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Proletari din toate țările uniți-vi!

Asigurarea drepturilor 
și libertăților cetățenești:

Libertatea cuvântului, 
Libertatea scrisului, 
Libertatea Întrunirilor și 

a drepturilor de asociere.
Din .Platforma Program 

a Blocului Partidelor 
Detnoerate*

• Continuare tn pag. 3-a

ședințe a Comisie^ locale Sin
dicale, Deva a avut loc adunarea 
generală a Asociației micilor pa
troni din localitate.

S’au deshătut importante 
probleme, în legătură cu acea
stă tategorie'de cetățeni.

Adunarea a deschis-o dl Me- 
țiu Ioan, președintele Asocia
ției micilor patroni, prin citirea 
unui memoriu înaintat președin
ției Consiliului de Miniștri, pri
vitor la modul cum s’au făcut 
impunerile.

Dl Bubarnic Nid-, a dat citire 
unui alt memoriu, înaintat C. Q. 
A. S. privind contribuțiile mici
lor patroni la cotizațiile de asi
gurare a muncitorilor salariați.

Ultimul a luat cuvântul dl 
Covacs, frizer, arătând că din 
cauza marelui număr de atelie
re clandestine, din diferite pro
fesiuni, micii patroni — lega
li, — au de întâmpinat multe 
piedici .

S’a hotărît ca, o delegație a 
Asociației micilor patroni, în 
colaborare cu Adm. Financiară, 
să întreprindă un riguros cont
rol pentruca, toți cei găsiți ne
legali cu firmele să fie sancțio
nați, impuși la impozit, sau sl 
li-se închidă atelierele.

•
Tot zilrie acestea a »vut loc 

yl l> Hat»g o mare întrunire a 
micilor meseriași șl comerc«anțl 
la care aa fost dezbătute toate

La aniversarea a doi ani PROBLEMA APROVIZIONĂRII
dela reînființarea Sindicatelor din Români^ ora.u|ui Deva desbătută de Blocul Partidelor De- 

de KBkflay VHiam venele Sdnălescu șl Rădtscu \__________ . ..................................................sil
Secietarul Regional C. G. M. 
pentru |ud. Alba—Hunedoara 

St tmp Inesc azi doi ani de- 
când Comisia di orga n tare a 
Sindicatelor-Unite, — bazată pt 
rezoluția Frontalul Unic Munci
toresc, închegat tn ilega’llatt tn 
tre cele două partide muncito
rești: Pa-tldal Social Democrat 
9l Partidul Comantst Român, — 
a început la noi In țară reorga
nizarea Sindicatelor-Unite mun
citorești, desființate de regimu
rile reacționare .Istcrtcs*  care au 
condus țara înaintea celui de-al 
doilea răzbat mondial.

Conform rezoluției toate catt- 
gertUe de muncitori șl funcțio
nari salarlați au dreptul să ac 
organizeze tn sindicate, Indife
rent d“ eârstă, sex, rasă, națio
nalitate sau crez politic, cu ex
cepția celor care au mitltat îm
potriva Intereselor clasei munci
toare.

Până în M Ianuarie 1945 — 
data la ca>e aa fost convocate 
toate stndiratele pent’u formarea 
Uniunilor respective — Comisia 
a reușit să organizeze peste 
500 000 de salarlați. Odată U- 
n<unlle formate reprezentanții a- 
leși ai Uniunilor s’au întrunit 
într’un a igrts general la care 
s’a ales forul superior al muntl- 
torlmli organizate Confederația 
Genera ă a Mnncll.

Elanul sindicalizării după for
marea C. O. M. a atins propor
ții nemaivăzute la noi fn țarâ. 
In scurt timp alte sute de mii de 
salarlați s’uu încadrat tn Sindi
cate ajun pânda-se azi la 1 600 000 
de sa'artațt sindicalizați.

Munca nu a fest deloc ușoară. 
Reacționarii manlștl și brăttenlștl 
coalizați cu rămășițele legionare 
fasciste cart atancl când trau la 
guvernare aa purces — tn ara 
lor oarbă față de muncitorime — 
la desfdr.țarea sindicatelor uni
tare șl la întemnițarea conducă
torilor ef cel mal vrednici, au în
cercat șl duoiJ 23 Aug. 1944, 
sd împiedice muncitorimea de a 
se organiza șl încearcă șl azi să 
terfelească In norot conducătorii 
clasei muncitoare șl organul ei 
superior C. O M.

Muncitorimea organizată a 
Câștigat bătălii mari tn lupta 
pentra o viață mal bună popo
rului întreg. In Iarna anului 1944- 
1945 ea a reușit ca să nu amin
tim mimat de realizarea cea mal 
însemnată, — să doboare gu

Comemorarea 
luării Grlvlței
Sub auspiciile Asociației Ro- 

mâno-Bulgare a avut loc Vi-, 
neri 30 August, în sala Ateneu
lui Român, la ora 18, comemo
rarea a 60 de ani dela luarea 
Griviței.

Au luat cuvântul d-nii prof. 
P Constantinescu-Iași, minist
rul Informațiilor și vicepreșe
dinte al Asociației Româno-Bul- 
gare și dl prof. Sava Ganovski, 
ministrul Bulgariei |a București. 

tn cart erau reprezentate tn 
mart majoritate partidele .Isto
rice*  ale lut Manlu șt Brăila’ a fl 
să deschidă astfel nou' pts.bli- 
tățl pentru caia muncitoare din
Ronăita.

Venirea la cârmi țării a gu
vernului Dr. Petru Oroz's a În
semnat o colltură Iitorlcă ti viața 
clasei muncitoare d<n România.

Răspunderi noul șl sarcini u- 
rlișe i au revenit muncitorimii 
cu această data care prin repre
zentanții săi Joacă un rol hotărâ
tor la viata politică a țării.

Muncitorimea s’a șl pus cu tot 
elanul tn slujba terminării victo
rioase a războiului antih tlerist și 
după terminarea lui, în slujb- re
facerii țării.

Minerii din Vjlea Jiului au lup
tat cu toate greutățile yl lipsurile 
pentru menținerea yl apoi ridica
rea producției da cărburl, meta- 
iurglytll din Hunedoara, Cllan yi 
Cu gir au lucrat intens pentru

Asociațiile micilor meseriași patroni și comerciant! 
din Deva și Hațeg au cerut In adunările lor:

Așezarea mal dreaptă 
a sarcinilor fiscale

Joi 23 Aug. a. c., în sala de

mocrate cu fruntașii vieții economice din localitate
Din Inițiativa Comitetului Ju

dețean al Blocului Partidelor De
mocrate, a avut loc Miercuri 28 
August a. c. la sediul B P. D. 
din Deva o ședință pentru dis
cutarea problemelor de ordin e- 
conomlc a orașului nostru.

Au luat parte: tov. Gârboveau 
Slmlon președintele șl tov. Du
duia Andre1, secretarul Comitetu
lui Jud. B. P. D. d 1 dr. Almășan 
Augustln prefectul Județului, tov. 
Trufaș a), primar al orașului, d 1 
Viorii Nic. directorul Oficiului 
Economic Județeao, lng. Șoica 
dlr. Camerei Agricole, d-1 Pinciu 
Oliviu președinte yl d-1 Aron Sl
mlon director la .Federala ‘Deva, 
tov. Wolt Augustln director și 
Popa președinte la Coop. .Horii", 
prietena Al ml șan Elvlia delegata 
F. D F. R.-ulul, d-1 Voiyan re- 

probiemele în legătură cu impu
nerile pe anul financiar 1946— 
1947.

Meseriașii yi comerdanțll ex- 
prlmindu-și dorința ca așeurea 
impozitelor să se facă in mod 
Just yl asigurând guvernul Dr. 
Petsu Groza de tot sprijinul lor, 
șl-au manifestat indignarea față 
da tratamentul controlorului Tor- 
neanu Gheorghe care a făcut Im
punerile nrțloând seamă de po
sibilitățile reale ale contribuabili
lor, cerând totodată și epurarea 
lui din aparatul de stat.

•
Ținem să precizăm — pentru 

liniștirea spiritelor Intre micii 
meseriași și comerclanți — că, 
cu ocazia vizitei la Deva făcută de 
dl. Plmmln stru Dr. Petru Groza,— 
care deține și Interimatul finanțe
lor — d-sa a as'gurat pe micii 
meseriași yi comerclanți — care 
l-au înmânat un memoriu cu do
leanțele lor — că durerile lor 
vor fi luate îo considerare.

D sa a mal preclrat că mane
vrele controlorilor financiari de a 
șicana populația contr buabllă a 
țării yl de a Inch de o bii la o- 
perațllle speculanților care câști
gă zeci de milioane fără a fi 
imprjyi șl mal mult de a arunca 
yl acute murdării tn spinarea 
guvernului spunând că „aya vă 
trebuie dacă ați volt democrația*  
etc. etc. vor fl asprul sancționate 
chemând populația la demascarea 
lor.

prezentsntul colectorilor de ce
reale din localitate șl alții.

După ce s’a desbXtnt problema 
aprovizionării cu pâine și a regi
mului pâlnii în Deva, luâadu se 
hotărâri importante, s’a trecut la 
studierea problemei colectorii ce
realelor dela mori, batoze șl pro
ducători.

Viața de partid

Ședința lunara a Comitetului Regional 
lărgită cu to|l secretarii de 
organizații din Regională

In zilele de 26 și 27 August 
p. c, alavut loc la Petroșeni șe
dința Comitetului Regional Iar 
gita cu toți secretarii de organi
zații din Regională.

După ce deschide ședința, 
tov. Mujic Mi hai, secretarul Co
mitetului Regional, aida! cuvân
tul pe rând secretarilor de or
ganizații, care au prezentat ra-

Sistarea rechlzițll- 
lor de autovechicule

Președintele Coniiliului de 
Miniștrii aduce la cunoștință 
următoarele:

Cu începere dela 1 Sep
tembrie a, c. se sistează re
chizitele oricărui auto- vechi- 
cul atât In Capitală cât șl 
in restul țării.

. 28 miliarde lei pentru 
NUzinele Hunedoare

Ministerul Finanțelor a inter
venit la Banca Naționala a Ro
mâniei pentru ca aceasta, să a- 
corde Uzinelor de fier Uunedoa 
ra, prin C. A. F. A.,un credit de 
28 miliarde Ici, necesar realiză
rii unor investiții de natură să 
îmbunătățească produsele me
talurgice, precum și pentru a- 
sigurarea măririi producției.

Cerere just*.
D. Manlu a cerut Co

misiei Centrale Electo
rale, să I se schimbe sem
nul electoral care 1 s’a a- 
trlbuit : .ochlu *.  V# în
trebați dece ?

PentrucB aruncând o 
.ochire*  tn stradă, a vă
suț .semne" nu tocmai 
bune, deoarece alegltorll

se uită cam .chiorâș" la 
el, scoțlndu-l mereu .oc
hii*  pentru felul tn care 
a guvernat țara In trecut.

O lămurire

Oaianlzațla județeană 
pcnețlstă-manlstt Hune
doara, nc roagă nl anun
țăm, că .șeful" său, Iile 
Laslr .mare rezistent",

S’a mai luat In discuție nece
sita tta unul sever control la bru
tării, restaurante și bodegi, pen
tru a se verifica atât consumul 
pâinii, cât ,și prețurile cerute de 
cei din urmă.

Ultimul punct discutat a privit 
echiparea azilului de bătrâni din 
localitate, cu efectele necesare.

poarte asupra desfășurării ac
tivității pe luna August. In con
tinuare, tov. Sasu Gh. secretarul 
Comitetului Județean Hunedoa
ra și tov. Crețu Ioan secretarul 
Comitetului Raionalei Valea-Jiu 
lui, au prezentat rapoartele pC 
jud***  respectiv raională.

Din rapoartele prezentate, a 
esit în evidență popularitatea 
6i încrederea din zi în zi mal 
mare de care se bucură "Par
tidul nostru, în rândul masselor 
largi populare, ceea ce face ca 
tot mai mulți cetățeni convinși 
de cauza dreaptă și linia justă 
a Partidului nostru să ceariț a fi 
adm’și în partid.

S’a putut constata deaseme- 
nea, succesul adunărilor publi
ce, organizate de Partid, în 
cursul lunei Augfi/st, datorită 
muncii conștiente depusă de to
varășii membrii de Partid.

Colaborarea cu celelalte par
tide din Blocul Partidelor De
mocrate, este ireproșabilă și 
rodnică. De aceea, în adunările 
publice din cadrul B. P. D. s’a 
observat o participare masivă 
df cetățeni.

Pe de altă parte s’a putut 
constata — din rapoartele de- 
legaților — că în timp ce forța 
democrației se înjjirește, unita
te? partidelor din Blocul Parti-

— Continuare tn pan 3 —

COLȚUL ISTORIC 

nu răspunde de nici una 
din faptele Iul Mussolini, 
deoarece el a făcut parte 
nnmsl din .cămășile ver
și" șl .Sumsnele Negre", 
neavlnd tn schimb nlmlo 
comun — afară de ado
rație — șl nelucrlnd nici
odată — decAt ca agent — 
in serviciul .Cămășilor 
Negre" ale lui Mussolini.

/, Rasrua."



2 ZORI NOI

Din activitatea Apărării Patriotice . /
Regionala Hunedoara Valea Jiulni X^ 

Caravanele Apărării Patriotice din Deva 
ușurează aprovizionarea populației nevoiașe dela sate

Ce fac țăranii sovietici pentru a«$I 
complecta lipsa de nutret 

în anii secetos!
Țăranii sovietici t'O foarte mult 

Ia vite, lucru dela sine înțeles 
pentru că vita dă lapte, brâncă, 
unt, carne, lână, piele, Tot vita 
servește Intr’o mire măsură fi 
drept mijloc de trac|lune. Lipsa 
▼ițelor tu gospodăria țărănească 
ar li o mare nenorocire, atât 
pentru (iran! cât ți pentru întrea
ga tară. Vitele in Uniunea So
vietică sunt tlnute de colhozuri 
fi de (ărani.

Nutrețurile și furajele pentru 
vite, atât ale co hozului cât și 
ale țăranilor sunt pregătite din 
vreme in mod planificat. Orga
nele agricole, conducătorii colho- 
zur'lor șl ai satelor, tn timpul 
verii și toamna, in special, au 
toată griji «ă Îndemne și să a- 
jnte la colectarea rezervelor de 
nutrețuri pentru iernatul vitelor. 
Chiar șl In anii roditori, câod 
este belșug de nutref, |ă anii 
sovietici s’au fnvăjat să folosea
scă cât mal bine toate resursele 
de nutret.

In Uniunea Sovietică, de pildă, 
țăranii practică pe larg absolut 
fn toate gospodăriile igricole mu
ratul nutrețului, indiferent dacă 
anul e bun sau prost. Se pregă
tește astfel nutret, Încât să fie 
chiar și de prisos.

Cum se face și din ce se face 
acest nutret murat?

In colhoaurl, care sunt gospo
dării mari, se construise gropi 
speciala foarte Încăpătoare. Pere
ții acestor gropi se cimentează. 
In gospodăriile mai mici se fac 
gropi obișnuite și dacă nu dispun 
de mijloace pentru a cimenta pe
reții, le ung cu lut. Apoi gropile

Ministerul Asigurărilor Sociale 
Casa Centrală a Asigurărilor Sociale 

Secția Construcții șl Ret>aratl 
CASA DE ASIQ. SOC. DEVA.

Jn. Nr. 8493-946.

Publicațlune
In ziua de 6 Sept. 1946 orele 18, 

se va (Ine concomitent la sediul Mi
nisterului Asigurărilor Sodale Bucu
rești camera Nr. 25 șl la Casa de Asi
gurări Sociale Deva, Str. A. Șaguna 
Nr. 23, o licitație publică pentru lu
crările de reparatiuni și curățenie ne
cesare a se executa la Spitalul Brad, 
precum și locuință pentru portar, con
strucția bazinului pentru colectarea 
apelor, cutia de beton pentru gunoi și 
cotet pentru păsări.

Licitația se va ține tn conformitate 
cu d/spozlfunlle Regulamentului de 
modul șl măsura tn care se aplică L. 
C P In Asigurările Sociale, șl a caie
tului de sarcini ce stă la baza licitației.

Odată cu oferta sigilată cu ceară, 
se va depune șl garanția legală de 5*/,  
din valoarea ofertei In numerar sau 
efecte de Stat, tn reciplsa Casei de 
Depuneri și Consemnaflunl, iar la ad- 
fudecarea definitivă se va complecta 
U lO’/r

Casa Centrală a Asigurărilor Sociale 

Jurnal Nr. 8492—946
Publicațlune

In ziua de 9 Septemvrie 946, orele 
18 se va ține concomitent la sediul 
Ministerului Aslg. Sociale camera 25 
șl la Caia Aslg. Sociale Deva bb (Inc 
licitație publică pentru lucrările de re
paratiuni necesare a se executa In 
Imobilul dispensarului C. C. A. S. Crl- 
șcnl — Călan,

Llcltafla se va (Ine tn conformitate 
cu dispozltlunile Regulamentului de 
modrl șl măsura In care se aplică L, 
C. P. tn Aslg. Sociale șl a caetulul de 
sarcini ce itl In baza licitației.

Odată cu rferta sigilată au ceară, ae 
va depune șl garanfla lagală de 5 la 
iută din valoarea ofertei tn numerar 
sau efecte de Stat, Iu reciplsa de De
puneri șl Conaemnatlunl, Iar la adjude
carea definitivă ae va complecta la 10 
te sută.

Pentru orice Informatlunl, ae va a- 
dresa Direcțiuni Administrative aamera 
25 șl Casei de Aslg. Soaiele Deva, la 
flaeara ri de Incre Intre orele 12-12,10 

DIRECȚIUNI A GENERALĂ.

Pentru orice Informatlunl, se va 
adresa Ministerului Asigurărilor So
ciale, Direcția administrativă, oamera 
■r. 25 șl Casei de Asigurări Sociale 
Deva, fa Heoare si latre orele 12—13*30,  

Director, P lo sșcu.
$ehil Serv. Adm. O. Prellcl.

trebuie ținute să se usoce. De-a- 
supra gropii se fsce acoperiș fie 
din paie, fie din stuf, ca să nu 
pătrundă umezeala.

Țăranii adună Încă de pe la 
mijlocul verii sau In toamnă tot 
felul de verdeață, ca de pildă po
rumb verde, frunze de copaci, 
cupeni de dovleac, frunze de sfe?- 
lă, papură sau stuf tâirăr și tot 
felul de Ierburi. Acestea se taie 
măruntei ci pleava, cu mașini 
speciale. După ce s’a tăiat, ver
deața se așează tn gropi, fn stra
turi. Intre straturi se presară sare, 
dar se poate șl fără sare. Apoi 
misa de nutref se Îndeasă bine 
In groapă. După ce groapa s’a 
umplut, se astupă bine șl se pune 
acoperișul ca să nu pătrundă ac
rul șl umezeala. împrejurul gropii 
se face uo șanț de scurgere.

Nutrețul tn groapă fermentează 
bine șl capătă un miros pl? ut. 
Iarna sau spre primăvară când 
gospodarii duo lipsă de nutret 
pentru vite, ei destupă gropile și 
au un nutret mustos minunat, pe

Cărți apărute In editura P.C.R,

U.R.S.S. IN RĂZBOI
de Lt. Col. Valter Rumân

Cine vrea să cunoască sufletul 
omului sovietic, eroismul, spiritul 
de jetfă șt dragostea sa pentru 
patria sovietică, factori ce au 
contribuit la apărarea U. R. S. S. 
și la distrugerea fascismului, tre- 
bu'e să citească această operă a 
Lt. Col. Valter Roman.

Autorul a luit parte activă, ca 
voluntar fa războiul civil din Spa
nia, fn comandamentul Brlglzllsr 
Internaționale, de unde după în
frângerea războiului civil, urmat 
de înscăunarea regimului dictato
rial fascist a Iul Franco, primește 
azil tn Uniunea Sovietică unde ia 
parte aetlvă la înființarea șl lupta 
diviziei de voluntari .Hor ia, 
Cloșca șl Cri șan*,  contri
buind la Înfrângerea fascismului 
cotropitor.

Această carte a autorului a 
atras atenția cetitorilor din lumea 
Întreagă șl acum Marele Stalln a 
dispus ca să lle tradusă fn lim
bile vorbite din U. R. S. S. ca 
semn de apreciere pentru marea sa 
valoare științifică șl atot cuprin
zătoare a problemelor de ordin 
social-economic șl cultural, având 
la temeiul ei învățăturile marxis 
to- leniniste, cea mal progresltă 
știință a omenirii.

Să conoștem șl noi cetind a- 
ctasfă tarte, marele nostru vecin 
Valunea-Sovletlcă, aproprllodu-na 
de ea, ea mal puțin sincer decât 
ne-a tntlna ea mâna,

lală datoria noastră — lată

•

care vitele fi mănâncă cu o deo
sebită plăcere. Nutrețul din gropi 
nu se scoate totul deodată, ci pe 
măsură ce e nevoie de el, iar 
gropile se închid din nou, ca să 
nu se strice restul nutrețului.

In Uniunea Sovietică nutrețului 
murat țăranii îl zic asllos*.  Acest 
.silos*  fn anii grei «ând era lipsă 
de nutieț a salvat vitele multor 
țărani Deaceea fn U. R. S. S. nu 
există sst care să n’aibă gropi 
cu .s.los*,  chiar atunci când n’a 
existat lipsa de nutret. El se face 
ca nutret suplimentar sau de re
zervă pentru vite.

in urma secetei care a bântuit 
vara acessta in România aseme
nea nutret ar fi de mare folos 
prntru vite. Nu e încă târziu să 
fie pregătit. FruDziș de copaci 
mal este, toi așa curpsni de dov
leac, stuf, porumb, frunze de sfeclă 
de zahăr, etc. Gospodarii buni și 
ch'bzuifl iți pot îngriji până nu e 
târziu asemenea nutret, care fără 
Îndoială le va fl de mare folos 
pentru salvare? vitelor.

Din .Graiul Nou*.

ooicluzia ce se impune din apro
fundarea lucrării Lt. Col. Valter 
Rornsn.

Un nou lot 
de prizoneri români 
a sosit din Uiiunea Sovietică

Joi a sosit în gara lași Un 
număr de 2000 prizonieri re- 
patriați din Uniunea Sovietică.

Organizația locală a Apărării 
Patriotice a distribuit foștilor 
prizonieri zahăr, țigări, broșuri, 
ziare.

De i/ânza|,e
In D«va
O casă fn str Orlvițsl Nr. 6.
5 jug. pământ arător în capă

tul străzii Gojdu, bun șl pentrn 
loc de casă.

O grădină de 1 j .g bană pen
tru placnat vie și pentru loc de 
casă.

In Dobra
O casă In plată.
3 jt> fânaț.

Informatlunl Ia farmacia Stoica 
din Brad și tn Deva, str. Qojdu 
Nr. 7. .31

Clli|l fl răspândiți

ziarul .ZORI NOI*

Apărarea Patriotică din Deva 
cu coDCorsul Comitetului Central 
al A. P. a îoflințit șl tn orașul 
nostru o caravaaă de mărfuri cu 
care vizitează satele, dând posi
bilitate sătenilor și ia special vă
duvelor șl invalizilor să se apro
vizioneze la preturi eftlne cu ar
ticole de primă necesitate.

In săptămâna trecută caravana 
a fost în plasa Dobra fn comu
nele Finteu, Ohaba, Lăpușul de jos, 
în plasa IUa la Gurasida, în plasa 
Hațeg to comuna Rea și fn plasa 
Deva în comunele Burucne șl 
Câinelui de jos. S’au vândut unelte 
agricole, pânză americă, opinci, 
bumbac șl alte articole necesare, 
cu un pre( absolut minimal.

Echipele artistice ale Apfirârli Patriotice 
Iți contlnufi activitatea fa sate

Dum’neca trecută echipele ar
tistice ale Apărării Patriotice fn 
colaborare cu Legiunea de Jan
darmi șl cu Regimentul 3 Trans
misiuni au vizitat comunele Bău- 
fari, Sarmlsegetuzii și Barul-Mare. 
Pretutindeni au fori primite cu 
un viu ebtuziasm, poporul cxprl- 
mându-șl dragostea fată de os
taș i ieși(1 din rândurile foi și față 
de organizația Apărării Patriotice 
care luptă pentru revendicările 
lui și In special a categoriei care 
a fost cea mai crunt loviră de 
rărboiu, a Iavailzllor, Văduvelor 
și Orfanilor, la toate localitățile 
s’a prezentat o piesă de teatru 
instructivă și tn acelaș timp dis-

doua serie de școală de Îndrumători 
și-a încheiat cursurile.

ln ziua de 25 Aug. a luat sfâr
âit a doua serie a școlii de în
drumători Înființata fn cadrul 
Apărării Patriotice.

Cursurile au durat 10 zile și 
au avut ca material de bază no
țiuni necesare peatru îndrumarea 
cetăt' nllor. Cursurile an fost ți
nute de dna prof. Stan, far ca 
lectori au predit dl Locot. Vulcan, 
dl prof. Berredck șl câțiva stu- 
dentl.

•

La secția de asistență so- 
Vială a Apărării Patriotice

Se deschide un birou pen-

Acțiune*  pornită tn județul nos
tru de către Apărare*  Patriotică 
va fl o lovitură pentru speculanții 
care dosesc mărfurile și le înde
părtează de pe pia(ă sau le vând 
cu preturi fantastice pentru a duee 
apă ia moara reacționarilor și a 
pune vina asupra guvernului și a 
democrației de lipsurile din Țară.

Războiul care s’a abătut asupra 
noastră a secătuit resursele țării, 
dar guvernul de largă concentrare 
democratică dr. P*tru  Oroz*  se 
strădue să aline suferința celor 
necăjiți și la această acțiune se 
alătură tot poporul muncitor.

Să dispară speculanții, unelte 
ale reacționarilor care sug vlaga 
poporului.

tractlvă. Programul a fost com- 
plsctat cu motioloage, recitări, 
dialoguri și cântece naționale ro
mânești și ruteștl. A vorbit DI 
locotenent Vulcan Viorel din par- 
fea E. C. P. cate a arătat situa
ția Armatei fa trecut și nrezent 
șl realizările guvernului dr. Petru 
Groza.

Din partea E. C. P. Jindarmi 
a voi bit dl Serg. Orămeacu cu o 
deosebită vervă și o serioa ă do- 
oumentare.

A răspuns Primarul comunei 
din Biutari, aducând mulțumiri 
organizației Apărării Patriotice și 
Armatei șl exprlmându-și tot de
votamentul pintru guvernul dr. 
Petru Grota.

tru prizonieri In colaborare cu 
Federația Femeilor unde se 
vor primi corespondențe pen
tru prizonieri șl se vor putea 
da Informații.

Școlare
Liceul de fele din Deva a- 

nuntă că: înscrierile pentru cla
sa l-a se fac între 1-15 Sept., 
iar pentru clasele II-VIII între 
zilele de 15-28 Sept. Examenele 
de Corigcnță se vor ține între 
15-20 Sept, înscrierile pentru 
aceste examene primindu-sc în
tre 10-|4 Sept. Examenul de 
admitere în clasa V-a va avea 
loc între 24-27 Sept, iar cele 
particulare, finale integrale și 
corigcnță, între 10-25 Sept., ex- 
ccpfându-sc clasele IV-VIII ca
re vor dura până la 28 Sept. 
Pentru bacalaureatul teoretic și 
comercial vor începe în ziua de 
25 Sept

Cursurile încep în ziua de 30 
Sept a c. la ora 8.

* * *
Examenul de corigcnță, dife

rență și particular ta școala 
normală de băieți din D'cva în
cep în ziua de 16 Sept, a .c.,

Dl HrlwSgeinu Beljimln, din Deva 
Itr. M. Emlnrscu 24, este regat a trece 
pala Redictl*  starului, pentru »-șl ri
dica actele gliile tn xtua de 'I Aug.

Red.
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• Cu ocazia aniverslrii a doi ani 
X dela reînf-ințarea Sindicatelor.

Lămuririle date de secretariatul regional fllba-Hunedoara 
al C. G. M- ziarului nostru cu privire la câteva principii sindicale

Sa oot face cereri de 
revizuire a Impunerilor

Cu ocara Împlinirii a doi apl dila reînființarea sindlcatelor-u- 
olte din România, secretariatul regional al C.O.M. pentru județele 
Alba—Hunedoara ne-a trimis următoarele lămuriri cu privire la prin
cipiile care stau în fata sindicaliștilor la pășirea lor în cel de-al 
trefka an de organizare.

a) Sa ținem cont de felul or
ganizării, bazat pe grupuri sin
dicale de câte 20 oameni cu câ
te un bărbat de încredere bine 
verificat, care ejte în permanen
tă în maisă pentru a lămuri toa
te problemele economice, profe
sionale, culturale și politice șl 
care tine legătura cu comitetele 
de fabrici, forurile «ele mai Im 
portante în structura Sindicală.

b) Să nu scăpăm din vedere 
•ă nici o activitate rodnică nu 
poate să albă comitetele de fa
brică sau sindicale, dacă nu vor 
fi organizate pe reaosrte.

Flecare retori este foarte Im
portant șl nu e admisibilă ne
glijarea lor. Acestea sunt: resor
tul organizatoric, administrativ, 
financiar, cultural, producție, «- 
conomlc, femei șl tineret.

c) Să dublăm vigilenta la con
trolul producției. Tovarășii în
sărcinați cu această muncă să 
fie bine verificați, penlrucă reac- 
țiunea caută să Introducă elemen
te cumpărate de el în controlul 
producției, care înlesnesc strecu
rarea stocurilor do mărfuri la 
bursa neagră și prin aceasta 
eonfrlbuie la scumpirea vlsțll, 
totodată păgubind și sfatul prin 
evaziune fiscală.

d) Să nu uităm o clipă, că la 
îmbunătățirea situației materiale 
a sslarlaților nu se ajunge prin ri
dicarea salariilor, ci prin depăși
rea programului de muncă, prin 
ridicarea producției, punând la 
baza acestuia Introducerea muncii 
fn acord în toate branșele, fără 
plafon.

e) Trebuie să înțeleagă toată 
lumea că ua singur lucru asigură 
puterea de cumpărare a salarii
lor noastre. ECONOMATUL; 
Rolul comitetelor de fabrică șl 
al sindicatelor nu este de a se 
ocupa cu aprovizionarea econo- 
malelor ci numai cu controlarea 
funcțloaării lor aprovizionarea 
rămânând exclusiv obligația pa
tronilor.

f) Să știm felul cum trebuie 
să aplicăm contractul colectiv de 
muncă, cât șl procesul verbal 
încheiat între U.O.I.R. șl C.O.M.

g) Să ne ferim de a ne ames
teca în administrația întreprin
derilor, dar că împiedicăm ames
tecul administrației în treburile 
sindicale. Să ne folosim de drep
tul uostru asigurat în contractul 
colectiv de a da avizul la anga
jări ș< cocedierl. Nici un reacți
onar care caută ruperea unității 
noastre să nu pătrundă ta între
prinderi.

h) Să Hm foarte prudenți fn 
hotlrîrilc aduse ta Coaslsla de 

disciplină. Unii patroni caută să 
discrediteze pe membrii Comite
telor, care fac parte din aceste 
comisii, astrenându-i ta judecată 
împotriva Intereselor salariatelor. 
(Raportul membrilor în comisia 
dc disciplină este 3; I, ta favoa
rea patronilor).

i) Să nu neglijăm adulările de 
membrii, care trebuesc să se facă 
cel puțin odată pe lună cu toți 
membrii,lămurind matsx de nece
sitatea luptei, duse de sindicate 
în interesul clasei muncitoare.

Toate acestea vor avea efect 
numai dacă munca va fi divlzstă 
dacă (iscare resort va avea co
lectivul său de munci, eare la 
rândul lui va avea la bază un 
PLAN DB MUNCA. Executând 
ta tocmai, ba chiar depășind pla
nul vcm reuși să înlăturăm: «on- 
fîleteîo de muncă, trădători] îm
potriva intereselor noastre eco
nomice, profesionale, poHtlce, în
cercările de InstlgatH ia grevă, 
(arma ce noi o folosim împotriva

SPORTUL POPULAR
Constituirea

„Ligii Sportive" pentru 
județele Alba-Hunedoara

In cadrul unei întruniri a de
legatelor tuturor grupărilor spor
tive din județele A ba-Hunedoara*  
a avut loc zilele trecute la Deva 
alegerea comitetului Ligii Sportive 
în cadrul Regionalei a 5-a de 
foot-ball, care Include toate grupă
rile dia districtele Valea Jiului 
Valea Mureșului șl Alba Iuila.

Președintele comitetului a fost 
ales în unanimitate d I Emil Onl- 
țiu secretarul general al Camerei 
de Comerț din Deva.

Scopul acestei Ligi este, coor
donarea întregel activități techolce 
sportive, după directivele și in
strucțiunile ct se vor da de către 
F. R. F. A.

Lista comitetului ales a fost 
înaintată spre aprobare C. C. al 
O. S. P.-ulul.

Atât lista comitetului cât șl ac
tivitatea sportivă a președintelui 
acestei Ligi, ne îndreptățește să 
sperăm, că activitatea sportivă 
din Regională, va fl susținută, iar 
sportul cu balonul rotund va lua 
o mai mare amploare.

„Jiul" joacă azi la Cluj 
cu „Ferarul"

Duminică 1 Septemvrie a. c„ 
Jiul*  înfruntă ta cadrul .Dlvt- 

guvernărilor reacționare nu îm
potriva regimului democratic); 
vom avea mal puține reciama- 
tlunl din partea Uniunilor solici
tând, trimiterea dărilor de sramă 
morale și materiale, vom reuși 
să ridicăm nivelul profesional, 
cultural și politic al maselor 
largi care vor sta în orice îm
prejurare alături de conducătorii 
lor firești.

Ca să realizăm toate acestea 
avem nevoie de cadre.

Cadrele cresc ta școală. Ac
centul deci la aniversarea celui 
de al doilea an dela reînființarea 
sidieatelor în România să fie:

Întărit) școlile de cadre, care 
vor da dasei muncitoare acti
viști neoboslți, care vor lămuri 
masa despre rolul lor istoric.

Trai «că mișcarea Sindicală 
din România 1

Trăizscă solidaritatea Naționa
lă și Internațională a celor ce mun
co"z I

Trăiască Frontul Unic Munci
toresc I

Trăiască Confederația Geneia- 
lă a Muncii I

Trăiască Federal*  Internațio
nală Sindicală.

■iei. A.*,  puternica echipă ,Fe- 
rarul*  din Cluj întâlnirea dela Cluj 
va prilejul o luptă aprigă, între 
cele două echipe muncitorești.

Match de footbal în cadrul 
„Diviziei B.“ la Simerla

Tot Duminică !. Septemvrie pe 
stadionul C. F. R. din Simerla, 
are loc în cadrul — „Divi
ziei B*  — matchul de foot-ball 
între C. F, R. Simerla și învln- 
gătoarea jocului din ziua de 29 
August, dintre Sportlng-Plteștl șl 
Electra-Tiralșoartf. Sperăm că a- 
cest interesant match, va prilejui 
o luptă frumoasă ta care C. F. R. 
Simeria îșl va apăra cu succes 
culorile sale.

Matchiurile de Duminecă 
Închinate ar.iversării a doi 
ani dela înființarea sin

dicatelor

Pentru a sc da Importanța 
cuvenită aniversării a doi ani 
dela înființarea sindicatelor, mat 
churile de divizie ce sc desfă
șoară Duminică în Capitală șt 

provincie vor fi închinate ace
stui eveniment.

Astfel sportivii se asociază 
«cestui eveniment dându-i toată 
Imjrorianța cuvenită.

Primim dela Administrația 
Financiară Deva spre publi
care următoarele:

Lucrările pentru așezarea im
punerilor întreprinderilor mici 
și mijlocii și exercitărilor pro
fesionale fiind terminate, Minis
terul Finanțelor a luat măsurile 
necesare pentru a corectă even
tualele erori comise în acțiunea 
de impunere', f

Astfel toți cei care nu suni 
mulțumiți cu impunerile pot 
uza fie de calea revizuirii ad
ministrative, fie de calea juris- 
dicțională (apel și recurs).

Cererile de revizuire pe cale 
Bdministrativă se pot depune în 
termen de trei luni dela data 
comunicării proceselor verbale 
de impunere și vor fi înregis

Ședința lunari a Comitetului Regional
Urmare din pag. l-a

delor Democrate cimentându-se 
tot mal mult, forțele reacțiunii 
Manisto-Brătieniste se descom
pun pe zi ce trece, — partidele 
lor — transformându-se în or
ganizații subversive teroriste 
care se dedau la jafuri, asasi
nate acțiuni'de sabotaj, etc. îm
potriva intereselor naționale «Ie 
poporului.

In discuțiile care au urmat, 
s’au examinat greșelile făcute 
în muncă cautându-se cauzele 
lor și luându-se măsuri ca pe 
viitor să fie preîntâmpinate.

Pentru luna în curs, Comi
tetul Regional a trasat ca prin
cipale sarcini Următoarele:

1. Mărirea producției și în 
special a producției de cărbuni,

Doi ani dela reînființarea Sindicatelor
— Urmare din pag. 1. — 

trecerea dela producția de răibo] 
la cea de pace, ceferiștii din Si
merla au reparat zeci da locomo
tive și sute de vagoane, într’un 
cuvânt, clasa muncitoare a mun
cit mult șl în condițluni grele 
pentru sprijinirea guvernului său 
democrat.

Dar și guvernul a ținut seama 
In limita posibilităților de necesi
tățile șl drepturile muncitorimii.

Legea sindicală care ■ fost le
giferată tacă sub guvernarea că
lăului RJdescu motiv pentru care 
legea Insă poartă urmele prezentei 
tn guvern a elementelor reacțio
nare manisto-brfttlerlit», legea 
ecoJomatelor, care obligă pe pa
troni să aprovizioneze »alarlațil, 
contractele coleetive de muncă, 
șl insă multe altele aunt răspun
sul guvernului la sprijinul nepre
cupețit dat de muncitorime.

E adevărat mal sunt greutăți, 
mai sunt lipsuri tn urma distru
gerilor lăute de ră»bo| șl a sabo
tajului volt ri’elcmentelor reacțio
nara cuibărite In aparatul de stat 
și ta întreprinderi.

Știm și aceea că elementele 
reacționare caută să pună vina 
asupra guvernului, asupra munci
torimii, tocmai pentru ■ scăpa de 
răspundere, pentru a săpa o pră

trate la Administrația Financi
ară care soluționează cererile 
privind impozite pân|a( la Ml 
un milion, iar cele privind im
pozite mai mari vor fi rezolvate 
de Minister, în baza cercetă
rilor făcute tot de către Admi
nistrația Financiar^. >

Apelurile se înregistrează la 
Administrația Financiară si se 
vor judeca începând cu luna 
Septembrie de către comisiuni 
prezidate de magistrați dela 
Tribunalul Deva și compuse 
din delegați ai fiscului și ăi or- 
ganizațiunilor profesionale!.

Măsurile luate de Ministerul 
Finanțelor tind a repara toate 
erorile comise și contribuabilii 
sunt invitați a uza cu“toată în
crederea de aceste mijloace.

prin organizarea întrecerilor p*«  
triotice, a echipelor voluntare 
și prestări de ore suplimentare

2. In cadrul campaniei electo
rale și a colaborării cu partfc 
dele din B. P. D., înființarea ca
selor de alegători acolo unde 
nu există și înscrierea în liste
le electorale.

3. Acțiuni pentru ajutora rrea 
regiunilor bântuite de secetă.

După trasarea sarcinelor ge
nerale în cadrul muncii de Par
tid tov. Mujic Mihai secretarul 
Comitetului Regional, făcând 
o critică justă a rapoartelor și 
d'so'ițblor ce au avut loc, în ca
drul situației politicei actuale, 
a dat îndrumări pentru îndepliw 
riirea să'fcinilor luate.

pastie ! între popor șl guvern. 
La aniversarea de doi ani dela 

reînființarea «indicatelor, clasa 
muncitoare din Român'a poate Insă 
să facă o privire înapoi ta trecutul 
nu prea tadepâitat pentru a ve
dea cine sunt acești .binevoitori*  
care vreau cu orice prefă*  „mă
rească*  salariile muncitorimii vreau 
să-o .fericească*  din nou.

Ea va recunoaște tn el ime
diat pe a:el cari au desființat ta 
1929 Sindicatele Unitare pe acei 
cari au trie tn muncitori la Lu
ptai șl GrlvIJa numai pentru fap
tul de a se fl orgsnizal numai 
pentrucă au avut curajul să ce
ară o bucată de pâine mai bună, 
atunci când în (ară era belșug 
de nrodjse belșug de alimente.

Ne allătn în preajma alegerilor 
care vor hotărî soarta democra
ției tn tara noastră șl care vor 
trebui să definitiveze înfrângerea 
reactiunll șl-al trecutului atât de 
odloa pentru clasa muncitoare.

Strâns unită ta jurul C. O. M. 
fo ul el superior muncitorimea 
pășește ta cel deal treilea an al 
renașterii el cu hotărâr°a de i spri
jini în acesta alegeri Blocul Par
tidelor D mocrata, gara iți» coo- 
■olldăfil d m orițtei î > țara noa
stră, gata <l>a propășirii popor»*  
tal întreg.
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Rezoluția
miniștrilor de
D-nil, Bevin, Bidault, Bymea 

și Molotov, s’au întâlnit Joi du
pă mâță la ministerul de exter
ne francez pentru a studia po
ziția pe care cei patru rliați tre- 
bue, s’o ia față de diversele 
amendamente prezentatele ce^ 
lelalte 17 Națiuni.

Cei patru miniștrii de exter
ne âu adoptat următoarea rezo
luție:

„1. — Consiliul miniștrilor 
de externe însărcinează pe ad- 
juncți să examineze diversele a- 
mendamente șinouile propuneri 
prezentate țle membrii confe
rinței, precum și de statele a- 
liate și foste inamice pentru ■ 
constata cari sunt acelea care ar 
putea săpbțină sprijinul genera! 
altnembrilor Consiliului.

Consiliul miniștrilor de e- 
xteme va țipe o reuniune In co
mitet restrâns cu scopul de a 
Încerca, în ce privește amen
damentele și notnle propuneri 
prezentate, să rezolve Toate 
deosebirile de vederi ș" să *-  
probe recomandările a'djur'cți- 
lor.

2 — In cazul când dezacor
dul s’ar prelungi între ei cu 
privire la amendamente, mem
brii Consiliului miniștrilor de e- 
xteme Vor continua totuși să 
sprijine articolele din proectele 
de tratate asupra cărora au că
zut de acord, păstrându-și to
tuși ibertatea de a vota du
pă propria lor judecată în cfl 
privește chestiunile ce nu sunt 
precizate de aceste articole”.

Rezoluția are deci drept re
zultat să confirme în mod e- 
xplicrt angajamentul implicit pe 
care cei patru miniștri de e- 
xternx' l-au luat de a sprijini te
xtele proectelor asupra cărora 
căzuseră de acord cu prilejul 
reuniunilor anterioare

In ce privește amendamen
tele propuse de ceilalți delegați. 
Marii Patru vor examina dacă 
unele dintre ele nu pot fi. accep
tate Dacă vor cadra de acord, 
ei vor fi legați in mod auto nat 
de noile acorduri Dacă, din

D Laguardia 
In audientă la 
Generallsslmul 

Stalln
LONDRA — Dl Laguardia, 

directorul general ăl IJNRPA-ei, 
care a sosit la Moscova Mi
ercuri pentru o scurtă vizită, 
a fost primit Joi în audiența de 
generalisimul Stalin

adoptată de Consiliul 
externe al celor 4 mari puteri
contră, acordul se dovedește 
imposibil cu privire la amen
damentul în chestiune, vor fi le
gați prin textu anterior din 
proectele de tratate pe care le- 
au supus conferinței celor 21, 
In acest caz vor trebui să ia în 
mdd solidar atitudine contrară 
amendamentului asupra căruia 
nu s’a putut ajunge la Iun acord 
între ei.

In sfârșit, în ce privește che

Miniștri de externe se vor întâlni dfn noa
''PARIS. — In urma întrunirii 

de Joi a celor patru miniștri de 
externe, se subliniază faptul că 
aceștia au căzut de acord să se 
întâlnească din nou în primele 
zile ale săptămânii viitoare.

REACȚIONARII CHINEZI 
pregătesc războiul

NEW-YORK- — Deputatul 
democrat Delacy, membru al 
Congresului Nord American ÎB- 
deamnă pojjorul american să 
ceară ca guvernul Statelor U- 
nite să înceteze de mal Aju
ta pe chinezii carC pregătesc 
războiul în scopul de a atinge 
o poziție economică dominalfU 
pentru interesele americane în 
China, în timp te creaza în^mod 
simultan un guvern de mario
nete Credincios intereselor A- 
me rirei.

Delacy a declarat că trupele 
ca și mijloacele de aprovizio

In comisia pentru România 
s’a adoptat art. 1 privitor la 

frontiere
PARIS. — Comisia politică, [șj 

teritorială pentru România a 
fost prezidată Joi după amiază 
de către Baranovski, în locul 
lui Manuilski, (Ucraina), care *a

Delegat a Iugoslavă 
apără la Conferința de Pace ferm cauza 
păcii împotriva elementelor fasciste $l 

reacționare
BELGRAD — Președintele 

scupcinei populare jugoslavc 
luând cuvântul în fața alegă
torilor săi la o întrunire, a de
clarat: Cu toate că războiul îm
potriva fascismului s’a terminat 
de m(ii bind de un an, lupta îm
potriva forțelor reacționare ca
re vor cu lot dinadinsul să ză

stiunile asupra cărora fiu a e- 
xistatun acord între cei patru 
cu prilejul redactării proectelor 
ae tratate, adjuncții vor fi în
sărcinați să găsească modalită
țile unui acord. Din acel mo
ment, ce’ patru vor fi angajați 
și vor trebui să ia o Atitudine 
comună. Dacă adjuncții nu a- 
jung la un rezultat, fiecare din 
cei patru miniștri de externe își 
va regăsi libertatea de acțiune

Acest fapt poate fi considerat 
plin de speranțe 'deoarece păst- 
rându-se neîntrerupt schimbul 
de vederi dintre puterile condu
cătoare neînțelegerile vor pu
tea fi evitate.

nare americani sS Te îndepăr
tate din China, Accentuând că 
guvernul lui Ciang Kai Shek 
reprezintă conducerea feudală a 
marilor proprietari de pământ 
sprijiniți de către gansterii ur
bani, speculanți', poliția secre
tă, consilierii naziști precum' și 
sprijinul incalificabil al Statelor 
Unite, Delacy a declarat că al
cătuirea unui guvern de Coali
ție democratică în China, ar o- 
pri, târguelile guvernului Ciang 
Kai Shek cu reacționarii ameri
cani asupra ostilităților împot
riva Uniunei Sovietice.

plecat Miercuri la New-York.
Președintele constată că a 

fost adoptat articoluj 1 din pro- 
ectul de tratat, care se referă 
la frontierele României 

dărnicească cauza picii, estfl îri 
toiu. Delegația jugoslava la con
ferința de pace aparii ferm cau
za păcii împotriva elementelor 
fasciste și reacționare.

SOFIA. —- Uniunea indu
striașilor bulgari a lansat un a- 
pel către toți membrii săi să 
voteze pentru republică.

Teroarea deslăntuită în (recea 
în i iunul plebiscitului 
Cetățenii care vor xâ voteze pentru republic*  

sunt forțați să părăsească satele

i ATENA. — Azi are foc în 
Grecia plebiscitul asupra în
toarcerii regelui în țară. Timp 
|de 5 luni de când au venit re- 
galiștii la putere, aceștia au fă
cut toate sforțările pentru a în
frânge voința poporului în ver
dictul viitorului plebiscit. El se 
țtne de către guvern în condi- 
țiuni de teroare fără precedent, 
cu posibilități tie falșificare a 
rezultatului.

In ultimele zile mii de per
soane au"Tost arestate, s’au luat 
măsuri de represiune împotriva 
unor regiuni întregi, sute de 
persoane au fost omorîte. Re- 
galiștii terorizează regiuni în-

Federațla 
Conferința!

PARIS. — Federația Sindica
la Mondială a adresat națiunilor 
participante la Conferința de 
Pace un memoriu referitor la 
violarea libertăților sindicale în 
Grecia.

Sindical*  Mondial*  s'a adresat 
dala Paris protestând împotriva 

Violării libertăților sindicale din Grecia

Noui membrii în O.N.U.
NEW.-WDjRK-L— In ședința 

de Joi a ponsjliuTui de securitate 
s’a aprobat după două zile de 
desbateri admiterea în O. Nk 
U a Suediei, Islandei și Afga
nistanului. Celețalte 5 State ca
re au făcut cereri, Albania, Mon 
golia, Eir, și»Transiordania Por- 
tugali, și-au însușit majorita
tea de voturi dar la admiterea

Criză în conducerea
Partidului Socialist Francez

LONDRA. — Comitetul exe
cutiv al Partidului Socialist 
Francez a demisionat datorită 
faptului că congresul fleța Paris

Rezoluțiile conferinței 
Internaționale Socialiste 

privind Spanie
PARIS. — Două rezoluții 

cerând să se pună c pât re
gimului Franco din Spania și 
să se întreprindă o acțiune 
socialistă pe plan internați
onal pentru a se ajunge la 
acest scop au fost adoptate 
Miercuri de Conferința Inter

tregi. Orice încercare a popu
lației de a le rezista, este urma
tă de represiuni militare.

In vederea plebiscitului s’au 
făcut operațiuni de epurație pt 
ai intimida pe funcționari. Ce
tățenii care vor să voteze pen
tru republică sunt forțați să pă
răsească satele, plecând în 
munți pe timpul votării.

Arestările în massă au conti
nuat printre cei ce lipeau afișe 
sau manifeste pentru republică.

•
ATENA. — In vederea ple

biscitului, la Atena a fost In
terzis până Duminică orice ma
nifestație politică.

După ce amintește că a ad
ia 6 Mai un memoriu șl 

celor patru miniștri de Externe, 
Federația enumenă .măsurile lua
te d»' guvernul din Atena îmu 
potriva Confederației Generale 
a Muncii din Grecia.

lor s’a opus în fiecare caz, cât» 
una dintre marile națiuni dti 
drept de vot.

TRIEST. — 80 deținuți po
litici din închisoarea Triest alt 
declarat grevă foamei în semn 
de protest că amnistiția acorda
tă în Italia n’a fost extinsă șl 
în Veneția Giulia.

a refuzat să aprobe un rapoci 
asupra alegerilor generale, pre
zentat congresului.

națională Socialistă.
Rezoluțiile au fost întocmite 

de un comitet prezidat de 
d. Leon Blum, fost preșe
dinte al consiliului de mi
niștri și aprobate de reuniu
nea plenară a delegaților so
cialiști din 18 țări.

Imprimeria județului H. a Deva 716—1946.


