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Proletari din toate țările uniți-vă!

I

VOTAȚI
Blocul Partidelor Democrate

Poziția României la 
Conferința de Pace

Dcclarațiil* făcute actm câteva 
zile agenției „Agerpre»* de tov. 
Gh. Oheorgh u Dej Secretarul Ge
neral al P. C. R. ți de tov. 1. G, 
Maurer. in legătură cu tratatul 
de Dace ei România au arătat 
într’o lumini ți mai clară poziția 
delegației române la Conferința 
de Pace precum ți greutățile cu 
care delegația noaatră hebue să 
lupte pentru uțurarea clauzelor 
ecouomlce ale tratatului.

.Delegafi* români apune tov. 
Gb. Gheorglru Dej ■ prezentat 
ți susținut la Conferința Picii 
un punct de vedere conform 
cu Interesele naționale ale Ro 
mâniei țl co form fn acelaț 
tlap cu Interesele ptcil*.

Aceaită atitudlsc justă a dele
gației româae la conferința de pace 
care este hotărâtă de a apăra 
pacas țl cauza dreaptă a poporu
lui român, nu este fntâmplătcrre. 
Ea Izvorețle d • programei de 
guvernare ai bkjcuiui rarnaetur 
Democrate, cirt lo platforma-prog- 
ram are lascris următoarele in 
legătură^cu politica externă: „e< n 
solidare» ți apăraraa păcii, 
■lături de toata Naț unite iu 
bi'Osre de Pete ți L'bertate.

Dar la CoQferlDța de P-ce de
legata română are de dus o luptă 
dură p«stru ușurarea clauzelor 
tratatului. Aeeastă luptă nu este 
câtuși de puțin ușoară. Asupra 
României apasă răspunderi giele. 
Ea Irebue să dea acum socotea'! 
țl lă răspundă de toate crimele 
țl j ■funie săvârțiu. dr clica legio
naro arltoaesciacă cu sprijinul 
„Istoricilor*.

Io apărarea ac st r Interese, 
delegat s română a prezentat Con
ți raței o serie de t bsurv. țiunl 
juste cu privire la acele clauze 
din tratM prin care se Impun 
țării O' «stre di s;âgubirI exage
rat", rest fu ri nejust f cate, car-r 
ar împiedica R< mâni? nu numai 
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D. Prlmmlnlstm Dr. PETRU GROZA 
împărțind titlurile de piopiletale {dracilor din județul Hunedoara

D. Gheorghe Tătărescu 
a respins pretenfllle formulate 

de delegația maghiară 
In legătură cu Transilvania La DEVA

PARIS — Luai după a- 
miază In ședința comună a 
comlstunllvr politice fi te
ritoriale pentru România șl 
Ungaria, șeful delegației 
române d. Gheorghi Tătă 
rescu, a respins pretențiile 
formulate de delegația ma
ghiară în legătură ca Tran
silvana.

După ce a arătat care 
aa fost motivele ce au de
terminat conferința de pa
ce c? n 1919 să stabilească 
actuala graniță, d. Gheor
ghe Tâtfcetcu a spus că 
cedarea teritoriului de 4.0C0 
km. o revendicat de Urga- 
Ha ar duce la o totală 
dtsorganizare a vieții eco
nomice și administrative ca
rt ar avea drept consecință 
desorganizarea întregi i 
vieți, la continuare d. Tă- 
tărescu a arătat că tn 
urma unei politic! violente, 
trecutei* r- glmuri ungare 
au creiat coadițlunt etnice 
artificiale.

Mal departe d. Ghtargte 
Tdtă'esca a arătat nouile 
legiuiri d totală libertate 
de care se bucoră mluorl-

Delegația română la Conferința Păcii 
se opune acelor clauze di a tratat prin care se impua țării 

plata unor despăgubiri exagerate
Dec’arațl 'e tov. Oheorghiu-Dej făcute corespondentului agenției „Ugerpres" din Paris

Tov Gh. Ghsorflhlu D«j ■ fă
cut următoarele declarații co
respondentului agrnțlei „Âgsr- 
prea" din Paris asupra poziții! 
delegației guvernului român in 
fața C nferintei de Pace.

— Guvernul român prin dele- 

iatea maghiară îa România 
sub actualul regim. Pentru 
toate aceste motive, Romă 
nla na poate accepta cere
rea Ungariei. Qreaițtle ac
tuale reprezintă limita oc
cidentală cea mai puțin 
înaintată a teritoriului Ro
mân.

Refertndu se la dlktalul 
dela Viena d. Tdtărescu a 
arătat că sentința impusă 
de Httler, a constituit uu 
adevărat act de violență.

Evocând lupta dusă de 
poporul român pentru scu
turarea Jugului germ ia fi 
eliberarea Ir msiivaniel d. 
Tătarescu a spus :

Tocmai sub zidurile ora
șelor Oradea Mare și Satu 
M re, unde auto itaiea ro 
mână este contestată azi, 
ostașii noștril au vărsat 
mal mult sânge șl diviziile 
noastre au fost decimate.

Dacă certrta Ungariei 
ar fi luntă tn considerație, 
acest lucru ar constitui o 
știrbire a moralri interna
ționale șl o fundamentală 
greșaM față de iitorle.

gația sa, a prezentat ți susținut 
la Conferința Păcii un ptinct de 
vfcdere conform cu interesele na
ționale ale României ți conform 
in acelaț timp cu interesele păcii. 
Re cunoscătoare tuturor celor care 
au sprijinit România democrată 
ți an recunoscut aportul el lu 
victoria Împotriva Germaniei hi- 
tleriafe, recunoscătoare tâdeosebi 
pentru anula ea Dictatului dela 
Viena Care a redat României 
nordul Ardealului delegația ro
mână a ținut Insă să facă cu
noscut că se opune acelor clauze 
din proectnl tratatului prin oare 
se impun țării noastre plata unor 
despfigub'ii exagerata țl restitu
iri nejustlficat» ți c«re ar împie
dica România in numai să el re
facă situația economică dar țl 
să țl respecte sarcinile ți obli
gațiile.

Anărând Interesele economice 
d țion*le (i fiind gata să plătim 
despăgub ri echitabile delegația 
guvernului român susține reven
dicările României de a se recu 
n-ețte drepturi la despăgubiri 
din perina Germaniei ți Unga
riei împotriva cărora a luptat a- 
lături de Națiunile Unite tn ul
tima fază a războiului.

Cum s’a sărbătorit împlinirea a

Doi ani dela Începutul reorganizării K/ 
Sindicatelor

Duminică 1 Sept. a. c., Co
misia Locală a Sindicatelor U- 
nite din Deva, a sărbătorit, în 
cadrul unei mari adunări sindi
cale, 2 ani dela începutul reor
ganizării Sindicatelor în țara 
noastră.

Deschizând adunarea, tov. 
Pârvu Eugen, secretarul comi
siei Locale, salută prezenta în 
sală a tov. Kolosy Vițiam, se- 
vietarul regional aj C. G. M 
~ reprezentanților Comitetului 
foca] al Frontului Unic Munci 
vOresc, tov Ilie Gh. (P .C. R.j 
și tov. Anagnastopol (P. S. D.) 
și a tuturor reprezentanților 
Sindicatelor și comitetelor de 
întreprinderi din localitate.

După ce face un istoric al re
organizării Sindicatelor în Ro
mânia, arătând felul în care au 
luat ființă și în Deva, tov. Pâr
vu scoate în relief realizările 
din cei 2 ani trecuți, din care

Cetățeni!
Nu intârziați 
înscrieți-vă in 
listele electorale

Toste obasrvațills ți pro
punerile guvernului român 
se inspiră d n politica de 
refacere a țârii, de apăra 
rea Independenței ți suve
ranității Statului român.

Formulând aceste obser
vații ți propuneri am fost 
insă conduși de dorința 
permanentă de a găsi pen-
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CU OCHI ȘI CU 
"TRANCENE

„Vă asigurăm domnilor 
liberali că fn curând va 
toii ora socotelilor (sub
linierea nu e n noastră) 
țl nu va rămânea nici un 
fir d ■ păr din capul vostru 
nemișcat țl ncrăsbunat șl 
nu va rămânea tn Valea 
Jiului nici un brevet neluat 
din mâna liberalilor șl cu 
vârf șl îndesat toți func
ționarii abuzivi și In afară 
de lege cari a-țl lucrat, să 
vă pregătiți calabalâcul, 
bastonul și geamantanul.

Să nu credeți că aveți scă
pare șl uitare șl nici glumă 
să nu vl se pară, — că 
acest va fi un fapt împli
nit șl Indiscutabil. Zilele 
vă sunt numărate*. (Din 
„Solia*, — organ al p. n ț. 
— nr. 30 din 2G Septem
vrie 1937).

Astăzi tot c’, se pupă 
șl se ’mbrățlșează, uitând 
tot ce a fost Intre ei.

Dccc ? II cu „ochi* șl 
cu sprâncene, ca aă poată 
Înșela țl dc astă dată po
porul, pentru al jecmăni 
mal departe.

Numai că, poporul, de

fn România A
amintim: înființarea unei școli 
de tractoriști; contribuția dată 
la înfăptuirea reformei agrare; 
școli de cadre și îndrumători, 
sindicale; acțiuni culturale; par
ticiparea în campania de sus
ținere ă guvernului, combate
rea sabotajului, etc..

,,Toate acestea, nu puteau fi 
îndeplinite, Sindicatele nu arii 
putut progresa — spune 
Pârvu — dacă nu ar Ti avut spri 
jinul efectiv al guvernului”.

încheie, făcând un apel, ca, 
pe viitor tovarășii sindicaliști" 
să depună mai multă muncă, 
pentru consolidarea și prospe- 
rarea Sindicatelor.

Tov. Ilie Gh. reprezentantul 
P. C. R. în Comitetul local al
F. U. M. și membru în Comi- 
șia Locală a Sindicatelor Unite, 
arată că, cu toate uneltirile re- 
acțiunii manisto-brătieniste, dd 
a împiedica reorganizarea Sin
dicatelor, Comisia de organi
zare Sindicală, a putut sa-și du
că la bun sfârșit sarcina șl an
gajamentele luate, datorită uni
tății de acțiune și a principii
lor indestructibile ale celor 
două partide muncitorești — 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Social Democrat — ca
re formează Frontul Unic Mun
citoresc.

Luând cuvântul tov. Kokosy 
Viliam, secretarul regional al C.
G. M. aduce salutul C. O. M

Făcând o analiză a vechilor 
sindicate — dintre cele două 
războaie mfondiale — vorbito
rul arată că, cu toată dcTectuoa- 
sa lor organizare, ele au fost 
dizolvate de către guvernările 
„istoricilor” și de dictaturile 
susținute de Mania și Brătianu.

In continuare demască mane
vrele cțicilor reacționare, cari 
bazate pe svonuri tendențioase, 
șovine și revizioniste ne car?

COLȚUL ISTORIC

șteptat, Ic spune: „Vaso
sit ora socotelilor domni
lor „Istoriei*.

ALEGERILE PE 
VREMEA LOR

„La noi singur numai 
maistru e lector e 
cetățean de valoare, care 
aduce aport vieții de stat. 
Toți cel'alți cu altă con
cepție asupra vieții publice 
țl cu alte abilități șl apti
tudini, sunt pur șl simplu 
Inferiorități neglijabile*. 
(Vezi „Solia* — organ al 
partidului național țărănesc 
- din 26 Sept. 1937).

I. Rusruac,



2 ZORI NOI

500 miliarde pentru combaterea urmărilor secetei

Col|ul tinerelului

^Din activitatea tineretuluii ~ _

Banca Națională a Ro
mâniei, în cadrul campaniei 
pentru combaterea urmărilor 
secetei, a acordat până a- 
cum credite totalizând 500 
miliarde lei repartizate ast
fel:

100 miliarde pentru acțiu
nea de colectare a cereale
lor.

200 miliarde lei pentru pro
curarea de cereale necesare 
alimentării populației din 
regiunile bântuite de secetă.

100 miliarde lei pentru sus 
ținerea p'ețului vitelor, fl-

Vltele 
expropriate dela Sași 

vor fl vândute 
la licitație

Ia conformitate cu kgea de 
reformă agrară, vitele expropiate 
dela sașii h tlerlțtl vor fl vândute 
la licitație celor îndreptățiți. Vân
zarea »e va face în fiecare comu
ni unde s’au expropiat asemenea 
vite, de câtre o comisie compusă 
din medicul veterinar de plasă, ca 
președiote și dintr’un irglner a- 
gronom, prima ui, notarul șl pre- 
fediatele comitetului comunal de 
reformă agrară.

Pensiile
pe luna Septemvrie 

se vor plâil majorate 
Intre 15-30 ale lunii

Ministerul Asistentei și A- 
slgurârllor Sociale, Casa Cen
trală a Asigurărilor Sociale, 
face cunoscut tuturor pensi
onarilor săi foști asigurafl, 
precum și urmașilor d' toate 
categoriile că pensiile pe luna 
Septemvrie 1916 se vor a- 
chifa Intre 15 șl 30 Septem
vrie 1946 majirate contorm 
legii din 24 August 1946, 
precum și diferența pe luna 
Iulie și Augu3t 1946

De vânzare
In Deva

O casă în etr. GrivlțJ Nr. 6
5 j ig. plmâ t arăt' r în capă 

tul străzii Gojdu, bun șl pentru 
Io: de casă.

O grădină de I jug. bună pan 
trn plantat vie șl pentru loc de 
cad.

In Dobra
O casă în piață.
3 jug, fânaț.
Infirmsțlunl la farmacia Stoica 

din Brad șl în D/va, atr. Gojdu 
Nr. T. 3_2

xate recent la 3500 lei ki
logramul, vita vie.

100 miliarde lei pentru 
procurarea semințelor.

IO mii vagoane de porumb 
ne sosesc din Bulgaria și Ungaria

Primele cantități de po
rumb pentru ajutorarea po
pulației din regiunile secetoase 
sunt așteptate să sosească 
din Bulgaria și Ungaria. Este 
vorba de aproape 10.000 va
goane ce urmează să Intre 
in (ară până in 10 z le.

Acest porumb se va distri-

Când încep 
cursurile școlilor 

primare
Ministerul Educației Națlo- 

nâle face cuncscut că școlile 
primare se deschid la 15 Sep
tembrie. Directorii școlilor 
sunt obligați să fie prezenți 
la școli dela 1 Septembrie.

SPORTUL POPULAR

Noul comitet al Ligii de footbal 
din Regionala 5-a 0. S. P.

Sunlem în mătură să publicăm 
în întregime componența comite
tului ales la conducerea acestei 
Ligi: Președinte: Onlțlu Emil, 
secretar: preot. Petreacu Partenie 
respons b iul districtului Valrz- 
Jiulul; I g. Gluru-netcu Constan
tin responsabilul districtului Valea 
Mureșului: Ing. Oiaru Sabin, ret- 
ponsab'lul districtului Alba: S:- 
lașl Sabin, responssbilul resortu
lui militar: Câp B r.ulescu Ioan, 
res;o-3 b'lul resortului sindical: 
Petru Groza — Brad ți Alexan- 
drescu Mih»l, re» xmsibi’ul re
sortului urbm: Dr. Deutsch Vla- 
dislav, medicul Llgel: Dr. Griea, 
reaortul școlar rfmas vacant pâ-

C. F. R. Slmerla Electra
In cadrul Diviziei B. s’a dis

putat Duminecă I Septembrie a.c. 
pe stadionul sportiv C. F. R. d n 
Slmerla un Interesant rrflWi de 
foot-ball între (drpele C. F. R. 
Slmerla — E'rctra Timișoara care 
s’a soldat cu scorul de 5-0 (1-0) 

Matchul a oferit celor 2000 de 
spectatori un joc spectaculos șl 
plin de interes, în care în fa ța unul 
adversar puternic Eieclra Timi
șoara, nu a putut rez sta de cât 
o singură repriză.

A arbitrat — dl. Munteanu — 
Arad. Au marcat Flllraon (3), lo- 
vas (I) șl Bretol (î) Un goal 
marcat de C.F.R. Slmerla în mi-

Aceste credite vor fl ma
jorate pe măsură ce nece
sitățile o vor cere.

bul în județele deficitare, 
câte 40—50 de vagoane !n 
fiecare județ.

r Turneu! Teatrului Armatei
'Din dorința de a da posibilita

te de ridicare culturală cetățenilor 
aflați sob arme, — Armata Ro
mână D.-mocrată — a inițiat și 
organizat sub auspiciile E C,P.-u- 
lui Teatrul A;mitei care puuân- 
du-se în slujba democratizării 
țării, a întreprins o seie de turnee 
în toată țara. Trecând paste toa
te greutățile șl piedecile inerente 
oricărui îaceput, încadrând nn 
mănunchlu de tinere, dar promi
țătoare talente artistice, — Tea
trul Armatei — a pornit cu frun
tea sus, la realizarea frumosului 
scop pe care }i l-a propus, 

nă la deschiderea cursurilor șcc- 
I re.

*
R<glonala a 5 a O, S. P. D :va 

anunță pe această cale toate gru
pările sportive piccum șt institu
țiile care au primit liste de sub
scripție, chitanțiere, timb e pentru 
plasare, In vederea Turului Cic 
Hst zl României, să trlmea'ă de 
urgentă sumele a hlzițlonats îm
preună cu a:ule de mai sus, pe 
adresa sediului R gionalel.

In caz că până la data de 4 
Sept. a. c. cele n al sus mențio
nate nu vor fi trimise, se vor 
considera vândute și respectivii 
vor suporta achitarea lor Integrală.

Timișoara 5—0 (1—O)
nutul 88, nu a fâst recunoscut.

S’au mîrcat dela C.F.R. Slme- 
rh: Horvat cel mal buti dep: 
teren, Breloi șl I.ovas. Ecctra 
Timlșmia : Poșa șl Bu'o.

Duminecă 7 Septemvrie a. e. 
tot In cadrul Diviziei B. la Timi
șoara C.F.R Simeila va î.tâlnl 
Polllechnlca Timișoara.

„Ferar" Jiul 7-0

M*t hui în cad.ul Diviziei A. 
care a avut loc la Cluj Dumlrie 
că 1 Siplembrle între echipele 
«Fierar* Cluj șl «Jiul* Pctroșenl 
s’a soldat cu rezultatul de 7-0.

Duminici 1 Sept, a. c. Tinerii 
Progresiști din Brad, în cadrul 
anei vizite ficută tinerilor din 
Că’a'», au dat un festival artis
tic, oare s'a bucurat de partici
parea unui numeros publ'c.

Programul compus din: co
ruri, recitări, dansuri ți o piesă 
teatrală intitulată „Cine i hoțul?", 
a fost primit cu adâncă Însufle
țire de către spectatori.

In Incheere a vorbit tov. Ver- 
teș din partea Regionalei T. P,, 
care tn cuvântarea sa a ilustrat 
munca vrednică de admirație a 
tinerilor din Brad, rolul care i 
revine tineretului ia opera de 
refaoere a țării, consolidarea de
mocrației și a păcii, precum șl 
contribuția sa in lupta dusă de 
forțele democratice ale țării con
tra reacțiunll.

In asdrul turneelor întreprinse 
Marți 26 August a. c,, — Tea
trul Armatei a. prezentat în sa'a 
Teatrului Comunii din localitate, 
savuroasa operetă muricrlă „Cân
tec de dragoste*.

Brodată pe un sublrct luat din 
lumea celor mulțl, cu un conți
nut instructiv, — bucurânduse 
de interpretarea impecabilă a va 
loroșilor săi aderi, — ereiația 
artistică „Câctcc de dragoste* 
s’a bucurat în orașul nostru de 
un succes pe drept mer tat. Des- 
semenea orchtsba excelentă a 
acestei trupe, a complectat buna 
reușită a spectacolului. Repr< 
zentațîa s’a bucurat de o mare 
afluență de spectatori de toate 
nuanțele sociale, — Incltslv os
tașii din garnizoană — care au 
rămas pe deplin mulțumiți, de 
prezentarea lechnlcă șt artistică 
a spectacolului.;

In cursul săptămânii 26 — 31 
August, Teatrul Armatei și-a 
continuat turneul, prin toate cen
trele Importante ale județului 
Hunedoara.

Medicamente în valoare de
\cca 3 milioane lei 

'x sanatoriul T. B
Dr câtva timp la sanatoriul 

T. B C Glcagiu, sabotarea bol
nav 1'r și furturile de medicamen
te șl altele, au fost tot mal di se.

Datori'ă Insă bolnavilor ți snla- 
rlațllor corșfienți al sanatoriului 
ies mereu la Iveală mârșăviile 
celor care sabotau până și pe 
bolnavi.

ABtfel, datorită tov. Clsmaru 
Livlti, mrmlsru al Partidului Co
munist Român. — care a stat 
mereu de pază pentru a desco
peri adevărul, Individa Glzela 
Kraizel, din serviciul sanatoriului, 
a putut fi prinsă furând mal mul
te medicamente, Injecții șl altele, 
cu care ar fl trebuit să trateze 
pe bolnavi.

Pe lângă aceasta, cu a|utorul 
bolnavului Chlrv'sl Constantin— 
logodnicul el — a mal furat di
ferite obiecte de cazarmament, 
proprietatea sanatoriului, în va
loare de c«a. 3.C00 000 leî.

Serbarea a fost armată de o 
reușită petrecere populară.

Sâmbătă 31 August a c. Ti
nerii Progresist! din organizația 
Ghelar, venind in mijlocul mun
citorilor mineri dm Lupeni, au 
dat un reușit festival artistic, a 
cărui program a prezentat în 
mod desăvârșit, viața plină de 
sbucium si muncă constructivă a 
bravilor noștri mineri. Progra
mul compus din: cântece, reci
tări, movoloage, dansuri popu
lare și o piesă teatrală, a delec
tat mult publicul spectator.

Au vorbit tov Lobonțlu din 
partea tinerilor din Ghelar și 
Matăsăreanu din partea tinerilor 
din Lupeni, care au subliniat 
unitetea desăvârșită a tineretu
lui, a cărui '’hezășie o constituie 
Federația Națională • Tineretu
lui din România șl care în ca
drul Federsțlei Mondiale a Ti
nerelului luptă pentru distruge» 
rea rămășițelor fascismului reac
ționar șl pentru instaurarea unei 
păci dnrablle bazată pe principii 
jus‘e și echitabile.

Seara in saloanele Palatului 
Cultural din localitate, a avut 
loc o petrecere populară în ca
drul căreia, tinerii din ambele 
localități s’au cunoscut si s’au 
înfrățit.

Școlare.
Ss aduce la cunoștința celor 

interesați, că în județ'I Hune
doara au rămas un număr însem
nat de porturi vacante în urma 
numirilor de învățători titulari. 
Aceste, poster! pot fi ocupite prin 
cupiitrira do ■ '■ <«»er»|l a cel
puțin 4 clase secundare.

Doritorii de a ocupa a eite 
posturi, sunt în vitali să-și înain
teze de urgență cererile, la In
spectoratul școlar Dtva.

Inspector școlar județean, 
NICOLAE RĂU
•

înscrierile la școria primară de băieți 
șl fete din Deva, ver avaa loc silnic 
tnfre 5—18 Septemvrie a.c- dela orele 
9—12 șl 15—18 In cancelaria școalel 
din sir. Eminesca 1T.

DIRECȚIUNEA

sustrase dela
C Geoaglu

Amintim că, In 1&4S, la i n 
control făcut de Plut. major P.>pa 
I ian, a fost gătit la G cela K-ei- 
ze), un tablou al Iul Hltler ți un 
aparat de radio clandestin.

Postul de jandarmi Oioagiu, a 
arestat pe mnumlta hoață, cer
cetările pentiu a alta noul amă- 
nufe, — sau eventual noul com
plici — fiind In curs.

Convocare
Uniunea Sindicatelor Miniere 

couvoscă pentru slua de 10 Sep
tembrie a. c. pe toți președinții 
șl secretirii sindicatelor ce apar
țin acestei Uniuni, pentru a par
ticipa la a doua conferință pe 
țară, ce se va ține la Pctroșenl 
în Vxlea Jiului.

Citiți țl rAipAnd^l 
ziarul „ZORI BOI*
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Postul de radio „România Liberă"
și-a reluat emisiunile

Postul de radio „România Ll- 
bnă’intrând tn legalitate, șl-a 
reluat emisiunile începând cu data 
de 3 Sepiembrie a. c.

Postul va emite zilnic, între o 
rele 12—14 șl 18,30—21, pe lun
gimea de undă de 48,5 m.

Programul va fi alcătuit din: bu
letine de știri, care se vor difuza

Am scris în numerele trecute 
ale ziarului nostru, despre atacu
rile ia drumul mare, organizate 
de grupurile de teroriști și crimi
nali din partidele „istorice". Ast
fel cazurile din com. Cămltăneștl 
șl Leșnic — amintind numai pe 
cele din ultimul timp, din jud. 
nostru. O știre, care demonstrea
ză însă și mal mult că, cozile da 
topor, uneltele reacțlunil, dând 
formă concretă disperării de care 
sunt cuprinși „istoricii', punând 
tn aplicare Instrucțiunile primite 
dela „centru", organizează agre
siuni șl crime asupra conducăto- 
rll'jr și membrilor organizațiilor 
democratice, o primim la redscjia 
ziarului nostru.

In ziua d» 4 August a. c. în 
com. Oi mal jud. A ba, in timp

Pentru a șl ajucge scopul

„Istoricii", terorizează, 
jefuesc si ucid

Președintele Tineretului Plugăresc din com. Giomal 
jud. Alba, ucis de bandele manisto-brătieniste

Declarațiile tov. Gh. Gheorghiu-Dej făcute 
corespondentului agenției „Agerpres**
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tru problemele indicate »o- 
luțil practice și echitabile șl 
de a contribui la așezarea 
unei păci durabile.

R’apnnzând unei întrebări, tov. 
Gheorgblu-Da j a declarat că „de
legația guvernu ui român a ce
rut aă se recunoască României 
calitatea de cobeligeraută. ba- 
z’.ndu-ge pe con'ribut'a adusă 
de România la victoria Națiuni
lor Unite și recunoscută In pream- 
bu'ul proaciulul tratatul >1 de 
pace*.

Mat departe tov Ghaorghlu- 
Dej declară că „deși Id pream
bulul. proectului tratatului se re
cunoaște participarea României 
la războiul aut1 h'djerist după 23 
August 1944 totuși tn anumite 
chestiuni deosebit de importante 
proectnl de tratat nu ține seamă 
de acest lucru. Se propune, de 
pildă, ca România aă plătească 
deipăgub ri nu numai pentru pa
gubele snfarlte intre 22 Iunie 
1941 șl 23 August 1944 de bu
nurile aparținând supușilor Na
țiunilor Unite ci și după această 
dr'ă când România era de fapt 
cobrligerantă și participa cu toate 
forțele ei militare și economice 
la lupta Împotriva Germaniei hl- 
tlerlate și Ungariei hortiste.

Altă obiecție se referă la drep
tul, Indiscutabil, al Nafianllor 
Unite de a li se restitui bunu
rile ridicate din statele ootropite 
și aduse pe teritoriul României, 
Articolul 23 care se referă la 
restituiri cuprinde obligații lo plus 
peste declarațiile aliajllor din 5 
Ianuarie 1943 șl care sunt Im
puse României pe nedrept, O 
altă clauză cere României să a- 
broge sau să modifice Întreaga 
legislație economică din 1°41 

la orele 12,30—13,30—19,15— 
20 50, desbaterea problemelor so
ciale șl politice care frământă 
tara, o cronică a vieții politice, 
un prcgram cultural șl literar la 
care îșl vor da concursul cel m>i 
de seamă scriitori al tării, emisiuni 
muzicale, emisiuni cu caracter 
distractiv, etc.

ce se af'a la hora țărănească, 
împreună cu al|i tineri, prietenul 
Sârbu bar, președintele Tinere
tului Plugăresc, din acea comuni, 
a fost atăeat șl ucis pe lec, do 
o b»ndă de criminali maniști.

La Intervenita locuitorilor co
munei, criminalii: Pepa Traian, 
Zsmă Vaslle, Zamă Petru, stu
dentul Danciu Viorel și Truțl 
OctaviaD, au fost prinși șl deți
nuți la postul de jiDdzrml.

Organele anchetatoare continuă 
cercetările.

Ezprlmându-șl repulsia șl a- 
dâuca revoltă fată de procedeele 
clicilor manisto-brătieniste, înfie
rând cu energie mfșelescul atac, 
locuitorii com. Giomal cer aă se 
aplice bandei teroriste-crimlnale, 
cu toată asprimea, legile în vi
goare.

din Paris
până azi $1 aceasta numai pen- 
trucă unii cetățeni ai Națiunilor 
Unite se consideră leza(l în in
teresele lor deși nici una din le
gile actualmente fn vigoare nu a 
creiat dlncriminărl Intre între
prinderi fie ele românești fie 
străine. O atare preten ie nu nu
mai că ar fi Împotriva celor mal 
elementare prevederi constitu
ționale, dar ar provoca pertur
bați! economice a căror întin
dere este greu de prevăzut. În
țelegem să reparăm, și în acest 
domeniu guvernul român a făcut 
eforturi considerabile toate bu
nurile aparfinând supușilor Na
țiunilor Unite care au fost dis
truge sau avariate din cauza răz
boiului antoneșcian dar io con
diții echitabile și realizabile, Ar 
fi dăunător ca guvernul român 
aă subscrie la clauze care în a- 
pllcarsa lor ar duce la dezorga
nizarea feconomiel naționale ; a- 
oeste cereri nejustificate ar îm
piedica îndeplinirea sarcinilor a- 
sumafe prin tratat".

Referfadu-se la împotrivirea 
Români»! de a se introduce fn 
tratat clauza națiune! celei mai 
favorizate, tov Gheorghlu-Dej a 
declarat :

„Această clauză nu are nici o 
legătură cu faptele de războiu șl 
nu poate fi socotită ca o conse
cință a războiului Introducerea 
ei tn textul tratatului ar atinge 
tn mod obiectiv suveranitatea 
Statului Român șt ar împiedica 
România să ducă cu toată liber
tatea tratativele el economice. 
Delegația guvernului român în
țelege să apere dreptul României 
de a încheia în mod liber acor
duri economice directe și de a 
acorda clauza Națiunii celei mai 
favorizate acelor state oare a-

PESTE COTEVA ZILE STATUTUL FUNCȚIONARILOR
PUBLICI VA INTRA IN VIGOARE

Proiectul statutului a suferit îmbunătățiri substanțiale
Proiectul de otatut al funcțio

narilor pub'icl, după ce a fost 
întocmit șl larg discutat de foru
rile reprezentative ale funcționa
rilor respectivi, a fost supus Pre
ședinției Consiliului de Miniștrii 
spre definitivare. Anumite elemen
te rău-voltoare, au căutat să de
natureze cauza reală a întârzierii 
suferite de statut în vederea de
finitivării, răspândind une'e svo- 
nuri tendențioase care lăsau de 
înțeles că, statutul s’ar afla în 
studierea unei comisii care îl va 
revizui și modifica, infroducâ'î- 
du-i unele clauze necorespunză
toare intereselor salarlaților in
cluși în statut.

Doi ani dela începutul reor
ganizării Sindicatelor în România
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le lansează, încearcă să spargă 
unitatea de lupte* a cJasCi mun
citoare.

„Trăim într’oțară democrată 
spune tov. Kokoșy. 6 Martie 
1015, a adus și consfințit drep
turi și libertăți cetățenești tu
turor locuitorilor țari', indife
rent de naționalitate, rasă sau 
sex. Călcând aceste principii, 
noi vom Tace jocul reacțiuni, și 

cordă In schimb cele mai multe 
avantagit pentru desvoltarea e- 
oonomiei românești, contribuind 
prin aceasta la refacerea tării și 
deci si la îndeplinirea obligații
lor asumate prin tratatul de pace.

Tov, Gheorghlu:Dej și-a în
cheiat astfel importantele sa’e 
declarații:

Delegația română are de lup
tat cu mari greută(i dar este în
suflețită de gândul că apără In
teresele superioare ale țării care 
sunt in acelaș timp ale păcii și 
ale concordiei internaționale.

întreprinderile 
sunt obligate 
1A anunțe locurile 

vacante de salarlați
Ministerul Muncii reamintește 

tuturor întreprinderilor de orice 
catrgoric că potrivit dlspozi'iunl- 
lor prevăzute în decizia Ministe
rului Muncii, sunt obligate s ib 
sancțiuni penale să comun.ce lo
curile vacante de ealariați —func
ționari techolcl șl administrativi, 
muncitori edificați (bArbsți șl fe
mei) la Oficiile de Plasere din 
localitatea respectivă.

Invităm întreprinderile să se 
conformeze acestei diapozlțlunl 
spre a II se repartiza personal 
disponibil dela Intreprlnderlb cari 
au sistat sau redus activitatea, 
precum șl din regiunile bântuite 
de aecttă.

Adevărul este că în urma in
tervenției Uniunii Sindicatelor de 
funcționari publici, sprijinită de 
Confederația Generală a Muncii, 
proiectul a căpătat fo. ma defini
tivă cuprinzând puncte care ln- 
tradevăr se deosebesc de textul 
Inițial al proiectului, dar care a- 
duc substanțiale îmbunătățiri șl 
avantagil de mare importantă sa- 
iari»țllor. Deci cauza reală a 
întârzierii a constituit-o tocmai 
străduințele de a se da funcțio
narilor posibilități favorabile a- 
meliorărli situației lor.

Confederația Generală a Mun
cii a propus — șl guvernul a ac
ceptat — ca, între a'te dispozi

aceasta nu trebue să se în
tâmple.

Arată apoi dece e necesar 
ca îTiuncitorimea să facă poli
tică. „Dacă noi ne vom abține 
Ide a face politică, cine ne va re
prezenta pe noi în Parlamentul 
țării? Moșierii expiopriațî, ma
rii cămătari sau industriași 
speculanți din partidele „isto
rice”, care și acum1 duc lupta 
contra muncitorimii?”

Inchee subliniind necesitatea

----------- MOțlUNE: —-------
Sindicatele Unite din D-.va, întrunite în ședința festivă de 

sărbătorire a 2 ani dela reînființarea mlș'-ărli sindicale din Româ 
nla, asigură Confederația Ganerală a Muncii de întreg devota
mentul muncitorilor da toate ci egvriile dn localitate pentru pă
strarea unități! sindicale a F. U. M. și câștigarea bătăliei electo
rale de către forțele democratice fn cadrul B. P. D. pentru sdro- 
blrea definitivă a rcacțlunil.

Trăiască Confederația General* a Muncii f
Trălasc* Guvernul Dr. Petru Groza!
Trăiască Frontul Unic Muncitoresc!
Trăiască Blocul Partidelor Democratei

J In Valea Jiului
PETROȘEMl

In Nța a mii de muncitori mi
neri, a fun țicn.srilor șl tehnicie
nilor din Soc „Petroșenl" șl a 
populației locale, au vo bit ară
tând Importanța zilei șl rolul cla
sei muncitoare în România de
mocrată, următorii tov.: Cotoț 
loslf, GhOJOI 1 islf, Orlgoraș Con
stantin și Lrgrand.

LUPENI
La adunarea ținută tn sala 

Teatrului Miner, la care au par
ticipat muicltoni mineri șl cel 
dela fabrica „V.scota" au luat 
cuvântul: tov. Szuder Vilhclm, 
președintele Sindicatului Miner și 
tov. Bur loao.

LONEA. Au vorbit tov-ii:Tur- 
len Petru, Ungurean Oheorghe și 
Cio.an Nlcolae.

PETR1LA. Tov. Fiorea Cornel,
AN1NOASA. Tov-il: Pulu Ionn, 

Konlcskv, Ștefan șl Insp. Gluru- 
nescu Constantin.

VULCAN. Tov II: Fulea Gh., 
Ruiol N. șl Fancsialy Ferdinand.

BARU MARE
Ziua de 1 Sept, la Bai u Ma

re, a fost sărbătorită în cad
rul unc'i serbări artistice, or
ganizate 'de o echipă de fcnil^i 

ții care vor contribui la ridicarea 
nivelului de viată a funcționarilor 
publici, să sa Introducă și la a- 
ce astă categorie numeroasă de 
salariat, prima corespunzătoare 
primelor de producție sau de sti
mulare.

In fa(a statutului definitivat și 
care prin modificările aduse des
chide largi perspective de redre
sare funcționarilor publici,?— a că
ror situafe materială este grea 
— minciunile și svonurile fante
ziste ale acelor care au căutat să 
producă neîncredere și nemulțu
miri în rândurile funcționarilor 
vizați de statut se sfarmă nepu
tincioase. P.

consolidării înfrățirii dintre t 
muncitori și țarani, peiîtruca u- 
mți in luptă, și sprijinind Blo
cul Partidelor Democrate în a- 
legerițe care vin, să puteml 
zdrobi definitiv reacțiunea ma- 
nisto-b'rătienistă.

Sărbătorirea s’a sfârșit prin 
intonarea „Internaționalei” im.- 
nttl tuturor celor ce muncesc.

Cu aceasta ocazie s’a trimis 
Confederației Generale a 'Mun
ci, următoarea: 

și tineri din Petroșeni, la care 
au participat muncitorii dela In
dustria Ceramică din localitate, 
și țăranii din Baru Mare, Piet- 
roș, Livadia etc.

Serbarea a fost deschisa de 
prietena Cioflica, caqa a vorbit 
despre importanța organizării 
femeilor și despre aportul lor, 
adus luptei sindicale.

Tov. Rusu loan» a arătat rolul 
muncitorimii și al țărănimii în 
această campanie electorală, în 
care susținând B P. D., vor fi 
sdrobite rămășițele rcacțiunii 
manisto-brătieniste, care au îm
pilat poporul în, trecut.

A urmat apoi, reușita piesă 
teatrală „Domna Angliei vo
tează”, după care Iov. Dăian, 
secretarul Sindicatului din Indu
stria Ceramică Baru Mare a 
scos în evidență lupta dusă dd 
fruntașii celor două partide 
muncitorești (P. C. R. șl P. S. 
Dî pentru reorganizarea Sin
dicatelor, desfințate de regmiu- 
rite „istoiico”-antonescicne.

ORĂȘTIOARA DE MJi

Au vorbit: Tovii: Ciurdărcs- 
cu Vasilc; Borza Gh , Cioran 
Ioan și Boroșan Olt, arătând 
însemnătatea zilei. [ , | I
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Referendumul din Grecia s’a tinut sub teroare
Numeroase întăerărl urmate de asasinate au avut loc în 

întreaga Grecie. Poiitla a fost în stare de mobilizare

Memoriul adresat de dl Flrllnger 
vicepreședintele guvernului Cehoslovac, con

gresului partidului socialist francez

MOSCOVA — La 1 Septem
brie a avut loc referendumul din 
Grecia Rezultatele acestui refe
rendum vor fi cunoscute peste 
câteva zile.

Pregătirea referendumului a’a 
ficut In chip cu totul special 
prin mijloace teroriste exercitate 
de monarhietl asupra populației. 
In ziua votării, politia a fost mo
bilizată, gata de luptă. Clădirile 
publice, ministerele, au fost pu
ternic păzite. Pe străzi circulația 
era permisă numai automobilelor 
care aveau permise speciale, 
Bande înarmate au stăp&nlt si 
tuația tn provincie.

Cercurile oficiale grecești suni 
nevoite să admită eă numeroase 
fncăerărl urmate de asasinate au 
avut Ioc in Întreaga Grecie in 
ziua referendumului.

♦

LONDRA — Primele rezultate 
ale plebiscitului din Greoia ară
tau că monarhia a obținut 65% 
din voturi. Pe măsură Insă ce 
noui rezultate soseau, această 
dfră a scăzut la 55%.

ATENA — Comitetul central 
al partidului comunist greu a 
înaintat un protest In care arată 
că anumite birouri electorale a- 
veau exemplare de liste albe 
peat'u a permite alegătorilor să 
voteze de trei ori.

Poziția României 
la conferința de pace 

(Urmare din pagina l-a)

să-ți refacă s tuația economică 
dar șl să-și respecte aarcfnile șl 
obligațiunile*.

....Toate observațlunlle și pro
punerile guvernului român — de
clară mai departe tov. Gheorgh’u 
Dvj — se loiplrâ din politica de 
refacere a țării de apărarea in
dependenței șl suveranității Șis
tului româa*.

Numai .Istorici.* care fa trecut 
au sprijinit războiul criminal dus 
de Antonescu împotriva Națiuni
lor Unite, caută acum prin dife
rite manevre de culise să pună 
bețe in roate activității delegației 
noastre prin susținerea dauarior 
care sunt contrare intereselor po- 
po.ulul român, adică tocmai acele 
clauze susținute de r.’prezeotanțil 
trusturilor Internaționale Intere
sați In exploatarea bogățiilor țării 
noastre.

Dar manevrele mâ șave ale 
reacționarilor români nu vor reuși 
să schimbe cu n mic mersul lucră
rilor Conferinței. Cel mult, aceste 
manevre 11 demască L> ă oj ,tă 
— dacă mai era nevo'e — în 
fața poporului român ca pe ad<- 
vărațll dușmani ai poporului, sprl 
jinltorl ai cercurilor iofi rnațlonale, 
demască jocul lor polltxianlst de 
castă împotriva intereselor vitale 
ale neamului, împotriva Inteiese- 
lor generale a'e messelor largi 
populare.

C. MAGDALIN

ATENA — In urma plebisci
tului de Duminecă, primul mi
nistru Tnaldaris a informat pe 
Regele George că poporul a vo
tat pentru el ți că este liber să 
se întoarcă in Grecia.

Cercurile de stânga au afirmat 
că pt-bisriful n’a fost corect șl 
că monarhiștll au avut sprijinul 
englezilor.

Lucrările conferinței de Pace
PARIS. In ședința de 

Luni, comisiunea militare a a- 
doptat un amendament britanic 
de â se da Italiei dreptufsă po
sede torpiloare corespunzător 
vaselor de război îngăduite prin 
proectul trataturi de pace.

*
PARIS. — D. Byriies a avut 

Luni după amiază o nouă con

Noul guvern Indian a depus jurământul 
Liga musulmani a cerut musulmanilor 

să arboreze drapele negre

BOMBAY. — Miniștrii In
dieni au fost viu aclamați de 
mulțime când au mers la pa
latul Viceregelui pentru a de
pune jurământul. La părăsirea 
palatului, un grup de musul
mani a încercat să demon
streze împotriva lui Pandit 
Nehru purtând drapele negre. 
Nu s’a produs nici un inci
dent.

Pandit Nehru a ftfeut ur
mătoarea declarație ziariștilor:

Victoria Partidului Socialist 
Unificat în alegerii© din S xonla

BERLIN. — In alegerile 
din Saxonla, Partidul Socia 
IM Unificat a câștigat o ma
joritate absolută.

Rezultatele care pot fl 
considerate ca definitive, sunt 
următoarele:

Sărbătorirea zilei Vktoriei 
asupra Jaoonei

$1 terminarea victorioasă a celui de al 
doilea ăzboi mondial

MOSCOVA. — Marți, 3 
Septembrie, întreaga Uniune 
Sovietică a sărbătorit ani
versarea victoriei repurtate 
asupra I pon'ei șl terminarea 
victorioasă a celui de al doi
lea război mondial.

Acutn un an la 2 Sept. 
1945, Jiponla a semnat ac
tul de capitulare nrcondițlo 
nată.

Cu această ocazie genera- 
liflsimul Stalin adresăndu se 
popoarelor sovietice prin nos

LONDRA — In cercurile ofi
ciale britanice nu se face nici un 
comentariu cu privire la plebisci
tul din Grecia. Se subliniază că 
rezultatele nu sunt definitive gi 
că nu a'au primit rapoartele din 
partea observatorilor englezi- 

vorbire cu dl. Bevin. Aceasta 
a fost a doua convorbire în 
curs de 24 de ore între cei doi 
miniștri de externe.

•
PARIS. — Miniștri de ex

terne ai celor patru mari puteri 
se vor întruni la Paris după1 so
sirea lui Mojotov dela Moscova.

.Intrăm în noua noastră func
țiune pentru a duce la bun 
sfâ’șit Independența deplină 
a Indiei".

*
MOSCOVA. — Liga Mu

sulmană din India a cerut tu
turor musulmanilor ca în ziua 
de 2 Septembrie să arboreze 
drapele uefșre ca semn de 
protest împotriva intrării în 
funcțiune a noului guvern in
dian.

— Partidul Unificat socia
list-comunist 1,534 160 voturi

— Partidul hbersl-demo
crat 630 137 voturi

— Uniunea creștină de
mocrată 625 383 voturi

— Alte formațiuni 131.000 
voturi.

tul de rad’o Moscova, a de
clarai :

.Poporul nostfu sovietic 
nu șl-a cruțat foițele șl efor 
tul pentru a obține victoria. 
Am trecut prin ani gref, dar 
astăzi flecare din noi poate 
spune: .Am învins". De 
acum înainte putem cocoți că 
Patria noastră este eliberată 
de orice amenințare a unei 
Invazii germane din vest și 
a linei invazii japoneze din 
est".

PARIS. — Intriun memoriu 
adresat congresului partidului 
socialist francez, dl. Firlinger, 
actualuj vicepreșednite al con
siliului de miniștri cehoslovac 
a declarat:

„Istoria ultimelor decenii 
ne-a convins că în interesul so
cietății noastre noi trebue să ne 
bazăm în primul rând pe Uniu
nea Sovietică deoarece esențial 
pentru noi este faptul că Uniu

Grecia dure o politică 
de agresiuni în contra Albaniei 
Declarațiile ministrului de externe ucralnlan
NEW-YORK. — Manull- 

ski, ministrul de externe u- 
crainean, făcând declarații 
presei americane a arătat că 
ia luvita/ia făcută de d. Tiy 
gwe L<e,, «ecretarul general 
al O. N. U. care I a informat 
că problema Greciei a fost 
trecută pe ordinea de zi a 
Consiliului de Securitate, a 
a sosit la New Yoik pentru 
ca să asiste la ședința Con
siliului.

Manuilski a arătat apoi că 
hotărârea Consiliului de Se
curitate ca Ucraina să nu fie 
ascultată în ședința, a fost 
contrată ari. 35 din Statutul 
Națiunilor Unite. După ce a 
arătat că acest Statut a fost 
semnat de 51 state, Manuilski 
a declarat că d. Cadogan 
delegatul Angliei și Van Kle- 
fens delegatul olandez, nu au 
drept să anuleze acest statut.

In continuare Manuilski a 
declarat că este dreptul fie

Procesul dela Nuerenberg 
s’a ter>f inat 

Ultimul cuvânt al acuzaților
NUERENBERG. — înal

tul tribunal militar interna
țional a ținut pentru prima 
dotă de când există, ședință 
intr’o Sâmbătă dupâ amiază, 
pentru a asculta ultimul tu- 
vdn4 al acuzaților.

Goerlng este primul din 
tre acuzați care are cuvân
tul.

Al doilea a cazat care a 
avut cuvântul a fost Rudolf 
Hess. Et încep: o serie de 
divagații lipsite de legătură 
în care ma torit din proce
sul actual sunt amestecați 
cu vizitatorii care îl cerce
tau când era In Anglia și 
cu procesul dela Moscova 
dtn 1930 La un moment 
dat Hess exclamă: Ulmfi- 
vă la Fuehrtr, nici el nu 
este normal. Atâția cama
razi m1 au vorbit despre pri

nea Sovietică atât înainte de 
Miienchen cât și după aceste, 
s’a purtat față de Cehoslovacia 
ca un prieten adevărat. Ea a 
fost prietena noastră și în zilele 
de robie”.

„Iată dece poporul cehoslo
vac urmărește cu îngrijorare 
cum creiază c atmosferă de 
neîncredere a țărilor din apus 
și în special a Franței, față de 
Uniunea Sovietică”.

cărei națiuni unite de a fl as
cultată In chestiunile ridicate.

Opinia publică democrată 
trebue să știe că datorită 
inițiativei reprezentantului Ma- 
rei Britanii și Olandei, repre
zentantul Ucrainean nu a pu
tut fi ascultai la 31 August 
a. c. asupra chestiunii gre
cești. Manuilski a Încheiat 
spunând: In Grecia există tri
bunale speciale al căror statut 
nu poate fi comparat decât cu 
ale regimurilor tesc'ste. Guver
nul grec a desf tețat Confede
rația Gen. a Muncii în acelaș 
mod In care au făcut o re
gimurile reacționare din tre
cut. Marea Britanie se ames
tecă in politica internă a Gre
ciei și Consiliul de Securi
tate este dator să împiedice 
acest amestec.

Grecia duce o politică de 
agresiuni în contra Albaniei, 
încercând să încorporeze o tre
ime din teritoriul acestei țări.

virea lai c udă. despre în
clinarea spre nebunie...

Urmează ultimul cuvânt 
al lui Ribbentrop, care au 
regretă nimic altceva decât 
„eșecul politicei sale ex
terne*.

Ribbentrop declară că con
damnă „crimele Lig ozitoare 
care au murdărit revoluția 
noastră.*

După von Kcilel ia cu
vântul K ilt.i b'unner care 
recunoaște acuzațiile ce i 
se aduc.

Cri 22 de acuzați și au 
terminat declarațiile la ora 
15.30.

Președintele tribunalului 
a anunțat că verdictul va 
fi pronunțat la 23 Septem
brie.

Imprimeria judsțoiul Uuribara Deva 723—1946.


