o

Conferință Intersindlcală
ce va avea loc în z ua de 27 
August 1946 orele 18 fix in sala 
de ședinfe a C miau i Loi ale pen
tru desbaierea uimitoarelor prob
leme :

1. Legea EectrralX
2. Platforma Program a B.P.D.

3. Diverse.

Ședința începe la orele 18 fix. 

Abiente nu se admit.

Secretarul Comlalri Locale 
Eugen Pârva 

la mijloc de una verticală); par
tidul comunist român semnul Nr. 
26 (secera șl ciocanul), Frontul 
Plugarilor, semnul Nr. 32 (sece
ra); partidul național-țărănesc 
(Anton Alexandrescu) semnul Nr. 
18 (o circonfetintă); partidul na
țional- țărănesc (Iuliu Maniu) sem
nul Nr. 31 (ochiul); partidul na
țional-liberal (Brătianu) semnul 
Nr. 1 (un uDghiu drept); grupul 
partidelcr unite (Iuliu Maniu), 
semnul Nr. 30 (casa).

Partidul social democrat din 
România, semnul Nr. 19 (triun
ghiul; Uniunea populară magh'- 
ară, semnul Nr. 2 (două linii pa
ralele); partidul țărănesc democ
rat (Dr. N. Lupu), semnul Nr. 21 
(două circonferlnte concentrice) 1 
partidul social democrat (C. Titel 
Petrescu), semnul Nr. 40 (fân
tâna cu cumpănă)

ANUNTJPORTIV
Federația Română de football 

a făcut cunoscut regionalei a 5-a 
O. S. P., că districtele de foot- 
bal din regionala Alba-Hunedo- 
ara, au fost desființate până la 
alegerea noullor comisiunl dis
trictuale.

Vechile conduceri districtuale 
vor gira mai depaite districtele 
respecitve. Regionala O. S. P. va 
da dispoziții de detaliu în acest 
sens.

LUPTAȚI 
din răsputeri Îm
potriva sabotorilor 
și speculanților, 
demascați-i!

Joi 15 August a. c., la Brad 
a avut loc o mare adunare publică, 
organizată de Org. Brad a P.C R., 
în cadrul căreia, în fața unui foarte 
numeros public, tov-ll Illeș Iile, 
secretarul org. locale P.C R., Io- 
nescu, Șutea, dela Sindicatul CFR. 
și tov. Morăscu, delegatul Regio
nalei Valea-J ului a P.C,R. au a- 
rătat „poziția Partidului Comunist 
Român, față de alegerile parla
mentare*.

Tct Joi 15 August a. c. 
în comuna Prăvâieni, a avut 
loc o mare adunare organi
zată de P. C. R. Org. Baia 
de Criș, la care după cuvân
tul de deschidere rostit de 
notarul Amos Turnc, a vor
bit tov. Suto Ludovic, ară
tând lupta dusă de P. C. R. 
pentru apărarea marilor inte
rese populare.

Tov. lonescu Anghel se
cretarul Org. P. C. R. Baia 
de Criș, după ce amintește 
întunerecul în care era ținut 
poporul de către clicile „isto-

Admlnistrațla Financiară Hunedoara.

Comunicat.
Ministerul Finanțelor a constatat c3, 

In piezent, există foarte numeroși con
tribuabili care deși realizează venituri 
din diferite reiurse, totuși nu sunt Im
puși la plata Impozitelor legale. Unii 
dintre aceștia exercită diferite profe
siuni sau ocupatiunl producătoare de 
venituri, Iar alții fie comerț, mal mult 
sau mal puțin regulat, precum șl dife
rite afaceri pe picior.

Pentru Identificarea șl impunerea 
acestora s’au luat o serie de măsuri 
care sunt In ours de aducere la îndepli
nire.
Cum comandamentele de i'iBtlțle flncală 
Impun ca sarcina fiscală să apese asupra 
tuturor ce realizează venituri șl pe mă
sura puterii contrlbutlve a fiecăruia.

Administrația Financiară a județului 
Hunedoara face, pe această calc, un 
călduros apel către toți contribuabilii 
din județ, pentru a-l ușura misiunea ce 
are de îndeplinit, denunțând pe toți 
cei care se ocupă cu astfel de afaceri 
șl uită că au și obligat^ fafS de Statul 
care-i ocrotește șl le da posibilitate de 
existentă.

Orgaulzatlunlle profesionale (sindi
cate, asociații etc) au in primul rând 
această obligațiune.

Administrația Financiară a jud. Hune
doara amintește deasemenea tuturor 
locuitorilor din comunele urbane sau 
suburbane, care nu pot justifica că sunt 
supuși vre-unui Impozit direct pe venit, 
că sunt obligați a achita, începând cu 
1 Aprilie 1946, un impozit minimal de 
10 000 lei anual, In conformitate cu art. 
59 din L. C. D. Iar pentru așezarea Iul 
sunt obligați a da declaratlunl ce se 
vor înregistra la circumscripțiile de 
constatare In cuprinsul cărora Ișl au 
domiciliul.
Administrator Financiar Principal

Șeful Serv. Cosst

Vorbitorii, au scos în evidentă 
lupta pe care o duce P. C. R. in 
strânsă coaliție cu partidele de
mocrate care formează B. P. D. 
pentru realizarea tutui or năzuin
țelor populare, demascând în a- 
actlaș timp manevrele .istoricilor", 
care nu reprezintă decât interesele 
unei clici și care nu au nimic co
mun cu poporul.

Ia continuare s’a arătat că de

La Prăvălenl 
rice“, tnce la desbaterea 
platformei-program a B P D.

La sfârșit țăranii prezenți 
și-au luat angajamentul că

Un grup de 30 muncitoare 
din Brad a viz tat fabrica 
„Viscoza", din Lupenî

Din dorința de a cunoaște și 
de a cimenta legătura dintre 
muncitorii din diferite centre in
dustriale, — în ziua de 4 Au
gust a. c., — un grup de 30 
de muncitoare din Brajd1 • 
Criscior, — au făcut o vizită, 
muncitoarelor dela fabrica de 
mătase „Viscoza” din Lupenî.

După primirea prietenească 
pe care le-a făcut-o un grup, 
de U. F. A. R.-iste, prietena 
Maria Sârbu delegata C. C. al 
U. F. A. R.-ului, întrio vibrantă 
cuvântare a analizat trecutul li
psit de drepturi al femeii și a 
evidențiat rolul și importanța de 
care se bucură femeia sub re
gimul acțual. ■ - |

A urmat apoi vizita în fa
brică unde vizitatoarele au vă
zut eforturile pe care le fac 
muncitoarele de aici — (muncind 
în condițiuni grele pentru mă
rirea producției. La plecare, 
muncitoarele din Brad cât și 
muncitoarele dela Viscoza, și-au 
luat angajamentul ca prin o de
săvârșită unitate în muncă și

Cercul Terif. Hunedoara — Deva

Nr. 654 din 10 Aug. 1946.

PUBLICAȚIUNE

Se aduce ia cunoștința generală 

că fostul Centru de Exploatare Hu
nedoara din Garnizoana Deva va 
tine In ziua de 10 Septemvrie 
1946 orele 8 dlm. în Strada Andrei 
Șcguna 17 o H-itațlr publică 
pentru vinderea a:

— 2.743 tacâmuri mate vită (in
testine subțiri, groase și funduri).

— 450 tacâmuri mate porc. 
Matele sunt conservate în f. bune 
condițiuni la Fabrlcele Podsudik 
șl Mureșana.

Produsele de mal sus se pot 
vedea zilnic la fabrici.

Ofertanții vor prezenta ofertele 
scrise șl sigilate însoțite de o 
garanție de 5°/0 din valoarea lor 
conform noiinelor de lkl!a|ie. 

Comand. Cerc. Terlt. I lucndoara,

Contabil tn materiale: 

felul cum vor ști să se prez nte 
la alegeri masele populare, de
pinde viitorul (ărli.

Partlcipanțli au subliniat cu 
lungi aplauze cele spuse de vor
bitori, mamfes'â îdu-șl voința de 
a aduce mai departe lupta pentru 
victoria deplină a Blocului Parti
delor Democrate șl zdrobirea de
finitivă a r< acțiuni grupate In 
jarul lui Maniu șl Brătianu.

vor lupta alături de guvernul 
Dr. Petru Groza, pentru a 
distruge definitiv reacțiunea 
în alegerile care vin.

luptă, să realizeze marele co
mandament al ceasului de față, 
refacerea imediată și reala de
mocratizare a țării.

NOUI CENZORI
la uzinele C. M. C.

din Cugir
Dl. av. Stelian Vasilescu a 

fost numit cenzor, din partea 
Statului pe lângă uzinele meta
lurgice „Copșa Mică și Cugir” 
în locul d-lui D. Grecescu, al 
cărui mahdat a expirat. Dease- 
meni au fost numiți în calitate’ 
de cenzori supleanți pe lângă 
aceiași întreprindere, d-nii: P. 
Dmescu, Georgescu-Aria și Gh. 
Bănică.

Fabicarea produ
selor de slm'gerie, 
patiserie și cofetărie, 

interzisă
Subsecretariatul de stat al a- 

provlrlonărll comunici i
Pe data de 16 August 1946 se 

interzice pe tot cuprinsul țârii incit - 
siv municipiul București și sub
urbanele sale fabricarea, vânzana 
și consumul chiflelor, cornurilor, 
covrigilor, priiturilor șl ailor pro- 
d ise de cofetărie, patiserie, plă
cintărie și simigerie dn ftină din 
cere de. atât în restaurante, cofe
tării, plăcintării, simigerii, Jăptării 
sau alte localuri cât și în ghere- 
tele de pâine sau pe străzi.

Nerespectarea acestor dispoziții 
va atrage, pe lângă alte sancțiuni, 
șl oonfIscau-a produselor.

INCADRAȚI-VÂ 
tn rândurile

OEMOCRAȚIEI!
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HOTARELE ROMÂNIEI NU SE MAI DISCUTA

Paris In cadrele unei

Problema granițelor dintre România șl Ungaria 
„O chestiune fără obiect**.

Declarațiile dlul Gheorghe Tătăreștii făcute la 
conferințe de presă

aceea de a se consacra operei de 
civilizare a lumii și pentrucă do
rim să ne devotăm și no’ acestei 
opere cu forța morale mărite".

* ♦ *
PARIS. — Dopă declara

țiile făcute presei de d. Gh 
Tătărescu, ministrul de ex
terne al României, diferite 
grupuri de ziariști au pus 
întrebări delegaților Români
ei la conferința dela Paris. 
Tov. Voitec ministrul educa-

PARIS. — D. Gheorghe Tătă- 
rescu ministrul de externe al 
României, a ținut Luni dim. o 
conferință de pre>ă la ambasada 
României din Paria.

Răspunzând unor întrebări pu
se în legătu'ă cu pretențiile teri
toriale ale delegației ungare re
feritoare la frontierele Transilva
niei, ministrul de externe al Ro
mâniei a precizat că «pentru 
România această chestiune 
este fără obiect și că nu ne 
rămAne decât si regretăm re
centa demonstrație ’a delega
ției ungare In legătură cu o 
problemă eare a Încetat de a 
mai fi o problemă".

In continuare d. Gheorghe Tâ- 
tărescu a combătut teza maghiară 
referitoare la înființarea unul 
organ de control al vieții mino
rităților care «nu ar face decât 
să agraveze șl să prelunge
ască la infinit, prin implicații 
și repercursiuni neprevăzute, 
conflictele intre minoritățile 
și majoiitățile care trebue să 
se înțeleagă Intre ele odată 
pentru totdeauna, fără inter
mediari".

Rcferindu-se apoi la punctul 
nostru de vedere asupra organi
zării vir ții Internaționale de mâine, 
dl. Gheorghe Tătărescu a decla
rat :

Aderăm cu toată convingerea 
șl cu toa'â buni credlnțj noift'ă 
la prlnctp'He Chwtel Națiun'l <r 
Unite șl așteptam cu nerăbdare 
ziua In care ne va fl dat să luăm 
loc tn organizația lor, fericiți de 
a participa la Instaurarea păcii 
tata e și definitive,

Credincioși acestui ideal de 
pace, ne ridicăm împotriva 
blocurilor împotriva tuturor 
blocurilor Oricare ar fi pozi
ția pe care ele ar ocupa-o în 
spațiul politic, departe de a 
fi focare de concordie șl de 
cooperare, blocurile nu pot 
„dimpotrivă" să cuprindă alt
ceva decât sămânța u și a 
discordiei. In ce nu pr vește, 
nu conc peni de cât un singur 
b oe care ar putea să fie cu 
adevărat binefăcător, acela 
la sânul căruia ar fraterniza 
toate națiunile, mari și mici, 
fără exce ți: șl are prin a- 
cest fapt fi m măsură să 
îndeplineis ă poruncile justi
ției sociale și inter ațK><nie. 
Bună stare pun’ru toți oame
nii, just țe pi ntru toate na 
țlunde — iată idealul pentru 
care ne-er plăcea să lucrăm 
în sânul acestui bloc suveran.

In sfârșit, — și acesta va fl 
uhimul nostru cuvânt — dacă 
suntem nerăbdători să semnăm 
tratatul de pace, este penlrucă 
doii.j iu înfrigurare să ne r< luăm 
io ui între națiunile care consideră 
ca unică noblețe a ex’stențel lor,

23 August la Paris
Legațla română dela Paris 

va sârbâtori, printr’o mare 
recepție, aniversarea a 2 ani 
dela actul istoric din 23 Aug. 
Vor fi Invitate Dumeroase 
personalități, printre care șl 
membrii delegațiilor la Con
ferința celor 21 națiuni. Fes
tivitățile se vor desfășura 
într’un cadru corespunzător 
marii importanțe a instaurăiii 
democrației în România.

Totodată se află că soci
etatea „France-Roumanle" 
pentru strângerea legăturilor 
Intre țara noastră și Franța 
va sărbători cu o deosebită 
solemnitate împlinirea a 2 ani 
dela eliberarea Franței. Se 
știe că marele eveniment s’a 
Întâmplat în zilele de 22—24

TEHERAN. —Găvanul sovie
tic a informat guvernul persan 
că ii va reda toate vasele persi- 
n-> 'de pe Marea Caspică folosite 

în vremea răzb'iiulnl.
*

CAIRO — Dc'«g".ția egipteană 

a respins iu unanimitate ultimele 
contra propuneri britanice prvind 
reîno’rra tratatului de allrniă ati- 
glo-egiptean.

*

PARIS. — Luni dim. a fost 
f zaU o pla.ă comemorativă pe 
fațada casei in care la 19 August 
1944 consiliul național de rezis
tență al Franței a luat hotărirea 
de a îrrdemi a populația franceză 
la răscoală. Au asistat primul 
ministru B dault șl președintele 
consiliului mțioral de rezistență 
Loriis Salllant. 

ției naționale, a dat amănute 
in legătură cu situația școla
ră șl reforma Învățământului 
iar tov. Lotar Rădâceanu mi
nistrul muncii a dat amănunte 
asupra nouel legislații munci
torești. Tov. Lucrețlu Pălrăș- 
canu ministrul justiției, 
pus situația minorității 
re din România și a 
inutilitatea clauzelor
de Gyongyosi ministrul de 
externe maghiar.

a ex- 
unga- 
arătat 
cerute

August, coincizând cu elibe
rarea României de sub jugul 
hitleiist.

Agravarea situației la Calcutta
Numărul morților și răniților crește necontenit
CALCUTTA. — Din 

Bengal se anunță că si
tuația la Calcutta conti
nuă să se înrăutățească.

Numărul morțflor șl 
rănițior crește neconte
nit.

Calcutta se află acum 
complet izolată de restul 
Indiei.

CALCUTTA. — Cu ca
davre presărând străzile 
șl cu răniți ce continuă

LO’IDRA. — Purtătorul 
cuvânt al ministerului de externe 
briiai i; a de .tarat că trupele en
gleze au rămas în Grecia la do
rința guvernului grec, care ar 
dori î icJ prezent ' lor.

*
MOSCOVA. — D legația tine

retului Italian a părăsit Mos-.ov: 
di pă o vizită de o lună de zile 
în Uniunea Sovietică,

*
NUERENBERO. — Se duc In 

prezent negocieri între delegații 
Statelor Unite, Uniunii Sovietice, 
Mirei Britanii și Franței în le
gătură cu problema dacă se va 
pregăti sau nu, un al doilea pro
ces Internațional al marilor crimi
nali de război naziști. Cu aceantă 
ocazie ar urma să apară în fața 
Tribunalului mal mulți industriași 
germani de frunte.

Imprimeria județului Hune.loara Dsva 696—1946,

Lucrările conferinței de pace 

Ședința comlsiunl politire
$i teritoriale pentru România 

tice și teritoriale pentru Ita
lia, n’a avut decât un carac
ter preliminar.

* * *
WASHINGTON. — Gu

vernul Statelor Unite se o- 
pune oricărei amânSri a se
siunii O. N. U. Guvernul 
Statelor Unite nu vede nici 
o piedică ca adunarea gene
rală a Națiunilor Unite și 
Conferința de Pace să aibă 
loc simultan. ** *

BELGRAD. — Envert Ho
gea, președintele guvernului 
albanez, a sosit Luni la 
Belgrad In drum spre Paris 
unde va conduce delegația 
albaneză la conferința păcii.

PARIS. — Comisiunea po
litică și teritorială pentru tra
tatul de pace cu România 
și a deschis ședința Mărfi 
dim. la ora 10,20 sub pre
ședinția lui Manuilski având 
la ordinea de zi alegerea ra
portorului și stabilirea proce
durii de lucru. Nefiind nici o 
propunere pentru desemnarea 
raportorului, această chestiu
ne a fost amânată pentru 
ședința următoare, S’a stabi
lit apoi că proectul tratatu
lui de pace cu România va 
fi discutat articol cu articol 
după cum urmează: pream
bulul, articolele dela 1 — 10, 
dela 11 — 35, în sfârșit 
restul articolelor și anexa 
Nr. 1.

♦ * ♦
PARiS. — Ședința de 

Marți dini, a comisiunli poli- 

a fi evacuați, Calcuta pă
rea în noaptea de Dumi
nică spre Luni Ca un oraș 
aflat în zona de luptă

Puternice detașamente 
britanice patrulează pe 
străzi, înarmate cu mi
traliere. Se pot vedea și 
tancuri.

In cursul zilei de Du
minică mașinile pompie
rilor au fost chemate să 
stingă 400 de incedii.

— In Olanda se ridică 
valuri de proferte 

trupe in

și cetățeni 
la 
cu 
In-

HAGA. 
din nou 
împotriva trimiterii de 
Indonezia.

Două mii de soldați
organizat o manifestație 

Amsterdam purtând placarde 
inscrloțla: «Libertate pentru 
dnntzia".

*
BUCUREȘTI. — D. Dr. Petru 

Groza președintei!, inutilului de 
miniștrii a primit Marți dim, la 
preșidinția consl iului de miniștrii 
In audiență separată dr d nii 
general Vasiliu-Rășcanu, minislru 
de război, g'neral aviator Ema- 
noil lonescu, subsecretar de stat 
al aciulu', Emil HâțKgann, minis
tru de stat și o d< legație a tine
retului d.mocrat român care a 
participat la lucrările de refacere 
din J 'goslavla.

TrâlascS în veci prietenia 
între România $1 Uniunea 
Sovietică salvatoarea si 
sprljfnltoarea noastră?

Palestina.
0 tară îi care nimic 
nn trece ne cenzurat

LONDRA. — D-rul Weiz- 
man, președintele Organiza
ției Sioniste a făcut urmă
toarele declarații:

„Nu poate fl socotită nor
mală viața liitr’o țară In ca
re orice cetățean, fruntaș 
politic sau simplu lucrător, 
poate fl arestat fără nici un 
motiv de primul soidat sau 
ofițer, Intr’o țară în care ni
mic nu trece necenzurat și 
în care închisorile șl lagărlle 
sunt pline de mii de bărbați 
și de femei ce zac de luni 
de zile șl așteaptă să fie ju
decați ș’ eliberați*^

Cu ocazia plebiscitului

U. 5. A.
$1 Marea Britanic 

nu vor trimite 
observatori 

în Grecia
NEV-YORK. — Depar’smr, tut 

de Stat a decimat invitația adre
sată de guvernul grec de a tri
mite observatori la plebiscitul mo
narh ei care va avea loc ia I 
Scptetrbde în Orecia, invocând 
diferit motive de ordin Lhnlc.

Marca Britanic a dat un rls- 
puns asemănător.

Trăiască Armata 
Română 

înfrățită cu ponorul I


