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Un pasînainte spre consolidarea
proprieță{ll țărănești \

Exploatarea sălbatică pc ca
re marii latifundiari o exercitau 
eu ferocitate asupra țărănimii 
iobage se izbea puternic 
dorința de emancipare și afir
mare a milioanelor de proletari 
ai satelor. Starea țărănimii era 
disperată. înaintea grapei erau 
înjugați oameni, iar când — o- 
mul anic.^1 maltratat, iși dă
dea sufletul sub jugul greu al 
muncii, văduva și copiii luî e- 
rau alungați din sat de către 
stăpânul moșiei. lobăgimea nu 
avea nici o putință de a ce apă
ra și de a pune stavilă lăcomiei 
hrăpărețe a moșierilor.

Nemulțumirile cele inai mari 
au fost între țăranii din Țara 
Zarandului, deoarece aici se a- 
flan cei mai mulți iobagi ple
cați depe moșiile nobililor. In 
fruntea celor nemulțumiți și ce- 
lora care duceau din greu jupul 
mtirr ii degradante, s’au pus ță
ranii : Horia, Cloșca și Crișan, 
cari au pornit lai nptă pentru 
revendi ărde sacre ale țărănimii. 
Dușmanii norodului prin forța 
armată de care dispuneau, au 
reușit a înăbușe răscoala în 
sânge A curs mult sânge și 
chinuri grele au răsplătit lupta 
dreaptă a acelor care luptau pt 
o soartă mai bună. Conducă- 
toiii revoluți iau fost întem.ii-

Ech'ne de difuzare
au răspândit la 23 Augus:

ziarul n stru la Deva^s
h ziua de 23 August a.c 

P.C.R O ganlzația Deva, a 
orgiufzat 6 ech pe de difu
zare a ziarului nostru.

S’au remarcat tov.: Wolf 
Augustin, Ciura, Huszar, Du
cerile, Dr. Halmoș Livia, Ing. 
Kalman cari !n frunte cu tov. 
Lazâ& Simion — responsabi
lul de presă al Regionalei 
Valea-J'ulul, au difuzat un 
număr mare de ziare contri
buind în feiul acesta la difu
zarea presei de partid.

Faptele acestor tov. sunt 
demne de urmat de toți cei
lalți tov., membrii de partid, 
din toate organizațiile regio
nalei, putând astfel să con
tribuie la răspândirea cu
vântului partidului in mas- 
sele largi populare. 

țați. Crișan după ce mărturi
sește cu mândrie că a pus mâ
na pe armă ca să distrugă vi- 
perile moșierești cari sugeau 
sângele poporului, se sinucide 
în închisoare. Horia și Cloșca

rezistând celor mai drăcești tor
turi, sfârșesc pe roata sdrobi- 
toare de oase vii.

Acei sta a fost epilogul tra
gic al mișcării țărănești desfă
șurată de cei Irei martiri Ho
ria, Cloșca și Crișan.

Lupta pentru pământ dusă 
contra regimului moșieresc, de 
către țărănime dealungul vea
curilor a fost continuată cu a- 
ceiaș tenacitate. Roadele ei fruc
tuoase au putut fi culese însăj a 
bea în zilele noastre,când această 
massă vie a plugărimii și-a gă
sit aliatul său firesc și loial, în 
marea forță a muncitorilor, or
ganizați și ca rezultat fericit al 
acestei unități de acțiune, visul 
secular al țăranului umilit, e- 
xploatat, furat de propria sa 
muncă, .’a realizat, sub regimul 
care reprezintă aspirațiile între
gului popor — guvernul dr. 
Petru Qroza. Astefl numai după 
câteva zile dela înscăunarea a- 
cestui guvern, satisfăcând co
mandamentul istoric și social al 
ceasului și în conformitate cu 
angajamentele pe care și-lc 
luase, in ciuda partidelor „isto
rice" în frunte cu M,aniu Și Bră- 
tiariu, care se vedeau, direct a- 
meriințate, s’a realizat reforma 
agrară dându-se țăranilor pă
mântul pe care îl munceau din 
moși, - strămoși fără .a putea 
să-i folosească roadele, și fă- 
cându-i deplini proprietari pc o- 
gorul Idr-
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Intr’un cadru solemn a avut loc 
Vineri în întreg jud.țul Hunedoara

I

finivemraa zilei de 23 Aug ust
Ay participat zeci de mii de celăfenl de toatev' 

categoriile sociale /]
Aniversarea de dat ani dela fâtilrlrea marelui act istoric 

din 23 August 1944, a fost s<? bătorltă anul acesta în 
toate centrelr Judrțalut Hunedoara — ca pretutindeni în întreaga 
țară — cu un fast deosebit.

P egâtttâ șt organizată de Blocul Partidelor Democrate 
serbarea s’a bucurai de o participare masivă de cetățeni, Au ve
nit muncitorii an fabrici, birouri șt uzine cu steagart șt placwde 
în frunte, țăranii dn satele dtmp-ejur tmbrdcațl în haine de sărbă
toare, intîle tuaill șt armata progresistă înfrățiți cu popo'ul mun
citor dtla orașe și sa’e. Dar parcă șl natura vrea să contrtbule 
la marea bu. urle șt sărbătoare națională a poporalul român și 
a națtom ttriillnr conlocuitoare. Duoă săptămâni de secetă și căl
dura sufocant* Iotă că a căzut o ploaie binefăcătoare lor adie
rea vân\u ui în care steagurile mu ticolore fâlfâie mojestos face 
ca atmosfera sf fie plăcută.

Pe fețele cetățenilor se putea vedea hotărârea ca libertatea 
dobândttă pr n atâtea jertfe la 23 August 1944 să fie apărată 
și consolidată. „

LA DEVA
Încă din ajuo casele cetățeni

lor sunt împodobit^ ca Icznki, au 
fost arborate steagurile; național 
și ale națiunilor unite, Iar In vitri
nele magazinelor au fost așezate 
tablourile M. S. Regelui, a Ge
ne* allsslmnlui Sta'lo și a d-lui 
prlmmlniatru Dr. Petru Groza,

Ctg 1946 QTlmu! contîgent al păcii 
a depus jurământul de credință Reg-lui și Țării 
Decorarea ostașilor care au participat la luptele 

depe frontul antihitlerist

In ziua de 22 August a. c., 
la orele 10 a. m., pe platoul 
Reg. 3 Yrans., 300 de recruți 
din ctg. 1946, primul contin
gent al păcii, din Rag. 3 Traiis. 
și Legiunea de Jandarmi din 
garnizoana Deva, îutr’un cadru 
de înălțătoare solemnitate, au 
depus jurământul de credință 
pentru Rege și Țară.

La so'emnitate au participat: 
dd Augustin Almășan pre
fectul județului, maior Koberni- 
ccnco comandantul comisiei â- 
liatc d control din localitate, 
comandanții și ofițerii unită
ților din garnizoană. După ofi
cierea serviciului divin de către 
preoții tuturor confesiunilor, 
confe. sorul garnizoanei preotul 
(irosii a ținut o tihrantă cuvân
tare în cârd a arătat importanța 
pe care o constituie jurământul 
de credință în viața ostașului. 
Se proccază la depunerea jură
mântului. Ostașii cu mâna pc 
stindard rostesc tradiționalul ju
rământ de credință nestrămu-

23 Aug. 1946 dimineața.
Primii sosecc Ceferiștii din Si- 

merla în frunte cu tov. Muscala
giu Marfa preș. Slnd. C. F. R. 
cu rmzica, drapele și placsrde. 
Sunt peste 2500 și cnm trec prin 
oraș tntr’un marș cadențat cetă
țenii îi fnsoțeac cu priviri de ad
mirație pentru forța Jor organi- 

tată Regelui Țării și legilor 
După jurământ au, vorbit: dd. 

col. Stoiencscu comandantul 
Reg. 3 Trans. și Locot. Vtil'i’.n 
Viorel comandantul adjunct al

ț Continuare tn pag. 2-a

COLȚUL ISTORIC

PRO TESTE...
In noaptea de 22 spre 23 

August șl in ziua de 23 
August a. c , asupra Jude
țului Hunedosra a căzut o 
ploaie binefăcătoare,

Sesizat de faptul că a- 
ceasta coincide cu ziuă în
ceperii campaniei electo
rale a B P. D. tn acest 
județ, comitetul județean 
Hunedoara al P.N.Ț. Ma- 
nlu căutând cauiele acestui 
fenomen, a constatat dela 
început — că la mijloc nu 
ei altceva decât o nonă 
manevră electorala a B. 
P. D.-ulul, prin care în
cearcă să compromită ma
rele Partid Național Clo- 

coirsc (pardon ȚărăneS') 
al celnl Mal Mare Ștaif, 
Omul do granit, Omul și 
Mârțoaga, etc. lullu Manlu 
șl al Celui Mal Mare Tză- 
ran, I. Mlhalache-Volun- 
taru.

lată cum înțelege B.P, 
D. să deschidă campania 
electorală, In județul Hu
nedoara.

Știe oare guvernul de 
largă concentrare demo
cratică Dr. Petru Groza 
de aceasta șl așa înțelege 
să respecte hotărârile dela 
Moscova î

Față de perfida maievră 
bepcdlslă, comitetul aus

zată Vin și muncitorii dela „De- 
rubau" organizațiile patriotice și 
profesionale șl partidele politice 
comDrmentc aie Blocului Partide
lor Democrate.

Intre timp au sosit și țăranii 
din jur care au venit intr’un nu
măr mare să sărbătorească în ca
pitala județului ziua de 23 Au
gust 1946.

începe serbarea
Serbarea este deschisă de tov. 

Gâiboveanu Simion președintele 
județean al B. P. D. care dă cu
vântul d I prefect al jud. Hune
doara Dr. Augustin Almășan.

Cuvântarea
dl. prefect Dr. Almășan
Primit cu aplauze — d-sa face 

istoricul luptei duse de poporul 
român și națioualitățile conlocui
toare dela terminarea primului 
război mondial impotriva reacțiunli 
reprezentată prin partidele .isto
rice" care an subjugat poporul 
muncitor dela orașe și sate și 
au netezit drumul fascismului în 
țara noastră.

La 23 August 1944 — spune in 
continuare dl. prefect — reacțiu- 
nea a fost bătuta. Cu ajutorul ne
precupețit al Armatei Roșii care 
a înainiat până în inima țării 
ș! piin actul curajos al M. S. Re
gelui Mlhal I. care a ascultat vo
cea adevărațllor patrioți țara 
noastra a putut fi silvată din 
ghiareie dictaturii hitleristo-anto-

— Continuare tn o 3 —

arătat al P.N.C, 'n frunte 
cu Iile Lazăr, marelo re
zistent din .Sumanele 
Negre” președinte al org. 
județene, a semnat un me
moriu de protest (In trei 
exemplare), un exemplar 
fiind Înaintat guvernului, 
al doilea Comisiei Aliate 
de Control, Iar al treilea 
d-Iui Tsaldarls, delegatul 
Greciei la Conferința dela 
Paris, pentru al supune 
Consiliului de Securitate 
al O. N. U spre a se lua 
măsurile necesare împo
triva aceste criminale pro
vocări.

loan Rusneac
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'■«l'ZOR.I MOIaWR PENTRU

Ce cantltătl de cereale trebue să predea fiecare plasă din județ
Activitatea Comisiei de Coordonare a Colectărilor de cereale 

din județul Hunedoara

% ImpărțiPEfl titlurilor de proprietate, 
un pas înainte spre consolidarea 

proprietății țărănești

lo urma consfătuirii ținută în 
xlua de 17 August a. c. de Comi
sia de Coordonare a colectărilor 
de cereale din județul Hunedoara 
t’a hotărât ca fiecare pretură din 
județ să colecteze o cotă fixă de 
cereale după suprafața de însă- 
mânțărl a plJșilor.

Confonn acestei hotărâri, Ser
viciul Economic Județean a dat 
dispozlțiunl tuturor Preturilor din 
județ ca să colecteze cotele obli
gatorii de grâne dela: toți pro
prietarii de mașini de treerat, dela 
morile țărănești precum și dela 
producătorii cari au surplus de 
cereale, conf. dlspozițiunilor date 
di S. S. A. Cota obligatorie de 
oolectare pen'ru frecare pretură a 
fost fixată in vagoane după cum 
urmează:

așteaptă cu nerăbdare ajutorul

Pretura Grâu Se
cara

N
O

N

O

Hiteg . . 140 24 5 17
Hunedoara. 130 4 8 22
lila . . . 135 0,5000 21 17
Oră știe . . 165 0,2740 5 22
Petrojeni . 0,45# — — —
Pul . . . 46 24 3 8
Sarmlsegetuz 35 41 4 9
Bila d» Criț 77 0,5400

1
2 18

Brad. . . 152 4 27
Dobra . . 89 0,1350 7 13
Deva . . 205 0,8800 24 11
Miile de țărani loviți de se :etă

(1 muncitorii d (n uzi ne și blrouri,

un dinam dela 100 220 W, 
șl dela 20-40 A. chiar 

dacă este în stare de nefuncțlocare.
A se adresa la administrația 

ziarului, 3—3

Scrisori din U, R. S S.

„COMBINA" MINIERĂ
1. ȘAPOVAL

Cel de al patrulea pțan cin
cinal acordă mare atenție me 
canizării proceselor grele de 
muncă în cadrul industriei car
bonifere a Uniunii Sovietice.

Pentru ca cărbunii să fie 
transformați dintr’un masiv mo
nolit, precum se prezintă în 
vână, într’o massă fărâmițată și 
să fie transportați la suprafața, 
este necesară efectuarea unei 
serii de operațiuni, multe din
tre care au și fost în ultimii ani 
mecanizate în cutare sau cutare 
grad. Cu toate acestea, desfa
cerea cărbunilor din vână, fă
râmițarea lor și încărcarea în 
transporturi rămâne încă și în 
prezent cea mai grea operație.

Inginerii minieri ai U. R. S. 
S. au hotărît să lichideze a- 
ceastă grea operație manuală. 
In U R. S. S. au fost construite 
câteva mașini foarte ingenioase 
— combine miniere — care e- 
xecută concomitent cele trei o- 
perații menționate mai sus! Pro- 

nostru. Flecare cetățean este deci 
dator să predea cât mai repede 
cotele de cereale prevăzute de

Noul regim al morilor țărănești
Subsecretariatul de Ștat al 'A- 

provizionării a dat o decizie, 
prin care se interzice morilor 
țărănești să extragă făină cer
nută, irimic, tărâțe sau alte pro
duse asemănătoare. D? aseme
nea, se interzice morilor țără
nești cu valțuri’ și site a măcina 
faină prin sistemul remăcinării 
semi-fabricatelor. Morile țără
nești vor fabrica numai făină 
cu extracție 100 la sută, adică 
în amestec cu tărâțele.

Sitele de cernut ale morilor 
țărănești vor fi asffel amena
jate, ca să producă un singur 
tip de făină amestecată cu tă
râțele ce se vor Scurge iprintr’un 
singur tub direct în sacul măci
nătorului.

Funcționarea sitelor, burate- 
lor la morile țărănești este in
terzisă. La morile țărănești cu 
valțuri se vor adapta la plan- 
sichter jghiaburi colectoare du
pă modelul indicat de Minister. 
La morile țărănești cu valțuri 
deservite de burate se vor a- 
dapta tuburi centralizatoare a 
produselor finite, spre a delvita 
un singur fel de făină integrală.

iMorille țărănești vor fi in
spectate de organele de control, 
aplicându-i-se sigilii astfel încât 
să nu se poată produce alte 
calități de făină.

jMorarii sunt obligați să-și a- 

bele făcute pe teren cu aceste 
mașini, au evidențiat funcționa- 
rea lor stabilă și de nădejde.

La vâna Novo-Mospino, din 
Bazinul Uonețului, a avut loc 
încercarea unei mașini de tăcre 
și încărcare a cărbunilor (com
bina minieră, eoni truită de in
ginerul E. Abakumov.

Probele au vădit că această 
mașină poate fi ușor adaptată 
în vederea fracționării în stra-r 
turi de diferit; grosime, chiar 
la una și aceeași vână. In ca
zul micșorării sau in tririi gro- 
simei stratului, tăcrea se regu
lează prin schimbarea poziției 
pieselor de tăere a inașinei și 
a barei de fărămițare.

Piesele de tăere a mașinci 
sau „barele”, cum1 sunt denumi
te In literatura tehnică, au o 
construcție foarte simplă și un 
coeficient înalt de acțiune utilă.

[Mișcarea tuturor pieselor de 
tăere, fărămițare și transpor
tare a cărbunilor este înfăptuitfi 

lege. Numai astfel vom putea în
lătura foam»tea care amenință re
giuni Întregi tile tării.

dapteze instalațiile și să urme
ze fără abateri dispozițiunile le
gale Abaterile vor îi sancțio
nate conform legii sabotajului, 
oprindu-se tot deodată și func
ționarea morii.

Primul dg. al pficll
Urmare din pas. 1. —

E C. P.-ului, arătând pe rând 
semnificația actului pe care îl 
săvârșesc ostașii prin depune
rea jurământului. In numele re
cruților din Ctg. 1946, a răs
puns soldatul T. R. Doda Petru, 
care făcându-s« interpretul ca
marazilor săi și-a luat angaja
mentul solemn să păstreze cu 
sfințenie jurământul făcut. La 
urmă dl. maior Kobernicenco a 
înmânat distincția „Victoria’1 
ostașilor care au participat la 
luptelb depe frontul antihitle
rist

A urmlat apoi o masă comu
nă, după care ostașii Reg. 3 
Trans. au executat un select 
program1 artistic.

Festivitatea a luat sfârșii! în- 
tr’un cadru de cald patriotism 
fiecare recrut simțindu-se mân
dru de rolul său de ostaș cre
dincios în noua armată demo
crată, pavăză a drepturilor câ
știgate cu atâta jertfă de po
porul român.

cu ajutorul unui r'eductor, pus 
în funcțiune demn puternic mo
tor electric. Mutarea mașinci se 
face cu ajutorul unui cablu, ca
re se înfășoară pe o tobă, si
tuată în partea dinainte a ma- 
Șinei. t L

Dinții (bara) ascuțiți de o- 
țel rod stratul de cărbuni, fă
când în el crăpiaiuri și des- 
părțind astfel un masiv de căr
buni de strat. Pe lângă aceasta, 
masivul de cărbuni este tăiat în 
câteva părți și fărâmițat de o 
bară specială adaptată în acest 
scop.

Cărbunii tăiați de strat și 
fărâmițați nimeresc pe trao 
sportorul vertical al mașinci. 
Transportorul încarcă cărbunii 
în convcer, care la rândul lui 
îi încarcă în vagonetc. O lo
comotivă electrică transportă 
vagonetelc dealungul galeriei 
înspre curtea minei. Dc aici ele 
sunt ridicate la suprafață de 
ascensoare puternice.

In decursul celor 13 zile cât 
au durat probele, mașina a tă
iat peste 1300 metri, extrăgând 
peste 1.600 tone de cărbuni. 
Productivitatea mașinci este dc

Urmare din pag. l-a

Reforma aceasta s’a deosebit 
fundamental de cele anterioare. 
Reforma agrară de după pri
mul războiu mondial nu a fost 
dusă până la capăt. Nu au fost 
lichidate rămășițele feudalismu
lui. Ea a fost făcută pentru a a- 
runca praf în ochii țăranilor, 
spre ai putea deposeda din nou. 
In scopul de’ a nu S'e mai putea 
realiza această înșelătorie, Blo
cul Partidelor Democrate a în
scris în Platforma-Program, a- 
cordarea de credite ieftine păn 
tru plugari pe termen lung pen
tru procurare de vi,te și unelte 
și degrevarea sarcinilor fiscale.

In bună parte cele prevăzute 
în Platforma-Program au înce
put să fie realizate.

Și însfârșit, pentruca refor- 
|ma agrarâu înfăptuită să fie a- 
părată și întărită precum spune 
și Platforma-Program a Blocu
lui Partidelor Democrate: „Go
spodăria țărănească având la 
bază proprietatea individuală a 
pământului va fi apărată și în
tărită”, s’a hotărît grăbirea lu
crărilor definitivare a reformei 
agrare astfel ca cel mai târziu 
până la sfârșitul 1 linei August 
toate titlurile de proprietate să 
fie distribuite.

Primul ministru și colabora
torii săi au distribuit asemenea 
titluri aproape în toate centrele 
tării. Azi Dyminică 25 August 
dl. prim-ministru dr. Petru 
Groza însoțit de membrii gu
vernului distribue în. cadrul junei 
solemne manifestații titlurile de 
proprietate și țăranilor împro
prietăriți ai jud.-lui Hunedoara 
pecetluind prin aceasta un act 
de dreptate socială pentru ță
rănimea noastră.

Ziua de 25 August înseamnă 
deci pentru țărănimea hunedo- 
reană încoronarea strălucită a 

35 — 40 tone pe oră (producti
vitatea proectată c de 50 tone 
pe oră).

In locul celor 8 — 10 mineri 
cari efectuau înainte munca dc 
fărămițare și încărcare a căr
bunilor într’un schimb, mașina 
este deservită, (pe lângă me
canic) de doi oameni. Aceștia 
dm urmă curăță cărbunii mă
runți, ce cad din mașină : massa 
principală dc cărbuni este făiă- 
inițată și încărcată în convcer 
cu mașina însăși.

Combina, minieră, construi
tă de muncitorii sovietici, dc- 
schi: de o nouă pagină în pro
gresul tehnic al industriei car
bonifere. Aplicarea acestei ma» 
șini combinate la mina Novo- 
Mospino a impus o organizare 
mai bună, a întregului sistem de 
muncă în mină: au fost schim
bate incto-delc de întărire și de 
transport; cu totul altfel au fost 
dislocați și muncitorii. Munca 
dc extragere a cărbunilor se a- 
seamănă aici cu aceea a (convee- 
rului de montare la o marc uzi
nă de mașini. I inia carierei e 
absolut dreapta. întăririle se fac 
după un plan fixat dinainte M.Î- 

luptei începute pe aceste me
leaguri de Horia, Cloșca și 
Crișan și continuată cu succes 
de „Frontul Plugarilor” în 
strânsă alianță cu proletariatul 
dela orașe unit în F. U. M 
pentrucă în această zi legea ca
re dă drept de proprietate țăra
nului asupra pământului său 
este consfințită prin distribui
rea tillur'lor de proprietate în- 
deplinindu-se visul de veacuri a 
țăranului nostru.

Tot în această zi are loctles- 
velirea monumentului celor trei 
apostoli ai plugârimh Horia, 
Cloșca și Crișan, care constituie 
o adevărată sărbătoare; a!ât pt 
țărani' hunedoreni cât și pentru 
țărănimea întregei țari , pentru 
binele căruia au luptat și s’au 
jertfit.

[Muncitorimea hunedoreană, 
Partidul nostru Comunist care 
dela înființarea sa luptă pentru 
o colabora^ cât mai strânsă 
între muncitori și țărani și care 
se află pe linia de luptă a lui 
Horia, Cloșca și Crișan s irb'ă- 
toreșște această zi împreună cu 
țărănimea județului nostru cu 
convingerea că lupta începută 
va fi dusă până la zdrobirea! de
finitiv i a tuturor acelora care 
vor mai încerca să răpească ță
ranului pământul, să înrobească 
poporul muncitor dela orașe și 
sate iar în alegerile care vin să 
zdrobească clica reacționară m'a- 
nisto-brătieristă curățind astfel 
drumul poporului român spre 
o viață prosperă liberă și fe
ricită.

incadrați-vA
în rândurile

DEMOCRAȚIEI!
(na e bine luminată, liniile ferate 
ce duc înspre locul de tăere 
al cărbunilor sunt în . perfecta 
ordine. Mașina a ușurat munca 
grea a minierilor.

După efectuarea încercărilor, 
uzinele dc utilaj minier au în
ceput fabricarea în seric a a- 
cestor mașini combinate. Noile 
mașini vor fi întrebuințate la 
diferite mine ale bazinurilor 
carbonifere ale U. R. S. Ș. A- 
ceste mașini dau un efect de 
producție deosebit de mare la 
straturile cu pantă ușoară, cu 
condiția unei tării mediî șî la 
cele moi cu o grosime suficien
tă

Consider - ne-a declarat 
inginerul B. Abakumov — că 
am izbutit să găsesc un drum 
just pentru a rezolva cu succes 
sarcinile puse de legea noului 
plan cincinal și anume mecani
zarea pe scară largă a procese
lor grClc dc muncă în cadrul 
industriei carbonifere și în deo
sebi mecanizarea muncii dc fă
râmițare și încărcariq a călrbuiți- 
lor.
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VIAȚA MUNCITOREASCĂ
Cum se infăptuește platforma-program a B. P. D.

Punerea In funcție a unui nou 
cuptor „Siemens>Martin“ / 
cu o capacitate de 75 tone de oțel pe zi la Y

„U. F. H.“ din Huedoara

Aniversarea zilei de 23 August

Prifl grija guvernului și prin 
voin(a de muncii a muncitorilor 
și techolcienîior, „Uzinele de Fier 
ale Statului* dia Hunedoara sunt 
tn plină redresare technică și e- 
conomică. Nu au trecut decât 
puține zile de când un furnal în
alt a fost pus tn funcțiune, mă
rind producția de fontă a uzine
lor, cu 300 Ic sută ș! fală că acum 
un cuptor „Siemens Martin", 
cu o capacittte de producție de 
75 tone de ofel pe zi, refăcut cu 
materiale noi, sosite din Ceho
slovacia, a fost pus tn funcțiune.

Solemnitatea aprinderii noului 
cuptor a’a făcut Miercuri 21 Au
gust a. c. In prezenta muncitori
lor, technlcieniior, inginerilor și 
a direcțiunii generale a uzinelor.

Șeful oțelărlel log. Tudorlcă 
într’o scurtă cuvântare, după ce 
trece tn revlslă timpurile grele 
prin care a trecut oțelăria dela 
23 August 1944 până In prezent 
din lipsă totală de materii prime 
șl materiale refractare necesare 
elaborării otelului, arată meritele 
direcțiunii generale a uzinelor, 
care s’a sbitut cu toate greutățile 
pentru a putea obține devizele 
necesare achiziționării materialu
lui refractar din Cehoslovacia.

Tov. leg. Paraschlvescu direc
torul general al uzinelor, luând 
cuvântul, mulțumește muncitori
lor și șefului secției oțelărle, 
pentru munca depusă tn condiți- 
unl extrem de grele timp de doi 
ani, pentru ca, cu toată lipsa de 
materiale ojelârla U.F H. să nu 
se închidă șl producția de otel 
oricât de scăzută, să fie prezentă 
pentru reconstrucția tării.

Primim 
spre publicare 
următoarele:

Subsecr. de Stat al Aprovizionării 
Oficiul Economic Județean 

Hunedoara Deva

Nr. 4381 — 1946.

Către
Redacția ziarului „ZORI HOI“ 

Deva
Of i Iul Economic [ude- 

țeon Hunedoata, face cu- 
noscat muncitorilor și func
ționarilor dela Economate 
că, rafiile alimentare, pu
blicate tn ziarul „Zori Noi“ 
Nr. 230 din 15 Aug. 1946, 
sunt provizorii și punerea 
lor In vigoare se va face 
succesiv pe cale de Decizii 
Ministeriale sau ordine ad
ministrative.

Până la apariția acestor 
Deciziuni, rămân in vigo
are rațiile actuale.

Deva, la 22 Aig. 1946. 
Directorul Of Ec. Ju(L Hunedoara, 

Vlorel N. Nlcolae.

„Acum — spune tov. dlr. g-ral 
— gratie concursului nelimi
tat dat de tov. ministru Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, situația s’a 
putut ameliora radical, obțlnân- 
du-se devizele necesare și pu- 
tâodu-se deci importa materialul 
refractar din Cehoslovacia",

In mijlocul aplauzelor generale 
tov. director general anunță că, 
peste o lună un al doilea cuptor 
„Slemeos Martin" va fi refăcut în 
întregime, cu material nou și se 
prevede chiar, int^un timp mai 
mult sau mai puțin îndepărtat, 
construirea a încă două cuptoare 
Siemens Martin de 60 tone șarjă, 
care vor transforma oțelărla U. 
F.H. In prima otelărie din tară.

Vorbitorul arată apoi că opera 
de redresare șl reconstrucție a 
U.F.H. nu se mărginește numai 
aici. Noua hală pestru turnătoria 
de otel electric, — la care se lu
crează din plin — va fl gata în 
cel mult două luni, permițând U. 
F.H. să fabrice piese turnate din 
o(ei da calitate superioară șl să 
contribuie astfel Într’o măsură 
sporita la îndeplinirea obligațiu
nilor armistițiului ale cărui co
menzi le satisface.

Iată cum, datorită muncii ne
precupețite a muncitorilor, technl- 
eienilor și direcțiunii generale a 
uzinelor șl sprijinului Intens dat 
de guvern șl in special de tov.

MUNCITORII DIN VALEA IIULUI, 
între țăranii din Batiz

Drpă o săptămână de muncă 
istovitoare, o echipă de muncitori 
din Petroșeni, s’a deplasat Dumi
nică 18 August a. c. în mijlocul 
țăranilor din comuna Batlz.

In ciuda încercărilor reacțiunii 
de a împiedeca adunarea țăranilor 
In curtea primăriei, unde munci
torii anunțaseră că-și vor expune 
programul, curtea a devenit ne
încăpătoare.

In fața țăranilor adunați, prie
tenul Pătrocscu Petru, președin
tele Frontului Plugarilor din co
muna Bztlz, a arătat scopul ve
nirii muncitorilor mineri în mijlo
cul lor.

A urmat apoi un program ar
tistic compus din cântece, execu
tate de muncitori îndelung aplau
date de (ăranl, după oare tov. 
Ardeleanu Axente, a arătat în
făptuirile guvernului Dr. Petru 
Groza.

Tov. Ungur Pompiliu, după ce 
a arătat felul In care „istoricii" 
au guvernat țara, amintind poli
tica lor antidemocratică șl suferin
țele poporului în trecut, a vorbit 
despre importanta alegerilor par
lamentare.

La Poliția din Deva se afla o po
șetă de damă, gătită. Păgubașul se 
poate prezenta la oficiul acestei Poli
tii pentru a o ridica la camera Nr. 5, 

Qh. Gheorghlu-Dfj, „Uzinele de 
Fler ale Statului" din Hunedoara, 
cu tot sabotajul vechii direcțiuni 
și greutățile întâmpinate după 
sfârșitul celui de al doilea răsboiu 
mondial au putut prin as'gutarea 
mijloacelor necesare producției, 
să depășească prodacția dinainte 
de războlu.

Platforma-program a B. P. D. 
care în „politica economică", ptr, 
„industrii* propune: „folosirea 
întregii capacități de producție 
actuală și desvoltarea ei în viitor";

„folosirea resurselor interne 
pentru procurarea materialelor 
prime necesare industriei";

„procurarea prin import atât 
a utilajului industrial necesar, cât 
și a materiilor prime care nu se 
găsesc in țara noastră";

„folosirea întregii capacități de 
producție a industriei metalurgice 
grei»"... etc., a fJSt îndepllnă în
tr’o foarte mare măsură, la „Uzi
nele de Fler ale Statului* din 
Hunedoara.

Continuându-se in acelaș ritm 
în care a foit începută munca de 
redresare și refacere economică a 
U. F. H„ prin muncă creatoare 
șl neprecupețită, uzinele din Hu
nedoara vor putea pe viitor să-și 
îndeplinească rolul lor de motor 
al dezvoltării industriei din țsra 
noastră.

log. Marc Brumă.

Țăranii din Batiz au rămas 
foarte mulțumiți văzând că mun
citorii sunt alături de ei în lupta 
ce o duc pentru distrugerea de
finitivă a clicilor grupate în jurul 
lui Manlu șl Brătianu, dușmanii 
Intereselor populare.

Tribunalul Hunedoara — Deva 
Corpul Portăreilor

Dosar de ex. 63—1946.
Eșlre Nr. 815 din 12 Aug. 946.

Anunț

Se aduce la cunoștința celor intere
sați că in baza jurnalului Nr. 2759— 
1946 al Tribunalului Deva scț. l-ca șl 
a procesului verbal de sechestru Nr. 34 
din 9 Mai 19<6, al acestui Corp de 
Porlarei, s’a fixat teimen de vânzare 
prin licitație publică pe ziua de 29 
August 1946, orele 16, înainte, la fata 
locului tn comuna Cuglr, jud. Hunedoa
ra, la domiciliul d> bilorulul, Pașcu Gh. 
zlș Paștiu, de profesiune croitor, când 
se va vinde pentru satisfacerea pre- 
tențlunilor creditorilor: August Geta 
șl soția Iul, Ghlzela, următoarea avere 
mobilă, proprietatea debitorului men
ționat: 1) Una maiă de brad pentru 
croitorie. 2) Una oglindă de perete, 
3) Clucl șăpcl colorate din stofă, 4) 
Una bucată de Btofă de bumbac surle 
de cca 3 m. 5) Una bucată de stofă 
bumbac marou de cca. 2 m., 6) Una 
purcea albă de cca. 8 luni.

Vânzarea se va face pe bani gata 
șl oblectela se vor adjudeca șl elibera 
acelora care vor oferi prețul cel mal 
mare ia ultima strigare.

Portărel principal,

Andrei Al. Braga

Urmare din pag. l-a 

nesciene sprijinită de Manlu și 
Brătlanu cu „technicieni". 6 
Martie 1945 alegerile care vin 
sunt lespedele și piatra grea 
aruncate pe mormintele acestor 
docil care nu vor mai Învia nici 
odală.

Cuvântarea d-lui prefect a fost 
subliniată cu lungi și ovaționate 
aplauze.

A vorbit apoi din partea ar
matei di. M»ior Comșa după care 
a luat cuvântul tov. Gârbovean 
Slmlon care a vorbit despre actul 
dela 23 August 1944 și realizări
le guvernului Dr. Petru Groza 
dela 6 Martie 1945 până în ziua 
de azi.

In încheiere tov, Gheorghe Ilie 
a cetit o moțiune care a fost 
votată în aplauzele celor peste 
5.000 de cetățeni adunați și tri
misă C. C. al B. P. D. aslgurân- 
du-1 de tot sprijinul în lupta du
să pentru refacerea și democra
tizarea țării.

Armata șl minlleslanțli cu mu
zicile în frunte au defilat apoi pe 
străziie orașului în aplauzele vii 
ale mulțimii.

O reușită serbare artistică 
organizată de A. P.

In cadrul programului din a- 
ceastă zi Apărarea Patriotică or
ganizația Deva, a prezentat du
pă masă în sala Teatrului Co
munal o reușită serbare artlstică- 
culturală.

Și-au dat concursul U.F.A.R.-uI, 
recruții dela jandarmi șl Reg. 3 
Transmisiuni.

Remarcăm impresionanta revistă 
compusă din 4 tablouri, In care au
torul ei — d. Lt. Doroga, — 
redă suferințele poporului din 
timpul dictaturii și, înlăptuiiile 
guvernului Dr. Petru Groza.

La reușita acestei reviste au 
contribuit d. Sorcăneanu Vasiie 
— recrut, — Benedek Adela și 
copilașul Dorel Burdea — copi
lașul unui Invalid de războlu — 
p r e c u m și orchestra Reg. 3 
Transmisiuni.

D-ra Aneta Almășan a recitat 
apoi o reușită poezie care a cu
les multe aplauze.

La Petroșeni
Sărbătorirea zilei a avut loc pe 

stadionul sportiv, participând pes
te 7.000 muncitori, țărani șl In
telectuali din localitate și îmore- 
jurlmi

Festivitatea a fost prezidată 
de tov. Haiduc Aurel. Au vorbit 
despre însemnătatea zilei: un 
delegat al Sindicatelor Unite din 
Arad, dl. Roibaș din partea B.P. 
D„ tov. Latculic din partea F.D. 
F.R., Iov. Slghety, In limba ma
ghiară șl tov. Ciețu din partea 
comitetului local B.P.D.

La sfârșit, a urmat defilarea 
tuturor organizațiilor democrate 
participante. Seara în cadrul u- 
nei petreceri în aer liber s’a ru
lat un film sovietic în mod gra
tuit.

La Lupeni
In prezența a peste 6.000 

partlcipanți au luat cuvântul: tov. 
Viădulescu secretarul B.P.D,, tov. 
Coconeț Maria din partra F. D. 
F. R., prietenul Mârșan din Fron
tul Plugarilor, un plut. msj. din 
partea armatei, Fanclali Ferdl- 
nand în limba maghiară șl tov. 
Dan Mihal din partea B.P.D.

A prezidat tov, Borșay.

BRAD
La Brad a avut loc o impu

nătoare întrunire publică, la care 
au participat [ieste 3000 cetățeni.

Adunarea a fost prezidată de 
d-1 Radu Victor pretorul plasei. 
Au vorbit tov. Ilieș, Surda Ale
xandru reprezantantul Sindicatu
lui C. F. R., Opriș Iuliu din partea 
B. P. D. și Balica Nleolae din 
partea C. G. M. Adunarea a luat 
sfârșit într’o atmosferă de cald 
entuzlam.

HUNEDOARA
La Hunedoara peste 2500 de 

partlcipanți au sărbătorit intr’un 
cadru solemn — 23 August — 
ziua eliberării naționale de 
sub jugul hitlerist.

In cadrul adunării prezidată 
de Ing. Tudorlcă Spiru primarul 
comunei, au vorbit; Ing. Fomirto 
și Martinovici Victor, sublini
ind în cuvântările lor impor
tanța istorică a silei,

ORĂȘTIE
La Orăștie în grădina „Cole

giul Mic* ziua de 23 August s’a 
sărbătorit cu mult fast. Cei peste 
2000 de participant!, au ascultat 
cu însuflețire, cuvântările ținute 
de reprezentanții partidelor de
mocrate. Au vorbit Balomlri E- 
mll primarul orașului, Dobroiu Va- 
aile din partea comitetului jude
țean al B. P. D. șl tov. Bodea 
Mircea secret. P. C. R. Orăștie.

Cu această ocazie s’a distribuit: 
1 premiu a 300.000 Iei, două pre
mii a 200.000 lei șl alte 2 premii 
a 50.000 lei, unui număr de 5 
muncitori care prin eforturile lor 
neprecupețite, s’au evidențiat în 
munca pentru mărirea producțleL

1 L I A
Ca și în celelalte centre și Ia 

lila ziua de 23 August a consti
tuit un prilej de adevărată sărbă
toare. Adunarea a fost prezidată 
de tov. Lazăr Miron șl a vorbit 
d I Cherebețiu Silviu subprefectul 
județului, care a reliefat marele 
eveniment Istoric al acestei zile.

C U G I R
La Cuglr ziua da 23 August 

a fost un prilej de manifestație 
patriotică.

In cadrul adunării ținută In pl
ata comunală, au luat cuvântul: 
tov. Lupu primarul comunei, Ing. 
Morcov Paul din partea B. P. D. 
și Țirean Constantin din partea 
consiliului da administrație al U. 
M. C.-ulul.

P U I
La Pui ziua de 23 August, a 

fost sărbătorită cu multă însufle
țire. întreaga populație a venit 
să-și exprime entuziasmul pentru 
această zi istorică.

După adunare In cadrul căreia 
au vorbit d-1 pretor Rainer sec
retarul comitetului local al B. P. D. 
și președintele comitetului local 
B. P. D. Dr. Morariu, partlcipanți I 
au manifestat pe străzile comunei.

Citiți și răspândiți 
ziarul

Zori Noi
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Semnificația zilei de Z3 August 
Cuvântarea tov. Em. Bodnăraș ținută 

la posturile noastre de radio
Joi la ora 21,30. tov. Emil 

Bodnăraș membru în C. C al 
Partidului Comunist Român și 
secretarul general al Președinției 
Consiliului de Miniștri a vorbit 
la posturUe noastre de radio 
despre „Semnificația zilei de 23 
August*, spunând următoarela:

„Se imolinesc astăzi doi ani 
dela lovitura de stat din 23 Au
gust 1944.

Pentru majoritatea covârși
toare a popornlui român și a na
ționalităților conlocuitoare, pen- 
t-u muncitori, țărani, intelec
tuali șl militari progMsști, p?n- 
tru bărbații $i femeile oameni ai 
muncii și păcii actul dela 23 Au
gust 1944 a avut și are o dublă 
Însemnătate,

El înseamnă mai Întâi, inche- 
erea hotâri'ă, fără posibilitate de 
revenire, a unui capitol aoăsător 
și rnSinos din istoria țării, atât 
in ce privește p lirica ei inter
nă cât și cea externă.

In politica internă, capitolul a- 
cesta al trecutului, a însemnat 
aservirea mas se lor populare 
intereselor exploa'atoare 
ale reaoțlunii, sfărî- 
marea organizațiunilor democra
tice, asuprirea națiunilor conlo
cuitoare și fascizarea țării.

In politica externă, el a În
semnat dușmănie față de Uniu
nea Sovietică și față de popoa
rele vecine; remorcarea Româ
niei la carul intereselor clicilor 
imperialiste și fasciste străine, 
trecerea bogățiilor țării la dispo
ziția nelimitată a acestora și 
transformarea României in piață 
de arme, gata să servească ca 
bază pentru aventuri războinice 
din partea clicilor imperialis e 
împotriva Uniunii Sovietice și a 
celorlalți vecini. Toate aceste, cu 
pierderea independenței noastre 
naționale și renunțarea la suve
ranitatea Statului.

Actul dala 23 August înseam
nă deschiderea unul capitol nou 
în istoria României.

Capitolul luptei poporului și 
Armatei Române alături de Ar
mata Roșie, și de armatele Aliate 
împotriva Cotropitorilor hUleriști 
până Ia definitiva lor sdroblre, 
al luptei pentru dobândirea în 
folosul masselor largi populare, 
atât ale poporului român cât șt 
ale naționalităților conlocuitoare, 
a libertăților și drepturilor de
mocratice odată cu democratiza
rea aparatului de sat; al luptei 
pentru liohidarea resturilor fas- 
jciste și pentru sfărâmarea reac- 
țiuoil ca forță politică.

Capitolul luptei pentru recon
strucția «1 ridicarea țării pe baza 
independenței ei economice și 
politice, pe baza unei strânse, 
sincere și trainice prietenii cu 
Uniunea Sovietică șl cu popoa
rele vecine cât și cu celelalte 
popoare iubitosre de pace și li
bertate.

Acesta este înțelesul pe care 
majoritatea covârșitoare a locui
torilor tării noastre l a dat și 1 
dă actulnl istoric de la 23 Au
gust 1944.

Nn acelaș înțeles a avut și are 
23 August pentru reacțiunea din 
țara noastră, pentru partidele is
torice în frunte cu Maniu și Bră- 
tianu, exponențil reacțiuniî.

Aceșt'a, nu au vrut să impri
me lnl 23 August nici pecetea 
lichidării unul trecut și nici cea 
a deschiderii porților unei ere 
noui.

Hotă’ît că ou 1
Pentru el 23 August 1944 a 

Însemnat și înseamnă doar para
vanul ce era destinat a-r sustra
ge comod dela consecințele com
plicității la o întreprindere ne
reușită ; războiul criminal anti- 
sovietic pr-gătit de ei cu grijă 
șl susținut cu și mai multă grijă1*.

Partidele istorice au fost tot 
timpul ostile actului dela 23 Au
gust și n'au acceptat acest act 
decât silite de loviturile tot mai 
viguroase ale Armatei Roșii. Par
tidele Istorice au acceptat acest 
act pur formal „siliți de nevoia 
de a-și apăra propria piele și a 
nu pierde armătura politică des
tinată să reprez'nte șt să restau
reze interesele reacțiuuii*.

„In felul acesta proclamația M. 
S Regelui Mihai I din seara de 
23 August 1944 prin care inau
gura „actul curagios al întoar
cerii hotărîte a politicei Româ
niei spre ruptura cu Germania 
hitleristă șl alăturea de Națiunile 
Unite lotr’un moment când încă 
nu se precizase clar Înfrângerea 
Germaniei1*, — nu a avut susți
nerea lui Maniu și Brătianu.

Maniu, de altcum, a declarat 
in procesul Antonestilor că a luat 
cunoștință de acest act abia în 
dimineața de 24 August

Poporul român nu trebue să 
uite acest lucru niciodată.

Numai continuând fără șovă
ire pe linia lui 23 August 1344 
și 6 Martie 1945 poporul român 
și România va putea 'dobândi o 
pace dreaptă șl trainică, Româ
nia va putea deveni un lmpor> 
tant factor de paco șl progres 
alături de toate popoarele ce as
piră la aceste mari bunuri, va 
putea fl o țară independentă, li
beră și suverană pe ființa și des
tinul ei11.

Curtea de Aoel din Deva 
țl-a început activitatea 

Solemnitatea dela halatul Justiției
La 22 August a c, a avut loc 

în localitate lolemniiatrj. înfiin
țării Curții de Apel din Deva, 
la care au laa* parte d. prefect Dr. 
Augustin Almășan, norczentanțli 
baroului avocațllor din județul 
Hunrdoara prec m șl toți maglș- 
trațil Curții de Apel șl al Tribu
nalului Deva.

După tradiționalul te-deum, a 
urmat depunerea jurământului, de 
către d-nii: procuror general 
Slaescu, consilierii: Lozcaau Iscob, 
Constantin Damaschln, Arcadîe L, 
losif Stanciu, Dlnllă Oirșor, Stâ
ne icu.

Dl președinte al Curții de Apel 
Paul Barbatclu, luând cuvântul 
a arătat că în trecut cetățenii 
jud țu'ul Hunedoara Inau drumul 
Clujului și al Sibiului pentru a 
căuta dreptatea justiției Astlzl

Conferința ©e Pace
Activitatea delegației României la Paris

Contactd cu reprezentanții celor trei partide cari 
formează guvernul francez

După ședința de presă de la 
Ambasada Română, delegații ro
mâni au luat contact cu repre
zentanții celor tre mari partide 
cari formează guvernul francez.

Astfel delegații comuniști In 
frunte cu tov, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Lucrețiu Pătrășcanu 
au avut întrevederi cu fruntași 
ai Partidului Comunist Francez 
și mai cu seamă cu secretarul 
general al P, C. F,, MAUR1CE

Sensul amenințării©? ©entru Dace ® 
delegatului grec-

PARIS. — In ședința plenară 
de Joi dim. au luat cuvântul de
legații Braziliei, Indiei, Greciei 
șl Ucrainei.

Delegatul grec Tsaldaris s'a 
plâns din nou în cuvântarea sa 
de atențiunea ce se dă Albaniei 
și a expus cunoscutele argu
mente împotriva Albaniei, cu 
care d-sa pretinde că „Grecia 
s’ar afla încă în război**.

Luând cuvântul delegatul U- 
crainei, Manuilski. constată că 
din discursul d-lui Tsaldaris se 
reflectează mai multă ură împo
triva Albaniei democrate decât 
împotriva Italiei fasciste.

Delegatul ucrainean citează 
presa franceză si o serie de fapte 
istorice, care dovedesc că Alba
nia a fost victima agresiunii ita
liene.

Rechemarea 
Ambasadorului 

Iugoslav din Grecia 
ATENA. — D Isldor Cl- 

angar, ambasadorul Iugoslav 
în Grecia, a declarat câ a 
fost rechemat de guvernul 
iugoslav la semn de protest 
contra Insultelor apărute în 
presa greacă la adresa Ma
reșalului Tlto

Ambasadorul iugoslav a 
indicat că rechemarea sa nu 
constitue o rupere a relațiilor 
diplomatice ș că legația Iu
goslavă va fi condusă de 
Către un Insăicinat cu afaceri.

grafie sprijinului d. prlmminirtru 
Dr. Petru Oroza și si tov. minis
tru Lucrefiu Pâtrășcanu, această 
povară a fost î alăturată prin în
ființarea Curții de Apel din De^a.

In închetre— d. preș'dlrte — 
și-a luat angajamentul ca împreună 
cu întreg nrpul magistral sfl te 
pună In slujba poporului, căruia 
să-l facă drepiafe după legille țârii 
noastre democrate.

Au mai luat cuvântul: dl pro- 
curo*- general Stoeșcu; din par
tea Baroului avocațlil, dl. decan 
Dr. Marinescu; P. S protopop 
Chifa; dl consilier al Curții de 
Apel Loz'anu lacob fl — tov. 
Trufaș ajutor de primar al orașu
lui Deva.

In cuvântarea lor, vorb'torll nu aub- 
llntat cu toții marea Importanță a în
ființării aceriel Instanțe Judecătorești, 
In Jude{ul Hunedoara.

THOREZ, vlce Președinte al Con
siliului de Miniștri cu secretarul 
P. C. F.. JAQUES DUCLOS șt 
cu ceilalți miniștri comuniști din 
guvern.

Delegații social-demoențt în 
frunte cu tov. Lotar RădSceanu, 
Șt. Voitec si Șerban Voinca au 
avut la rândul Ic' întrevederi cu 
leaderfi socialiști franerzi Lcnn 
Blum și Daniel Meyer.

Joi la orele 11 dim. d. Gheor-

„Șl, acum, d. Tsaldaris 
îndrăsnește să reproșeze 
A'banlei democrate atitudi
nea fostului guvern albanez 
cu prilejul agresiunii ita
liene împotriva Greciei1* 
exclamă Manuilski

Delegstul Ucrainei observă a- 
pol că incidentele d“la frontiera 
greco-albaneză s'au înmulțit au
tomat dela 1 August, când d, 
Tsaldaris a ținut primul său dis
curs în fața Conferinței dela Pa
ris. Oratorul enumeră o serie de 
incidente de acest fel și arată 
că mii de grect și albanezi tră- 
esc acum în Grecia sub teroare 
sau fug din Grecia spre terito
riile vecine. Presa elenă se dedă 
la atacuri josnice împotriva Ma
reșalului Tito, deși Grecia este 
aliata Iugoslaviei. Toate aceste 
fapte — spune Mvruilski — lă
muresc sensul amenințător pen
tru pace al declaraților d-lui 
Tssldaris. Se regăsesc alei meto
dele clasice prin care guvernele 
reacționare pregătesc războșele.

Sărbătorirea zilei de Z3 August 
la Ambasada Română din Paris

PARIS. — Vineri seara a avut 
loc Ia ambasada română d'n Paris 
o recepție în cadrul căreia s’a 
sărbătorit aniv rs rea împliniri a 
2 ani deh înfăptuirea marelui act 
istoric dela 23 August.

Din ps' tea Uniuni Sovietice sh 
partlclpc-t Molotov, Vâțintkl, Ma 
□tiilskl, Bogomolov, Oueev, Ka?- 
tardaze j. a. iar din partea Ro
mâniei d. Gheorghe TStăreșcu, 
Tov. Gheorghlu Dej, Lucrețlu 
PJtrășcauu, Maurei Ștefan Voitor, 
Lotar Rădăctanu, d-ull RfJiard 
Fianasovlci șt prof. S. Stoilov.

M lotov a toastat pentru suc
cesul democrației române și pen
tru înflorirea dtniocraîică șl eco
nomică a țării noastre. A răspuns 
d. Oheorgh Tâiărcscu care a 
exprimai iccunoștlața poporului 
român pentru ajutoarele primite 
din partea Uniunii Sovietice în 
toate ocaziile.1

A toastat apoi Andrei Vișlnakl 
pentru omul care a contribuit i- 
tflt de mult la succesele democ
rației Iu țxra noastră, omul ad
mirabil și brav, tov Gheorghlu Dej.

Tov, Gheorghlu Dej a mulțumit 
în cuvintele calde arătând că cea 
mal bună formă de mulțumire 
tale munca lără odihnă pentru

ghe Tătărescu, șeful delegației, a 
fost primit în audientă de d-nul 
GEORGES BIDAULT, primul 
ministru al Franței și șef al de
legației franceze la Conferința de 
Pace,

In cadrul acestor întrevederi, 
delegații României au informat 
pe fruntașii politici francezi a- 
supra dreptelor revendicări ro
mânești.

Presiunea antidemocrată din in
terior merge mână în mână cu 
provocările externe împotriva 
păcii și securității,

Manuilski doo'tnță nprd carac
terul antidemocratic al referen
dumului ținut în Grecia, în Iu
nie trecut.

In ședința plenară de după a- 
mtară a Conferinței, s'a tradus 
discursul lui Manuilski D. Be- 
vin a convins delegația greacă 
să renunțe la replică în fața șe
dinței plenare, rezervându-șî dre
ptul de a interveni în fața comi- 
siun'l competente.

• * *
PARIS. — In ședința de 

Vineri a comlsiuoîi politice și 
teritoriale pentru Italia, dele
gația italiană a cerut să se 
aducă o modificare a pream
bulului tratatului de pace spre 
a se separa răspunderea fas
cistă de aceea a poporului 
italian.

!*t> jnv»rrEij

întărirea democrației române ș 
înălțarea patriei și întărirea prie
teniei dintre poporul român și 
popoarele sovietice.

BUCUREȘTI. — 23 Au
gust, marea sărbătoare a de- 
rnocrațid române a fost cin
stită pe tot cuprir.su? țârii de 
însuflețite manifestații. Peste 
tot s’a înregistrat o masivă 
participare de muncitori, ță
rani șl intelectuali.

*
PARIS. — In ședința cotn- 

mcnwealtulul br tanic care s’a 
ținut Vineri la Paris, d. BeVin 
a declarat că va face tot ce-i 
stă, stârnind pe lângă miniș
tri de externe ai Statelor 
Unite, Uniunii Sovietice șl 
Franței pentru ca o întâlnire 
Intre conducătorii celor patru 
mari puteri să albă loc In 
timpul conferinței dela 
Paris.
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