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O PROBLEMA URGENTA IN CADRUL 
K REFACERII ECONOMICE A ȚARII

Țara noastră secătuită de un răzbii 
criminal-în care ne-au impus 'rădă- 
torii h tleriști șl ar.tocescieni, — trcbue 
reiăjutâ.

in primul rând se ce’e rtfacerea 
industriei noastre care in mare parte 
a rămas desorganizată in urma jafului 
■toatesc evacuărilor mutărilor și a bom- 
barlameote o- și a aațiuni sabotorilor.

Pentru ca industria noastră să poată 
corespunde nevoilor de astăzi trebue 
ca munca >ă fie organizată pe baze 
no.

Muo a t ebue săvârșită și condusă 
de e'emente cari conștienți de datoria 
lor vor depune toate sforțările in 
■nașa cperă de refacere.
Ftecr? vi trebui folos t pe baza ca
pacități sale la locul unde va putea 
di mix mum de randament.

În trecut muncitorii erau ținuți deo- 
p.rtc de înstS po» miile Je răspundere. 
fVglrourile trecute nu numai că nu 
i cău at ca să perfecționeze cunoș
tințele muncitorilor, din cootră au 
căutat să’i transforme io roboți in ma
șini vii:

Viitorul deschide perspective largi 
muncitorimii. Cine ar putea conduce 
mai bine munca decât acela care la 
executat an> de zile cășt gând o ex
periență vastă in domeniul respc'tiv. 
Dacă aces'-. cunoștințe empirice vor 
fi complectate și cu cunoștințe tech- 
mce șt muncitorul va putea conduce foarte

▼

Solidaritatea muncitorească face ca să 
triumfeze o cauză dreaptă 

Cazul dela șantierele Simeria

f

Necțîa L- S. de pe lângă ateliere- 
C.F R Simerla a dat In antrepriz* 
Iu rarea unei hală de cazangerle 
întreprinderilor „Șanț erele Gene
rale* din București

întreprinderea la rândul ei a an
gajat 60 de meseriași prin tașero
nul țsubantr»preror) Lizârescu Oh 
ia București.

Lâxlrescu angajând pe acești 
mun Itorl le a p omis un salariu de 
400-560 Lei pe oară cazare șl can
tină și plata zilelor de transport.

Muncitorii sosind la Simeria nu 
au găsit insă nimic din tot ceeace 
W s’a promis-

Ra mai mult, meseriașii cari au 
fost angajați pentru munci potrivit 
tu pregătirea lor au fost uși la 
săpa tul gropilor.

Muncitorii văiând că sunt lisați 
ia vo<a soarta) și-au ales ■■ -oml- 

bine munca tovarășilor săi. Pentru a- 
tingerea acestu scop sarcina imediată 
este înființarea cursurilor serale și a 
cursurilor profesionale pe lângă uzine.

Cursuri de felul acesta au și în
ceput să fie înființate cu concursul in
telectualilor democrați de exem Iu la 
sindicatele din Deva o școală de elec
tromecanici în Valea Jiului școală de 
ajutori mineri și alte cursuri.

Asemenea cursuri și școli tehnice 
trtbue să fie înființate de toate siridi-

Un nou stoc de bumbac sosit din URSS-
Comisariotul comerțului exte

rior și al acordurilor cu străi
nătatea comunică: In executurea 
acordului comercial semnat la 
8 Mii 1945 la Moscova guver
nul Sovietic u mai expediat 
cantitate de 1500 tone de bum
bac ce a fost descărcat în cur
sul nopții de 14 Iunie în portul

Rechizitoriul acuzatorului public 
în procesul celui de al treilea 
lot de criminali de război

D. Acuzator publ'c Saracu a ros
tit rechizite rlul in procesai celui

tet de șantier care a luat contact 
cu Comisia Locală a Sindicatelor 
din Deva.

Iu ziua de Vineri 15 Iunie s'au 
deplasat la feța locului delegații 
sindicatelor împreună cu delegații 
inspectoratului muncii

In urma anchetei s’a stabilit că 
tașeronul Lăzărrsca nu s’a ținut de 
cuvânt și nu a acordat muncitorilor 
la ceeace se obligase In București

S’a dresat un PmcesVerbal care 
ține loc de contract colectiv prin 
care tașeronul s’a obligat să se 
îngrijească imediat de cazarea șl 
cantina muncitorilor iar muncitorii 
la rândul lor s'au obligat să mun
cească cu toată râvna.

lată că prin atitudinea dârză și 
unitatea muncitorilor poate fi tă
iată lela rădăcină orice încercare 
da exploatare crnntă a muncitorilor 
cum a încercat tașeronul LăxăraacM. 

cafele și pe lângă uzinele mai mari în 
județele noas re.

Muncitorii având la bază cunoștințe 
technice, încadrați în posturi anumite de 
conducere vor as'gura împreună cu 
intelectuali cinstiți colaborarea strânsă 
între cei ce muncesc si conducătorii 
lor. Această colaborare desigur va a- 
duce îmbunătățirea atât calitativă cât 
și cantitativă a muncii, turnai cu o mun- 
cito ime luminată, cu cuueștințe teTinice 
vcm putea asigura repararea rapidă și 
desvoltarea continuă a industriei noastre.

Constanța.
lată că Uniunea Sovietică 

își manifestă prietenia față 
de noi prin fapte In schimb 
și noi la rândul nostru trebue 
să ;>c achităm dc toate cbli- 
eațille noastre, (respectarea 
armistițiului) față de gene
roasa noastră vecină 

deal 3-lea de criminali de război 
D sa a cerut pedepsirea exem
plară o coi. Agaptc a lui Mi- 
hăiescu a col Fotino Dlonisie și 
a lut Cristodor Popescu Dl. 4c. 
public a cerut achitarea pentru 
acuzatul Mânu Cristea și Callga 
Mhall.

Comuniștii norvegieni 
cer sâ participe ia 

formarea guvernului
Oslo, (Rador). — După cum 

anunță Agenția de știri norve
giană organizația femeilor nor
vegiene a cerut ca femeile să 
fie reprezentate în viitorul gu
vern.

Pe de altă parte, partidul co
munist norvegian a cerut să fie 
reprezentat în guvern, cercurile 
politice din capitală fiind de pă
rere că cel puțin un ministru 
comunist va fi numit în viitorul 
guvern.

Ziarele norvi glene sunt de pă
rere că d l Olav Berg, pifșe
dințele Curții de casație, va fi 
viitorul prim-ministr».

Holul luiluliuManiuio 
rebeliunea legionara
Ca și până la 6 Sept. 1940 Manii 

continuă cu politica s’a de duplicitat 
Împingând înaiDte când pe legionai 
când pe Antonescu totdeauna de car 
avea nevoie pentru scopurile sale.

Câteva zile după lovitura de stat di 
Septemvrie 1940 când prietenii lui M* 
niu au venit să ceară lămuriri .mare
lui Democrat" a[r?spuns„Țiira arene 
voie de Antorescu 11 vom sprijini. Du 
Dă cum se vede nu ajunge că a adu 
pe Antonescu cel mai mare călău I 
conducere, mai vorbește și în nunei 
țărili. El se consideră țara și în aceai 
tă calitate promite sprijinul comple 
trădătorului Antonescu.

Ce a urmat se știe. Bandele legioa: 
re s’au dedat la acțiune teroristă la js 
abuzuri șl asasinate și cu toate acești 
„marele luptător democrat" n’a ridici 
glasul împotriva fărădelegilor săvârși 
de hoardele sângeroase. Ba mai mu 
a fost păzit de o gardă de legionr 
„cinste" care se acorda numai cond 
cătorilor de vază a legiunii.

Este de menționat cazul asasin 
ril lui Madgearu. [Fostul secretar ț 
neral al Partidului Național Țărănesi 
fost un adversor hotărît al împăcării 
legiunea fapt pentru care a fost ridH 
dela casa lui și asasinat. Când d- 
Modgearu a telefonat lui I. Maniu 
Intervină la autoritățile polițienești „sei 
i-a răspuns categoric „Nu pot să int 
vin*.

Din primele zile de guvernare fasel 
s’a văzut însă ciocnirile de tendi 
dictatoriale ale lui Horla Sima cu / 
tonescu. In mijlocul acestor tendințe 
afla Fabricius ministrui Germanie 
București care cântărea șansele corn 
fanților iar pe lângă el prietenul cel I 
care se simțea bine în tovărășia 
Fabriclus, lullu Maniu.

Identitatea de vederi s’a văzut 
mult Iu rebeliunea din 21-23 lanu 
1941, care era organizată de Fabri 
pentru ca pe urmă stăpânul lui, — 
tler — să profite mal mult. Concr 
tent cu această activitate se desfă. 
in casa lut I. Maniu și o altă acți 
In nopțile dinainte de 21 Ianuarie 1 
au avut loc lungi întrevederi 1 
Maniu și teroristul Grilla venit 
Ardeal. Grilla a fost omul de încre 
a lui Horia Sima și făcea legătura 
el și Maniu. După câteva intrevi 
de noapte Maniu pleacă la Brașr 
Mihai Popovici lucru ciudat de 
deoarece numai cu câteva zile în 
a fost la Rrașov, la Popovicî. N 
a plecai din București la 19 Ian 
adecă chiar în ajunul deslănțulrli 
sacrului organizat de Fabrlcius, A 
Sima șl comp. Trebue semnalat cl 
Maniu nici Fabriclus n’au luat t 
atitudine față de evenimentele c< 
petreceau. Fabriclus după promis 
lui Antorescu că va da totul p 
războiul antl-sovietlc a dat ordin t 
loi germane să intervină, Iar Ario 
a rămas să conducă țara spre prăț 
Deatuncl Maniu în jocul său da 
continuat să lucreze cu legionar 
a pus mari nădejdi In a specoia 
tenia cu Anlonesct^
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FABRICIMINE
RESULAMEHTUL COMITETELOR DE FABRICA

(Urmare din nr. 61) 
COMPUNEREA ȘI ALEGEREA 
COMITETULUI DE FABRICĂ

Art. 11. — Comitetul de fabrică se 
ikge de adunarea generală a munci- 
ontor și funcționarilor, în modul ur- 
■ător:

In întreprinderi cu 50—100 saiariați 
> membri.

la întreprinderi cu 100-300 saiariați 
■embri.
In întreprinderi cu 300—1000 sa!a- 

iați II meubri.
bi întreprinderi cu 1000—5000 sa- 

iriați 21 membri.
In întreprinderi cu peste 5000 sala- 

iați 21 membri.
Art. 12. — Alegerea este valabilă 

tunai dacă mai mult de jumătate din 
Mincrtori și iuncțioDari au luat parte la 
ot. Data si locul alegerii vor fi aduse 
i cunoștința muncitoritor și funcțio- 
arilor cu cel ouțin 5 zile înainte de 
legere.
Dacă la prima convocare nu se pre- 

otâ numărul cerut de muncitori și 
mcțiunari, alegerea se amână cu 5 
le, când se va face cu oricâți mun- 
tori și funcționari vor fi prezenți.
Art. 13. — Numărul membrilor din 

miletul de fabrică, cari /or putea fi 
oși din producție pentru a se putea 
mpa de obligațiile impuse de regu- 
ment se stabilește cum urmează: 
Io întreprinderi eu 50—lOo munci- 
ri, 1 om, 2 ore pe zi.
In întreprinderi cu 100—300 munci- 
■|, 1 om fără întrerupere.
io întreprinderi cu 300—1000 mun- 
ori, 2 oameni fără întrerupere.
In întreprinderi cu 1000—5000 raun- 
ori, 5 oameni fără 'ntrerupere.
In întreprinderi cu peste 5000 mun- 
iri, 7 oameni fără întrerupere. 
Membrii comitetului de fabrică, în- 
cioați cu îndeplinirea acestei munci, 
• primi salariul înireg cu toate a- 
isurile dela întreprindere.
\rt. 14. — Dacă se constată că a- 
erea comitetului de fabrică nu a fost 
ută conform cu regulamentul, Sindi- 
j| va putea lua măsuri pertru or- 
iaarea unei noui alegeri.

DISPOZIȚ1UNI GENERALE 

trt. 15. — Comitetul de fabrică, 
*ru ași putea îndeplini atribuțiile 
văzute la art. 6, va putea constitui 
lisil de studiere și aplicare a mă- 
lor de rid'care a producției, coml- 
:ulturale, sportive sub conducerea 
|i este responsabil de activitatea 
față de adunarea generală a între- 
derii șl a Sindicatului, 
ctivitatea acestor comisii se va 
ășura numai la timpul hber. 
rt 16. — Membri Comitetului de 
i:ă vor respecta orele de muncă 
or fi exemplu în muncă și în ac- 
ile pentru ridicarea productivității 
cir
rt. 17. — Comitetul de fabrică tre
să ia atitudine de combatere ener- 
a tuturor manifestărilor dizolvante, 

ra tuturor celor ce încearcă sub, 

orice formă să spargă unitatea sidicală. 
Art. 18. — La crtarea Sindicatului, 

comitetul de fabrică va desemna de
legați în diferite comisiuni economice 
și culturale.

Art. 19. — Comitetul de fabrică va 
ține în fiecare săptămână o ședință 
obligatorie, în afară orelor de lucru 
normal, unde analizează părțile pozitive 
și negative ale activității și stabilește 
sarcinile pentru săptămâna următoare.

Art. 20. — Hotârîrile luate de co
mitetul de fabrică pot fi anulate de a- 
dunarea generală a muncitoii'or din 
întreprindere sau de comitetul sir dica- 
tului local dacă acestea nu se încad
rează în dispozițiile și instrucțiunile fo
rurilor superioare.

Art. 21. — Comitetul de fabrică nu 
va putea întreprinde nici o acțiune 
fără asentimentul Comitetului Sindica
tului.

Art. 22. — Comitetul de fabrică va 
convoca în fiecare lună o adunare ge
nerală a muncitorilor la care va face o 
dare de seamă asupra activității și va 
examina toate chestiunile care intere
sează pe muncitori. Comitetul de fab 
rică va convoca adunări generale extra
ordinare, o*! de câte ori sunt chestiuni 
urgmte de discutat, cât și atunci când 
Comitetul Sindicatului sau jumătate din 
saiariați cer aceasta.

Delegații de secțiuni vor fi convo- 
cați după fiec’.e ședință a comitetului 
de fabrici pentru a se prelucra cu ei 
scranile săptămânale stabilite de comi
tetul de fabrică,

Art. 23. — La adunări generale ale 
muncitorilor, sau cele de secție, fiecă
rui muncitor sau funcționar aparținând 
întreprinderii, îi este asigurat dreptul 
de a-și spune în deplină libertate cu
vântul, a face critică, propuneri, a cere 
lămuriri asupra tuturor chestiunilor de

Funcționanii din Valea-Jiului se încadrează vo
luntar în lupta pentru ridicarea produției alături 
k de mineri

Zi de zi solidaritatea între func
ționari și mineri se cimentează 
mai mult. Funcționarii se prezintă 
zilnic voluntari pentru a fi trecuți 
pe liste ca să poată fi organizați 
în grupele de mineri acolo unde 
este nevoie de brațe de muncă.

SĂRBĂTORIREA ZILEI INTERNATIONLE
a cooperației

Institutul Național al Coopera
ției invită și îndeamnă stăruitor 
toate unitățile cooperatiste din ța
ră să facă din timp pregătirile 
necesare pentru sărbătorirea zilei 
internaționale a cooperației care 
va avea loc la 1 Iul e

Programul festivității va fi în 
tocmit de conducătorii unităților 

la ordinea de zi și care interesează 
bunul mers al activității comitetul de 
fabrică.

Odată însă, o hoiărîre luată cu ma
joritatea de voturi, minoritatea se su
pune hotărîrii majorității, potrivit dis
ciplinei muncitorești.

Art. 24. — Orice salariat fără deo
sebire de sex, are dreptul de a se or
ganiza în sindicatul ramurei sale pio- 
fojioriale. indifertnt de concepția sa 
politică, religioasă, națională, cu excep
ția elementelor, cari militează împotriva 
clasei muncitoare.

Art. 25. — Desore desbaterlle șe
dințelor comitetului, adunărilor de mem
brii generale și extraordinare, se vor 
dresa precese verbale, care vor fi tre
cute într’un registru anume întocmit.

Art. 26. — La toate adunările ge
nerale și extraordinare, precum și la 
ședințele comitetului vor putea lua 
parte și delegații forurilor sindicale su
perioare.

Art. 27. — Mandatul comitetului 
este valabil pe un an.

Art. 28. — In decursul lunilor Ia
nuarie și Februarie ale fiecărui au se 
convoacă adunarea generală, la care 
se va face o dare de seamă asupra 
activității și se va proceda la alegerea 
comitetului de fabrică.

CNMISIA DE CENSORI

A'rt. 29. — Pe lângă fiecare comitet 
de fabrică va funcționa o comisie de 
cenzori desemnată de comitetul sindi
catului.

CONFEDERAȚIA GENERALA 
A MUNCII DIN RMÂNIA

București, 31 Mal 1945.
Prezentul regulament anulează pre

vederile regulamentului (Statutului) 
anterior.

Prin solidaritate și prin muncă 
ajungem să ridicăm producția, 
ajutând astfel la opera de recons
trucție a țării.

Lupta pentru mărirea producției 
în valea Jiului — pentru reface
rea țării — este In toiu. Minierii 

cooperative de acord cu federalele 
șt inspectoratele regionale ale In
stitutului Naționai al Cooperației, 
după ce se va fi luat în prelabil 
contact cu autoritățile locale, pen- 
tiu ca această zi să fie un pri
lej de manifestare a cooperației 
românești.

Conferința Uniunii Jind. 
C. F. R.

Uniunea Sindicatelor C. F. 
R. convoacă pe toți președinți, 
secretarii și casieri sindicatelor 
din întreaga tară să ia parte la con
ferii ța care va începe la 22 Iu
nie dimineața la București Vor 
duce cu ei toate rapoartele del* 
congresul din Ian. a c, până in 
prezent cu datele cerute.

Activitatea U.T.C.-uluila
N Vulcan
Tineretul UTC.-ist din Vulcan 

a hotărît ca în mod voluntar să 
sape grădina de zarzavat a Apă
rării Patriotice.

O echipă de UTC.-iști au să
pat o suprafață de 2000 m, p. 
pe care au semănat-o cu cartofi.

In ziua de 9 Iunie a. c. UTC.- 
iști au organizat o excursie ca 
toți tinerii din comună pe munte
le Straja.

Având în vedere că majoritatea 
tinerilor sunt mineri, cari stau 
zile întregi în adâncul pământuluj, 
UTC.-iști au organizat aceasta 
pentru a putea veni în ajutnrd 
lor ca timpul liber să-l folosească 
siând în aer liber.

Dela A.R.L.U.S.

Duminecă 17 Iunie 1945, va 
avea loc în sala Teatrului Comu
nal, reprezentarea piesei „Plafon 
Krecet" de Al. Corneiciuc.

Acest turneu se face sub aus
piciile ARLUS-ului.

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

sunt conștienți că, fiecare lopată 
de cărbune în plus, însemnează 
o piatră la temelia de refacere a 
țării.

Minierii în această uriașă operă 
însă nu sunt singuri. Echipe de 
funcționari în mod voluntar, se 
încolonează cot la cot cu cei ce 
sapă în adâncul pământului.

Astfel în zilele de 8 și 9 Iunie 
a. c 22 funcționari au intrat în 
mină, pentru a da ajutor tovară
șilor minieri. In aceleași zile 44 
funcționari au încărcat 184 tone 
cărbune în vagoane CFR., pentru 
a fi trimis aco o unde este nevoie.

Entuziasmul de care au fost 
cuprinșii minierii, văzând în mijlo
cul lor ingineri, funcționari admi
nistrativi, maeștri șl alții, au făcut 
ca randamentul muncii lor să 
crească cu 2/5 tone de om pe zi.
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OGOARE-MUNTI-PAbijRI
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Ne aflăm în toiul muncii. Prima 

prașilă a cucuruzului e aproape 
terminată, iar a doua 
Începută. Pe de altă parte se 
apropie secerișul atât de mult 
așteptat. Pentru efectuarea aces
tor munci e nevoie de unelte și 
brațe de muncă.

Din cauza răsboiului hitlerist, 
brațele de muncă s’au împuținat 
simțitor. Văduvele caută să în
locuiască în munca câmpului; pe 
cei ce au căzut victime în răsbo- 
iul criminal contra Uuniunii Sovie
tice și pe cei căzuți pe câmpul 
de onoare pentru nimicirea bestiei 
fasciste.

Apărarea Patriotică din Hațeg 
văzând greutățile pe cari le în
tâmpină aceste văduve din cauza 
lipsei de unelte agricole, s’a hotă- 
rtt să le vină în ajutor.

Mașina încărcată cu unelte (pră
sitori, grape, sape, lopeți, hârlețe 
cue de potcovit, fiere de plug, se
ceri și altele, pleacă la țară. Co
lindă satele: Săcel, Sânpetru, Un 
ciuc, Râu de Mori, Sântamaria- 
Orlea, Pâclișa, Bretea Română și 
Bretea Strei..

„Apărarea Patriotică din Hațeg

Apărarea Patriotică din Hațeg a împărțit unelte 
fagricole văduvelor de război și celor săraci

prașilă e

împarte unelte în mod gratuit 
văduvelor de răsboi, a căror soți 
s’au jertfit pentru apărarea Patriei 
de cotropitorii germani.

Cu aceste unelte își vor munci 
pământul pe cere l-au căpătat 
prin reforma agrară

împarte unelte Văduve’e de răsboi șî cei să
raci cari au primit unelte agri
cole, au dat asigurări că nu le 
vor lăsa să ruginească ci vor 
munci pământul pentru a asigura 
hrană ^copiilor și populației în
tregi.

Numa? sprijiniți de o

adevărat

plugărime 

vom făuri

luminată,

un stat cu

democrat.

y Cooperativele sătești
tru, mereu asuprit, de care are nevoe, pe cari le-a curarea căroTăranul nostru, mereu asuprit, 

mereu exploatat in trecut, a su
ferit foarte mult din csuza gu
vernelor reacționare, cari au cău
tat pe toate căile să se folosească 
de slăbiciunea lui.

Produsele țăranului au fost tot
deauna subapreciate și cumpărate 
cu un preț de batjocură, pe care 
el era nevoit să-l primească, căci 
nu era nimeni care să-i fi apărat 
interesele și să stabilească un 
preț normal d n care el să-și poată 
procura cele necesare.

A venit Insă la putere guver
nul de largă concentrare demo
cratică, Guvernul Dr. Petre Groza. 
Acest guvern are înaintea ochilor 
Interesele plugărimii. A inițiat în
ființarea cooperativelor sătești, 
tocmml cu scopul de a înlesni 
plugarului cumpărarea produselor

cumpărat de la oraș și ca să-i în
lesnească vinderea produselor sale.

Astfel se ia posisilitatea specu
lanților să explaoteze țărănimea și 
să câștige pe spinarea ei. Se 
exclude românul intermediarilor, 
cari nu fac altceva, decât să ri
dice prețurile, pe cari apoi țăra
nul nu mai e in stare să-le plă
tească. Iar pentru produsele lui 
a primit totdeauna un preț atât 
de redus, că nu putea să cum
pere nimic dela oraș.

Dacă aceste cooperative 
funcționa pretutUen5 h 
comerțul va h m t u;u,at 
se vor strânge produce la
operativă, de un*.u vor fi trans
portate Ia oraș. Țăranul, în schimb 
va avea posibilitatea să cumpere 
în satul său articole, pentru pro-

vor 
sate, 
căci
co-

Țărănimea Sovietică înainte și după revoluție
Agricultura în Rusia înainte de 

revoluție, era foarte înapoiată. Cu 
toate câmpiile înt'nse pe cari le 
avea această țară, țăranilor nu le 
ajungea grâul până la noua re
coltă. Această situație se datorea 
regimului țarist care a ținut po
poarele Rusiei în întuneric.

In anul 1910, în Rusia erau 10 
milioane de pluguri primitive, 4 
milioane pluguri de fier și 18 mi
lioane de grape de lemn.

Recolta anuală era de 700-800 
milioane de chintale (I chintal are 
100 kg.) Această cantitate nu pu
tea să satisfacă cerințele țărănimii.

După revoluția din Octombrie a 
< nului 1917 statul sovietic a dat 
spre folosință țăranilor în mod gra
tuit 00 milioane jugăre de pă
mânt, înfăptuind visul secular al 
țărănimii.

Pământul care se afla în mâna 
țărănimii a crescut de 3 ori, adică 
a ajuns la 900 milioane jugăre. 
Pe calea aceasta s’au format o 
mulțime de gospodării mici, înapo
iate cari nu puteau folosi mași
nile agricole pe cari le punea la 
dispoziție statul sovietic în canti
tăți tot mai mari, spre a ușura 
munca țăranilor și a face agricul
tura mai productivă.

In anul 1940 în Rusia erau 246 
mii colhozuri in cari intrau 19 mi
lioane de familii, adică 
din toate gospodăriile 
Fiecare colhoz avea 
2000 ha.

In fiecare an aceste o__r____
colective, erau înzestrate cu ma
șini tot mai moderne și în canti
tăți tot mai mari,

In anul 1937 stațiunile de ma
șini și tractoare au înfăptuit o 
muncă, care dacă ar fi fost exe
cutată cu animale ai mai fi tre
buit încă 11 milioane de oameni.

Pe timpul țarismului țăranul plă
tea moșierului jumătate din recoltă. 
In 1937 colhoznicii plăteau stațiu
nilor de mașini numai 14 la sută 
din recoltă.

’n ultimii ani, înamte de războ
iul anti-fascist, recolta grâului se 
ridica la I miliard 200 milioane 
chintale, față de 700 sau 800 mi
lioane chintale ce da Rusia înainte 
de revoluție.

Muiți colhoznicii au fost deco
rați de guvernul sovietic pentru 
succesele pe cari le-au obținut în 
domeniul agriculturii.

In 1941, când țărănimea aovie-

97 la sută 
(ărănești. 
în medie

gospodării

tlcă însămânțase cea mai mare 
suprafață de pământ, când urma 
să ia cea mai mare recoltă, a ur
mat atacul mișelesc al Germaniei 
hitleriste, zădărnicind munca. Col
hoznicii au alergat sub arme, au 
luptat eroic, au înfrânt dușmanul 
pentru totdeauna. Asfăzl ei se vor 
apuca din nou de muncă și vor 
înflorii și mai mult agricultura în 
folosul țării.

curarea cărora era silit până a- 
cum să se ducă la oraș.

O mare nevoie a țărănimii i 
înțeles s’o remedieze guverna 
nostru, anume de a-i da posibili 
tatea să poată iarăși, primi bum
bac. De ani de zile numai țâra 
nul era acela care n’a văzut nic 
un fir de bumbac și ca 
nici nu-și putea fabrica 
necesară.

Din stocul de bumbac primi 
din Uniunea Sovietică In 
Acordului Comercial se 
prima parte numai țăranilor. Bus 
bacul va fi distribuit la coopen 
tive, de unde țăranul fără întei 
mediar îl va cumpăra la preț norma

La fel ca și cu bumbacul gt 
vernni va veni în ^ajutorul țărăn 
mii și cu celelalte produse j 
care le va primi totdeauna ț 
calea cooperativelor sătești. Da< 
la conducerea acestor cooperații 
se vor. alege cei mai cinst 
locuitori din^sat, cari au înainte 
lor numai interesele țărănimii, ; 
tunci cooperativele își vor înd' 
plini rostul de a asigura o via 
mai ușoară a țăranului.
________ (Din Luptătorul Bănățean)

armar 
pânz

urm 
rezerv

TRĂIASCĂ 
primul congres liber al 

Frontului Plugarilor

97 * din terenul arabil e 
(ării a fost însămânțs

Rapoarte primite de Minister 
Domeniilor, din partea comisiil 
Agricole arată că lucrările < 
însămânțare sunt terminate 
un procent de 97 la sută pe țaj 
In regiunea de câmpie a fost tern 
nată prășila la porumb, faso 
sfeclă de zahăr și floarea soai 
lui. In general în acest an se r 
marcă o extindere a culturi fie 
soarelui, bumbac, orz și ovăz.

Y Sărbătorirea zilei
In d'hi neața zilei de 14 Iunie 

populația orașului Hațeg se 
drepta spre centrul orașului 
podobit cu drapele și lozinci 
Glorie eroilor cazuți în lupta 
tra hitlerismului" și altele

Au participat la serbare repre
zentanții tuturor autorităților și 
a organizațiilor democratice

După oficierea serviciu ui divin 
parțicîpanții s’au îndnptat spre 
cimitir unde au depus numeroase

în- 
îm- 

ca „ 
con

eroilor la Hațeg.
coroane șl flori.

A vorbit preotul Ciocan < 
partea Apărării Patriotice ct 
între altele a spusl Libertai 
noastră de azi o putem mulțumi 
marc parte acestor eroi cari p 
jertfa lor de sânge au contrib 
la înfrângerea hitlerismului germ

Glorie eternă eroilor dm / 
mata Roșie și Armata Romi 
cari au căzut pentru liberta 
popoarelor.



ZORI NOI

— de pretutindeni —
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Biroul operativ central a!
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Frontului Unic Muncitoresc 
Instrucțiuni

Pentru rganizarea cât mai te
meinică a colaborării între mem
brii Partidului Comunist cu mem
brii Partidului Social-Democrat, 
dăm următoarele instrucțiuni In 
spiritul Circularii Nr. 2 al Comi
tetului Central al Frontului Unic 
Muncitoresc din mai 1945

1) In toate întreprinderile unde 
se găsesc tovarăși comuniști și 
sociali democrați, iau ființă imediat 
organe de coordonare ale F. U.M

2) Datoria organelor de F.U.M. 
este să rezolve neîntârziat litigiile 
existente Intre organizațiile ambe
lor partide muncitorești și să trea
că ia organizarea și coordonarea 
activității politice, economice și 
culturale In folosul clasei munci
toare.

3) Membrii ambelor partide 
muncitorești, sunt obl’gați a con
lucra în toate chestiunile cari pri
vesc clasa muncitoare și să des- 

volte la maximum spiritul de 
răspundere comun.

4) Membrii partidelor muncito
rești, au datoria de a explica 
rostul legilor economice în fata 
massei și de a combate elemen
tele provocatoare care agită spi
ritele împotriva dispozițiunilor gu
vernului.

5) Reprezentanții celor două 
partide muncitorești, sunt obligați 
a întreține un contact permanent 
de consultare și colaborare.

6) Organele de F.U.M. trebue 
să dea tot sprijinul acțiunilor sin
dicale.

7) F. U. M. trebue să sprijine 
necondiționat dispozițiunile guver
nului de concentrare democratică 
în frunte cu d. dr. Petru Groza.

Din pîrtea P. C. R. 
C. PARVULESCU 

Din Partea P. S. D.
M. LEVIN

r» ȘTIRI SCURTE
• Delegații partidelor democratice din Polonia cari au fost invitați 

la Moscova pentru discutarea lărgirii guvernului provizoriu polonez din 
Varșovia au sosit la Moscova.

• D-l Prim Ministru Dr. Petre Groza a dat ordin tuturor departa
mentelor prin care toți funcționarii vor beneficia de m concediu de 
vară de 15 zile care se va lua pe serii.

• Ioachim Ribbentrop fostul ministru de externe al Germaniei 
Hitleriste a fost capturat.

S’au găsit la el 3 scrisori una adresată lui Churchil, una lui Eden 
și una Mareșalului Montgomery. El a declarat că avea intențiunea se 
se predea după ce spintele au fost liniștite.

• Pregătirile pentru a 220 aniversare a academiei Ruse continuă. 
Se așteaptă delegații din toate țările. România este și ea reprezentată 
prin oamenii ei de știință din toate domeniile. Șeful delegației române 
este savantul român C. Par hon președintele A. R. L. U.S. din România.

• Ministrul Educației Naționale a dat o dispoziție cu privire la 
Învățământul profesional în urma căreia toate școlile de meserii vor 
trebui să înființeze imediat curs de tractoare și agronomie etc.

• U. T. C, din U. S. a fost decorat cu ordinul Lenin pentru meri
tele tineretului Sovietic în luptă pentru zdrobirea dușmanului precum și 
pentru educaț a înaltă dată de UTC. tineretului Sovietic.

Fabr. de Ciorapi ,GBL“ S. A., Sebeș-Aiba
Inrcg. Cam. de Corn, și lnd. sub Nr. 84/951

CONVOCARE

Trădătorii polonezi vor fi judecați
Cei 16 trădători polonezi în 

frunte cu faimosul Oculinsky care 
au făcut obiectul unor interpelații 
in parlamentul britanic și care for 
maa până acuma mărul discordiei 
latre aliați In chestunea poloneză 
vor fi judecați de curtea supremă

O DELEGAȚIE ECONOMICĂ UNGARĂ 
IN CAPITALĂ

In vederea încheierii unui 
acord de schimburi comer
ciale cu România, a sosit In 
Capitală, o delegație econo- 
m.că împuternicită de guver
nul ungar.

Printre produsele cari vor 
face obiectul unui eventual 
acord, pentru care st duc 
tratative, sunt unelte agricole,

Tratativele Socialiștilor și Comuniștilor Italieni 
pentru ducerea unei acțiuni comune

Roma. (Rador) — Postul de 
radio Roma a anunțat Mier
curi câ prințul Umberto, loco
tenentul regal, a continuat con
sultării începute pentru forma
rea noului cabinet italian.

Locotenentul regal a nrimit 

din Moscova.
Ei sunt învinovățiți de acte de 

terorism în spatele armatei sovie
tice și că au întreținut aparate de 
emisiune. Actele de acuzare fiind 
terminate judecata lor va începe 
în câteva zile.

proiuse industriale și becuri 
electrice ce ar urma să le im
portăm din Ungaria, Ar ur
ma să exportăm în schimb 
sare, produse petrolifere și 
forestiere.

Aceste schimburi sunt con
diționate Insă In primul rând 
de o normalizare a transpor
turilor.

pe marchizul dtih Torr tta, 
președintele Senatului.

Partidele politice au ținut a- 
dundrl separate, Iar frunfații 
socialiști și comuniști au disci 
tat Intre el posicilitdțile unor 
acțiuni comune.

Adunarea generală se convoacă pen
tru ziua de 30 Iunie 1945 ora 11, la 
sediul societății Sebes-Alba Str. Poșlli 
Nr. 70, cu următoarea

Ordine de zi:
1. Darea de seamă a consiliului de 

administrație șl raportul cenzorilor.
2. Aprobarea bilanțului șl contul de 

profit șl pierdere pe anul 1944.
3. Descărcarea consiliului de admi

nistrație și direcțiunii de gestiunea sa 
pe exercițiul 1944.

4. Diferite
Bilanțul per 31 Decembrie 1944

Activ. Cassa 30.057.105,— Cec poș
tal 329.5’6,— Plăți anticipate
6 422 255,- Bărci 20 094.100— De
bitori 41 2C0.659,— Mărfuri în magazie 
27 60 8 627,— Materii prime 37.289.442,- 
Maferial de ambalat 599.581,— Imobile 
68 170 472— Mașini 71813 547,— 
Insta'ații 9.118.258,— Mobilier 
2 005.945,— Efecte publice 7 897.000,- 
V e h i c o 1 e 231 087,— Cont transitor 
9.315 765,— Total 332 233.379,—

Patlv: Capital social 70.000 000,— 
Fond de rezervă ptr. creai.țe dubioase
7 000.000,— Fond de rezervă special 
24 679.987,— Fond cultural 115.000,— 
Fond de rez. amortisment 14 885.000,- 
Rinei 71615 507, Creditori 
61.759.353,- Cont tr snitor 44 411.998,- 
B'nrfciu net 10.271029,— Total

Contul de profit și pierdere.
Debit: Materii prime 80 088.973,— 

Cheltueli de fabricație 7.114,371,— 
Chdtueli de explortare 3t:505.13l,— 
Chcltueli diverse 10.558.642,— Asigu
rări 1.523 589, Ambalaj 7.119 625,— 
Casa cercuală 8.109.435,— Comisioane 
631 293, Dobânzi 8.023.083,—Recla
me 139.284,— Salarii 64.750.548,

Frachturi și vămi 33.788.148,— Impo
zite directe 106.020.199,— Impozit echi
valent 265.731,— Taxe comunale 7.900';- 
Curent electric 1.343 691,— Amortis
mente Imobile 2 000.000,— Amortis
mente mașini 6.732 000,— Beneficiu 
net 10 281 029,— Total 399.551 202,—

Credit: Beneficiu brut 399 551.208,—

PARCHETUL TRIBUNALULUI
DEVA

No. 6312/15 Iunie 1945.

Publicațlune

Noi, Primul Procuror al Parch.-hfiu 
Tribunalului Deva-Hunedoara;

Având în vedere sentințele penale 
pronurțate de Tribunalul Deve-Iiune 
doara, prin care s’a dispus confiscarea 
mai multor cblectc și mărfuri:

Văzând și dispozițiunile art. 80 alin, 
ultim din codul penal combinat cu art 
547 alin. IV. din codul de Procdsrt 
penală ;

Dispunem vânzarea prin licitație p»- 
bllcă a acestor cbiecte și mărfuri, mi 
asistența unul delegat al Corpului de 
Portărei depe lângă Tribunalul Deva- 
Hunedoara, în folosul Statului «Fondul 
amenzilor" prevăzut de ait. 57 din 
Codul penal.

Licitația publică se va ține In localul 
Trib malului Deva, camera No. 20-82, 
tn ztTTi de 27 Iunie 1945, orale 9 
dimineața.

Dată în Cabinetul nostru dm Deva, 
astăzi 13 Iunie 1945.

Prim Procuror: Prim Secretar:
Dr. A. Oprtan loan C. Bârblm


