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CAMPANIA AJUTORĂRII COPILULUI IN VALEA JIULUI
- Cămine de zi - Colonii de vară pentru copii minerilor X 

Perspective $i realizări. Planul Apărării Patriotice
Căldură înă~ ișitoare. Ne urcăm în 

mașina care spintecă zarea lăsând în 
urmă nori de praf. Am plecat în Valea 
Jiului cu „Câmpinia Ajutore'li copl- 
lu'.ai*. Trecem printre og.a^ele înver
zite muncite de țăran , care deacum 
sunt proprietatea lor. Mașina străbate 
zec. de km. Deva a rămas în urmă, 
t-'e apropiem de regiuni-a Valea-Jiu'u’. 
In depărtare se ză.ește funicular. Pri
vim în fugă toate aceste mișcări și 
trecem în f.gă pest? localitățile Petro
șani și Vulcan. Am ajuns 'a Lupenî.

C realizare: Maternitatea
„Acum •'.ot și eoni: noștri suntem 

îr.grijlțg
Din depărtare s zărea pe -uimea 

unuia din multele dealuri cu care este 
• ncooj 1'14 comuna o vil< î.ntfe rr zi. 
Era Maternitatea. Prima realiza*e In 
le âtu'ă cu copii muncitorilor, șl prtma 
maternita1 înființată într’un centru 
minier din țara.

Intrăm. Suntem întâmoinați de per- 
rmal'jl maternității. La întrebările noas
tre n! s râsr nde: înființarea acestei 
materui'ăț' st dctoreșie Mirt.-ierului

Confederația Generala a Muncii către
Comisiile local»; sindicale
Pâ & la d<4a de 15 -unie 1945, toate comisiile locale vor trimite 

an raport amănunțit despre:
1. Ce munca au d-*pus în a.țiunea înfăptuirii reformei agrare: 
a) Câte echipe de muncitori au fost pe tșreri?
b; Unde au fc st ?
c) Ce s’a înfăptuit ?
2. Ce —unei au depus în acțiunea campaniei de nsămânț.’ri;
a) Câie echîoe tu plecat pe teren ?
b) Câte unelte și felul lor, au f;st donate?

) Valoarea lor în numerar? *
Și tot ce s'" înfăptuit în această privință.

S’A AJUMS LA UN ACORD 
iN PROBLEMA POLONEZA

Reprezentanții N1 (lunilor U 
nit. cart au fost încred nțați 
cu soluționarea problemei ga 
v--nulai polonez au căzut de a- 
cord asupra persoanelor polo
neze care vor fi invitat-' ia 
Moscova până la 15 Iunie.

i Au fost învitufi repr. guver
nului piov. polonez din Varșova 

Asigurărilor Sociale în frunte cu orga
nizațiile democratice și neprețuitul con
curs al Apărării Patriotice. A fost in
augurată la data de 15 Aprilie, iar la 
inaugurare au asistat și Min. Asig. Soc. 
Prof. Ing. Gh. Nicolau și secretarul său 
general Dr. C. Dumitriu. Iar acum func
ționează sub conducerea D-nei. Dr. 
Secfater care-și dă toaiă silința pentru 
bunul ei mers.

Cercetăm sala de operații înzestrată 
cu toate aparatele necesare. Alături 
sala de nașteri. Peste tot domnește o 
curățenie exemplară. Intrăm în camere. 
O m mă își privește copilul.

— Ce vârstă are Întrebăm n?i?
— 2 ore ni se răspund". Era un 

nou născut. începe să plângă. Infirmi
erele sunt ^ata oricând să le ofere 
serviciul.

Ne apropiem de o nouă mamă. La 
întrebările noastre dacă este bine în
grijită ne răspunde cu lacrimi în ochi: 
A cian noi șt copil noștri suntem în
grijiți rnal bine ca oricând. Ne ur
căm la etaj. Camere aranjate aș
teaptă noile mame. Alături camera per-

în frunte cu d i Bierut, repre
zentanții din afara partidelor 
din Polonia și d I Micolaicik și 
Stancik din partea polonezilor 
din străinătate.

Reprez' ntanțli guvernului re 
acționar din Londra nu au fost 
invitați.
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ZIUA EROILOR
Azi când tunurile In bă-i

Reportaj de: Corneliu Buda 
sonalului și baia. Peste toate acestea 
domnește liniștea parcului cu brazi 
care se pierde pe un vârf de deal. 
La eșire mai aruncăm o privire în ca
mera lăuzelor. Sunt fericite. Au înțeles 
acum și ele grija pe care noul guvern 
împreună cu organizațiile democratice 
o are pentru muncitori.

Acesta este numai începutul. Ma
ternitatea a fost înființată în timp de 
răsboiu. Munca pentru refacerea țării 
abia acum începe.

O întrunire Cetățenească
„Avem pacea dar nu e deajuns. 

Avem mute de refăcut. Una din pri
mele noastre datorii este viitorul co
pilului, care este muncitorul de mâine”

Mergem mai departe. Străbatem câte
va străzi și ne oprim în fața Teatru
lui Minier. E anunțată o întrunire 
cetățănească, în cadrul campaniei aju
torării copilului. Intrăm înăuntru. Sala 
este arhiplină, muncitorimea îșl înțelege 
menirea. Ședința este deschisă de prie
tenul Alexandru Cosma, secretarul A. 
P. locale, care printre altele arată im
portanța Căminelor d > zi.

Cuvântarea prietenei Coconeț, din 
partea femeilor antifasciste.

Spune printre altele: „Răsboiul s’a 
terminat. D«r pe umerii noștrli apasă 
mari griji. Privirea noastră trebue să 
îndrepte spre copii noștrii, pentru a-i 
scoate din mizeria în care au fost tâ- 
râți de teroarea fascistă. Să dăm tot 
sprijinul pentru înființarea 'căminelor. 
Să alungăm astfel orice pată neag'ă a 
trecutului. Noi, femeile antifasciste, 
v m lupta din răsputeri, pentru împli
nirea acestei opere.

Vorbește prietena Lltszka în limba 
Maghiară.

„Avem pacea, dar nu e deajuns. 
Avem multe de refăcut. Una din dato
riile noastre este viitorul copilului, 
care este muncitorul de mâine.'’

Din partea Medicilor A. P. vorbește 
prietenul Dr. Scchter.

A du e adeziunea căldurosă a me
dicilor la inlțlatlv t înființării căminelor 
de zi.

Prun , realizare în acest centru ini- 
nler-spum prietenul Dr. S.hchter—e 
mrternilatea care a fost înființată încă 
pe timpul când țara noastră se afla în 
plin răsboiu Astăzi după terminarea 
răsboiul' i i st ilânc săcătuită.

Mal sunt o scrie de greutăți, A. P. 
a luat Inițiativa îmbunătățirii nivelu
lui de viață a mamei muncitoare, prin 

(Continuare In psg 4-a) 

frâna Europă au amuțit 
și când fiara hitleristă a 
fost doborâtă la pământ ne 
dăm seama bine. care, 
au fost greșelile trecutului și 
care sunt astăzi realitățile 
ce ne stau în față.

Dacă în trecut erau glo
rificați făuritorii planurilor 
criminale, acei cari mânau 
la jaf și cotropire la crime 
și omor, erau evidențiați 
barbara cari știau să înă
bușe în sânge ori ce încer
care sau faptă cu adevărat 
eroică a luptătorilor pentru 
progres și libertate; astăzi 
poporul român cu ajutorul 
efectiv dat de popoarele iu
bitoare de pace în frunte 
cu eroii ponorului Sovietic, 
având în primele rânduri pe 
acei luptători, neînfricați 
cari cu riscul vieții lor ne
contenit au stat în fruntea 
acestei lupte, au reușit să 
readucă poporul pe adevă
ratul său drum.

Glorificăm azi eroii cari 
în luptă împotriva celui mai 
ticălos dușman al omenirii 
împotriva bestiei hitleriste 
și fasciste au căzut cu ar
ma în mână pentru o viață 
mai bună în care să nu fie 
exterminați în massle oa
menii pașnici să nu fie arși 
sate și cămine distruse să 
nu fie oameni vii arși în 
cuptoare și băgați în gropi 
săpate de ei. Prin jertfele 
tor aceaste crime nu se 
vor mai repeta.

Nn vom uita niciodată 
pe luptătorii cari au fost 
exterminați în închisori și 
beciurile siguranței cari n’au 
abandonat niciodată lupta 
pentru progres, libertate șl 
democrație.

Vom peaepsi și deferi 
judecății nopo’ului pe toți 
aceia ;(”i s’au făcut vino
vat! de trimiterea la moarte 
sigure a sute de mii de 
victime și eroi cari au că
zut pe front șl în spatele 
frontului.

Ne aducem aminte de 
eroii neomului din lupta 
pentru libertatea poporului 
român din 1916—1918

Glorie eroilor ăzuți în 
.ăptă peptru progres, liber
tate și democrației

ÎNFIINȚAREA 
Căminelor de topii 
Ministerul Muncii a dat o de- 

c zie prin care intre priitperile co
merciale cu peste 50 salariați sunt 
obligate să înființeze cămine de zi 
pentru adăpostirex copiilor mai 
mici de 7 ani . salariatelor mame.
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UZINE-FABRICI-MINE =
Mari adunări Muncitorești în Valea-Jiului

noul contract colectiv îmbunătățește viața minerilor din Valea-Jiului

La secția depoului 
Teius s’a ales noul 
comitet de fabrică

Ca ocazia încheierii noului contract 
colectiv de muncă — In Valea-fiului 
— a avut loc mart adunări muncito
rești astfel: In ziua de 31 Malu a. c. 
la Lupenl luând parte peste 3.000 
muncitori; In ziua de 1 Iunie a. c. la 
Vulcan participând peste 1,000 munci
tor; In ziua de 2 Iunie a. c. la Anl- 
noasa arde au participat peste 1.500 
muncitori; In 3 Iunie a. c. la Petroșani 
cu un număr de peste 4 OOO muncitori; 
in ziua de 4 și 5 Iunie a. c, la Petrila 
șt Lorea unae au luat parte circa 
1.500—2,CW muncitori.

In toate aceste adunări tov. Crlstea 
Aron-președlntele Unianet Minere, Petrol 
și Gaz Metan, citește șl explică noul 
contract colectiv, arătând printre alte
le și punctele prin care minerii au câș- 
ttgit noul dreptar..

Aceste puncte sunt: clădirea de noul 
case, a căror preț de clădire, va fi 
rt ținut din salariul muncitorilor în 
rate mici, iar la pensionare va rămâne 
oroprietatea muncitorului respectiv; 
ștergerea plafonului de câștig la lucrul 
In acord; mărirea rației de cărbune 
pertru încălzit—Iarna 2 tone, vara l 
tonă plus 30 kg. achlș de flecare toni; 
mărirea cotei de lemne la 4 metri cubi 
pe an; ștergerea a 1 clasă pentru ca 
muncitori! vagonetar^ sâ poată avansa 
mal repede la gradul de ajutor miner 
sau miner; pentru sudori s’a obținut 1 
kg. lapte pentru neutralizarea gazelor 
inhalate In timpul lucrului; tren șl cursă 
gratuită pentru transportul muncltori- 
lo* de acasă la mină șl Invers; îm
bunătățirea fundamentală a vieții pen
sionarilor, drept .îl la concedii după

Deschiderea cursurilor școalei profesionale de 
electromecanici depe lângă Sind. Unite din Deva
In ziua de 11 Iunie a. c., la 

orele 13,30 a avut loc deschide
rea oficială a cursurilor școalei 
profesionale de electromecarici, 
organizată de Sindicatele Unite 
din Deva, pentru ca muncitorii să 
poată acumula cunoștințe tehnice, 
In sarcina ce le revine de a fi în 
fruntea progresului într’o Românie 
liberă și democrată, contribuind 
prin aceasta imediat la opera de 
refacere a țării.

La deschidere printre asistenți 
remarcăm pe tov. prefect dr Au- 
gustin Almâșan, prof. Liviu Sirca, 
directorul liceului .Decebal*, de
legatul, P. C. din partea Partidului 
Social Democrat tov.

Drăgan, precum și delegații 
din partea primăriei din De a, 
Soc. ,Derubau“, Serv Tehnic al 
orașului, Liceul Industrial, U. F. 
A R., secția l-a Buruene, co
misia locală Deva.

Cursurile acestei școli sunt pre
date de an mănunchi de tehnici

cum urmează:
Dela 1-3 ani vechime 10 zile concediu, 

în trecut a fost numai 7 zile,
Dela 1-5 ani vechime 15 zile concediu, 

în trecut a fost numai 10 zile;
Dela 5-I0ani vechime20zlleaoncedla, 

în trecut a fost numai 14 zile;
Dela 20 ani vechime 30 zile concediu, 

aceste concedii de odihnă urmează a 
fi plătite; ajutorul de Iarnă se ridică

SA CEREM INFINȚAREA
V ECONOMATELOR

Nouile legi economice s’au creiat 
dintr’o largă înțelegere și cunoaștere 
din partea guvernului, a nevoilor ime
diate în cari se sbat păturile largi de 
muncitori, mici fupcț'onari și țărani 
pentru a se putea combate mal ușor 
specula, pentru a ușura posibilitățile de 
trai ale lumii muncitoare. Legea econo- 
matelor constitue din chiar momentul 
publicării ei, o bază solidă de reven
dicări economice pentru muncitorime.

Această iege obligă pe patroni să 
creeze in cadrul fiecărei întreprinderi, 
un economat menit să aprovizioneze 
muncitorimea cu articole de prima ne
cesitate (îmbrăcăminte, încălțăminte, 
alimer.te). Asupra avantajelor pe cari 
aceste economate le reprezintă pentru 
muncitorime nu e nevoie să Insistăm. 
Se poate vedea însă din capul locului, 
că intenția legiuitorului a fost de a da 
putința muncitorilor să se apovizioneze 
la la prețuri apropiate de cele de fabrică

eni, cinstiți și democrați, cari re
nunță la timpul lor liber, pentru 
ca muncitorii să-și poată îmbogăți 
conștiințele profesionale.

Din corpul profesoral al acestei 
școli fac parte; Inginerii Decusară, 
Borbat, luhasz. Kalrnan și Herțu, 
precum și dr. Deutsch și un far
macist,

Tov. Kokosi Viliam, secretarul 
Comisiei Locale Deva, în fața a- 
sisfenței și a unui număr de peste 
10/ elevi, declară cursurile des
chise. Prin scuite cuvinte arală 
necesitatea deschiderii acestei 
școli. Dupăce descrie importanta 
actului dela 2 < August 1944, 
pentru muncitorime, arată situația 
țării noastre dela 6 Martie și 9 
Mai 1945.

Printre altele spune: întrecut 
numai acei ce aveau bani puteau 
învăța, azi se deschide larg școala 
aceasta pentru perfecționarea mun
citorilor. Arătăm prin manifestarea

la valoarea sumei ce se câștigă în 
200 ore de lueru; pentru minerii ce lu
crează la straturi subțiri se va da 1 
costum haine și o pereche bocanci gra
tuit.

In urma acestui succes, s’a putut 
citi în ochii fiecărui muncitor miner, 
elanul ca care va continua munca — 
pentru mărirea producției — astfel aju
tând ia refacerea țării.

Faptul însă, că legea obligă pe patron 
să creeze aceste economate în folosul 
muncitorilor nu înseamnă că ele se 
vor înființa în termenul prevăzut. Mun
citorimea prin organizațiile sindicale 
respective, este chemată să îndemne șl 
la nevoie să preseze, pe patroni să-o 
aprovizioneze, căci muncitorimea este 
în acelaș timp și primul paznic al 
drepturilor 6ale.

Au cerut muncitorii din toate fa- 
bricele crearea de economate pentru 
ei? D tcă n’au cerut, să ceară. E drep
tul lor, unul din drepturile pe cari le- 
au câștigai prin suferințele și lupta lor.

Comitetele de fabrică, susținute de 
muncit rf, trebue să pornească Imediat 
la acțiunea de revendicare a acestui 
drept. Căci numai așa măsurile Guver
nului vor rămâne literă moartă, ci vor 
da roadele așteptate, cari numai 
spre folosul murcitorilor sunt.

(Din „Luptătorul Bănățean")

mulțimei de a învăța, că am rupt 
legătura cu trecutul, singuri gă
sind mijloacele prin care să ne 
perfecționăm , sindicatele unite, 
dă posibilitate muncitori lor ca 
în mod gratuit să se perfecțio
neze pentru progresul muncii și al 
tării.

Tov. Kokosi își încheie cuvân
tarea, îndemnând pe elevi să ia 
parte în mod regulat la cursuri, 
pentru binele lor și al țării, dând 
apoi cuvântul d-lui ing. Decusară.

D-l ing. Decusară, descrie ma
teriile ce se vor învăța în această 
școală, spunând că : ,Ne bazăm 
mal puțin pe valoarea care ne o 
va da diploma, dar tie vom baza 
mai mult pe munca și învățătura 
noastră.*

Ap M trece imediat la predarea 
prinui lecții de aritmetică profe
sional, lecție ce se predă elevi
lor și în fața Intregel asistențe.

Irt școala personalului de loco
motive, a avut ioc o adunare ge
nerală pentru alegerea noului co
mitet de fabrică.

Ședința este deschisă de tov. 
Chira Dumitru — vechiul preșe
dinte — care prezintă totodată și 
demisia întregului comitet, încre
dințând președinția adunării tov. 
Cecăleceanu Ioan-secretarul Sin
dicatului Unit Teiuș-Coșlariu.

In deplină libertate, muncitorii 
din toate ramurile de activitate: 
Mecanici, fochiști, meseriași, lucră
tori, spălători, etc. au cuvântul a- 
și alege reprezentantul lor.

Din partea mecanicilor sunt a- 
leși tov Chira Dumitru și Lazăr 
Alex. din partea meseriașilor tov. 
Cecăleceanu Ioan, Lăncrăjan Ioan 
și Trif Virgil din partea fochiștilor 
tov. Breaz Cornel și Cristea Gli- 
gor; din partea funcționarilor tov. 
Selejan Dumitru; și din partea per
sonalului retras depe locomotivă 
tov. Bărluțiu Giigor.

După închiderea adunării gene
rale — în cerc restrâns — se 
trece imediat ia o ședință pentru 
desemnarea funcțiunilor în comitet. 
A fost desemnat tov. Chira Du
mitru ca președinte; tov Lazăr 
Alexandru secretar; tov. Selejan 
Dumitru casier.

Tov. Chira — președintele nou
lui comitet — declară ședința în
chisă, adăugând: Trebuie să spri
jinim cu toate forțele noastre gu
vernul Groza în opera de refacere 
economică a țării asigurând astfel 
condiția de muncă și de viață mai 
bună pentru muncitori.

Țăranii înfrățiți cu mun
citorii au învins toate 

greutățile
— Urmare din pag. 3-a — 

însămnâțeze aproaoe totul. DIr 
6,100 000 ha prevăzute în pla
nai de. cultură din această pri
măvară 'au însămânțat până 
în ziua de 26 Mal 5.724 000 
ha. (adică 93%, Continuând mai 
departe cu însâmânțârile. până 
în ziua de azi procentul însd- 
mânțărifor în 48 județe a rjuns 
la 94%. Minciunile moșierilor, 
reacționarilor și fasciștilor cart 
spuneau că țara va ajunge la 
foamete, s’au spulberat.

Plugărimea română și-a în
cheiat lucrările cu deplin saccs, 
iar acuma se pregătește pentru 
strângerea rodului muncii lor, 
care de prima dată în Istoria 
țării noastre nu o să-l mai îm
părțita cu moșierii.

Extratî din Scăntea
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OGOARE-MUNȚI-PADURI
PLUGARII DIN UNIUNEA SOVIETICA

vor fi prezenți ia Congresul Frontului Plugarilor 
declarațiile prietenului ministru Zăroni

Folosindu-ne de ocazia vizitei 
prie.enului ministru Zăroni în ora
șul Deva, ne-am adresat cu sco
pul de a obține o oglindă fidelă a 
situației agricole din țară.

La întrebarea ce măsuri a luat 
guvernul în vederea secerișului?

Prietenul ministru Zăroni a de
clarat: „In țară s’au înființat foarte 
multe centre de mașini agricole. 
Toate mașinile de secerat, trac
toarele, locomob’lele și batozele 
aflătcare la centrele de mașini 
agricole, sunt revizuite, reparate 
și înzestrate cu curele de schimb 
pentru a asigura strângerea și 
tree»-atul recoltei.

lucrările agricole în plasa Hațeg se înfăptuesc
Valea Hațegului grânarul de a- 

cum și totdeauna al județului Hu
nedoara, va da și anul acesta re
coltă bună. Cu toate greutățile în
tâmpinate din cauza răsboiului pă
mântul a fost însămânțat.

Lucrările continuă. Plugarii știu 
prea bine că holdele nepîivite iar 
porumbul nesăpat, nu vor da roade 
bune și nici cantitățile nu vor fi mari.

Fiind convinși de acest adevăr, 
ei au procedat la plivitul holdelor 
de buruieni reușind să înfăptuias-

COMBATEREA BOLILOR CARI ATACA PLANTELE IN LUNA IUNIE
Gălnușa spicului, atacă cerea

lele
Gândacul e ur cărăbuș mic, 

care roade florile și boabele în 
lapte.

Se combate purtându-se o fo
aie peste vârful tulpinelor dealun- 
gul lanului In direcția vântului. A- 
junși la capătul lanului, gândacii 
se prind cu plase și se nimicesc.

Buha semănăturilor, un fluture 
care se poate prinde numai la lu
mina felinarului. Pentru distruge
rea lavrelor se fac gropt-capcane 
adânci de 20 cm (țanti), în cari 
cad larvele și se recoltează.

Coropișnița, atacă toate cultu
rile rozând rădăcinile plantelor, a- 
tât pentru a se hrăni, cât și pen
tru a-și depune ouăle.
. Combaterea. Se îngroapă în pă
mânt ghivece de flori cu gura în 
sus, la 2 cm. sub nivelul pămân
tului. Coropișnițele în căutarea hra
nei cad în ghivece de unde nu 
mai pot eși; dimineața se omoară.

Furnicile, cari s’au înmulțit mult 
din cauza secete», provoacă fel de 
fel de stricăciuni.

Se combat întrebuințând prepa
ratul numit „Furnixal*.

institutul General al Cooperației 
este pregătit pentru colectarea 
bucatelor'.

întrebat despre acordul econo
mic cu Uniunea Sovietică, a de
clarat:

.Uniunea Sovietică prin acordul 
încheiat cu guvernul român, ne-a 
închiriat 2.000 de tractoare pentru 
nevoile agriculturii noastre

Cerându-i se lămuriri referitor 
la însămânțări, prietenul munistru 
a declarat,:

„Rezultatele însămânțărilor de 
primăvară sunt mulțumitoare, 95 
la sută din suprafața proiectată e 
însămânțată.

cu pași repezi 
că 85 la sută din lucrările de pli
vit. In timpul cel mai scurt această 
lucrare va fi terminată

Săpatul cucuruzului este în toi. 
Până în prezent s’au săpat 80 la 
sută din totalul holdelor.

In unele locuri a început săpa
tul a doua oară și va urma și a 
treia oară

Săpatul se face după sfaturile 
date de ingineri, rărindu se po
rumbul, nelăsându-se nicăieri câte 
2 fire, iar mușuroitul e potrivit.

In luna Iunie apar ruginile la 
cereale: rugina galbenă, rugina 
brună, tăciunele și mătura Acolo 
unde se ivesc aceste boale, se va 
înștiința Camera Agricolă.

Antracnoza la fasole. Plantele 
atacate prezintă pe frunze și păs
tăi fețe lungărețe și brune încon
jurate de o zonă mai închisă. Boal i 
pătrunde până la sămânță. Pen
tru a feri fasolea de asemenea 
boală, se va întrebuința sămânță 
provenită din culturi sănătoase. 
Boabele înainte de a fi semănate 
se tratează cu farmol 5 la sută.

Iar plantele atacate, vor fi arse

Ghelar s’a înființat un cămin de zi pentru copii
Uniunea Femeilor Anti-Fasciste 

din Ghelar pe lângă lupta ce o 
duc alături de bărbați, au luat 
inițiativa organizării unui cămin de 
zi pentru copii mici, a căror ma
me sunt ocupate cu diferite munci. 
In cămin de zi vor fi îngrijit! co
pii dela 2 ani până la 6 ani.

Căminul a fost Inaugurat în ziua 
de 3 Iunie.

Semănatul meiului și drăghiei 
continuă".

Referitor la Congresul Frontu
lui Plugarilor care va avea loc la 
București, a făcut următoarele 
declarații.

„Congresul Frontului Plugarilor 
proectat pentru ziua de 24 Iunie, 
este în curs de pregătire și s’a 
elaborat planul general și de amă
nunt pentru executarea lui.

Comitetul Central al Frontului 
Plugarilor face toate pregătirile 
pentru reușita acestui congres, la 
care au fost invitați plugarii din 
Uniunea Sovietică precum și re
prezentanții din țările vecine.

X

S*au luat măsurile de pregătire 
în vederea secerișului. Astfel s’a 
pus în vedere tuturor proprietari
lor de mașini agricole din plasele 
Hațeg și Sarmisegetuza, ca să le 
repare până la 10 Iulie, când ur
mează să fie verificate.

Aceste fapte dovedesc că plu
gari ajutații de muncitori s’au ho
tărât să mărească producția pe o- 
goare de unde vor asigura pâine 
populației din întreaga țară, înlă
turând cu desăvârșire lipsurile.

bine.
Mănarea sau pălirea fasolelor. 

Plantele atacate se vor arde.
Mana cartofului, atacă toate 

părțile plantei. Pe frunze se ob
servă pete neregulate galbene la 
început, care devin apoi brune. 
In dosul frunzelor în dreptul pete
lor, se formează un pufușor albi- 
cios. Frunzele atacate se ofilesc.

Cartoful propriu zis, atacat de 
această boală are pete și se păs
trează greu în timpul iernii.

Pentru prevenire, se vor între
buința la semănat cartofi perfect 
sănătoși.

Din partea Partidului C. a vor
bit tovarășul Toma Petru arătând 
necesitatea acestui cămin și dato
ria fiecărui cetățean de a contri
bui din punct de vedere material 
pentru a fi cât mai bine întreținut.

S’a donat următoarele sume: 
P. C. din Ghelar . 20 000 lei 
P. C. din Hunedoara 20.000 „

Țăranii înfrățiți cu 
muncitorii au învins / 

toate greutățile 4
In primăvara aceasta pluga

rii s’au izbit de greutăți mari. 
Unele din ele păreau de neîn
vins.

Asfă toamnă datorită sabota- 
giilor moșierilor reacționari, 
cea mai mare parte a pămân
tului a rămas nelucrată. — In 
multe locuri porumbul ș! alte 
plante au rămas neculese, lupta 
pentru reforma agrară a deve
nit interesul poporului întreg.

Țăranii unindu-se cu munci
tor ii au pășit la expropierea 
pământurilor moșierești șt îm
părțirea lor între țărani. Mo
șierii au procedat la dosirea și 
distragerea tractoarelor și unel
telor ca să nu poată fi folosite. 
Mari cantități de semințe au 
fost ascunse prin beciuri și gr o oi 
unde au mucegăit, nejiind bune 
de întrebuințat. Afară de aceste 
piedecl, mai erau unele din ele 
pricinuite de starea de război.

Astfel în multe regiuni din 
Moldova și Transilvania, întin
deri foarte mari de pământ e- 
rau pline de mine, din care 
cauză nu s’a putut eși la mun
că. Transporturile semințelor și 
a carburanților mergea foarte 
greu deoarece vagoanele erau 
întrebuințate pentru nevoile fron
tului. Toate piedicile ivite, au 
fost învinse iar pământul a fost 
însămânțat. Muncitorii au venit 
în ajutorul plugarilor cu zeci de 
tractoare și unelte agricole.

Sute de pluguri, grape, rarițe 
și altele. Un prețios sprijin au 
dat inginerii agronomi democ- 
rațl, care văzând actul de să- 
bota j al fostului ministru Hu
diță au plecat la țară dând în
drumări sătenilor. Datorită lor 
sau însămânțat astă toamnă 
1.970 738 hectare.

In această primăvară pe lân
gă ajutorul muncitorilor șl ingi
nerilor, Ministerul Agriculturii 
a dat un puternic sprijin țăra
nilor. Muncttorii ogarelor vă
zând că nu sunt singuri au mun
cit ziua și noaptea reușind să

— Continuare In pagina 2 —

P. S.-Democrat . . 4.000 _
U. T. C.-ul . . . 2.000 „
U. T. S.-ul . . . 2.000 „
Autoritățile și p?jblicul 18.850 „

Total . 66.850 lei
In acest cămin micuții vor pri

mi educația cuvenită cât timp ma
mele lor vor continua nestingherite 
munca câmpului.
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— DE PRETUTINDENI -
Marea demonstrație sportivă 

\ în cadrul Sportului Popular
Cu c azia Inaugurării sezonului atle

tic la Deva, în cadrul O. S. P.-ului 
local, a avut loc Întreceri spotive între 
atleții din localitate.

Este de remarcat că foarte puțini 
muncitori iau parte efectivă la aceste 
întreceri. Aceasta din cauza că massele 
muncitorești încă nu-și dau seama de 
importanța atletismului. In cea mai 
mare parte muncitorii sunt înscriși în 
secția de foot-băll. Dar pentru a fi un 
dud jucător de foot-ball, să nu uităm 
că trebue să fim totodată și un bun 
atlet.

Dăm mai jos rezultatele tehnice pe 
prcbe:

100 metri viteză
1. Dumitrescu Virgil, 11” 2,10
2. Toma Simion, 11” 810
3. Tăoăsescu Gh. 12” 1/10

•500 m. fond.
1. Gherman Steliau 5’ 12
2. Ciubotea Traian 5’ 12” 8/10
3. Cimporescu lacob 5’31” 3/10

Cross-country (2500 m.)
1. Purice Marin 9’50”
2. Csorka Ludovic 9’59”
3. Cimporescu tacob 10’10”

Săritura înâlț'me
1. Simion Mircea 163 cm
2. Buzdugan VI rel 160 cm.
3. Dumilrescu Virgil 155 cm.

Săritura In lungime
1. Dcmitrescu Virgil 6,70 m
2. Toma Simion 5,99 m.
3. Buzdugan Viore1 5,21 m.

G'eutate (5 kg)
1. Pârvu Ios f 13,73 m.
2. Barbu Gh. 13 20 m.
3. Iszac Victor 12,05 m.

3 ani dela încheierea tratatului 
americano-sovietic

împlinirea a trei ani dela semnarea tratatului 
r’tso-amerkan

D-l M- lotov comisarul poporu
lui pentru afacerile externe al U 
R.S S. a adresat o telegramă de 
mul; e d-lui Eduard Stetiinus 
subsecretar de stat la Minis’eru' 
de E'teme din SLtde Umte în 
car ii mulțumește ptnbu ajutorul 
dat de Statele Unite U.R.S.S. m

Jntooma prizonierilor din 11. H. S. S.
Cu pr-lejul cong.esuiui județean 

al Frontul Plugarilor la Arad D-l 
Prim Ministru Dr. P. Groza a 
declarat intre altele: înapoierea 
ostașilor noștrii care s mai gă
sesc prizoner! în U R.S S. este 
apropiată. Un prim grup se apro

Disc (2 kg )
1. Pârvu Iosif 31,28 m
2. Batbu Gh, 30,90 m.
3. Zdrenghea 58.88 m.

Grenadă
1. Barbu Gh. 72,20 m.
2. Pojgai Puki 59,65 m.
3. Zdrenghea 58,83 m.
Probele s’au desfășurat sub condu

cerea oficialilor: prof. Aslău, maior 
Comș3, dr. Dioși, dr. Deutsch și SL- 
nescu.

După aceste probe a avut loc un 
match de foot-bal demonstrativ între 
echipa muncitorească „Corvin* și com
binata „Lceu-Normala“. Match-ul a 
fost bogat în faze spectaculoase. Re
zultatul tehnic este de 5:0 pentru e- 
chipa muncitorilor.

După acest program sportiv, seara 
la orele 21, a avut loc o serată dan
santă în sa^a dc gimnastică a O. S. 
P.-ului din D.-va, unde s’au împărțit 
diplomele de onoare premlanțllor, ca 
un imbold pentru întrecererile viitoare.

Cu această ocazie a luat cuvântul 
d-l Maior Comșa, oreșed. comitetului 
O. S. P. 1. cal, care printre altele a 
spus : Pentru prima dată Iau parte con- 
curențî sportivi la demonstrațiile spor
tive fără deosebire de rasă sau națio
nalitate și din torta păturile sociale 
Sportul popular urmărește infiltrarea 
sport fui în massel? largi populare. 
M .Iț -ieștii Sindicatelor Unite pentru 
sprijinul dat în pregătirea icestei ma
nifestații sportive.

Prin aceste întreceri sportive orga
nizate în cadrul O. S. P.-ului, sportul 
tinde să se îndrepte spre massele larg 
populare și munciio.eștl.

cadrul legei de împrumut și în
chiriere. Tot cu această ocazie 
Mareșalul Stalin a trmis o tele
gramă Președintelui Statelor Unite 
d-l Truman în care arată rolul 
ju 4 de ajutorul american în câș" 
tig.r.a războiului 

pie de margine*? țar<i. Pe măsură 
ce se vor rezolva dtf>cultățile de 
transport pricinuite în parte și de 
participarea criminală la războiul 
împotriva U.S. numărul prizonieri
lor se va lumult*.

® Vizita D-lui Hary Hopkms Ia Kremlin a ajutat mult la o apro
piere Sctvieto- Americană.

G Radio Paris a difuzat î i legătură cu situația din Levant. Drama 
nu s’ar fi întâmplat dacă înainte ar fi existat o înțelegere Franco- 
Britanică în această problemă.

C* Trupele Australiene debarcate în insula Borneo n’au întâmpinat 
nici-o rezistență mai serioasă. Insula Borneo este cea mai mare și bo
gată insulă din O eanul Pacific. Ea are zăcăminte de petrol ș. a.

• Un nou consiliu economic și social a fuat ființă Ia San-Fran- 
cisco. Comisiunea care a fost însărcinată cu întocmirea amănuntelor 
și-a terminat lucrările.

• O delegație bisericească din URSS a sosii la Londra.

Cameanfa ©jytorărli ceaiului 
/ în Valea-Jiyîyl
I

(Urmare din pag. l-a> 
înființarea căminului de zi. care este o 
necesitate în comuna noastră Copii 
mamei muncitoare, sunt neîngrijiți, lă- 
sați pe strajă. Multe marne vor să 
muncească, dar nu pot din cauza co
piilor. Să urmăm exemplul A. P. din 
București, care încă acum 4 luni a în
ființat aceste cămine.

Am luat și noi această inițiativă. 
Mama muncitoare când va pleca dimi
neața la muncă, își va lăsa copilul - ia 
cămin, unde va primi hrană, jucării șl 
se va bucura de o educație sănătoasă. 
Acum când suntem atât de aproape 
de acestă realizare, având ’n vedere 
măsurile ce sunt deja luate, localul ob
ținut, depinde numai de sprijinul vos
tru și dacă ne veți susține, vom reu
și într’adcvăr sa fim și noi d^ folos. 
Ne vom încadra și noi în munca pen
tru clădirea unei Românii democratice.

1.500—2.000 de copil a muncitori
lor din Valea-fiului vor pleca vara a- 
ceasta în co.onile din țara Hațegului.

„Ctiv. Pr. Marton delegatul Instr. 
al C. C. A. P. București"

Adi.ce salutul C.C. AP. București 
și citește un raport al C.C. Face un 
antecedent în care explică roiul A.P, 
spu.iând: Atât în trecut, cât și în pre
zent A. P. a ajutat acolo unde s’a 
simțit nevoia. Astfel după campania 
Ardeal' lui șl M. Idovei, u ide s'a tri
mis atât medicamente, cât și alimente, 
precum șl suma de 100.000.000. Lei, 
î ființându-se numai la I și 100 can
tine, unde mănâncă 65.000. de țărani.

A doua campanie a fost „Toiul ;?en- 
tru front, totul p itru victorie" la care 
ați coi tribuit șiv vai, minierii d n Va
lea- J.ului, p ui munc?. supraomenească 
c ați d pus-o, realizând cote însem- 
i ate ic cărh mi, cate au servit la ter- 
n ic. mai rapidă a răsbomko, 'du
când victori i șl salvând mat multe 
vieți del.i moarte. Deci, ca munca 
voast a să f.e răspi itâ și să-ș< urmeze 
același ritm, vom înființa cămine de 
zi și colinii de varii în țara Hațegu
lui. Peit<u coloniile de vară, s’a tri
mis diu partea C.C. al A.P., suma de 
Lei 30.000.000. și din partea Aslg. So
ciale, 10 000.000. Lei.

Ministerul Sănătăți va dona 400 pa
turi. Ministerul comunicațiilor ne va 
pune la dispoziție trenuri speciale în 
acest scop. Astfel vor ți duși în țara 
Hațegului 1.500—2.000 copil de ai mi
nerilor, invalizilor, precum șt orfani de 
războiu, între vârsta de 2—11 ani. 
Locurile sunt găsite în regiunea Hațe
gului. Sunt trei vile superbe cu par
curi de brad: Păclișa, Săcei șl caslelul 
Nalaț. Deci vrem^ca, copii noștrii să 
se bucure de toate acestea. Ror.âma 
va deveni un Stal, unde muncitorul atât 
cât și ceilalți, vor avea drepturi egale.

Căminele, de zi din București. (Film 
de cinematograf).

După terminare? cuvântărilor, în a- 
celași sa'ă s’a rulat un film adus dela 
București unde ca o dovadă a realiză
rii și importaDț 1 căminelor de zi, pub
licul socctator a rămas pe deplin con
vins de rolul ce îl vor avea și fn a- 
cestă regiune areste câm'ne, Pe lângă 
fabrici s’a arătat cele 3 cămine, in 
care copii n-au avut r. ri fericite mo
mente m frageda lor copilărie. N<mic 
nu le lipsea. Hraaă, imb ă am nte, ju
cării șl educație, eîc. La terminarea 
filmului, publicul a f.ist profu d en- 
tuslasmat de ac.astă realizare.

(Urmare în numărul viitor)

POLIȚIA OSAȘULUI DE REȘEDl ȚĂ 
DEVA

ANUNȚ

Se aduce la cunoștințh cetățenilor 
de pe teritori.il urban al județului Hu- 
rrdoara, că denunțurile anonime trimise 
acestei Poliții, sau Comisariatelor din 
județ, nu vor fi luate în considerate.

Nu se va proceda rlc ât ia cercetarea 
denunțurilor semnate cu probe concrete 
șl martor , iar cei ce vor depune re
clam- țiuni neintem ir.te, făcute din ură 
personală pentru a prejudicia demni
tatea unei pctsoane, v r fi deferiți jus
tiției, pentru denunțare calomnioasă,

ȘEFUL POLIȚIEI: 
lancu Toduran

teritori.il

