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; PRIMUL CONGRES LIBER AL PLUGARILOR
La 24 lucie a. c. sc va tine la Bu

curești primul congres liber al țăranilor 
organizați tn Frontul Plugarilor. Din 
toate colțurile țării vor veni la congres 
plugarii cel mai corștiențl șl cei mal 
cinstiți pentru a discuta și hotărî în 
problemele cele mal importante și cele 
real arzătoare ale țărănimii romlne.

Este pentru prima dată când plugă- 
rimea româcă văzându-se eliberată de 
sub jugul fascist are posibilitatea și 
dreptul să-și spună liber cuvântul. 
Este pentru prima dată în istoria aces
tei țări când plugărimea română prin 
reprezentații el aleși este chemată la 
rezolvarea problemelor economice so
ciale și politice ce frământă asiăzi țara 
noastră si omenirea întreagă.

Cu această ocazie plugarii de pe 
t> t cuprinsul țării Iși vor putea Împăr
tăși izbânda realisată cu ajutorul cla
sei mancitoare — expropierea pămân
tului moșieresc. Cum au reușit co
mitatele sătești să desăvârșească refor
ma agrară conform legii, ce pregătiri 
a făcut țărănimea pentru strângerea 
recoltei și care sunt rezultatele obținute 
pentru înființarea de centre de mașini 
agricole cari vor ajuta țăranii In munca 
lor Istovitoare de până acum.

Se va lămuri tn modul cel mai de
săvârșit cum U. R. S. S. ne-a ajutat 
pe toate căile pentru a ne pitea re
dobândi existența noastră națională și 
independența noastră economică cum 
generosul aimlstlțlu va fl de acum în
colo suportat de toate categoriile so
ciala șl nu numai de massele țărănești 
cum era sub guvernele Sănătescu și 
Rădescu.

Se va întări acolo și mai mult 
anța muncitorilor cu 
muncitorii au dovedit 
muncitorii pământului 
vltatea lor și prin 
țăranilor 
citori au 
grară au 
pentru a 
și pentru 
rănilor. Acești muncitori vor fi la da
torie și pe mai departe atunci când 
va fi vorba de seceratul și treeratul 
recoltei pentru a asigura pâinea pen
tru toată populația acestei țări, dând 
astfel u tima lovitură reacțlunii care 
încearcă azi pe toate căile să profite 
de situația econnmică, 
ne-a lăsat jaful hitlerist 
celora cari au guvernat 
nirea guvernului Groza. 
arătat că a înțeles să se strângă și 
ea in jurul guvernului de largă eon-

centrare democratică și să-l urmeze 
îndemnurile și împreună cu clasa 
muncitoare să pornească la dobândirea 
unei vieți mal bune într’o Româaie 
liberă și democratică care va fi asi-

gurată printr’o muncă rodnică 
de toate categoriile în slujba 
că» mai grabnice a țării.

SABIN

depuși 
refacerii

VĂRAN 
plugar

. FUNCȚIONARII DIN VALEA-JIULUI 
Țx a|ută minerii să ridice producția

In Valea Jiu’ui—țara diamantu
lui negru—efortul făcut de munci 
tori in opera de refacere a țării 
crește din zi în zl.

Pentru ca producția să crească 
și mai mult, funcționarii din birouri 
se încadrează voluntar In rându
rile minerilor, pentru a depune 
fortul lor în măreața operă 
refacere economică a țării.

Astfel la Petrila, funcționarii 
format trei echipe de șoc, cari 
intrat imediat In acțiune.

Echipa l-a condusă de Homoro- 
gan Gheorghe a dat un randa
ment de 37 tone total, adică 9,35 
tone cărbune pe cap de om.

Echipa ll-ș sub conducerea lui 
Daa loan a dat
dament de 22,4 tone cărbune, 
iace revine la 5,6 tone pe 
de om.

Echipa treia sub conducerea 
Banclu Ștefan a scos un total

de 
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UI. 
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for-

•- 
de
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au

în total ua ran- 
ce- 

cap

lui 
de

36 tone cărbune, adică pe cap 
om 9 tone Aceste trei echipe 
lucrat la mina Petrii* Sectorul 
Alte echipe de șoc formate 
funcționari sunt în curs de 
mare.

In urma efortului pentru recons
trucția țării — la apelul guvernului 
de larg* concentrare democratică 
—producția de cărbune a crescut 
In medie cu 1500 tone zilnic.

In ziua de 15 Iunie a. c. randa
mentul a fost,de 4827 tone căr
bune față de 3256 tone cfit a fost 
la 1 Iunie a. c.

Funcționarei din Valea Jiului, în
țelegând apelul guvernului de largă 
concentrare democratică, văzând 
efortul depus de mineri a hotărît 
ca: cot la cot, umăr (a umăr Îm
preună cu acești soboli ai pămân
tului—minerii—să depună tot e- 
fortul lor In opera de refacere e- 
conomică a țării.

Judecarea marilor 
criminali de răsboi

ali- 
țăranli deoarece 
dragostea pentru 
prin toată acti- 
ajutorul acordat

cu toate ocaziile. Acești mnn- 
ajstat țăranii la reforma a- 
sacriflcat oarele lor de odihnă 
ajuta țăranilor la tasămânțărl 
a Uuri uneltele necesare ță-

Londra: Se crede că la Întâlni 
rea marilor trei unul din punctele 
principale ce vor fi luate în dis
cuție va fi precizarea locului și 
data când vor fi judecați criminalii 
de războiu naziști ca: Gbting, 
Ribentrop, Hess, etc.

Tribunalul care va judeca pe 
acești criminali, va fi format din 
reprezentanții Britanic», Americani, 
Sovietici, Francezi și câte un 
magistrat din fiecare țară care a 
fost subjugată de naziști.

sunt câțiva pe cari re 
zilei de azi nu i au tr 

zit încă la conștiință. Mai sa 
câțiva cari imbătați de otra 
fascistă, strecurată lor ani de, 
rândul, nu vor să se încadra 
în ordinea democratică. In ace 
tia mai trăiește vie șinealtera 
rușinoasa moștenire a fascism, 
lui: ura șovină.

Aceștia nu s’au trezit 
conștiință, căci altfel s’ar lepăt 
în grabă și pentru totdeaui 
de boala pustiitoare a șovini, 
mului. Trezindu-se, deschizâi 
ochii, ar putea vedea dezastr 
provocat de șovinism care d 
nefericire a prins

Aceia cari sub 
a naționalismului 
nismul trebuie să 
înțeleagă că șovinismul nu 
fost și nu este altceva decât i 
mijloc pus în serviciul fascii 
mului și a reacțiunii.

Șovinismul a emanat dot 
din cea mai rușinoasă teorie i 
care a cunoscut-o omenirea: n 
sismul și care a fost un prodi 
al minții demente a lui HitL 
șl clicii lui, pusă în serviți 
Imperialismului german.

Fascismul german, îmbătâi 
cu ura șovină popoarele, învră 
bindu-le, a reușit cu ușurin 
să le exploateze și să le într 
buiHțeze pentru scopatilc sc 
diabolice. Astfel ațâțând pop 
rul român împotriva celui m 
ghiar și învers, promițând*- 
amândorora Ardealul, a anti 
nat ambele popoare în risbo, 
anti-sovietic care a servit nun 
scopurile imperialiste a fasc 
mului german.

Tov. Vasile Luca vorbind d< 
pre efectul distrugător al șo 
nismului infiltrat popoarelor i 
mâne și maghiare a spus: „ 
ceste două țări au fost, sedi 
de fel de fel de prornisii 
Ungariei i sa promis Ardec 
de Sud, pe când României i 
promis redobândirea Ardeali 
de Nord. împărțirea Ardeali 
a servit tocmai acest țel: ață 

a 
ami 

pe i

Mai 
litățile

rădăcini, 
masca făli 
ascund țov 
vază și i

grea in care 
și sepăsarea 

înainta de ve- 
Țârânlmea a

ARMATA ROȘIE
se poartă cu o mărinimie uimitoare 

față de poporul german
Corespondentul ziarului Herald Tri

bune într’un articol scrie:
.In Berlin viața reintri în normal. 

Circulă autobuze ți franr aye.
Armata Roșie se poarti cu o mări

nimie uimitoare: soțiile soldațllor ger
mani primesc rații de alimente mal mari

decât cetățenii sovietici, în timpul răz
boiului, fără a fi nevoite să facă coadă.

li ajută pe germani acolo 
vor să se ajute.

Zilnic se văd scene unde
rus, ajută femela germană să
tramvay, tn timp ce el stă pe «cară.

unde el

soldatul 
urce in

rea celor două popoare, 
împotriva celuilalt. Și 
țări au căutat Ardealul 
Iul Donului".

E clar pentru toată 
afară de acei câțiva,..., 
nismul a fost întotdeauna c 
mânui înverșunat al progresa

Acei cari iși iubesc țara 
poporul trebue să lupte cu 
verșunare împotriva oricărei 
mășițc a șovinismului, cart 
contribuit în mare măsură 
distrugerea țării noastre.

Acum când popoarele s’au 
zlt din somnul nesănătos 
care l-a adâncit fascismul, c 
să pășească pe calea progi 

— Continuare In pagina 4. —
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ZORI NOI

UZINE-FABRICI-MINE ----
MUNCA IN ACORD

Până eri munca în acord nu era alt- 
xva decât o exploatare a muncitorului 
la către patron. Din acest motiv man- 
itorul a dus acțiuni hotărîte pen- 
m desființarea muicii în acord. Era 
Iresc. I se impunea muncitorului maxi- 
mm de efort și scotea un salariu sub 
îinimum de existentă. Deci mărirea 
reducției nu se urmărea decât în fa- 
orul patronului, menținând salariile in- 
iferent de randameatnl muncii.
Astăzi munca în acord nu mai este 

rivrtă prin prisma trecutului, ea con- 
>buie la mărirea producției prin plusul 
tât de necesar pentru redresarea eco- 
omîcă. Ia fruntea luptei pentru ref
erea economică a tării se află murcl- 
>rul. El trebuie să-șl încoarde puterile 
e a mări efortul de producție la ni- 
elul nevoitor ce se cer. Murea în acord 

va da și posibilitatea de a-șl arăta 
ndamentul de lucru pe care îl poate 

măriedu-și la acest fel și veniturile 
i e personale.
Pentru a avea însă garanția că pro- 

jsu! muncii realizată !a acest fel va fi 
isă cu adevărat In slujba maselor pro- 
icătoare, Sindicatele și Comitetele de 
brică au fixat norme care vor trebui 
coectate.
Timpul de executare a lucrului în 
ord, se va fixa de către o comisie 
rmată dîntr’un reprezentant technic al 
recțiunil, un delegat al Comitetului 
fabrică, precum și un muncitor dela 

crarea care urmează a fi cronometrată 
St va acorda și un spor de timp, în 
re se vor întâmpla eventualele intre- 
perl, reparația sculelor, etc.

Se va cerceta individual situația acor
dului la fiecare muncitor, atunci oând 
muncitorul nu a produs acordul cuvenit, 
precum și cauzele. Când acordul fixat 
a fost depășit, se va primi plusul efec
tuat.

Unul dintre cele mai importante luc
ruri în executarea practică a acestor 
oondiții, revine comisiilor de mărirea 
producției, care vor lucra în shânsă 
coiaborare cu masele muncitorești.

Prin munca în acord fiecare va tre
bui să-și dea silința pentru a produce 
cât mal mult, știiad că în acest fel, pe 
lângă că producția va fl urcată, va be
neficia șl el personal de această muncă.

Femeia în viața politică a 
Uniunii Sovietice

In Uniunea Sovietică femeile au 
drepturi politice absolut egale cu 
ale bărbaților.

In alegerile din 1937, 189 de 
femei au fost alese în Sovietul 
Suprem ceeace reprezintă 16.5% 
din totalul membrilor. In 1938, 
848 de femei au luat parte în 
Sovietele diferitor republici. In 
parlamentele Republicilor Uniunii 
Sovietice eunt alese mai mult de 
1.700 femei deputate.

Este deosebit de interesant ro
lul femeilor In viața politică a re
publicilor din Asia mijlocie.

dunarea generală a minerilor din Gura-Barza
• Sin ziua de 16 Iunie a. c. orele 16 a Leafa dublă pe o lună 
avut loc o adunare a tuturor minerilor 
dela Soc. .Mica' la care au luat parte 
— chemați de muncitori — Ion C. Pop, 
președintele Societății și Olimpiu Ambruș, 
director general.

Muncitorii au arătat doleanțele lor 
ca: lipsa de alimeote, îmbrăcăminte șț 
bocanci. Pe luna Aprilie n’au primit 
Întreaga cotă de făină

Aceste doleanțe nu «unt altceva decât 
drepturi câștigate prin contractul colec
tiv de muncă.

După tratative Intre delegații sindi
catului — muncitori mineri — și al 
direcțiunei Soc. .Mica' printr’un proces 
verbal s’au obținut următoarele Îmbu
nătățiri în traiul zilnic al minerilor.

In timpul țarismului femeile de 
a»cea nu numai drepturi politice 
dar nici un fel de drept na aveau.

In aceste republici numărul de
putatelor femei este uimitor de 
mare. In Turcomania 34,2# în 
Uzbecisfan 33.98% în Tadzsicistan 
32.97%. Dar nu numai deputate 
femei găsim aici ci de exemplu 
în republica autonomă Ciuvas pre 
ședințele sovietului suprem este 
femee. Aceaș situație găsim îa 
republica Jakut. In Uzbecistan sunt 
două conducătoare a com’sariate- 
lor poporului, femei.

In urma emancipației politice a 
femeilor în Uniunea Sovietică nu
mărul femeilor cari iiu parte la con
ducerea statului este în creștere 
continuă.

ti

Ședința Tineretului Progresist
din Orăștie

Organizația Tineretului Progresist din 
ăștle, a ținut îo ziua de Sâmbătă 16 
îie a. c., prima ședință în vederea 
istitulrii comitetului.
La propunerea prietenului Lucian Văr- 
geaau, d*legat al O. T P R. peotru 
ețul Hunedoara, tinerii, și-au ales 
urătorul romMet de conducere:
Președinte, Dr. Oct Gridan, Vice- 
•». Virgil Tămăș Secretar, Oandea. 
irumători de secție au fost aleși: Sec- 
munritori: Stănuț. Secția universf- 
I: D. Stanca. Secția elevi: Mad- 
aru. Secția pioneri: Dănih.
erare secție ars șl câte un repre-

zentint pentru cele trei resorturi: 
aanciar, cultural și sportiv.

Flașnetar: Cnstea.
Cultural: Prof. Tndor.
Sportiv: Savu.
După alrgarea comitetului au 

cuvânt"!: priebnul președinte: Dr. 
Gridan, pref Tud r și înu Dănilă care 
a arătat tineretului 1 totul depinde de 
voință

In cuvântul de ir hl de re prietenul 
Lucian Vărmăgcanu a mulțumit c rrr.I- 
1*t ilul pentru formrr’a Iniei d: con
duită, priu care -pta în epufă se va 
putea duce li bun sfârși1.

fi-

luat 
. Oct.

■w >•51

i țara Hațegului au început lucrările 
pentru coloniale de vară

n sfârșit, după ce • mare parte 
greutăți an fo'

tem acum atât de prrape de 
•finirea acestui fapt 
e vor servi pentru coloniile de 
ă a copiilor au Intra *ub uneltei* 
icitorilof care din zori și până’n

rezolvate,

Localurile

seară au o 
căperll t. șl 
castele, care 
servi mărețului scop al ajutorării 
și educării copiilor care au avut 
atât de mult de suferit de pe 
urma regimurilor trecute

formă definitivă îrr 
accesoriilor acestor 
de- acum înainte vor

Președintele Soc. „M'ca" ac obligă 
că va plăti la sfârșitul lunei Iunie, 
jumătatea salarului pe luna 13-a. Mun
citorii cer însă ca salariul să fie plătit 
în întreg me la sfârșitul lunei Iunie a. c. 

Minerii primesc 10% din 
câștigul societății

Soc. „Mlca“ se obligă a plăti 10°/0 
din câștigul său, însă numai după ce 
se va stabili prețul aurului șl după în
tocmirea bilanțului anual.

Bocanci, alimente, îmbră
căminte

Direcțiunea se obligă a procura ali
mente pentru mineri. Se mai obligă a 
aduce săptămânal 2*/, vagoane făină 
pentru mineri. Va distribui fiecărui 
mmer câte 2 perechi de bocanci. So
cietatea cere ajutorul sindicatului pentru 
obținerea cotei necesare pentru apro
vizionarea minerilor.

Adunarea generală a minerilor cere 
ca un reprezentant al Societății să vină 
în fiecare lună la fața locului pentru a 
asculta doleanțele minerilor. Societatea 
se ' b'iga ca să trimită în fiecare lună 
un reprezentant al său, în mijlocul 
minerilor.

V ELEVELE DIN DEVA 
'au colectat bani pentru aju
torarea coloniilor de vară

Peniru a veni în ajutorul copiilor 
minerilor d|n Valea J ului — prin în
ființarea coloniilor de vară — elevele 
clasei a IlI-a dela liceul «Regina Ma- 
ria“ din Deva, ca un exemplu au fost 
primele car; au făcut o colectă în bani 
din care s’a realizat suma de lei 14 700, 
suma care a fost vărsată îo întregime 
la Apărarea Patriotică.

Au donat următoarele eleve : Bodrean 
Eva 400, Predovlcl M. 300, Oprlșa M., 
Moldovanu E, Florea V., Radu E, Al- 
mășan Margareta, Budiu Clara, Roșu 
C., Mocanu I., Muntean» A. Cenan M., 
câte 200 lei. Fildern E., Itul V., Câm- 
peanu A., Rădoiu A., Cristea I., Pătrăș- 
coiu M.. Pop D., Crișan A. șl Gheorghe 
A. câte 100 lei. Seiger Radia 3000, 
Samuel Eva 1000, Săvulescu Geta 1000, 
Buda Anița 1400, Costea D 300, Bâja 
M. 500, Breier A, 500, Josan Lucia 
1000, Lugojan D. 1000, Burs D. 1000, 
Jarcău D. 500, Seiden Gloria 500.

Este de dorit ca pilda lor frumoasă 
să fie urmată și de celelalte clase ș| 

școli.

t

Muncitorii dela Cariera Brănisca vor depune 
S tot efortul pentru refacerea tării

In ziua de 16 Iunie a. c., pentru 
aplanarea conflictului de muncă 
ivit la cariera de piatră Brăniștea, 
delegații comisiei Sindicale Deva 
s’au deplasat la fața locului.

In timpul liber, muncitorii 
fost adunați și li s’a explicat 
către tov. Kokoși care este 
Iul muncitorilor în momentul 
față. Printre altele a spus: 
~—L... .'.i ai țârii și

au 
de 
ro- 
de 

.Noi 
suntem fii ai țârii și trebuie 
să contribuim cu toții la refacerea 
țării

In continuare explică muncito
rilor noua metodă de lucru în a- 
cord, stabilind totodată—ca până 
la intrarea In vigoare a lucrului

în acord—muncitorii vor primi ud 
salariu mai mare ca în trecut în
tre sumele 130-140 lei pe orâ.

Muncitorii mai cer dehgarea 
unui doctor de circumscripție din 
apropiere pentru a interveni în 
caz de accidente, In privința doc- 

i s’a fâcut 
Ministe-

torului li s’a răspuns că 
intervențiile necesare la 
rul Asigurărilor Sociale.

In urma celor auzite 
muncitorime asigură că 
pune cât mal multă muncă îa 
opera de reconstrucție a 
mărind producția de piatră 
cesară atât de mult căilor de 
comunicație pe uscat.

întreaga 
vor de-

țării, 
ne-
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Unele școli primare, uade co
pii poporului sunt chemați să guste 
din lumiaa cărții, sunt slab între
ținute Surele prevăzute în buge
tele comunelor rurale pentru în
treținerea școlilor primare sunt 
mai mult decât insuficient in ra
port cu scumpetea.

Din această cauză în anul 1944-
1945 aproape 30 de școli au sus
pendat cursurile nemai având fon
duri pentru procurarea lemnehr. 
Altele au funeț onat cu foarte mare 
greutate, aducându-k câte un car 
de cloambe verzi, cari sâsâiau în 
tobă fără să dea nici un fel de 
Că.dură.

Altele neputând să angajeze 
oameni de ser’iciu, s’a neglijat 
curățenia, iar localurile neputând 
fi reparate, au fost expuse stri
cătorilor.

Printre multele școli cari au 
trecut prin asemenea greuiăț', 
sunt și școlile primare din raza 
not.riatuui Răctotova. Din raza 
Rce-dui notariat fac p rte comu
nele : Răchitova (școală cu 3 pos
tum), Vâlioara (școală cu I post), 
Ciula-Mică (școală cu un post), 
Ciuli-Mare (școală cu un post), 
cătunul Negoi (școală cu 1 post). 
Pentru întreținerea acestor 5 școli 
primare, s’a prevăzut în anul șco
lar 1944—45 suma de lei I ‘4000.

Nici una din aceste școli nu 
și-a putut procura lemne pe bani. 
Din când în când li s’au procurat 
câte 2—3 care de lemne verzi, 
cari nici pe departe nu puteau sa- 
tisf .ee nevoile școlilor. La Clula- 
Mare pretorul plasei a găsit un 
copil suflând în foc, iar la 
tova învățătoarea și copii 
rau lângă sobă.

Interesul nostru este ca 
▼em o plugărime luminată, 
nul căreia să nu existe nici 
neștiutor de carte.

Cu o asemenea întreținere 
neștiutorii de carte în loc să 
pară, numărul lor crește din 
In an.

Nici pentru anul școlar 1945—
1946 nu s’a făcut o repartizare 
justă a cofelor pentru întreține
rea școlilor primare.

lată câteva din multele exemple : 
Comuna Rapolțel, școală prim, 

cu un post, 80 000 lei cu com
bustibilul în natură.

Răchi- 
tremu-

să 
în

a-
sâ-
un

însă 
dis- 

an

Subinspectorh școhri 
<'k control sunt rugafi 
să se prezinte la 
Deva, spre a prim* 
ordine urgente del.i 
Inspectoratul școlar

Comuna Cărpiniș, școală prim, 
cu un post 50.000 lei, iar com
bustibilul trebuie procurat din bu
getul școalei.

Comuna Rapoltul-Mare, școală 
primară cu 2 posturi 200.000 lei.

Pe lângă sumele mizerabile ce 
sunt primite se face și dispropor
ție între comune.

Săpatul și gunoitul pomilor
Hunedoara, este un județ cu 

regiuni întinse de pomi fructiferi. 
Acești pomi ca să dea roade cât 
mai multe și de calitate bună, 
trebue să li se dea îngrijirea cu
venită.

Prima îngrijire este săpatul. 
Săpatul pomilor se face primăvara 
vara și toamna.

In timpul verii săpatul se exe
cută cam pe la 24 Iunie. Cultiva
torii cari n’au executat primăvara 
această muncă, s’o execute acu
ma în timpul verii.

La săpat trebuie băgat de sea
mă ca să nu se taie rădăcinile 
pomului. In schimb rădăcinile bu
ruienilor, vor fi sco3se, tăiate.

Cercul săpat în jurul pomului 
ya fi de mărimea coroanei. Pă
mântul săpat e bine să se ames
tece cu gunoi fiindcă ajută mult 
la creșterea și rodirea pomilor.

Când cad prea multe ploi și 
pe urmă urmează un timp căldu
ros, pământul prinde o scoarță 
tare

Această scoarță formată împre
jurul pomilor trebu? săpată, ca să 
nu se evaporeze apa. Dacă timpul 
e prea secetos iar fructele încep 
să se veștejească, atunci trebuie 
să facem în apropierea pomilor 
câte c groapă în care turnăm 
câteva găleți de apă. După ce 
apa a intrat în pământ, groapa se 
acoperă cu un strat de pământ 
care împiedecă evaporarea In 
felul acesta se asigură umezeala 
necesară creșterii pomilor. Această 
operațiune trebue făcută din 2 în* atâția eroi ai patriei 
2 săptămâni.

A doua îngrijire car® trebue 
dată pomilor, este gunoitul. Gu
noiul se întinde pe intindi rea 
ocupată de coroană. Pont'' fi pjs 
chiar pe iarbă N't aduc* a fO'pe 

pus lângă 
de lipiă a-l 
prea

nici un folo3 gunoiul 
trunehto. Nici nu e 
întinde In pături prea m b 
t ri. U ’ii oameni ridică brazdele și 
pun ginr iui, după ace - le așea
ză iar.

Acest fel de gunnirp aduce rău 
pomului.

Dm toate felurile de gunoire, 
— cei mai ban și mal de folos 
este întinderea gunoiului pe iarbă

Ingrij rile arătate tr# huie înce
pute imediat după rădlre. Pomii

Pentru îndreptarea acestei stări 
de lucruri, se cere mărirea cote
lor și fixarea ior după numărul 
posturilor.

TotuJ depinde de întocmirea 
bugetelor la administrațiile respec
tive (notariate) care înaintează bu
getele spre aprobare.

slpați și îngrijiți cresc în 10 ani 
mai mari, decât pomii neîngrijit 
în timp de 20 de ani.

Gunoiul cel mai bun este cel de 
vacă care trebue să fie bine pu
trezit și fără paie.

îngrijirea dată în Iunie șl Iulie, 
face cât două îngrijiri In celelalte 
iuni.

Gunoiul pomilor trebue să se 
repete din 2 în 2 ani. Iar săpatul 
se face de 3 ori (primăvara, vara 
și toamna), dar mai cu seamă 
vara.

Făcând aceste numai la timp, 
cultivatorii vor culege roade mult 
mai bune și în cantități îndestulă
toare, asigurându se și un venit 
bun pentru gospodăriile lor.

i\ Ziua Eroilor sărbătorită la Brad
Au luat parte la serbare Par

tidul Comunist, sindicatele U.T.C.- 
ul, Uniunea Populară Maghiară, 
școlile și o mare parte din cetă
țeni orașului.

După oficierea serviciului reli
gios, cinci cununi au fost așezate 
pe morminte.

A vorbit prietenul prof. Nicșa 
Pompiliu care arată necesitatea 
ajutorării orfanilor, văduvelor și 
invalizilor de război rămași în ur
ma eroilor cari s’au jertfit pentru 
patrie. Să se elimine din sufletul 
fiecăruia orice urmă de fascism 
ce a mai rămas, fascismul, pentru 
nimicirea căruia și-au dăruit viața 

I alături de
eroii sovietici.

Luând cuvântul tovarășul Borca 
Gheorghe, spune: „Azi sărbăto
rim cea mai măreață zi a jertfe
lor'. Poporul a venit la mormin
tele eroHor români șl ai Armatei 
Roș’i să depună cununi de fiori, 
drept recunoștință, cari au căzut 
n lupta pentru nimicirea fascis- 

mu ui h tlerist.
\m venit, spune mai departe 

tov. Borca, să ne închinăm la 
ni țrminfele acelor cari prin jertfa 
lot nu făurit o Românie liberă șl 
democrată.

Nu vom uita niciodată pe eroii 
sovietici cari au luptat pe pămân- 
ful nostru și ne-a scăpat de cot
ropitorii germani.

înființarea unei 
cantine muncito

rești la Brad 7
avut loc o ședințăLa Brad a 

la care au participat femeile anti
fasciste, o delegație a Apărării 
Patriotice și o delegată a Uniunii 
Populare Maghiare.

Ședința a fost prezidată de prie
tena Mana Stoica.

S’au luat hotărîri pentru înfiin
țarea unei cantine muncitorești, 
care va funcționa pe lângă cămi
nul de copii mici ce va lua flintă 
în curând.

Pentru pregătirea mâncării se 
va angaja o bucătăreasă plătită.

Iar supravegherea se va face 
de către femeile antifasciste cu 
rândul.

Prietena Maria Stoica încheie 
ședinja îndemnând femeile să lu
creze cu tragere de inimă pentrr 
ca orfanii de răsboi și copii mun
citorilor să se bucure de o îngri
jire deosebită, a căror părinți 
parte, au căzut pe câmpul de o 
noare, iar parte muncesc din grei 
în muncă pentru refacerea țării

a

numr 
ci ? 

în nu 
cari a

la cuvântul tov. Minovici car 
spune: Azi sărbătorim nu 
eroi cunoscuți cu numele 
eroi necunoscuți cari sunt 
măr, mult mai mare și 
adus contribuția de sânge, ce 
mai mare.

Datoria tuturora este ca să rei 
lizăm scopul pentru care s’au sat 
rificat eroi pe cari îi cinstim ai 
tăzi, spre a evita să curgă sânj 
vreodată pentru scopuri imperi 
liste.

Să scoatem, spune tov., d 
sufletul nostru bucuria otrăvitoa 
a fascismului care a mai rămi

Iar sacrificiile aduse de Arma 
Roș'c, să iie chezășia p«.rmaner 
a recunoștinței și prieteniei noa 
tre indestructibile cu Uniunea S 
vietică.

TRĂIASCĂ 
primul congres liber 

Frontului Plugarilor

Citiți șl răspândiți xlari

„ZORI dOI“
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PARADA VICTORIEI
LA BERLIN

LONDRA. Ziarul «Sunday Ti
cnea" comunică: întâlnirea marilor 
trei va avea loc în curând.

Marii trei vor primi la Berlin 
«Parada victoriei', la care vor 
participa armatele aliate. Armata

înființarea comitetului pentru reclădirea satelor 
din Moldova dlstruse de războiul hltlerlst.

Printr’o decide tov. Techarl 
Georgescu, ministru de inter
ne, a fest înfințat un comitet 
pentru reclădirea locuințelor, 
din satele Moldovei, distruse

ALEGERI IN UNGARIA
Londra. Cunoscuta ziaristă Eli- 

wbeth Parker comunică: Partidul 
Micilor Proprietari, Partidul Co
munist și Partidul Social Democ
rat din Ungaria a bolârlt ca după 
strângerea recoltei să se facă a- 
legeri generale.

Majoritatea de voturi se pare

Dl FERUCCIO PARRI 
însărcinat cu formarea guvernului Italian

LONDRA. Din Roma se co- 
muaied : Principele Umberto a 
însărcinat pe dl Feruccio Parri 
— șeful mișcării de rezistență 
lin Nordul Italiei — ca forma
rea noului guvern.

Zorpal Portăreilor — Tribunalul Deva 
)e«ar Nr. 74 | 1945
4r. 1092 din 5 Iunie 1045

Anunț de vânzare
Se aduce la cunoștința generală că 

n baza adresei Nr. 5546 din 22 Mai 
945. Dosar de fond Nr. FI. II. 23-11- 
945, — a Tribunalului Deva, zecția 
l-a jad. Hunedoara șl a încheiere! a- 
eluiaș Tribunal cu Nr. FI. II 23-1 | 
45 din II Aprilie 1945, la stărnința 
lăncii Ecoaomice > a. In lichidare din 
)eve, pria reprezentantul ei legal, Dr. 
Hoeel S. Ciocafi, avocat dio «r Deva 
e fixează terwi*a de vânzare volun- 
iri pe ziua de 21 Iunie 1945, orele 
0 a. m., ta or. Deva, Piața Unirei Nr. 
I, unde se vor vinde de dl. Dr. Ro
iului Mlocu, dia Petroșani, lichidato
ri Băncii Eecnowilce a. a. tn lichidare 
>eva, autorizat de Tribwnal, fn bloc, la 
citația publică, bunurile Blncii menți-

Roșie a Început pregătirile în acest 
sens.

La această Întâlnire se crede 
că se va stabili data conferinței 
de pace și hotărlrile In legătură 
ca pregătirea ei.

de războiul hitleriat.
Fondurile necesare vor fi 

puse la dispoziție de către 
Cassa de Economie și Cecuri 
poștale

a fi întrunită de Partidul Comu
nist, care sub regimul lui Horty a 
fost greu asuprit și pus In Impo
sibilitate de a mai activa. După 
stlrpirea regimului de teroare a- 
cest partid a luat mare avânt, 
întrunind de pe acum aproape 80 
la sută din totalul de voturi.

Dl Feruccio Parri a prezentat 
lista noilor săi colaboratori. 
Lista nu va fi adusă la cunoș
tința publică pănă când nu se 
va întruni congresul național, 
tntrunire care nu a mai avut 
loc de 20 ani.

onate, din inventarul alăturat fnchelerel 
și anume:

Efecte publice, valoarea nominală lei 
256.5CO, valoarea reală lei 176.060.

Idme. Plaurn. Fond rez. nominală lei 
290.000. valoarea reală lei 255.500.

Portofoliu de acoat 292 922.
Cambii amortizate ca nelncazabile 

(acționate), nu figurează In registre 
130 364.

Debitori în cont curent 948 866. 
Împrumuturi termen lung I 540.
Debitori pentru titluri de stat împru

mutate,
Rente 5% 1922 nominal lei 35.000 
Debitori In conversiune 1 636.590 
Mobilier . ....................................  i

Total lei 3.476.953 
celui care va oieri un preț mai mare, 
pa lâogă achitarea taxelor la Stat șl la 
Corpul Portăreilor, ce «e vor face Ime
diat.

Șeful Corp. Portăreilor prlieipal 
ANDREI BRAGA

»$ȚIRI SCURTE <1-,
• In Belgia se crede că se vor isca gravcu dezordini odată eu 

venirea în țară a Regelui Leopold.
• Dl Stetinius a cerut conferința! dela San-Fr«ncisco să Încheie 

carta securității până Sâmbătă, când va vorbi președintele Turman.
O Președintele Cehoslovaciei, Eduard Beneș, a vizitat teritoriul 

o upat de Corpul 5 American și Corpul 1 Blindat Cehoslovac, trecând 
prin o așul Pîlsen, fiind î tfâmpkat de reprezentanții Armatei Ameri
cane, Armatei Roșii și Cehoslovace.

• Hacha, fostul președinte al Slovaciei, a fost trimis îa judeaata 
trlbunalalni internațional pentra judecarea criminalilor de răsboiu.

• Prfatr’un înalt Decret Regal Generalii Țtnescu Flore a și 
Argeșanu Gheorghe au fost fnâițați la grad post-mortem.

• Ministerul de Finanțe a horărît să înființeze noui puncte va
male în orașeh și punctele armătoare: Cluj, Oradia, Episcopia Bihoru
lui. Salon ta, Cărei Mari, Valea lui Mihai, Halmei, Slghet, Dragoș Vodă, 
Valea Vlșeulai Mangalia și Vicșani.

Trădătorii Polonezi în fata judecății
Moscova: A început judecarea 

procesului — sala Octombrie — 
a celor 16 polonezi, In frunte cu 
Ocalici, învinuiți că au executat 
acte de sabotaj și tororiste împo

Condamnarea celui de-al treilea 
lot de criminali

Tribunalul poporului a ros
tit sentința In procesul celui 
de-al treilea lot de criminali 
de răsboi. Uneltele regimului 
terorist acei care au jefuit au 
schingiuit șl asasinat luptăto
rii anti-fasciștl internați în 
lagăre și au primit pedeapsa 
bine meritată și cerută de 
poporul întreg.

S’au pronunțat următoarele 
sentinți:

Agaple Vasile 25 ani temiță 
grea. Mihfiescu loan, Dionisle 
Fotlno, Popescu Gheorghe, 
muncă silnică pe viață.

Mihăilescu Ștefan, Valuță 
Pintilic 21 ani munci silnică.

Călugărean Constantin, Iva- 
novlci Constantin 20 ani tem
niță grea.

Criza constituționa
lă din Belgia

Partidul L beral din Belgia a 
vota< o moțiune în care se aso
ciază cu Partidul Comunist și 
Partidul Socialist Belgian care 
se opun tmpotrlva reîntoarceri 
Regelui Leopold.

_ r>-.« 509 <*«<> 

triva Armatei Roșii și statulai 
Sovietic.

Inculpații drclară că au eden
tat toate acestea la ordinul ga- 
vernulai poloaez din Londra.

Naum Cristu, Paliga Mihttil 
achitați. In afară de aceștia 
câțiva condamnați la Închi
soare corecțională între 3 și 
8 ani.

La principalii condamnați 
se va confisca și av rea.

Mai sunt câțiva...
urmare din pagina 1-a

lui, evitând și eliminând total 
ce este nesănătos, eliminând 
toate rămășițele fascismului.

A sunat ceasul urei șovine! 
Șovinismul, dușmanul libertății, 
dușmanul popoarelor trebue și 
va fi stârpit, va fi ars cn fie
rul roșu.

Cinema Progresul
Prezint* In 2o Iunie a. c.

IN UMBRA TRECTULUI
S A PIERDUT Biroul Populației Dtva, 

cu Nr. 50/924 pe numele Poroy 
Vilhelm, eliberat de Poliția Deva.

11 declar nul în mâinile erl cui z’ar găs


