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Telegrama ad esată M. S. Regelui 
de Domnul Da Petru Groza cu ocazia 

Împlinirii a 6 ani de domnie 
BUCUREȘTI. — Cu prilejul împlinirii a 6 

ani do domnie, Dl Dr. Petru Groza președintele 
consiliului de miniștri a adresat M. S. Regelui o 
telegramă cu următorul cuprins:

,Cu prilejul aniversării a 6 ani de 
domnie, în numele guvernului și al mea, 
rog respectuos pe Majestatea Voastră 
să primească expresiunea celor mai 
calde urări pentru o domnie fericită 
și glorioasă".

Profitorii
Seceta cumplită care a bân

tuit unele regiuni ale țării în ul
timii doi ani a determinat gu
vernul poporului — care poartă 
răspunderea pentru aprovizio
narea țării întregi — sa i-a o 
serie de măsuri cu scopul de a 
ușura cât mai mult traiul acelo
ra cari fprâ vina lor au căzut vie 
tiri» acestui dezastru.

Printre dispozițiunile date 
se află și aceia referitoare 
obligația proprietarilor de ba
toze și mori de a preda o anu
mită cotă de cereale fixată în 
județul nostru de Serviciul E- 
conomic Județean în raport cu 
grâul treerat sau măcinat pen
tru a se putea face față nevoi
lor de aprovizionare ale cen
trelor muncitorești și regiuni
lor deficitare.

A lăsa libera aproviziona
rea țăranilor loviți de secetă, a 
munalorilor din industrii, a 
funcționarilor precum și a să
tenilor cari trăiesc în regiuni cu 
teren neproductiv, ar însemna 
ca să lași pe fiecare să cutreere 
țara în lung și ’nlat pentru a-și 
găsi o bucățică de pâine sau 
mămăligă, ar însemna să se a- 
runce în brațele speculanților 
milioane de consumatori lipsiți 
pentru a-i sărăci definitiv.

A trece o parte din povara 
acestora pe umerii acelor cru
țați de soarta înseamnă a scă
pa de șub povara lipsurilor mi
lioane de oameni care așteaptă 
ajutorul nostru.
Ținând cont de considerentele 

de mai sus a început în toată 
țara colectarea cerealelor, dând 
rezultat' satisfăcătoare.

Au început colectările și în 
județul Hunedoara. Numai că 
spre marea noastră miraref- 
după informațiile primite, se 
mai giae:,c unii proprietari 
de mori și batoze în județ care 
n'au înțeles și nu vreau să în
țeleagă datoria ceasului de fa
ță. Ei refuză să predea cotele 
obligatorii organelor colec
toare.

Aceștia uită însă un lucru. 
Guvernul este hotărît să iatoate 
mă urile pentru a asigura hra
na populației din uzine, orașe 
și regiuni bântuite de secetă 
astfel că vor avea de dat soco
teala în fața legilor țării de fă
rădelegile lor.

Iar poporul care așteaptă ca 
hrana cea de toate tilele sa-i fie 
a- igura'ă prin masuri coordona- 
nate ca acelea luate de guvern 
în ultimul timp respinge cu 
scârbă manevrele acestor pro
fitori.

Transilvania rămâne în 
întregime și definitiv României 

PARIS. — In cursul ședinței de Jo', după lungi 
desbateri, Comisia Teritorială și Poli'ică pentru Ro
mânia a votat cu 10 voturi șl 2 abțineri art 2 ai 
tratatului de pace prin care se anukază dictatul 
dela Viena și se restabilește frontiera româno-ma- 
ghiară așa cum era la 1 Ianuarie 1938.

Discuțiile și întârzierile In soluționarea zcestei pr bleme 
au fost prilejuite de delegatul Australiei și de cel al Uniunii 
Sud-Africane. Dealtfel, acești delegați s’au abținut dela vot.

♦

Este cunoscut lumii întregi faptul că delegații 
sovietici au fost cei mai buni apărători ai cauzei 
noastre.

MESAGIUL ADRESAT ȚARII
Gheorghe Tătărescu șeful 

Române la
de d-nul 
delegației

PARIS, — Intr’un mes giu a- 
dreget Românie', d. Oheorghe 
Tălăres :u vicepreședintele consi
liului de miniștri și șt ful delega
ției române la Conferința de Pace 
a declarat:

„Pretențiile ungurești cu pri 
vire Ia frontierele Transilva
nie), au îost respinse de co- 
misiunea politică și teritorială 
pentru România*.

CATRETOTI QADIO-CL'INDESTINll

I
I mal o ne-

a plăti ca
240 000—

Regionala de informații Sibiu, 
anunță pe această cale pe toți 
radlo-dandestlnll că pentru a litra 
In legalitate nu este nevoie de 
altceva, decât de completarea 
unul buletin la Oficiul P. T. T. 
local și p'a a laxelor de abona
ment, Inse, Iere șl garanție. Nici 
un f I de alt act nu 
cesxr.

In caz contrar riscă 
despăgubiri civile dela 
960.000 șl o amendă Jela 120.000- 
300.000 lei, cu confisesna apa
ratului.

Serviciul de control al radio 
clandestinilor care Intensifică 
contre Iul pe zi ce treci, va apli
ca în caz, contrar, acest*  sanc
țiuni absolut tuturor Instituțiilor, 
organizațiilor, întreprinderilor, ma
gazinelor de ori ce fel șl absolut 
tuturor persoanelor căzute In vina 
de radlo-clandestlnat.

Se atrage deasemenl atențiu
nea că în caz de denunțare a 
aboaarsntulul toți cel ce au po
sedat aparate de radlo-recepție 
sunt obligați si desființeze șlco-

Conferința Păcii
Gheorghe

patru mi-

lo continuare, d. 
Tătărescu dec ară:

„Hotărârea celor 
nișlrl de externe luată la 7
Mai 1946 prin care dictatul 
dela Viena este anulat, devine 
fapt inatacabil. Transilvania 
rămâne așadar în frontierele 
sale firești*.

„Prin aceasta, scopul cel 
mai Important urmărit de de-

lectorii de unde, fie că c vorba 
de antrnă sau de priză la pă
mânt.

Deasemtni, moștenitorii unul 
aparat nu se pot prevala in folo
sirea aparatului de radlo-recepție, 
de autorizația pe care a avut o 
acesta (ut 27 din lege).

Autorizația nu conferă dreptul 
de folosloță decât pentru catego
ria șl d.slinsțla aparatului, pre
cum șl pentru adresa indicată In 
autorizație (art. 13 din lege). 
Orice schimbare de domiciliu, ne
cesitând o nouă autorizație pe 
noua adresă.

Aufo'lzsțla nu este valabilă de
cât pe Intervalul de timp pentru 
care s’u plătit abonamentul ,'și se 
prelungește ntmil prin plata re
gulată a taxelor de abonament.

Autorizația expirând prin ne
plata continuă a abonamentului, 
postul de radlo-recepție este 
cotit neautorizat șl posesotul 
pus rigorilor legii (art. 15 
lege). 
Șeful Regionalei Informații Sibiu

Consilier Regional, A rAdULESCU
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IMPUNER!
Din țara Hațegului pâni ’n 

Moțime și din Dobia la Geoagiu 
s’au abătut peste o categorie de 
cetățeni un fel de lăcuste flămânde, 
cari au încercat să distrugă fami
lii întregi, mai alss dintre acelea 
cari aveau membrii înscriși în 
partidele democrate.

E vorba de contro'orii financiari 
cari au întocmit acte pentru noile 
impuneri fiscale privind pe micii 
comercianțl șl pe midi meseriaș'.

Procedeul lor nedrept e și foarte 
bătător la ochi.

Cum se explică că un panto
far manist din centrul Geoagiului 
să fie impus cu mult mai puțin 
decât unul democrat dela periferie?

țegațlla română a fost atins 
și dreptatea cauzei românești

Dl. Gheorghe Tătărtscu.

a triumfat0 — se închee mesa
giu! adresat țării de către delega
ția română la Conferința de Pace.

Programul 
brătieniștllor

Ziarul .Fapta*  din 5 
Sept, a, c. scrie că .par
tidul națlonal-llberal (Bră- 
tlanu) încă t’arc întocmit 
un manifest-program*.

Nici ru c nevoie dc 
ața ceva Poporul II cu
noaște. Mal ales ca ma- 
nlșlll, — extrem de ge
loși — II recomandă. Șl 
lată cum ; .Un guvern 
distins — a zlr Bonald— 
va procura poporului său: 
puțin pentru plăceri, des
tul pentru nevoi, totul 
peatru virtuți.

Guvernul Brătlaou pro
cură : nimic țării, In afară 
de liotll, totul Iul șl par
tizanilor Iul*.

(.Dreptatea*,  an. II, Nr. 
2S7 din 23 Aug. 19*8)

ba-
e- 

său 
d-1

Cartelul 
manlsto brfttlenist 
întrebat pe ce s’ar 

sa un eventual cartel 
lectora! Intre partidul 
șl cel al Iul Brătlanu,
lullu Manlu ne răspunde, 
că acest lucru a fost pre
cizat de dl. Emil Ilațle- 
ganu, (actualul reprezen
tant al manlștllor tn gu
vern), încă din Februarie 
1928, la marea adunare 
dela Cluj.

lată ce spunea d-Ba 
atunci:

.Partidul liberal, fiară 
hidoasă, născută din făt*-  
de legi șl silnicie — Ișl 
întinde antenele — bă
țoase după cel mal inimos 
fin al Ardealului.

Trebuia și acesta înjo
sit. Trebuia înjosit Ardes-

ABUZIVE K
Și cum de-i posibil ca mirele 

resiaurator Gurban din Vața de 
jos, care câștigă zilnic milioane, 
si fie Impu3 numai cu trei mi
lioane, când un biet cismar din 
Bala de Criș, care-și câștigă cu 
greu existența, e impus la două 
milioane ?

Nu-i greu de deslegat misterul, 
mai ales dacă ținem seamă că 
astă primivaiă, din aceeași sursă 
au pornit mârșavele svonurl de 
mărirea impozitelor agricole cu 
scopul de-a creia nemulțumiri 
printre țărani și a-i detetmlna să 
ia atitudine dușmănoasă împotriva 
guvernului care f-a împroprietărit.

De data aceasta au căutat să 
producă — cu acelaș scop — ne
mulțumiri printre micii comercianți 
șl printre micii meseriași.

In s'ujba cui sunt acești domni ?
Indiscutabil că-s argațli reac- 

țiunei și nu al poporului căci pe 
acesta îl asupresc și se poate 
afirma căci nici in serviciul Sta
tului nu sunt, pentrucă îl înșeală 
neaplicând just Impunerile, pro
tejând speculanții cari dau bani 
grei pentru aceasta.

Contribuabilii înțeleg să-și facă 
datoria de cetățeni loiali ai țării, 
dar ei știu că guvernul actual 
cere o justă aplicare a impozite
lor și de aceea solicită revizuirea 
scandaloaselor impuneri, și sanc
ționarea lăcustelor ce-au pactizat 
cu hldoșii speculanți în dauna ce
lor nevoiași.

D. A. Burlacu.

Cetătenl

Cetă Pene!
Inscrieți-vă In listele 

electorale până la 15 Sep
tembrie a. c.

COLȚUL ISTORIC
lai, care nu-șl pleacă și 
nu-șl va pleca niciodată 
genunchii In fața atottlcă- 
loșlel oligarhice, străină 
de sufletul româneic care 
este nobil, înțelegător șl 
recunoscător.

Bizantini, oameni fără 
caracter, cinici șl calom
niatori, Ingâafațl și lași, 
lingușitori șl nerecunos
cători, canalii desăvârșite 
care n’au nimic sfânt tn 
ajungerea scopului lor e- 
golst — ce credeți frați
lor, sunt ascștla români ?

(.Patria*  A. X. Mr. 39, 
21 Februarie 1928.)

Despre asta credem ce 
credem. — Dar după toa
te astea ce să credem de 
cartelul .Istsrlo*  ?.

I. Rutiuat



ZORI NOI

înființarea Regiei Autonome- 
a exploatărilor agricole, zootehnice 
a industriilor agricole șl mașinilor 

Toate întreprinderile agricole vor fi înzestrate cu mijloace 
pentru exploatarea rațională

Printr’un proect de lege a 
fost înființată sub controlul Mi
nisterului Agriculturei „Regia 
autonomă a exploatărilor agri
cole zootehnice ,a Industriilor 
agricole și mașinilor” cu denu
mirea prescurtată: RFAZIM.

i

Scopul propus
Scopul e de a face ex

ploatarea rațională a bunu
rilor agricole și a întreprin
derilor agricole din patrimo
niul său în slujba agricultu
rei țârei.

In vedf rea atingerei sco
pului propus, regia va înzestra 
■toate întreprinderile și exploa
tările cu mijloace de exploatare 
raționale.

Va aproviziona pe agricul
tori cu bunurile necesare agrî- 
culturei și le va pune la dispo
ziție spre folosință ^unelte a- 
gricole ateliere și reproducă
tori

Regia va înlesni valorificarea 
avantajoasă a produselor agri
culturei țărănești.

Buniri trecute în 
patrimoniu! Regiei

Trec rn patrimoniul RF AZI M 
toate bunurile, fermele, exploa
tările agricole, viticole hortico-

Droprletarll 
mașinilor do treerat 
suni obligați să pre- 

dea oiumul
Proprietarii și coproprieta

rii de mașini de treer sunt 
avertizați ca In timpul cel 
mai scurt, să predea între
gul olum realizat din treera- 
tul recoltei din anul acesta.

Cel care nu se vor con
forma acestor masuri de ma
re Importanță — luate In 
vrme când populația regiuni
lor bântuite de secetă, aș
teaptă ajutorul nostru al tu
turor — vor fi aspru san
cționați

Sâmbătâ 14 Septemhrl ac. 
orrle 20,30 în sili Teatrului 

Comunal din Deva 

Turneul teatrului
„Comedia" din București 
va |uca IrezliflbUa comedie 

în 3 acte

Bal în Făgidău
Bilete la .Informator" șl 

•ura la casai teatrului 

le, instalațiile zootehnice pășu
nile și fânețele, instrumentele 
agricole cari sunt administra
te de Minister Camerile Agri
cole si PARID.

Fac excepție exploatările e- 
xperimentale ale institutelor de 
cercetări științifice.

Mai trec în administrare toa
te terenurile aflate în patrimo
niul Oficiului Colonizărilor.

Școala de hn’ticuitură dela Geoagiu 
V*fost  transformat*  In școală zootechnICA 

ș veterinar*  (
Din inițiativa d-lui ministru 

Romulus Zăroni Școala de Fior 
ticultură dela Gioagiu din ju
dețul nostru a fost transformată 
în școală znotechnică ți de me
dicină veterinară menită să for
meze specialiștii necesari satelor 
lipsite până în prezent de orice 
ajutor veterinar.

XPământul poate fi lucrat
In dijmă șl în anul 1946—1947

Ministerul Agriculturii șl 
Domeniilor a dat o decizie 
prin care s'a hotărtt că în 
cursul anului 1946—1947 
pământul sâ poată fi lucrat

I . . * . . ,t- •-

Adunări publice convocate de Blocul Partidelor Democrate
La Tebea

S*.
Hiuminică 1 Sept. a. c., a a- 

vut loc la Țebca, o mare’întru
nire publică, convocata de Co
mitetul de pjasă al B. P D, la 
care a luat parte întreaga popu
lație a comunei.

A luat cuvântul prietenul no
tar Bota Silviu, plugarul Orbu 
Petru dm Stănija, care vorbește 
despre lupta țăranilor moți, ca
ri, în frunte cu Avram lancu, 
au luptat pentru desființarea io- 
băgiei și prietenul învățător Ba- 
lița Victor, secretarul Frontu
lui Ppigarilor din plasa Baia de 
Criș.

In continuare tov. Ilicș llie, 
secretarul P. C. R. din Brad, a- 
ratâ că lupta pe care moții o 
duc de decenii întregi), e o hiptă 
dreaptă luptă pe care, cu ajuto
rul guvernului Groza vor pflitca 
să o câștige.

Ultimul ia cuvântul, închi
zând întrunirea, prietenul Ilicș 
Nic. primarul com. Țebca, tnut-

Regia e îndrumată de Con
siliul de administrație compus 
din 14 membri comitet de di
recție și o direcție generală.

Regia e scutita de plata o- 
ricăror taxe către stat, județ 
sau comună.

Depozitele de armăsari trec 
în administrația RF.AZIM £u 
tot materialul aflat acolo. Le
gea are 02 de articole

Cum o mare parte din țăra
nii județului nostru aiu ca ocu
pație principală creșterea ani
malelor, înființarea acestei școli 
rezolvă încă o problemă de ab
solută importanță pentru țără
nimea noastră)

_ • f. 4 , c_-

în dijmă, stabilind că ace
luia care lucrează să i se 
cuvină două treimi din pro
ducție iar proprietarului o 
treme.

țumind atât publicului, cât și 
Vorbitorilor, pentru contribu
ția lor la reușita adunării de lu
minarea oponilui.

La Rișca
Tot Duminiaă 1 Sept. a. c., 

locuitorii com. Risca, s'ati adu
nat la primărie, pentru a asculta 
cuvântul Blocului Partidelor 
Democrate.

x Instalarea noului comandant
"V al Regimentului 3 Trans. Deva

Damlnlcă, 8 Sept. a. c., în ca
drul unei solemnități I’ care vor 
participa reprezentanții aulorltl- 
țllor din garnizoana, în prezența 
d-lul Col. Irlmăță Constantin co
mandantul Brigăzii de Transmi
siuni, va avea loc instalarea d lai 
Col Răuțlu Octavlan, în postul 
de comandant al R«f. 3 Tram. 
din Deva.

In interesul locuitorilor, anatoriuLi
T. B. C. și a Băilor Climaterice

deschidă farmacia
din comuna Gaoagiu

In com. Geoagiu — reședin- — așa; cum se angajase — pe 
ța plasai cii acelâș num£ — Io- motiv că^nu are cântarele ne-
cuită de țărani lipsiți de mij
loace de transport și răspândiți 
pe crestele dealurilor, conform 
aprobărilor Ministerului Sănă
tății, a luat ființă o farmacie, 
care a deservit pe țărani cu 
medicamentele necesare, la ne
voie

Nu mult după aceasta, în 
comună s’a instalat un nou 
farmadst, care prin diferite me
tode a forțat' pe primul să pă
răsească localitatea, însă fără a 
deschide el noua farmacie —

(iminalul Sile Constantinescu, 
se plimbă liber în Cugir (f.x 

și Cazinoul funcționarilor, gă- 
sindu-se oameni inconștienți, 
care se simt mâhdrii în com
pania lui?

Uri fapt care depășește du
pă semnificația lui iiiterăsul lo
cal, se petrece în fruntașa co
mună Cugir, din județul no
stru.

Sile Constantinescu, care a- 
cum 10 ani, cu o cruzime și un 
sadism1 neînchipuit, și-a ucis pă 
rinții pentru an jefui si care ar 
trebui să continue a stafin închi 
soare sau sub paza pentru a-și 
ispășii pedeapsa, trăiește azi în 
libertate desăvârșită la Cugir.

Trimis dimpreună cu alti de- 
ținUți' dc penitenciarul din Aiud, 
la muncă forestieră la Coop. 
„Grănicerul” din Cugir, acest 
deținut se eschivează să depună 
muncă fiziâă, pretinzând servi
ciu de paznic său funcționar în 
birou.

Modul în care acest criminal 
își petrece timpul liber, este pe 
drept cuvânt revoltător. Astfel, 
se plimbă liber prin sat, în hai
ne civile, fără gardian, frecven
tând cârciuma Mădeanu și chiar

Au vorbit prietenul notar 
>Bâca Nicolâe, despre ic Țările 
guvernului Dr. Petru Groza, a- 
rătând străduințele depuse pt. 
refacerea țării,și pentru ajutora
rea regiunilor lovite de sece
tă, tov. Lucaciu Sabin, primarul 
comunei, și, prietenul învățător 
Balița Victor, care chiama pe 
muncitori, țărani și intelectuali, 
la luptă alături de Blocul Par
tidelor Democrate.

Programul instalării va începe 
la orele 10 d'm. fl va lua sfârșit 
printr’un festival artistic, executat 
de ostașii Regimentului 3 Trana.

Clll|l țl ritpAndlțl

ziarul .ZORI 101*

cesare.
Totuși, în acest timp, dl. far

macist nu s’a sfiit a vinde me
dicamente pe sub /mână, pa pre
țuri ridicate.

Fa-ță de acestea, — mai a- 
les că atât populația, cât și sa- 
natorul T. B. C. și băile cli
materice. au de suferit de pe 
urma lipsei de medicamente, — 
se cere autorităților competen
te să intervină, obligând pe far
macistul în cauză să deschidă 
neîntârziat farmacia.

|Exen.itându-și „calitățile” șa
le „pedagogice”, meditează e- 
levigi eleve, pregătindu-i înl've
derea unor'examene restante, 
strecurând în sufletele lor otra
va crimei.

După insistențe de mai bine 
de o lună, de a fi 'repartizat Ca 
paznic, la Greblă Valea-Grușe- 
rii, fiind refuzat, sadicul asasin 
a început sa amenințe. 1

Totuși, datorita urror inter
venții și împrejurări — care ar 
trebui să se stabilească — de 
care organele silvice nu au cu
noștință, în prezent, Sile Con
stantinescu îndeplinește func
ția de paznic, acolo unde ceru
se, fără nici un rost.

Față de acestea, în intere
sul garantării vieții organelor 
silvice — sau a altora și pen
tru a nu se creea o situație in
compatibilă cu morala prin sfi
darea adusă societății de acest 
odios asasin, organele de resort 
vor trebui să cerceteze și să 
dispună ca Sile Constantinescu 
să fie imediat ridicat din Cu
gir și transportat la penitencia
rul din Aiud.

Aceasta în interesul tuturor, 
a întregii societăți.

£ înscrierile
Ir Hsteie electorale se 

încheie la 15 Sept.
In conformitate cu ord. 

10156, prefectura jud. Hu
nedoara a dispus urgentarea 
lucrărilor- de întocmire a lis
telor electorale, care urmea
ză să fie terminate șl afișate 
până pe data de 16 Sept, 
a. c.

Cetățenii care din diferite 
motive încă nu s’au înscris 
In llslele electorale sunt a- 
nunțațl de a se prezenta pâ
nă îa data sus menționată 
la primării pentru a se în
scrie.

Cei nein8crișl In termen 
nu se vor bucura de dreptul 
de vot.

■ -I

i
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| Cum vor lucra Activitatea Sindicatului Constructori din Deva
COMITETELE
. Comitetul de Front Oaie Mun
citoresc al Capitalul a dat urmă
torul comunicat;

Pentru o bună $1 eficace func
ționare a comitetelor de F. U. M. 
»e ream'ntuc următoarele norme 
de funcționare.

1. Comitetele de P. U. M de 
îatreprinderi se tntruoeac ori de 
câte ori este nevoie |l cel puțin 
odată pe săptămână, fa acleaj zi, 
când trebuess prelucrate și sta- 
OiUte sarcinile nolltice ce stau tn 
fața organizațiilor noastre, și re
zolvate toate neînțelegerile inter
venite până ia dsta întruniri

1 Lipsa membrilor se va consta
ta prin proces verbal.

Membrii care nu participă vor 
fi sancționați; de organizațiile res
pective care i-au delegat la or
ganul F. U. M. Cel care nu vin 
vor fi înlocuifl.

La prima ședință ce va avea 
loc, să fie rezolvate toate cazu
rile Io restanță.

După fiecare ședință, se va 
dresa un proces verbal cupria- 
zând rezultatele dheuțiilor, atât 
pe plan politic, cât șl economic. 
SMuțloaarea neînțelegerilor se va 
face la conformitate cu circulara 
Nr. 2 a Biroului Operativ al F. 
U. M. central. In cazul neînțele
gerilor petrecute fn rânul sindi
catelor, rezolvarea se vs fsce de

DE F. U. M.
clte orguele sindicate (comitete 
de fabrică, etc.) Ia colaborarea 
comiietul F. U. M.

Cazurile ce nu vor putea fi so
luționate, adică asupra cărora au 
se >a putea cădda de acord, vor flj 
înaintate de urgență comitetului 
de F U. M. de sector,; depanân- 
du-se câte un exemplar după 
procesul verbal, împreună cu ac
tele și dovezile adunat».

In Comltetelfi de F. U. M. pe 
sector vor activa Io felul arătat 
la punctul I. Vor, căuta să re
zolve toate neînțelegerile pentru- 
«a unitatea de aețiune muncito
rească, prin organele F. U. M. 
să devină o realitate.

Ia mod excepționa1, numai ce
te asupra cărora nu se Va putea dă
dea de acord, vor fi tndatate cu 
toste actele șl dovetife sd nate 
eâte un exemplar Comltetulnl Ju
dețean Ilfov1 al Partidului Comu
nist șl Comitetului Central al Ca
pitalei al Partidului Social De
mocrat, pentru a fl cereetate șl 
soluționate de comitetul F. U. M. 
Ilfov.

Se cere com'tetelor de F.U.M. 
să-șl îndeplinească cu toată serio
zitatea și obiectivitatea sarcinile 
ce le Incumbă pentru a da astfel 
putința unei retie șl armonioase 
funcționări a F. U. M. în pro
blemele mari economice șl politice 
ce frământă muncitorimea.

dela înființare $1 până azi
de 800 lei masa.

Sărbătorirea zilei de 1 Sept.
Duminică 1 Sept a • a a- 

vut Ioc în Sa]a Culturală a Sin
dicatului Unit C. F. R., Tciuș- 
Coșlariu, sărbătorirea zilei de 
1 Septembrie

Cu această ocazie, tov. Cone 
Filip, președintele Sindicatului, 
a vorbit despre lupta de reor-

la Telu;

0 largă autonomie 
pentru Casa Centrală 
a Asigurărilor Soc.

Pnntr’o decizie a d-lul 
prof fag. Oh Nicolau, mi
nistrul Asistenței șl Asigură
rilor Sociale, a fost numită o 
comisie pentru a studia al 
cătufrea unei legi prh care 
să se acorde o cât mal lar- 
g*  autonom’e Casei Centra
le a Asigurărilor Sociale,

ganizare a mișcării Sindicale din 
România, ara*ând  structura or
ganizatorică a Sindicatelor și 
puterea lor,afund când riște în
chegată unitatea clasei munci
toare.

Vorbitorul â -cos apoi în e- 
vidență realizările de ordin ge
neral al sindicatelor, făcând o 
comparație între tratamentul sa 
lariaților în trecut și acum

încă în prima perioadă' a re
organizării Sindicale1— șeptem'.- 
brie 1944, — salariații manuali 
și intelectuali din industria de 
Construcții, S’au organizat — 
împreună cu muncitorii 'din ce
lelalte industrii, formând un 
sindicat mixt, pentrucâ, după 
congresul Sindicatelor*,  în ziua 
Ide 7 Februarie 1945, feă-și con- 
stitue Sindicatul lor, — âl con
structorilor cu un număr de 617 
membri.

Datorită normalizării și dts- 
Voltării producției |a întreprin
derea de construcții „Derubau” 
numărul membrilor Sindicatu
lui,a început să crească simțitor, 
în acelaș timp, ridicându-se și 
nivelul lor politic și cuțtural.

Re?5iră <
înțelegând sarcinile ce-i stă

teau în față cu toate lipsurile și 
piedicile întâmpinate, Sindica
tul muncitorilor, din Construc
ții, pe lângă efectiva sa par
ticipare Ia manifestațiile împot
riva regimului călăului Rădesdu, 
a dat un neprecupețit ajutor 
țăranilor, la înfăptuirea refor
mei agrare și mai apoi la rea
lizarea planului de însămânțări, 
reparându-le uneltele agricole, 
în mod gratuit.

In vederea sărbătorii primu
lui 1 Mai liber (1945), salaria- 
ții întreprinderii ,,Derubau”,- 
Deva, au reparat, — în orele 
libere — în mod gratuit,t4 trac
toare, 2 pluguri și 3 schiloa- 
se, iar cei dela cariera de piatră 
Brânișca, 1 tractor.

Cu ocazia sărbătoririi zile
lor de 1 Mai, 23 AugUst, 1 
Sept, și 7 Nov., Sindicatul, a 
dat întregul său aport la reu
șita lor.

Dând curs circularelor C. G. 
M'. și hotărîrilor luate doconfc- 
rințele Și ședințele plenare, Sin
dicatul a mobilizat muncitorii 
întreprinderii „Derubau”, reu
șind să extindă șantierele de

construcții și să mărească pro
ducția cu cca 70 la strtă,, cum a 
fost la cariera Brăni/a.

Ridicarea nivelului 
ec nomic

Paralel cu aceasta, fuptând 
pentru ridicarea nivelului eco
nomic al membrilor s^i, a reușit 
să înlătui > o parte din condu
cătorii Reacționar ai întreprin
derii, înlocuindu-i cu elemente 
democrate, care si se interese
ze mai temeinic de situația.’B'ala- 
riaților, obținând aplicarea în 
cea mai mare măsunc' a contrac
tului colectiv.

Astfel, fiecare muncitor a 
primit bocancii prescriși de con 
tfact, urmând ca în cel mâi 
scurt timp să prlmeâscă hala
tele de lucru, acum în confecțio
nare.

Deâsemenea, economatiil a 
distribuit fiecăruia, câte 100 kg. 
gtâu, la prețul de lei 900 kgr. 
iar în prezent se procedează la 
distribuirea lemnelor, confornt
cotelor stabilite.

Cantinele înființate pe lângă 
6 șantiere și exploatări, servesc 
câte 3 mese zilnic tuturor șa- 
lariaților, la pre'țul convenabil

late cum, Sindicatul munci
torilor din Construcții, Deva, în 
numai 2 ani de existență, dato
rită bunei gospodări a comite
tului său, compus din: tov. O- 
6tașiuc Petre, președirtte; Ba- 
lazs Ca rol, și Magyarodi I. vi
cepreședinți; Iurchievici Emil, 
Holtzer B., Czitron I., Buzgău 
O, Ing. Kasper I., Greavu V., 
Butnariu lElisabeta, Cieslicki Fr. 
Ghilea I., Fetinca T., Gergely 
V., Patco I., Mediuschi S., Cor- 
doșan V. și Trifu Gh., a reușit 
să-și îndeplinească sarcinile și 
obligațiunile sale, cu toate pie- 
cile întâmpinate .reușind să â- 
sigure respectarea contractului 
colectiv și celelalte drepturi ale 
membrilor săi.

Continuând munca cu aceiași 
vigoare, îheadrându-se în lup
ta pentril susținerea guvernul^ 
Dr. Petru Groza, care a dai și 
a asigurat drepturi și libertă
ți clasei muncitoare șl, spriji
nind Blocul Partidelor Demo
crate, în alegeri, Sindicatul Muu 
citorilor din construcții, va pu
tea i&țbține și pe viitor reali
zarea dezideratelor acestei ca
tegorii de salariațl.

Ajutorul de iarnă,
va fl acordat salarlatllor în luna 
Septembrie — Hotărîrlle C. G. M-

Comitetul Executiv al Co'ri- 
fcțLerației Generale a Muncii 
transmite următorul comuni
cat:

Conform1 contractelor colec
tive de muncă urmează ca *n  
cursul lunei Septembrie Să se 
plătească de către întreprin
deri tuturor salarîaților ajuto
rul pentru aprovizionări de iar
nă.

Pe această cale ținem să pre-

cizăm că1 sumele cri urmează"*  
se plăti salariațllâr constau <Sn: 
salariul de bază plus acceso
riile permanente (chirie, vechi
me, frecvență, ajutorul de copii 
și sporul de scumpete, de 2Q 
la sută).

In acest mod vor plăti toate 
întreprinderile, indiferent dacă 
lucrează în acord, regie sad be- 
neficiează de primia de produc
ție. ' ' ■

La 15 Septembrie se va face

Incorporararea
CMtlngentului 1946 — Siria ll-a

Când vor avea loc 
alegerile?

Ziar al „Adevărul' anunță, 
că după cele mai recente 
InformațIutii din sursă gu
vernamentală, alegerile ur
mează ză aibă loc intre 10 
ți 15 Noembrle.

Programul
Populara din Petroșani Va a 

sista Duminică 8 Sept. a. c., 
|a cel mai interesant match de 

football din cadrul diviziei A 
care se va disputa între Jiul-f- 
TA De și Jiul va dispune dea- 
vantagiul trcmcnului va trebui 
totuș să dea o luptă grea cu ad
versarul, care până în prezent 
este cel mai puternic din Divi- 
th A. ■ i i'i

de Dumin.că
C. F. R. Simeria se deplasea

ză Duminică opt Sept. a. c., la 
Timișoara, unde se va întâlni 
într’un rnatcli de football țu T’o- 
litechnica Timișoara, în cadru1 
Diviziei B

In urma felului cum s’a pre
zentat în jocurile anterioare, 
C. F. R. Simeria poate privi cu 
încredere prcjocul deja Timj- 
»oar». . . | I

Marclc Staț Maior face cuno
scut ' gi încorporarea seriei a 
doua de recruți a ^contingentului 
1946 se face pentru toate ar
mele ped .jta de 15 Septembrie 
a. c., mai puțin recruții pentru 
jandarmi cari au fost chemați 
pe data de 25 August 1946.

Recruții destinați a fi încorpo 
5ați în seria a doua vor fichema- 
ți cu ordine individuale, pe ba
za cărora vor călători pe calc 
ferată dela domiciliu Ia cercu
rile teritoriale.

Toți cei cari nu se vor pre
zenta în termenul legal vor Ii

dațf „nesupuși” șî urmăriți con
form legilor în vigoare?

Tinerii recruți din contingen
tul, 1946, cari doresc a ța ce ser
viciul militar în Diviziile de vo
luntari „Tudor Vladimirescu” 
Ș|î „Horia, Cloșca și Crisân”' 
vor face declarații în acest scop 
la cercurile teritoriale respecti
ve atunci când se prezintă Ia 
încorporare, arătând unitatea în 
care doresc să fie încorporați, 
cunoscând că cercurile terito
riale vor ține scama de toate 
aceste cereri, pentru a fi satis
făcute. |
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Observatiunile prezentate 
de guvernul român asupra proectului 

tratatului de pace cu România

In Consiliul de Securitate

Delegatul grec a luat cuvântul 
pentru a răspunde acuzațiilor 

aduse de Ucraina
' Delegația guvernului rpmân 
la Conferința de Pace dela Pa- 
jris, a prezentat Conferinței ob
servații asupra Proectului Tra
tatului de Pace cu România.

Aceste observații cuprind 
tnai multe clauze privind:

1) Clauzele politice și teritor- 
riale"; 2) Clauzele navale, mi
litare și aeriene; 3. Clauzele e- 
eonomice.

Publicăm în rezumat princi
palele observații asupra clau
zelor politice și teritoriale și a- 
supra clauzelor navale, milita
re și aeriene.

România cere să I-se 
recunoască calitatea de 
putere cobellserantâ

In ceea ce pfîveșie pream
bulul Proectului Tratatfului de 
Pace, delegația romană reamin
tind eforturile și marile jertfe 
tăcute de România în slujba 
gauzei Națiunilor Unite Tn faza 
ultimă a războiului cere i se 
recunoască calitatea de putere 
cobe li gerantă, 
ea cere deasemenea ca:

a) ținându-se seamă de si
tuația de fapt, confirmată de 
altfel prin articolul 1 al Con
venției de Armistițiu, aliniatul 4. 
al Preambulului Proectului de 
Tratat să fie modificat astfel 
încât sa se constate că România 
a intrat alături de Puterile Alia
te la 24 August 194-1, șl i?u Ia 
12 Septembrie 1944, după în
cheierea armistițiului, și ca:

b) dată fiind situația de fapt, 
și de drept, confirmată prin ar
ticolul 1 al Convenției ide Ar
mistițiu, cât și prin articolul 8 
din l’roectul de Tratat defPace, 
să se binevoiască a se preciza, 
la finele aliniatului 4. al Pream
bulului că România a luat o 
parte activă la război, nu numfăi 
împotriva Germaniei, dar și îm
potriva Ungariei.

Cu privire Ia clauzele poli
tice, delegația română a pre
zentat observațiuni la articole
le 3,4, 7, 8 și 10, jar cu privire 
la clauzele finale, la artJ37 și 38.

Observa|luni la arti
colele 3, 4, 7, 8 șl 10 
din clamele politice șl 

la art. 37 șl 38 din 
clauzele finale

La art. 4, se arată că Româ
nia aplică toate măsurile privind 
libertățile fundamentale. Nu poa 
te deci fi vorba pentru ca de a 
le complecta.

La art. 7 România cerc ta se 
precizeze că: recunoașterea tra
tatelor cu celelalte state cârd au 
fost în război cu Națiunile U- 
nite este condiționată de mmă- 
toarele:

a) Aceste Tratate, acorduri 
sau angajamente nu ar putea 
creia pentru România sau su- 
pnrfi ei, obligații șî sareînî, 

nici să-i lipsească de drepturi
le lor și de interesele lor exi
stente, in afară de prevederile 
prezentului Tratat;

b) . Statele vizate în prezen
tul articol se obligă, deaseme
nea, să recunoască deplina va
loare a Tratatului de Pace cu 
România;

c) Aceste Tratate, acorduri- 
sau aranjamente să nu fie de 
natură a leza drepturile Româ
niei cu privire la reparațiile re
zultând atât din Tratatele ce au 
pus capăt primului război mon
dial, cât și din acordurile ulte
rioare referitoare la aceștia.

La art. 8 cere să' se 
închee un protocol special î ntre 
România și Ungaria cu ocazia 
încheieri tratatelor de pace de
oarece aceste două țări ’au fost 
în stare de război.

Delegația română socotește 
art 37 ca fiind de prisos, necu- 
noscând în afara puterilor men
ționate în Preambul alte state 
membre ale O N. U. care să 
fî fost tn război cu ea.

In ceea ce privește art. 38, 
delegația română a arătat ca:

„Este de fapt contradictoriu 
a se cere mai întâi, printr’o di- 
spozițiune expresă, ca România 
să ratifice Tratatul șî a se sti
pula apoi că acesta „va intra 
în vigoare îndată ce va fi rati
ficat de U. R. S.'S., de Regatul 
Unit și de Statele Unite”, deci 
independent de faptul că rati
ficarea română este sau nu do
bândită. Este totuși un princi
piu bine stabiht că ratificările 
și nu doar semnăturile dau’tra- 
tatelor valoarea lor definitivă”.

Observațiile la clau
zele militare, navale 

șl aeriene
In ceea ce privește partea 

VI-a a Proectului Tratatului de 
Pace, care cuprinde clauzele mi
litare, navale șj aeriene, dele
gația guvernului român cere:

„Un adaos de 5064 oameni, 
ofițeri, subofițeri și trupă la cei 
12 0000 prevăzuți pentru ar
mata de uscat”.

„Efectivele atribuite marinei 
române să fie urcate la un mi
nimum indispensabil de 8320 
oameni (ofițeri, maeștri de c- 
chipaj, mateloți) în loc de cei 
5000 prevăzuți”.

„Cele 36 avioane de bom
bardament, pe care aviația ro
mâna le posedă, să fie adău
gite drept avioane de școală, 
celor 150 prevăzute în acest 
articol”.

„Unicul submarin pe care 
îl posedă România astazi să-i 
fie lăsat drept vas școală”, 
'Pasltrarea/în stareț iii care s‘e gă 
sesc astăzi, a următoarelor in- 
stalațiuni: a) un arsenal b. o 
secție de fiecare dintre fostele 
uzine de armament c. o pulbo 
ririe și o pirotechnie d. un șan
tier naval”.

„O rezervă de 25 la sută 
dintriun minimum necesar cal
culat strict în ceeace privește 
armamentul șj restul materia
lului de război acum în ser- 
cicii; ’.

„Stabilirea numărului muni
țiilor, ce î se cuvin pe urmă
toarele baze:

Munfițile necesare pentru in
struirea trupei pe o durată de 
10 ani.

O rezervă de trei unități de 
foc pentru toate categoriile de 
armament destinate menținerii 
ordinei interne și apărării gra
nițelor”.

„Materialul de război captu
rat de armata română după 23 
August să-i fie lăsat”.

„Materialul de război exce
dentar de proveniență aljată sau 
germană, plătit de Statul Ro
mân, să fie pus la dispoziția 
ab'aților, iar valoarea lui să fie 
trecută la activul României”.

^Materialul de război fexco 
dentar, de proveniență aliată 
sau germană, rămas neplătit de 
Statul Român, precum și ima
terialul fabricat în România, să 
fie demontat și transformat în 
materii pîimeTa dispoziția eco
nomiei generale”.

Molotov sa înapoiat
la Paris

PARIS. — V. M. Molotov, 
ministrul de externe al Uniunii 
Sovietice, a sosit Joi după^ajm^a- 
ză la Paris. înainte dea ajunge 
la Paris, d-s.a s’a oprit la Ber
lin unde a ți(vut o întrevedere 
cu comandantul suprem al zo
nei de ocupație sovietice din 
Germania, generalul Sokolov- 
sky.

BOMBAY. — Un comunicat 
oficial dpt Joi scara anunță ca. 
nu s’a produs vre-o îmbunătă
țire a situației generale din In
dia Țensiunea continuă.

ROMA. Vineri dim'- la o- 
rele 9 sa|aiiații publici din Nord 
ui Italiei a” intrat în grevă, 
cerând mărirea salariilor cu 30 
la sută.

CAIRO. — Primul ministru 
egiptean a anunțat Joi Seara de
misia cabinetului său Sidki Pa
pa a declarat că noul guvern va 
fi alcătuit probabil până Luni.

CAIRO. — Reprezentanții 
statelor arabe au plecat spre 
Londra pentru participarea la 
conferința pentru Palestina.

NEWl - ȘOJRK- — In cursul 
primei ședințe de J[oi aTjonsiliu 
lui de Securitate, răspunzând a- 
cuzațiilor aduse de Manuilski, 
delegatul grec a luat cuvântul 
și a declarat că Grecia este încă 
în Yăzboi cu Albania deoarece 
niciodată n’a semnat un tratat 
de pace sau armistițiu cu acea 
țară.

Trupele britanice au debar

CONSILIUL MINIȘTRILOR DE EXTERNE 
s’a întrunit Miercuri

Uniunea Sovietică a fost reprezentată prin A I. Vlșlnski
! PARIS. — Consiliul JMiniștri- 
lor de Externe s’a întrunit Mi- 
c-.curi la ora 16, Uniunea .Sovie
tică fiind reprezentată prin A. 
Vișinski.

Delegații au declarat după 
încheierea ședinței, aă discuțiu-

In Statele Unite

A izbucnit o grevă 
în massă a marinarilor

LONDRA. — O grevă în 
masă a marinarilor, americani a 
izbucnit Joi. Din această cauză 
peste 600 vapoare sunt anco
rate în porturi, neputând să 
plece. 1

Ce scriu ziarele

In urma plebiscitului din Grecia
LONDRA. — Ziarele democ

rate engleze se plâng de rezul
tatul plebiscitului din Grecia. 
„Regele se întoarce ca un șef 
încoronat al partidului populist 
care a folosit puterea după ale- 

cat pentru prima dată în Gre
cia în Noembrie 1940 și la ce
rerea Greciei în urma unui a- 
crod intervenit între toate par
tidele prezența acestor trupe ;- 
ste indispensabilă pentru menți
nerea ordinei.

Delegatul grec își va con
tinua expunerea în ședința de 
Luni.

nile s’au mărginit numai la1 țhe- 
nu adunarea generală a Națiu- 
stiunea dacă se va amâna sau 
nilor Unite, care urma șălșe de
schidă la New-York la 23 Se
ptembrie.

Greva a izbucnit în Urma're
fuzului comisiunii de fctabilîru 
a salariilor de a sancțioiiațo mă
rire a salariilor majrinarilor ca
re aparțin Federației America
ne.

gerile din primăvară pentru a-și 
sdrobi adversarii prin tețroa- 
re și închisori”. Ziarele sfătuesc 
apoi guvernul britanic să-și re
tragă trupele din Grecia.

* * *•

WSIIINOTON. — In cursul 
unei conferințe de presă pre
ședintele Truinan a declarat că 
depune încă sforțări pentru ob
ținerea permisului da emigrare 
pentru lOO.Ooo evrei în Pale
stina.

•

PARIS. In comisia politica 
și teritorială pentru Ungaria ca
re a ținut ședință Vineri după 
masă, a fost discutat amenda
mentul ( ,h'>r’< taciei pentru o 
rectificare de graniță lângă Bra 
tislava de 100 km1, pătrațf în fa
voarea Cehoslovaciei.

Delegatul Jugoslaviei a sus
ținut cererea Cehoslovaci^

ATENA. — Guvernul grec 
a anunțat că din 1.394.677 vo
turi exprimate, 1.019.801 au vo
tat pentru întoarcerea regelui 
în țară. Ziarele republicane de
nunță autenticitatea acestui re
zultat. „Elefteria” scrie că în 
regiunile sătești votarea s’a fă
cut în condițiuni de mare teroa
re iar Ia Atena s’a întrebuințat 
falșificarea voturilor și intimi
darea mai ales a funcționarilor.

PARIS. — Vineri d .m1. a ți
nut ședință și coîmsia politică 
și teritoriale pentru Bulgaria, 
S’a luat în desbatene cererea 
Bulgariei de rectificare a gra
niței sale cu Grecia în Tiada 
Cliîentala.

Delegatul U. R. S. a js'rrtji 
jinit cererea Bulgariei.

Delegatul jugoslav s’a ro
stit deasemenea în favoarea 
Bulgariei.

Im rlmerla judațt iui HuBedotm (*»■»»  7 ’4—1946


