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Rechizitoriul acuzatorilor publici și condamnarea
4 lot de criminali de războicelui de-al

pășește

In rechizitoriul rostit de acuzatorii 
publici Dna Alexandra Sldorovlcl arată 
că procesul desbătut în fața tribunalu
lui poporului nu este procesul, unor 
simpli criminali ci procesul însuși al 
fascismului privit prin faptele Iul și prin 
oamenii cari au săvârșit aceste bpte. 
Acuzații de eri și de azi precum șl a- 
cei care vor mai veni în fața judecății 
poporului sunt monștrii a căror fapte 
au îngrozit lumea. Pentru sistemul fas
cist pe care-l reprezentau erau însă 
oameni de bază, oameni cari ocupau 
posturi de răspundere.

GeDerab 1 Topor nu și-a pătat numai 
mâinile cu sângele a mii de victime 
dar mai are pe conștiință otrăvirea su
fletelor jandarmilor din subordine.

In trecut jandarmeria era folosită ca 
un Instrument de constrângere pentru 
popor însă în timpul lăsboiului de jaf 
și cotropire a fost folosită pentru ex
terminarea în massă a populației paș
nice. Astăzi însă jandarmeria 
pe o cale nouă. Ministrul de Interne 
al României democratice cere 
darmeria să fie expresiunea 
poporului de a-și vedea consolidate cu
ceririle iar sarcina jandaimeriei nu este 
nurrai de-a menține ordinea ci și mur
ea de lămurire a masselor de-a le arăta 
drumul nostru, căile pașolce de convie
țuire cu toate popoarele conlocuitoare.

După enumerarea faptelor comire de 
fiecare acuzat în parte și după termi
narea apărărilor, Tribunalul Poporului a 
rostit sentința in procesul crimlralilor 
de răsboi. Senzația zilei a fost introdu
cerea inculpatului Dindelega losif care 
s’a prezentat Tribunalul Poporului în 
acel moment.

Au f<~st rostite următoareI? pedepse;
1. Topor Ioan detențiune grea pe 

vlrță.
2. Orășanu Romeo 20 ani muncă 

silnică.
3. Botoiogă Ghecrghe muncă silnică 

pe viață.

ca jan- 
dorlnțt i

Chemarea Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Francez

>
După închiderea celui de al X- 

lea Congres al Partidului comunist 
Francez, acesta a lansat o chema
re către poporul francez în care 
printre altele spune:

Reclădirea Franței este sabota
tă, cu toate acestea Franța va 
ajunge o țară înfloritoare și cultu
rală Trebuesc pedepsiți toți crlmi-

silnică

muncă

silnică.

4 Loghin Constantin muncă 
pe v'ață.

5 Bărbulescu Ștefan 25 ani 
silnică.

6. Dan Nicolae 15 ani muncă
7. Iliuțlă Mihall 25 ani muncă silnică.
8. Daolelov Mihail 20 ani deten

țiune grea,
9. Qoldenberg Marcu închisoare co- 

recțională.

x/ ZIUA INTERNAȚIONALA a 
COOPERAȚIEI

La 1 iulie lumea întreagă a sărbă
torit ziua Internațională a Cooperației, 
pornită la încept modest de 28 munci
tori din Rochdale, mișcarea coopera
tistă a acestor oioneri s’a desvoltat 
cuprinzând zeci de milioane de membri 
in lumea întreagă.

Binefacerile cooperației s’au făcut 
simțite mai ale6 în momentele dificile 
cât;d economia suferea de pe urma 
reducerii producției da mărfuri desti
nate consumului popular. Restricțiile 
consumului în timp de război, care au 
făcut cu putință specula deșănțată a 
c rbilor nevoilor masselor, au pus pe 
primul plan organizarea distribuției 
măifurilor prin mijlocul cooperativelor 
și al economatelor.

Dacă economatele sunt constiuite pe 
lângă întreprinderi, pentru salariați, 
cooper-tivele au rolul să ajute marile 
pături rurale și orășenești la satisface
rea nevoitor lor economice urgente.

Atâta vreme cât reforma igrară nu 
era desăvârșită, cooperația țărănească 
lâncezea, deoarece micul plugar nu 
producea suficient pentru a putea livra 
și plețil, pentru a intra în circuitul 
economic.

♦

Aslăii condlțiunile obiective sunt cu

nalii de războiu în frunte cu 
Petain și Laval. Programul Fron
tului Național de rezistență trebuie 
înfăptuit întocmai. Cei 900 000 
de membrii de partid vor garanta 
înfăptuirea acestui program, in 
sfârșit chiamă Socialiștii la Unire 
pentru înfăptuirea programului 
comun.
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Patriotismul clasei 
)/ muncitoare

10. Maziliu Ioan muncă silnică pe 
viață.

Tuturor condamnațllor li se vor con
fisca si averile.

Poporul român i-a cu satisfacție act 
de sentința adusă și ajută la demasca
rea tuturor criminalilor de război pen
tru a spăla cu aceaste rușinea adusă 
poporului de acest criminali.

totul sch mbate în urma reformei ag
rare, leg ferată de guvernul Petru Gro- 
za. care a făcut țărănimea noastră pro
prietară pe pământul pe care-1 mun- 
r-ști. Măsurile luate de guvern și con
tribuția iosăș*  a mișcării cooperatiste 
put face pe țăran să dispună și de ce
lalalt mijloc de producție, inventarul 
agricol care va aduce o creștere puter
nică a producției agricole.

In cadrul acestei noui situații, miș
carea cooperatistă se prezintă ca un 
instrument potrivit de organizare eco
nomică a țărănimii.

Mișcarea cooperatistă trebue să 
preia asupra sa funcțiunile de aprovi
zionare a țăranilor cu articole necesare 
exploatării agricoale, cum sunt: mașini 
și unelte agricole, semințe selecționate, 
sfoară de manilla, sulfat de cupru, etc. 
precum și cu articolele necesare con
sumului gospodăresc, precum: b imba- 
curl, textile îmbrăcăminte, încălțăminte, 
petiol, sare, etc.

Deasemenl, mișcarea cooperatistă are 
menirea de a organiza desfacerea pro
duselor țăranilor în condițiile cele mal 
avantajoase pentru aceștia.

In ce privește orașele, avem de a- 
s» menea condițiunl sch mbate, care fac 
posibilă desvoltarea mișcării coopera
tiste.

Astăzi avem de a face cu o munci- 
tor'me organizată în sindicate, conști
ente de drepturile și libertățile sale, 
alături de care se aliniază straturile 
largi ale poporului. Aceste condlțluni 
obiective fac deci ca mișcarea coope
ratistă de consum să se poată desvolta.

Apoi în fruntea Statului se găsește 
un guvern de concentrare democratică 
în frunte cu dl dr. Petru Groza, care- 
șl intemeiază programul său de guver
nământ pe satisfacerea nevoilor masse
lor poporului, guvern care sprijină miș
carea cooperatistă românească șl înțe- 
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Regimurile, democratice de tristă me
morie ale Iul Maniu și Brătianu care 
au existat la noi înaintea războiulal 
precum șl regimurile dictatoriale fas- 
cisto-leglonare care le-au urmat, au în
cercat printr'o propagandă demagogică 
și mincinoasă să speculeze noțiunea de 
patriotism.

Toate nelegiuirile șl barbariile comise 
de aceștia împotriva clasei muncitoare 
împotriva poporulului întreg, a popoa
relor Uniunii Sovietice au fost acope
rite, sprijinite și încurajate de așa zisul 
naționalism.

Clasa muncitoare din România în 
frunte cu Partidul Comunist toți pa- 
trioții consecvenți, au fost calificați de 
aceștia ca dușmani al patriei lor.

Sub masca națională au Inventat și 
propagat ura de rassă, ura împotriva 
celorlate naționalități, sovinlsme, cea 
mai barbară teorie care a existat vreo
dată. Au aruncat poporul nostru în 
războiul de jaf șl cotropire contra inte
reselor sale împotriva Uniuneli Sov. țară 
pașnică, fapt care este o rușine în is
toria poporului român. Cu false lozinci 
ultra naționaliste au încercat să lege 
ochii poporului pentru a asigura do
minația moslerimil șl flnarței hrăpărețe 
fasciste dela noi din țară și a stăpâni
lor lor din Germania nazistă. Care 
sunt urmările tragice ale politicii dusă 
de aceștia — la baza căreia stă șovi
nismul barbar, — le simțim azi. Re
gimul lor s’a terminat dar ne au lăsat 
moștenire cea mal mizerabilă situație 
economică de pe urma căreia suferim 
șt azi. Cele 600 000 de victime căzute 
pe frontul Sovietic sunt deasemenea 
urmările tragice ale politicei antipopu
lare și antipatriotice dusă de el.

Altfel arată adevăratul patriotism 
consecvent al clasei muncitoare.

In Uniunea Sovietică clasa munci
toare în frunte cu P. C. a mobilizat 
tot poporul și atunci când hoardele 
fasciste au atacat mlșeltșie patria lor 
liberă au știut să răspundă cu dârzenie 
atacului deslânțuit. Pe front, în spatele 
frontului In uzine și pe ogoare popo
rul sovietic și-n arătat forța șl dragos
tea sa de patrie. Tot astfel în celelalte 
țări cotropite și ocupate vremelnic d< 
bestiile fasciste și hltlerlste clasa mun 
cltoare, Partidul Comunist, a fost aceh 
care a ținut sus steagul luptei pentri 
independența și libertatea popoarelo 
lor. In România înainte de 23 Aug. ș 
după aceea clasa muncitoare în frunt 
cu P. C. a fost acela care a fost im 
potriva războiului de jaf dus de anta 
nești împotriva voinței poporului româi 
a avertizat de pericolul care ne oștea 
ptH dacă România va continua să ri. 
mână până la urmă alături de gei 
mania lutleristă în războiul impotriv 
U.R S.S. După 23 August a sprijin 
războiul just care de astă dată a fo 
dus împotriva dușmanului comun t 
omenirii întregi. Lupta pentru o bur 
stare materială a întregului popor, 
țărănimii sărace pentru pământ este 
programul partidului Comunist. A aj 
lat țărănimea să t-a pământul moși 
resc, să-i procure unelte accesare pe, 
tru munca ogorului, la însămânțărl 

— Continuare in pag. 4 —
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UZINE-F ABRICI-MINE
Tineretul din Roșia Montană se 

organizează în O. T. P. R.
In^ziua de 29 Iunie a. c. a avut 

loc o mare adunare a tineretului, 
de toate categoriile sociale, pentru 
a pune bază și a se organiza in
O T P. R.

Prietenul Vasinca Virgil, deschie 
ședința propurând ca președinte 
de onoare pe prietenul lancu An
drei, care prin scurte cuvinte arată 
rolul organizației Tineretului Pro
gresist, din care nu trebuie să 
lipsească nici un tânăr conștient 
și cinstit.

Ia cuvântul prietenul Pop Ștefan 
care îndeamnă tot tineretul de a 
se înscrie în această organizație.

^Activitatea O.T.P.R.-ului la Baia de Crls
In ziua de 9 Iunie a. c. s’a 

pus bazele organizației Tineretului 
Progresist la Baia de Criș.

După ce s’a explicat tineretului 
rostul O.T.P.R - ului, s’a procedat 
la alegerea următorului comitet:
I. Mihuța — președinte; Benea 
Horia — secretar; Spadon R.- 
cassier; Sărac A., Mut A, Hrica 
A., Zimbran Ionel, Popa M., Ter- 
mea I, Spadon O, Boloț, Lucaci 
N. Coltor V, Benea P. și Lustra 
L. — membrii în comitet.

Cu această ocazie a luat cu
vântul prietenul Balița Victor, care

Formarea comisiei de Bacalaureat
din Deva

Pentru examenul de bacalaureat 
din sesiunea Iunie, ce se va ține 
la Deva, a fost formată următoa
rea comisie:

Președintele comisiei și limba 
română: Aron Damian, inspector 
generai.

Membri: D-na Ciuleanu, lic. de 
fete Alba-Iulia, franceză: Cornel 
Rusu, liceul de băieți Brad, Istorie; 
Valeria Bozac, Sibiu, Geografie;

Introducerea Cărții de muncă Ia personalul 
din serviciile casnice

Oficiul de Muncă, Plasare și Îndru
mare din Deva, (Palatul Administrație 
—Nou etaj III,), bazat pe dlspozițiu^ile 
enunțate de D. L., pentru evidența, 
plasare șl controlul personalului din 
serviciile casnice, publicat în Moni
torul Oficial No. 48 | 944 șl în con
formitate cu dispozițiile Deciziei Mi
nisteriale No. 18.819 din 12 Iunie 
1945, anunță pe această cale, pe pa- 
ronii care au In serviciul lor perso- 
ial casnic, că sunt obligați să procure 
ți să pună la dispoziția salariațllo- 
or. .DECLARAȚIILE PENTRU OBȚI
NEREA CĂRȚII DE MUNCĂ*  care 
ie vor complecta de personalul respec- 
lv, certificat de patroni șl se vor de

Prietenul Giurgm Ion, membru al 
Comitetului Regional, citește câte
va instrucțiuni referitor la organi
zarea tineretului în O T.P.R

Le sfârșitul ședinței se alege un 
comitet de inițiativă care va pune 
bazeie O.T.P.R.-ului în Roșia Mon
tană și care va alege apoi comi
tetul definitiv al O.T.P.R.-ului local.

Tineretul din Roșia Montană, a 
răspuns acestei chemări într’un 
număr foarte mare, promițând că 
vor depune toată forța lor tine
rească în măreața operă de refa
cere a țării.

prin câteva cu*  iute arată rolul cel 
are tineretul progresist în lupta 
pentru stârpirea fascismului și în 
ajutorarea la refacerea țării.

Tot tineretul din organizație se 
obligă a duce lupta pentru stârpirea 
ultimelor rămășițe fasciste și a 
depune tot efortul în opera de 
refacere a țării.

Faptul că în prima săptămână 
de activitate numărul membrilor 
s’a dublat arată că tineretul din 
Baia de Criș a înțeles pe deplin 
uriașa sarcină cere î-se pune în 
față.

Elena Fusu, dir. lic. de fete Deva, 
Filosofie; Alexandru Grozescu, lic. 
de băieți Deva, Matematici; Cle- 
menteanu Manolescu. lic. de fete 
Tg. Jiu, Latină; M. Lupeni, lic. 
de băieți Brad, St. Naț; și Ana
tomie Novososky, Pucioasa, Fizo- 
chimice.

Examenele încep în ziua de 6 
Iunie orele 8 dimineața, In localul 
liceului Decebal.

pune la Oficiul de Muncă, Plasare 
și îndrumarea Deva, în timpul cel mai 
scurt.

Introducerea cărții de muncă șl a- 
sigurarca, va trebui terminală până la 
15 August 1945, după care dată per
sonalul casnic găsit fără cartea men
ționată, va li sancționat conform legii.

informațiuni se vor da zilnic în o- 
rele de serviciu, la Oficiul de Plasare 
Deva, care va pune la dispoziția celor 
vizați toate Imprimatele necesare, con
tra taxă stabilită legal.

Toți patronii care au în serviciul 
lor personal casnic sunt Invitați să se 
prezinte de urgență la Oficiul de Pla
sare Deva.

La Lupeni s’a constituit Tineretul 
Pionier

La Lupeni în ziua de 24/VI 1945, 
s’a corstituif Tintreiul Pion?r. La 
această constituire au luat parte tineri 
școlari dela școlile: I, 2, 3 în localul 
școalei Nr. 3.

Din partea Tineretului Progresist au 
fost delegate: Prietena Telegredean 
luliana, și Filander Etelca.

Prietena Telegredean luliana dă un 
scurt istoric al evenimentelor și a 
clipelor grele prin care au trecut tine
rii în timpul Fascismului și arată calea 
de urmat tinerilor Pioneri.

Lupta pe care a dus-o Armata Roșie 
spune prietena Telegredean luliana, a 
fost lupta prztru desrobirea popoarelor 
și lupta pentru distrugerea Fascismului 
ca.e atâta amar de ani a căutat ca să 
vă otrăvească prin propaganda lor 
spre a nu iubi pe prietenul tău care 
aceleași suferințe a dus ca și tine.

La urmă Tinerii Pioneri au asigurat

t Minerii din Sâcărâmb în ajutorul răniților 
minerii din Săcărâmb au colec

tat suma de lei 30.900 ce a văr-
sat-o Apărării Patriotice din De
va, pentru a fi f Josită în ajutorul 
răniților.

Cu toate că minerii duc un 
traiu greu, trebuind să muncescă 
sub pământ, ei totu și n’au uitat 
pe acei ce și-au vărsat sângele 
pentru libertatea țării, pentru li
bertatea lor.

FESTIVALUL ARTISTIC AL UNIUNII FEMEILOR 
v MUNCITOARE DEVA
In seara zilei de 30 Iunie a, c. 

a avut loc în sala Teatrului Gh. 
Dima, un festival artistic, argani- 
zat de partidul Social Democrat 
— Uniunea Femeilor muncitoare — 
Deva, venitul fiind destinat pentru 
ajutorarea orfanilor și văduvelor 
de răsboiu.

In desfășurarea programului no
tăm următoarele puncte.:

Imnul Națiunilor Unite, intonat 
de muzica Reg. 3 Transmisiuni; 
Un prolog rostit de tov. Gârboveau 
Simion, Secretarul General al P.

Constituirea Comitetului de îniția- 
V-iva a Apărării Patriotice din 

1 comuna Nojag
Duminecă 1 Iulie a, c. a avut 

loc constituirea Comitetului de ini
țiativă al Apărării patriotice din 
comuna Nojrg.

Prietenul Maizel Petru, delega
tul Apărării patriotice Deva, care 
a fost însărcinat cu organizarea, 
a arătat sarcinile și munca ce va 

pe Prietenele delegate că îșl vor face 
datoria ca niște b1 ni Pioneri și vor 
urma calea pe care au pășit și pășesc 
Prietenii lor, din URSS.

Primăria Municipiului Aiba-Iulia
Nr. 3539/1945 Adm.

Publicațlune de concurs
Se face cunoscut că se publică con

curs pentru ocuparea posturilor de 
bibliotecar ajutor fără g.adații și om 
de serviciu cl. IV vacante la biblioteca 
Municipiului Alba-hil;a.

Amatorii, pot înainta cereri cu actele 
prevăzute de codul Funcționarilor Pu
blici până la 10 Iulie 1045, ora 13 
p. m.

Alba-klla, la 20 Iunie 1945 
Primar,
Constantin Dumitrescu

p. Secretar General, 
Dr. Androne Matei

Minerii știu că libertatea lor de 
azi, când lucrează pentru o Ro
mânie democrată, se datorește ce
lor cari au luptat contra fascis
mului liberând popoarele de sub 
jugul lui.

De aceia, au donat din puținul 
lor, pentru a alina suferințele a- 
celora cari i’au el berat de sub ju
gul fascismului.

S. D. jud. Hunedoara. Printre 
alte puncte remarcăm solo de 
vioară executat de d. Prof. Avram.

In partea a doua a programului 
remarcăm concertul de pian exe
cutat de d-na și d-l G. Sebok.

In punctul de încheiere tov. 
prof. Mihu vorbește despre .câte
va momente actuale" după care 
urmează un tablou vivant.

După terminarea programului 
artistic a urmat o serată dansantă 
în saloanele Cercului Civilo-Militar.

trebui depusă de această organi
zație, trecându-se apoi la alegerea 
următorului comitet:

Responsabilul Apărării Patriotice 
locale; Florea Aurel

Secretar: Ormindean Lazăr. 
Casier: Florea Gh.
Propagandă: Florea Marla.
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PREGĂTIRI IN VEDEREA SECERIȘULUI 
IN JUDEȚUL ALBA 
Centrele de mașini au fost Infl'nțate

In județul Alba pregătirilepen- 
tru seceriș sunt In toiu. Plugarii 
știu că poporul întreg așteaptă 
pâinea dela ei și depun sforțări 
pentru a executa la timp strânge
rea recoltei.

Pentru ca acesta munci să se 
poată executa cu ușurință, în ju
dețul Alba s’au luat măsuri din 
timp inființându-se următoarele 
centre de mașini agricole: Aiba- 
Iul a, Berchin, Sebeș, Câlnic, Pia
nul de Jos, Vinful de Jos, Uioara 
de sus și Cirguzel.

Aceste ceatre sunt înzestrate 
cu următoarele mașini agricole 
provenite din reforma agrară.

ALBA IULIA
Tractoare 2, locomotivă 1, plug 

tractor 1, semănătoare 1, seceră- 
toare legătoare 1, batoze 4, ele-
vator 1.

BERECH1N
Motor 

treer 4.
1, selector 1, batoze

SEBEȘ
Tractoare 5, motoare 4, semă

nătoare 4, secerătoare simple 4, 
batoze păioase 8.

CÂLNIC 

coaie și comune, însă se simte 
mare aevoe de curele. Această 
campanie a fost coidusă de «ng. 
Doboș Liviu șeful Bir. mașini a 
Camerei

APROVIZIONAREA CU 
CARBURANȚI

Pentru aprovizionarea garnitu
rilor de treer, Camera de Agri
cultură a adus direct 30.000 kgr. 
benzină ușoară. 15.000 kgr. ben
zină grea care s’a distribuit în 

0 mare adunare sătească la
Tărăfel-Brad

țenii din Tărățel, înțelegă
tori șl dornici de o prietenie ade
vărată cu Uniunea Sovietică, s’au 
adunat In ziua de 20 Iunie pentru 
a se sfătui cum să se procedeze 
pentru a aduce la îndeplinire con- 
dițiunile generosului armistițiu.

Având repartizată o cotă de 9 
vite pe comună, ei s’au hotărît 
ca aceste vite să fie cumpărate 
pe bani.

Suma necesară a fost reparti
zată pe cap de familie, urmând a 

întregime. 2600 kgr. vaselină pen
tru motoare în curs de distribuire.

Petrol și motorină s’a adus In 
cantități suficiente de către depo
zitele din Aiba-Iulia la Intervenția 
Camerei Agricole

Aceste măsuri luate ^de Camera 
de Agricultură Aiba-Iulia, dove
desc că ordinele Guvernului sunt 
executate întocmai, fapt care va 
asigura, îndeplinirea tuturor sarci
nilor, ce ne stau în față în mo
mentele de față.

fi încasată și folosită în scopul 
arătat.

Totodată s’a procedat la schim
barea comitetului de reformă ag
rară pe motiv de neactlvare'

Noul comitet ales și-a luat an
gajamentul, ca împreună cu cetă
țenii întregei comune, să desăvâr
șească reforma agrară conform le
gii dată de guvernul poporului în 
anul 1945, ținând seamă de inva
lizi, orfani și văduvile de război.

Lucrările agricole 
în jud. Alba

Harnicii plugari din județul Alba 
înțelegând cerința vremi; de a mă
ri producția pe ogare, muncesc din 
zor spre a duce la bun sfârșit 
lucrările agricole,

Astfel prima prașjlă a porum
bului a fost terminată, iar a doua 
e în curs de executare ajungând 
la un procent de 75 la sută.

Stropitul întâi la vii e terminat, 
în clipa de față se lucrează la 
stropitul al doilea efectuându-se 
40 la sută din suprafața totală a 
viilor,

Cositul întâi la lucernă și trifoi 
e terminat în întregime (sută la 
sută).

Regiunea Sebeș a fost bătută 
de grindină (piatră) In 3 rânduri, 
fiind distruse complet culturi, 
pășuni etc.

In locul culturilor distruse s’a 
semănat porumb timpuriu șl plante 
furagere, nelăsându-se nici un pe
tec de pământ neînsămânțat.

Vegetația cerealelor în acest ju
deț merge normal. Holdele sunt 
plivite iar plugarii se pregătesc 
în vederea secerișului.

Tractor 1, motoare 2, semănă
toare păioase 20, batoze treer 3,

V1NȚUL DE JOS

Tractor 1, vânturători 5, trioare 
4, semănătoare păioase 3, sece- 
râtoare legătoare 4, secerătoare 
simplă I, cositoare 5, batoze treer
2, elevatoare 2, semănătoare de 
îngrășăminte 3, extrapatoare 4, 
tăvălugi discuri 4, tăvălugi cu dinți
3, mașini de stropit vii 4, mașină 
uruit porumb 1, mașini tocat nu
treț 3.

CINGUZEL

Motor 1, pluguri tractoare 3, 
vânturătoare 1, trior I, semănă
toare păioase 2, secerătoare legă
toare I, cositoare 2, batoză treer 
1, elevator 1, semănătoare Ingră- 
șămmte 1, camion pentru tractor 
1, remorcă tractor I, exterpator 
1, tăvălugi discuri 3, cultivator I, 
manej 1, mașini stropit vii 4, ma
șină uruit porumb 1, mașini tocai 
nutr«ț 4, batoze trifoi 1.

REPARAREA MAȘINILOR 
AGRICOLE DEFECTE.

Mașinile agricole cari necesită 
mici reparațiuni, se execută la 
centfele de mașini, iar cele cari 
necesită reparațiuni mai mari, se 
execută în atelierele particulare a 
fabricilor Ocna Mureș, Solvay, Sa- 
linic și G. B. L. — Sebeș. — 

Batozele s’aa repartizat pe O-

Fabricarea rachiului din bucate 
trebue să înceteze

In lumea satelor noastre s’a 
răspândit de câteva timp, fabrica
rea rachiului din porumb și grâu. 
Fabricarea în unele sate, a luat 
avânt deosebit, amenințând în a- 
ceste timpuri grele, când atâțea 
doresc o bucățică de pâine sau 
mălai, cu terminarea puținelor re
zerve ce se mai găsesc. Cerce
tând pe teren cauzele, s’a putut 
constatat că țăranii fabrică nu nu
mai pentru casa lor, ci mai mult 
pentru a-l vinde.

Plugarii noștrii trebue să se 
gândească că pe unde a trecut 
răsboiul Hitlerist, totul este nimi
cit, totul este jefuit de cotropito
rii fasciști. Populația din aceste 
regiuni așteaptă ajutor. Copii stri
gă .pâine*.  Puternica noastră ve
cină, Uniunea Sovietică, în loc 
să ne pretindă conform convenției 
de armistițiu, ne-a dat bucate de 
la ea, spre a nu vedea populația 
înfometată Aceste bucate în loc 
să fie folosite ca hrană de toate 

zilele, sunt prefăcute în rachiu, 
de care ne putem lipsi în mo
mentul de față,

Plugarii noștri tebuie să înță-

Muncitorii dela atelierul Barza K au ajutat țăranii cu unelte
Pentru a veni în ajutorul țăra

nilor cu unelte agricole, muncitorii 
dela atelierul Barza de sub con
ducerea tov. Neagu Nicolae, au 
fabricai 70 sape, 3 pluguri, 10 
fiere de plug șl 15 hârlețe.

Aceste unelte au fost împărțite 
plugarilor din comunele Blăjeni, 
Mihăileni, Stânija și București prin 
sindicatul Crișcior.

Prin aceste fapte muncitorii au 
dat dovadă și de data aceasta că 
frăția între ei și țărani se întă
rește, se cimentează în ciuda tu
turor reacționarilor, cari nu văd 
cu ochi buni această înfrățire,

Muncitorii nu știu a vorbi multe 
în schimb faptele lor vorbesc mult 
de tot.

Plugarii au văzut șl s’au con- 

leagă aceste timpuri grele prin 
care trecem și să înceteze folo
sirea grâului și a porumbului pen
tru fabricarea rachiului.

vins că nu sunt singuri, că alătur 
de ei stă tot poporul în frunte cu 
muncitorimea.

Inaugurarea unul câmln 
\/de zi In comuna Crlstur
\ In ziua de 1 Iulie a. c a fost 
Inaugurat In comuna Cristur, un 
cămin de zi unde 50 de copil a 
mamelor muncitoare, vor găsi hra
nă șl îngrijire.

In cuvântul de deschidere prie
tena prof. lrimie lulîana a arătat 
importanța căminelor de zl, după 
care au mal vorbit: prietena Ittu 
Ferencz din partea A. P. Deva și 
un membru din partea A P. locale

Căminul funcționează cu Iod pe
re dela 2 Iulie a. c.
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• Dl Cliurchil primul ministru al Angliei a ținut ultimul discurs 
electoral înainte de ținerea alegerilor care au loc la 5 Iulie.

• Din 3,500 000 de evrei cât au fost în Polonia înaintea de înce
perea războiului azi au mai rămas 100.000.

• 33.000 de muncitori din industria de cattcteic din Anglia au de- 
• Iar.at greva ca protest împotriva salariilor slabe și pentru refuzul 
contract' lui colectiv de muncă de către patroni.

• 1150 de avioane Americane au aruncat mii de tone de bombe 
asupra contrelor industriale din Jrponia.

• Generalii Sovietici și Români care au lui t parte la ziua victoriei 
sărbătorită la Moscova s’au înapoiat în țară.

• Conferința Uniunii Patrloților a luat sfârșit. Dl. Prof P. Con
stant nescu lași a vorbit la închiderea congresului despre încadrarea 
Uniunii Patrloților în politica generală a țării.

O După înapoierea s’a la Praga Dl. Fieslinger președintele consi
liului de miniștri Celio-slovac a trimis o Telegramă Generalissimului Stalin 
în care scoate în evidență frăția popoarelor slave care s’a manifestat 
la conferințele avute și exprimă mulțumirile pentru ajutoarele economi
ce promite ptr. viitor. 4

Telegrame trimise de M. $. Regele 
Mihai și Generalissimul Stalin 

d-lui Dr. Petru Groza

Comerciant!! sunt datori să 
elibereze nota de vânzare

*

Ca răspuns telegramelor trimise 
de Dl Dr. Petru Groza președin
tele consiliului de Miniștri și pre
ședintele Frontului Plugarilor. Ma
iestatea Sa Regele Mihai I și

Ziua Internaționali a Cooperației
(Urmare din pag. 1)

lege să o întrebuințeze ca mijloace de 
reconstrucție economică a țării.

Deci, dacă există atât condițiunile 
obiective, eât și sprijinul și îndemnul 
Statului, nu rămâne decât ca înșiși co
operatorii să pomeasă acțiunea de des- 
voltare a mișcării cooperatiste.

Acest lucru a tost înțeles de coope
ratori.

începând dela 2 Iulie a. c. are 
loc o consfătuire a întregii mișcări 
cooperatiste românești în care se vor 
discuta toate problemele ce interesează 
mișcarea cooperatistă, pornlndu-se de 
la aducerea cooperației pe făgașul res
pectării principiilor cooperatiste și a 
creeril unui „sector cooperativ” în 
cidru1 economiei românești.

Salariile lucrătorilor din atelierele de 
croitorie, blănărie sl cismărie 

O precizare a Comisariatului General al prețurilor
Se atrage atențiunea patronilor 

atelierelor de croitorie, blănărie și 
cismărie că sunt obligați să plă
tească lucrătorilor din atelierele 
lor salariile prevăzute în Decizia 
Nr. 573 publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 282 din 5 Decembrie 
1944.

Cu începere dela I Aprilie 1945 
peste salariile plătite conform a- 
cestei Decizii se mai acordă și 

Generalismul Stalin au adresat 
Dlui Dr. Petru Groza telegrame 
prin care își exprimă mulțumirea 
și-i doresc succes In muncă.

Sărbătorirea Zilei Cooperației se pre
zintă deci pentru cooperatorii români 
nu numai sub lozinca victoriei Națiu
nilor Unite, alături de care se află și 
Româoia, și a construirii păcii, ci sub 
lozinca contribuției cooperației româ- 
neși la reconstrucția economiei noastre, 

Partidul Comunist din Româoia care 
a pus ca o sarcină principală membri
lor săi activitatea pentru înființarea 
cooperativelor și pentru desvoltarea 
mișcării cooperatiste în țară, salută, de 
ziua internațională a cooperației, pe 
toți cooperatorii din România, urându- 
le succes în munca lor constructivă, 
care contribue la stăvilirea speculei și 
a scumpete! și la normalizarea vieții 
economice.

Din „Scântea"

alocația de scumpete de 20.000 
lei, 15.000 lei sau 12.000 lei lunar 
conform Legii Nr. 348 publicată 
în monitorul Oficial Nr. 103 din 
3 Mal 1945 și deciziei Nr. 735 
publicată In Monitorul Oficial Nr. 
111 din 10 Mal 1945, precum și 
alocația de copii de 4(X)0 lei sau 
3000 lei de fiecare copil, potrivit 
legii Nr. 348/1945.

Direcțiunea controlului Prețuri
lor din comisariatul General al 
Prețurilor, aduce la cunoștința in
dustriașilor, comercianților cu ri
dicata sau amănuntul, persoanelor 
care fac acte izolate de comerț, 
meseriașilor și în general care fără 
a fl comerclanți desfășoară o ac
tivitate având de obiect lucrarea 
sau transformarea de produse ori 
măriuri sau prestațiuni și locațluni 
de bunuri sau servicii, precum și 
producătorilor, că In conformitate 
cu dispozițiunile art. 19 din legea 
nr. 351—1945 pentru reprimarea 
speculei ilicite și a sabotalului eco
nomic, sunt obligați a elibera note 
semnate pentru vânzările până la 
10.000 lei de produse sau mărfuri 
alimentare și până la 30000 lei 
pentru vânzări de alte produse și 
mărfuri, ori pentru prestațiuni sau 
locațiuni de bunuri și servicii.

Toți acei ce nu vor respecta

Partidele antifasciste și sindicatele 
pot activa în Germania

Berlin, — Corespondentul A- 
gențici T A S S transmite:

Ordonanța No. 2 dată de ma
reșalul Jukov, prin care se auto
riză activitatea partidelor antifas
ciste și se dă dreptul organiza
țiilor muncitorești să creeze sin
dicate, continuă să fie în centrul 
atențiunii populației diu capitala 
germană, — anunță coreiponden- 
tul ziarului TRUD.

Simultan cu formare partidelor 
democratice antifasciste se asistă 
acum și la renașterea mișcării 
sindicale în Germania pe baza 
unității democratice antifasciste. 
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dispozițiunile sus menționate se vor 
pepepsi cu închisoare corecțională 
dela 3 luni la 4 ani și cu amendă 
dela 50.000 lei la 1.000.000.

Progresul clasei 
muncitoare

(Urmare din pag. i-a) V
acum îi va ajuta la strângerea recoltei.

Acest patriotism nu vine însă nici 
un moment în contradicție cu interesele 
celorlalte popoare iubitoare de libertate. 
Din contră acest patriotism desbrăcat 
de șovinism și ura de rassă deschide 
calea frăției cu popoarele conlocuitoare, 
ajută la stabilirea relațiilor de priete
nie și înțelegere cu toate popoarele din 
jura hotarelor noastre și cu popoarele 
libere din toată lumea.

Patriotismul clasei muncitoare va fi 
deci un pilon de pace alături de cele
lalte, create la San Francisco spre binele 
lumii întregi.

După o îndelungată discuție, con
ducătorii mișcării sindicale germane 
au schițat, pentru prima oară, un 
program comun de acțiune. Peste 
300 de miliatnți sindicali, foști 
conducători și funcționari ai Con
federației generale a sindicatelor 
germane s’au adunat într’o sală a 
palatului de justiție pentru a dis
cuta textul apelului către luctă- 
torii din Berlin, alcătuit din comi
tetul sindical pregătitor din Ber
lin. Majoritatea celor de față au 
ieșit recent din lagărele de con
centrare și din închisori, de unde 
au fost eliberați de Armata Roșie.

Serbarea de sfârșit de an a 
liceului de fete Regina Maria Deva

In ziua de 29 Iunie orele 11 
a. c a avut lo« serbarea de sfâr
șit de an a liceului de fete Regi
na Maria din Deva, venitul rea 
Uzat fiind destinat pentru mări
rea fondului colon Hor de vară 
din țara Hufegului.

După executarea programului 
cultural, condus de noua directoare 
D-na Dr. Ftisu, a urmat premie
rea următoarelor eleve:

Cls. l-a Bădulescu Mihaela și 
Grecu Hortensia.

Cls. II a Lobonț Terezia
CI’. III a Săvulescu Getta

C*s.  IV-a Neag Aneta
Cla. V a Blaj Silvia Pr. III.
Cls. VI a Costâc Violeta și Mor- 

nescu Sanda
Cls Vll-a Conda Lidia
Cls. VIII a Lucescu Doina, pre

miată de onoare.

Cinema Progresul 
Sâmbâtft șl Duminică 

PARTIZANA 
mare film sovietic
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