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IN PRAGUL SECERIȘULUI
Anul 1945, an istoric pentru 

n nuci tor i și plugari. Este anul de 
glorie al celor cari au luptat mii 
dc ani pentru pâmâot și dreptate. 
Făurind o puternică forță, «luci
torii și țăranii au făcut să se 
șteargă ultimele rămășițe feudale. 
Țăranii au devenit stăpânii pămân
tului. Muncitorimea care a ajutat 
plugârimea să devină slănina pă
mântului, n’a precupețit timp și 
muncă pentru a o ajuta la însămâo- 
țări. Muncitorii au fabricat unelte 
noui dăruindu-le plugarii r. Alții 
au format echipe cari s’au depla
sat la țară lucrând din zor la re
pararea uneltelor. Toate forțele in 
serviciul campaniei de infămâo- 
țâri, lucrarea a 
sfârșit.

Astăzi suntem 
rișului.

Țărănimea va 
de pe ogarele ei proprii. Recoltă 
pe care nu o va împărți cu mo
șierii. In ciuda sabotajului moșierilor 
reacționarilor și secerlșnl va fl dus la 
bun sfârșit ca și Insâmânțarea. Pli
nea întregului popor va fi asigurată. 
In îcost scop toate forțele tre- 
buesc m bCizate, Muncitori, plu
gari, intelectual, bărbați, fe nel, 
tinpri și bătrâni la muncă pentru 
strângerea recoltei. Munciturll cari 
n’au cunoscut odihna, tot el vor 
fl aceia cari vor făuri și repara 
uneltele necesare secerișului.

Guvernul Groza a luai toate 
măsurile pentru sprijinirea munci- 
lo' de vară în vederea strângerei 

, recoltei. Pentru ci această Mun
că să se execute în mai 
c ndițiuni ca in ani frecați, 
vernul a înființat mu *e ceotre de 
mașini agricole cari vor fl la dis
poziția plugarilor.

Față de acest ajutor, atât de 
prețios dat de muncitori șl de gu
vernul de Isrgă concentrare de
mocratică, țârlnimea are datoria 
să muncească prentru a spori cât 
mă; mult producția, iar satele și 
orașele să fie bine aprovizionate.

Suntem siguri că plugârimea 
șl-a înțeles menirea el de azi, și va 
munci pentru strângerea recoltei, 
folosind toate uneltele șl mașiulle 
pe cari i le pun la dlapozițle gu
vernul și muncitorii.

Astăzi când avem la conduce
rea țârii un guvern izvorîl din 
voința poporului care sprijină pe

cei ce Muncesc, țărănimea trebue 
să-l sprijine cu toate forțele pentru 
a duce la bun sfârșit opera în
cepută pentru reclădirea țării.

Totodată trebue să întărească 
alianța între țărani și muncitori 
singura cale ce trebuie urmată

pentru a scăpa de lipsuri.
Sprijinind guvernul și întărind 

alianța cu muncitorii, secerișul va 
fi înfăptuit cu ușurință iar plugarii 
din România de prima dată în is
torie vor fl stăpânii rodului muncii 
lor.

ogoare ca el a* 
de acei sari N 
fi uri.
va face bilaa-

fost dusă la bun

în pragul sece-

lua prima recoltă

bune

Tov. ministru Teohari Georgescu
a prezjdat o conferință administrativă la (lui

S’a mal hotărât încadrarea Jandar
meriei populare în cea de stat.

Duminică 17 lunte a avut loc e 
consfătuire administrativă la Cluj 
prezidată de tov. ministru de Interne 
Teohari Gaorgescu. Au participat Dl 
Tănăusca direct r de cabinet la mi
nisterul de Intime. Dl Gtn de divizie 
Anton Inspectorul general al jandar- 
me'iti. Dl Col. Stolcescu șeful perso- 
nululul Jandarmeriei, Prefecții din Ar
dealul de Nord, Primarii reședințelor 
de Județ șl ccmandanțll legiunilor de 
Jaadarml.

După raporturile asupra situației 
administrative Tiv Teohari Gro'gescu 
a luat cuvântul arătând Utila urmată 
de guvern pentru asigurarea unei vieți 
pașnice și pmtru o conlucrare armo
nioasă intre naționalitățile cvnlecul- 
toare din Ardeal.

S'a butardt la această conferință 
reintrsduterea Jandarmeriei de stat 
care a fost reorganizată șl nu mal 
are nimic comun cu Jandarmeria reac
ționa â din trecut. Tov. TEOHARI GEORGESCU 

ministru al afacerilor interne

Congresul tineretului 
A Antifascist din Balcani

La 8 Iulie a. c. începe la Belgrad 
congresul tineretului antifascist din 
Balcani la care vor lua parte |i dele
gații tineretului progresist din România.

Inițiativa ținerii acestui congres a 
fost luată de eroicul tineret Jwgo-slav 
la prima conferință a tineretului baleanic 
țiaut la Scoplye ta luna Ianuarie 1945.

Este pentru prima dată în istoria 
tineretului din aceste țări când — tră
gând învțămintele juste din desbinârtte 
de până acum — tineretul pășește la 
o organizare care să asigure că nu ne 
vor mai repeta atacurile împotriva IM 
ca în trecut. Prea mnlt a suferit acest 
tineret dc pe urma războiului pe front 
șl în patrie, în detașamentele de parti
zani, în fabrici sl pe 
se mai lase ademenit 
îndemnau la desbinare

La acest congres se
țul jertfelor aduse de tineretul balcanic 
la lupta împotriva fascismului. Se va 
scoate mal ales In evidență contribuția 
de sâage adusă de tineretul țărilor Iu
bitoare de libertate ta frunte cu tine
retul Sovietic care a fost și va rămâ
ne motorul luptei antifasciste. Tineretul 
Jugo-slav, care și-a pierdut floarea 
tinereții în această luptă nu va putea 
deasmuenea să nu fie evidențiat.

Sarcinile pe care le are de îndeplinit 
tineretul ta viitor va ferma punctul cel 
mai important din dezbaterile eongre- 
sbIuJ. Tineretul are datoria de-a acționa 
unit în toate domeniile vieții. Munca 
de refacere a țărilor distruse de pe 
urma războiului fascist cade îa sarcina 
tineretului. El va trebui să-și Încadreze 
toate forțele pentru a reclădi din nou 
șl mai bine tot ceeace fascismul in 
nebunia lui oarbă a distrus. Lupta 
împotriva rămășițelor fasciste trebue 
dusă cu toatâ hotărârea. El trebue dis
trus din conștiința tuturor tinerilor sub 
orice formă s’ar manifesta și sub ori 
ce mască s’ar ascunde. Trebue ea 
acest congres să apropie tineretul Bal
canic ca el să nu se mai ridice niciodată 
unul împotriva celuilalt. Tineretul se 
va îndrepta spre tot ce este prog
res și democrație spre a făuri în 
țările lor bunăstarea morală șl material* 
a întregului popor.

X Ajutorul guvernului minerilor
In ziua da 16 Iunie a avut loc la Mln. 

Muncii o Importanți cjnferință pre
zidați de tov. rnlaistru al «uncii dr. 
Lotar Ridiceanu pentru a examina si
tuația aptlvlz’onlrli muncitorilor de pe 
Valea Jiului. La această conferință au 
mai luat parte d-rtii: Comellu Bragadl- 
reanu, secretar general la muncă, C. 
CUdunescii, Inspector general,col. Ghi- 

nescu, secretar geseral la ministerul de 
război, Protopop*scu, secretar general 
la ministerul aprovizionării, Bejan, Insp. 
general la Interne, Romani uc, director 
economic la ministerul comunicațiilor, 
tov.: Al. Sencovlci, Ern. Anghellu, Gh. 
Straja fl A. Auriei din partea Confede
rația! Generale a Muncii fl reprezea- 
taatll muntitorlmil depe Valea Jiului.

Dapl ample dlscu|lunl a*au hofirît 
următoarei»:

1. Alcătuirea unui plai de aprovi
zionare preferențial pentru muncitorii 
din Valea Jiului, plan care aă albi în 
vedire aprovizionarea în cele mai bune 
condlțiuni, dat fiind urgenta producției 
dc cărbuni în economia românească.

Acest plan sc va alcătui pe timp de 
un ao, cuprinzând aecesarul pentru ali
mente, îmbrăcăminte si încălțăminte Ia 
efectivul ce va fi comunicat de sindi
catul muncitorilor din Valea Jiului.

2. Până la alcătuirea acestui plan
pentru satlsficerca nevoilor urgente se 
va pune Imediat la dispoziție următoa
rele : 2 vagoane zahăr ca suplimest 
față de rațiile existente; I vagon da 
săpun; 120.000 m. pânză care actual
mente se găsește confiscată la fabrica 
Brănescu-Dâmbovlța; 7000 perechi
bocanci care urmează a fl livrați din

comanda armatei; 40.000 m. postav 
dela fabrica Izvoranu, marfă ce se gă
sește confiscată șl care na poate fi 
distribuită, ncavând fixat prețul.

Se va da ordin prefecturei de Rotna- 
naț și Dolj pentru scoaterea a 80 vag. 
grâu, ce se află colectat de Societatea 
Petroșenl șl care n’a fost lăsat să fie 
ridicat de prefecții respectivi.

Subsecretariatul de Stat al aprovizio
nării va da dispoziții de colectare pen
tru 4 vag. ulei din județele din Nordul 
Ardealului.

Deasemenea se va da 2 vagoane 
marmeladă dintre care unul s’a pus la 
dispoziție de ministerul de război din 
stocurile armatei.

3. Se va Interveni la ministerul de 
război pentru desconcentrarea Imediată 

(CoittkMMra pag. 2-a)



2
ZORI NOI

UZINE-F ABRICI-MINEVi

Viața d« partid

1 Ședința publică a Partidu’ui Comunist la Vărmaga
la ziua d- 19 lente a. c. în comuna 

Virmaga, a avut lo: o ședință publici 
a Partidului Comunist. La această șe
dință au luat parte — în afara mem
brilor de partid — o mulțime de țărail 
din comuaă, și jur. Din partea raiona
lei Deva, a participat tov. Roneea,

Primarul din comuna Bânăo deschide 
șed nța dând cuvântai tov. Roncea,

Adresâ^du-se populației, tov. Roncea, 
scoate în evidentă rHul Partidului Co
mut ist in opera de ajutorare a țărani
lor la înfăptuirea reformei agrare șl ia 
eunpiaia d: însărsâațări.

Ia continuare vorbește despre rolul 
cooperativelor sătești, care sunt armele, 
ce vor da lovitura de moarte speculei 
și speculanților.

Tâ'haril cari vă sperie că se va lua 
reeolta, de stat, nu vă vreau decât răul. 
Aceștia nu sunt decât speculanții, plă
tiți de reacționari, pentru a vă Induce 
în eroare din nou.

Insă — să ști* aceștia — că alianța 
diDtre Partidul Ccmmrst și Frontul Plu
garilor n’o vor distruge nitiolatl. Par
tidul Comunist va apăra drepturile plu
garilor, ca reacționarii să nu mai poată 
desorganizi plugărîmra pentru a o sub
juga din nou*.

In încheiere tov. Roneea arată grija 
guvernului pent u plugari, desvoltând

Filiala Crucii Roșll-Deva 
cnconcursulmuzicelReg J.Trantmiiiuai 
Organizează tn favorul tuturor rănl- 

țllor din spitalele locale 
Duminecă 24 Iunie a c. (Prima zl 

de Rusalii)

O serbare de grădină 
In parcul o așului Deva, cu numeroase 

surprize.
Inaeputul serbării va fi la ora 11, 

a. m. până’o zori.
Comitetul de organizare

Un antrepenor caută să mituiască 
V comitetul

Am relatat Intr’un numâr al 
ziarului nostru, cazul muncitorilor 
dela .Șantierele Generale* mun
citori angajați de tașenorul Lâzâ- 
rescu Gh , pentru construcția unei 
hale de cazangerie la atelierele 
C F. R. Simeria.

După ce s’a Inch’iat un con
tract colectiv, tașeronul Lâzârescu 
Gh căută să mituiască pe mem
brii comitetului de șantier cu câte 
lO.CXtO lei ca pdn calitatea lor 
să impună muncitorilor să p’ece 
acasă fără preaviz șl fără despă
gubiri.

Membri comitetului de șan
tier au aprobat de formă, însă au 
spus că această sumă n’o pot 
primi decât In fața sindicatului. 
Cu toții s’au deplasat la Dera, 
unJe tașeronul a dat banii mun
citorilor în fața secretarului Cotnl-

Importanța aeordului economic cu U 
U.S.S. care a trimis un nou transport 
de bumbac, ce a și sosit în țară.

Guvernul de largă concentrare de
mocratică — spune tov. Roncea — 
duce lupta pentru refacerea țării.

La această refacere trebuie să con
tribuim cm toții, voi plugarii pe ogoa

IMunca culturală în sindicate
Conform rezoluției date de con- 

greșul comisilor locale sindicale — 
care s’a ți.iut de curând la Bucu
rești — pe lingă fircare comisie 
locală trebue st ia ființă:

1) O comisie culturală în strâns 
contact cu Comisia Culturală Cen- 
tra'ă de imde vor primi instrucțlani.

2) Se vor înființa școli de cadre.
3) Se vor organiza echipe teatra

le muncitorești care să dea repre
zentații în intreprinderi și Ia țară.

4) Se va organiza sportul sindi
cal pe ramuri profesionale ca secții 
sportive sindicale încadrate în 
S. P.

Comhile Culturale au rolul 
coordoneze munsa culturală 
localitate. Ele se vor îngriji
programul cultural să fie întotdea
una In concordantă cu cerințele 
mediului.

De exemplu în județele noastre 
unde avem mal multe popoare 
conlocuitoare și unde ca o moște
nire a bolii fasciste mai găsim urme 
de șovinism programul cultural va 
trebui format pentru combaterea 
acestuia.

Prin conferințe, prin articole în 
ziarul de perete sau prin piese cu 
conținut progresit vom putea duce 
o luptă eficace împotriva a tot ce 
e șovin.

O.

să
pe
ca

de șantier
siei Locale S ndicale. care a înche
iat un proces verbal de mituire, 
ce a fost înaintat poliției împreună 
cu suma de lei 40.000 sumă ce 
reprezenta mita.

Tașeronul Lflzârescu Gh a cău
tat să cumpere conștiința muncito
rilor din comitetul de șantier, petru 
a pune pe drumuri a ți 60 muncitori. 
Acest iașeron trebue imediat in
ternat in lagăr de muncă, Iar cei 
din această categorie trebuesc 
definitiv excluși dintre întreprindere 
șl muncitori, căci ei sunt aceia 
cari trăiec ca trântorii din munca 
cinstită a munc tori'or.

Comitetul de șantier și-a fâc it 
datoria demascân 1 pe acest netreb
nic. Prin solidaritate muncitorii îșl 
câștigă revendicările lor. Prin cin
ste muncitorii iși păstrează reven
dicările lor, pe care le-au câștigat, 

re, iar muncitorii în uxine fabrid și 
mine.

întreaga adunare ovaționează înde
lung guvernul, Armatrte Roșii și aliate, 
fiind convinși că numai uniți talr’un 
bloc, vor putea păstra drepturile câș
tigate și muncind vor lua și ei parte 
la opera de refacere a țării.

Pentru ca munca sindicală să 
facă progresă, sindicatele trebue să 
aibă conductori bine pregătiți. In 
acest scop s’a pus sarcina de a 
forma școli de cadre unde activiști 
sindicali să prelucreze problemele 
organizatorice, principiile și istoria 
mișcării sindicale din țară și din 
străinătate atc.

Interesul nostru este ca să ia 
parte cât msi mulți la aceste școli 
pentru a ridica mereu cadre noi 
bine pregătite.

înființarea echipelor de teatru 
din muncitori sunt un stimulent 
pentru ceilalți șl totodată știu 
transpune cel mai bine traiul zil
nic al muncitorului, pe scenă.

Jucând piese muncitorești pro
gresiste vom desvolta în muncitori 
gustul pentru teatru. Pentru a în
ființa aceste echipe și pentruca din 
ele sa facă parte cât mai mulți 
muncitori, Comisiile locale, vor în
ființa școli populare tn care se va 
preda arta dramatică, muzica vo
cală și instrumentală.

Aceste echipe muncitorești de 
teatru vor da reprezentații pentru 
muncitori în întreprinderi șl se vor 
deplasa și la țară pentruca alianța 
cu plugarii să se cimenteze și mai 
mult.

Pentru aa un muncitor să dea 
randament mai mare tn producție 
trebue să fie sănătos Ca să mărim 
forța trebue si ne desvoltâm fizi
cește făcând sport Fiecare între
prindere, fiecare sindicat trebue 
să înființeze secții sportive ca: 
atletică, football, scrimă, box, lup
te, ping-pong, etc., căutând a des
volta interesul muncitorilor pentru 
sport Se vor organiza concursuri 
interslndicale și campionate pe Co
misii locale.

Toate aceste secții sportive vor 
fi încadrate tn Organizația Sportu
lui Popular, organizație care are 
ca scop propagarea sportului în 
massele largi muncitorești și popu- 
li re.

Aceste sarcini se pot realiza, 
Comisile locale înțelegându-și ade- 
vătatul rol ce-1 au în viața munci
torilor și menținând o legătură 
continuă cu Confederația Generală 
a muncii.

Coordonând activitatea Sindica
telor cu Uniunile lor, cadrele noul 
se vor putea ridica prin muncă și 
experiență.

(cnferînta Uniunii Sin
dicatelor Funcționarilor 
Particulari din România

V.neri 15 Iunie a. c, s’a deschis la 
București, conferința Uniunii Sindicate
lor funcțiGflsrlIor particular! din Româ
nia. După constituirea biroului confe
rinței, s’a trecut la ordinea zilei. Dele
gații au dat rapoartele de activitate a 
sindicatelor funcționarilor particulari din 
provincie,

Toate rapoartele oglindesc activita
te, rodnică a funcționarilor, depusă în 4i 
scopul refacerii grabnice a țării. Astfel 
funcționarii particulari au intrat în 
cooperative de aprovizionare care în
globează pe funcționari și muncitori, au 
încurajat campania însămâațărilor ve
nind cu unelte hi ajutorul sătenilor. 
Din rapoarte recse faptul îmbucurător 
că funcționărimea s’a înfrățit complect 
cu muncitorimea.

Mai departe s’au arătat sarcinile care 
stau încă îa fața funcționarilor particu
lari, cari, ca și toți muncitorii fie ma
nuali, fie intelectuali au ura rol mare șl 
sarcini serioase de îndeplinit în măreața 
operă ; e reconstrucție a tării.

Această conferință, rapoartele de ac
tivitate din cuisul ședințelor, toate 
arată precis că funcționarii particulari 
s’au încadrat complect în refacerea 
țării, fapt îmbucurător care înseamnă 
că muncitorimea, plugărimea și intelec
tuali lucrează ca o singură unitate pen
tru a readuce țara pe calea progresului.

Având în vedere această unitate a 
tuturor păturilor țării, ne putem exprima 
convingerea că țara ar e astfel viitorul 
asigurat.

Ajutorul guvernului dat 
minerilor din Valea Jiului 

(Urmare din pag. l-a)
a tuturor lucrătorilor aparținând între
prinderilor miniere din țară.

4. Readucerea t-bllgalorle a tuturor 
lucrătorilor din între pi indrrile minere, 
care au părăsit lucrul și au avut ordine 
de mobilizare pentru lucru în timpul 
războiului.

Dirc țiunllor întreprinderilor nu II se 
permite de a lkhk’a nici un saliriat 
fără ordinul special din partea depar
tamentelor respective.

5, Considerând muncitorimea ca o 
armată care este chemată să Îndepli
nească greaua sarcină a refacerii țării. 
Confederația Geueială a Muncii cere 
ea o comisie cu reprezentanți al tuturor 
departamentelor Împreună cu delegații 
săi să fie constituită, asigurând prin 
ace.-.stă comisie soluționarea tuturor 
probi mrkr muncitorești șl in special 
economico. Această comlsiune va lucra 
în permanență ca un organ ajutător al 
guvernului.

Joi, 21 Iunie a. c. ora 19,30 se 
deschide un cuis de desemn șl 
pictură în sala de desemn a liceu
lui Decebal. Toți ace! cari vor să 
ta pai ti la ace îl curs — absolut 
gratii't — iă se prezinte la tlm- 
p I și tocul arătat la D-l Irim'e 
aducând șl rechizitele necesare. .< ț
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OGOARE-MUNȚI-PADURI
PRIN TARA HAȚEGULUI...

E vremea prânzului. Soarele 
dogorește Ne aflăm la Turțulău 
fcvor cu apă limpede ce coboară 
din văi ful Mâgurei unde-și poto
lește setea orice trecător.

Pkcâm spre tVțeg. Trecem pe 
la Clocotici, un drum ce șerpui
ește pnntre vârful Măgurei și va
lea Ciulei. Dăm de Râchitova 
sat de munte cu 340 de numere. 
Privită dintr’un loc numit Ptoștlnă, 
Râchitova ia prima vedere pare 
a doua Romă Este așezată pe 
șapte coline având fiecare denu
mirea sa: Cioara, Telța, Padeș, 

. Ciula, Petrei, Făget și Goteștii.
Dinspre Valea Maierilor, vJe 

ce le^gă Steiu de Râchitova, co
boară o tarmă de ol spre valea 
Cioara.

O a'obâniță care venea în urma 
oilor, cânta un cântec tărăgănat 
care se auzea în depărtare. Ală
turea la umbra unei tufe se odih
nea un stânjenar cu fața suptă 
și cu mâinile cam crăpate. Se 
cunoaștea că a trudit omul făcând 
la metri îa pădure.

— Bună odihnă badulel li zi
cem noi.

— „S’aeți 
stânjenarul

— De unde 
ostenit?

—„Vin dela 
omul — am făcut la stânjeni. Cu 
astă meserie am trăit noi de când 
ne-am pomenit. Acuma vin acasă 
să ajut muierii la săpatul cucuru
zului și să-mi chitesc sculele pen
tru săcerat".

In timp ce povesteam cu itâje- 
narul, trece baci Simion Dâbucea- 
nu un vechiu prieten.

— „Să trălți" zice baci Simion.
— Să trăim cu toții-li răspun

dem noi. De unde vii de-ai asu
dat așa de tare?

— „Dela Câprioru"—răspunde

baci Simion—am dus sare la boi.
Știindu-I un vechiu luptător In 

Frontul Plugarilor, pentru cauza 
poporului, ne-am gândit să-l în
trebăm cum mai merg treburile 
prin comună.

— Cum mai merge cu Frontul 
Plugarilor baci Sitnione?

— „Merge fain, s’au înscris 
aproape 400 de bărbați și femei".

— Altceva ce ați mai făcut?
— „Am înființat Apărarea Pa

trioticii"— zice baci Simion — să 
ajutăm pe hăi sfraci și pe orfanii 
de răsboi. Acuma deschidem o 
cooperativă. Am strâns 1.200.000

lei, așteptăm să ne vină aproba
rea și om Începe.

— Frumos lucru baci Simioane. 
Cu cooperativa o să vă scăpați 
de cei ce scumpesc marfa și as- 
ta-i spre binele tuturor

După cum se vede, 
comună care a zăcut In 
pe vremea dictaturi?, se 
pași repezi spre lumină, 
greutățile ce le stau în 
cestor săteni, ei sunt hotărâțl să 
le învingă și să sprijine guvernul 
Groza, luând parte la refacerea 
țării ruinată de fasciști.

Mladiuov Iile — Uw.

sătenilor, 
această 

Întuneric 
ridică cu 
Cu toate 
cale a-

noroc" răspunde

vii de pari așa de

Baru — răspunde

Conferința de plasă a Frontului 
Plugarilor la Dobra

' In ziua de 17 Iunie, a avut loc 
la Dobra o conferință de plasă a 
Frontului Plugarilor. Au luat parte 
p eședinții din toate satele plăsii 
și un mare număr 
pentru alegerea noului 
de plasă.

Prietenul Crainic a 
dința făcând și darea 
despre activitatea Frontului Plu
garilor Hn plasa Dobra.

Ia cuvântul Filimon Aurel, 
a arătat marea însemnătate

de plugari 
președinte

deschis șe- 
de seamă

care 
a re

voluției lui Horia, Cloșca și Cri- 
șan pentru pământ și pentru drep
turile țăranilor la vieață.

Se dă cuvântul prietenului Moga 
care arată activitatea 
organizațiile Frontului 
din plasa Brad.

Vorbește șl prietenul 
care arată ce este iubirea și roa
dele pe cari le poate da când a- 
ceastă iubire la locul urei

Din partea Partidului Comunist 
vorbește tovarășul Sasu, spunând: 
Intre țărani și muncitori legătura 
este tare și va dura o veșnicie

depusă de 
Plugarilor

Dăneasă,

luncanll fau organizat în Frontul Plugarilor
Lunca Cernii de Jos

Sătenii din Lunca Cernii de jos 
aflând de cele petrecute în corn 
vecină, și-au pus în gând să se 
organizeze și ei In Frontul Pluga
rilor spre a duce lupta pentru re 
facerea țării. In acest scop ei au 
ținut o adunare în ziua de 4 Iunie, 
când s’au organizai In Frontul 
Plugarilor, alegându și următorul 
comitet; Preșban Avram președin
te, Pascotesc Trandafir vice-pre- 
ședinte, Neiconi loan secretar și 
Neîconi Petru casier.

Plugarii din ambele Lunci, 
sunt h tărlți a sprijini cu toate 
forțele guvernul poporului, contri
buind la refacerea țării și la stâr- 
pirea ultimelor rămășițe fasciste

X Lunca Cernii de Sus
j\

Plugarii din comuna Lunca Cer
nii de Sus n’au cunoscut decât 
boata, roata și dictatura tristă a 
lui Anton, seu.

După venirea la cârma țării a 
guvernului de largă concentrare 
democratică, au putut să cunoască 
adevărata organizație a țăranilor 
numită Frontul Plugarilor.

Aflând câ această organizație 
luptă pentru interesele plugărimii 
s’au h târli să se organizeze șl ei.

In *iua de 3 Iunie au ținut o 
mare adumre țâiănească pentru 
a se organiza In Frontul Plugarilor.

Ei și-au ale3 un comitet având 
ca președinte pe JurJunescu Gaș- 
par, v ^președinte pr Bărbanl loan, 
secret ir JurJunesc Arsenle și casier 
Crâciunescu Arsenle.

întreagă Acești oameni ai muncii 
unindu se au putat înfăptui refor
ma agrară, visul de mii de ani al 
țărănimii. Plugarii s’au convins de 
acest lucru și vor duce lupta ală
turi de muncitori, pentru vinde
carea rănilor pricinuite de fasciști, 
pentru nimicirea rămășițelor anto- 
nesclene-hitlerlste spre a nu se 
putea ridica niciodată

Totodată sunt hotărîți a sprijini 
guvernul poporului pentru a făuri 
o Românie democratică.

Perședinții F. P. dela țară au 
procedat la alegerea noului preșe
dinte al Frontului Plugarilor In 
plasa Dobra A fost reales toi 
prietenul Crainic.

.Grădinile școlare
In județul Hunedoara din 46C 

de școli p’lmare, numai 89 suni 
înzestrate cu grădini. Așa fitna 
copii nu au avut unde să-și în
sușească cunoștințele agricole 
iar lecțiunile din programa a 
aalitică referitor ia muncile ță 
renului, erau predate între ce 
4 pereți.

Unii copii, ageri la minte 
terminau școala primară cu cu 
noștințe bogate despre agricul 
tură, aeavănd însă practica ne 
cesară însușită, nu le puteau f o 
losi la gospodăriile părintești

Unele școli funcționează îi 
clădirile confesionale. Deși a 
ceste școli sunt înzestrate c 
grădini școlare, totuși nu lepo 
folosi din cauză că preoții a 
arendat turtea și grădina.

Cazul dela Ciula-Mire, cop 
nu numai că n’au unde să fac 
practică agricolă, dar n’au nit 
unde să-și petreacă recreație 
deoarece curtea este arendat 
șl se duc vite acolo. In muh 
cazuri când se fac inspecți 
curtea se găsește murdară.

învinuirile cad asupra învăți 
tor al ut care nu-și poate lua ră. 
punderea tn asemenea cazuri.

Fiecare școală va putea avi 
grădină dacă local ce-i aparții 
va fi lăsat în folosul școalelo

Suntem siguri că acolo uni 
e cazul parohiile vor înțeleț 
ceasul de față lăsând grădine 
în folosința școlilor pentru fo 
marea de buni plugari în viite

conferința sindicala la deva
In urma hotărtrll Conferinței Inttr- 

slndlcale a comitetelor de fabrici și 
comitetelor sindicale, țmntâ în ziua de 
17 Iunie 1945, se convoacă confe
rința Sindicală locală, care va avea 
loc în ziua de 1 Iulie 1945 ora 8 
a. m. tn sala festivă a Comisie! locale 
a Sindicatelor Unite Deva, Str. A. 
Vlalcu Nr. 1.

Se vor prezenta tn mod obligatoriu 
toate comitetele sindicale, comitetele de 
fabrici sau Instltuțlunl.

ORDINEA DE ZI-.
Raportul de\activltate a Comlte-
de Sindicat, 
Problemele economice. 
Ind’umârl administrative. 
Raportul Comisiei locale șl apre- 
aiupra muncii. 
Sarcini noi. 
D verse.
Raportul de activitate va fl depus

1.
telor

2.
3.
4

ciere
5.
6.
1.

tn scris, detaliat pânâ’n seara zilei de 
28 a. c. din care să rezulte'.

a) Numărul membrilor organizați.
b) Numărul membrilor cotizați pe 

lună.
c) Activitatea depusă de Sindicat.
d) Lista nominală a membrilor din 

comitet
Asupra activității depusă de Sindicat 

se va răspunde lă următoarele între
bări-.

1. Câți membri din Comitet st 
aetlvi șl câți inactivi?

2. Cum funcționează Comisiile C 
miletului șl câți membri au fostant, 
națl tn fruntea acestei Comisii (cultu 
sport, producție, presă, școală de cac 
etc).

3. Ce acțiuni s’au dus de câ 
Sindicatul Dvs. șl ce a-ți realh 
(Dacă membrii Sindicatului au / 
tnscrlșl In economate.)

4. In ce măsură membrii Slndtca 
lui au contribuit la campania de în 
mânțărl șl la afutorarea țăranilor, [ 
guri, unelte agricole ele).

5. Dacă, șl In ce întreprinderi exi 
greutăți de colaborare Intre muncii 
șl funcționari, șl ce măsuri ați luat 
să fie înlăturate. In ce tntreprlni 
s'a realizat colaborarea cu muncit 
tn privința sporirii producției.

o. Ce măsuri ați luat pentru cont 
terea speculei. Dacă membrii slnd 
tulul participă la vre’o cooperativi

7. Dicâ s’au desbâtut legile ecc 
mice șl cum au fost p.imite.

8. Dacă se face o muncă cult ut 
șl tn ce constă această muncă.

0 Dacă p-imițl .Viața Studia 
șl cum o răspândiți și ce număi 
ziare ați putra plasa.

Rapoartele de activate vor fl 
cute șl verbal tn ședința plenari 
către un membru a comitetelor si 
cale având durata maximă de 5 
nule.
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DE PRETUTINDENI-^-
Pregătirea conferinței la Berlin ^ULinwirfig

După tcate iadicațiuuite dt 
până acum reesr că conferința 
te lor trei va avea loc la Berlin 
sau în împrejurimile Iul. Dafa 
întâlnire tacă nu a fost preel- 
natâ dar se crede că ea ea ti
vea loc Intre 5 ți 15 Iulie pen
tru ca d-l Chei chil și Attl*e să 
poată fi preienți în Anglia In

ajunul alegerilor care ne eor ți
nea la 5 Iulie.

La conferință nu vor exista 
puncte iritante care ed nu fi 
fost înlăturate prin tratative di
recte, a declarat d l Chlarciil. 
E foarte probabil că până atunci 
problema polonetă tă fie șt ea 
rexc Ivată.

Declarațiile G-ralului Eisenhover
Duel »o«irei s’a la Waihioglon gen. 

Eisenhover a făcut declarații preiei re
feritor 'a statutul Germaniei. .Trebuie 
distrus compl ct statul m»j«r german 
ears a lorm»t 4io 1860 sâsaburele rlt- 
toaielor purtate de u<mțl Toți cari au 
lost 1nrola|i In S.S. până în Decembrie

1944 vor fi judecați ca criminali de 
ifaboi". Ftaă In prezent se afli In 
mă nile aliațllor 50 000 crimusali de 
răsb'i.* Asupra distrugerilor suferite de 
Oeraseaia Oca. Eiseihover a spus .dis
trugerile la Germania sunt de 100 ori 
mai mari ca cete din Londra.

Declarațiile d-lui Bidault în fata
Adunării Consultative

• Președintele Truuman a sosit lâ lan Francisco. El va luat parte 
la serbarea de închidere a corferințel Națiuniler Unite.

0 Se împlinesc S ani de căcd Generalul de Gaulle a început acti
vitatea s’a pentru apărarea intereselor poporului France*.

• Se crede ct Regele Leopold va satisface cererea poporului 
belgian de a demisiona din deepturilc sale constituționale. Regele este 
învinedt printre altele de a fi trims o telegramă lui Hitler pria eare a 
anunțat retragerea s’a.

• Lângă palatul unde Dl Fenucio Parri duce tratativele pentru 
formarea noului guvera Italian s’a produs o explozie dar caro n’a 
cauzat nici o victimă.

• Șeful partidului Social Democrat D-l. Gherhardreu a fost încre
dințat cu formarea noului guvern norvegian. Se crede că va avea cola
borarea partidului comuaist țl a forțelor de rezistență din interior.

• Hess, fugarul care a aterizat In Anglia va fi readus în Germa
nia pentru a fi judecat acolo.

• NE. Berza in comandantul Sovietic al Berlinului a murit într’aa 
accident de motocicletă, El a făcut pregătirile pentru Intălnirea celor 3 
la Berlin.

• La Moscova se va ține în cnr&nd o conferință Ceho-PoloaesA 
care va reglementa toate problemele celor două țări.

• Generalul de Gaulle și-a manifestat îngrijorarea referitor la 
relațiile Franco-Britaniee și problema Levantului,

Vineri au a at lac în Adunarea Na- 
;io«ală Consultativi desbateri cu prl- 
rtra la Siria ți la relaids arglo-fran- 
xza.

Dtsbatrrile au fost deschise de d. 
Xorges BLtault, ministrul alacerilwr 
trălne, care a început prin a spune 
•Â, întrucât se pare că exis»! puține 
anse ca propunerea Franței referitoare 
a convocarea unei conferințe a ■ari- 
or cinci pentru a discuta pn blenule 
)rientulul Mijlociu ii f e acceptată, 
."uvernul francei va suput.e areasU 
hestțune în bța Alură II Națiunilor 
Jwite.

Jl d Bidault a adăugat: .Nu dortsc 
1 spun ceva ce ar putea ofeasa pe 
ech*a noastră pret-al Anglia sau pe 
ecteii roțtr> prieteai b Hamei, dar în 
ceastă chestiune a Siriei tea ea Bri- 
mis țf-a depățit drepturile.

tpre lichidarea problemei poloneze
O nfe» irța • amenllor de stat 

lOlorezi, deraocrați continuă 
II t ei ea delegat din Londra 

p ecat spre Mobcovs.
5e *'or frmă că la această

;errrea prlzonerllor nemți de a rămâne în 
America a fost respinsă

Cererea prizonierilor nemți, care 
’ află internați în ttatrle Unite, 
e a rămână în America a fort 
jspinsă

Intervenția britaflieă a luat acum o 
formă care nu se împacă cu declarația 
fă :ută de d Eden H Camera Comu
nelor"

.Interesul Frauței ți bunul simț ți 
rațiunea Aagliei cer ca ți Franța ți 
Anglia să recunoască rulul ce le revine 
îa Imenia problemă pusă pria râwoah 
lumii arabe la O tentai Mijlociu.

.Am propus o coatermță, care a 
fost propută țl de guvernul sovietic. 
Ana proous această conferință fără nici 
un lei de calcule ma.hlavdice, ața 
cum par si vadă In ea unii oameni. 
Tot ceeace cerem este ca andscta in- 
terrațlonală dl nu fie făcută de un 
popor care este in aselați timp jude
cător ți parte, ci'să fio făcută în con
diții de Imparțialitate, care vor face ca 
nona orgsnJMțk mondial să treacă cu 
bine prin prima ța încercare".

conferință participă numai 
politicicn 1 polonezi și că dl- 
scuțlumle se duc în deplină 
întekgăre.

După conferința d<* pace ei 

urmează să se întoarcă în țările 

lor de origine.

Ante Pavelici condamnat la moarte
Postul de Radio Praga a 

anunțat că ziarele prafheze 
de Vineri se ra reproduc ști

Spania Iul Franco exclusă din Socie
tatea do securitate a națiunilor Unite

Pnntr’o hotărâre luată în una
nimitate de Națiunile Unite Spania 
Iul Franco nu va fi admrră în 
Societatea de securitate a națiuni
lor. Astfel nu numai țările agre

Răspunsul Președintelui Truman la
mesajul Mareșalului Stalin

WASHINGTON, (tp.) După 
cum se șbe, Mareșalul Stalin a a- 
dresat președintelui Trumann un 
cald mesaj cu ocazia aniversării 
semnării pactului de împrumut și 
Închiriere, în cadrul căruia Statele 
Unite au livrat mari cantității de 
materiale Uniunii Sovietice, con
tribuind astfvl la efoitul de răs- 
boi ți la obținerea victoriei.

La acest mesj a rîspuns eri 
pieședmtele Truman, prinți’o te
legramă adresată MareșJulul Sta 
lin, căruia îi mulțumește pentru 
cuvintele ca de și iși exprimă 
conving'rea că cooperarea amica
lă și constructivă va continua și 

rea că Ante Pevelici trădă
torul croat a fost condamnat 
la moarte 1* Zag-eb.

soare ci și iegimurile c-ri au fost 
înscăunate prin teroare de aceștia 
nu vor putea face parte dio 
societate.

în timp de paca ca și în tiapiil 
răsboiului.

Președintele Truman Iși încheie 
telegrama, spunând:

.Aștept cu nerăbdare să ne 
întâlnim, deoarece știu că aceas
tă întâlnire v 1 adu e mari sor vicii 
omenirii".

Noul guvern Italian
Sub preștdinția d lui Fcrucio 

Pari a fost alcătuit noul guvern 
italian In el sunt repre cutate 
toate partid le antifasciste din 
Italia. Portofoliul jastlțici șl 
finanțelor este deținut de repre
zentanții Partidului Comunist.
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