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y Țărănimea se pregătește de Congres
luDta pentru înfăptuirea tul Plugarilor a hotărît ză cheme pe voilor țârii șl râpunei

o

Prinsă în lupta pentru înfăptuirea 
roformel agrare, țărănimea s’a crga- 
nlsat in Frontul Plugarilor, ca să fie 
unită șl puternică in fața moșierlmll 
dușmane. Sprijinită fără nici nn fel de 
precupețlre de muncitorimea organizată 
in Sindicate șl în deosebi de Partidul 
Comunist, ea a Izbutit să-șl vadă 
dreptatea recunoscută prin lege șl în
făptuită cu înțelepciune de autorită
țile conduse de guvernul de concentrare 
democratică al d-lui dr. Petru Groza.

Prin închegarea grabnici a comite
telor sătești, ea a dobândit deaseme- 
nea putința de a-și face voința tn tre
burile de conducere a satelor, înles
nind eitfel organizarea potrivită a 
muncilor de primăvară, îngreuiate ne
spus de mult de moștenirea vltreagă 
a guvernelor de până la 6 Martie.

Piedicile au fost biruite, împărțirea 
pământurilor s’a țâcut în cea mal 
mare parte după prevederile legii, în- 
sdmânțărf/e au fost împlinite cu vred
nicie, așa că plugărimea țării se gă
sește acum în fața altor sarcini, a că
ror împlinire cere o nouă strângere a 
rândurilor, o mal temeinică organizare 
a unităților de luptă șl o mal strănsă 
legături intre muncitorii din fabrici 
și uzlr.e deoparte șl cu țăranii din 
toate Cnuturile din cealaltă parte.

h acest scop, au început să se țină 
in toate colțurile firii adunări sătestl, 
In care se lămuresc nevoile ce se cer 
deslegate de aici încolo șl se iau mă
suri de organizare mal trainică, așa 
cum n’a fost cu putință până acum.

Asemenea unei oști cari se află tn 
plină bătăile cu dușmanul plugărimea 
a rezolvat o serie de probleme în cad
rul acestei lupte duse cu succes. A- 
cam. după ce înfăptuirea reformei ag
rare a ajuns la încheiere șl însdmân- 
fărllt au fost Isprăvite, el cata a fo
losi experiența câștigată cât mal de
plin, așa încât apropiatele munci de 
vară șt de toimnâ să găsească nete- 
z td calea spre deslegarea nevoilor le
gate de refacerea firii șl de ridicarea 
edevă'atd a fă'ănimll. Deacela, Fton-

Două miliarde lei pentru 
reclădirea satelor din Moldova
La Ministerul finanțelor sa 

întocmit un decret lege prin care 
se aut^rizrazd Ministerul de In
terne de a contracta un împru
mut de două miliarde lei la aa 
institut de credit din țară.

Această samă va fi întrebn- 

delegații țăranilor de pretutindeni la 
an mare congres, care va începe la 
24 Iunie la București.

In vederea acestui congres, adună
rile sătești și de plasă trimit oameni 
vrednici să le reprezinte, la aaanărlle 
care se țin în toate capitalele de Ju
deț, iar aceste adunări de delegați a- 
leg la rândul lor reprezentanți al or- 
frinizațlllor Județene pentru congresul 
general dela București. Acolo, ci vor 
avea prilejul să arate care sunt nevoile 
fiecărei regiuni, în ce chip ar putea fi 
ele împlinite, care sunt putințele de 
lucru șl piedicile de care se izbește 
fiecare organizație Județeană în parte, 
cu ce ar putea ajuta guvernul șt au
toritățile la ușurarea greutăților po
pulației sătești șl însfârșlt, tn ce fel 
șl tn ce mături populația satelor șl 
mai cu seamă plugărimea ar putea 
sprljlul munca stăruitoare a guvernu
lui democrat, pentru înlăturarea ne-

RECURSUL ZIARIȘTILOR FASCIȘTI A FOST RESPINS
Sâmbătă dimineața in fața 

Curții de Casație, s’au judecat 
recursurile declarate — pe mo
tiv de neconatituțion ditate — 
de ziariștii fasciști, condam-

A 220-a aniversare a Academiei Ruse
Anul acesta se împlinesa 220 de ani 

dda data înființării Academiei de ștliate 
în Ruaia. înființarea acestei lantitutil se 
datorește lui Petru, gloriosul reforma
tor al Rusiei. Progresul glndirli știin
țifice este legat în primul rând de ma
rele fiu al poporului rus — Mihall 
Lamanasov.

Poporul rus - 8 pui ea Bellischi - are 
o înclinare spre cultură. „Dragostea de 
lumină — scria el — care s’a expri
mat în proverbul: lnvătătura-1 lumină, 
ignoranța-! întuneric, consbtue una din

infată pentru reclădirea satelor 
din Moldova distruse în timpul 
războiului.

Guvernul de largă concen
trare democratică pășește ho
tărît la munca pentru re
facerea țării.

L• J

voilor țârii șl răpunerea acelora cari 
se depun deacurmezișul voinței de mal 
bine a poporului.

Ca acest scop să fie în întregime 
atins șl pentruca cel dintâi congres 
liber al țărănimii libere șl împământe
nită să răspundă cât mal deplin ros
tului său, țăranii din toate Județele 
țării îșl dau silința să aleagă pe cel 
mai vrednici dintre el, trlmițându-t să 
vorbească tn numele lor în fața ma
relui sfat al plugărlmll.

Adunările care aa avat Ioc până 
acum în diferite județe, au dovedit 
ci plugarii au înțeles însemnătatea 
congresului lor din 24 Iunie. Nu în
cap e îndoială că și celelalte adunări 
cari urmează a se ține, se vor strădui 
să fie la înălțimea rostului lor.

Țăranii se pregătesc de sfat chib
zuit șl rodnic. De înțelepciunea hotă- 
rîrllor ce se vor lua tn acest sfat, de 
luptă pentru realizarea acestor hotă- 
rîrl, atârnă in mare măsuță soarta de 
mâine a poporului. (Din .Soanieia’)

nați de tribunalul poporului 
prin sentința Nr. 2.

După o oră de deliberare, 
Suprema Curte s’a pronunțat, 
respingând recursurile.

cele mal bune șl mal ncbile însușiri 
ale poporului rui*.

Dia cauza împrejurărilor Istorice Ru
sia rămăsei* în urmă din punct de ve
dere technlco-economic față de cela- 
lalte jări din Europa apuseană, losă 
•□arta a făcut ca intelectualitatea rusă 
să poată duce lupta sub conducerea 
partidului lui Lenln-Stalin, achitându-se 
pe deplin de sarcina sa istorică. In ziua 
de azi s’a împlinit ceea ce a spus Cer- 
nlsevschi acum 100 de ani.

„Să așteptăm acelea zile când vom 
lucra în folosul omenirii întregi poate 
mai bine ca nemții șl francezi.

Savanei sovietici de azi și-au câștigat 
o popularitate mondială, cărora li s’a 
atribuit titlul de Eroi al Muncii So
cialiste.

Primul Erou al Muncii Socialiste și 
membru de onoare al Academiei de 
Științe a U.R S.S. este tov. I. V. Stalln. 
El este un clasic al marxismului-leni- 
nismulul, care a îmbogățit și a desvol- 
tat știința leninismului, marea isbândă 
a culturii rnsești șl mondiale.

— Conttnu.ire In pa fin a 4. —

' • Miercuri, 20 lauie 1945 
(i MUHU»

Dovezi despre 
complicitatea lui 
MANIU 

cu garda de fier
Redăm mal jos câteva dovezii, 

publicate în Scânteia, asupra le
găturilor strânse ce existau și 
există între Maniu șl legionari.

La o întrevedere care a avut 
loc în ziua de 15 Decembrie 1930, 
între legionarul Nicolau și Ma
niu. „marele democrat" a decla
rat următoarele cai privire la 
propunerile lui Horia Sima, ce 
i-au fost tălmăcite ca această 
ocazie.! Soluționarea problema 
legionare prezintă două alter
native: în ipoteza că veți voi si 
păstrați organizația proprie ș 
rămâneți în clandestinitate, veți 
fi cu siguranță expuși, urmăriți 
arestați șl poate chiar omortți 
Viața voastră îmi este prea seam 

pă și necesară pentru că atuac 
când voi lua puterea voi avei 
nevoe de oameni hotârîțt. Ră 
mâne valabilă a doua cale: S 
vă camuflați în partidul met 
constând în cadrele național- ță 
rtiniste până voi lua puterea ț 
atunci sunteți liberi să faceți c 
vreți. Dealtfel, prin aceasta v’aj 
găsi și pe linia vederilor h 
Codreanu care v’a sfătuit ten 
tual; „Votați pe Mania*.

Cele de mai sus vorbesc cla 
Aceste cuvinte descoperă mase 
democrată, țesută dlr. mintln 
șl falsificări, depe fața trddt 
torului Maniu.

El, Maniu, „democratul" 
colaborat ba mai mult s’a as» 
dat cu cei mai înverșunați du 
mani ai poporului dușmani ve 
nici al libertății și demnită 
omenești.

Urmărind scopurile sale me 
chine, bine determinate. Mat 
prinir’o scrisoare în care îl i 
cheamă pe Horia Sima în țai 
a fit mă'. „In țară nu se pot 
ajunge la nici o destindere fă 
mișcarea legionară și numai, 
lăturând cu totul pe rege cu 
gimul lui se va putea găsi f 
mula necesară ca naționalist, 
să fie integral aplicat. Deact 
D-le Șef al Mișcării Leglonc 
pe linia de înțelegere avută 
Corneliu Codreanu, în dej 
acord cu principiile călăuzitoi 
ale mișcării legionare, te asii 
în numele, partidului nafiot 
țărănesc de tot concursul me 

Deci îneăodată șl de nenui 
rate ori Maniu dă dovt 
de spiritul și concepția sa ati 
când singura „salvare* a ț 
o vede tn „aplicarea integi 
a naționalismului care din 
reroase experiențe am aflat i 
însemnat: instaurarea celei 
sângeroase dictaturi, a regi, 
Iul de teroare îndreptată tn 
iriva poporului întreg.

Prin această activitate cr 
nală, împotriva poporului, M 
se prezintă ca o plagă de < 
țara trebuie să se scape pe i

V

I
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UZINE-F ABRICI-MINE -----
Cooperativa „Horia" din Deva

Cum s’a înființat — ce s’a
Primele cooperative s’au format la 

Deva ta iarna anului 1944, In urma 
taițiativei .Ufliuni Patrioțllor”,

Lipsa lemaelor de foc și a cărnii a 
făcut ca prețul acestor două lucruri de 
prim* necesitate — mai ales iarna — 
i* fie urcat la sume astronomice de 
speculanți.

Era natural deci ca primele coopera
tive să fie: Cooperativa de lemne și 
Cooperativa de carae.

Cu toate greutățile uriașe de trans- 
lori cooperativa de lemne a ajuns să 
iprovizioneze membrii săi cu lemne la 
k preț de 4 500 lei pe când pe pia|ă 
iceaș cantitate dar de calitate mai pros- 
ă costa 8.000 lei.

Cooperativa de eame a închiriat lo
ialul unei măcelării și trecând peste 
•ato greutățile a reușit să-ți aprovizi- 
oeze membrii cu Mrne la prețul de 
ei 500 kg

Văzând că cooperative ua numai teo- 
etic da și ta practkă este cea mai 
aaă armă împotriva speculanților meni
rii celor două cooperative într’o adu- 
are generală au hotărât lărgirea coo- 
erativei care dea cura încolo poartă 
■iele de .Horia”.

In scurt timp s’adescfalsși magazinul 
e textile și Încălțăminte care aprovlzi- 
u pe membrii săi cu aceste articole 
• un preț de 100-200“ , mal ale de- 
It era In comerț-

întrunirea intersindicală la Deva
In ziua de 17 Iunie a. c. orele 17 a 
ut loc • întrunire inteMladicală, la 
re au luat parte, un număr de peste 
0, de delegați din 12 sindicate.
Tov. Kflknsl — secretarul comisiei 
:ale — expune rezoluția conferinței 
misiilor locale — din întreaga țară.

Sportul la Simeria
La fel ca în toți anii și anul aaesta 
dispstat campionatul cupei C. F. R. 

ierla, la care au participat următoa- 
; echipe : Secția 1 loeomotive, Secția 
'•goane, Seația 3 mecanică, Depoul 
R Simeria, Funcționarii Ad-fivl, 
eștrii CFR și Stația CFR Simeria, 
iemifinala acestei cupe s’a jocat fn- 
Secția 3 mecanică și Depoul CFR 

ieria, rezultatul acestui maicii fiind 
3-0 pentru SecțlaJ3 vecanlcă. Pune
au fost marcate de Vlntilă și Poe- 
(2).

ll doilea match semifinală s’a dispu- 
între Secția l-a locomotivă și Sec- 
ll-a vagoane, rezultatul fiind de 2-0 
ctele fiind de marcate de Uncu ș 
nțl.
latch-urile au decurs într’*» atmos- 
sportivl fiind conduse de Șerbsn 

stantin și Nlchifor Vaslle. Muzica 
erelor CFR a delectat numerosul 
Ic care a luat parte la această ma- 
ifație sportivă

realizat — Planuri de viitor 
Perspective apropiate
Având tu vedere suma minimă de 

lei 5.000 care este încă șl acum costul 
unei acțiuni ou s’a putut face s apro
vizionare și cu celelalte articole nece
sare din lipsa capitalului. Acestea greu
tăți se vor rezolva imediat ce se va 
primi creditul necesar care dealtfel este 
aproape fapt Impllait, ta concordanța cu 
declarația d-lui Ministru al Cooperației 
care spune «Suntem pe calea de a 
primi creditul necesar”. Aceasta decla
rație s’a făcut la Congresul micilor me
seriași din 10 Iunie a. c. unde mai 
mulți oratori au subliniat că „salvarea 
țării și a micilor meseriași este drumul 
Cooperativelor”.

(mediat ce se va obține acest credit 
comitetul va avea grijă să ia contact 
cu centrala cooperativelor I.N C.O.P. 
care va furniza materia primă
Se vor înființa filiale In 

județ
Odată ob{lnut creditul necesar Coo- 

p:ratlva diu Deva va înființa fdale pe 
întreg județul.

Activitatea acestor cooperative vor da 
o lovitură mortală speculei șl buxei 
negre șl vor asigura aprovizionarea 
populației cu cele necesare la un preț 
convenabil.

Trebue să desvoltăa cât mai mult 
mișcarea cooperatistă un factor impor
tant Iu refacerea economică a țării.

In expunerea sa, tov. KOkbsi arată 
greșelile făcule în trecut de către ma
joritatea activiștilor sindicali de a exe
cuta fotul fără a forma noul cadre. Se 
impune deci — spune tov. Kokosl — 
ca să participăm in număr cât mal mare 
la școlile de cadre pentru a forma noi 
activiști sindicali.

In continuare atrage atențiunea tutu
ror ca să se ceară întreprinderilor șl 
patronilor să formeze economate acolo 
unde încă nu s’au făcut.

Se cere reorganizarea comitetelor de 
fabrică, acolo unde ele nu corespund, 
elimioând elementele dubioase. Un mem
bru din comitetul de fabrică treaule să 
fie exemplu în îndeplinirea muncii sale.

Se Propune o nouă întrunire la sfâr
șitul lunei, când fiecare sindicat va 
raporta:

Reorganizarea comitetelor de fa
brică.

— Responsabili pentru activitatea 
culturală și sportivă.

— înființarea de ziare de perete în 

fiecare sindicat și întreprindere.
— Aplicarea armistițiului. (Se vor 

întocmi liste cu toți îmbogățiții de răz- 
bolu, eliminând ura personală).

Toate acestea greșeli vor pufea fi 
evitate șl sarcinile luate se pot realiza 
numai ținând contact cu Uniunile res
pective și cu Comisiile locale.

Adunarea generală a muncitorilor 
grafici la Sibiu

Societatea mutuală de ajutor a mun
citorilor grafici din Sibiu, in ziua de 17 
iunie a. c. are o adunare generală. Din 
ordinea de zi desprindem: „Mărirea 
ajutoarelor și cotizațiilor.

La această adunare, unde vor lua 
parte delegați ai filialelor din Alba Iulia, 
Blaj, Deva, Mediaș, Sighișoara și Târ- 
năvenl, se va supune spre aprobare 
nouile cote de ajutoare, cari s’au fixat 
în felrl următor:

COTIZAȚII:
Taxa de înscriere cl. I-a 200; cl. Il-a 

100 lei.
AJUTOARE:

Ajutor boală (7 zile în săpt.) cl. I-« 
360 lei; cl, 11-a 180 lei.

Ajutor șomaj (6 zile în săpt.) cl. I-a

eseriasii patroni se încadrecz* In opera 
refacere

La 10 VI. 945, s’a deschis la Bucu
rești, primul Condres liber al meseria
șilor patroni din România. Acest Con
gres este un pas important în desvol- 
tarea și reconstrucția țării. Această 
manifestare importantă ne dovedește 
în primul rând că meșteșugărimea 
patronală a pășit temeinic pe calea 
organizării ei profesionale, Inchegându- 
într’un bloc al Federației Generale a 
meseriașilor patroni din România. în
cheierea acestui bloc înseamnă înca
drarea acestei categorii producătoare 
In lupta poporului pentru reconstrucția 
țării, pentru o Românie democratică, 
liberă și prosperă.

Tovarășul Vasile Luca în discursul 
său rostii Ia deschiderea congresului a 
declarat printre altele: Fascismul a 
lovit crunt și pe meseriași Profi
torii, colaboraționiștii împreună cu 
nemții au jefuit țara de materii 
prime, au desorganizat economia
■ oastră, au sărăcit țara și poporul 
au pauperizat pe meseriași.”

Multe din lipsurile și nevoile actuale 
ale meseriașilor patroni-moșteniri triste 
ale fascismului pot fl remediate prin 
însăși organizarea lor, prin munca șl 
lupta lor. Crearea de cooperative de 
consum, producțis, construcție, stârpt- 
rea bursei negre, descoperirea depozi
telor de mărfuri ascunse pentru specu
lă sunt acțiuni pe care organizațiile de 
meseriași trebue să le realizeze mobi
lizând toate inițiativele, toate energiile.

Tov. ministru Gh. Gheorghlu-Dej în 
cuvântarea sa, a declarat cu privire la 
sabotajul economic al cercurilor reacțio
nare: Dacă po teren politic toate 
forțele adverse, reacționare au fost
■ Uite să bată în retragese, dacă 
mișcarea progresistă din România, 
unPă cu partidul d Iul Tătărescu a 
reușit să înfrângă rezistența ele
mentelor reacț onare, apoi mal sunt 
greutăți de înviat în domeniul vieții 
economice**.

Guvernul actual a pornit o bătăile 
împotriva acelora cari împing țara la 
o catastrofă economică. Meseriașii astă
zi organizați în sindicate reprezintă o 
forță puternică și alături de muncitori
mea organizată în sindicate, împreună 
cu țăranii, intelectualii, se grupează în

800 lei; cl. Il-a 400 lei.
Ajutor invaliditate, după vechime de 

cotizații pe:
10 ani 6000 lei lunar.
15 ani 7500 lei lunar.
20 ani 9000 lei lunar.
25 ani 10 590 lei lunar.
30 ani 12.000 lei lunar.
35 ani 13 000 lei lunar.
Ajutor de înmormântare cl. I-a 20.ooo 

lei; cl. Il-a lO.ooo lei.
Ajutor pentru văduve dela 4.ooo la 

16.800 lunar.
Ajutor pentru orfani l.ooo lei lunar
Prin aceste ajutoare munjeitorii dela 

arfe grafice, caută să se spriine recip
roc, ajutând pe aceia cari nu-și pot 
câștiga existența din diferite motive.

de
a țării
rânduri strânse, bine închegate In 
spatele guvernului ca să-i dea tot spri
jinul în lupta care va asigura viitoiul 
țării noastre.

Guvernul trebue să aibe un sprijin 
puternic în producătorii organizați și 
desigur va căuta să păstreze legături 
cât mai strânse cu marea masă de 
producători, pentru a o încolona în 
lupta de reface* economică a țării.

Sunt mari greutăți ce trebuesc învin
se. Meseriașii patroni au multe sarcini 
de împlinit. Privind aceste probleme 
in Integritatea lor înțelegem Importanța 
mare a acestui Congres care înseamnă 
un mare pas făcut pe calea progresului, 
pe calea viitorului fericit a țării.

7SERATA ARTISTICA 
a Uniunii Femeilor Anti
fasciste din Deva pentru ca
mpania ajutorării copilului

Uniunea Femeilor Antifasciste 
din Deva a dat o serată artistică 
bine reușită — în saloanele „Cer
cului Militaro Civil" — a cărui 
venit a fost vărsat în întregime 
fondului „ajutorării copilului".

In cuvântul de deschidere prie
tena Lia Conda spune: Copii su«t 
cea mai mare comoară a noastră, 
ei sunt viitorul țării.

A fost executat un program 
artistic din care remarcăm melo
diile executate la vioară de D. 
Prof. Avram și dansurile artistice 
executate de eleva Duți Gal.

Prietena Kbkdssy în cuvântul 
de încheiere spune între altele: 
.Este pentru prima oară când 
organizația femeilor antifasoiste 
din Deva vine în fața publicului 
cu o serată artistică din a cărui 
fond va sprijini o operă de refa
cere a țării. împreună cu Apăra
rea Patriotică și O. T. P. R.-u| 
vom lucra pentru a înființa eât de 
curând colonii de vară pentru 
copii muncitorilor din Valea-Jiului.

După program a urmat dans 
până dimineața.
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Lâng’o cruce de stejar
Scrisoarea unui avocat fiu de miner

Sunt fiu de țăran |i minier. Tatăl 
■eu a fost hi acela? timp și {Iran și 
minier, imbinlndu-și aceste două acti
vități, zilnic, muncind primele 8 ore 
la mină, iar restul pe ogorul său. 
Ființa aea a fost alimentată șl s’a 
desvoltat în arma acestor două ocu
pații, una p'ină de pitoresc, dar scăl
dată in sudoare, iar a doua liptltă de 
pitoresc, dusă îs Mădularele pământu
lui, in condiții insalubre și cu o leafă 
de mizerie.

Capriciile naturii erau întotdeauna 
dorite, căci după soare se simțea ne
voia de ploaie, după ploaie de soare, 
iar dură «e natura cu aceste două 
capric i li umplea hambarele, N oferea 
și un concediu de odihnă, iarna, pe 
care deasemenea o dorea.

Ar fi trebuit să munciască numai 
pe ace*t tăria,'dar l-a fost Imposibil 
căci avea pământ puțin și a trebuit să 
se subordoneze șl capriciilor capitalu
lui și să coboare 35 ani in întunericul 
minei, peatru a asigura existenta a 5 
soni.

Deși a muncit din greu in două di
recții, totuși din 5 copil ce i-a avut 
ab a pe mine m’a putut da la o școală 
mai superioară, reușind să obțin titlul 
de ..cențiat In drept.

Cărarea școlii pe care am apucat-o. 
a fost frumoasă. Ira natural senza
țional când vedeam că multe legende 
și superstiții ce le-am învățat la gura 
sobil, In căminul natal erau răsturnate 

argumente covârșitoare de știință- 
Pentru mine toate aceste lecturi n'au 

rămas literă moartă sau frumoase cu- 
noștiințe de istorie. Ele au fost însă
mânțate pe ogorul sufletesc și cresc 
alături de alte flori negre ce repre
zintă amintirea suferinței tatălui meu 
ca minier.

Cu acest fond sufletesc, otrăvit, după 
cum poate mă vor califica alții, mă 
găs's: azi lângă o cruce de stejar, 
co inscripția de cărbune ștearsă de 
capricii e vremii. E crucea tatălui mei 
decedat In timpul când mă găieam 
împins din urmă spre Bug, Iar .ma
reșal»!* Antonescu, așa un al trimis 
al Iul Dnmnezeu, ne asigura că va 
creia o nouă ordine europeană și 
va face o Românie până la Bug, 
cu Transnistrie vecinie românească. 
Alături se mal găsesc șl alte crud, 
nele rupte, altele căzute și urmele a 
câtorva morminte dela cari crucile au 
putrezit și sn dispărut. In tăcerea a- 
cestor morminte își duc somnul de 
veci strămoșii mei, toți țărani șl mi
nieri.

Ce tristă a fost viața muncitorului 
Ir trejit. Deșiri au fost pătura pro
ducătoare, totuși în trecut n’au putut 
■ă se bucure de produsul muncti lor. 
ProdusulTmuncil lor întră in alte pungi, 
în pungile acelora cari n’au văzut In
teriorul Minei, iar ei primeau în sdiimb 
doar câte o mică sumă care nu le 
putea asigura nici pâinea cea de toate 
ailele. O viață întreagă au fost nemul

țumiți, dar nu 11 s’a permis să-și ex
teriorizeze nemulțumirea, căci erau ca
lificați comuniști și puși în laațurl 
imediat. Această soartă au împărtășit-o 
nu numai muncitorii în mijlocul cărora 
am trăit eu, dar și toți muncitorii de 
pretutindeni.

In urma marelui măcel mondial pe 
care l’au declanșat fasciștii și naziștii 
s’a întâmplat un lucru neprevăzut. 
Tunurile șl tancurile țărilor democra
tice și în special ale Uniunii Sovietice, 
au făcut să se sfarme fundamentul de 
beton pe care își construiseră fortăre
țele asupritorii maselor populare. Ei 
se găsesc aMăzi descoperițl, în câmp 

deschis, căutându-și noi puncte de 
sprijin. Astăzi ei caută în umbră să-șl 
regrupeze forțele, în așteptarea vreu
nul sprijin extern, propagând în ace
la? timp desblnarea In tabăra celor 
mulțl Pentru unii poate că prinde a- 
ceastă propagandă, căci omul trăiește 
întotdeauna cu speranța. El este bun 
la suflet șl speră că acela ce l-a asu
prit in trecut poa’e s’a pocăit șl-șl va 
schimba atitudinea In viitor. Amarnică 
tnșelăciunel Dată s’ar putea scula din

Ziua
Ziua de 14 Iunie „Ziua Eroi

lor' a fost sărbătorită și în co
muna Nojag. Țărănimea a ținut 
lă Invite la această serbare și 
Partidul Comunist din Deva. In 
numele Comitetului Raional a P. 
C. Deva s’a deplasat tov. Roncea 
căruia plugărimea ia făcut o pri
mire călduroasă.

In discursul său, dupăce salută 
pe cei prezenți tov. Roncea spu-

i Femeile din Tara Moților 
se organizează

Brad
In ziua de 1 Iunie la Brad a 

avut loc o mare adunare de femei 
cu scopul de a se organiza Uniu
nea Femeilor Antifasciste. Au par
ticipat 150 de femei

Femeile organizate In aceasta 
mișcare antifascistă și-au ales ca 
președintă pe P. Sllaghi Totodată 
și-au exprimat hotărirea de a duce 
lupta cu toate puterile pentru ni
micirea ultimelor râmăș’țe fasciste.

Roșia Montană
Femeile din Roșia Montană s’au 

întrunit In ziua de 5 Iunie, orga- 
nizându-se în Uniunea Femeilor 
Antifasciste. Au Intrat în organi
zație 53 de femol.

Ele și-au ales un comitet având 

marți înaintașii noștri, ei ne-ar spune 
că in cursul mileniilor ce s’au scurs, 
numai prin luptă hotărîtă, cu mii de 
sacrificii, s’au putut câștiga acelea 
frânturi din democrație de cari s’au 
bucurat, în parte, în trecut. Ei ne-ar 
spune să nu fim cruțătorl, căci dacă 
vom scăpa inițiativa din operațiuni pe 
care o are azi pătura celor mulți, a- 
tunci ar urma fatalmente înfrângerea 
definitivă și cine știe peste câte mi
lenii vom ajunge unde am ajuns azi.

Lozinca de urmat nu ar putea fi 
decât ca țărănimea și muncitorimea să 
apere cu îndârjire noua firmă ce am 
dat-o statului nostru, cu ajutorul marei 
noastre vecine din Răsărit și cu aju
torul națiunilor unite și să se grupeze 
cu toții în jurul guvernului de concen
trare națională Dr. Petre Groza.

Dacă nu vom fi demni să păstrăm 
această firmă, atunci am pierdut totul 
și cine știe dacă în o mie de ani vom 
mai putea ajuuge la starea de azi ca 
muncitorul să-șl poată spune cuvântul 
și să se bucure de toate drepturile șl 
libertățile cetățenești.

GROZA CONSTANTIN 
Avocat stagiar tn Brad

eroilor la Nojag
ne: Legătura Intre muncitori și 
țărani s’a cimentat și va forma o 
putere de neânvins. Reforma ag
rară pentru care plugărimea luptă 
de sute de ani s’a înfăptuit cu 
ajutorul munclterllor. Această ali
anță trebuie întărită și mai mult 
pentrucă numai astfel vom putea 
reclădi țara noastră atât de greu 
încercată de răsboi și de jaful 
nemților hitleriști.

ca președintă pe prietena M. 
Clolac.

Gura Barza
Organizarea femeilor în mișca

rea antifascistă continuă și se lă
țește tot mai mult.

Astfel în ziua de 13 Iunie la 
Gura Barza femeile s’au adunat 
pentru a se organiia. Au luat 
parte KM) de femei

Toate 100 au Intrat în Uniunea 
Femeilor Antifasciste

lată o comună cu femei cari își 
dau bine seamă de lupta pe care 
trebuie s’o ducă pentru nimicirea 
rămășițelor fasciste și pentru re
clădirea țării.

Exemplul lor trebuie urmat nu 
numai în județul Hunedoara ci în 
țara întreagă.

, De te preotul din Plai
A rupe afișele Fr.Plugarilor

Cătunul Plai care aparține de 
comuna Blăjeni este locuit de oa
meni nevoiași cari nu prea au 
bani ca să-și cumpere ziare. Sin
gura lor sursă de informații prir 
care aflau de ceeace se petrece 
în țară au fost afișele Frontalu 
Plugarilor. Afișele aceștia însă ni 
prea ajungeu să fie citite de să
teni pentrucă preotul Ionescu ime 
diat după ce au fost afișate li 
rupea.

De ce acest preot în foc să a 
rate țărănimii calea adevărată pi 
care trebue să meargă poporul 
cum o fac atâția preoți democ 
rați, împiedică pe alții ca să o faci

Nu ar fi mai frumos ca aces 
preot să citească afișele celor cai 
nu știu să citească ?

Desigur că ar fi mai bine dac; 
și părintele s’ar încadra în mare 
operă de refacere a țării.

Dar dacă sfinția sa nu va io 
țelege acest lucru, dacă se v 
pune în calea democratizării țări 
autoritățile în drept desigur c 
vor lua măsuri penru a-l îndepărl 
din mijlocul sătenilor.

Tov. Roncea în încheiere fac 
un apel la plugari să sprijine c 
toate forțele guvernul de larg 
concentrare democratică care coi 
duce munca grea a refacerii țăr 

la cuvântul plugarul Moise Io? 
care spune: Noi am fost prinți 
primii luptători ai Frontului Pli 
gărilor, am fost hărțuiți și chlnu 
pentru dreptate. Această drepta 
am câștigat-o numai după ce n 
am unit cu muncitorii. Astăzi su 
tem liberi, iar pentru păstrarea 
cestei libertăți trebuie să fi 
strâns uniți cu muncitorii și 
luptăm împreună pentru dreptur 
noastre și pentru stârpirea ultim 
lor rămășițe faiciste.

Arată că în fiecare an la D 
mineca Mare se sărbătorește sii 
bolul revoluțiilor din Ardeal pe 
tru pământ, revoluții cari au f( 
înăbușite în sânge.

Lupta țărănimii pentru pămt 
se încheie sub guvernul Groi 
țăranii devenind stăpâni pămâ 
tului.

Plugarii s’au arătat hotărlți 
duce lupta alături de muncit 
pe vecie, fiind conștlenți că r 
mal așa pot curăți țara de di 
mani și să-i asigure un viitor 
ricit.

TRĂIASCÂ 
primul congres liber 

Frontului Plugarilor
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DE PRETUTINDENI^-
Cuvântarea tov. Lucrețiu Pătrăș 

canu la Cluj
» ȘTIRI SCURTE

In câlâtoria făcută prin Ardea- 
il de Nord tov. Lucrețiu Pătrăș- 
aaa — Ministrul de Juatiție — 
’a oprit la Cluj, unde a făcut In 
ala Colegiilui Academic o largă 
xpunere asapra problemelor Ar
ealului de Nord, arătând voința 
îtmă și generoasă a guvernului 
Sovietic de a reda României Ar
ealul de Nord, încă dela semna- 
;a armistițiului. Mai departe tov. 
limatru se ocupă de condițiunile 
ifrățirii intre populația maghiară 
I română, pracum și de uecesi- 
atea de a se judeca și condamna 
lementele fasciste ungare care au 
omis împotriva populației româ- 
ești și a democraților maghiari 
•te de sălbăticie, de jaf și 
sasinat.

După ce a discutat problema 
mbii oficiale din Ardealul de Nord, 
îv. ministru Lucrețiu Pătrășcanu, 
făcut un cuprinzător si cald 

pel către populația românească 
In această regiune, spunând prin- 
■e altele:

.Dorim din tot sufletul ea po- 
ulația românească In tot ce are 
Inâios, In tot ce are bun, In tot 

1220-a aniversare a Academiei Ruse

ce are progresist, să sprijine și 
să coopereze ca guvernai nostru, 
încă odată, aici na se discută o 
chestie de partid ci e«te ' orba de 
sprijinirea României și a ideiei de 
de Stat român.

Suntem siguri că populația ro
mânească din Ardealul de Nord, 
va participa la clădirea României 
Democrate. Ea nu trebue să fie 
absentă și trebuie să găsească 
forme, să dovedească democratis
mul, ideile înaintate, progresismul 
său, pentruca asemenea tendințe, 
asemenea gânduri și idei, suntem 
sigari că sălășluesc In mare majo
ritate a populației românești de 
aici.

Este nevoie de curaj, de iniția
tivă, de dorința sinceră de a ajuta 
la opera națională pe care o 
înfățișăm astăzi.

Apelul nostru dorim să găsească 
inimi deschise și minți luminate, 
pentruca toate energUe poporului 
român și popoarelor conlocuitoare 
să fie puse In slujba unei singure 
idei: Crtiarea unei noul Ro
mânii libere, democrate șl 
fericite.

• Guvernul Nordamerican dorește o conferință sanitară interna
țională pentru a preîntâmpina posibilitatea unei epidemii în acele părți 
ale Europei unde aceste ar fi posibil în urma foametei.

• Căile de comunicație fluviale din Ucraina care au fost distrase 
de nemți au fost în mare parte refăcute.

• In regiunea apuseană a Austriei funcționează administrația ei- 
vilă compusă din partidele comunist, socialist și catolic.

9 O nouă groapă comună, dovadă a barbariei naziste, a fost desco
perită în Norvegia la Osenfletten.

9 Trupele chineze an respins toate încercările de contraatac a 
Japonezilor la Ciungkiang.

• Forțele chineze au ajuns la 19 km. de baza deținută de Japo
nezi Isam.

• Trupele americane au redus In insula Okinova teritortd ocupat 
de japonezi la 13 km1.

• Școala din Reims unde germani au semnat actul de capitulare 
necondiționată va fi declarată muzeu național.

Noui numiri de primari pt- municipii
Ministerul de Interne a numit 

pe următori primari și ajutori de 
primari: Ciuciudeanu Gheorghe 
primar la Cluj, Dl Dr, Demeter 
Ioan și Dan Ștefan ajutori de pri
mari.

Dni Weinberger Alexandru și 
Gheorghe Gheorghe ajutori de 

primar la Brăila. Mârza Constan
tin primar și Reingewarb Sigi»- 
mund ajutor primar la Galați. Dl 
Mladin Cornel ajutor primar ki 
Arad. Dl Prof. Griga Nicolae aju
tor primar la Timișoara și Dl ProL 
Ion Grigore ajutor primar la Ploeșfl.

(UrcMre d!i pa<- l-«) 
Asiversarea a 320 de ani dela ln- 
nțarea celor 20 de ani dela transfor- 
area ei din Academie Rusă Tn Aca- 
Emia Uniunii Sovietice.
Realizările ei ștințifice luat itrins le

ite de realizarea planurilor cincinale 
allnlste, de industrializarea socialistă 
tării șl reconstrucția socialistă a eco- 

jaiei agricole.
Principiile pe baza cărora a lucrat 

cademia Sovietică au fost bine defi- 
ite de tov. Stalln care a spus : «Știința 
e avangardă este acea știință care nu 
! separă de pepor*.
la Unisnea Sovietică nu există «■■ 

d chinezesc* intre intelectuali și oame- 
ii muncii fizice. Academicienii șl prefe
rii noștri nu sunt sacerdați fnfumu- 
iți; el sunt membrii unei singure 
milii sovietice: ei anat carae din 
arnea și sânge din sângele mun-

toporul Danez cere arestarea $1 pedepsirea 
criminalilor de războiu

COPENHAGA. la Danemarca, 
1 rândurile organizației de rezis- 
:nță cât și ale populației nemul- 
imirea crește din zi In zi contra

întâlnirea între marii trei este iminentă
MOSCOVA. Referitor la Intâl- 

irea celor trei mari ziarul .Pravda' 
crie : .Situaț a internațională se 
rată a fi din cele mai prielnice 
jaintea acestei întâlniri. Nici o 
roblemă internațională nu prezintă 

citorllor șl al țăraailor. Marea Re
voluție Socialistă din Octombrih a 
deschis porțile instituțiilor științUine 
tuturor acelor pântru nare știința 
era Înainte fructul oprit.

in timpul războiului, pentru apărarea 
Patriei, toți oamenii de știință ai Aca
demiei Sovietice, s'au pus tn serviciul 
țării lor muncind neîncetat, pentru a 
inventa tot ce era mai modern și mai 
necesar pentru bunal mers al răsboiulul.

Aniversarea a 220 de ani dela la- 
ființare se serbează tn zile de triumf 
asupra forțelor întunericului fascist. As
tăzi Academia pășește cu acelaș avânt 
pentru refacerea economiei naționale 
distrusă de război. Sub steagul glorios 
al lui Stalln vor Îndeplini cu onoare 
noile sarcini.

(Dupd un articol din ,Pravda‘)

autorităților, cari nu duc nici o 
acțiune pentru arestarea tuturor 
trădătorilor și pedepsirea crimina
lilor de războiu.

o complicație acută.

Radio Londra — referitpr la 
această întâlnire — a comunicat 
că cei trei mari se vor întâlni în 
palatul din Potsdam.

^Serbarea zilei eroilor la Lupeni
La Lupeni ziua eroilor a fost serbată 

cu o deosebită reculegere. Ia prezența 
autorităților, școalelor și a întregei po
pulații — din toate categoriile sociale

Ecoaomatul pentru Aprov. Angajațilior 
din Iad. și Corn. Deva

Convocare
Domnii comercianți, Industriași șl 

meseriași, cari au aderat la Ecoaomatul 
pentru angajații din Ind. și Comerț din 
Deva suat rugați a lua parte la

Adunarea general* 
ce se va ține la data de Joi, 21 Iunie 
1945 orele 6 după masă, în sala de 
ședințe a Camerii de Industrie șl Co
merț dla Deva (Tribunal) cu următoa
rea ord1 ne de zi:

1. Darea de seamă a comitetului.
2. A.ordarea de puteri depline comi

tetului privitor la organizarea și con
ducerea economatului.

3. Eventuale propuneri.
Totodată invităm stăruitor pe toți 

cei cari au aderat la acest cconomat de 
a vărsa până la data de 20 Iunie 1945 
integral, cotele fixate pentru fondul de 
rulment al economatului, cunoscând că 
după această dată, cei cari nu au făcut 
vărsământul, s** vor considera că au 
repășit din economaf, înțelegând să su
porte personal toate consecințele legale.

Președinte, AL. CANTOR.
Secretar, N. SUSAN.
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— preoții de toate coufeslunile s’a tă
cut un parastas la monumentul esoBor 
din comună.

Dupăce fiecare preot a rostit cuvio- 
tul bisericii respective, din partea F. O. 
M.-ului vorbește tov. Păcurar, amintind 
printre altele solidaritatea de luptă a 
eroilor pe câmpul de luptă — până la 
jertfa supremă — solidaritatea care tre
buie să existe și în Interiorul țării.

Din partea Partidului Comunist, vor
bește tov. Kardos amintind de eroii co 
s’au ertfit pentru libertatea popoarelor 
șl de martirii ce au murit în beciurile 
siguranței și in fața gloanțelor hitleristo- 
fasciste, acești martiri jertfindu-și viața 
pentru libertatea pe care o avem azi. 
Mai vorbește tov. primar Sârbu, prea
mărind jertfele eroilor tuturor națiuni
lor cari au luptat pentru libertate, li
bertate de care ne bucurăm șl noi aii, 
în urma eliberării noastre de sub jugul 
hltlerlst de către eroicele Armate fc-.șil.

Au depus flori și coroane F. U M.- 
ul, Partidul Comunist, Partidul Social 
Democrat, Sindicatele, Apărarea Patrio
tică, U. F. A. R.-ul, O. T. P. R.-ul, 
precum sl școlile și Întreaga populați*.

*

Citiți șl rAspAndlțl ziarul

„ZORI NOI"
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