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Duminică 24 Iunie a avut loc la 
București primul congres liber al Fron
tului Plugarilor. Data de 24 Iunie înscrie 
o pagină importantă în istoria plugă- 
rimli și-a poporului întreg. Bucureștiul 
a cunoscut un congres de mari popor- 
ții unde s’au putut vedea forțele țără
nimii și voința ei de-a merge înainte. 
Drapelul care fâlfâia în capitala țării, 
arăta solidaritatea în luptă a plugări- 
ntii voinja de unire cu muncitorimea 
în măreața operă de clădirea Patriei 
române democrate. Țăranul a muncit 
pământul cu sudoare iar rodul a fost 
folorit de trădătorii antonești, gardiști 
și de cei din partidele istorice. Moșle-

Al patrulea lot de criminali de 
război în fața Trib. Poporului

Tribunalul Poporului a început jude
carea celui de al patrulea lot de cri
minali de răsboi. Iată numele și faptele 
o dioase ale celor 11 criminali de răs
boi care apar în fața judecătorilor.

1. Topor Ioan general de jandarmi 
fost mare pretor al armatei.

2. Orășanu Romeo maior în rezervă.
3. Botoroagă Gheorghe născut în 

comuna Câlnic jud. Alba maior în re
zervă.

4. Loghin Constantin, colonel în 
rezervă.

5. Bărbulescu Ștefan
6. Danielov Mihall, avocat.
7. Dan Nicolae.
8. Iliuții M hai), căpitan activ.
9. Mareu Goldemberg.
10. Dlndezegau losif, fost pretor în 

Transnistria în prezent dispărut.

Demascarea manevrelor lui Maniu și Brătf^nu
Radio Moscova vorbește des

pre încercările criminale ale lui 
lullit Maniu și Dinu Brătianu 
de a denatura faptele în ce pri
vește venirea la putere a guver
nului democratic și acivltatea 
s'a desfășurată în interesul po
porului întreg. Clica lui Maniu 
și a lui Brătianu, spune radio 
Moscova, încearcă să exploateze 
greutățile economi cauzate dr 
războiul htllerist șl să le arunce 
asupra guvernului poporului A- 
lunci când Antonescu șl barda 
lui au dat pe mâna nemților 
toate bogățiile țării și când 
România a devenit o colonie a 
nemților imperialiști Maniu ria
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rul trăia bine și privea cu dispreț pe 
țăran' care murea da pelagră în satul 
lui fără drumuri, fără poduri, fără dof
tori, în case întunecoase care în loc 
de geamuri aveau jurnale lipite, jurna
le în caae se scria despre o plugărime 
puternică și sănătoasă. Această țărăni
me care a dus jugul atâta amar de 
vreme, nu mai vrea să sufere ca în 
trecut.

Țăranii s’au organizat în Frontul 
Plugarilor și ajutați de clasa muncitoa
re in frunte cu Partidul Comunist, au 
cucerit pământul, visul lor de veacuri. 
Guvernul poporului a legiferat reforma 
agrară iar azi plugarul e stăpân pe

11. Moaziliu Ioan, căpitan în rezervă 
fost comandant al închisorii militare 
Chișlnău.

Aceștia sunt ca și primele 3 loturi 
acei cari au fost slugile credincioase 
ale lui Antonescu și cari s’au înca
drat perfect pe linia fascismului c tro- 
pitor.

Ei trebuiau să sfarme prin faptele 
lor mârșave ori ce rezistentă din 
partea patrioților și deportatilor.

Moartea a zeci de mii de deportați 
și schingiuirea patriofilor din închiso
area din Chișlnău precum și provoaa- 
rea și trădarea, corelegionarilor aceste 
sunt pe scurt faptele acuzaților de 
mai sus. Ei vor trebui să primea ică 
ca șl ceilalți criminali de răsboi o pe
deapsă severă penjru nelegiuirile co
mise de ei.

vrut să observe aceast fapt șl nici 
urmările care decurd din această 
politică.

Astăzi când pe frontul politic 
la San-Francisco și în Polonia 
reacția nil i s'a răpit ultima spe
ranță în ceace privește diferen
țele dintre Națiunile Unite ei 
își sutțin toată activitatea pe 
tărâm eeonomlc încercând prin 
aceasta să abție poporul român 
de pe drumul democratic luat de 
el. Maniu șl cri de scopul ar 
trebui să știe că a merge dea- 
curmezișul puternicului torent 
popular înseamnă a risca să fi 
aruncat dincolo de Bord, — în
ghețe radio Moscova.

u* r

rodul muncii lui.
Vremurile noi se simt, iar setea de 

adevăr șl dreptate sporește în rându
rile muncitorilor de pe ogoare. Aceasta 
se vedea din lozincile cari au isvorît 
din sufletele lor ca:

.Trăiască alianța muncitorilor cu 
țăranii". „Trăiască marii noștri aliați". 
„Trăiască Armata Roșie eliberatoare".

Duminică la 8 dimineața
Stadionul era plin de congreșiști. 

Țăranii și țărnacele venite din toate 
unghiurile țări1, purtau cu mândrie fru
moasele costume naționale lucrate de 
mâinile lor. Au fost plugari dela câm
pie, plutași de lângă fluvii și râuri, 
munteni înalți oaoșl, țărani de pe văi, 
păstori buciuman1, călușari, fanfare țără
nești, viori și timbale, voie bună șl disci
plină.

loate comunele din țară, au fost 
reprezentate de către țărani de toate 
vâ stele. Au venit cu propuneri sănă
toase să-și bazeze viitorul pe voința lor.

Asistența
L-2 deschiderea congresului in tribu

nă se aflau Dr. Petre Groza Președin
tele Consilului de Miniștri, tov. Gheor- 
ghiu Dej, tov. Teohari Georgescu, 
tov. Lucrețiu Păirășcanu, d. Mihall 
Ralea, prietenul Romolus Zăroni, prof. 
Constantmescu Iași, dr. Bagdasar, preot 
Burducea, tovarășa Ana Pauker, tov. 
Vasile Luca, tov. Todor lordăchescu, 
M. Ghelmegeanu, C. Agiu, D. Al. A- 
lexandrini, tov. Gh. Apostol, d. colonel 
Petruc, prietenul Miron Belea, tov. 
Doncea, Livezeanu, Bodnăraș și Ioviță. 
Din partea sovietică au fost d-nii S.A. 
Dangulov, S. Kerin, Vladituir Marev 
și Luba. Plugărlmea Bulgară a fost 
reprezentată printr’o delegație compusă 
din 16 persoane în frunte cu d-nii, 
Alexandru Obof, Dumitru Ganef și 
Ștefan Tonev.

Din partea Ungariei democrate d-1 
Darvos losif însoțit de o delegație din 
partea Uniunii Populare Maghiare în 
frunte cu Kurko Gyarios șl Petre Olah.

Au mai luat parte și un detașament 
din Divizia Tudor Vladimireșcu Debre
țin, precum șl delegații muncitorilor din 
Capitală.

Deschiderea Congresu
lui

P/imul Congres liber a fost îmbogă
țit de cântece de fanfare, concerte, jo
curi șl dansuri naționale.

După deschiderea ședinței se propune 
și congreșiști aprobă un prezidium de 
onoare compus din 17 persoane în 
frunte cu Mareșalul Stalin, Președintele 

(Continuare In pag. 4-a)

Joi, 5 Iulie

Blocarea cerealelor 
asigură pâinea poporului 
șl buna stare a țăranului

Reacțlunea română care în ultimul 
timp a suferit un șir întreg de înfrân
geri pe plen politic îșl concentrează 
acum toate forțele pentru a exploata 
la maximum șl în favoarea el greută
țile economice prin care trecem șl cari 
se datoresc în întregime politicei cri
minale duse de guvernele anterioare 
șl jafului hltlerlst din timpul războiu
lui. Pentru a preîntâmpina un eventual 
sabotaj economic prin acapararea sto
curilor de cereale de către oamenii 
reacțiun l cari urmăresc prin 
aceasta înfometarea populației șl sur
parea popularității guvernului, guver
nul de largă concentrare democratică, 
guvernul poporului a hotărît blocarea 
cerealelor provenite din recolta anului 
1945. Aceste cereale vor fi predate în 
schimbul mărfurilor șt banilor /. N. C. 
O. P.-ului prin coope-atlvele sătești. 
(Prețul fixat pentru grâu este de lei 
800.000 vagonul).

Dar poporul trebue să cunoască șl 
avantagllle care decurg din aplicarea 
acestei hotărîrl înțelepte luată di gu
vern Prin politica economică de aser
vire dusă până acum de regimurile 
de dictatură șl prin politica de sabo
tare a Intereselor poporului duse de 
clica Iul Rădescu șl Maniu s’a ajuns 
ca astăzi orașele principale șl unele 
regiuni ale țârii să sufere din cauza 
lipsei pâlnei. Guvernul prin hotărârea 
s’a va asigura pâine poporului prin o 
justă repartizare pentru întreăga po
pulație a țării pe tot timpul anulai 
până la noua recoltă. Hotărârea gu
vernului este deasemenea în Interesul 
producătorului dela sate. Sunt bine 
cunoscute metodele speculanților care 
acapa'au stocurile de cereale dela țărani 
cu prețuri mici șl le vindeau în 
lunile în care cerealele dispăreau de 
pe piață cu prețul de speculă, Țăranii 
cari erau nevoiți să-și vândă cerealele 
imediat după recoltă pentru a se ap a*, 
viziona cu cele necesare traiului zilnic 
erau astfel exploatați de speculanți. 
Azi guvernul asigură o stabilitate în 
prețurile cerealelor care nu vor jl 
schimbate în decursul anului numai 
dacă vor fi imperios necesare aces
tei schimbări. Cea mal lăudabilă hotă- 
rîre de Interes general este că țărani, 
cari vor preda aceste eereale I. N. C 
O. P.-ulul prin cooperativele săteșt 
vor primi în mare majoritate în schim
bul lor mărfuri de prima necesitați 
pentru viața săteanului ca de ex. bum
bac, petrol, sare etc. Prețul acesto. 
mărfuri va fi stabilit în concordanți 
cu prețurile cerealelor predate de să 
tenl care vor fi astfel — ce e ma 
important, feriți de specula dublă car 
se făcea pe spinarea lor până în pre 
zent prin specularea mai întâi a pro 
duselor lor șl a mărfurilor vândute loi

Cooperativele sătești vor juca u 
mare rol în executatea acestor hotă 
rări va trebui deci ca aceste să fi 
cât mat grabnic înființate iar acol 
unde sunt, ele să fie conduse de ele 
mente cinstite care vor ține mai pre 
sus de interesele particulare interese, 
generale ale poporului. Pentru că o. 
ce hotărîre bună luată de conducător 
noștrli dela guvern nu va fl într’adi 
văr binefăcătoare dacă pentru exect 
tarea lor nu se vor mobiliza toa 
forțele poporului.

Să sprijinim deci în interesul pi 

porului întreg măsura înțeleaptă luai 
de guvern pentru asigurarea păln 
poporului întreg șl pentru ca șl pr 
această să dăm o lovitură morta 
reacționarilor și speculanților.



ZORI NOI

UZINE-F ABRICI-MINE
Viața de partid PRIMĂRIA URBANĂ BRAD

Nr. 343—1945

Ședința publică a Partidului Comunist la Gura Barza
la ziua de 21 Iunie a. c. a avut 

loc, în ateneul Soc. Mica din Gura 
Barza, o ședință publică a Partidului 
Comunfct la care au participat un nu
măr foarie mare de muncitori mineri.

După des.h'drrea ședinței ia cuvân
tul tov. Cozma care arată toate cri
mele sărârșite de „marele democrat" 
Maniu — față de clasa muncitoare — 
la Lupeni în anul 1928 și în anul 
1933 împreună cu Vaida la atelierele 
C. F. R. Ori vița. In continuare arată 
n. respectarea contractului colectiv în
tre mineri și Soc. Mica.

Ir numele P. C. vorbeș'e tov. Stoica 
spunând pontre altele: ,Noi muncitorii 
trebuie și este datoria noastră de a 
sprijini guvernul poporului, având 
toată încrederea in legile elaborate de 
el, cari legi sunt lăcute pentru spriji
nul muncitorilor șl a poporului întreg." 

In continuare vorbește despre acor
dul economic între România și U. R.
S. S., acord care nu a mal fost făcut 
niciodată In acest fel, adică marfa pri
mită să fie plătită In bani românești.

Dispoziții transltorii 
deferitoare la adaptarea 
industriei de război la pro

ducția de pace

Prin douâ decrete legi apârute 
recent s’au stabilit normele care 
stabilesc transformarea industriei 
de război atât cele ale armatei 
cât și cele particuare în industrii 
de pace precum și măsurile transi- 
torii privitoare la adoptarea pro
ducției de pace. Astfel toate fa
bricile și întreprinderile cari prin 
ncetarea stării de război vor fi 
nise In situație de a nu continua 
ucrul sunt obligate să transforme 
d să înlocuiască instalațiile în 
’ederea producției de pace.

întreprinderile care sunt silite să 
iceteze activitatea sunt obligate 
ă ceară aprobarea comisiei spe- 
iale constituită pe lângă Minisfe- 
ol Muncii.

Salariații care ar rămâne dls- 
onibili vor fi repartizați potrivit 
regâtirii lor la întreprinderi sau 
stituțiuni de stat cu toate drep- 
irile de salarizare și vechime, 
lobilizarea pentru lucru rămâne 
•labilă
Funcționarii disponibili cari 

»t fi plasați se vor bucura 
epturile prevăzute de art.
n legea contractelor de muncă. 
Nerespectarea acestor dispozi- 

mi constituie delictul de sabotai.

nu 
de 
76

Biroul advocațial

Bergfeld Samoll
mutat în strada Aurel Vlaicu 

numărul II. (Casa Schultz)

Ca Încheiere, tov. Stoica, cere mi
nerilor să depună tot «fortul pentru 
mărirea producției, ajutând astfel la 
refacerea țării încheind cu:

Trăiască Mareșalul Stalin.
Trăiască Armata Roșie eliberatoare.
Trăiască guvernul poporului.

muncitoare vor 
Îngrijire părln- 

lipsei părinților

muncitoare prie-

PRIMUL CĂMIN DE ZI !N 
VALEA

Joi 20 Iunie s’a făcut la Petroșani 
într’un cadru solemn Inaugurarea pri
mului Cămin de zi din Valea Jiului. 
Festivitatea a început cu slujba reli
gioasă fa .are au luat parte reprezen
tanții tuturor cultelor.

Prietenul Dr. Moga deschide ședința 
de Inaugurare arătând rolul Căminului 
unde copiii mamelor 
găsi adăpost, hrană și 
tească în tot timpul 
plecați la muncă.

In numele mamelor
tena Maria Crișan mulțumește guver
nului și Apărării Patriotice pentru în
țelegerea arătată față de nevoi’e mun
citorilor și'promite că muncitorii la 
rândul lor vor da tot sprijinul guver
nului democrat.

Din partea corpului medicjl al Asi
gurărilor Sociale îrcadrațl In Apărarea 
Patriotică prietenul Dr. Rădulescu face 
o paralelă intre felul cum în trecut 
guvernele fasciste șl profasciste au 
menținut clasa muncitoare șl copii ei 
In cea mai neagră mizerie fizică și 
întele:tuală. Guvernul actual, expresie 
a adevăratei voințt a poporului. își În
dreaptă toată grija către clasa munci
toare din sânul căreia au eșit eroi al 
luptei pentru libertate șl progres. Mi
nerii din Valea Jiului, care prio efor
tul lor de mărire a producției au gră
bit sfârșitul victorios al răsbolultil— 
antihitlerist, iar astăzi contribue la 
refacerea economică a țării, merită în 
primul rând dragostea și recunoștlința

Adunarea generală a Apărării Patriotice din Deva 
J pentru pregătirea congresului din 1 Auqust 1945

nizațîi, în vederea congresului, A 
părarea Patri >tică din Deva, prin- 
tr’o adunare generală ținută în 
ziua de î Iulie I945, și a ales 
noul comitet local, care constă 
din următorii:

Maria dr. Dragan, Popa Ariana, 
Lovy Alexandru, Lt Doroga, dr. 
Grlinfeld Heinrlch, Corneliu Buda, 
dr. Caba Emil, dr. Mișac Ștefan, 
Bergfeld Samoil, Irimie 
Meisel Petru, Sonoc losif, 
dovici Pepi, Urmează ca 
adunare ce se va ține în 
săpt mânei să se aleagă comitetul 
judi ți an.

' ta 1 August l°45 are loc pri
mul congres pe țară al Apărării 
Patriotice. Acest congres se ține 
in condițiunile create de victoria 
împotriva fascimului și este prîmul 
coegres liber într’o Românie liberă 
și democrată. Congresul se va 
ține sub lozinca „Totul pentru vin
decarea rănilor cauzate de răz- 
boiu" și va avea ca scop desba- 
terea problemelor specifice acestei 
organizații și sarcinile care revin 
după victorie, care cu toate, tre
buie să se încadreze în proble
mele de sprijinire a guvenului de 
largă concentrare democratică.

Conform statutelor ccestei orga-

Trăiască alasa muncitoare.
Asistența ovaționează îndelung după 

flecare lozincă. Pe fețele minerilor se 
citea hotărîrea pentru menținerea drep
turilor și pentru lupta de susținere 
a guvernului Dr. Ciroza.

JIULUI
întregului popor. Alături de coloniile 
de vacanță, căminul de z! din Petro
șani este începutul unei vieți pentru 
copiii noștri, luptătorii de mâine pen
tru cauza întregului popor. Întrucât și 
’n celelalte localități lucrările pentru 
deschiderea de cămine de zi sunt pe 
cale de » fi terminate, vom lua parte 
în curând la sărbătoarea deschiderii 
tuturor căminelor din Valea-JIului.

La sfârșit vorbește prietena Octa- 
viana Pascu îo limba română și ma
ghiară adresându-se mamelor pe care 
le asigură că copiii lor vor primi toată 
dragoste și îngrijirea unei adevărate 
mame. Serbarea s’a încheeat prin ma
nifestația de solidaritate a tuturor ce
lor prezerțl cu guvernul șl Apărarea 
Patriotică, După ce s’au servit copii
lor felurite prăjituri, solemnitatea a 
luat sfârș't într’o atmosferă de caldă 
prietenie.

/Constituirea filialei A.R.L.U-S. la Dobra 
i\ln ziua de 24 Iunie a. c. a luat ființă
A. R. L. U. S.-ul la Dobra. Intelectualii 
și fruntașii meseriași și agricultori, s’au 
întrunit în localul primăriei comunale, 
unde prea cucernicul protopop Dobrei 
Alex. Florea a arătat necesitatea cu
noașterii șl strângerii legăturilor dintre 
noi și marca vecină din răsărit, U. R. 
S. S. șl la consecință înființarea aces-

luliana, 
Davi- 
înf r’o 

cursul

după

unui 
adă-

Ppblicațiune de lic'tație
Se aduce la cunoștință generală, că 

în ziua de 17 Iulie 1945 orele de mai 
jos. îo localul Primăriei orașului Brad, 
se vor țttie următoarele licitații cu 
oferte scrise, închise și sigilate, 
cum urmează:

1. ORA 9. Pentru construirea 
șopron în oborul de vite, pentru
postirea vizftalbrilor și pentru acoperi
rea basculei, valoarea devizului lei 
950.000 (Dosar 1339—1945).

2. ORA 10. împrejmuirea oborului 
de vite valoarea devizuiul lei 550.000 
(Dosar 1340—1945).

3. ORA 11. Pavarea cu piatră brută 
a rigolelor pe ambele laturi a străzii 
Avram tancti, valoarea devizului lui 
2 600 000 (Dosar 1341—1945).

4. ORA 12. Repararea bordurilor de- 
la rigolele din strada Avram Iancu, va
loarea devizului lei 520 000 (1342-1945).

Licitațiile se vor ținea conform art. 
88—110 din legea contab publice și 
Normele Generale pentru ținerea licita
țiilor publicate în M. O. no. 127-1931.

Concurenții vor depune o garanție 
de 5°/0 din valoarea devizului respectiv, 
în plic separat.

Planurile, devizele ei caietele de sar
cini pot fi văzute la Primărie in zilele 
de lucru între orele 8—13.

Brad, la 36 Iunie 1945.

Primar, T1SU I0AN.

Secretar, PAUL PAVEL.

/

V

<p

r

tei asoclațiuni.
După aceste lămuriri d-l protopop 

cedează președenția adunării celui mai 
bătrân dintre cel prezenți, d-lul dlr. 
pens. Vaslle Șerban. Se citesc statutele 
asociațiunli, după care se procedează 
la costituirea comitetului. La propune
rea președ. ad-hoc, adunarea proclamă 
în unanimitate, ca președinte pe prea 
cuv. protopop Alex. Florea. Adunarea 
alege apoi pe ceialalți membrii ai co
mitetului.

Vicepreședinte: George Nicula, pro
fesor.

Secretar: loan Opreau, secretarul 
partidului comunist,

Casier: Adam Pascu, notar.
Bibliotecar: Octavian Mlhăluș, prof. 

maestru.
Cenzori: loan Mustețiu, Vasiie Stoica 

dlr. și Vaslle H'peal, prof. maestru.
Membrii: Primarul corn, Băgălanu 

Romolns, Ing. Constantin Rațlu, dlr. 
pens. Vasiie Șerban.

Insp. Sc. prim. Marin Dincă, prof. 
maestru Franțescu Coriolan, agronom 
loan Strava și loan Rusu agric.

După costiulrca comitetului preșe
dintele arată marele progrese realizate 
în toate domeniile de către șilința rusă 
în care sens aduc amănunte d-nll Ing. 
C. Rațiu și prof. G, Nicula.

Ca urmare a acestei constituiri s’au 
flx.it țlnereaRunor conferințe publice la 
cate vor activa toți membrii potrivit cu 
aptitudinea lor.

1
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----- OGOARE-MUNȚI-PADURI -
PRIMUL CONGRES LIBER AL FRONTULUI PLUGARILOR

(Urmare dta 0O9. 1)

Trumao, d-l Churchill, Mareșalul Tito 
și Președintele Beneș. Tot în urale este 
aprobat și prezidiumul activ în frunte 
cu Dr. Petre Groza.

Cuvântarea Prietenului Mi
ron Belea, Secretarul Ge
neral ai Frontului Plugari

lor
Miron Belea luând cuvân-

Plugarilor — Organizația

Prietenul 
tul spune:

„Frontul 
țărănească — a luat naștere în jud.
Hunedoara. Treisprezece ani am luptat 
cu istorici care ne-au băgat în pușcă- 
lil, tot așa ca și dictatorii legionari și 
antonescieni.

Astăzi Fr. Plug, reprezintă o forță 
uriașe, care merge alături de cealaltă 
forță uriașă: muncitorimea. Lupta lor 
este lupta noastră și lupta noastră este 
lupta lor; ea este lupta întregului po
por".

Lupta a pornit alături de muncitori 
acum 13 ani și va merge alături de ei 
până când în țara aceasta nu vor mai 
fi asupriți și asupritori.

Prietenul Belea fndreptându-și gândul 
către puternica noastră vecină Uniunea 
Sovietică care ne-a dat libertatea, strigă 
din suflet:

„Trăiască Armata Eliberatoare și Stră
lucitul ei comandant Mareșalul Stîllu".

„Trăiască Armata Română Democra
tă", „Trăiască Guvernul Dr. Petre 
Groza".

„Trăiască Frați Noștri Plugari uniți 
pe veci cu muncitorii.

Cuvântarea prietenului Dr. 
Petre Groza, Președintele 

Consllulul de Miniștri
Prietenul Dr. Petre Groza sali/tă din 

toată inima șl cu toată dragostea pe 
delegații țărilor vecine, care au ținut 
să vină și să prăsnuiască alături de 
plugarii români, această măreață săr
bătoare.

„Sunt Iu primul rând prieteni din 
Uniunea Sovietică (vii aplauze) apoi 
numeroase delegații din alte țări.

Vorbind de trecutul istoric al Fron
tului Plugarilor: spune:

„Vă aduceți aminte când v’ați adu
nat în piața Devei în anul 1933 și ați 
fost întrebați: ce vreți F ați răspuns 
într’un singur glas cei 20.000 plugari: 
o lume nouă, (vil și prelungite aplauze)"

Ani de zile plugarii au fost târlți ' 
prin temnițe în fața judecătorilor, și 
.ntrebați ce Înseamnă a clădi din teme
lii o lume nouă, astăzi toți văd ce în
seamnă acest lucru.

Arată necesitatea curățiri gunoiului 
adică a celor cari au otrăvit țara șl au 
târît-o într’un răsboi nedrept.

In rândul al doilea Dr. Petre Groza 
spune că la baza țării să fie pusă forța 
politică a proletariatului, a muncitorimii 
dria orașe și sate și plugărimea orga
nizată. Acestor forțe să se alăture Inte
lectualitatea cinstită care a avut cura
jul să lupte pentru cauza proletariatului 
și-a plugărimii.

Să se înlăture ori ce ură de rasă și 
ura față de alte religii. Adecă să se 
măture tot șovinismul.

Vcrbind de reforma agrară, arată că 
țărani s’au făcut stăpânii pământului 
cu ajutorul muncitorilor și cere să nu 
să rupă alianța cu ei niciodată.

Voci: Trăiască A'ianța Muncitorilor 
cu Țărani (urale și aplauze).

Cuvânterea tov. Ministru 
Gheorghlu-Dej, In numele 
C.C.al Partidului Comunist 

din România
Tov. Ministru Gheorghiu Dej salută 

primul congres liber al Fr. Plugarilor 
spunând: „este pentru prima dată în 
istoria țări noastre câad plugărimea nu 
a răspuns chemării înșelătoare a mo
șierilor și reacționarilor pentru a-și pune 
singură gâtul în jug. Astăzi țăranii iau 
parte la congres reprezentându-și sin
guri interesele.

In legătură cu reforma agrară tov. 
ministru spune: „clasa muncitoare a 
dovedit în practică hotărîrea de-a a- 
juta plugărimea să-și cucerească pă
mântul său șl drepturile 
dintre muncitori și țărani 
focul luptei.

Datortă acestei alianțe
reforma ?grară, sa dat o lovitură puter
nică reacțiunii la 6 Martie și s’a legi
ferat reforma agrară de către guvernul 
poporului.

Au mai vorbit Todor Iordăchescu din 
partea partidului Soc. Democrat, Gh. 
Apostol din partea Confederației Ge
nerale a Muncii, părintele Burducea 
ministrul cultelor; dl. Alexandrini din 
partea P. N. L.; Călin Popovici în nu
mele Tineretului Progresist; Floarea 
Pandela țărancă In numele femeilor de 
la țară și Ion Moga Fileru.

Din partea Dlv. Tudor Vladlmirescu 
Debrețin a vorbit It. Purcărescu Aurel 
spuoâod: „deși armata a fost formată 
în deosebi de muncitori șl țărani cu 
toate acestea poporul n’a iubit-o fiindcă 
nici odată n’a văzut în ea un sprijin.

Divizia Tudo; Vladlmirescu Debrețin 
născută pe pământul marei noastre ve
cine Uniunea Sovietică, a înțeles cu un 
ceas mal de vreme cine 6unt dușmanii 
poporului și a pornit la luptă împo
triva lor".

sale. Alianța 
s’a călit în

s’a înfăptuit

Această divizie de panduri este pri
ma armată care apără interesele popo
rului întreg. Locot. Purcărescu își în
cheie cuvântarea asigurând poporul că 
panduri vor răspunde întotdeauna la 
chemările poporului din această țară. 

Ședința de Luni 25 Iunie 
Dezbaterile la Parlament.

In dimineața zilei de 25 Iunie, țără
nimea se îndreaptă spre Parlament. 
Pentru prima dată țărânii au intrat în 
clădirea Parlamentului, acolo unde re
prezentanții ai tuturor partidelor isto
rice, susțineau interesele clicii de moșieri 
reacționari.

La apariția membrilor guvernului și- 
ai F.N D -ului, o famfară țărănească a 
Intonat imnurile aliaților.

la cuvântul d-l Mihail Ralea minis
tru artelor care spune: Frontul Pluga
rilor este organizație de masă a întregi 
plugărimi din România, care luptă pen
tru o Românie democrată.

In politica externă Fr. Plugarilor este 
pentru o politică de strânsă prietenie 
cu toate țările democrate și’n deosebi 
cu Uniunea Sovleiică.

Luând cuvântul prietenul C. Agiu 
Subsecretar de Stat la agricultură, spu
ne: „Guvernul actual a luat măsuri ca 
îndeplinirea condițiilor generosului ar
mistițiu, să fie suportate 
pături sociale, nu cum a 
prezent suportate numai 
și țărani. In primul rând 
bogățiți de război.

și de celelalte 
fost până în 
de muncitori 
vor plăti îm-

Pământul căpătat prin reforma agrară 
și libertățile câștigate nu v<r putea fi 
păstrate de cât prin întărirea alianței 
plnglrimi cu muncitorimea și cu inte
lectuali democrați șl cinstiți.

Ultima zl a desbatrrilor 
Cuvântarea tov. V. Luca
După înfrângerea hoardelor hitleriste 

de către Armata Roșie și Aliații ei, în 
fața noastră și-a omenirii întregi, stă 
problema clădirii păcii.

A doua sarcină e înlăturarea com
plectă a sabotajului economic, pus în 
practică de reacționari și speculanți. 
Arată necesitatea aplicării cu strictețe a 
legilor economice spre a se înlătura cu 
desăvârșire bursa neagră.

Producția de asemenea trebuie mă
rită spre a grăbi înlăturarea lipsurilor 
din rândul țăranilor șl-a muncitorilor.

Expune datoria comitetelor comunale 
cari trebuie să aplice și să desă
vârșească reforma agrară pe baza legi.

Se trece la desbaterea proiectului de 
statut al organizațiilor frontului pluga
rilor și la alegerea comitetului central.

Statutul prezentat a fost aprobat în
tocmai trecându-se la alegerea Comite
tului Central.

Ia cuvântul di Dr. Petru Groza care-a 
dat sfaturi plugarilor înainte de-a se 
întoarce pe ogoare.

Ultimul a luat cuvântul Miron Belea 
care a declarat închis primul congres 
liber al plugărlmii din România.

Comitetul Central al Frontului Plugarilor
D. Dr. Petru Groza proclamat in unanimitate președinte 

Plugarilor
9. Casier; Grigore Qeamănu.

10. Romuius Zăroni,
11. loviță Dumbravă.
12. Gh.
13. Ion
14. Ion
15. Gh.
16. Prof. Dr. V. Rășcanu.
17. Oală Florea.
18. Mihail Ghelmegeanu.
19. Dorina Stoian.
20. Mitu Bădaț.
21. Dănilă Sfetea.

al Frontului
Comitetul Central al Frontului Plu- 

garlor întrunit în prima ședință, a proce
dat la alegerea Comitetului executiv 
după cum urmează:

1,
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Președlnte: Dr. Petri Groza. 
Vice-președinte: pro!, univ. Mihail 
Ral ea.
Vice-președinte: C Agiu.
Vice-prsședinle I Ion Moga F.leriu. 
Vice-președinte: Gh. Radu-Bala. 
Secretar general; Miron Belea. 
Secretar general: Nichlfor Stare. 
Secretar general: adj. proi. Stan- 
ciu Stolan.

Micte.
Șuteu. 
Popescu-Feneș. 
Mandache.

JJIstrib. bumbacului țărănesc prod.de cereale $i
X Sibsecretariatul de stat al apro- Pentru toate animalele care se
\vlzionărli 
ziune:

Pentru 
reale din 
provenite 
vechi care se vor preda de produ
cători unităților mandatare ale In
stitutului Național al Cooperației, 
se vor distribui acestor producători 
contra cost, fire de bumbac țără
nesc, în proporție de:

50 la sută din valoarea 
ților de grâu, orz și ovăz,

‘ ‘ 1945.
valoarea

a dat următoarea decl-

toate cantitățile de ce- 
felurile arătate mai jos 

din recolta 1944 și mai

cantită- 
predate

până la 20 Iulie
30 la sută din 

ților de porumb predate până la 
20 August 1945.

cantltă-

cumpără și se strâng prin organele 
armatei române, în executarea obli
gațiunilor decurgând din aplicarea 
Convenției de Armistițiu sau pentru 
alte nevoi ale statului șl anume; 
cai, boi, vaci, porci și oi se va 
distribui proprietarilor acestora con
tra cost, f re de bumbac țărănesc 
în proporție de 25 la sută din va
loarea animalelor predate.

Distribuția firelor de bumbac se 
va face de către coooerativele man
datare ale Institutului Național al 
Cooperației la pn ful oficial, în or
dinea de preferință rezultând din 
data predării cerealelor sau anl-

furnizorilor de animale 
matelor și pe măsura disponibilită
ților

Subsecretariatul de Stat al Apro
vizionării garantează că se vor 
livra toate cantitățile de fire de 
bumbac ce se cuvin acelora cari 
au făcut predările prevăzute în pre
zenta deciziune.

Comercializarea sub orice formă 
a firelor de bumbac țărănesc, dis
tribuite așa cum se prevede în pre
zenta deciziune, este interzisă.

Infracțiunile la prevederile pre
zentei deriziuni se constată, se ju
decă ți se pedepsesc conform dls- 
pozlțiu iilor legii n. 351 din 1945.

Directorul Dlr. Textile și Pielărie 
este însărcinat cu aducerea ta în
deplinire a prezentei deciziuni.

i
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Săptămâna trecută a fost înco
ronată străduința națiunilor unite 
făcute la San-Francisco In ultime
le două luni pentru formarea unei 
organiza fiuni pentru menținerea și 
asigurarea păcii internaționale. 
Charta .Națiunilor Unite' cum se 
numește această organizație a 
fost semnată de reprezentanții a 
50 de state din lumea Întreagă. 
Popoarele iubitoare de libertate au 
făcut totul pentru a ajunge la o 
Înțelegere In contradicție cu Liga 
Națiunilor care s’a făcut după 
războiul mondial 1914—1918 din 
această organizație fac parte U. 
R S. S. și Statele Unite două 
piloane principale ale asigurării 
păC'i. Consiliul de securitate care 
are puterea cea mai largă, va 
dispune de forțele armate necesare 
pentru preîntâmpinarea eventuale
lor atacuri. Acest consiliu va fi 
compus din reprezentanții celor 
cinci mari puteri URSS., Anglia, 
Statele Unite, China și Franța 
cari vor fi permanent reprezentați 
și alții ș«se reprezentant! ai state
lor mai mici cari vor fi desemna
ți prin rotație Suveranitatea fie
cărei țări va fi garantată.

Organizația .Națiunilor Unite'

Arestarea legionarilor camuflați
în partidul Iul Maniu

Siguranța Gsneralâ a Statului a foat 
sezitată în ullinul timp de unele în
cercări criminale făcute de legionari 
caaufhți In P. N. Ț.-ul Iul Maniu de 
a multiplica și tipări manlleate fi bro
șuri de propagandă h'tleriito-leglonară. 
Siguranța Generală a atatului a Inten
sificat cercetările șl după cum s’a co
municat de Ministerul de Interne, la 
sediul organizațiilor N. Ț. Maniste din 
circumscripția IX București str. Maica 
D mnulul Nr. 2 intitulată secția arde
lenească șl muncitorească au fost găsite 
aumeroase manifeste ațâțătoare atacân- 
du-se politica guvernului de concentra
re democratică față de aliați. In urma 
acestora au fost rețin-ți si anchetați o 
mulțime de membrii ai partidul"! națio- 
noI-Țărănist între care și Laventi Fran- 
cisc de origină germană c»re se afia

A Către cititori
Din cauza lipsei de hâr

tie am fost nevolțl să sus
pendăm pe o săptămână 
apariția ziarului nostru.

Aprovizionarea nefilnd 
asigurată nici astăzi „Zorii 
Noi** apare numai de 3 
ori pe săptămână.

Imediat ce vom putea 
primi cantitatea de hârtie 
necesară vom reveni la 
apariția zilnică.

Charta Națiunilor Mnite
va avea un consiliu economic care 
se va ocupa cu chestiunile econo
mice ale lumii, cum ar fi; repar
tizarea de materii prime și asigu
rarea muncii. In ciuda sforțărilor 
dușmanilor fățiși și ascunși ai or
ganizației de securitate interuațio-

Ucraina Subcarpatică se alipește 
la U. R. S. S.

Săptămâfa trecută a fost adusă la 
cunoștilnța opiniei publice hotărârea 
populației din Ucraina. Subcarpatică 
de a se alipi de U. R. S. S. Pe baza 
acestor hotărîri au avut loc zilele 
trecute la Moscova tratative între gu
vernele sovietic ți cehoslovac. Trata
tivele care au fost duae într’o atmos- 
feri de cordialitata fi sinceră prietenie 
au dus la semnarea la Moscova io 
ziua de 29 Iunie a. c. a acordului cu 
privire la Ucraiua Subcarpatică și a 
pro toc ului ce-i este alăturat.

Conform acordului Ucraina Subcar
patică — Rusia Subcarpatică — în 
concordantă cu doriața tnaaif «stată de 
populația din Ucraina Subcarpatică și 
p« baaa înțelegerii amicale dintre U.

în urmărirea prefecturel poliției capita
lei pentru activitate hltleristă. Au fost 
dovediți că el au mulilplicat și împrăș
tiat aceste manifeste provocatoare. Toți 
cei de mal sus au fost înaintați instan
țelor judecătorești pentru a fi judecați 
în stare de arest. Ceraetările în legă
tură cu aceattă continuă și Imedi-t ce 
alte amănunte vor fi cunoscute sie vor 
fi aduse la cunoștiața publicului spre 
■ arăta până unde merge trădarea 
aceluia care se întitulează „mare demo
crat".

r» ȘTIRI SCURTE
O Primul ministru și Ministru de externe al Chinei Dl. Soug a 

sosit la Moscova Dsa a fost primit de Generalismul Stalin.
O Dl. Byrnes a fost numit noul ministru de externe al Statelor 

Unite în locul D-lui Stetinius demisionat.
• Partidele de dreapta din Grecia nu respectă armistițiul semnat 

cu organizația E. A. M. Sediile E. A. M. și aie partidului Comunist din 
Grecia au fost devastate de oamenii guvernului.

• Mauriciu Thorez a fost reales secretar general al partidului 
comunist francez

• Trupele sovietice au început să intre în zonele fixate la confe
rința dela Yalta și care au fost ocupate de trupele Anglo-Americane. 
Tot odată își ocupă trupele aliate zonele fixate în Berlin.

• începând dela I Iulie a. c. se ridică în URSS. restricțiile la 
concediile de vară acordate prin lege.

• Asupra a două centre industriale din Japrnia au fost aruncate 
4000 tone de bombe de 450 fortărețe zburătoare amertcaae.

nală care au făcut totul de-a îm
piedica înființarea acestei organi
zații marile puteri conștiente de 
rolul pe care-l au în asigurarea 
păcii pentru lumea întreagă au 
venit să afirme în unanimitate voința 
și hotărîrea lor nesdruncinată.

S. și Republica Ceho-Slovaeă se rea- 
lipește de patria ei de mult, Uniunea 
și este Inclusă în Republica Sovietică 
Socialistă Ucraineană.

.Elevele școalei
A sprijini acțiunea

Noi elevele clasei a IlI-o pri
mară a școalei de stat din Deva, 
pentru săptămâna „copiilor or
fani* cm strâns suma de lei 
3731 (adică trei mii șapte sute 
treizeci și unu lei).

Nu am putut strânge mai 
mult, deaceia numai această 
samă o depunem la Apărarea 
Patriotică.

P< omitem că și în viitor vom 
lua parte șl vom da tot spriji
nul după priceperea noastră.

Caravana sanitară Sovietică 
se înapoiază

Caravana Sanitară trimisă 
acum 3 luni în țara noastră de 
către guvernul sovietic pentru 
combaterea tifosului exantematlc 
care hântuia în Moldova și Ar
dealul de Nord se reîntoarce în 
Uniunea Sovietică. Cu neobișnui
te greutăți techice și cu viol^n-

MESAJUL 
comitetului de 

eliberare 
Sloven

Comitetul de eliberare al slov e 
nilor din Triest au dresat un mesaj 
special guvernului Englez prin care 
cere să se revină asupra hotărî- 
rilor luate de Autoritățile militare 
aliate de a dizolva miliția populară 
organizată de acest comitet.

Mesajul apune cu astfel de ordo
nanțe fac ca poporul sloven să-și 
piardă încrederea în rezolvarea 
dreaptă a problemei.

primare din Deva
Apărării Patriotice

V

z

In numele elevelor
clasei a III-a

Mo?ăscu Anișoara
Am donat:
Morăscu Anișoara 1000
Comaniclu Maria 1000
Geta Radu 1000
Blum Iudtta 200
Manea Magnalena 100
Braga Sofia 121
Bunea Silvia 100
Brilog Constanța 210

Total 3731
r

tane obișnuită flagelului a medicii 
sovietici și personalul românesc 
care și-au făcut datoria aa plă
tit un dureros iribut.

Din valoroșii membrii al mi
siunii medicale sovietice Dr. 
Jullc Adrianove și agenta sani
tară Irina Ștefanova au căzut 
jertfe ale datoriei în cursul aces
tei nobile campanii.

Tot odată și-a pierdut viața 
agentul sanitar român Popescu. 
35% din personalul caravanei 
militare sanitare sovietice a con
tractat boala. La trecerea prin 
capitală a medicilor sovietici, li 
s’a făcut o primire călduroasă 
de către eelegații Apărării Pa
triotice.

Scriitorul Bernard Shaw 
sprijină un candidat 

comunist
Londra, 29 (Rador). — George Ber- 

naro Shaw a anunțat că sprijină can
didatura d-lui Palme Dutt, vicepreșe
dinte al" partidului comunist, care luptă 
împotriva d-lui Amery, ministru al 
Indlllor, în circumscripția Sparkbrook 
din Blrmlrgham.
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