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14 Iulie — Simbolul luptei pentru democrație
La 14 Iulie 1789 poporul francei 

sătul de exploatarea și asuprirea regi
mului feudal luptă sub lozincile: „Ega
litate, fraternitate, libertate*.

In această zi poporul f.ancez, țărăni
mea alături de orășeni, burghez', pro
letari asaltează vechea și uriașa închi
soare Basttlle din Paris a cărui ziduri 
sunt dărâmate și revoluția se extinde 
fulgerător luând proporții în întreaga 
țară.

Astfel străvechiul drr putredul regim 
feuda!, în timp de o lună este răsturnat.

Căde ea Bastiliiei în istoria lumii este 
un simbol care cara.terizează dărâma- 
ea unui reg m îjwechit și instaurarea 

unui reg m pr gresist a unul regim 
sănătos.

Od:tă cu dărâmare'1 Bastillici a fost 
dărâmată reacțiunta, moșierimea și cle
rul reacționar cari secol? în.regi au 
asuprit până la sânge întregul popor 
francez. S’a deschis larg calea progre
sului.

Dar ruoșterii, reacționarii nu s’au lă
sat ușor bât jț’. Au încercat prin răsboaie 
de intervenție străină, prin coaliții cari 
se țineau lanț să-și impue din nou 
puterea. Poporul francez deși slzb or
ganizat d*șl suferind de mari lipsuri a 
știut să-i înfrângă.

Progresul, lupta poporului pentru în
tărirea pozițiilor câșt gate șl p. ntru noi 
terenuri a fost curmată de reacționarii 
de pretutindeni cari s'râogându-și for
țele 9’au grupat instaurând regimul reac- 
. nar pentru a menține pozițiile și de a 
iovi necruțător in popoare dornice de 

oertate.
Războiul din zilele noastre care s'a 

terminat cu victoria popoarelor progre
siste cu victoria libertății nu este

Vizita delegației Confederației Generale a 
Muncii din România la Moscova

Consiliul Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică a invitat Confedera
ția Generală a Muncii din România 
6ă trimeată o del.gațle la Moscova, 
pentru strângerea legăturilor sindicale.

Răspunzând Invitației sindicatelor 
sovietice, C. Q. M. a format o dele
gație alcătuită din tovarășii: Chivu 
Stoic*, vice prezedintele C. G, M -ului, 
A. Asdef, secretar general C. G. M , 
Chirilovicl Ion secretarul Uoiunii Mine- 
Petrol, Louis Socaciu, secretarul Uni
unii Metalo-Chimic și Niculescu Paula 
mânuitoare textiislă.

Este înțâfo oară când o delegație 
ro . â îească vizitează U. R. S. S. șl 
are puți*ța unui contact direct cu 
marea și puternica mișcare sindicală 
Mvletică. Pentru sindicalismwl nistru, 

decât continuitatea luptei poporului 
începută la 14 Iulie 1789.

La noi în țară rămășițele ftuual? 
cari existau mai până eri, (moșierii) 
au împins poporul român în războiu 
pentru interesele lor. Dar poporul ro- 
mâa in f-iunte cu conducătorii el au 
știut ca până la urmă să întoarcă arma 
împotriva adevăratului dușman și să 
lupte alături de popoarele progresiste 
iubitoare de pace, distrugând p?ntrH 

4 întoarcerea vitejilor
1 ’otorc vitejii... Prin văile cari co
boară din munții Tatrei, ostași români
ca 1 s’au a.operit de glorie in luptele 
pentru eliberarea Ardealului și nimici
rea hitlerismulul sunt in marș spre 
țară... Ai lor ii așteaptă cu dor șl ei 
Înșiși ard de nerăbdare să pună din 
nou piciorul pe pământul slobod al Pa
triei. Războir i s’a sfâ șit doar șl ceasul 
a sunat ca toți^luptătorii noștrii să se 
Întoarcă la pașnicele și constructivele 
lor îndeletniciri.

Bucuria întoarcerii este mare și de 
trei ori îndreptățită.

Mal întâiu tunurile au amuțit în Eu
ropa, după aproape șase ani de tumult 
asurzitor și pr tmindenl viața începe 
să renască printre ruine. Soldatul poate 
acum ră schimbe încrezător arma care 
și-a făcut dato ia cu unealta care-l 
așteaptă...

Apoi toți simt cu toate fibrele că au 
luptat pentru o cauză dreaptă șl că 
jeitfele pe cari le-au făcut în lupta îm
potriva celui mai sângeros dușman al 
omenirii, n’au fost zadarnice. Intr’ade- 
vă', țara șl-a recăpătat libertatea șl o- 

cunoajterea organizării și expetlenjii 
sindicatelor sovietice este de o nemăr
ginită utilitate. Ne-am dat bine seama 
de lucrul acesta cu prilejul Congresu
lui General din Ianuarie 1945, când a 
fost la noi o delegație sovtetică în 
frunte cu iov. Cazacov. care a luat 
parte activă la lucrările Congresului.

Strângerea realațiilor cu marile sin
dicate sovietice are o însemnătate cu 
atât mai mare cu cât ea are loc acum, 
când ne aflăm în ajunul Conferinței 
Internaționale Sindicale, care va avea 
loc în Septembrie la Paris șl care 
este sortită să răspundă chestiunii vi
tale pentru muncitorime, a unității sin
dicale.

Lipsa unei organizații Internaționale 
care să «iprindă toate sindicatele din 

totdeauna put-rea fascismului geimati.
Poporul român duce lupta mai de

parte contra rămășițelor feudale contra 
moșieriior înfăptuind reforma agrară 
astfel nimicindu-i pentru totdeauna.

Datoria poporului român este de a 
desăvârși lupta începută de poporul 
francez Ia 14 Iulie 1789 prin distru
gerea și a ultimelor rămășițe fasciste 
ți uneltelor lor dela noi din țară, 
prin desăvârșirea democratizării reale 
a țării.

noarea, Iar Ardealul, pe care o mână 
de nemernid trădători II vânduse, este 
riin nou liber și lipit de trunchiul Pa
triei.

In sfârșit bravii noștri ostași, cari 
țunt î.t cea mai mare parte plugari, 
știu că la întoarcerea lor acasă nu vor 
fi iar robi ai moșierilor și ai arenda
șilor, ci vor fi stăpâni, stăpâni adevă- 
i«ji pt pamâuiui pe care-1 muncesc 
din tală în fiu.

Bucuria întoarcerii la vetre nu este 
deci numai de suprafață șl de scurtă 
durată, ci este o bucurie sănătoasă și 
temeinică.

Cei din țară^poporul întreg, vor pri
mi pe cei ce se întorc, cu flori și cu 
urale. Fiindcă dacă țara este astăzi în
treagă, liberă șl cu onoarea spălată, a- 
ceasta se datorează, in mare măsură, 
celor ce și-au dat sângele, oot la cot 
cu glorioasa Armata Roșie, pe frontul 
antihitl .rist

Să-i salutăm deci cu recunoștință pe 
învingătorii dela Banya-Bistrița și să 
le strigăm din toată inima:

Să tră ască Atmala Română democ
ratică și vitejii ei.

Din „Scânteia"

lume, privează clasa muncitoare de 
unul din cele mai însemnate instru
mente în lupta de consolidare a păcii. 
Absența sindicatelor ia Conferința de- 
lâ San-Franclsco este tot o conse
cință a lipsei acestui Instrument, fii
ndcă vechea Internațională Sindicală 
nu mai poate face față neceiităților 
actualului moment, deoarece lipsesc 
marile și puternicele organizații sindi
cale, așa cum sunt în primul rând 
cele sovietice, precum și cele mal im
portante organizații sindicale din Sta- 
teie Unife (C.I.O.).

Este drept că elemente interesate șl 
reacționare din mișcarea muncitorească 
internațională se cramponează de ve
chea Internațională, încercând astfel să 
zădărnicească Murirea unității sindieale 
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EXECUTAREA 
Armistițiului 
0 datorie de onoare
La 12 Semtemvrie 1945 se împli

nește an an dela semnarea armistițiului 
cu U. R. S. &

După un război de Jaf pe care l-am 
dus alături de hoardele nemțești Bala
nța Sovietică ne-a acoraat un armis
tițiu generos. După cum reese din sta
tisticile făcute suma pe care noi o 
plătim Uniunii Sovietice în timp de 
șase ani nu ajunge nici pentru reclă- 
dtrea unui singur oraș sovietic cum ar 
ți de ex. Harcov. Mărfurile pe care 
trebue să le livrăm pentru această su
mă teprezintă un mic procent din pro
ducția noastră. România fiind o țară 
agricnlă ea va livra U. Sovietice ce
reale, vite și lemn de tot felul de care 
țara noastră dispune peste nevoile sale.

Guvernele din trecut au pus toate 
sarcinile care decurgeau din armistițiu 
în spinarea păturel țărănești și mun
citorești care a suportat împilarea 
moșierească și a da] cele mal multe 
sacrificii pe câmpul de luptă.

Guvernul actual de largă concentrare 
democratică este hotărât să împiedice 
acest lucru care este antl-democratic 
șl antinațional. Mai întâi vor fi obli
gați să plătecscă profitorii de război 
cart au acumulat averi fabuloase în 
timpul războiului. In al doilea râud 
vor plăti cel mal avuțl cei ca‘l in 
ultimii am au suferit ma. ouțtn sau 
n’au suferit de loc. Se va ușura prin 
aceasta enorm sarcina păturei de Jos 
care a suportat greul războiului.

Semnificative în această direcție 
su it cele două mani testări din partea 
lume! noastre industriale ș\ comerciale 
dintre care mulți au înțeles obligațiile 
care decurg pentru ei din obligațiile 
de armistițiu.

Prima a fost ședința plenară a sec
ției economia. AR.L.U.S. iar a doua 
a fost întrunirea comercianților șt in
dustriașilor în sala Aro la București, 
unde au luat cuvântul d-nii miniștrii 
Petre BeJ.m șt Romulus Zăroni.

La aceste ședințe s'a hotărît delega
rea de către industriași a unor co
misii din sânul lor care să Impună 
dela caz la caz pe comerclanțl și in
dustriaș,.

Poporul așteapta acum ca aceste 
hotărîrl luate să fie îndeplinite și ast
fel cum clasa muncitoare, țărănimea 
depune toate eforturile și păturile în
stărite vor înțelege să-șl scoată pârâu 
din obligațiunile luate. Repartizând 
Just sarcinile armistițiului și achltânc 
la timp scadența netezim calea spn 
propășirea țării șl pentru câștigarea 
încrederi U. S.

Poporul român trebue să-șl facă 
punct de onoare din respectarea sen- 
puloasă a condițiilor de armistlțt 
prima garanție a bunei preterul m 
Uniunea Sovietică care a dat nanumi 
rate dovezi de bună voință față d 
țara noaetră
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Congresul Sindicatelor Metalurgiste din Bulgaria
Zilele acestea a avut loc la Solia 

congresul Sindicatelor Metalurgice din 
Bdgaria. Pentru a scoate în evidență 
solidaritatea care există între muncitori 
metalurgîști bulgari și tov. lor din Ro- 
m>ia, a fost reprezentată la Sofia și 
o. șcarea sindicală d'n România.

Tov. Angheliu membru în comitetul 
executiv al C.nftderațiel Generale a 
Muncii după ce a salutat In numele 
muncitorimii din România olasa munci- 
toae din Bulgaria a trecut in revistă 
evenimen'ele cele mal însemnate din 
România. Scoate mai ales în evidență 
aportul clasei muncitoare la doborîrea 
reg'murllor reacționare cari au vrut să 
reintroducă în România regimurile de 
teroare. La 24 Februarie 1945 se mai 
trăgeau cu mitralierele in massele de 
muncitori. Poporul însă a învins și la 
6 Martie s’a Instalat un guvern de 
largă concentrare democratică. Mari 
sarcini au stat în fața guvernului din 
ca e multe au fost realizate.

Cel peste 1 000.000 de salarlați sin
dical tați fac zid în jurul guvernului pe 
mk înțeh-g să-l sprijine. Ouvernul a 
taț-'es că mărirea salariilor nu rezolvă 
gre1 tățile economice și a trecut la în
tocmirea unei serii de legi care suntde

Viața de partid >7

Ședința publică a Partidului Comunist la Zam
In ziua de 8 Iulie a. c. In par

cai comunei Zam, In fata unui nu
meros public din toate pâturile 
sociale, a avut loc o ședință pu
dică a Partidului Comunist.

Ș-’dinta este deschisă de tov. 
Nagy Mihai, care dă cuvântul tov. 
Perta Ion, delegatul raionalei Deva,

Tov. Perta, luând cuvântul a- 
ratâ necesitatea uniunii muncitori
lor cu țăranii, câci numai strânși 
uniți in jurul guvernului, vom pu
tea duce lupta contra reacțlunei 
pentru binele tării și al poporului 
Întreg. Depunând cu toții efort in 
muncă — muncitorii In fabrici și 
uzine, țăranul pe ogoare — aju- 
tâm astfel opera de refacere a țării.

Apoi la cuvântul tov. Martori,

Viața sportivă la Ilia
Duminecă 8 Iu te a. c. »'a disputat la 2 la favoarea echipei Armatei

care după cum am amintit mal sus, 
este în continuă deplasare.

Prin aceste întreceri sportive, între

■n match de font-ball între echipa Ar
matei R șil — In trecere prin Ilia —șl 
echloa O. S. P.-ultri local.

Mat:hul a decurs într’o înaltă ținută 
sportivă, ostași Armatei Roșii arătând 
o înaltă clasă sportivă, deși erau obo
siți fiird în drum spre Patrie. Totuși 
ne-a-! dovedit că în URSS se practică 
cel mai sănătos spori în toate massele 
populare.

Demn de remarcat este jocul cava
lerie fă ut de echipării Armatei Roșii, 
cari au jucat fără a II se putea aduce 
vr«o critică.

Rezultatul acestui match a fost de 6 

natură să ușureze mult situația econo
mică a poporului.

Singuri nu am fi puiuț duce această 
luptă economică. Ajutorul U. S. care 
continuă să ne trimită sute de vagoane 
de bumbac și materii prime pentru 
metalurgie ne este de un real folos. Șl 
plătim acest ajutor în aur? Nu. Ia lei

Ședința comisiei locale sindicate Deva
In ziua de 10 Iulie a c. a avut 

loc ședința Comisiei locale sindi
cale, în localul Sindicatelor Unite 
din Deva.

La această ședință au luat parte 
reprezentanții sindicatelor, cari au 
aprobat în unanimitate toate botft- 
rîrile luate

Una din cele mai importante tao- 
tărîri — din punct de vedere or
ganizatoric — este nunrirea res
ponsabililor la resorturi după cum 
urmează: tov. Ing. Herzum Enrico 
— studii și producție; tov. Schmidt 
Nicotae — administrație; inspecto
rul Siieteanu — legislația munci
torească ; tov. iile Gheorghe —

din partea secției P. C. Ilia, care 
arată importanța organizării între- 
gei clase muncitoare în luptă pen
tru refacerea țării.

In continuare arată importanța 
acordului economic făcut cu Uni
unea Sovietică, singurul și primul 
în analele financiare mondiale fă
cut In acest fel. Demască atitudi
nea falșilor democrați Maniu șl 
Brătlanu cari vor să subjuge din 
nou clasa muncitoare.

In încheiere tov. Marton în
deamnă populația — muncitori și 
țărani — să-și unească forțele mun
cind din răsputeri pentru reface
rea țârii ca prin aceasta să du
cem un trai mai bun intr’o Ro
mânie Itieră și democrată.

Rnsu

ostașii Ai matei Roșii și sportivii noștri 
cimentăm prietenia noastră cu URSS 
șl totodată învățăm cum trebuie să se 
poarte un adevărat sportiv pa un te
ren de joc.

Luând exemplu dela marea noastră 
aliaM URSS va trebui șl este necesar 
ca sportul să fie difuzat în massele 
largi ale poporului, căci făcând sport 
vom avea oameni sănătoși, cari vor da 
un randament bun In producție aoolo 
unde sunt in fabrici sau pe ogoare. 

românești. Primul a:ord de acest gen 
în istoria relațllor noastre economice. 
Nu vom uita nici o dată tot ee-au făcut 
popoarele sovietice pentru noi. La sfâr
șit propune crearea unei Federații Sin
dicale Balcanice la care vor fi învitaie 
să adere Polonia, Cehoslovacia și 
Ungaria.

presa și propaganda; *ov. Mihal- 
cea și câte un membru din Sindi
catul profesorilor și învățătorilor
— manifestații culturale și sportive; 
tov. Khlclisi Viliam — comisia dis- 
ciplnă.

Pentru aplicarea justă a Decreta
tului Lege pântru înființarea eco- 
nomatelor Comisia locală delegă 
pe tov. Crăciun Dumitru și Taș- 
nadi losif.

Se mai aprobă o subvenție de 
48.000 Iei pentru căminul de uce
nici șl 91 500 lei pentru Conserva
torul de muzică și artă populară.

Pentru campania de strângerea 
recoltei, tov. Ghenad H. raportează 
măsurile luate — în cadrul Sindi
catului Metalurgiști — pentru repa
rarea tractoarelor și batozelor. 
S’a înființat o comisie de coordo
narea muncii pentru creierea cen- i 
trelor agricole, luându-se măsuri 
practice pentru achiziționarea de 
accesorii și piese de schimb nece
sare la reparații. Se mal propune 
a se trimite sindicaliști la țară
— pentru această campanie — că
rora le va reveni rolul să lămu
rească ajutorul dat de către URSS 
poporului nostru șl să desăvâr
șească alianța muncitorilor cu a 
țăranilor.

Trecând la activitate, în urma 
acestor hotărîri, Comisia locală va 
coordona activitatea tuturor sindi
catelor, grupând toți muncitorii 
într'o singură unitate care nu va 
putea fi spartă de reacțlune.

înființarea fl.R.L.U.S.-ului la Ilia
In ziua de 8 Iulie a. c. a avut Ioc 

adunarea de constituire i ARLUS-ului 
la I la, la care a luat parte un număr 
însemnat de partlclpanți din toate stra
turile sociale.

Ședința este prezidată de Or. Aurel 
Oprean, delegatul A.R.L.U S.-ului din 
Hunedoara.

In ciivânti I de deschidere prietenul 
lullu Josan, a arătat pe larg necesita
tea acestei organizații pentru strângerea 
relațiilor cu marea noastră vecină dela 
răsărit șl foloasele ce le poate avea 
țara depe urma acestei prietenii.

Adunarea alege în unanimitate urmă
torul comitet: prietenul lullu Josan ț e- 
ședlnte; prietenul Augustin Rusii vice
președinte; prietenul Dr. Beregsza szl 
secretar; prietenul I. Pernlcek casier;

Ce. este Frontul Unit 
/ Muncitoresc _

'Ce însemnează Frontul Unic ?
Mulți dintre noi nu-1 înțeleg 
cum trebue II înțeleg strâmt 
și îl aplică strâmb. Și ce se 
înțelege și se aplică strâmb 
nu poate să fie lucru drept. 
Se găsesc chiar printre noi 
comuniștii, în întreprinderi, j 
unde, să zicem, sau nu sunt 
toverăși social democrați sau 
sunt prea puțini, se găsesc unii 
dintre noi cari spun că aici 
nu avem front unic pentrucă 
nu avem tovarăș? social de- 
moaț1. Dar cum: unitatea 

i clasei muncitoare constă nu
mai în legătura dintre Parti
dele Comunist și Social De
mocrat ? Foarfe greș’t Legă
tura dintre aceste două par
tide formează fără îndoială o I 

. bază politică de unire, de ;
orientare, dar Frontul Unic i 

I Muncitoresc trebue înțeles în
sensul larg de cuprindere a j 
fiecărui muncitor, a fiecărui , 
om al mu icii indiferent dacă 
el face parte din Partidul So
cial Democrat din Partidul 
Comunist sau nu este înscris 
în niciunul din aceste partide.

Pentru aceas4ă ideie luptăm , 
Acesta este înțelesul unității 
noastre. Partidele Comunist și 
Sociel Democrat stau ca doi 
stâlpi puternici cari garantează 
prin îndrumările pe care le 
dau unitatea clasei muncitoare.

Dir t nitatea Jssei munci
toare iui se formează ramai 
cu aceasta. Unitatea clasei 
muncitoare se formează abea 
atunci când fiecare muncitor 
va fi cupri îs într’adevăr cu 
gândul și cu fapta ‘n spiritul 
acestei unități. Numai atunci 
vom spune că într’adevăr 
Frontul Unic Muncitoresc a 
fost realizat j

Pentru acest gând, pentru 
această îndrumare toți comu
niștii trebue să lupte cu cea 
mai mare hotârîre. Un singur 
muncitor să nu rămână în a- 
fară cadrului Frontului Unic 1 
muncitoresc, fie că este în 
partid, fie că nu este în unul 
din partidele care stau la bază 
acestei năzuinți a noastră spre 
Unitate. (Din cuvântul tov. Bodndraș 

la ședința FU.M dela S T B.)

prietena Komlos bibliotecară; Dr. Iacob 
Romul cenzor; și membri; prietenii 
Laslo Zoltan; Dr. Leopold Rapoport și 
Ioan Orhonaș.

Prietenul L)r. Aurel Opreau la cu
vântul In care arată cA cea mai bună 
chezășe pentru existența unui stat este 
meuținerca de bună prietenie cu toti 
vecinii.

In încheiere vorbește prietenul luliu 
Josan, care mulțumește — fn numele 
întregului comitet — pentru încrederea 
primita spunând că va munci cu tot 
efortul pentru a face să se adâncească 
cât mal mult relațiile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică.
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Minunate realizări în Uniunea Sovietică

In părțile reci aie Siberiei, du
pă cum se știe, nu cresc pomi 
fructiferi. Știința care a făcut 
minuni în toate pr vințele, nu se 
putea să nu găsească vre-un 
nlj oc de cultivarea pomilor 
fructtferl în regiunile friguroase, 
ale acelei țări.

învățatul A. Kiziurin a reușit 
să formeze un pom care să creas
că șerpuind pe pământ fără să 
se urce în sus.

lată cum s’a petrecut faptul;
A. Kiziurin a descoperit că la 

o înălțime de 30 cm. de pământ 
aerul este mai cald, față de aerul 
ce se află mai sus Primăvara, 
vara și toamna în acest loc este 
mai multă umezeală și căldură iar 
vântul nu aduce nici un rău. In 
timpul iernii plantele, cari cresc 
odnă la 30 cm. înălțime, se aco
peră cu zăpadă și nu înghiață

Pe baza acestor observări în
vățatul A Kriziurin a făcut ca, 
pomi cari cresc înalți, să nu se 
ridice în sus ci să crească șer
puind pe pământ, spre marea mi
rare a populației. Privind o aseme
nea grădină, Iți face impresia că-i 
o bastănărie

Acești pomi începeau să dea 
fructe dela vârsta de 2 ani, iar 
la vârsta de 6 ani dădeau 25-30 
kgr. de poame.

In 1930 în grădina lui Kiziurin 
erau 300 de pomi șerpuitori, iar 
astăzi, în regiunea Omsk sunt 
300 000 de pomi de acest soiu. 
Se cultivă numeroase varietăți de 
meri, perl, vișini și altele.

Pe cât de greu ni se pare a 
face o asemenea grădină de pomi 
pe atât de ușor se poate înfăptui. 
Copăcei de un an scoși din pepi
nieră, nu se sădesc drept, ci în
clinat. înclinarea să fie spre mia
ză zi, spre soare.

îndată ce cresc lăstari pe po- 
mișori, trunchiul pomului se Inco- 
voaie cu grijă, orinzându se cu 
cârlige de lemn In lungul pămân
tului. Nu este bine ca pomlșorii 
să fie strânși la pământ deodată.

Câtă vreme pomul nu
frunziș bogat, apropierea de pă
mânt îi poate aduce rău, pentrucă 
‘pământul vara se Incăizește tare

și-i face arsuri.
Toamna pomii se controlează 

iar crengile cari sunt ridicate mai 
sus de 30 cm. de pământ, se în
clină spre pământ.

Când pomii încep să rodească 
ei se apleacă sub povara lor până 
la pământ, iar fructele se văd ca 
niște pepeni verzi sau galbeni.

Asemenea culturi de pomi cari 
cresc pe jos, s’au întins la toate 
colhozurile din regiunile friguroase 
iar populația are fructe proprii.

In prezent A. Kiziurin lucrează

pentru ca să găsească un mijloc 
de cultivare a pomilor, 
pe pământ) fără să mai 
voie de a-i încovoia.

Au început lucrări în 
obținerii prunelor joase, a strugu
rilor și nucilor.

Din experiențele învățatului so
vietic putem și noi trage învăță
turi cări ar putea să fie aplicate 
în țara noastră, căci avem destule 
ținuturi sterpe, cari ar putea de
veni producătoare.

Extras din „Frontul Plugarilor"

(șerpuind 
fie ne-

vederea

are un

Cetâfeni!
In 14 Iulie 1945 ora 19 In sala fes

tivă a Prefecturii va avea loc deschi
derea festivă a conferinței Reg. A. P. 
Alba-Hunedoara. Cam. Regional

ANUNȚ
Aduc la cunoștința Onoratei 

dient^le că reîntorcându-mă depe 
front ara redeschis atelierul de croi
torie din Deva str. Regina Maria 19.

Petrlcâ Trufaș
croitorV4

Inventarierea 
recoltei

Comitetele comunale vor întocmi 
un tabel nominal de toți producă
torii din comună, cu arătarea pen
tru fiecare produs a suprafeței 
cultivate, cantității de semințe re
ținute pentru însămânțări, conform 
declarației producătorului, cantității 
care urmează a fi vândute și pre
date.

O copie de pe aceste tablouri 
va fi predată unității cooperative 
mandatare din cel mai apropiat 
centru de colectare. La predare, 
aceste unități vor elibera adeve
rințe de primirea produsului.

Să colaborăm cu toții pentru înființarea centrelor de mașini agricole
din j :de{.

Administrarea, evidența și gestiunea 
centrelor de mașini se va face de că
tre Serviciul Județean al mașinilor.

Deoarece însă, fondurile necesare 
pertru înființarea acestor centre nu 
există, se impune ca fecare întreprin
dere să ajute după mijloacele pe cari 
Ie are la dispoziție, la pregătirea, re
pararea și punerea în fuucțiune a unel
telor agricole moto, atât de necesare 
pentru strângerea recoltei din anul 
acesta.

Satisfacerea nevoilor alimentare, nu 
se poate realiza decât printr’o

muncă încordată braț la braț, munci
tori și țărani. Printr’o strânsă unire și 
colaborare de forțe, să asigurăm pâi
nea poporului.

Dovada înțelegerii situației, au dat-o 
cei dintâi muncitorii din Slndicate< 
punându-și brațul în slujba fraților 
plugari.

Conducătorii întreprirderilor cari ap* 
fost desemnați pentru efectuarea re
parațiilor trebue să urmeze pilda mun
citorilor și a țăranilor și să contribue 
cu toată înțelegerea la efectuarea a- 
cestor lucrări menite șă asigure pâinea 
tuturor șl progresul țării.

13 batoze 
și altele

agricole

l\la ziua de 10 Iulie a. c. Camera de 
Agricultură a oonvocat o ședință la 
care au luat parte delegații Sindicate
lor, reprezentanți al Partidului Co
munist șl Soclat-Democtat, pieium și 
delegatul Prefecturei jud, Hunedoara, 
pentru a lua hofărîri cu privire Ia pla
nul de lucru pentru strângerea recol
tei, seceriș, treerat și desmiriștit.

latre altele s’a stabilit că în jude
țul nostru există 142 tractoare, dintre 
care 57 sunt defecte și necesită rapa- 
rațiuni. Dintre acestea, 16 tractoare 
sunt trecute în patrimoniul Statului 
fiind expropriate dela diferite persoane 
(germani hltleriștl, moșieri etc). In a- 
fară de aceasta Stalul mai posedă 8 
tractoare, deci în total 24 ate Statului. 
Din acestea 19 tractoare sunt in stare 
de funcționare, Iar 5 pentru repara- 
țiuni.

Județul nostru mai posedă 
proprietatea Statului, precum 
proprietate particulară.

Pentru reparațiile mașinilor
necesare începerel campaniei și pentru 
reparațiuni în timpul campaniei, 
fixat următoarele centre:

Deva — Atelierul Derubn:
Calan — Uzina Călan. 
Hunedoara — U. F. H.
Cugir — Uzina Electrică. 
Orăștle — Uz’na Electrică 
Brad — Soc. „Mica".
Sindicatele respective vor fi anunțate 

pentru conformare.
S’a hotărît a se face demersurile 

necesare prin Sindicatele Unite Mun
citorești ca întreprinderile mari, să 
pună la dispoziția Centrelor de mașini 
agricole personalul technlc necesar, 
mecanici și tractoriști cari să deser
vească mașinile în timpul lucrului. Ur
mează ca în limita posibilităților să se 
plătească acestui personal circa 30.000 
— 40.000 lei lunar iar diferența cu
venită până la salariul ce-l are anga
jatul să fie suportată de întreprinderile 
respective.

Se va Interveni la Minister pentru 
aprovizionarea județului cu carburanții 
necesari.

Camera Agricolă va Interveni pen
tru scutirea de mobilizare a tractoriștilor

s’au

X Arăturile

se

in curând vor începe lucrările 
pentru strângerea recoltei. Nu tre
buie însă să se uite că imediat 
după seceriș trebue să se întoarcă 
miriștile, cu alte cuvinte să 
înfăptuiască arăturile de vară.

Arătura este una din lucrările 
de căpetenie ale agriculturii. De 
felul cum va fi înfăptuită această 
muncă, atârnă viitoarea recoltă a 
plugarului. Prin arături pământul 
se mărunțește, împiedecându-se 
formarea scoarței tari, iar umezeala 
ce se găsește în pământ nu se 
pierde. Miriștea și celelalte plante 
se acoperă și putrezesc îngrășând 
ogorul.

Semințele de burueni se aco
peră și răsar însă nu au timp să 
rodească și să se coacă până la 
toamnă, datorită acestei fapt, bu
ruienile se stârpesc din holde.

Afară de aceasta apa de ploaie 
intră aproape toată în pământul 
arat care ajută mult semănături
lor de toamnă. Aerul și căldura 
pătrund cu ușurință ajutând la 
putrezirea mai grabnică a gunoiu
lui și a plantelor acoperite cu 
plugul.

Semințele, ca grâul, secara, etc., 
semănate într’un asemenea pă-

de vară
mânt găsesc mijloacele cele mai 
bune de creștere. Plugarul harnic, 
însă, nu se mulțumește numai cu 
această arătură. La toamnă înainte 
de a semăna grâul, el ară a doua 
oară. însă de data aceasta mai 
adânc față de arătura făcută îu 
timpul verii.

Condițiunlle unei bune arături

O arătură este bine făcută 
când fundul brazdei este curat, 
iar brazda se taie de cuțit într’o 
linie dreaptă la suprafața pămân
tului.

Brazdele trebuiesc tăiate regu
lat în toată lungimea lor, să nu 
rămână ștlrbituri pe îci pe colea, 
căci într’o arătură făcută la repe
zeală rodul va fi foarte slab.

In ceeace privește lărgimea 
brazdelor, e mai bine să fie mai 
înguste, deoarece pământul se mă- 
runțește mai bine, 
poate să fie de 12 i 
rile de vară, Iar la i 
nă de 20 cm.

Plugarii cari vor 
arături vor avea o 
în anul viitor, iar 
casă vor fi înlăturate.

Adâncimea 
cm. la arătu- 
cele de toam-

înfăptui aceste 
recoltă bună 
lipsurile din
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Aniversarea semnării tratatului Anglo-Sovietic

numai câteva 
Stalin ținută 
Iulie 1941 a 

Rolul pe care 
în doborîrea 
hitleriste este

bilitatea fascismului să-șl găsească o 
bază de plecare în Germania.

Se crede că întâlnirea celor 3 care 
are loc după terminarea victorioasă a 
războiului în Europa are să pună bazele

unei > ăci durabile în lumea întreagă
Ziu: de 12 Inlie ziua semnării trata

tului anglc-sovietlc rămâne o dată Isto
rică în desfășurarea războiului și a păcii 
'umil.

Pregătiri pentru întâlnirea 
celor trei

La 12 Iulie s’au împlinit 4 ani dela 
semnarea acordului Anglo-Sovietic. La 

puțin de o lură după agresiunea 
oflrbară hitleristă asupra popoarelor 
pașnice ale U. S. șl la 
zile dela cuvântarea lui 
poporului Sovietic la 3 
lost semnat acest tratat, 
această alianță l’a jucat 
definitivă a Germaniei 
evident.

Reacțiunea care s’a strâns în jurul 
Germaniei a crezit până în uit mul 
moment în Ivirea unor diferențe între 
Statele de Vest și Uniunea Sovietică. 
Cât de înrădăcinată a fost această cre
dință în conșuința fasciștilor o dove
dește relatarea unui corespondent ame
rican din Berlin care redă stai ea de 
spirit a DODulatiei de acolo. El spune: 
Germanii cred și azi în posibilitatea de 
reînviere a Germaniei prin Ivirea unor 
neînțelegeri între aliațl. Dar nu numai 
la asigurarea victoriei acest tratat a 
fost de un mare folos problemele cele 
mai spinoase ale viitoarei așezări ale 
păcii au putut fi aranjate în spiritul în
țelegerii. 
Teheran, 
semnarea 
chestiune
din care reacțiunea cu orice preț a vrut 
să-șl făurească o armă politică a fost 
rezolvată în modul cel mal favorabil. 
Deasemenea problema Germaniei și 
loate celelalte au fost rezolvate în așa 
fel ca nici odată să nu I se dea posl-

La Potsdam lângă Berlin se Jac 
pregătiri pentru primirea șefilor allați. 
Este pentru prima dată în istoria Ger
maniei când șefii țărilor aliate se în
tâlnesc în Inima Germaniei în „bâr
logul fiarei' cum a denumit-o gene- 
ralisslmul Stalin. Locul unde misiunile 
aliate vor locui șl se vor întâlni este 
evacuat de populația civilă. Armata 
Sovietică ține sub un control sever tot

terltorul înconju'ător. Deltgațllle so
vietice, engleze și americane sunt gata 
de plecare pentru marea întâlnire is
torică. Președintele Truuman se în
tâlnește pentru prima dată cu Genera- 
llsslmul Stalin. Popoarele lumii așteap
tă cu nerăbdare rezultatul f ee leit pen
tru viitorul omenirii care va decurge 
din înțelegerea celor trei.

intervenit pen- 
lucru pe care 
execute.
lean ceasornicar

*■

Vizita delegației C.G.M.din România la Moscova

Conferințele dela 
Jalta au adus până 
Chartcl Națiunilor 
delicată ca aceea a

Moscova, 
la urmă 

Un.te. O 
Poloniei

— Urmare din pag, l-a — 
jnternațiorale. Nu este însă mai puțin 
adevărat că dorința de unitate a clasei 
muncitoare se manifestă pretutindeni 
și încă cu mal multă vigoare acolo 
unde sunt cuiburile care încearcă ‘ tor
pilarea formării unei organizații inter
naționale care să cuprindă toată mun
citorimea organizată. De pildă în Sta
tele Unite unde vechea Federație a 
Muncii (A. F. L) stă pe o poziție 
dușmănoasă unilățil, s’a creat organi
zația C. 1. O , care crește neîncetat

Acordul asupra alimentării 
Berlinului

Joi 12 Iulie orele 9 dimineața tru
pele Anglo-Armricane șl-au ocupat zo
nele lor de ocupație în Berlin. Proble
ma alimentării Berlinului s’a rezolvat. 
Fiecare zonă de ocupație va fi alimen
tată din zona sa. Astfel zonele de ocu
pație Anglo-Americano-Franceze vor fi 
alimentate din vest. Până la rezolvarea 
tecbnică definitivă a acestei probleme 
Berlinul întreg va fi alimentat de către 
Sovietici.

Deasemenea ordonanțele sovietice vor 
rămâne în vigoare pe întreg cuprinsul 
Berlinului. Acolo unde vor necesita 
chim1'Vi ele se vor face în deplină 
înțeleg re :u Comandamentele aliate 
din B Rin Feld-Mareșalul Montgomeiy 
a sosit h berlin. Se așteaptă sosirea 
Generalul ii Eiseohcwer care se află la 
Paris pentru desființarea comandamen
tului Aliat al forțelor cxpedlționare din 
Franța.

dovedind voința de unitate a multor 
milioane de muncitori americani.

Vizita delegației române la Moscova 
conitituie un pas înainte în eolabe <■.- 
rea internațională. Asociată cu mani
festările frecvente și cordiale de strân
gere a relațiilor dintre sindicatele ro
mâne și cele bulgare, precum și cu 
organizațiile sindicale din țările balca
nice și limitrofe, ea arată voința de 
unitate a muncitorimii române, acum 
când se pregătește Conferința Sindi
cală Internațională dela care așteptăm 
realizarea marelui deziderat al unității 
internaționale.

Vizita delegației noastre la Moscova, 
strângând legăturile 
organizați români și 
propie șl mai mult 
eroicul popor sovltlc 
întărirea prieten'ei
chezășie a refacerii și desvoltării noas
tre.

Meii meseriași demo
crat! dela Alba lulia 
demască sindicatul 

galben
Unii mici patroni din Aiba-Iuiia au 

crezut că îșl vor putea mai bine exer
cita propaganda lor fascistă în Sindicat. 
Pentru aceea peste capul micilor pa
troni, cinstiți și democrațl au format 
Sindicatul lor în fruntea căreia »e află 
Dl log. Octavian Mihălțan președinte și 
Ion At ghel secretar ambii propuși pen
tru epurare pentru activitatea lor fas
cistă. Chestura poliției fiind sesiaată că 
numitul Sindicat nu are personalitate 
juridică, deoarece a fost atăcată de mi
cii patroni democrațt a 
tru disolvarea adunării 
aceștia au refuzat să-I

Mai mult Dl Comșa
din Alba-lulia a ordonat pe un ton a- 
gresiv și fără nici un respect față de 
organele statului să nu se execute 
dispozițlunea dată. El a amenințat în 
public regimul democratic de azi și au
toritățile locale prin cuvintele „Se vor 
schimba timpurile și atunci o să vadă"...

Consiliul F. N. D. în ședința avută 
a hotărît cu unanimitate de voturi 
excluderea acestui fascist din toate or
ganizațiile democratice și profesionale. 
In afară de aceasta numitul a fost tri
mis în judecată pentru că a in^ugat 
contra măsurii de siguranță luată dc stat.

Prin vigilența meseriașilor democrați 
a fost împiedecată încercarea de a se 
sparge unitatea sindicală și formarea 
unei organizații prof sc’ste.

TRIBUNALUL POPORULUI DIN CLUJ 
șl-a început activitatea

între muncitorii 
cei sovietici a- 

poporul român de 
și contribue la 
româno-soi’letice,

Lt. coi. VITCU în fața 
Tribunalului Poporului

La Tribunalul Poporului au fost inte
rogate 18 persoane care au depus de
clarații de învinuire împotriva fosiului 
comandant al detașamentului de muncă 
din Arad-Podgoria, lt. col. Vitcu, care 
se găsește la Tribunalul Poporului.

r> ȘTIRI SCURTE

In ziua de 26 Iunie 1945 șl-a înce
put activitatea Tribunalul Poporului 
din Cluj.

Domnul acuzator șef Bunaciu, depla
sat la Cluj In vederea organizării Tri
bunalului Poporului în aceit oraș a 
arătat că populația din Transilvania de 
Nord, a primit cu bucurie această ini
țiativă, care va duce la scoaterea din 
colectivitatea popoarelor d n Transilva
nia, a criminalilor de război. Cu ace
eași bucurie a fost primită știrea ex- 
riaderll competiniei Tribunalului din

C'uj și asupra restului Transilvaniei. 
Cel trei acuzatori publl.i numiți la acel 
tribunal, sunt d-nli B găjel Alexandru, 
Pollak Andrei și Banyai, urmând ca în 
câteva zile să 
acuzatori.

Toți acuzații de 
Transilvania vor
unde se aflau deja arestate un număr 
de 50 de persoane.

La Oradla se află arestați un număr 
de alții 138 bănuiți criminali de 
război.

fie numiți și alții

crime de război din 
fi trimiți la Cluj

® La o întrunire sindicală ținută la Teheran și fa care a luat parte 
și o delegațiune sovietică, primarul a luat lumina electrică a sălH chiar 
în momentul când delegatul sovietic își ținea discursul.

• D-l Risto Rit! fostul președinte al republicii filandeze în timpul 
războiului cu U. S. și care actualmente este șeful partidului popular 
format de curând este printre primii vinovați de răsboi ai Finlande^

• Academicianul Nicolae Țâțîn care a vizitat România șl Ceho
slovacia a făcut declarații despre primirea frumoasă ce-i-sa făcut de
clarații despre grija acestor popoare mai ales pentru plante. La Cluj 
a fost primit cu cântece și flori.

• Procesul trădătorului Petain va începe la 23 Iulie a. c. anunță 
radioul francez.

• Delegații Canadei care au luat parte la serbările Academiei de 
științe Sovietice au declarat „Știința în U. S. se află pe treapta cea 
mai înaltă din lume. Oamenii de știință sovietici sunt cei mai prețuiți.

• Discuțiile Intre reprezentantul Chinei D-l Soong și Guvernul 
Sovietic continuă cu rezultate satisfăcătoare.

• Sta ele Unite posedă 100 nave port avioane dintre aare 2 de 
45JMO tonej Flota aeriană a 8-a care a luat parte la bombardarea 
Germaniei a ilecat spre baze In Pacific prin Statele Unite.
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