
SĂ PĂSTRĂM SI SĂ ÎNTĂRIM

ALIANȚA MUNCITORILOR CU ȚARANIIO CHEZĂȘIE A REFACERII ȚĂRII NOASTRE
Pe lângă unitatea muncitorească care 

este garantată prin F. U. M. cel mal 
important factor pentru clădirea unei 
românii libere, democratice și fericite 
este alianța indestructibilă a muncito
rilor cu țăranii.
M ilt timp țărănimea a fost ținută departe 
împotriva clasei muncitoare de reacțio
narii cari demonstrau că interesele ță- 
ră'imii și a muncitorimii sunt opuse.

'umai după 23 August țărănimea a 
put.t să fie convinsă de faptul că cei 
mai sinceri prieteni și aliați îi au în 
muncitorime.

A ianța acecsta stă la baza victoriilor 
forțelor democratice ca reforma agrară, 
guvernul Groza guvernul poporului și 
altele.

ȚAr’rȚ-T^a a simțit ajj'forul real dat 
de muncitorime la reforma agrară și la 
camoaria de însămânțări șl la rândul 
iui a răspuns prin muncă asigurând 
pâinea poporului întreg.

Dar agenții reacțiunii, agenții luiMa- 
niu caută prin toate mijloacele ca să 
nimicească această alianță.

Ei vor să speculeze dificultățile eco
nomice ivite de pe urma războiului și 
a exploatării regimului Antonescian pen
tru a creea neînț’kgeri între muncitori 
și țărani.

Astfel ți în județul nostru în unele

Spre îr apropiere Româno-Maghiară
D I Prim ministru Dr. Petre Groza 

înt-’un intervie acordat unui z>ar 
■ din Buda-Pcsta a făcut importante 

declarați cu privire la relațiile ro- 
mâ'ic-magh'are:

A sosit însfâ șit timpul <a între 
cele două țări să se realizeze o 
p e‘rainică. Ardealul nu mdi poate 
f i n zid despărț tor ci o adevărată 

' punte înspre Ungaria. Personal sunt 
un adept al Uniunii Vnri le cu Un
garia Schimbul de mărfuri va tre
bui, să fie în viitor liber. T t așa 
și relaț'ile dintrt oameni Irebue 
să punem în circulație cât mai mult 
produsele spirituale ale celor două 
popoare.

Sunt prii urmare pentru înlătu
rarea; tarifelor vamale, a vizei a- 
șapoartelor, a hotarelor creafe ar
tificial prin birocrație.

E în interesul comun ca România 
și Ungaria să se prezinte la Con
ferința păcii cu puncte de vedere 
;omune, O asemenea atitudine va 
fl primită cu bunăvoință de Națiu- 

părți se manifestează o neînțelegere a 
sarcinilor cari stau azi în fața munci
torimii și a țărănimii.

La Buruiene unde lucrează 800 de 
muncitori ceferiști în majoritate țărani, 
s’au întors împotriva conducerii sindi
cale care le cerea menținerea și ridica
rea randamentului.

La minele Bălța a fost bătut un sub- 
inginer care înțelegând porunca vremi- 
lor de azi ce'ea țăranilor angajați în 
mine să ridice producția.

La Brănișca în carierele de bazalt 
muncitorii țărani dtla întreținere nu vor 
6ă aiigure transportul prin ore supli
mentare plătite.

Un fapt mai grav. Unii muncitori in
conștienți din sindicatul îmbrăcăminte 
r\gva eu afirma* că țărani sunt specu
lanți șl că ar trebui ridicate prețul pro
duselor industriale pentru „ai învăța 
minte".

x 0 organizație unic? a tineretului
' ' ’ ~de N. CEAUȘESCU

Tlneittul român a făcut experiența 
tristă a lipsei de unitate șl a fărâmi
țării forțelor sale în mal multe orga
nizații. Această experiență la costat 

nile Unite — și-a încheiat declar? 
țlile sale — D-l Dr. Petru Groza.

In ti mc Ie guvernului democrat 
maghl r O-l Gydnpydși Ianoj mi
nistru de ext rne a făcut următoa
rele de larațli în c re rărpunde 
declarațiilor făcute de primul mi
nistru Româ

Guvernul maghiar nu numai că 
primește cu bucurie mâna priete- 
n ască pe care ne-o întinde pri
mul m nist u al României ci aș
teaptă cu nerăbdare clipa în care 
cu sinceră și adevărată pieterie 
s’o fi poată strânge. Sunt convins 
că tot poporul m'Phlar eliberat de 
preș unea feudalismului și a reac 
țiunli va rimi cu satisfacție apro
prierea dintre cele două popoare 
Nici oda*ă n’a fost o clipă mal 
potrivită pentru aceasta ca acum, 
când toate popoarele din bazinul 
D nărean au simțit pe propria lor 
piele tfectele barbariei deslăoțuite 
de forțele întunericul’).

Toate aceste acte sunt rezultatele a- 
gitației agenților reacțiunii.

Muncitorimea și țărănimea trebue să 
înțeleagă însă că reclădirea țării atât 
dc grav încercată nu se poate realiza 
decât prin muncă.

Trebue să înțeleagă țăranii ceferiști 
d:la B ruiene și muncitorii întreținerii 
carierei de bazalt din Brănișca că mun
ca lor servește fa refacerea căilor de 
omunicație cari au o importanță co

vârșitoare în reclădirea țării.
Trebue să înțeleagă muncitorii sin- 

riic-tulul de îmbrăcăminte din Deva că 
urcarea prețurilor nu pornește dela ță
rani iar urcarea prețurilor produselor 
industriale ar aduce inflație și mizerie.

Trebue să’și dea seama toți munci
torii d’n uzine, fabrici mine și de pe 
ogoare că numai strâns uniți formând 
un zid în jurul guvernului vom putea 
asigura țării noastre i n viitor mai fericit.

multe suferințe șl pierderea de sute de 
mii de vieți tinere.

Guve nele reacționare din trecut au 
făcut totul pentru a sparge unitatea 
tineretului. Au fost încurajate șl sus
ținute organizațiile fasciste cari au în
vrăjbit și desblnat tineretul, transfor- 
mându-l int’’un Instrument al politicii 
lor de trădare șl subjugare a țării.

Desblnat șl lipsit de o organizație 
puternică, care să cuprindă întregul 
tineret patrioiic șl cinstit, tineretul 
n’a fost în stare să opună o rezis
tență activă războiului criminal dus 
contra poporului Sovietic.

Lipsit de o organizație unică și pu
ternică, tineretul român n’a fost in 
stare să organizeze lupte eflcaic con
tra ocupațiilor germane și n trădăto
rilor ce țară legionari șl antoneștl.

— Continuare in pag. 4-a. —

pTSti HORII DE SUFLETE AU FOST CONDAMNAȚI
X Ziariștii Criminali de război, acei

i -ri nrin crrictil Inr nt< aLXvUcari prin scrisul lor au otrăvit su
fletele, au ațâțat la ura de rasă, 
la jaf și omoruri, au susținut răz
boiul împotriva Națiunilor Unite și- 
au primit pedeapsa.

Judecata a fost sevei ă dar justă, 
după gravitatea fărădelegilor co
mise. Dorința poporului a fost satîs-

Luni, îl Iunie 1945
ACORDUL ECONOMIC 

cu U. S. S. 
b«*za reclădirii c tonom ee 

a țării noas*re
Acordul economic înch°lat ou 

U. R S. S are o imporicntă 
covârșitoare asu ra desvolfării 
economiei țăr i noastre. Prin u- 
cest acord industriile noastre 
îșț vor lua un avânt îmbu< ură
tor, materiile prime primite fi
ind de o însemnătate deosebită. 
Bumbacul livrat de U R S S 
ne va acoperi toate nevoile rios- 
tre interne iar materialele pe 
care le vom exporta sunt div a- 
celea de cari dispunem în can
tități meri.

O însemnătate deosebită tre
bue să acordăm și acordului 
încheiat pentru ere rea socii tă- 
țiilor mixte româno ruse. Astfel 
de societăți vor fl create pen
tru explotarea terenurilor petro
lifere. Știința utilajul și capita
lul s ’v etic vor ajuta la pune
rea în valoare a unei din ma
rile noastre bogății. Tot așa de. 
importantă este pentru țara 
noastră si creiarea anei socie
tăți pentru desvoltarea comuni
cațiilor pe ană șl în aer. Mai 
ales azi când căile noastre de 
comunicații au suferit enorm de. 
pe urma războiului, crearea u 
nei rețele pe ană și în aer ar 
putea să aducă o cantliorare 
substanțială traficului noastre 
de transport
Singuri însă, noi na suntem în 

stare să realizăm aceasta. Ca 
în atâtea alte ocazii Rusia So
vietică ne întinde și pe acest 
tărâm o mână de ajutor șl ne 
pune la ditpoz țle vase, aero
plane ș altele. D / Ministru al 
Industriei și Comerțului, Petre 
Bejan vorbind despre acordul 
înch iat cu U. R. S. S. a dec
larat textual „Nu cunosc în is
toria economică a raporturil r 
noastre cu străinătatea o con
venție clădită pe baze noul so- 
llde, 'ntr’im spirit mai larg șl 
mal generos și în aceloș timp 
m ii favorabilă statul» i Româ- 

i nt sc decât este convenția pe 
"are ne-o acordat-o vecina noas
tră dela răsărit.

N <mai dacă facem compara
ție între acordul cu U. R. S. S. 
și cele cu Germania hitlerisfă 
care ir-au secătuit bogățiile 

l e onomice ne putem da seama 
de gentrozttatea marelui po
por soviete care ne ajută cu 
toate mijloacele ca să ne do
bândim independența economică.

făcută. Acei cari pentru arginți! 
fasciștilor și-au vândut conștiința 
și demnitatea nu vor mai putea 
otrăvi niciodată sufletul acestui 
popor iar pentru acei cari ar mai 
încerca să meargă pe urmf le aces
tora să le fie de pildă felul cum po
porul judecă trădătorii săi.
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UZINE-FABRICI-L NE
REGULAMENTUL comisiilor locale X 511,1 îinlliale

I. Constituirea

Ari. 1. — In localități cu mai multe 
sindicate, se vor constitui «Comisii 
Loc31e„ compuse din delegații sindica
telor.

Art. 2 — Comisiile locale vor sta 
Sub directa supraveghere și conducere 
a Confederației Generale a Muncii.

II. Atribuțiile Comisiilor Locale

Art. 3. — Comisia loca'ă are urmă
toarele atribuții:

a) a coordona lupta șl acțiunile co
mune, activitatea organizatorică, cultu
rală și cooperatistă a Sindicatelor din 
ocalltate;

b) a desvolta simțul de solidaritate 
și conlucrare îDtre sindicate;

c) a ajuta organizarea muncitorilor 
și funcționarilor neorganizați;

d) a organiza manifestațiuni comune 
culturale, conferințe, biblitoecl, sport, 
etc ;

e) a sprijini Sindicatele în munca 
lor de organizare;

f) a aplica toate instrucțiunile date 
de Confederația Generlă a Muncii;

g) a semnala Confederației Generale 
a Muncii șl Uniunilor respective toate 
neregulile constatate la s’ndlcate, ce
rând Îndrumări pentru remedierea lor;

h) a supraveghea aplicarea leguiri- 
lor de asigurare și proteguire a munci
torilor ;

i) a desemna delegați io toate co- 
misiunlle și in3tituțiunlle cu caracter 
muncitoresc și unde interesele munci
torilor și funcționarilor trebuesc apă
rate.

Art. 4. — Comisia locală fiind un 
organ sub directa supraveghere a Con
ferinței Generale a Muncii are dreptul 
de a controla și coordona activitatea 
sindicatelor locale, ta vederea aplicării 
ta practică a dispozițiunilor și instruc
țiunilor venite dela organele superioare 
sindicale (uniuni, confederație).

III. Veniturile comisiei locale

Art. 5. — Cheltuellle comisiei locale 
ae vor acoperi din :

a) 10 la sulă din cotizațiile ce ră
mân sindicatelor;

b) din veniturile serbărilor șl mani
festațiilor art’stlce culturale șl sportive 
ce le organizează;

c) din eventualele subvenții date de 
CGM.

IV Modul de alegere și constituire

Art. 6. — Comisia locală se com- 
p ne din 5—25 membri, desemnați de 
comitetele sindicatelor.

Fiecare Sindicat vi desemna 1—2 
membri (după importanța lor) pentru 
comisia locală.

Art. 7. — Membrii desemnați de 
sindicate se întrunesc Io ședință de 
constituire alegând din sânul lor un 
președinte, vicepreședinte, secretar, ca
sier, bibi otecar șl o comisie de cen
zori compusă din 3 persoane. Consti
tuirea comisiei locale se va aduce la 
cunoștința comitetelor sindicatelor într ’o 
edință comună a sindicatelor.

V, Activitatea Comisiei locale

Art. 8. — Comisia locală va ține o 
ședință în fiecare săptămână și ori de 
câte ori necesitatea o va cere.

Toate desbaterile și hotărîrile ședin
țelor comisiei locale vor fi trecute în 
registrul de procese verbale.

Art. 9. — Pentru conducerea lucră
rilor de organizare, propagandă, etc. 
Comisia locală va desemna un secre
tar pe-maneut, care își va putea ocupa 
funcția după confirmarea lui în post 
de către C.G M,

Art. 10. — Comisia locală va con
voca în fiecare lună o ședință a tutu
ror comitetelor, unde va face o dare 
de seamă astipra activității depusă și 
va aduce la cunoștința comitetelor in
strucțiunile primite pe C. G. P.

Comitetele vor putea . fi convocate 
ta ședința extraordinară, ori de câte 
ori, împrejurările o cer. 2

Art. II. — Comisia locală va înainta 
lunar Confederației Generale a Muncii 
un raport d îpre activitatea depusă.

Art. 12. — Președintele comisiei lo
cale împreună cu secretarul convoacă 
ședințele ordinare și extraordinare.

VI. Atribuțiile secietarului
Art. 13. — Secretarul comisiei kr-

. MUNCITORII DELA I. A. R. T. DEVA 
măresc producția

Fabrlca de Conserve I. A. R. T. din 
Deva, și-a reluat activitatea în plia 
progres.

ta perioada dela 9-31 Mal a. c, 
s’au tăiat 340 vite, confecționându-se 
57.702 cutii conserve a câte 1 kg. 
fiecare.

Dela 1 Iunie până la 5 Iunie a. c. 
situația este următoarea:

1 VI. 1945 vite tăiate 9, 2 VI. 1945 
vite tăiate: 4 conserve confecționate 5257.

4 VI. 1945 vite tăiate: 354, conserve 
confecționate 10 383.

5 VI. 1945 vite tăiate: 105, conserve 
confecționate 7.092.

ta luna Mal media zilnică de con
serve fabricate s’a ridicat la 3.400 cu
tii aproximativ, iar în primele cinci 
^lle ale lunii Iunie media zilnică aproxi-

In cadrul campaniei ajutorării copilului

ȘEDINȚA PUBLICA A APARARII PATRIOTICE 
DIN VULCAN

ta toată țara zeci de mii de copii, 
victime nevinovate ale războiului aștea
ptă salvarea. Copiii, ai căror părinți au 
căzut pe câmpul de luptă sau al căror 
părinți au pierit — victime ale teroa- 
rel fasciste — copil din întreaga țară 
cari nu au nici un sprijin material, au 
rămas goi, flămânzi, fără adăpost.

Apărarea Patriotică șl-a luat sarcina 
de a organiza cămine și colonii de vară 
pentru aceste victime nevinovate, pentru 
ca snb ocrotirea ei să primească căl
dura dragostei părintești care le l psește.

In ziua de 6 Iunie a. c. la Vulcan 
— în sala casinoulul — a avi., loc o 

cale conduce toată munca de organi
zare prevăzută în regu'am’ntul de 
față, semnează corespondența, stabi
lește împreună cu președintele ordinea 
de zl a ședințelor a adunării generale.

Ari. 14. — Secretarul este crganul 
executiv a hotărîritor comisiei locale șl 
a instrucțiunilor venite dela CGM.

El poate lua parte la ședințele co
rnițelor sindicatelor din localitate, aju
tând muca de organizare a sindicatelor

Va interveni la autoritățile în drept 
în orice chestiune care privește miș
carea sindicală locală, conform tasruc- 
țiunilor primite dela C G.M. cât șl dela 
Uniuni, Va asista sindicatele la trata
tivele ce le duc cu patronii ta chestiuni 
de salarizare și în conflictele ce se 
ivesc, conform delegației primite dela 
Uniunile respective.

Art. 15. — Membrii comisiei to.ale 
pot participa la orice ședință a coml- 
tetetelor de sindicat sau a comitetelor de 
fabrică, numai pe bază de delegație eli
berată de comisia locală, semnată de 
președintele și seretarul respectiv.

matlvă se ridică la 6»100 cutii.
Un rezultat frumos se poate vedea 

la secția confecționării cutiilor de con
serve propriuzise.

ta plan era prevăzut ca un munci
tor să execute ta timp de 8 ore de 
lucru 640 cutii conserve. Acest plan a 
fost depășit, dublându-se numărul de 
cutii confecționate.

Astfel — în timp de 8 ore de lucru 
— tov. Oașpar Magdlena a reușit să 
treacă peste dublul numărului prevăzut 
ajungând să confecționeze 1.555 buc. 
cutii; tov. Iordache Maria 1.460 buc. 
cutii; tov. Mezel luliana 1,340 buc. 
cutii.

Muncitorii conștiențl, măresc pro
ducția ajutând în acest fel la refacerea 
economică a țării.

ședință publică a Apărării Patriotice 
pentru a face un apel publicului să 
sprijine această operă de ajutoare a 
tuturor copiilor din îutreaga țară, ce au 
foit loviți de urgia hitlerlstă.

Au luat cuvântul: prietena Kiș Valeria 
din partea U.F.A R.; prietenul Fancsali, 
din partea Apărării Patriotice din Vulcan 
șl prietenul Marton, Instructor al C.C. 
al Apărării Patriotice.

Gu toții au arătat necesitatea înfiin
țării acestor cămine șl colonii de vară 
unde copiii sS-șl găsească adăpost și 
hrană, însănătoșirea fizică șl ajutorul 
moral.

Sindicatul Metalurglștilor din Deva 
a înființat o școală de electrc-meca- 
nici șl constructori.

In crearea viitorului fericit al sta
tului nostru nou avem nevoie de lucră
tori bine pregătiți din punct de ve
dere teoretic șl practic» Școala noas
tră afe școpul de a da pregătirea a- 
ceasta serioasă lucrătorilor din aceste 
branșe și durata el va fi de 3 ani.

Deschiderea oficială a cursurilor 
va avea loc în ziua de II Iunie, 
orele 6 și Jumătate seara, în sala fes
tivă al sindicatelor unite din Deva, 
strada Aurel Viatcu nr. I.

* * *
Comisia Locală a Sindicatelor Unite 

angajează un intendent în următoa
rele codițiuni:

Să fie membru al Sindicatelor de 
cel puțin 6 luni, să fie însurat cu fa
milie mică, să facă cufățenie în toate 
birourile șl sălile, în curte, în fața 
clădirii, pe culoar, ferestre, să facă fo
cul iarna șl să facă servicii mărunte 
de curier.

RETRIBUȚ1UNI. Primește în mod 
absolut gratuit, 1 cameră, bucătărie, 
încălzitul șl Iluminatul, fără salariu 
în numerar.

Solicitat țll vor face oferte Comisiei 
Locale.

* * *

Cu începere din ziua da Luni, II 
Iunie a. c, flecare Sindicat este obli
gat a trimite un număr cât mol mu'e 
de membri la școla de cadre, care 
funcționează în fiecare seară dela 
orele 8—9.

TSla A.R.L.U.S.
„Duminecă 17 Iunie 1945, va 

avea loc în sala Teatrului Comu
nal, reprezentarea piesei „Platon 
Krecet" de Al, Corneiciuc.

Acest turneu se face sub aus
piciile ARI.US-ului.

Bilete se găsesc la agenția tea
trală Informator și seara la casie
ria Teatrului Comunal",

Apreciind justețea operei ce înfăp
tuiește Apărarea Patriotică;

Ministerul Comunicaților va ptime la 
d spoziție mașini și trenuri pentru trans
portul copiilor în colonii; Ministerul 
Economiei Naționale va debloca alimen
tele necesare coloniilor de vară șl că
minelor precum și materialele necesare 
pentru haine; Ministerul Asigurărilor 
Sociale va pune la dispoziție paturile, 
mobilierul și lingerla necesară.

La sfârșitul ședinței s’a rulat un f Irrv 
în care se reprezenta munca depusă de 
Apărarea Patriotică în căminele de z 
înființate în București.
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T Necesitatea mecanizării agricultorii
înainte de a vorbi despre me

canizarea agriculturii, trebuie să 
arătăm ce înseamnă agricultură 
mecanizată.

Agricultură mecanizată însem
nează înfăptuirea tuturor muncilor 
agricole cu ajutorul mașinilor.

Lucrând cu ajutorul mașinilor, 
ajungem să înfăptuim lucru mult 
în timp scurt Afară de aceasta, 
lucrul făcut cu mașina este cu 
mult mai bine executat decât cu 
cu plugul tras de animale, și dă 
recoltă mult mai mare.

în Uniunea Sovietică orice mun
că se execută cu ajutorul mașini
lor. Intr’un sat cu 300 de numere 
se lucrează cu 40 sau 50 de trac
toare. Seceratul și treeratul se face 
cu ajutorul unor mașini cari sece
ră și t eeră în acelaș timp. Când 
e gata cu secerișul, e gata și cu 
beeratul (îmblătitul)

însemnătatea agriculturii meca
nizare a fost larg înțeleasă de po
poarele sovietice de aceea agri
cultura a luat o desvoltare așa de 
mare.

Datorită acestui fapt, țăranul 
sovietic a reușit să execute 
pe o suprafață foarte întinsă 
fără să fie trudit. Recolta rezul
tată în urma acestei munci este 
de calitate bună și în cantități 
mari.

Cu durere trebuie s’o spunem 
că la noi in județ acest lucru încă 
n’a fost înțeles de plugarii noștri.

Mașini agricole au fost puse la 
dispoziția plugarilor, au fost însă 
refuzate în unele locuri. Motivul 
nu se cunoaște. Ne întrebăm I De 
ce oare acești plugari nu refuză 
și plugul de fier să se întoarcă la 
plugul de lemn? De ce nu lasă 
sapa de fier să se întoarcă la 
sapa de lemn?

Astăzi când S’a dovedit minunea

înființarea a
2 cooperative la 

Deva Ț

Pentru a înfrâna specula și a 
exclude din comerț speculanții, 
Sindicatul micilor Comercianți din 
Deva a hotărit să înființeze o 
cooperativă.

La fel a procedat și organizația 
Frontului Plugarilor, care a hotă
rit înființarea unei cooperative în 
ziua de' 3 Iunie a. c. pentru a 
putea aproviziona plugarii cu unelte 
agricole, casnice și pentru a nu 
mai fi la bunul plac al speculau 
ților.

Prin înființarea cooperativelor, 
procurăm populației mărfuri la un
preț redus — față de prețul pieței 
— înlăturând definitiv speculanții.

pe care sunt în stare s’o înfăp
tuiască mașinile agricole, ne vine 
vestea că sunt refuzate, Cum do
resc acești plugari să aibă o re
coltă frumoasă? Cum cred ei să-și 
îmbunătățească viața? Cum ar 
putea să scape de lipsuri ? Du- 
cârdu-se în pădure la po. inegala! 
Nu! Numai cu ajutorul mașinilcr.

In acest scop în județul Hune-

^flnaifabBtismul este 
' Intorcându-ne privirea spre tre
cutul istoric al școalei constatăm 
că învățământul este gratuit și o- 
bligatoriu depe timpul lui Cuza 
Vodă.

Gratuit și obligatoriu sub toate 
regimurile trecute Dar numai pe 
hârtie. De lumina cărții nu se bu
curau decât fii moșierilor, și a bur
gheziei dela orașe,

Lipsa de învățăiură nefiind ceva 
care să fie simțită cum se simte 
foamea trupească, poporul a cre
zut că aceia conduc bine țara, 
cari nu-i silesc să-și trimită copii 
la școală.

Poporul însă nu vedea că rodul 
muncii lui, o culegeau chiar aceia 
cari îi țineau departe de învăță
mânt.

Marea noastră vecină Uniunea 
Sovietică în timpul cel mai scurt 
a reușit să înlăture cu desăvâr
șire analfabetismul și Întunericul în 
care a fost ținută de regimul țarist. 
In Uniunea Sovietică astăzi u mai 
există analfabeți, orice c să de 
țăran e luminată cu curent elec
tric, orice sat are cinematograf, 
agricultura se face numai cu aju
torul mașinilor.

Viața plugarilor este cu mai 
ușurată datorită faptului că toți 
sunt știutori de carte.

La noi In țară dimpotrivă, în loc 
ca să dispară întunericul, se înră
dăcinează. Copii nu umblă la școa
lă, iar părinții nu 1 silesc. Adesea 
am auzit spunându-se: „Nu facem 
din ei popi sau dascăli". Nu ur
mărim să scoatem din toți copii 
popi și dascăli, ci să-i învățăm să 
scrie, să citească și să socoteas 
că. Cetățeanul de mâine trebuie 
să știe să facă o socoteală. Tre
buie să știe să citească o foaie 
(ziar) să afle diferite sfaturi plu- 
gărești pe cari urmându le să scoată 
o recoltă cât mai bună.

Mai mult decât atât! Poporul 
trebuie să știe să se conducă sin
gur într'o țară democrată, dacă 
vrea să nu mai vadă pe mâini 
lanțurile grele ale dictaturii fasciste. 
Ori acest lucru e imposibil dacă 
noi nu vom depune efort pentru 
a însuși cunoștințe cât mai lar
gi. In județul nostru situația 
școlară este foarte tristă, de pildă 
în 7 uștea din 47 copii înscriși, 

doara s’au luat măsuri să se în
ființeze centre de mașini agricole, 
cari să fie folosite de plugari în 
timpul secerișului.

Folosind aceste mașini, rodul va 
fi strâns cu ușurință de pe ogoa
rele căpătate prin reforma agrară, 
asigurându-se pâine pentru popo
rul întreg,

MLAD1NOV IL'E - înv.

o rușine națională 
pragul școalei îl calcă numai 17. 
Din cl. V-V1I nici unul.

In Baișa din 86 copii înscriși, 
umblă la școală numai 50.

In Lăpugiul Superior din 60 de 
cop i, 35 deschid porțile școalei.

In Petrila JLț din 44 elevi din 
clasele lll-VII, 29 frecventează.

In Mesteacăn din 88 de copii, 
34 se duc la școală.

In Răchitova din 124 eonii în
scriși, 33 umblă la școală.

Specificăm că acești copii nu 
se prezintă în fiecare zi la școală, 
ei lipsesc de multe ori.

Situația e mai mult decât tristă.
Plugărimea a fost ținută în în

tuneric atât pe timpul vechilor re
gimuri, cât mai cu seamă pe vre
mea dictaturii, pentrucă numai 
astfel putea să fie stoarsă de mo
șieri, speculanți și de toate slugile 
lui Hitler și Atitonescu.

Astăzi când țăranii au scăpat 
de cătușe, nu e iertat să nu-și tri- 
rceată copii la școală.

Neștiința de carte este o rușine 
națională și trebuie să dispară în 
cel mai scurt timp din țara noas
tră.

Femeile din județul Hunedoara
în plină

Statul democratic de astăzi a ridicat 
femeia la acelaș rang cu băi bătui. Este 
drept să fie așa căci femela îndepli
nește sarcini tot așa de grele ca băr
batul.

Femeile din Județul Hunedoara, 
au înțeles pe deplin rolul lor 
fapt care le-a făcut să se înscrie 
în rândurile Uniunii Femeilor Antifas
ciste. Aceste femei sunt hotărîte ca a- 
lături de bărbații lor, să la parte la lupta 
pentru stârpirea rămășițelor fasciste din 
țară și să sprijine guvernul în munca 
sa pentru refacerea țării.

Organizarea continuă. Astfel în ziua 
de 2 Iunie frmeile din Hunedoara au 
avut ședință de constituire a U. F. A. 
R.-uluî.

Prietena Preda deschide ședința, sa
lută delegatele din Deva și citește pro
gramul de muncă elaborat de centru,

închiderea cursului 
scol ai de cadre sin-
V dicafe la Deva

In ziua de 2 Iunie a. c. au luat 
sfârșit cursurile școalei de cadre 
sindicale, Ia care au participat un 
număr de 30 membri ai sindica
tului.

In cadrul acestui curs tov. Kd- 
koși Wiiam, secretarul Comisie^ 
locale, a desvoitat următoarele su
biecte : Rezoluția Frontului Unic 
Muncitoresc; istoricul Sindicatelor 
din trecut; structura Sindicatelor 
Unite (Comitete de fabrici, Comi
sii locale, Uniuni sindicale și Con
federația Generală a Muncii); prin 
Întrebări și răspunsuri s’a făcut 
desbaterea statutelor și a legii sin
dicale; noul sistem de muncă în 
acord.

Noua sesiune, a școlii de cadre, 
se va deschide în ziua de 11 Iu
nie 1945, cu un program lărgit 
desvoitat de Iov. Mihaîcea, din 
Sindicatul P.T.T.

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Secția Juridică

PUBLICAȚIUNE
Doamna Arislica Popa pentru fiica 

sa Angela Rozaiia, domiciliată în Deva 
Str. Avram lancu Nr. 25, a făcut cerere 
acestui Minister de a fl autorizat să 
schimb* pî baza art. 10 numele său 
patrlmoulc din Auspitz în acela de 
Popa, spre a se numi Angela Rozaiia 
Popa.

Ministerul publică aceasta confoim 
art. 11 spre știința acelora cari ar voi 
să facă opozițhne în termenul și con- 
dițiunile prevăzute de al. II. al zisului 
articol și de art. 4 din legea asupra 
numelui din 8 Apiille 1935.

activitate
făcând apel tuturor femeilor, fără deo
sebire de clasă socială să se încadreze 
în Uni nea Femeilor Antifasciste.

Prietenele Aimășan Elvira șl Mii 
Grota aratăjmunca ce trebue s’o depună 
fiecare mamă flecare mamă în iprijlnul 
orfanilor și a văduvelor de războiu.

Prietena Alberti luând cuvântul, arată 
cât de mult au suferit femeile în urma 
fascismului a căror soți au fost târîți 
înlr’un războiu nedrept contra vecine^ 
noastre dela răsădt, țară dornică de 
pace și libertate.

Femeile din Hunedoara adâac Im
presionate de adevărul ce li s’a spus 
șl-au luat angajamentul că vor îndeplini 
toate sarcinile c<* se cer pentru ridi
carea femeii din toate punctele de ve
dere șl vor lupta alături de guvern 
pentru stârpirea definitivă a rămășițe
lor fasciste.



ZORi NOI

Locul de Ispășire
a pedepsei crminriilor de răsboi

Vorbind la Brașov Tov. Gh. 
Dej M'nisterul Lucrărilor publce 
și al Comun cațiilor, a declarat că, 
criminalii de război a căror pe

deapsă la moarte a fost comutată 
în muncă silnică pe via{ă vor ispăși 
pedeapsa lor la Ocnele de sare.

PRIMUL MINISTRU AL CHINEI 
VA PLECA LA MOSCOVA

S’a anunțat oficial că D-l Soong 
primul ministru al Chinei va pleca 
in curând la Moscova. Se crede 
că la tratative se vor desbate și 
problemele Manciurei, Coreei și a 
provneiei lunari. Ziarul Izvesti i 
atacă vehement Comintar.gul, par

tidul național democrat chinez, 
care duce și pe maî departe o 
politică de aservire a poporului 
chinez care după atâtea suferințe 
și jertfe aduse pentru cauza drep
tății și a libertății are dreptul la 
o ’ ață liberă.

Apropie rea Româ o «Bulgară
La o recepție dată In onoarea 

scriitorilor bulgari D-l Dr. Petru 
Groza a făcut importante decla
rații spunând între altele; Misiunea 
scriitorilor e sfântă Z'dul chine
zesc al Dunării care ne-a despăr
țit până acuma în mod absurd 
trebue să dispară De azi Înainte 
toată puterea de scriitori a dv, 
trebue să se pună în slujba po
porului și a aproprierii dintre po

poarele noastre. D-l Sava Ganov 
ski ministerul Bulgariei la Bucu
rești în răspunsul său a declarat: 
Ideile cele mai frumoase nu se pot 
realiza singure E nevoie de lup
tători iar acești luptători sunt 
scriitorii. Să învingem deci ulti 
mele ziduri ale șovinismului și să 
clădim într’uu efort comun prin 
dtmocrație prietenia popoarelor 
noastre.

0 organizație unică a tineretulir
— Urmare din pag. l-a —

Dintre organizațiile ce tineret, nu
mai Uniunea Ti- eretuIul Comun* I a 
opus o atitudine hotdrltă contra râzbo- 
Falut bandi'esc Dar cu total altui ar 
tl fost rezultatul dacă Uniunii Tine
retului Comunist l s-ar fl a'ăturat 
‘cate t/rganizațllle democratice arti- 
fasciste de tineret. Nu facem aaatn 
procesul faptul l că nu s’a realizat a- 
:estă un re a tiduror organizațiilor de 
tineret In lupta pentru salvarea țârii

Este Insă tr nul a cel puțin acum ' 
diferite organizații de tineret să în
țeleagă a păși hstdrît pe drumul u- 
nlrll tineretului Intr'o singură organi
zație.

Este timpul ca cel ruțin a^um dife
rite partide să renunțe de a mol c'eu 
organizații prop l de ilneret.

Tineretul este legat prin miile de 
fire ale Intereselor comune ale tinerilor.

In primul rând, tinere tu' este Inte
resat a ance c v'ațâ mal liberă, îm
belșugată șl fericită. Nu poa<e exista 
nici un tânăr care îșl Iubește țara, 
care .să nu vrea să contrthue la clădi
rea unei R 'mânii llhve democratice 
șl puternic ~

Tineretul nu va putea sâ șl asigure 
un viitor fericit atâta timp cât forța 
sa va fi farâm'țată In diferite or era- 
nizoțtl po'lftoe

Numai uniți Intr’o organizație unică 
puternică, care se cuprindă întregul

tineret dornic de o vială fericită, ti
neretul va putea să-șl făurească un 
viitor mal bun.

"’er.tru a pu'ea realiza o orrauiza- 
I țle unică, este nevoie să se renunțe la 

Interese mărunte sau de organizație șl 
sd aibă în vederz numai Interesele în
tregul! tine et, ale întregii țări. Tre
bue ca tineretul să la parte activă la 
nimicirea tuturor rămășițelor fasciste.

Tineretul trebue sâ-șl încadreze for
țele sale tlnoe pentru a contribui la 
refacerea țârii noastre

finând seamă de aceste lucrul, șt 
fiind pătrunși de conștiința intereselor 
naționale, Uniunea Tineretului Comu
nist este gata a renunți la existența 
sa ca organizație a tineretului, pentru 
a ușura rearea unfl organizații unice 
a tineretului.

Credem că șl alte organizații dc ti
neret, vo- îrț-lege să facă acelș lucru 
dând dovadă de înțelegere n necesită
ților noțlonale și a intereselor între
gului tineret

Numol mergând ck holârîre p‘ acest 
drnm, vom p-.tea să avem o organiza
ție mică șt puternică de tineret.

Numai unit într’o singură organiza
ție, tineretul va putea fl uri factor de 
P'ogres șt de d'svol are națională a 
țării noastre.

(Din .Scânteia*}

• In Anglia a în.eput campania pentru alege.i cari vor avea loc 
la 5 Iulie. Toate pa-tidsle cu toate diferențele interne sunt de acord 
asupra unui lucru Prietenia cu marile puteri U. R. S. S. America și ce
lelalte state trebue menținută și adâncită.

© Autoritățile spaniole au aprobat predarea lui La val dar nu s’a 
precizat locul și când va fi el predat autorităților franceze.

© Partidele antifasciste din Italia nu au putut încă cădea de a- 
cord asupra componenței noului guvern. Togiiafi secretarul partidului 
comunist din Italia a declarat că nu va lua parte decât la un guvern 
care va fi pr zîdat de socialistul Pietre? Nenni.

• Anglia este potrivnică dorinței exprimate de guvernul francez 
ca chestiunea orientului de mijloc să fie discuta1 ă de cele 5 mnri puteri.

• In Jugo-SIavla trădătorii Mandiri și Budac ambii foști miniștrii 
în guvernul trăd'tor a Iul Pavelici au fost condamnați la moarte și la 
confis area averii. O mulțime de ustașiști cari au luptat împotrivi po- 
populațiri au fost deasemenea condamnați

• O declarație franceză precizează că tergiversarea probi; mei 
din levint poate duce la nemulțumiri și urmări serioase în legăturile 
dintre Anglia și Franța

• Cabinetul Japonez a ținut eri un consiliu de miniștri extrao di
nar care a durat cinci ore.

• D-l Beneș, președintele republice! Ceho-Slovtce a decorat pe 
comandauții armatei sovietive, Koniev, Mdinovki, E ențenco si Rib. iko 
cu ordinul „Leul A b“ cea m i mare distmețiune Ceho-Slovc.că.

• Ministere! Agriculturii Ceho-Slovace a declarat că în curând se 
va senina un decret prin care se va confisca pământul dela toți ;?uș- 
nitrnl’ poporului Ceho-Slov^s.

9 Presa in1 ndială se ocupă de înțelegerea irite venită între pute
rile alinte referitor 1 Germana. Astfel s’a pus capăt unor svonuri 
care voibcau de eînțelegeiile între alicți «eferitor la viitor»'! germaniei.

• Președintele Trumjn a declarat la o conferință dc preș*, că 
speră că întâlnirea î.dre cei trei va avea loc oecursv.l celor 40 zile 
care urmează.

• Anglia a convocat o conferință în 7 In care an fost invitate 
țările din vestul Europei pentru discutarea situației alimentare din 
țările Io..

• Regele Haakon al Norvegiei s’a ’napoiat în țară după o lipsă
de 5 ani de zile din patrie. Toate puter le au fost tfccnte în mâna 
regeiui- f

• Sindicatele din Austria și-au Început activitatea.
• Consiliul național de rezistență belgian a cerut condamnarea 

Iul Degrelle, șeful naziștilor belgieni, care actualmente se găsește in 
Spania.

• Radio Moscova a anunțat. La 22 Iunie a. c., se deschide a 12 
sesiune a Sovietului Suprem la Moscova.

• Trimisul special al d-lui Truman la Moscova, d-l Hary Hoop- 
kins a plecat la 7 Iunie din Moscovr. La plecare a fotjț, prezent Litvi- 
nov și alți înalți demnitari dela comisariatul poporului dela externe

• S’a ajuns după lungi tratative la o înțelegere asupra* drentului 
de veto la S'in-Francisco. D-l Stetinius, ministerul de externe american 
a declarat S’a reușit să se mențină unitatea celor cinci mari puteri în

ceasta mnre p«oblemă. Se știe că diferențele decurgeau din aceea că 
U. R. S S. a cerut insistent să se mențină punctul de vedere la care 
s’a aju.is in acordul din Crimeea.

r

Tofl srlariatll sunt cuprinși ’ 
în asigurările sociale

Comunicatul ministerului asigurărilor sociale
In legătură cu desființarea i lafonului 

de uylarli pentru cuprinde rea irt asigu
rarea obligatorie a tntrror catigoriilor 
de muncitori manuali șl intelectuali, 
minis’/. ui asigurării >r sociale, aduce, 
la cunoștință minatoarele:

începând dela 1 lume 1945, toți sa
lari ții, cu exctpția funcționarilor publici, 
sunt cuprinși în as g naica socială, in- 
difuent d. săli-iul lor In Liul acesta 
funcționarii particulari sunt puși în

condițiuni Idcnti e do as gurar< cu lu
crătorii mânu; li, cari ți pânii. acum au 
fr st asigurați, indiferent de câștigul lor.

i rin suprimarea plafonului de asi
gurare, se realizează o solidaritate de
plină între toți salariații, cu privi’e la 
sarcinele șl riscurile «odaie șl în ace- j 
laș timp se înlătură pentru întotdeauna < 
posibilitatea pitrderii drepturilor de 
a.igurat câștigate, în urma denășirllA 
unui anumit salariu.

captk i- c, Haudoara — Doi 476—iP!t


