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Conferința pe tară a Uniunii Patriofilor
Hotărîrile luate la conferință

In zilele de 30 Iunie 1 și 2 Iulie a a- 
vut loc conferința pe Țară a Uniunii 
Patrioțiiorjla care au luat parte și toți 
reprezentanții dia guvernul de concen
trare democratică ai Uniuqil Patriotilor: 
Dl. Dr. Bogdasar, 'ministrul sănătății. 
Dl Prof. P. Constau tinescu Iași* mi
nistrul propagandei, Părintele Burdu- 
cea, ministrul cultelor, dl Prof. Ing. 
Oh Nicolau, ministrul asigurărilor so- 
cia e, dl. Vlăd-:scu Răcoasa ministrul 
naționalităților. După dezbaterile avute 
s’au luat următoarele hotărlri crre a- 
firmă voința de luptă a acestei or
ganizații care după cum a spus Dl. 
P. Const. 1 ;i este necesară pentru 
drborLea definitivă a dușmanului care 
se svârcoleșt-, a fascismului și-a reac- 
țiunii sub toate formele lor.

Uniunea Patrioților organizație pa. 
triotlcă de massă, care face parte din 
Frootd Națimal Democratic și care 
este reprezentată in guvernul de con
centrare democratică Petru O roza, 
luptă pentru:

1. — Desvo'farea unui patriotism 
luminat pe linia Înaintașilor noștri lup
tători pentru libertate, dreptate, pro
gres șl irdep:ndență națională: Tudor 
Vladimirescu, Nicolae Bălceacu, M 
Kogălnlceanu, Avram lancu, ptc.

2. — Susținerea cu hotărîre a liber
tății presei, a întrunirilor, a dreptului 
de organizare, a libertății cultelor re
ligioase, dar este Împotriva a ordăril a- 
certor drepturi dușmanilor tinerei de- 
m rsrții române, fasciștilor și acelor 
care i-au susținut.

3. — Ridicarea conștiinței democra
tice ceătățenești prin Întronarea unei 
atrr sfere noul de cinste și interese 
pentru nevoile obișnuite. Lupta contra 
li< h i smu ui politic, a necinstei (bacși
șuri, șperțurl, favoritism, etc. P^ntrn 
o democrație nouă in spiritul vremuri
lor de astăzi și a interesului poporului 
român.

4. — Combaterea pro.agandei m n- 
clnoise, lupta contra svonurilor care 
caută destinarea poporului și sabota
rea reconstrucției economice.

5 — Colaborarea și prietenia cu 
popoarele conlocuitoare, combaterea 
urei de rasă de orice fe', a șovinismului.

•. — Lichidarea resturilor fascis
mului (legionarilor, antone sciem, nia 
ntștO, prin pedepsirea celor vinovați 
șl reeducarea celor inșelați.

7. — Epurația aparatului dî stat, a 
asociațiilor profesionale, a întreprinde
rilor de stat șl particulare.

* — Sprijinirea sindicatelor funcțio
na :hr publici și particulari prin cola
borare cu celelate sindicate in cadrul 
Confederației Generale a Muncii.

9. — întărirea legăturilor de prite- 
nle cu țările vecine și în deosebi cu 
Uniunea Sovietică.

10. — Popularizarea realizărilor gu
vernului Petru Groza și sprijinirea lui 
cu toate forțele. Miniștrii Uniunii Pa- 
Patrioților vor face toate eforturile ca 
să contribuie la desăvârșirea operei 
guvernului Petru Groza.

11. — Colaborarea cu toate forțele 
sincere democratice In cadrul bontu
lui Național Democrat și a guvernu
lui de largă concentrare democratică 
Petru Groza.

12. — Participarea activă la acțiu
nea gurernului pentru refacerea țării.

I. 9. Stalin
Popoarele Uniunii Sovietice au sa

lutat cri bucurie decretele Presldiumu- 
lul Sovietului Suprem prin care Ma
reșalului Stal in i s’a decernat pentru 
a doua oară ordinul .Victoria" i-s’a 
otribuit titlul d< Erou al Uniunii So
vietica si i-s'a confrrit gradul militar 
cel mai Înalt In Armata Roșie aceia 
de Oenoraliscim al Uniunii Sovietice.

Aceste decorații l-au fost decernate 
pentru meritele sale excepționale în 
făurirea Victoriei unice In iatoria răs- 
boalelor șl care se datore ște experien
țelor câștigate In luptele duse și clar- 
viziunil sale în domeniul, fenomenelor

PROFESORII PARHON SI SflVULESCU 
membrii al academiei ruse

Academicienii români cari au luat 
parte la 9erbărlle ținute la Moscova 
cu oczzla serbării a 220 ani dela în
temeierea academiei Ruse iau înapoiat 
in țard. Cu acest prilej academicienii 
români au făcut Importante declarații 
la o întrunire avută la sediul A R.L.U S.

Dtu>ă ce au subliniat Importanța 
acestei serbări pentru viitorul relațiilor 
culturale dintre popoare aduc la cunoș
tință cinstea care s’a făcut ponorului 
nostru prin numirea alor Prof. Parhon 
șl Săvulescn ca membrii al academiei 
ruse. Oamenii ele știință români s’au 
întâlnit aeolo cu A. I. Vlslnsky care 
s’a întreținut îndelung șl cordial cu 
savanțl români. Vlslnsky cu ocazia 
convorbirii a spus textual „Mă simt 
pe Jumătate român*. La serbarea ținută 
ia Kremlin au luat parte Generali sslmul

13. — Combaterea speculei și a 
s botajului prin aplicarea strică a legi
lor economice, lupta contra speculan
ților și a bursei negre.

14. — Aprovizionarea populației prin 
cooperative de consum, aprovizionare, 
producție, oficii de aprovizionare, bănci 
de credit și economate.

15. — Confiscarea averii criminali
lor de răsboi și impozite excepționale 
asupra profitorilor șl imăogățiților de 
răsboi.

16. — Impozite proporționale care 
să ajute aplicarea condițiilor de Ar- 
mistiț u în mod just.

— Continuare In pag. 4-3. —

părintele victoriei, făuritorul păcii
politice, economice și militare.

După lupteie conduse de Stalin în 
1918-20 în care a sdroblt toate ata
curile îndreptate împotriva tânărului 
stat socialist, Stalin a prevăzut că 
puteiea sovietică pentru a se putea 
apăra împotriva dușmanilor din afară 
pemtru a palea ridica nivelul de viață 
al coloctivității, pentru a înzestra a- 
gricultura sovietică cu ureltele nece
sare, trebae să treacă imediat la refa
cerea Industriei și la clădirea ei pe 
baze noi. Prin punerea accentului pe 
industria grea regimul sovietic a găsit

Stalin președintele Kallnin șl Molotov. 
Când președintele academiei Komarov 
sprijinit de secretarii săi a Intrat șl-a 
început să vorbească, Oenerallslsmul 
Stalin Conducătorul popoarelor Sovie
tice s’a ridicat In picioare șl a stat 
în această poziție până la terminarea 
cuvântării „Așa înțelege omul de stat 
sovietic să cinstească cultura. Acest 
gest nu se poale uita niciodată* au 
declarat academicienii Români. Prof. 
Țâțân care a fost la noi în țară a 
trimis cu această ocazie o cantitate 
de grâu pentru a fi semănat în locu
rile unde nu s’a cultivat aceasta nici
odată.

Vizita savanțllor noștrll în Uniunea 
Sovietică este an nou fapt care con- 
trlbue mult la strângerea relațiilor 
— prin cunoașterea reciprocă — cu 
marea noastră vecină U.R.S.S.
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APEL
CETĂ ȚENI,

ăzboiul împotriva celui mal 
barbar dușman al omenirii întregi 
s’a terminat prin victoria glo
rioaselor armate aliate în frunte 
cu armata popoarelor U. R. S. S.

O parte din ostășit care ne-au 
eliberat, ne-au tedat Ardealul de 
Nord, au eliberat împreună cu 
bravele armate române poporal 
Ceho Slovac se reîntorc în patria 
lor în cea mal perfectă disciplină, 
trec șl prin orașul nostru.

Tradiționala ospitalitate Româ
nească precum șl recunoștllnța 
noastră pentru eliberatorii noștrii 
de sub jugul fascist șl antonesclan 
ne obligă să le oferim pentru o 
zi, o noapte, adăpost în cămlnu- 
rile noastre.

Deaceea facem un călduros 
apel către toți locuitorii orașului 
Deva, Indiferent de naționalitate, 
religie și clasă socială, ca ort 
când sunt solicitați de acești bravi 
luptători pentru eliberarea popoa
relor să le acorde un loc unde 
să se odihnească, pentru ca a 
doua zi refăcuțl, cu noi forțe să 
poată continua drumul lung până 
la casele lor.

soluția cea mal bună pentru înfăpf 
rea acestor desiderate.

Astfel din 1931 — 1941 până la inc 
perea războiului pornit da jefuitorii h 
leriști Uniunea Sovietică a putut să- 
făurească armele necesare pentru 
putea opri hoardele nemțești.

Dar conducătorul U. S. n’a pus a 
centul numai pe mașină el a creat 
armată unică, o armată educată în sț 
ritul ideilor progresiste formați din o 
meni conștienți de valoarea omului 
egalității dintre popoare a libertății 
a culturii. Armata roșie a luptat i 
numai pentru apărarea libertăților s; 

primejduită de forțele cele mal tnt 
notate fasciste dar >u luptat și a a 
gurat victoria și pentru celelalte p 
poare prin sângele generos vărsat pe 
tru cauza dreptății.

Popoarele sovietice cari au dus 
spatele lor greul acestei lupte cari 
contribuit în cea mal mare parte 
zdrobirea dușmanului comun, sunt 
garanție și pentru pacea viitoare a ( 
rul baze s’au pus săptămânile treci 
la San-Francisco.

N’au trecut multe săptămâni de 
tunel de când oamenii cari au dc 
eșocul acestei conferințe au trâmbl 
în lume prin agenții lor gravele nel 
țelegeri ce ar exista între allați rafe 
tor la problemele păcii când conduc 
torul U. Sovietice a dat să se înțeles 
că prea scump au plătit Națiunile Un 
tributul păcii pentru a nu forma o ț 
tere care să asigure această pace.

Deaceea popoarele sovietice în aț 
clal șl popoarele lumii în general si 
recunoscătoare genialului conaucător 
U.R.S.S. îndrumătorul Istoriei pflrlnt 
victoriei șl făuritorul păcii.
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Fasciștii dela C.fl.PS. Baru Mare terorizează muncitorii
Au trecut atâtea luni de când clasa 

muncitoare a fost eliberată de sub ju
gul fascismului, totuși și azi se mai 
găsesc unelte ale urii, cari caută să 
continue și mai departe tratamentul a- 
cordat muncitorilor sub vechile regimuri 
de falșă democrație și sub regimurile 
de dicta tară.

La Baru Mare, există o exploatare a 
pădurilor In regia C. A. P. S.-ului. La 
această exploatare lucrează circa 300 
muncitori. Dintre acești muncitori nu
mai 60 sunt calificați. Muncitorii cali
ficați erau singurii înscriși la Casa Asi
gurărilor Sociale, restul fiind lâsați la 
voia întâmplării. întreprinderea — în 
caz de accidente sau boală — se obli
ga a întreține în spital — pe cheltu
iala ei — muncitorii necalificați, fără a 
mai fi înscriși ia Casa Argurărilor So
ciale, reprezentanții întreprinderei sus
ținând că există o convenție între ei șl 
Casa de As'gurări Sociale. Cerând con
firmarea celor susținute de întreprin
dere, Casa Asigurărilor Sociale Deva 
răspunde că această convenție nu a 
fost șl nu este făcută.

Muncitorii n’au primit salariul pe 2 
și 3 luni In urmă, cu toate că cei ca
lificați lucrează în acord, cu totil pres
tând — siliți — câte 21 ore de lucru 
pe zi fără a fi schimbați.

Concedierile abuzive se făceau aproa
pe zilnic, fără preavizul prevăzut de 
lege. Muncitorii accidentat! sau bolnavi 
erau dațt afară din serviciu, fără a mai 
ține seamă de obligația luată.

Magazia de alimente nu era aprovi
zionată cu articole de primă necesitate, 
muncitorii fiind obligați a fi la bunul 
plac al speculanților și ducând lipsuri 
In traiul zilnic.

Muncitorii calificați, necalificati și 
icenlcli erau bătuți de conducătorul Sil-
ric și clica lui de bătăuși cu niște drugi 
ie fier construlți special pentru această 
orturi.

S’au făcut Intre muncitori, Impo- 
riva Partidului Comuolst, a Sindi- 
atuiui și a regimului democratic.

Sesizați de aceste fapte barbare, pe- 
recute îotr'un stat liber și sub un regim 
lemocrat. O comisie mixtă formată din 
av. K6k6sir-eprerentantul Uniunel Con
tractori, lemn șl forestieră ; insp. Gâr- 
oveanu — reprezentantul Inspectora
tul Muncii Deva; Maior Damlan — 
'.omandantul legiune! jandarmi Hune- 
oara ; tov. Pârvu — președintele ca- 
lerei de muncă Petroșani; tov. Cristea 
ron — reprezentantul Comisiei locale 
etroșani; Insp. Rotea și lasp. Ivano- 
ici — reprezentanți al Inspectoratului 
|vic Deva-Orăștie s’au deplasat la fata 
•cului în ziua de 26 Iunie pentru sta- 
illrea neregulilor și a responsabilității.
Cercetările au fost făcute timp de 2 

le și două nopți constatându-se fap- 
le barbare, descrise mai sus, petre- 
ite la exploatarea forestieră C.A.P.S. 
îru-Mare si găsindu-se vinova{i con- 
jcătorul silvic Dioancă Iosif, șeful 
ișcărli ca'ei ferate silvice Ungureanu 
mion și picherul Lazăr Ivan, s’a In- 

cheiat un proces verbal în care se a- 
rată toate fărădelegile comise de rcești 
fasciști și criminali rămășițe ai regi
murilor de tristă memorie.

Reprezentant** Uniune! Construc
tori, lem, foresieră, Comisiei Sindicale 
Locale Petroșeni și Camera de Muncă 
Petroșeni au propus arestarea și inter
narea vinovatilor în lagăr, iar actele 
doveditoare ale vinovăției conducătoru
lui silvic Dioancă Iosif, să fie înaintate 
tribunalului Poporului pentru a fi ju
decat. Au msi propus ca magazionerul 
llea, dela magazia cu alimente a mun
citorilor dela CA.P.S. Baru-Mare să 
fie epurat, Iar cârciuma lui Negulescu 
Sofronie, care C6te la 30 pași distanță 
de poarta întreprinderii, să fie închisă.

Prefectul județului Hunedoara a ad
mis, la propunerea Inspectoratului Sil
vic Deva, ca sub escortă vinovății 6ă 
facă predarea serviciului, după care

Donații pentru coloniile de vară
\\Pentru copii minerilor din 
Valea Jiului, Apărarea Patrio
tică a înființat coloniile de vară, 
făcând un apel către toți cetă
țenii țării și către autorități de 
a sprijini această operă.

Astfel Liceul de fete ,Regina 
Maria“ Deva a donat suma de
lei 56 186 ; 6 buc. jucării șl 29 
volume cărți cu povești pentru 
copii donate de eleve ți corpul 
profesoral.

Școala reformată din Deva, 
a donat 6 volume cărți, 4 buc. 
jocuri distractive țl 2 păpuși.

Fabrica de țiglă și cărămidă din Oră știe 
și-a reluat activitatea

După ce Ar mal ele Roșii ne-au 
eliberat de sub jugul fascist, 
saboteurli dela fabrica de țiglă 
șt cărămidă din Orăștie, au în
chis fabrica lăsând pe drumuri 
circa 60 muncitori, încercând 
prin aceasta să saboteze reclă
direa țării.

Odată ca terminarea războ
iului, și trecând la refacerea 
țării, primarul comunei Orăștie 
tov Balomirl împreună cu tov 
Ciuidărescu, Budoiu și Baco A 
au muncit din răsputeri pentru 
a repune fabrica în stare de 
funcționare.

Pentru a preîntâmpina actele 
de sabotaj, tov. Baco a fost 
delegat cu supravegherea între- 
gei activ tățl a fabricei.

Muncitorii lucrează cu toată 
forța lor, mărind producția cu 
60 la sută față de anul trecut.

La fabrică a luat ființă nn 

ver fi judecați și internați în lagăr.
Acești criminali cari s’au făcut vim- 

vați de ridicarea libertății muncitorilor, 
n’au ce căuta în rândurile noastre. Va 
trebui să fie imediat judecați și sanc- 
țioti-t* exemplar, pentru a fi un exem
plar pentru ceialalți conducători de în
treprindere cari ar căuta să priveze 
muncitorimea de libertate și să distrugă 
unitatea muncitorească.

Azi când țara are nevoie de toate 
forțele pentru a fi refăcută, se impune 
din partea tuturor să muncim pentru 
acest scop, dând posibilități largi massei 
muncitorești de a participa la a.eastă 
operă uriașă.

Acei cari caută să distrugă unitatea 
muncitorească, trebuiesc Imediat de- 
mascați și judecați. Muncitorii nu vor 
sparge niciodată unitatea, căci știu din 
trecut, că numai usi(i vor învinge și 
își vor câștiga drepturile lor.

Liceal ladastrial de băep Deva, 
a donat suma de lei 9800, 8 
volume cărți și 1 pereche pingele 
colectate dela elevii liceului.

Prietena Angelica Solomon din 
Deva, donează pentru copil mi
nerilor din economiile ei 10 000 
lei, iar din biblioteca sa 16 vo
lume cărți pentru copii.

Prin aceste donațluni cei cari 
au participat își manifestă dra 
gostea lor față de acești copii 
al muncitorilor, cari vor avea 
ți el bucuria de a fi copii în 
aceste colonii de. vară înființate 
de Apărarea Patriotică.

ziar de perete, unde muncitorii 
pot citi ultimele știri interne și 
externe, precum să-și manifeste 
și ei produsele lor literere per
sonale.

Muncitorii din această fabrică 
sunt conștiențl de sporul lor în

Adunarea convocată de 
î\Membrii partidului Comunist din 
Hațeg, au întreprins o vie cam
panie în vederea «frângerii recoltei.

Astfel în ziaa de 24 Iunie s’au 
deplasat în comuna Vâlcele Bune 
spre a lămuri populația despre 
măsurile ce le-a luat guvernul 
pentru înfăptuirea lucrărilor agri
cole în clipa de față.

Li s’a vorbit de seceriș, de tre- 
erat și de felul cum vor fi vându
te bucatele prin copevative spre a 
nu Incănea în mâna speculanților.

Populația care a fost stoarsă

Adunarea generală a 
sindicatului unit C.F.R. 

Teiu$-(o$lariu
In ziua de 26 a. c. a avut loc adu

narea generală a Sindicatului Unit 
C. F. R. Teiaț-Coșlariu.

Ședința este prezidată de tov. Leonte 
Mihai, care deschide ședința, expunând 
motivele demisiei ve.hiuiui comitet al 
Sindicatului.

Se trece la alegerea noului comitet 
al Sindicatului, care este aprobat în 
unanimitate de întreaga adunare.

Tov. Chlra Dumitru, noul președinte 
al Sindicatului, mulțumește adunării — 
în au mele înteguiui comitet — de în
crederea acordată, luând angajamentul 
că va duce lupta Sindicală pe linia 
trasată la Congresul General Sindical 
din 26 Ianuarie a. c.

Tov. Leonte, arată sarcinile de viitor 
ale nouei conduceri și interesele per
manente ale clasei muncitoare și po
porului, îicheiad prin îndemnul la s - 
lidarltate a tuturor celora cari muncesc 
cu brațul sau cu mintea.

Întreaga adunare ovaționează înde- 
lsng pentru Mareșalul Stalin, Armatele 
Roșii eliberatoare, Armata Română de
mocrată, M. S. Regele și pentru con
ducătorii clasei muncitoare în frunte 
cu neînfricatul luptător tov. Gheorghiu- 
Dej

PRIMĂRIA ORAȘULUI DEVA
Comunicat

Toți locuitorii cari exercită comerț 
ambulant sunt obligați să aibe autori
zații eliberate de primărie pe bază de 
cerere, la care se anexează: extrasul 
de naștere, certificatul denaționalitate 
certificat dela cazier, că nu a fost 
pedepsit în ultimii 10 ani și un certi
ficat de bună purtare.

Secretar. SS ILIE G.

onera de reconstrucție a țării, 
deaceia vor lucra cu mai mult 
zel, căutând a fabrica cât mal 
multă țiglă și cărămidă, pentru 
a reface ceeace ne-au distrus 
dușmanul nostru de moarte: 
hitlerismul.

P. C. la Vălcele-Bune 
multă vreme de partidele istorice 
și de clica trădătorului Antonescu, 
a văzut un sprijin puternic în 
muncitorime In frunte cu Partidul 
Comunist și în guvernul poporului.

Acești locuitori cari au înțeles 
cerința vremii de azi, au rămas 
adânc Impresionați de faptul că 
astăzi se lucrează pentru binele 
poporului întreg.

El au făgăduit să sprijine gu
vernul de largă concentrare de- * 
cratică și să întărească legătura • 
cu muncitorii din fabrici și mine.
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OGOARE-MUNTI-PADURI
ar*

Al doilea transport de bumbac a 
sosit din Uniunea Sovietica

Comunicatul Comisiei de 
Reformă Agrară

Constnnți, port la Marea-Neag
ră, unde se opreau odinioară va
sele hitleriste pentru a ne lua pro
dusele, primește astăzi cu bucu
rie vapoarele Uniunii Sovietice 
care ne aduce bumbacul necesar 
populației.

Al doilea vapor sovietic numit 
„Dimitroff*, a sosit In portul Con
stanța, aducând 9354 baloturi 
bumbac în greutate de 1 milion 
437 mii Kgr.

Acest bumbac s’a repartizat la 
fabrici dând de lucru la zeci de 
muncitori ajutlod la refacerea 
grabnică a economiei țării.

Țărănimea care a fost în între
gime lipsită de acest articol pe 
vremea dictaturii antonesciene, as
tăzi va primi destul, câci bumba
cul va servi întâi interesele plu
garilor și numai o mică parte se 
va repartiza orășenilor.

Dece trebue vândut grâul prin I. N. C. 0.0. P.
al Coperaț’ei. Această măsură este 
o grea lovitură dată dositorilor 
de mărfuri, speculanților și profi
torilor de mărfuri, speculanților și 
profitorilor de tot felul. 

Scăpati de aceste lipitori, plu
garii vor duce tot grâul lor direct 
la coperativă și acolo vor primi 
banii In mână imediat, socotindu- 
se 800.000 lei vagonul, sau vor 
primi contravaloarea 
mărfuri ca: bumbac, 
furi, unelte agricole, 
turi și încălțăminte 

Iată marile foloase 
au plugarii vânzând grânele lor L . „ ........ A ~ _
N. c. o o. p uiui. Moa^ pe .Organizarea tineretului din Hațeg în O.T P.R 
cari nu le-au avut nici odată pâ- y *
■ă azi căci până acum speculanții In ziua de 1 Iulie a. c. a avut loc 

o adunare a tineretului din Hațeg, pen
tru a se organiza In O. T. P. R.

Din partea org. Deva a luat parte 
prietena Neta Almășan, cart după ce 
■e deschide ședința, la cuvântai ară
tând rostul organizației tineretului pro
gresist îndemnând tineretul a sa înscrie 
tntr’un număr cât mai mare.

Prietenul Schidu explcă rolul însem
nat al organizației pe tărâm cultural șl 
sportiv spunând că până acum tinere
tul era lăsat In voia soartei, dar acum 
el trebuie organizat și crescut In spiri
tul curat democrat, fără a mai face 
deosebire de clasă șl naționalitate.

Prietenul Jeledlnțan Cornel propune 
a se trece imediat la alegerea comite
tului de conducere.

In acest comitet sunt aleși: M. Schidu 
președinte; C. Jeledințan șl B. Kilvadi
— vice președinți; Tlmariu — secretar; 
L. Reingevurt șl V. IJdrea — casieri; 
Piroșca Kontza șl Gh Lngojan — pro
paganda; Eva Zuckermasdel și L. Kiș
— cenzori; B. G'osz — Sportul Popu
lar băețl; L. Hulpus — Sportul Popular 
fete; Sekel Irina — muzică; Tănăsescu 
— Cultural;

pradă,

acesta 
rușine

Suntem în plină vară, dogoarea 
soarelui arzător, lanurile de grâne 
se auresc pe zi ce trece. Bobul 
de grâu se Întărește, se coace, 
prinde miez și curând făina albă 
va asigura pâinea celor ce mun
cesc deia orașe și sate.

Dar în timp ce plugarii harnici 
își continuă truda lor, pentru a 
îndeplini nevoile ce apasă în urma 
anilor grei de teroare fascistă cât 
și în urma jafului războiului hit- 
lerist — speculanții și profitorii — 
asemeni unor animale de 
pândesc timpul secerișului.

In totdeauna, pe timpul 
speculanții jecmăneau fără 
și fără de pedeapsă, munca țăra
nilor.

EJ trimiteau prin sate oameni de 
ai lor și pe un preț de nimica 
sileau pe țărani să-și vândă pro
dusele și în special grâul. Și dacă 
în vremea din urmă speculanții 
au dat plugarilor bani mulți gră- 
mi iă, provocându-le iluzia că le 
cumpără marfa pe un preț bun, 
asta a fost cea mal grosolană în
șelătorie, căci țăranii mergând la 
târg să-și cumpere cele ce aveau 
nevoie, cu bani căpătați de pe 
munca unui an întreg, nu luau 
nici măcar pe sfert mărfurile tre
buincioase.

Ani și ani de zile au fost storșl 
plugarii de munca lor,mii și mii 
au fost aduși la sapă de lemn, 
siliți să-și vândă pământurile și 
aruncați în neagră mizerie

Guvernul poporului, Ieșit din 
vâltoarea luptelor pentru democra
ție, a venit cu măsuri drepte, me
nite a înlătura pe speculanți și 
profitori șl a hotărît ca tot grâul, 
împreună cu alte cereale mai de 
seamă, să fie vândute de către 
plugari numai Institutului Național

Cu ocazia congresului general 
al Frontului Plugarilor, țăranii și 
țărance din județul Hanedoara au 
vizitat câteva fabrici din București 
unde au văzut cum se lucrează 
primul transport de bumbac sosit 
în țară.

Acolo au putut vedea cum o 
muncitoare lucrează singură la o 
mașină cu zeci de fusuri ce se 
învârtesc automat. Bucuria lor a 
fost mare.

— .Pentru voi e, spuneau mun
citorii. Am lucrat 2400 kgr. și toa
tă cantitatea va fi trimisă Ia sate.

In curând o să vă puteți îm
brăca bine și eftin". I

Țărănimea hunedoreană văzând 
acest bumbac atât de prețios și-a 
dat seamă și s’a coavins că Uni-xJ 
unea Sovietică dă ajutor real, 
pentru refacerea economică a' 
țării.

■v

grâului In 
sare, chibri- 
petrol, țesă-

pe care le

erau liberii să jecmănească mun
ca lor.

In felul acesta, Interesele plugă- 
rlmiî sunt apărate In fața tuturor 
speculanților, căci produsele lor 
nu vor mai ajunge la bursa neagră, 
pentru a fi speculate în paguba 
țăranilor și muncitorilor dela orașe.

Vânzând grâul la I. N. C. O. 
O. P., plugarii vor împiedeca de
pozitarea lui de către speculanți, 
vor împiedeca înfometarea poporu
lui urmărită de rămășițele fasciste:

vor da posibilitate guvernului 
să cunoască toată cantitatea de 
cereale existentă pentru a putea 
pe viitor să facă o chibzuită îm
părțeală ;

vor ajuta guvernul în lupta sa 
împotriva celor ce vor să se îm
bogățească pe spinarea poporului 
muncitor dela sate și orașe. îm
potriva celor ce vor să flămân
zească poporul.

Lozinca trebue să fie: „Nici un 
bob de grâu vândut speculanților 
totul prin Coperative-.

Scânteia

Comisia centrală de reformă a- 
grară, cercetând în ședința zilelor 
de 27 și 28 iunie 1945, cererile 
și actele privitoare la declararea 
de ferme model din județul Hune
doara, a hotărît următoarele:

Pentru județul Hunedoara, ur
mătoarele cereri au fost reținute, 
spre cercetare de către delegații 
Comisiei centrale: Ocskay Ștefan, 
Ocskay Clementina născută Ma- 
riasy și Mariasy Ela, din corn. 
Simeria; dr. Aurel Vlad și soția 
Ana născută lancu, din corn Bo- 
bâlna.

In plasa Orăștie s’au făcut in* 
Xventarierea mașinilor agricole

Din Inițiativa Partidului Comu
nist s’a procedat la inventarierea 
mașinelor și uneltelor agricole, ne
cesare pentru strângerea recoltei 
în acea plasă. Inventarul agricol 
pe comuue aflându-se in bună 
stare este următorul:

AUREL-VLAICU
Batoze 3, tractoare 3, legătoare 

1, seceretoare simple 6, tăietoare 
iarbă 1.

ROMOS
Batoze 3, tractoare 2, tractor 

de reparat 1.
ORAȘTIE

Batoze 5, tractoare 3, locomo- 
bile 2.

întrucât sunt cazuri unde orga
nele care aplică reforma agrară, 
au lăsat proprietarilor întreaga 
moșie, deși au suprafețe mai mari 
de 150 ha., pentru motivul că 
aceștia au făcut cereri de fermă- 
model, se reamintesc dispozițiunile 
prevăzute în paragraful 5 din ins
trucțiunile din 21 Aprilie a c., 
date de Comisia centrală de re
formă agrară și anume că, privi
tor la cererile de fermă-model, 
reținute pentru cercetare, supra
fața ce trece peste 150 ha, intră 
în expropiere.

de
MARTINEȘTI

Batoze 1, tractor 1, mașini 
porumb 20.

TURMAȘ
Batoză 1, tractor 1, mașini 

porumb 15.
TAMAȘASA 

Mașini de porumb 20.

DANCUL-MARE 
Batoză 1, tractor 1, mașini 

porumb 10.
DANCUL-MIC 

Mașini do porumb 8, 
Aoeste mașini cari vor fi Între

buințate la strânderea recoltei, vor 
Înlesni cu mult munc țăranului.

de

de

Tineretul dtn Hațeg, conștient că 
numai prin unire și organizați, pot 
ajuta în opera de refacere a țării au 
pu« bazele O.Ț.P.R.-aiul, promițând că 
vor depune tot elanul lor tineresc pentru 
aducerea la îndeplinire a programului 
organizației tineretului progresist.

In Jud. Hunedoara s’au 
^înfinițat 5 centre de 

mașini agricole.
in momentul de față, problema 

care preocupă toată populația, e 
strângerea recoltei.'

Pentruca această lucrare să se 
poată executa cu ușurință, In ju
dețul nostru s’au înființat 5 centre 
de mașini agricole, cari vor func
ționa în Mintia, Călan, Orăștie, 
St.-Maria și Sânpetru. La aceste 
centre se vor repartiza 14 batoze 
și alte mașini agricole, după ce 
11 se vor face reparațiunile nece
sare.

Aceste batoze s;int provenite 
din reforma agrară și vor fl puse 
la dispoziția agricultorilor spre fo
losință.



ZORI NOI
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Congresul P N L. înfierează politica
lui Maniu și Bratianu

Gromiko ambasadorul U. J. la Wa
shington a sosit la Moscova

Congresul Partidului Național Liberal 
(inut zilele acestea la București a scos 
la iveală tot putregaiul care a caracte
rizat vechea conducere liberali în frunte 
cu Brătianu. Noul președinte al parti
dului Național Liberal d-l Gh. Tătărescu 
a Înfierat politica dușmănoasă. antipo
pulară dusă de d-l Brătianu care a 
legat partidul la remorca d-lui luliu 
Maniu șl care a torpilat ori ce încer
care făcută de forțele democratice pentru 
eș<rea României din Războiul im potriva 
U. R. S. 3, Au mers până într’acolo 
oamenii lui Maniu din Ministerul de 
Externe încât n’au remis telegrama de 
răspuns a guvernului sovietic în care

acesta se arăta dispus să trateze eșirea 
noastră din război. «Dacă această tele
gramă n'ar fl fost ascunsă a spus d-l 
Oh, Tltărescu în locul ofensivei din 
August a trupelor sovietise s’ar fi de
clanșat acțiunea conjugată sovieto-ro
mână șl s’ar fi cruțat astfel atâtea vieți 
sovietice șl românești

Tot așa șl după 23 August pe care 
au vrut iă-1 exploateze In interesele 
lor d-l Maniu și Brătianu au sabotat 
toate acțiunile de democratizare a țării 
precum și legiferarea reformei agrare.

Despre politica externă d-l Tătărescu 
a spus; Noi trebue să urmăm o poli
tică cu fa(a la Răsărit.

Ambasadorul U. S. în Statele 
Unite, d-l Gromiko care a luat 
parte la conferința dela San-Fran- 
cisko a plecat cu avionul la Mos
cova unde va face raportul con

ferinței Generalissimului Stalin după 
care va cere Sovietului suprem 
ratificarea, Chartei națiunilor unite 
semnată la San Francisco.

Uniunea Sovietică va lua parte la desbaterea 
problemei Tangerului

COMPLOT MILITAR IN FINLANDA

După cererea făcută de Uniunea 
Sovietică de-a participa la negocierile 
asupra statului Tangerului, guvernele 
Statelor-Unite, ale Mar ei Britanii și-a 
Franței au trimis o Invitație Guvernu
lui Sovietic să ia parte la aceste ne

gocieri. Aceasta conferință are scopu 
de-a curma situata înjustă a Tangeru
lui care a fost ocupat în anul 1940 
de către trupele Spaniole din ordinul 
lui Franco.

Un complot militar a fost des
coperit în Finlanda care se îndrep
ta împotriva guvernului. Militarii au 
fost arestați. Guvernul Finlandez 
a anunțat cu această ocazie că 
Comisia Aliatl de Control și-a 
pierdut toată încrederea în armata 
finlandezi. înainte de aceasta cu

câteva zile un grup de parlamentari 
finlandezi democrați au interpelat 
guvernul în care se Întreba printre 
altele dece toți acei cari au fost 
colaboratorii activi ai nemților nu 
sunt îndepărtați din viața publici 
șl din armată.

. f

Serbarea dată de Armata Roșie la Petroșani

ALEGERILE DIN ANGLIA
In Anglia alegerile pentru Camera 

Comunelor sânt în ears. Pentru cele 
600 de locuri au loit depun 1600 de 
candidaturi. Cele mai multe au fost 
depsie de partidul Laburist (muncito
resc) brttaefe care puae mari speriate 
fn rezultatei aneetor rlegeri. Resulartul

alegerilor va fi ad r la cuno|tiln|ă la 
26 Iulie când șl voturile a e ador mal 
îndepărtat! soldați vor fl adulate ș( 
numărate. Numărul locurilor în cameră 
era repartizat până acuma după cum 
urmează: Conservatori 158 locui, La
buriștii 163 locuri, Națicnal-LIberall 26.

RECUNOAȘTEREA GUVERNULUI POLONEZ
Guvernele Statelor Unite. Au- 

glid, Chinei țl Norvegiei au re
cunoscut guvernul P >lonez de 
Uniune Națională deia Varșovia. 
Astfel guvernul em’grantllor Polo

nezi dela Londra a pierdut orice 
sprijin din partea aliaților. Statele 
Unite și-au trimis ambasadorul lor 
la Varșovia.

Începând dela 23 Iunie 1945, au în
ceput să treacă prin orașul nostru în- 
torcându-se spre Patrie, o parte din 
victorioasele trupe de cavalerie ale 
armate! Roșii ce au luptat cot la cot 
cu trupele noastre pentru recucerirea 
Transilvaniei de Nord, a Budapestei și 
Vienei.

In ziua de 24 Iunie (duminecă) un 
detașament de cazaci sub comanda 
maiorului Pașin, cu ocazia serbării date 
la Moscova pentru întoarcerea vitezelor 
trupe a'.e Mareșalului Jucov, au dat ș* 

|a noi o frumoasă serbare Improvizată 
în câteva ore pe terenul de lângă aero
port (Livezenl) de către echipa culturală 
a detașamentului.

S’au remarcat jocurile specifice că- 
zăcești cu săbiile, cântece, J»zz stil 
Amtrlcao, coruri speciale, dansuri șl 
scenete comice, acrobații și glume foarte 
reușite.

Soldatul sovietic se arată a fi un 
mire amator de irtă șl cultură, formând

chiar din rândurile lor echipe teatrale 
cari prin programe bine studiate fac 
pe ceilalți să fie mulțumiți și să se 
simtă mai sprozpe de patile.

Întreg spectacolul a fost filmat și av 
luat parte în afară de os’așii Armatei 
Roșii un numeros public care și-a 
manifestat entuziasmul față de Armatei* 
Roșii eliberatoare prin participarea la 
această serbars într’un număr foarte 
mare. Corespondent

Primăria orașului reș d- județ Deva

COMUNICAT
— Toți pioprietaril instalațiilor de 

forjă cazane, 1. comotive de treer, mo
toare etc. sunt Incunoștințați, că între 
26 Iunie ș< 15 Iulie 1945, se va face 
de către un delegat la Secț. Industri
ale Arad verificarea instalațiilor ee le 
p sedă

p. Secretar, 
ILII GH.

Conferința pe tară a Uuniunii
r» STIfi’l SCURTE <

Patrioțllor
— Urmare din pag. • -* —

17 — Mărirea producției prin în
trebuințarea rațională a tuturor ener
giilor productive.

18 — Refacerea edilitară a ținutu
rilor devzitate prin stimularea inițiati
vei nsrtlculare și participarea statului.

I*1. — Rezolvarea problemei sani
tare. Repartizarea justă a medicilor ș 
farmaciștilor pe întinsul țării șl cre- 
larea de șc«lI sanitare pentru pregă
tiră cadrelor auxiliare sanitare (agenți 
ssni’sr', moașe, surori).

20. — Dnmosra tiza rea îovățământu- 
lal.

21. — Crearea gimnaziului unic 
gratuit și oblgatoriu.

22. Lupta contra analfabetismului.
23. — Dreplul la cultură universi

tară a învățătorilor șl seminariștilor.
24. — Crearea ateneelor populare 

căminelor culturare, universităților li
bere democratice pentru ridicarea ni
velului cultural al cetățenilor.

25. — Crearea bibliotecilor popu
lare.

26. Cupla cemună pestru binele 
patriei, a tuturor categoriilor sociale 
mijlocii, In deosebi a cărturarilor, în 
Jnfrâțlre cu muncitorimea și țărăni
mea.

• Dl Davis trimisul special al Dlal Truumaa la Londra va pleca 
curfi d la Postdem pentru a fl prezent la Conferința rfclor 3.
• Dl Kalinin președintele Prezldiumului Sovietului Suprem a primit 

audienți pe Dl. Soong Ministrul de Externe al Chinei.
• Primul Ministru finlandez Dl. Paslklvi după demonstrațiile făcute 

erl la Heltlnkl a spus că se va trece la anchetarea și pedepsirea sri- 
mlnalilor de războlu și a colaboraționiștilor.

O Dl. Macek fost prsșcd n.e al partidulai Țărănesc croat care a 
plecat din Țară a fost demascat șl exclus din partidul țărănesc.

• Guvernul de Unitate Națională din Varșovia a declarat că se 
vor face alegeri libere imediat după întoarcerea refuRiaților, expulza- 
țllor și a deportaților î i patrie.

• Generalul Mac Arthur comandantul trupelor americană din Ex
tremul Orient a anunțat printr’un ordin de zi sfârșitul luptelor din 
Fiiipine. K

• Guvernul Sovietic a aprobat formarea pe teritoriul ocupat da 
trupele Sovietice a unei organizații de tineret antifascist. Pftnft acuma 
sunt aprobate funcționarea de fl organizații antifasciste.
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