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I
Vizita delegafilor muntitorimei butureștene în Vale» Jiului

D.n inițiativa Comisiei L cale Slndi- 
cait din București o delegație de mun- 
cfwri și muncitoare a plecat In Valea 
Juiui la 11 Iulie a. c.

Scopul aceski vizite a fost documen
tare.. la fața locului și cun* așierea me
todelor de lucru a tovarâșuor mineri, 
p;iT;ii pe țarâ cari au kst citați croi 
ai muncii

După o ședere de patru zii. In csre 
timp f .v. dekgați au vizitat neobosiți 
to?.î- locurile de muncă de pe întreaga 
Vale a J ului, deleg.ții din București 
tc-au părăsit. înainte de a p.eca, res
ponsabilul delegație , tomrâjul R'sj, 
ne-a împărtășt cu multă dragoste im
presiile culese:

Declarațiile tov. Rusu Echlm 
secretarul Comisiei Locale 
a Sindicatelor din București

.Venind tn Va!ea J ului cu scopul 
de a cunoaște vtața grea a minerilor 
ț de a le aduce salutul de îmbărbătare 
din partea mun itorilor organizați d n 
Caprală, am fost primiți pretutindeni 
cu multă drag iste și căldură tovără
șească.

7 >ți minerii, funcționari1, t'lricknii 
ți jrgtnftiii ne-iu dovedit o deosebită 
pn-tenie, nksnindu-ne împlinirea mi- 
siun propuse. Ținem să le răspundem 
c m mcându-le aceste câteva impresii. 
Pe Valea J ului totul pare frumos. 
T >tul aci. plasat într’un spendid peisaj, 
i. încadrează lotr’un plan bi te conce
put. Străzi drepte, terenuri de sp rt, 
săii confortabile pentru organ u ea și 
dezvoltarea unei v ețl culturale și p >- 
titice, școli primare și secundare, care 
pot cuprir ie to^le tienerele vlăstare și 
alte instituții multiple comp’.ectează es- 
letua urbanistică a Văii Jiului. Dar dacă 
a ta ta este prima vedere ne vom 
s h.mba părerea când vedem ca tierele 
mărginașe bordeele ruinate pe jumă- 
taie ’.i care tră s: minerii.

A :i se vede mizeria în care ei au 
f >st ținuți de reg-murile trecute. Tuturor 
acesto.a ie dă viață din plin omul lo
cali I., omul de bază al acestei regiuni, 
c.mui minelor. Despre el se cuvine să 
vorbim m.ii mult, până ce va fi toată 
lumea lămurită despre rolul și impor
tanța c- vâșitoare ce o are aportul aces- 
t. i om pentru desvoltarea țării în ge
nerai și în special pentru re’acerea ei 
în -.e meritele de față

Este omul care prin munca ce o in- 
p*>p’inr șie, prin mișcarea lui, contrlbue 
la însuflețirea mașinii progresului. Dea- 
ceea ov nostru Ghtorghltt-Dej, vuind 

să dea sufiet nou și tărie tinerei noas
tre democrații, a coborît pe Valea Jiu
lui printre mineri, cerând în primul 
rând concursul ior. Deaceea primul 
nostru, Dr. P. Groza, pentru a putea 
pune în stare de funcționare no malâ 
mașina guvernului dc largă concenliare 
democrată, a cerut concursui minierilor. 
D aceea Confederația Generală c Muncii, 
pentru a cunoaște mai de aproape, 
pentru a cuprinde și a difuza in întrea
ga țară experiența șl elanul de muncă,

Ger ^roxitatea Uniunii Sovietice

România a fost scutită de bvrarea unor 
importante produse prevăzute prin Armistițiu

Dl. Dr. Slmion Ceriu vicepreședin
tele comhlel RoDiâne pentru aplicarta 
ar-us‘ifiulu! la o conferință de presă 
cu zia'iș!!; a:.r străinătate a declarat 
Intre altele:

In primele trei irimestre au rămas 
de livrat din portea noastră diferite 
cantitap de produse. înțelegerea deo
sebită a Comisiei Aliate de Control, 
tn sne/ă a sovieticilor, o puteți vedea 
din câteva cifre edificatoare In ziua de 
8 Iul e ni s'a adus la cunoștință că 
livrarea produselor cu cure am rămas 
In urmă In primele 9 luul la art 10 
a fost suspendată. Cât de mare este 
ajutorul care s’a dat Țârii noastre

In vederea congresului

Conferința regională
Sâmbăiă 14 iulie a.c. a avut loc în 

sa a dc festivități a Prefecturii J idețu- 
lui H-in/'doara o conferință Re
gi »mlă a Apărării Patriotice în vede
rea pregătirii congresului. In sala care 
de data aceasta s'a dovedit neincăpă- 
to.ire, in fața delegaților din întreaga 
regională și a unui număr însemnat 
de reprezentanți ai autorităților din 
locaiitat*. a luat cuvântul prietenul 
prefect Dr. Augustin Almășan: Cu o- 
cazia primei conferințe regionale' pen
tru pregătirea congresului, in calitatea 
mea de prefect al județului numit de 
guvern și ales de popor vă salut și 
vă mulțumesc pentru munca pe care 
ați depus-o pentr i binele poșnrului 
întreg. Vă promit că alături de organi- 
tațla A. P. voi sta la dispoziție cu 
toate o-ganele administrative, pentru a 
vindeca rănile răsboiului (aplauze). 
Pornim cu speranță mari căci la «pa
iele poporului avem popoarele sovietice 

eroismul în munca, ne-a trimis in 
Vaiea Jiului p intre minieri. Se poate 
spune că tovarășii noștri conducători, 
guvernul nostru, a descoperit aci pe 
Valea Jiului unul din principalele izvoare 
de energie pentru redresarea țării noar- 
tre. Lelenii, Peborenii, Mielli și alte 
sute și mii de coi ai muncii consti- 
tuesc o bază de nezdruncinat la noua 
ternele a patriei noastre. Toată lumea 
tsebae să știe, chiar și oușmanii mun-

— Continuare in pag. 2-a. —

prin această scutire o arată numa1 
câteva cifre: 79,310 tone făină inte- 
g ala; 11307 tont paste făinoase;

7.501 tone C'upt diferite; 2.534 tone 
zahăr; 9.078 tone pește; 6.971 tone 
carne conservată; 7 746 tone grăsimi; 
1.770 tone ulei, ca să nu mal enumăr 
tutun, țigări șt atâtea alte produse. 
Cifrele suut grăitoare. Ele demons
trează că Uniunea Sovietică are o în
țelegere deosebită față de guvernul 
român, in fruntea cărata avem pe d. 
dr. Petru Groza, aceasta pentrucă nc 
străduește din răsputeri să refacă țara 
noastră, în cea mai perfectă colabo- 
cu U. R. S. S.

V 

a Apărării Patriotice 
în liunte cu generalissimul Sfalln (apla
uze, imnul sovietic).

Va fi cu atât mai ușor cu cât M. S. 
Regele a ascultat voacca poporului 
(aplauze, imnul pegal) și cu atât mai 
■.șor cu oâi un guvern democratic stă 
•n fruntea kârii (aplauze, muzica in
tonează: mulțl ani! trăiască).

Vă urez spor Ia muncă!

Tov. Sasu d‘n partea Partidului Co
munist, spune A.P. este acela care a reușit 
sA șteargă iacrlmefe din ochii copiilor 
și mameler și să dea o mână de a- 
jutor celor năpăsftfiți de teroarea »ăs- 
boiulul fascist.

Din partea Sindicatelor 'orbește 
Dr. Fusu. «A’ălt ri de Apăraea Pa
triotică, sindicalele se angajează a lup
ta pentr.i refacerea țării. Scopul 
nostru este un scop comun. Aceasta o 
dovedește și faptul că adeseori echl-

— Continuu-e In pagina 4. —

Joi, 19 iulie 1945

Știința în

După vizita academicienilor 
străini făcută în U.S. cu ocazia 
aniversării a 220 de ani dela în
ființarea academiei de științe ruse, 
delegații care au luat parte la 
aceste sărbători au făcut decla
rații despre lucrurile constatate 
acolo Academicienii străini nu 
au putut la întoarcerea ior în pa
trie să nu-și exprime admirația 
pentru gradul înaintat al științei 
în statul socialist.
Ei și-au exprimat admirația față 
de felul cum sunt tratați oamenii 
de știință în U.S. și față de do
rința savanților sovietici de a a- 
dânci legăturile cu oamenii de 
știință ai tuturor țărilor iubitoare 
de libertate.

Delegații Canadieni au decla
rat la întoarcerea lor în țară: 
„Știința în U.S. este cea mai a- 
vansată din întreaga lume. Oa
menii de știință sunt cei mai 
prețuiți în U S.

Delegația română care a fost 
reprezentată prin savanții cei mai 
dc seamă pe care poporul român 
îi are au făcut într’o serie în
treagă de conferințe declarații cu 
privire la lucrurile constatate în 
U. S.

Ne vin aceste declarații din 
partea oamenilor cei mai auto
rizați ai științei române cari cu 
ochii lor de savanți au putut vedea 
realitățile din statul sovietic.

Cât de mare este dorința po
porului Sovietic de-a strânge le
găturile cu poporul român și care 
sunt posibilitățile desvoltării șiin- 
ței în statul român reese clar 
dintr’un discurs ținut de d-l. S. 
A. Dangulov la o recepție orga
nizată de A R L.U.S. Printre al
tele d-lui spune: „Dacă știința 
în U.S. s’a putut desvolta dato
rită' subsolului ei, aoeasta se re
feră și la România, Nu există 
pe lume o a doua țară în afară 
dc România care fiind relativ nu 
atât de întinsă, să dispună dea- 
tât de însemnate și variate bo
gății naturale. Dacă România de 
azi arc drept scop crearea unut 
stat modern care să dispună de-o 
industrie dc primul rang de o a- 
griculiură modernă trebue să re
cunoaștem că spre acest țel Ro
mânia dispune de posibilități pe 
care nu le-au multe state ale Eu
ropei', iar despre apropierea cul
turală „Oamenii de științe sovie
tici năzucsc spre această cola 
borare pentru că văd în persoana 
confraților români pe plenipoten
țiarii gândirii intelectuale ale Ro
mâniei democrate.
Vom avea deci un factor important 
în cunoașterea cât mai cxacti 
a realităților din U. S. și prin 
adâncirea legăturilor cultural» 
intn oamenii de știință români |i 
sovietici pentru a clădi o Românii 
măreață și fericită cum na mm 
fost niciodată.



2 Z03i NOi

UZINE-FABRICiMINE
«—i 5“ț_-.., .*,_„__z__—_. — -—

Meseriașii din Vulcan, voluntari 
în minele de cărbun. \

AL CINCILEA LOT DE CRIMINALI DE RftZBOI
In fața Tribunalului Poporului

Muncitorimea conștientă de rolul co
vârșitor ce-1 are în măreața operă de 
refacere a țării, depune tot efortul 
muncii lor pentru înfăptuirea aceștia.

Astfel muncitorii dela înlrețiaei a 
Vulcan viu în ajutorul tovarășilor I ?r, 
cari muncesc sub pământ, formând o 
echipă ce va presta un „șut* pe săp
tămână la mina crn Auiroasa.

Aceas ă c.h‘pă este compusă din 
muncitorii: Belovan I?n, Borcoți Ale
xandru, Pârvulescu Stănilă, Borși Da- 
vid, Cocotă Gb., Covaci Pavel, Radu

Viața de partid

Ședinț publică a Partidu'ui Comunist 
la Vafa de jos

in ziua de 8 I_‘’e a. c. a avut Io: 
la Vița a. j s, o ședință prb'ică a P. 
C. a care a partcipat .in număr 
semaat de muncitori și țărani precum 
și funcționari di’. bcantate.

>edmța este desch să de către Iov, 
S to Lu dovi , care dă cuvântul tov. 
Ballț. V ctor, secretarul îecției P. C. 
B ia de C iș.

In cuvâutvea sa — tov. B«iița — 
ar? că cine poate fi membru de partid 

cura trebuie 3ă ae poarte un membru 
de partid.

(n cont nuare arată lupț i Jaset mun
ci, jare pert u un guvern al popicului, 
gu/eroal de largă concentrare demo
cratică care 'mounaiățește viați tuturor. 
Dar să nu uităm — spune tov. Balița 
— că dacă n primim acest ajutor, 
ap ii se cer» dia par ea fiecăruia să 
depuneri tot efortul nostru pentru 
refacerea țării, care i fost jefuita de 
bMeriști. * I.

In ziua de 8 Iulie a. c. a avut loc la 
Aibă I dia. aduoarea generală a mem
brilor Apărării Patriotice din județ și 
orașu' de reședință.

Adunarea a decurs îotr’o atmosferă 
de în alt oatrioiism, cu care prilej s’a 
e’. Iderțlat, rolul cel are Apărarea Pa
triotică, îa opera de sprijinire a capii
lor orfani — victime ale feroasei fas
ciste.

Prietenul Radu — delegatul Regio
nalei Aibă—Hunedoara a Apărării Pa
triotice — prin scurte cuvinte arată 
eiaiizările din județul Hunedoara, unde 
■' au înființat colonii de vară pentru 
copiii minerilor din Valea Jiului. Secția
I. P. din Alba luiia, arată că un că- 
nln de zi pentru copii muncitorilor din 
llba-lulia și pentru orfani' de războiu 
lin județ este în curs de formare.

Se trece la alegerea noului comitet 
le conducere, vechiul comitet prezen- 
Indu-și demisia.

C^unanimitate sunt deși: prietena

Adunarea Apărării Patriotice 
din Alba-lulia

Teodor, Hălălal Ion, Ursa Ion, Covaci 
Samoilă, Costina Pe ru, Bcnedec Arca- 
die și M.hai Carol

Acești muncitorii conștienți, renunță 
la ziua lor de odihnă, înscriindu-se vo
luntari pentru a întră in mină și a 
lucra la scoaterea cărbunelui necesar 
atât de mult transporturilor.

Ei murcesc cu tot elanul lcr căci 
știu că prin aceasta măresc producția, 
ajutând astfel ia opera de refacere cât 
mai grabnică a țării, n care vor avea 
și ei un trai mai bun.

Am nîește ap de ajutorul dat de 
către UR.S.S, îr: cam anta de însă- 
mâuță-i ș • i ’pecial prin acordul eco- 
n mic ce s’a încheiat între noi și ma
rea aocsba vecină, car ne-a trimis in 
țară bumbacul necesar p intru țărăni
mea noastră

In în h. ere votbește despre ’ depli- 
nirea riguroasă a condițiilor de armis
tițiu, cari sunt rrfnime față de strică
ciunile ce le-am provocat noi, în răz
boiul de jaf șl cotropire dus alături de 
hitleriști con’r popnarelor sovietice. 
Prin îndeplinirea riguroasă a armisti
țiul i ne .âștigă n prietenia puterilor 
aliate.

Tov, B~ltța duce <!ogii Generallssl- 
mulul Sl.iln, Arm tel Roșii, Armatei 
Române democrate, M. S. Regelui Ml- 
ha I, G .vernul democrat Dr. Groz» 
șl Par d Iul Comunist care duce 
lupta pentru democratizarea definitivă 
a țării Intr g publicul a ovaționat în
delung, pe cei cari au luptat pentru 
libertatea pe care o avem azi.

Col. Hânsi CortFlia — responsabila 
A. P. din județul Alba; prietenul Ro- 
seofeld Acațlu — seentar organizato
ric șl prietenul Mucea Aurel — secre
tar cu c-idrele.

înainte ca adunarea să ia sfârșit te 
mai apg și responsabilii de reso'turl.

In frunte cu comitetul nou ales Apă
rarea Pairi itică din Albi-lulia oornește 
la muri' 5 pentru îofăotuirea operei 
uriașe ce i stă in față, vindecarea ră
nilor cauzate de ‘dzbol, reclădirea țării.

Serbarea sindicatului efr
In ziua de 14 Iulie a. c. secția cul

turală a Sindicatului C F.R Deva-Brad 
a organizat la Buruene un spectacol 
artistic, urmat de o serată dansantă.

Spectacolul a avut un program bine 
studiat și frumos Interpretet de către 
Panciu Tanța, Gros Maria, Iile Floriei, 
B«dea Ana, Viorica Emanoil șl B dea 
N„ Popa N., Maica Petre, Vaslle Ion

Tribunalul poporului continuă să-și 
facă datoria față de constituția po
porule român prin judecarea cri- 
nrnalllor de război. El ' lucra până 
ce ii.l mul c ■' va dispare din viața 
publică a acestei țări. Ia fața lor se 
găsește acum Iotul al 5-lea cei vino- 
vați de apl carea unui tratament ne- 
omenos, în taberele de muncă forțată 
înființate sub regimul lui Antonescu. 
Au schingiuit, maltratat, înfometat și 
prin aceasta au contribuit la extermi
narea oamenilor care fără vină au fost 
trimiși în aceste tabere Nu lipsesc din 
acest lot cum n’au lipsit din nici unul 
trădătorii, denunțătorii și informatorii 
corcllg onarilor lor hienele care își fă
ceau o meserie de aceasta. Poporul se 
desolidarizează de ei și cere pedepsi
rea lor rxunplară.

Iată lista acestor slugi credincioase 
ale reg muluî de teroare instaurat de 
Antonrscu și clica sa:

1) Frățescu Vasiie piotonkr.
2) Stancu Ioan plutonier adjutant.
3) Iosub lose funcționar.
4) Nesovici Slmi.-n căpitan.
5) Strul Fralm Herșcovici fără profes e.
6) Săftoiu Aurel institutor.
7) Danolache Toma, funcționar.
8) Alexandru Văd seu Vartenbe'g, 

blănar.
9) Alexandru Mușăles.u, funcționar.
10) B rnard Schain, gazetar.
I') Cons antin Volcesu, pensionar.
11 afară de aceștia
Teodorscu Constantin și Hotaram

Vizita delegatilor muncitorimii bucureștene 
în Valea Jiului

(Urm.ir■ din pag 1-a
cltorln il și ai pop rului știința patrio
tică a acestor eroi ai muncii, ai celor 
mai buni fii ai țării, dintre cari am 
desprins doar câteva nume. Noi știm 
că minierii au încă de luptat cu ccn- 
dlți excepțional de grele din cauza di
ficultăților de aprovizionare. Noi știm 
că minierilor le lipsește cantitatea ab
solut necesară de grăsime, le lipsește 
mbrăcămlntea și încălțămintea. Noi știm 
deasemenea că sabotorii efortului pen
tru redresarea țării, că speculanții ne

voilor și-au îndreptat privirile lor de 
bcștll către minieri. Să știe însă acești 
netrebnici că încercările lor se vor Izbi 
de voința dâ^ză, de neînfrânat a Petro-

0 apropiere între popor $i armata sa
Sub regimurile foștilor democrați și 

mai ales sub dictatura fascistă armata 
și în speclalfl janda'merla era folosită 
ca o unealtă oentru a teroriza popula
ția p ișnică.

Astăzi arm. ’x trebue să fie a popo-

. Deva-Brad la Buruehe 
și Magda Ion precum și -.Iți tineri. 
Partea artistică a programului a fost 
sub conducerea învățătoarei Clara Var- 
varine.

A vorbit tov, Dumitrașcu, care prin 
câteva cuvinte a arătat rolul Important 
ce-l au secțiile culturale ale sindica
telor pentru înălțarea gradului de cul
tură al muncitorilor

Gheorghe, locot. Armini Petroni, Mari- 
nescu Ruseu și Dinu Constantin peri’ju 
nelegiuirile și crimele săvârșite pe te
ritoriul U.S. și în temnițele antifasciș
tilor unde au fost conducător j temmței.

A.P. din Cugirîn ajutorul 
copiilor de minieri din 

Vjlea Jiului
Pentru n veni In ajutorul co

piilor de mineri din Valea-Jiului, 
4 P. Cuglr a colectat suma de 
lei 115.000 la care a mai adău
gat d n fondurile sale lei 30 000, 
deci în total 145.000 lei.

Gestul făcut de Ap fir (rea 
Patriotică din Cugir, timide 
urmat de către toate organiza
țiile și îrtr prineetilo. noastre, 
pentru a veni în ajutorul aces
tor micuți din Valea Jiului.

Ca element democrat român nu-mi este 
permis să confund un element șovin ma
ghiar cu totalitatea poporului maghiar.

Asemenea nu vă este permis ca ma
ghiari să confundați pe unit dintre reac
ționarii romă, i cu popo’ul român.

Din discursul Tov. Teohari Geor- 
gescu In arașul Sf. Gheorghe.

șetiilor, a Lupenilor, de voința întregu
lui popor muncitor, mobilizat în lupta 
pentru refacerea țări noastre, pentru 
integrarea ei cu cinste și demnitate 
alăturea de celelalte popoare iubitoare 
de pace și libertate, alăturea de po
poarele constructoare din U.R S S. In 
acest, efort vom cuprinde desigur tot 
ceeacc se va putea face imediat pentru 
’mbunătuțirea condițiilor de existență 
pentru eroii muncii noastre, pentru 
minieri. Este o datorie a noastră pentru 
a cărei indcplinlre vom lupta*4. Cu 
aceste cuvinte a încheeat tovarășul Rusu 
Impresiile sale Înainte de a ne părăsi, 
pentru a duce muncitorilor din B cu- 
rești salutul de solidaritate al munci
torilor din Valea Jiului.

rului și în loc să fie un instrument în 
contra poporului trebue să se înfră
țească cu ea și să-i apere drepturile.

O huraoasă manifestare în acest sens 
am putut înregistra în comuna Bălța 
unde jandarmii din localitate împreună 
cu secția Partidului Comunist «au or
ganizat o frumoasă serbare artistică.

După programul la care au partici
pat un mare număr de spectatori a 
ui mat dans până dimineața.

Această manifestare ne arată că ar
mata și-a înțeles rostul el de a fi ală
turi de popor șl prin această serată a- 
ranjată în comun — civili și militari — 
a cimentat și mal mult legăturile între 
armată și popor.

Exemplul dela Bălța este vrednic de 
urmat.
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OGOARE-MUNȚI-PADURI —
0 mare adunare sătească la Bărăști /x

In ziua de 8 Iulie a avut loc 
la Bârdști o mare adunare să
teasca la care au luat parte șl 
delegații Partidului Comunist dm 
Hcțeg.

4 luat cuvântul un tov. dele
gat, dându-le lămuriri sătenilor 
despre adevărata democrație care 
are la bază iubirea aproapelui, 
tub'rea dreptății, a cinstei și a 
muncit.

Apoi a arătat datoriile ce le 
are poporul, îndeplinirea condi
țiilor generosului armistițiu și 
felul cum guvernul democratic 
d azi ajută poporul ca să poată 
cu ușurință să-și îndeplinească 
datoriile A arătat dreptu
rile de cari se bucură poporul, 
dr p'uri pe car, le-a câștigat cu 
ma,i jertfe.

Tov. delegat încheie vorbirea 
spunând că guvernul poporului 
es>e guvernul înfăptu‘rilor, nu a 
promisiunilor.

Părintele loan P/lp a luat cu
vântul, spunând:

Voi plugari si muncitori ați 
dat mâ -ă frățească tlstăzi ca 
să conduceți ceea ce. ați câști
gat prin sângele vostru și prin 
sudoarea feței voastre

Avem azi la cârma țârii 
oameni cinstiți democrați pe cari 
noi trebue să-i sprijinim cu 
toate foițele. Ne-am săturat de

Țăranii din Dobra înființează o 
cooperativă <

Țărănimea din Dobra fiind con 
vinsă că numai prin cooperativă 
se poate înlătura specula care se 
practică pe o scară așa de întinsă, 
s’a hotărît să înființeze o coope
rativă spre a se putea aproviziona 
cu mărfuri.

In acest scop s’a ținut o mare 
adunare sătească în ziua de 8 
Iulie in localul primăriei.

A luat cuvântul locuitorul 0- 
prean loan, care spune:

„Cooperativa are scopul de a 
înlătura cu desăvârșire pe specu
lanți cari se strecoară între pro
ducători și consumatori. Odată în
lăturați acești oameni cari scum
pesc marfa, populația se va putea 
aproviziona cu tot felul de măr
furi plătind prețuri mici".

S’a procedat la alegerea comi
tetului de conducere care se com
pune din : Oprean loan președinte; 
Popa Vasile secretar; Muntean 
Aron, Capetimi Oliviu, Raicu Petru, 
Nemeș Nicolae, Lobi Hugo, Crai
nic loachim, Tomuța Aron, Băgă- 
ianu Romulus și Stana Bartenie.

In prezent se lucrează la întoc
mirea statutelor, iar după apro- 

miniștri și de deputății vremuri
lor trecute cari nu urmăreau 
altceva decât să ne ceară votul, 
sâ ne mănânce avutul și să ne 
țină în întuneric

Sătenii văzând dreptatea ce o 
propovâduiau delegații Partidu
lui Comunist și preotul loan

Majorarea prețurilor cerealelor
Declararea stocurilor

Cemisariatul General ai Prețuri
lor a stabilit următoarele prețuri 
pentru cereale, socotite pe va
goane de 10.000 kgr după cum 
urmează:

Grâul 1.000 000 lei vagonul 
cu 3 ia sută corprui străine.

Secară 720.000 lei vagonul cu 
3 la sută corpurii străine

Orzul 6WOOO lei vagonul cu 
5 la sută corpuri streine.

Orzoaica 750 000 lei vagonul 
cu 3 la sută corpuri streine.

Ovăzul 700.000 lei vagonul cu 
3 la sută corpuri streine

Meiul 600.000 lei vagonul cu 
8 la sută corpuri străine.

Porumbul după călit'ti 600.000; 
620 000; 630 000 lei vagonul cu 
3 la sută boabe stricate și 16 la 
sută umiditate.

Noile preturi intră în vigoare

barea lor cooperativa va începe 
să funcționeze.

Exemplul țăranilor din Dobra 
cari au Înțeles importanța și sar
cinile uriașe pe cari ni le aduc 
cooperativele — trebue urmată de 
toate satele, de toți țăranii în in 
teresul lor propriu.

înființarea Apărării
Comitetul de inițiativă a con

vocat o mare adunare în ziua de 
12 Iulie în vedereă organizării 
Apărării Patriotice.

Au luat parte, locuitorii din toate 
păturile sociale.

A vorbit profesorul Sântimbrean 
Cornel, care expune rolul Apărării 
Patriotice în starea creeată după 
răsboi.

Dă apoi cuvântul prietenului 
Sabin Văran, delegatul Frontului 
Plugarilor din Deva, care aduce 
laude participanților intelectuali, 
meseriași și plugari și îi îndeamnă 
să se înscrie ca membri, spre a con
tribui la refacerea grabnică a țării.

In acea zi s’au înscris 100 de

Prlp, s’au hotărît să sprijine 
guvernul de largă concentrare 
democratică în opera de refa
cere a țârii atât de grav rănită 
de cotropitorii germani în a 
căror slujbă s’a pus întreaga 
clică de trădători în frunte cu 
Antonescu.

pe data de 16 Iulie 1945.
Prețuri'e pentru grâu, secară, 

orz, ovăz și orzoaică vor fi mă
rite dacă sunt mai puține corpuri 
streine și vor fi micșorate dacă 
sunt mal multe corpuri streine 
decât cele arătate în tablou.

Lumină pentru muncitori și țărani
Școlile de analfabeți în plină organizare

Regimurile vechei democrații și 
regimul de tristă amintire a dic
taturii antonesciene, n’au urmărit 
altceva decât să țină poporul în 
întuneric. Aceste măsuri erau re- 
cesare pe vremea aceea, deoarece 
numai astfel poporul putea să fie 
exploatat în măsura cea mai mare 
în folosul elicei Iul Maniu, Brătia- 
nu și Antonescu. Insă după ve- 
rea la cârma țării unui guvern 
cerut de popor, s’a deschis liber 
și la noi, drumul spre cultură al 
clasei muncitoare.

In acest scop s’au înființat un 
mare număr de școli de analfabeți 
în tot cuprinsul țării. Aceste școli, 
unde muncitorul va gusta din lu
mina cărții, trebuiesc înmulțite In 
așa fel în cât să nu fie fabrică 
sau uzină unde să fie analfabețj 
și care să nu albă astfel de școală.

Patriotice la Dobra i
membrii.

S’a trecut la alegerea comite
tului având ca președinte pe Dl. 
ing agronom Rațiu Constantin. 
Membrii organizației nou înfiin
țată, în frunte cu ing. agro
nom Rațiu Constantin, au făgă
duit că vor munci neîncetat la înde
plinirea sarcinelor ce le stau în față.

ANUNȚ
Aduc la cunoștința Onoratei 

clientele că reîntorcându-mă depe 
front am redeschis atelierul de 
croitorie din Deva str. Regina 
Maria 19.

Petrlcă Trufaș
2/4 croitor

Ședința publică a Front
ului Piugariior la Giuagiu

In după amiaza zilei de 8 Iulie 
s,a țiuut ședința publică a Frontu
lui Plugarilor din România, secția 
Geoagiu.

Prietenul Emil I. Cioroianu a 
cerut plugarilor să se încadreze în 
această organizație, și să sprijine 
din răsputeri guvernul de largă 
concentrare democratică prezidată 
de prietenul dr. Petru Groza.

A cerut celor înscriși în orga
nizație să nu fie S'mpli figuranți, 
ci să actîveze astfel spre a fi mo
del din toate punctele de vedere 
întrebuințând toate cunoștințele Ia 
înfăptuirea muncilor pe teren.

In cuvântul de încheere îndea
mnă pe toți cei de față să ducă 
la bun sfârșit campania pentru 
strângerea recoltei spre a da pâine 
poporului întreg care muncește la 
refacerea țării ruinată de cotropitori.

In județele Hunedoara, școli de 
analfabeți s’au înființat la Crișcior, 
Brad, Orăștie, Deva, (Colonia Cian- 
găi și Sindicatele Unite) Lupeni, 
Petroșani și Aninoasa.

In curs de înființare la Alba- 
lulia, Sebeș, Călan, GhelarșlTeliuc.

In aceste școli neștiutorii de 
carte învață scris-cititul, aritme
tica (cu probleme din viața mun
citorească) și problemele politice 
ce preocupă azi pe muncitori și 
țărani.

Aceste școli, fără întârziere, tre
buie să ia ființă și la țară unde 
poporul va primi învățătura la care 
are dreptul. Bărbați șl femei, ti
neri și bătrâni vor urma la școlile 
de neștiutori de carte. Nu este ru
șine a învăța, căci învățătura ne 
aduce mari foloase.

Noi suntem țara cu cei mai 
mulțl analfabeți. In schimb în Uni
unea Sovietică nu există neștiu
tori de carte.

Rusia care pe vremea țarismu
lui avea 95 la sută neștiutori de 
carte, sub regimul sovietic a lichi
dat complect analfabetismul, ca o 
boală rușinoasă pentru un popor 
civilizat.

Astăzi când dreptul la cultură a 
muncitorilor și țăranilor este recu
noscut, poporul trebuie să se lu
mineze.

Numai cu muncitori și țărani 
luminați, țara va ajunge în stare 
de înflorire.

Citiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI**
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DE PRETUTINDENI tt?
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Se acordă prime
Măsuri hotăr’te

Comisariatul General al Prețu- 
rilori comunică:

Oricine cu excepțiunea mem
brilor corpului judecătoresc, des
coperă și constată, din proprie 
inițiativă, o Infracțiune pedepsită, 
de acea lege, sau o evidență în 
scris și sub semnătură proprie, 
organelor de constatare prevăzute 
de art. 42, are dreptul după ră
mânerea definitivă a hotărîrii și pe 
condamoare a Infractorului și pe 
temeiul ei, la o primă din prețul 
obținut din vânzarea mărfurilor 
confiscate, care se va consemna 
pe seama și la d sp ziția sa.

Prima cuvenită denunțătorului 
sau agentului constator vc fi ur
mătoarea:

20 la sută 
din vânzarea 
este până la

15 la sută 
din vânzarea 
este dela 5C 
m'lioane lei inclusiv, prima nepu- 
fând fi însă inferioară celei din 
almiatul precedent.

10 la sută când prețul obținut

când prețul obișnuit 
mărfurilor confiscate 
50 (XX) lei inclusiv, 
când prețul i'bținut 
mârhrilor confiscate 
milioane lei la 100

n început conferința celor trei
Gineralissimul Stalio Însoțit de mi

nistrul de externe al U. R. S. S. Mo- 
lotov, Președintele Trtimman și Sub
secretarul de Stat By.nes, Premierul 
Churchil șl Ministrul de Externe al An- 
g le Dl Eden însoțiți de numeroși spe
cialiști au sosit la Berlin. Aici se des
fășoară cea mal însemnată întâlnire 
*ntr“ cei trei șefi ai Statelor abate.

ri-oblemele care se discută au o în
semnătate care întrece pe toate cele din 
trecut. Da.ă până acum problemele

pentru descoperirea speculanților
ale guvernului pentru stârpirea speculei
din vânzarea mărfurilor confiscate 
este dela lei 100 milioane la 500 
milioane lei inclusiv, prima nepu
tând fi însă inferioară celei din 
aliniatul precedent.

Acum când toate țările eliberate oe 
ocupațiunea hitleristă îșl croe sc 
drum i pentru o viață mai bună popo
rul grec este îecă sub asuprirea unul 
regim care le amintește de ît’oarea 
hltieristâ, tasciștii.

Poxnl grec care a aritiai minun de 
vitejie în lupta împotriva fasciștilor 
italieni cari au vrut să invadeze Grecia 
a dat mii de victime îd lupta dută de 
partizani împotriva invadatorilor va ș • 
doborî și clica reacționară fascistă dela 
guvern.

Conducătorii reacționari de astăzi 
sunt prietenii nemților de ieri. Ei sunt 
aceia cari au colaborat deși nu pe fața 
cu ocupanții germani.

împotriva adevărațllor patrioți are 

războiului au fost acele cari au predo
minat astăzi după învingerea Germaniei 
hitleriste problemele reorganizării șl con
solidării păcii sunt pe primul plan.

P cblcmele politice dela un colț la 
celalalt al globului vor fi trecute în 
revistă pentru a le găsi soluții e cele 
trai favorabile popoarelor.

Hotărîrlle cire se vor lua vo; a*ta 
o influență hotârîtoare pentre asigura
rea păcii între popoare.

5 la sută când prețul obținut 
din vânzarea mărfurilor confiscate 
este mai mare de 500 milioane 
lei, prima neputând fi insă infe
rioară celei din alin, precedent.

au ținut sus tot timpul steagul libertății 
poporului, sunt chemate „batalioanele 
de gardâ“ formate de nemți în timpul 
ocupaț'ei pentru a reprima activitatea 
lor patriotică.

Tioeret.il grec nu a putut să ia parte 
la Congresul Tineretului Balcanic care 
s’a ținut la Belgrad din ordinele guver
nului grec care nu a admis participa
rea acestui tineret la Congres.

Mii și mii de greci și macedoneni 
f int nevolți să se refugieze peste fron
tiere în Jugo-Slavia și Albania d n 
cauza ternarei deslănțuitâ impotriva 
lor de guvernul grec.

Popoarele libere ale lumii urmăresc 
cu simpatie lupta poporului g'ec. Mi
lioane de slavi care tr&e6C în America 
au adresat un mesagiu, celor trei cari 
se îotâinesc acum la Berlin să pună 
tapat fără delegiloi comise împotriva 
popu ației macedonene.

Credem că la conferința care are loc 
acuma la Berlin se va discuta ș soaita 
zcestui popor vrednic scăpându-1 de 
sub amenințarea fascistă.

ȘTIRI SCURTE o-,
la

al

Declarațiile
Prim jiul Mi

nistru Polonez

*

Premierul Poloniei Dl. Osubka 
Moravski a vorbit la o conferință 
de presă despre realizările mari 
executate de regimul democratic 
în Polonia. Au luat parte la a- 
ceastă conferință ziariștii sovietici, 
englezi, americani, francezi, cana
dieni etc.

Primul ministru s’a arătat mul
țumit de recunoașterea guvernului 
de Unitate Națională care a dat 
o lovitură mortală reacționarilor 
polonezi dela Londra și susținăto
rilor lor. Clica Arsișevski nu a de
zarmat încă ce a vrut în nebunia 
lui oarbă să scufunde flota polo
neză numai ca ea să n.: ajungă 
în mâinile guvernului polonez. Dea- 
semenea ei caută să camufleze 
toate bunurile Poloniei aflate în 
străinătate. S’a ajuns la o stabi
lizare a prețurilor. Repatrie’ea po
lonezilor se va face, eu nu cred 
că ar fi polonez care să nu vrea 
să revină în țara lui. Desigur re
patrierile vor fi făcute de alți oa
meni decâi acei cari nu 
aceasta.

Problema Teșehenului 
trebue să fie rezolvată 
prietenesc de cele două 
prietene.

I
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poate și 
in mod 
popoare
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Eonferinfa regionala a Apărării Patriotice
— Urmare din paj. l-a — 

pe'e noastre s’au intâln t pe tt'fti cu 
e.turelele A. P. in executare? ace- 
hJiaș țel.

O. Col. Ctobotaru ara:ă legăt ra 
ce s’a sudat între armată și A. P. 
după .are mai iau cnvântuî prietenul 
Coițea din partea P. S. D., părinte e 
Domnar u din partea bisericii. D. Di
rector Sirca din partea A. R, L. U. S. 
prietena Morăsca din partea 
A.mdjan Aneta din partea 
iu Progresist.

Din partea Corn. Centr. al 
Plugarilor vorbește prietenul
ron sen. Spune printre altele: O lume 
r.ri ă se naște. In această lume nouă 
se înfrățește «atul cu orașul (aplauze) 
A p. a dat un mare ajutor plugări- 
mii distribuind le unelte și ațutând la 
însămânțări. Doresc A. P. spor la 
munca începută.

U.F.A R 
T neretu-

Frontului 
Belea Mi-

orbește prietenul Marton din par- 
, Acum 

1re- 
pat-

Vi 
tea Om. Cntr. al A P. B :c. 
în p'agjl Congresului, A. P. \a 
bui sl-ș' aleagă drumul cse-l 
curge mai departe*.

D ipâ terminarea cuvântărilor, 
trimis M S Regelui cu ocazia decorării 
cu ordinul „Victoria* următoarea 
legramă „Comitetul Regional 
Huneioara al A, P. întrunit In con
ferința transmite MajestăUt ,'oastre 
omagiile sale cu prilejul confe'ttti de 
către Prezldlumul Sup'em al ” R .S S. 
a ordinului .Victoria’

Inolta prețuire adusă de merele 
nostru vecin actului săvârș't în Lina 
de 23 August de Mojestatea t oasră 
umple cu bucurie Inima tuturor cetă
țenilor țării ce vă vor urma șl mai 
departe pe calea trasntă alături de 
poporul soviete șl naț'unlle Umtt

s’a

te- 
Alba

® D-l Attle șeful partidului laburist din Anglia a sburat cu avionul 
Berlin.
• S’au trimis Invitațiile țârilor participante la congresul mondial 

Sindicatelor care se va ține în Septembrie la Paris.
• Generalul KOnig comandantul militar al Parisului a fost numit

reprezentantul Franței în comisia aliată din Berlin.
• Delegații Sindicatelor Metalurgice britanice au sosit la Moscova.
• Regele Belgiei a declarat că el nu se reîntoarce in Belgia dar 

ou are de gând să demisioneze. Probabil că aștepta momentul prielnic 
pentru a se reîntoarce.

• Mareșalul, Jukov și Rocosovski precum șj generalii Socobo ski 
și Malinin șefi de stat majori ai acestora au fost decorați de Mareșalul 
Montgomery cu ordine înalte Engleze.

• întrevederile dintre China și U. S au fost întrerupte până la 
înapoierea Generalismului Stalin dela conferința din Berlin. Rezultatele 
obținute pană acum suit satisfăcătoare.

® La conferința celor trei la Potsdam Uniunea Sovietică va cere 
revizuirea statutului Dardanelelor.JU. S. nu este mulțumită cu actualul 
regim al Dardanelelor care este complect sub cuntrolul turcesc

• Postul de radio Paris a anunțat hotărîrea generalului Franco 
de-a demisiona și a preda puterile sale unui guvern militar.

Totodată se declară că Franco s’a hotărlt să părăsească teritoriul 
spaniol.

înființarea Tribunalului Poporului în Cehoslovacia
P eședintela Repubbcii Cehoslovace, d-l Dr. Beneș a 

semnat decretul prin care se înființează tribunalul poporului 
pentru judecarea criminalilor de război $1 a celor cari au 
pactizat cu inamicul.
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