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Să desăvârșim unitatea clasei muncitoare X
Clasa muncitoare din România 

în jurul căreia se ad <nă toate for
țele democratice din țari pentru a putea 
realiza sarcinile ca'e stau in fața ei ș'.-a 
întregului pxor, pentru înlăturarea 
ultimelor rămășițe fasciste, refacerea și 
democraț ia :a țârii trebu1 să fie și ea 
emită.

AceasiA unlie care s’a înfăptuit d: 
fapt în Româaia la 1 Mai 1944 ptntru 
doborir-.a regimului f scist și care a 
fost torța m juru, căreia s’au adu at 
ș ccleiiiite orgamzațiuni demo-ia'ioe 
a contr bult la ieșirea Româaiei a n 
războiu D 23 August 1944. A împie
decat în.creările reacționare făcute de 
partidele istorice prin uneittle i< r pen- 
t u readucerea Rjmânlei u vechie re
gimuri de teroare. Va trebui să fdân- 
.cască ^ceasta unire pentru ca nici un 
muncitor să >u rămână st âin de lupta 
com. nă.

D.s g >r uniUtra cl.s.i inunciioaie 
nu sunt uumai vorb“ goale fâră 
conținut Ea trebue Infâpiu tă pe toate 
căile de crasa muncit .are chrnr peste 
cu^ul tuturor acelora care s. afișează 
că vorbesc in numele cl. 1 mun
citoare d ir care surit dușmanii a.ez
iți unități ded șt 1 clas 1 mun
citoare. ,rra mult a piât t rn n. tori- 
mea românea* ă pe tru gr-, ;n des- 
binării din trecut f..cute peste h b re
șele sale pentru a nu veghea .,zi dacă 
e nevoie chiar pri lupta de unitatea ei

Neî- fricatui luptător anii fascist Di <i- 
tr Jf care a demarat făiă frică încer
cările făcute de las* ișhi n< ți de-a 
compromite claia mucotoare ș Parti
dul Comunist a sp-.s despre r au aie? 
Frontului Unic Muncitoresc. ,Nu se 
poate să r.e facem iluzii că Frontul 
Unic Muncitoresc poate fi înfăptuit fără 
lup ă împotriva dușmandor iul, în rân
durile însâp a mișcării muncii,/rești..."

Acoi'< u ide lașa muncito r a fost 
ur.ită ac io unde a știut c-ir suni duș
manii ei adevărați ea a știut să lupte 
\mpotriva îofiibației fiacista car« a 
subminat In a.te tocuri a.eastă unitate.

Garanția înfăptuirii acestei unități a 
încep, t să se dovedească la ședințele 
de front unic muncitoresc ținute in 
ultimele z le pe întreg cuprinsul țării 
dar mai ales in cap.tîlă acoio unde 
exisiă o c asă muncitoare conștientă de 
rolul pe care-l are Iu luminarza nu- 
ssetor. Li S. T. B. s’a ținut o ș^d iță 
de Front Unic la care au luat parte 
miniștri subsecretari d- stat, membrii 
în comitetele Ctnl ale ale ambelor par
tide care au făcut declarații importante 

.despre unitatea și nevoile unității <|i 
sei muncitoare. S’a arătat în aceste 
ședințe ce înseamnă Frontul Unic Mun

citoresc care nu înseamnă numai uni
tatea acestor două partide muncitorești 
înseamnă unitatea îmregel clase mun
citoare chiar și a aceleia care nu este 
încad a ă în aceste part'de. Muncitori
mea îatreagă reprezintă o clasă care 
nu poate fi împărțita în două sau în 
mai multe

Numai reacț!onarii și fasciștii susțin 
că interesele unui muncitor se pot sa
tisface p ste interesele cdorlalți. 
Front'I Unic Muncitoresc în.heiat intre 
Comitetele Ceitrale ale partidelor So
cial Democrat și Comunist devine deci 
o r litate vie dacă se realizează șl de 
jos in sus prin luptă comună atât pe 
te:cn politi i cât și p teren sindical.

li fiecar ' fabrici în fiecare localitate

COMENTARIILE POSTULUI DE RADIO MOSCOVA 
în legătură cu decorarea M. S. Regelui

Un< din cele mai ample comen
tarii care evid nț'ază îns rouă ta 
teu ce se acordă în URSS înaltei 
distincții a ordate d - PrezldiumI 
Sovietului S prerr M S. Regelui 
Mihai I o font făci t de postui de 
Radio Moscovu care a spus urmă- 
toaele:

Decorarea Regelui Mihai I cu or- 
dii ul , Victoria" cea moi mare de
corație Sovietică subliniază vitejia 
cu care a pregătit Regele Mihai I 
răsturi area r gimtilul Antoneacian 
ia 23 Aug. 1944. A< um un an Ro- 
mâ le duea un război iiedn pt im- 
po <lva U S. ală uri de cotropitorii 
fas i.ti La 23 Aug datorită cura- 
julu și î ț lepciunii Regelui, Româ-

, S’a deschis colonia de vară 
X din Valea Jiului

aer, soare șl I mină, pentru copil minierilor

Ci o li>tr< ducere la des h-de.ea pri
mei c i de vară din V ilea-Ji lui, 
vrea ■ ?.i arăt care este situații copii
lor ■ : 1 această ngiune din punct de 
ved r; fizic șl ihn. Intelectual.

Cum în Valea-Jiului majoritatea lo
cuitori.or exercită o muncă din cele 
mai grele—munca Iii mină — tot așa 
majoritatea copiilor, o formează copii 
minierilor Casele unde locuiesc sunt 
înegrite de fum și aerul greu Încărcat 
cu praf de cărbuni. Trăiesc într’o 

V

1 nde exista muncitori comuniști și so
cial democrați, acest front unic de jos în 
sus trebue înființat. Membrii acestor 
p rtlde și clasa muncitoare să nu dea 
p ikjul reacționarilor să se infiltreze în 
partidele noast e numai pentru a dis- 
t uge această unitate.

Să luăm și aici exemplul muncitori
lor d!n VJea Jiului cari cu luni de zile 
ia inte în preajma zilei 1 Măi convo- 
când adunăn muncitorești de F. U. M. 
au înfăptuit acest front cemun unde 
mii șl mii de muncitoii la Petroșani, 
Vulcao, Lu perii, Petrila, Lonea și Anl- 
noasa au desbătut în adt nări ale 
ambelor partide problemele cele mai 
ar.ă'oare ale clasei muncitoare. La luptă 
deci pentru desăvârșirea și închegarea 
cât mal strâusa a Frontului Unic Mun
citoresc.

nia nu numai ci a ieșit din războiul 
anti-sovietic ci a întors armele îm
potriva liitleriștilor și Ungurilor 
care au mul rămas alături de nemți.

A fost >» acțiune curajoasă și 
bine pregătită. Nemții au fost încă 
târî, agenții SS-ului german mișu
nau in capitala țării La știrea ieșiri 
romănki din război hitJcriștii au 
reacționat putern c și cu furie bom
bardând capitala. Cu toate acestea 
ei n’au putut opri hotărârea fermă 
a poporului de-.'i scoate pe nemți 
afară din țară In momentul de 
față României îi Bunt larg deschise 
posibilitățile de refacere a țării, 
de relații prietenești cu U. S. șl 
cel lalte Națiuni Unite.

Reportaj de: Corndiu Buda
ma.e mizerie. Unsurile lor Iți sfâșie 
inima. Mulți dintre ei nu gustă laptele 
cu lunile de tHe, iar ouăle și untul 
sunt pentru el aproape necunoscute.

Din ancheta ce s’a întreprins, s’a 
constatat că: cen mal mare parte din 
acești copil sunt anemici țl lipsiți de 
viață, fiind predlspuși spre tuberculo
ză. Nu s’a găs't nici un caz excepțio
nal care să depășească greutate i nor
mală » copilului în raport cu vârsta.

(Conține?re tu paș. 2-a)

Joi, 12 Iulie 1945

Profitorii do război.
șl speculanții trebue * 

să plătească
Guvernul democratic român recunos

când sprijinul considerabil acordat de 
Uniunea Sovietică prin eliberarea noa
stră de sub jugul fascist, prin readu
cerea Nordului Ardealului în granițele 
țării, prin acordurile economice semna
te la Moscova nu poate răspunde de
cât prlntr’o politică sinceră și leală în 
relațiile cu marea noastră prietenă 
șl vecină U. S.

Primul lucru pe care trebue să-l 
facem pentru a dovedi această since
ritate și lealitate este executarea con
știincioasă a armistițiului. Ne referim 
aici la executarea clauielor economice 
ale armistițiului care arc două aspecte, 
întâi este îndatorirea care se referă 
la despăgubirea pentru distrugerile 
săvârșite pe teritoriul Sovietic care 
datorită faptului că Român'a a decla
rat lăzbolu Germaniei și Ungariei 
pagubele săvârșite nu vor fi plătite 
în întregime cl numai o parte și anu
me 300 milioane aolarl care cum a 
spus’o primul ministru Dr. Petru Groza 
echivalează cu pagubele pricinuite de 
armatele fasciste înir’uit singur oraș 
de ex. llarcov. In al doilea rând sunt 
lucrurile furate din U S de cotropi
tori fusclștl pe care guvernul român 
s’a obligat să le restituie în bună 
stare. Aceasta nu este numai o obli
gație impusă de armistițiu ci o datorie 
de onoare pentru poporul român de a 
nu ținea dm lucrurile jefuite dela un 
popor care deși învingător nu s’a 
gândit nici un moment la răzbunare.

Toate bunurile care trebuesc resti
tuite cum ar fi de exemplu animalele 
reprezintă un mic procent din totalul 
awmalelor de toate solurile pe care 
le datorăm. Armistițiul deci nu este 
In stare să îngreuneze serios viața 
noastră economică.

Guvernele reacționare din trecut șl 
agenții acestora cari au mal rămas 
nedesc.operiți In funcțiile publice In gu
vernul actual au făcut totul pentru a 
cauza greutăți mai ales pătur el țărănești 
și muncitorești în ex-cutarea condlțiu- 
nlior de armsblțlu. De exemplu 
să la ultima vacă a țăranului Iar 
moșierii cari aveau cu zecile să 
să nu sufere nimic. Acel cari au bene- 
llclat de pe urma Jafului Antonesclun 
sau pe spinarea muncitorului șl a 
săteanului au știut să se pună la adă
post șl de obligațiile ce decurg din 
sarcinile armistițiului.

Aceasta Insă nu le va merge până la 
capăt. Guvernul poporului sub preșe
dinția Dlul Di. litru Groza îl va 
pune sd plătească mat întâi el aceia 
care în decursul vieții lor nu au făcut 
decâl au profitat.

A spus-a limpede șt hotărât primul 
ministru al țării la congresul Frontul 
Plugarilor.

Partidele „Istorice", pătura flnan- 
cla' ă dr sus, moșlerimea, toți reacționa
ți au făcut tot ce le-a stai în putință 

ca să scape de sarcina acestor con- 
dițl ini șl să le treacă asupra munci
torului și a țăranului. Dar ceeacele-a 
reușit până acuma proft o ilor răz
boiului antl sovietic na le va mal 
merge de acum înainte

Vor trebui să plătească In primul 
rând ti. fefultorli șl Imbogățlțli de 
război vor trebui să deschidă casele 
să desfacă pungile, ei cari până acum 
s’au sustras dela aceste sarcini. Iar 
acel din aparatul de stat care vor 
mal încerca să saboteze hotărârile 
guvernului șt spiritul în care trebue 
aplicat armistițiul vor fi eliminați.
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Va deschis colonia de vară din Valea Jiului
— Urmare din pag. l-a —

Așa le trecea anii frumoși ai copilă
riei pe străzile îmbâcsite de praf și 
aer greu, în loame și mizerie, pericll- 
tân1u-L sănătatea în vi tor și totodată 
v gjroz'ia^ea vi toarelor brațe de muncă- 

l.iâ dece era necesar pentru el o 
viațî mal fericită, celace după cum 
ne-f arată șl faptele, a început a se 
re. zi numii azi când un guv rn a- 
devărat democratic—care poartă grijj 
muncitorilor—a luat conducerea țârii.

In drum spre colonie
La Sediul Regional al Apărării Pa- 

tr ot ce d n Deva se muncește întens. 
Ateli-.r I de croitorie e în mișcare. 
Sutele de hăinuțe, bluze sl pantaloni, 
•e ’ muițesc din moment în moment. 
Mâine se deschide .Colonia Voedod 
din Vaiea Itulul ți prima serie de 
200 .opii, care pleacă acolo trebuie 
Imb âcați. Di i uoe e părți mai sosesc 
încă pachete cu cărți de povești și 
jucării, care suat apoi încărcate împre
ună cu hainele In mașina de pe care 
putea-4 desprinde d a depărtare: .Co
lonia de vară pent-u copil din Valea- 
flului*.

La Hațeg am întâlnit altă mașină 
ca/e venea deLa Timișoara cu 27 ti
nere educatoare pentru copil din co
loniile de vară. O parte din ele au 
continuat drumul cu noi, Iar restul au 
râmai pentru coloniile din Țara Ha
țegului. Au făcut un curs special de 
6 luni în aceît sc:p la Timișoara, 
unde a i fost 70 eleve, dintre care 27 
au venit în Vaiea-Jiului, iar restul au 
fosț hnpărțite pe la căminele de zl 
din țară. Acest curs a foit predat la 
Apărarea Patriotică din Timișoira după 
cunoscuta metodă de Ingrlfirea copilu
lui „ Dr. Monteson”,

La Petroșani
Primele Impresii

Ca și la Deva 8 mașini de cusut 
confecționau haine, Sgomotui lor se 
amesteca cu sgomotui copiilor care 
umpluseră sălile. Dulapurile sunt pline 
cu haine noi, cu o etichetă care indică 
numărul anilor. Intr'alte dulapuri, sunt 
pantofi șl jucării. LI se împart haine.

— Niciodată n'am avut haine noi, 
spune un copil. De unde ești?., îl în
treb.

— Din Vulcan și acum mă duc la 
coloria „Voevod". Mămica șl tăflcu 
mi-a spus că acolo o să am mâncare 
bună și jucării.

— Dar unde e tăticu?
L creară, în mină și mămica în 

fabrică.
Alții erau ținuți de mână de mame

le tor, iar cei mai mari îngrij'au pe 
cel mic’.

— Mergem la coloniei., răsuna pre
tutindeni.

— Să nu-mi murdă eștl hăinuța— 
spune i o fetiță — Țineau la «ubți >ar9 
sărăcăciosul bagaj împachetai în vre
un ș rvet sau o cutie de carton. Când 
l-au așezat pe două rânduri, au înce
put să cânte... Erau emoționați.

Inaugurarea din sala Ca
zinoului

In f.ța autorltăflor dn localitate, 
publicului local și o parte din mamele 
copiilor a avut loc în sala Cazino Jui 
funcționarilor publici, Inaugurarea pri
mei colonii de vară pentru copil din 
Valea-Jiului.

Ia cuvântul de deschidere pr. Dr. 
Rădulescu rcsmosabriul Apărării Patrio
tice din localitate spune .Apărarea 
Patriotică Ișl face un punct de onoare 
șl mândrie.' Primii copil din Valea- 
f lutul pornesc pe d.umul de soare șl 
sănătate.

Pe lângă maternitate, cămine de x», 
contracte colective, guvernul Groza și 
prin acestea colonii caută să fie recu- 
nos.ător eroilor muncitori din Valea- 
Jiului, care au depus un efort supra
omenesc. Datorită m iticii neobosite a 
Apărării Patriotice, Partidului Comu
nist, contribuția Aslg. Sic ale, ne gâsim 
într’ua monrnt de reparație fațâ de 
trecut. , Față de cond țille in care 
trăiesc pd rlnțll, ro> ridicăm la lu
mină copil lor.

Am ’otâmpinat foarte multe greutăți 
până la realizarea aceasta a trebuit să 
ne I grijm dela îmbrăcăminte, până 
la periuța de dlnț', însă datorită mun
cii depuse șl concursului dat, am reu
șit să trecem poete toate.

In primul rând mulfurnim M, S. 
Regina Elena, care stă In fruntea a- 
cestei opere. Pe urma tuturor organi
zațiilor democratice și Instituțiilor pu
blice care au pus la dispoziția Apără
rii Patriotice bani și m j'oace de mun
că.

Urez copiilor vacanță FrumoasăI
Vorbește pr. Dr. Molnar, din partea 

Apărării Patriotice. Apărarea Patriotică 
sărbător ște astăzi primul succes al 
bătăliei pentru refacerea țării. In fața 
copiilor răsare astăzi, ai soare, alte 
perspective. Tot ceiace s’a realizat se 
datorește mai întâi de toate guvernu
lui instalat la 6 Martie. Se datorește 
eroicei armatei roș I, care prin vitejia 
el ne-a lăcut sa ajungem momentele 
de față. închei strigând: Trăiască pri
ma colonie din Valea-fiul nil

Cuvântarea D Dr. Pe’lcuda, din 
partea Of. As'g. Soc Petroșani.

RSsbniul care s’a pus in calea pro
gresului societății, a luat sfârșit. O- 
dată cu terminarea lui s’a năruit o 
lume veche șl s" naș’e altă nouă. Ne 
bucură mcă datorită terminării victorioase 
a răsbolulu1, rănile Iul au șl început Bă fie 
vindecat", datorită guvernului, care 
prin organizația Apărarea Patriotică, a 
îflicrls îâ programul său șl aceasta o- 
p-ră. Mln Asig. Soc. aduce o ușurare, 
prin cefe câteva zeci de milioane șl 
caută să ridice nivelul acelora care 
vor fi oamenii muncii de mâine șl re
prezentanții clasei muncitoare.

Războiul a adus copiilor boale șl 
foamete. In sceas'ă colonie de vară vor 
primi lumină, soare și educație. El 
vor fi cu un alt dor de viață. Le do
resc să plece ci voie bună șl să se 

întoarcă cu și mu multă voie bună 
acasă.

In numele mmnelor muncitoare vor
bește Crișan Maria. Saune printre a’- 
lele, „Astăzi svem marea bucurie să 
vedem primi copil — copii noștri — 
p'ecâod ia coloniile de vară organizate 
de Apărarea Patri tlcă, pentru copii 
minierilor din Valea-JIuluL A'estea 
colonii sunt încă un semn de grija pe 
care guvernul nostru, o poartă copii
lor noștri, pentrucă după ani de su
ferință să poată avei un trai mai 
bun.

Noi femeile suotem alături de Apă
rarea Patriotică și îi vom da tot spri
jinul.

O mamă din mulțime vrea să spu
nă câteva cuvinte. „Noi ne aducem a- 
minte cum am trăit în copilărie. Am 
umb’at goi și am hoinărit pe străzi, 
î i sch'mb copii noștri au astăzi haine 
noi și pleacă îa colonii de vară Me
dicii îi vor îngriji șl vor avea hrană 
și jucării Promitem că înrolate în rân
durile Aoărărll Patriotice vom contri
bui la vindecarea rănilor cauzate de 
răsboiu**.

D. Dr. Romalo din partea Soc. Pe
troșani mulțumește Apărării Patriotice 
pentru realizarea acestei colonii, ca o 
dovadă p-ntru griji ce o poartă pen
tru muncitorii minieri.

Mal la cuvântul părintele reformat 
care spune: In țara noastiă s’a făcut 
o schimbare — o schimbare înspre bine 
—Pe lângă căminul de zi din locali'a- 
te vedem încă o realizare în plus. 
Erl ccpll muncitorilor se pierdeau în 
fumul și praful din Vala-Jiulul fără 
nici-o grijă.

Către copil: Voi veți merge acolo 
unde veți avea alt soare șl att aer.

Să mergem înainte pe acest drum, 
pentru :ă dacă poporul este sănătos 
e»fe șl țara șl neamul.

Un reprezentant al Uniunii maghia
re mulțumește pt, realizarea acestei 
opere șl pentru munca depusă, oferind 
tot sprijinul.

In ultima cuv. D. Bodea prim-pre- 
tor, înrhcle“. Deși gr-utățlle au fost 
multe, totuși au fost învinse prin mun
ca acelora care s’au înrolat în Apăra
rea Patriotică, datorită cărora copil 
din faț i noastră pășesc pe drumul de 
■oare șl lumină.

Lacrlmele mamelor se amestecau cu 
zâmbetul copiilor Până acum am au
zit numai vorbe — spunea o mamă— 
Iar ari vedem fapte. Copii noștri sunt 
îmbrăcați cu haine șl ghete noi. Sun
tem sigure că și d.' — acum înainte 
vor fl îflgrlj’țl.

Ii părăsim cu Inima fericită!

Continuare in numârut viitor

Riroul advocaVa*
Bergfeld Samoll 

s’a mutat în sfada 4. 
Vlaicu nr. II. (Casa

Shultz)

/ Turneul echipei 
de teatru muncitoresc 

din Dev?
In zilele de 7 și 8 Iulie a.c. echipa de 

teatru a Comisiei locale sindicale Deva, 
a dat câte un spectacol la Orăștie șt 
Ș bot cu piesa „Muncitori în luptă“ 
scrisă de cunoscutul art’st Lapteș C.

Piesa în prima parte arată viața 
muncitorului sub regimurile de falsă 
democrație și dictatură, când muncito
rul era obligat să muncească p nt-.u a 
ump'e buzunarele unei clici de profi
tori. In p.rrtca doua și a treia ne arată 
lupta muncitorilor pentru organizarea și 
pentru revendicarea drepturilor sale 
pentru a avea un trai mai bun. Mun
citorii reușesc a se organizi îa Sindi
cate și a-și câștiga drepturile cerute.

Sub conducerea de scenă a autoru
lui, piesa a fost bine interpretată de 
către prietenele Lapteș M., Petric Ra- 
flla și tov. Răsiga, Haoc, Mariș, Kovacs 
și Pisano, culegând aplauze la scenă 
deschisă.

înainte de începerea spectacolelor 
tov. Grofu, a ținut o scurtă alocațiune, 
a’ăiând viața de mizerie a muncitorilor, 
sub regimurile de tristă memorie, când 
erau forțați a lucra sub teroarea l>alc> 
netelor și viața dela 23 August până 
în prezeut când muncitorii organizați 
in sindicate au reușit să-și câștige re
vendicările pentru un trai mai bun.

In continuare arată rostul formării 
echipelor teatrale muncitorești, pentrucă 
nivelul cultural al munaitorllor să fie 
cât mal ridicat. Formând aceite echipe 
— spune tov. Grofu — arătăm că pu
tem lucra t t atât de bine ș’ pe tărâ
mul cultural ca șl pe cel al producției.

In încheiere îndeamnă muncitorii a-și 
form», în cadrul sindicatelor, aceite 
echipe cari îl vor delecta pe el șl pe 
toți cetățenii din jurul lor.
Muncitorii nc dovedesc încă odaFt că 

pot face teatru muncitoresc, pentru 
muncitori, muncind pentru delectarea 
tovarășilor cari la rândul lor muncesc 
pentru realizarea măreței opere de re
facere a țării.

Poliția de reședință Deva 
Biroul Judiciar

ANUNȚ
Persoana care în luna Februarie a. 

c, a cumpărat în dreptul Cercului M - 
litaro-Clvil din acest oraș un ceas de 
argint . u lanț de argint, dela individul 
Dud loan din comuna Luncolul-de-Sus, 
jud. Hunedoara. Este Invitat a se pre
zenta împreună cu lucrurile do mai 
sus la poliția de reședință Deva, biroul 
judiciar, ffflrucât atât ceasul cât șl lan
țul provm din furt, săvârșit în dauna 
locuitorului Varda Filip din Deva, sfr, 
Mărflștl nr. 7.

Atragem atențiunea cumpărătorului 
că, auto ui furt» Iul este arestat șl pc 
baza indicați lor date de acesta, prsoa 
na care a cumpărat obiectele de mal 
s is cu suma de lei 17.ooo este ptf 
punctul de a fl Identificat.
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-= OGOARE-MUNȚI-PAUURI —-
Stațiunile de mașini agricole și 
tractoare în Uniunea Sovietică
Sovietele au moștenit dela Risii ț*i- 

ririă o econcmie sgHaolă foarte în.i- 
pn a‘ă, bazată pe muncn cu b'ațrie.

Pentru a ușura munca țăranulu’, 
sta ul sovietic a îmoânzit tot teritoriu’, 
U turui Sovietice cu nenumărate st runi 
de mașiai agricol? din cele ma< mo
deme.

I< 1939 în U alunea Sov’etică exis
tau numai 158 de stațiuni d- mașini 
agi cole; Iar In 1940 numărul l >r a 
aj vs la aproape 7 000

I i scurt timp Uriimea Sov etică, din 
ța'ă cu economie agrico'ă înapo’ată, 
a aj jos să a bă cea mai mecaniza'ă 
ag cu'tură d’n !um“

Firtrare stațiune de maș’ni agricole, 
are câteva zeci de tractoare și inven
tar agrLol atașabl la tract ară, suto- 
vehicule etc. F.ecire s<ațiune a e un 
atdier de reparație ș'-un depozit de 
p°îroi pentru păs ia a carburanților. 
Stațiunea de mașini agricole e condusă 
de un dpector n"m’t d* Comisarul Po- 
po ului pentru Agricultură al U.R.S.5- 
ului.

Serbare organizată de 
Apărarea Patriotică din 

Alba-Iulia
In ziua de 25 Imie a. c a avut 

loc o serbare câmpenească în gră- 
dira Burger din Alba-lul a organi
zată d Apărarea Patriotică din 
Lealitate.

Serbarea a continuat cu dans 
până In zorii zilei.

S’a realizat un venit de 650.000 
lei, care va fi întrebuințat pentru 
înființarea unui cămin de zl, unde 
cr pil muncitorilor vor primi o ln- 
g ijire deosebită.

V
Plugarii din plasa Orăștie în plină organizare

Organizația Frontului Plugarilor 
se întărește pe zi ce trece.

Plugărim°a din plasa Orăstie, 
văzând că Frontul Pîugari’or este 
singura organizație țărănească care 
luptă ppntru interesele muncitorilor 
de pe ogoare, se organizează pen
tru a duce lupta contra dușmani
lor poporului Astf J în timpul de
la 14 până la 26 Iunie, în această 
plasă s’au organizat următoarele 
comune: Pricaz, Turdaș, Jeledinți, 
Tămășasa, Tnrmaș și Mărtinești.

Femeile antifasciste din Aiud sprijină x 
coloniile de vară

Femeile antifasc’ste din Aiud ajută 
la opera de sprijinire a copilului.

li acest scop, ele au o ganizat 
o serbare câmpenească în ziua de 
I Iulie, cu program cultural, iar 
venitul a fost destinat coloniilor

Tractorișt’ sunt pregătiți di către 
stațiunii d? mașini agricole, ch’ar dintre 
țărani.

la anul 1938 erau: 990 m>i tracto
riști, 225 mii se'vanțl; 180 mii de șo
feri; 92 mii de mecanici. Afară de aceas
ta, sute de mii de țărani ș! țărance 
lucrează ca ajutoare la aceste mașid 
agricole, puse în m’șcare cu ajutorul 
tractoarelor.

Țărănimea sovietică pe tot întinsul 
țării se ser^ște de aces’e mașini agri
cole cu ij jtorul că ora a reușit să des- 
țelin> ască suprafețe întinse de pământ, 
să are mai adânc și să reducă timpul 
munc lor rgricoie. Pî urma mecanizării 
agriculturii, suprafețele însămânțate în 
U îlunea sovietică au crescut cu 24 
milioane hectare numii în 10 ani, adică 
din V'28 până în 1938 Iar racolta, pe 
v'vmea Rusiei țariste 1913 era de 801 
milioane quintale pe an; în 1937 a 
ajuns la 1 nvllard 203 mlioane quintale 
(1 q intal are 100 kgr).

In 1922 și 1925 când agricultura 
sovietică nu era încă mecan'zată, un 
om producea 31 kg. Jucate fă‘ându-se 
socotea'ă pe o singură zi Du"ă me- 
canizwrea agriculturii (193Î) un om a 
ajjns să producă pe zl 98 kgr. de bu
cate. Deci cu aj itorul mașinilor, omul 
a ajuns să producă de trei ori mal 
mult.

In timpul răsboiului contra Germa
niei hltleriste, tractoriștii au fost mo
bilizați, Iar în locul lor au f ist puse 
femei cari au învățat rep*de această 
meserie.

D ipă isgorlrea hltleriștilor d'n teri
toriile ocupate, toate stațiunile de ma
șini au fost puse la punct, iar astăzi 
populația se poate servi de eh pentru 
mărirea prud icțlel de cereale, Înlătu
rând lipsurile pricinuit? de cotropitori. 

(Bxtras din Grmul Noul

Acești săteni și-au ales câte 
un comitet al Frontului Plugarilor 
cari se compune din 7—11 mem
brii având câte un președinte în 
fruntea organizației.

înscrierile continui pe zi ce frece, 
plugarii se organizează. Ei sunt che
mați să-și hotărască singuri soarta 
lor, sunt hotărâți să sprijine gu
vernul de largă concentrare demo
cratică, primul guvern care susține 
într’adevăr interesele poporului.

de vară.
Totodată și au luat angajamen

tul ca «;ă formeze ech pe de femei 
pentru a ajuta țărănimea în opera 
de strângerea recoltei.

Exemplul lor e vrednic de urmat.

Ma e adunare a Apărării Patriotice pentru 
/ alegerea comitetului Județean 
/i In vederea pregătirii congresului

D iminecă 8 Iulie a. c. — a avut 
loc o mare întrunire a Apărării Patrio
tice, cu membrii șl reprezentanții or
ganizațiilor d’n județul Hunedoara pen
tru alegerea comitetului Județean.

Întrunirea a avut ioc în sala festivă 
a Prefecturii Județului, unde au par
ticipat un număr foarte mare de mem
brii din toate organizațiile Apărării Pa
triotice d'n Județ

Ii cuvântul de deschidere prietenul 
Cornelia Buda d’n partea A.P. a trecut 
în rev stă evenimentul? dn’a deslănțuirea 
războiului' hitlerlst până la victoria fi
nală, spunând printre altele: Acum în 
fața noastră ae deschide perioada des- 
voltării pașnice și a reconstrucției. Pro
blema care ne preocupă ?cum, este 
refacerea țării și lecuirea rănilor de 
rătboiu. Apărării Patrlorice îi revio 
aceste sarcini Deci legați de această 
organizație să contribuim cu toții la

IN CURÂND LA CINEMA PROGRESUL

Copilul poporului Zoia
In primele zile ale lunci De

cembrie 1941, în sătulețul Petriș- 
cevo, cotropitorii nemți au execu
tat o tânără fată. O partizană. 
Nu și-a spus numele Nimeni nu 
știa cine este și de unde vine. 
Puțin timp înainte un partizan o 
întâlnise într'o pădure. Au intrat 
amândoi într’o colibă pentru a se 
încălzi. Fata își zicea Tania.

Din ziua apariției sale în co
libă, partizanii localnici n’au mai 
întâlnit’o Știau însă că undeva, 
p in apropiere, împreună cu el, 
activează tovarășa Taina.

După moartea ei sătenii din 
Petrișcevo au aflat că se numește 
Zoia Kosmodemlanskaia. Era din 
Moscova, avea 18 ani, și s’a în
rolat în rândurile partizanilor pen
tru a lupta la eliberarea Patriei.

A plecat de acasă, după ce 
și-a spus gândul mamei sale, tre
când liniile inamicului, ajungând 
astfel în spatele frontului.

A luat parte la toate luptele 
duse de partizani, până când 
înfr’o zi a fost prinsă pe când 
voia să dea foc unui cantonament 
nemțesc

;<Dela tineretul Progresist din Bala de (rlș
Astăzi 3 Iulie 1945 f avut loc în Secția Culturală Maqu Azare șl Scc-

localul Școalei Tehnice Industriale o 
ședință a Organizației Tineretului Pro
gresist din localitate, Ia care au par
ticipat toți m mbri, în frunte cu Co
mitetul d? Inltlațivă. La ordinea zilei a 
fost organizarea definitivă șl sa* ales 
următorul Comitet: Președinte: Spadon 
Roman, Vlce-prcședințe: Hențiu VÎjtor, 
Secretar: Benea Horla, Secția munci
tori: Temneak Oheorghe, Secția elevi; 
Rusu Gh. loan, Secția nlonerl Sârbu 
Lazăr, Secția Financiară: B altor Ignat, 

făurirea unei vieți mal bune.
S’au citit șl raporturile responsabililor 

din J ideț, după care prietena Clara 
Ho tlg, a arătat care sunt sarcinile 
Apărării Patriotice pe vl’tor, arătând 
în acelaș timp șl realizările, accentuând 
munca depusă până în pragul deschi
derii coloniilor de vară.

S’a trecut la constituirea comitetului 
Județean. Au fost aleși următorii: 
Maria Dr. Drăgan, Pop Adrian, Col. 
Ranca, Col. Ciobotariu, Ldvy Alexandru, 
Lt. Doroga. Dr. Grunfeid Heinrich, 
Corneliu Buda, Dr. Caba Emil, Dr. 
Mlșac Ștefan, B rgfeid Samoil, Irimie 
luliana, M rizăl Petru, Sopoc Iosif, 
Dividovid Pepi și Hirsch Adela

S’au aks și membrii dehgațl din 
județ, psntru parilc'parea la ai'gerea 
comitetului Regional și a celor care 
vor participa la congresul dela 1 Au
gust 1945, care va avea Ioc Duminecă 
15 Iulie a. c.

A fost arestată, supusă la cele 
mai groaznice chinuri, dar Zoia a 
suportat cu mândrie toate chinu
rile, răspunzând:

„Nu știu nimic... Nu vă spun 
nimic".

A fost osândită la moarte prin 
spânzurătoare, la execuție fiind 
ob’igați a asista toți locuitorii 
satului.

Zoia le-a strigat liniștită: „To
varăși, nu ml-e teamă de moarte, 
este o fericire să mori pentru 
eliberarea poporului tău". In clipa 
când ștreangul ii era trecut In 
jurul gâtului, cu un ultim efort 
Zoia a adăugat:

„Tovarăși luptați. Să nu vă 
temeți Stalln e cu noi. Stalin va 
veni...

... Și undeva pe întinderea albă 
a zănt zilor un mormânt a primit 
trupul unui copil — la care n’a 
plâns o mamă, ci poporul 
pentru care s’a jertfit — dar nu
mele lui va flutura veșnic în isto
ria războiului glorios al partizani
lor Uniune! Sovietice, împotriva 
ticăloasei cotropiri hltleriste: Zoia 
Kosmodemtanskaia.

țla Sportivă Șirban loan.
După alegere la cuvântul prietenul 

Balița Victor, care mulțumește Cornii#- 
tutui de Inițiativă de munca depusă |l 
arată misiunea noului Comitet, rirn 
slă în prezent în fruntea a 70 da 
membri.

In încheiere vorbește noul Pragad. 
Sp-idon Roman care asigură că noul 
Comltri va lucra spre A fl la înălțime] 
misiuni ce o are.

Corespondent
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Ușurarea condițiilor de armistițiu, 
făgăduită de generalissimul STALIN 

ROMÂNIEI

Important acwd
Polosw Sovietic ș! Potorm- 

Român

D-l ministru de războiu, general 
Vasiliu Râșcanu, reîntors din vi
zita făcută generalissimului Stalin la 
Moscova a făcut importante decla
rații asupra'audienții d-salelaKre- 
melin.

Intre altele d-sa a spus:
Uniunea Sovietică va sprijin’ 

reorganizarea armatei române pe 
baze democratice, înzestrând-o cu 
arme automate, care de luptă, 
tunuri și alt armament de cea mai 
modernă fabricație

Armata română, a spus d-sa, 
nu numai că nu va fi desflnțata,

M. S. REGELE MIHAI I 
decorat cu ordinul „Victoria"

M S Regele M hal I a fost decorat de Prezidiumul So
vietului Suprem al U R.S S. cu ordinul „VICTORIA*4.

Relațiile Româno-Jugo-Slave
Mareșalul Tilo vorbind despre 

relațiile externe ale Jugoslaviei a 
spus următoarele:

Poporul Jugoslav nu a crezut 
aiciodată că Uniunea Sovi tică ar 
putea fi înfrântă.

Astăzi poporul Jugosla v are re
lații de prietenie cu toate țările 
slave. Relațiile noastre prietenești 
cu România și Ungaria sunt pe 
calea cea bună. Cu regret trebue 
să constat că relațiile noastre cu 

așa cum susțin reacționarii, dar 
va fi refâcută după concept»' noui.

*
In legătură cu sosirea prizo

nierilor români din U. R. S S., 
d-sa a dat asigurări că In cel 
mull două luni, prizonierii vor fi 
repatriați

In cadrul intervederii dela Kre- 
melin generalissimul Stalin a comu
nicat d-lui ministru Vasiliu Răș- 
canu că : „Uniunea sovietelor ne 
va ușura unele clauze din condi- 
țiunile de armistițiu, va amâna 
unele plăți și va îndulci tratamen
tul ce va fi aplicat®.

poporul Grec nu se pot desvolta 
conform dorințelor ambelor po
poare.

Mii de macedoneni și greci trec 
în Jugoslavia refegilndu-se de te
roarea deslânț ită impotriva lor de 
guvernul grec. Cu toate desmin- 
țirile date de Ministerul de Interne 
grec, că nici un grec n’a trecut 
frontiera Greco-Jugos avă eu afirm 
că au trecut cu miile si-a încheiat 
expunerea Mareșalul Tito.

Radio Londra a anunțat sem
narea unui acord economic intre 
guvernul sovietic și cel polonez 
pentru livrarea de mărfuri în va
loarea de 120.000 000 dolari. Po
lonia va livra U. Sovietice căr

Descoperirile făcute în capitală 
între speculanți

De câ eva zile la București și In 
principalele orașe din țară a înce
put o adevărată ofensivă împotri
va speculanților. Astfel ziarele din 
capitală au anunțat despre desco
perirea făcută la Athene Palace 
unde au fost prinși cei mai pericu
loși jefuitori &i poporului și unde 
au fost confiscate materiale și me
dicamente în valoare de sute de 
milioane. Ziarele din capitală vin 
acum cu noi descoperiri făcute de 
brigada ața numită a speculei care 
lucrează mai ale3 noaptea și cu un 
efectiv de sute de polițiști ajutați 
de org. de control cet. cari sau de
plasat la brutăriile din capitlă la 
toate deodat? pentru a nu putea 
comunica una alteia unde au găsit 
cea 200 000 ri ții de pfiiae nejusti
ficate. Au fost a>estați brutarii și 
fabricanții de păine vinovați.

Deaseinenca s’au efectuat des
cinderi la magazinele mari din ca

or> ȘTIRI SCURTE

buni, oțel și lână. U. S va livra 
Poloniei alte mărfuri în această 
valoare.

Tot radio Londra a anunțat 
semnarea unui acord economic 
între Polonia și România.

pitală unde într’un loc a fost des
coperită o adevărată comoară, pie
le adusă din Ungaria, talpă și alte 
materiale de pielărie în valoare de 
sute de milioane. Cu astfel de ac
țiuni pol fia nouă democratică se 
pune iatr’adevăr în slujba marelor 
masse populare care suferă mai 
mult de pe urma speculei.

A M U N Ț
Cine a găsit un port hart cu 

actele d-lui Căpitan Seporniov 
Vasile din Armata Sovietică, este 
călduros rugat a le prezenta Re
dacției Zori Noi sau Comanda
mentului Sovietic din localitate.

D-sa a pierdut acest port-hart 
cu acte în parcul orașului.

Primul Congres al tineretului 
anti fascist la Belgrad

T ieretul antifascist din Balcani 
îș< ține congresul la Belgrad. In a 
fari de tinerii din Jugosbvia, Gre- 
c> , România, \ibama și Bulgaria 
ifit part1 ia congres și o de'egațk 
din Ungaria, Ceho S'ovacia și Po 
Io i Prima ședință a fost ținută 
D :min«că, 8 Iulie la care au luat 
pute reprezentanții guvernului Ju- 
g s'av precum și ambasadorul U. 
S h BUgrad. După alegerea pre- 
z'diumului de onoare în c»re au 
foit -leș: șefii stafelnr aliate în 
frunte cu generaliss’mul Stalin s'a 
trecut la alegerea prezidiumulul 
activ, in rnre sunt aleși șl câțiva 
repiezentanți ai tineretului progre
sist Român.

Au fost cetite apoi saluturile ti
neretului adresate congresului In

care tineretul Român a adresai 
următoarele:

Tineretul Român este alături 
de tineretul antifascist din Balcani 
și din lumea întreagă. Lupta eroi
ci a diviH>lor românești pe fron
tul împotriva fascismului pentru 
eliberarea Ungariei i a Ceho
slovaciei precum șl lup a eroicei 
divizii Tudor Vladimirescu este o 
g. ranție că tineretul român nu va 
mal fl o un-Ită In mâinile reac- 
țiunii și a fascismului. Mareșa
lul Tito va lua parte la deshate- 
rile congresului.

Citiți țl rftspândlț" ziarul
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• Primul Ministru Belgian Van Aker și Ministerul de Justiție au 
plecat la Salzburg, unde se vor întâlni cu regele Leopold.

• întâlnirea Stalin-Trunian și Cliurchll este așteptată cu mare 
interes la Moscova deoarece aici se vor pune primele baze ale păcii 
viitoare.

• Guvernele Statelor Unite șl Angliei sunt ținute la curent cu tra
tativele care se duc actualmente între U. R S. S. și China.

• Canada a recunoscut guvernul polonez de Unitate Națională 
dela Varșovia.

Astfel și ultima speranță a reacționarilor polonezi dela Londra a 
fost spulberată.

• La o reuniune a consiliului de miniștrii francez s'a njuus la o 
înțelegere cu privire la Noua Adunare Constituată care a fost un punct 
de neînțelegere Intre De Gaulle și Consiliul Național de Rezistență al 
Franței.

• Primul Ministru al republice! populare Mongole a părăsit 
Moscova după ce a avut tratative la Moscova cu reprezentanții gu
vernului Sovietic.

• Mașinele care au fost montate de nemți pe teritoriul Ceho
slovac vor fl împărțite egal între U S. și Ceho-Slova ia.

• Doi delegați «I guvernului poloaez din Varșovia au sosit la 
Londra pe calea aerului. Ei fac parte din comisia de lichidare a bunu
rilor poloneze aflate în străinătate.

• La o întrunire avută cu prilejul reîntoarcerii savanților englezi 
din U. S. aceștia au declarat că în unele ramuri cercetările laboratoa
relor sovietice depășesc cu mult situația din Anglia.

IM. SaHltiH — Dav 5*2—'141


