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Cuvântarea tov. ministru Teohari Georgescu
ia Sfântuî Gheorghe

In decursul inspecției sale în Ardea
lul de Nord tov. ministru Teohari Geor- 
gescu a vizitat județele; Trei-Scaum», 
Odorhei și Ciuc. In fiecare reședință 
de județ Iov. Ministru a prezidat o 
conferință administrativă la care au 
luat parte reprezentanții autorităților 
locale și a organizaților politice.

Inspecțiile tov. miDistru Te-h ri Geor- 
gescu în cele trei județe din nordul 
Ardealului au însemnat prilej pentru 
cei deacolo să cunoască încântată linia 
de înfăptuiri p» care înțelege să mear- 
g' guvernul de concentra-e democrati
ca Petru Groza șl deasemene? au dat 
posibilitate titularului departamentului 
a'acerilor interne să cunoască și pe 
teren greutățile pi cari le au locuitorii 
oe acolo, aducându-le prin soluțiile șt 
h igestiiie date o ușurare a nevoilor.

ir cuvâotsrea pe care a ținut- , la 
Sf. Gheorghe tov. ministru a arătat că 
statul român abia la 6 Martie — data 
instaurării guvernu’ui Dr. P. Grcca — 
a pășit hotarît pe calea d'mo.ratizări 
reale a țării. In calea refaceri țării mai 
stau și astăzi obstacole cari trebuesc 
’rvînse. Io ceeace privește situație spe
cifică din Ardealul de Nord, se impune 
ca o primă sarcină distrugerea tuturor 
manifestărilor șovine din partea oricui 
a- ven . Șovinismul fasciștilor maghiari 
este tot atât de periculos ca al reac- 
p marii- r români.

Toate doleanțele naționalităților con
locuitoare trebuesc rezolvate onstrificios 

e linia politică sincer democratică do
rită de guvernul de largă concert

are democratică.
Despre instaurarea jandarmeriei de 

« at în A-dealul de Nnrd iov. ministru 
a spus: Nici nu pot crede bucuria să 
avem astăzi alături de noi o jandar
merie de care să avem dragoste pen- 
trucă ea este cu totul altfel decât ctca- 
ce a fost inainte. Șl asta fiind situația, 

■ți acei cari se supun acestei măsuri 
luate de guvern, cari vor să mențină 
starea de nesiguranță se demască e 
însuși ca dușmani ai poporului șl tre- 
buesc tratați ca atare.

Ocupându-se cu încadrarea funcționa
rilor administrativi tov. Teehsri Geor- 
gescu a spus; funcționarii propuși de 
Instituție din Ardealul de Nord vor fi 
încadrați cu toții. Relativ la cei cari 
a retras cu armatele germane ș, 
magmare aceștia nu mai pot fi funcțio
nezi. Acei cari «'au întors inainte de 
6 Martie au fost încadrați, însă aceia 
cari în speranța victoriei armatelor hi- 
Leriste au așteptat până ce li s'a spul
berat și ultima speranță și acuma s’au 

întors nu vor mai outea fi încadrați.
S’a lămurii deasemenea problema 

limbii C8*e trebue folosită în anumite 
împrejurări îa sensul că legea naționa
lităților trebue aplicată și cererile 
scrise în limba maghiară vor trebui 
primite de toate instituțiile. Ic ceeace 
privește problema drapelelor; vor fi 
arborate drapelul românesc împreună 
cu drape ele națiunilor unite pe insti
tuții. Sunt sigur — q spus tov. mi
nistru — că cetățenii maghiar- > c" a- 
junge să vadă în drapelul românesc 
drapelul lor. Dece? PentTucă sunt sigur 
că vor vtd-a în dreptul românesc un 
drapel care ie dă libertatea le dă po
sibilitatea ce a trăi îa acea :ă țară

INAPOI, IN PATPIE
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Se’ntorc vitejii din război..
Se întorc vara, în contract cu 

vremea geroasă pe care au luptat, 
vreme secondată de obstacole na
turale : munți, păduri, văi și stfinci 
prăpăstioase par’că înadins puse 
să concureze la greutaten luptelor 
purtate.

Drumul lor se face „pesky", — 
cum ziceau localnicii — adică pe 
jos Greu dar tot sunt voioși că 
pri munca și jertfa lor de zi, și 
noapte, prin nfrângărea tuturor 
greutățîlO' de teren și vitregia iernii 
cu zăpada până la brâu și ger 
cumplit, au sdrobit pe cel mai în
verșunat dușman al omenirii fas
cismului german.

La bucuria reîntoarcerii în Patrie, 
cu gândul că-și vor vedea căminul, 
familia, pe cei dragi ai lor și satul 
in care s’au născut se mai adaogă 
ceva foarte important, capital de 
important, pentru luptătorii cari 
șl-au făcut datoria din plin acolo 
unde au fost trimiși pentru Popor.

Veriga care se adaogă, constă 
în faptul că dreptatea și recunoaș
terea meritelor ca și recompensa
rea lor, de că*re cei rămași acasă, 
de Patrie pria guvernul Țării, sunt 
fapte împlinite, ca niciodată In de
cursul istoriei noastre.

Nicicând răsplătirea luptătorilor 
n'a început chiar în momentul când 
fiii Țării se aflau în aprigă încleș
tare cu inamicul.

De data aceasta, reforma agrară 
cu împroprietărirea ostașilor ce se 

rimțindu-se ca în țara lor
Ca o nlrimă rroblemă. titularul de- 

parismcntulu. afacerilor interne dă lă
murii asupra felului cum trebue exe
crat armistițiul,

Problema armistițiului trebue privită 
așa cum este în realitate. Condițiunile 
de Ermistițiu sunt de așa natură încât 
,e vom putec aplica, numai că trebue 
ră facem în așa fel ca să nu se iro
sească cantități mari din ceeace trebue 
să meargă peDtru armistițiu.

In in.heiere tov. ministru dă asigu
rări că guvernul merge și va continua 
să meargă încontinu pe linia trasată 
deia început acordându-se deplină li
bertate tuturor naționalităților din țara 
noavtră fără nici-o deosebire.

ifleu în luptă cu dușmanul fascist, 
s’a făcut înainte de terminarea 
râsboiului.

Acest fapt ne face, pe toți, cei 
ce ne întoarcem acasă, să credem 
cu tărie, că munca șl jertfa noastră, 
au fost luate în considerare și au 
fost răsplătite așa cum se cuvine, 
prin înfăptuiri nu vorbe goale, de
magogice

Pentru dreptate am luptat, ia 
dreptate r.e așteptăm și suntem si
guri că ni se va face și nouă, ca 
și Neamului întreg

Dealtfel. Guvernul de concentrare 
democratică, sub conducerea d-lui 
Dr Petru Groza, este — prin mă
surile luate, și operele înfăptuite_
dreptatea întruchipată pentru cei 
mulți, pâaă mai eri desconsiderați.

— Continuare In pagina 2 —

A început conferința celor trei
Dupâ sosirea lor la Postdam D-l 

Churthll șl Trurnan au făcut pe rund 
câte-o vizită neoficială la Berlin. în
soțiți de șefii lor de stat major pre
cum și de ofițerii sovietiti din coman
damentul Berlinului au vizitat Reich
stagul, cancelar latul Iul Hltler precum 
fi adăpostul personal a lui Hltler. Dl. 
Eden a declarat ci nu a fost In can- 
ce Iar latul Germaniei din 1935 când a 
fost fn vizită ic Hltler. Imediat ■după 
sosirea s'a la Eotsdam Oenerplțssimul 
Sta Un însoțit de Comisarul Poporului 
pentru afacerile străine Molotov l-a

Sâmbătă, 21 luîie i945 

toate tortele în 
serviciul refacerii tării'

-orțeie democratice din țară mânate 
de spiritul patriotic de a reclădi tot 
ce au distrus hoardele fasciste în ne
bunia lor oa'bă, lucrează la reface
rea țării. Clasa muncitoare care dapă 
23 Aug. a sprijinit cu toate forțele 
râsboiului fust împotriva fasciștilor 
lucrează acum cu toate forțele la mă
rire a producției. Țărănimea care cu 
ajutorul clasei muncitoare; în I f A-.UAU 

cu partidul Comunist, a reușit să pri
mească pământul moșieresc, a făcut to
tul să asigure pâinea poporuhi. intelec
tualii prin ajutorulpe care trebue să-l dea 
muncitorimii și țărănimii sau încadrat 
în această muncă de refacere a țării. 
Exemplul technlcienilor din Valea- 
Jlului care-șt pun toate cunoștințele 
tn slujba muncitorimii, Inginerii șl 
intelectualii cart predau la școala de 
electromecanici care funcționează chiar 
în orașul nostru, sunt pilde de urmat 
de intelectualitatea noastră. Ar fi mul
te exemple de înșirat despre solidari
tatea aceasta care s'a făurit la noi. 
Poporul nostru a început să urmeze 
exemp’ul U. S. unde toate torțele, — 
șl cele intelectuale, — sunt puse în 
slufba refacerii țării. Munca munci
torului este îndrumată pe căi știin
țifice. Toate inovațiile technlce sunt 
puse în slujba scopului măreț, refa
cerea țării. Țăranul nu mai lucrează 
cu uneite rudimentare, la dispoziția lut 
sunt puse mașinile cele mal practice. 
Luata cu natura se duce pe căi știin
țifice astfel că și greutățile cele mat 
grele sunt învinse.

Tov. Sta lin caracterizează astfel 
noua știință progresistă din U. S. 
știința care nu se izolează de popor, 
nu se tine departe de popor, ci, gata 
să slujească poporul, e gata să trans
mită poporului toate cuceririle el, ști
ința care servește poporului, nu for
țat ci de bună voie cu plăcere.

Intelectualitatea românească, — ca
re a fost reDrezentată la serbările a- 
cademiei sovietice de "cei mal meri 
savanțl al țârii, — și care cunoi șfe 
declarațiile făcute de acești savanțl, 
va lua drept exemplu intelectualitatea 
șt știlma sovietică. In spiritul nouți 
științe progresiste care nu st oprește 
ia dogme ci arc curajul descoperiri
lor, intelectualii români vor contribui 
hotăra, la progresul țării noastre prin 
ridicarea masselor largi ale poporu
lui. Numai făcând astfel unind toate 
forțele creatoare ale țârii urmând ex
emplul Uniunii Sovietice vom putea 
clădi o țară prosperă liberă și demo
cratică.

vizitat pe președintele Trurnan care 
i-a reținut la masă. Un comunicat dat 
de Radio Moscova a anunțat începerea 
conferinței Marți la orele 5. La do
rința Generalfsslmulul Stalin șl a Pre
mierului Churchll, Președintele Trurnan 
a primit să prezideze prima ședință. 
Miniștrii de externe vor ține ședințe 
regulate la care vor pregăti proble
melor de discutat. Cei trei au căzut 
de acord osupta problemelor tare se 
\)or discuta la confertnțâ. Concomitent 
șefii militari allcțl discută problemele 
militare actuale.
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^S’a deschis prima cooperați vă în Vale a-Jiului a muncitorilor
I Ua eveniment de natură economică 

a cărui importanță nu poate fi trecută 
cu vederea a fost deschiderea la Petro
șani a primei cooperative, .Minerul'. 
Constituită prin adunarea generală dela 
20 Mai, cooperativa .Minerul* număra 
1200 membrii fondatori și un capital 
12 milioane iei subscris, din care 9 
milioane și jumătate au fost achitate. 
Consilia) de administrație este compus 
în î itregime din muncitori și intelectu
ali democrați. In comitetul de condu
cere au fost aleși tov. Ing. Nicolae 
Dohrescu, ca Dreședinte, tov. Gh. Chirca 
p«iședințele Sindicatului Funcționari
lor particulari și tov. Farcaș Emeric, 
membru în comitetul de fabrică al a- 
teBerelor Centrale Petroșani. Învin
gând greutățile începutului, primul ma
gazin de des'acere s’a deschis în ziua 
de 9 Iulie, âvâ"d ca prime articole 
zarzavaturi, fructe și’încălțămlate .Der- 
mata". Deși de calitate superioară zar
zavaturile s’au vândut în primele z le 
cu jumătate preț lață de cel al pleții. 
Un prim efect imediat de care au pu
tut beneficia toți cetățenii orașului a 
lost faptul că prețurile în piață au scă
zut simțitor chiar din primele zile. Co
operativa continuă totuși să vândă cu 
30° , mai eftin, scăzând și ea prețurile 
în 'aport cu ușurința de aprovizionare. 
Aprovizionarea se face direct dela pro
ducător și prin cooperativa .Solidari
tatea* din Arad. In prima săptămână 
de funcționare s’au înscris încă 500 
membrii noi. înscrierile continuă și a- 
cum. Io timp ce președintele, tov Ing. 
Drbrescu, ne expune programul de ac
tivitate pe viitor, este mereu întrerupt 
de noi cetățeni veniți să se înscrie, pe 
cai» li îndrumeaiă spre secretariat

Cetățenii care au stat din diferite 
motive în rezervă vin acum plini de 
încredere să ceară carnete de membru, 
felicitând conducerea pentru frumoasj 
realizare.

In programul de activitate pentru 
viitor este aprovizionarea cu grăsimi,

uadelemn și slăniDă, cereaie, coloalale 
strict necesare, încălțăminte și textile. 
O inițiativă fericită, care desigur nu va 
întârzia să-și arate efectele, a fost a- 
ceea ca membrii să doneze cooperati
vei o parte din cota de cărbunele pe 
care îl primesc dela Societatea Petro
șani, pentru a fi trimisă fabricelor care 
urmează a livra mărfuri cooperativei. 
Astfel s’au primit până în prezent 500 
de tone de oârbuui ce va fi livrat fa
bricelor de textile în schimbni mărfuri
lor.

Cooperativa se bucură de 
organizațiilor democrate și 
democrate.

Față de capitalul inițial 
s’a simții nevoia absolută și 
uoui Împrumut. S’au făcut demersurile 
necesare 1n acest scop pe lângă I. N.

3

sprijinul 
poliției

prea mic 
urgentă a

C. O P. și se așteaptă rezultatul. Ți
nând seama de situația orașului, în 
care pe lângă marele număr de mun
citori trăesc un îcsemnat număr de 
pensionari, salariați publici și paiticu- 
lari din întreprinderi mici și în fine 
populația care nu es'e integrată în 
producție, rolul pe care îl are coopera
tiva e3te din cele mai importante. Chi
ar muncitorii găsesc articole care ar 
putea lipsi la economat.

După numai câteva zile de activitate 
cooperativa s’a dovedit o armă puter- 
n'că împotriva speculanților, a saboto
rilor vieții economice. Sprijinind în
ființarea cooperativelor, care contribue 
la stabilizarea prețurilor mari in pute
rea de cumpărare a salariilor și spri
jinim în acelaș timp guvernul nostru în 
opera sa de refacere econom-că a țârii.

la FND. 
se putea

avut loc,

Deschiderea 
\ „Mureșul**

Pentru a înlătura specula și pe spe
culanți, organizațiile aderente 
au ales un comitet pentru a 
deschide o cooperativă.

In ziua de 15 Iulie a. c. a
în piața orașului frumos pavoazată, io 
fața unei mulțimi imense din Orăștie și jur 
deschiderea acestei cooperative

Au luat cuvântul primarul orașului, 
tov. Balomiri, tov. Emil Tudor. din 
paitea partidului Social Democrat, din 
partea Uniuni Populate Maghiare vor
bește prietenul Dr. Șvabi, din partea corn. 
Evreesc democrat vorbește N. Rubmștein, 
tov. Irig Voiculescu N. — președintele 
cooperativei, vorbește în numele comi
tetului de conducere și tov. Cioro anu 
din partea P. C. R. secția Orăstie.

Cu toții arată însemnătatea înființă
rilor de cooperative, înlăturând prin a- 
ceasta speculanții și ajutând astfel la 
op^ra de redresare economică a țării. 
Arată ajutorul dat de către Uniunea

■ Conducătorii Soc. „Mica** din Brad 
sustrag brațele de muncă dela oroducțle

Astăzi când țara este ia plin efort 
pentru refacerea ei, pentru a acoperi 
rănile Lăiate de .prietenia" cu hltlerștif, 
se mal găsese încă conducători cari 
caută să saboteze această operă.

Astfel conducătorii soc. .Mica' din 
Brad, țin pe lângă casele lor, femei ce 
au tat angajate de societate pentru 
lucr la suprafață. Aceste femei ce 
•unt Iu3te din producție — pentru in
terese personale — lasă un loc gol, ce 
nu «te acoperit și deci producția este 
știrbită.

Aceștia cari caută să saboteze pro
ducția sunt: Ing. Ulmann care ține pe 
lângă casa sa 4 femei și anume: Leba 
Mana, Costea Alexandra, Glava Teo
dora și loldes Sofia. La log. Kemlnger 
se află lucrătoarele: Potinteu Valeria, 
Boti' l Maria șl Ciocan Florlca. La Ing, 
Hrișcă femeia Slmion Ileana, la Ing.

Cabi femeia Bordea Florlca, 'a Ing 
Mikhriev femeia Tudor Maria și la 
funcționarul Trifu femeia Lazâr Tecla.

Aceste femei muncitoare cari au fost 
angajate de societate pentru lucru, 
fac altceva decât să lucreze 
cești domni.

D lor dacă au nevoie de 
muncă, să-și angajeze, nu

pentru
ou
a-

brațe 
să ia din 

producție muncitori cari trebuie să de
pună toată munca lor pentru opera de 
reclădire a țării.

Muncitorii trebuie să știe, că fiind 
angajați la o întreprindere trebuie să 
lucreze acolo unde au fost angajați și 
nu pentru Interesele personale ale unor 
conducători, cari prin aceasta caufă să 
saboteze punctul vital al programului 
guvernului: refacerea fării după dis
trugerile cauzate de fascism.

de

țară 
elo-

cooperativei 
la Orăștia 
Sovietică, prin bumbacul t.-irr. s în 
și care ue este atât de necesar,
giind conducătorii URSS., ai țării și pe 
membrii guvernului.

Întreaga asistență aclamă îndelung, 
iar mi.zi.s Intonează imnurile rcinân și 
sovktic.

Funcționarii publici din 
Hațeg $1 Sarmisegetuza 
{ se organizează 

v' ■
In ziua de 16 Iulie a. c. la Ha

țeg și Sarmisegetuza, funcționarii 
puolici s’au adunat pentru a se 
organiza in sindicat.

Astfel a luat ființă secția sindi
catului funcționarilor publici, ale- 
gându-se comitetul de conducere 
și împărțindu-se munca pe resor
turi au fost aleși responsabili pen
tru fiecare resort în parte. S’a 
mai ales un comitat cultural care 
va organiza viața culturală în a- 
ceste centre

Din partea Sindicatului funcțio
narilor publici din Deva a luat 
parte tov. Elena Kdkosi care prin 
câteva cuvinte arată importanța 
organizării tuturor categoriilor mun
citoare în sindicate

Numai organizați — spune tov, 
KflkSsi — putem duce o luptă 
holărîtă contra tuturor reacționa
rilor.

Organizați, vom depune tot e- 
fortul nostru pentru susținerea gu
vernului de largă concentrare de
mocratică și vom lua parte cu toții 
Ia opera de refacere a țări», pen
tru un trai mai bun într’o Româ
nie democrată.

>

y Muncitorii din Teliuc 
i\ au încheiat un nou contract colectiv
In ziua de 23 Iunie a. c. mun

citorii dela Teliuc — prin comite
tul de fabrică — au încheiat un 
contract colectiv cu uzinele „Titan 
Nadrag-Călan”, ai cărei angajați 
sunt.

In contractul colectiv muncitorii 
și-au câștigat revendicările lor In 
ceeace privește aplicarea contrac
tului; angajatea muncitorilor; t m- 
pul de lucru stabilit la 48 ore pe 
Săptămână lucrate efectiv; salari
zarea, conformă cu decizia dată 
de guvern; orele suplimentare; de
plasările în interesul întreprinderii; 
plata salariului șl suplimente de 
salariu; ajutoare pentru încălzit, 
locuință șî iluminat; concedii; con
cedierile și aprovizionarea. Acolo 
unde este pos’bil se va introduce 
lucrul în acord, având toate avan
tajele ce decurg din acest fel de 
muncă.

Acest contract colectiv a fost

încheiat pe timp de un an, putân- 
du-se revizui diri 6 îr 6 luni. Mun
citorii organizați prin contractul 
colectiv și-au câștigat revendică
rile lor.

Drepturile lor fiind asigurate ei 
vor depune tot efortul pentru a 
mări producția ajutând astfel o- 
pera de refacere a țării.

înapoi, fn Patrie

Pentru îndeplinirea sarcini
lor actuale ale clasei munci
toare Frontul unic trebue să 
devină o forță puternică bine 
organleată.

Comuniștii trebue să îmbu
nătățească necondiționat co
laborarea cu social-democrațH, 
partinazi ai Frontului Unic, 
pentru a învinge încercările 
elementelor reacționare de a 
sparge unitatea de muncă șl 
luptă pentru refacerea țArii.

— Urmare din pag. 1-a —

Reintrăm In Patrie, cu bucuria 
învingătorilor înscrisă pe fețele 
noastre, purtând In inimi dorul de 
cei de-acnsă și’n brațe vigoarea, 
care după o scurtă odihnă să reh£ 
lupta muncii, lupta refacerii și a 
progresului mândrei noastre Patrii.

In cântece și în voie bună, ne
sfârșitele noastre coloane. împodo
bite cu tricolorul, pe care l-am în
fipt — prin jertfe — pe multe înăl
țimi și cetăți, vehicolele flindu-ne 
Împodobite cu lozinci de conținut 
patriotic. am trecut triumfători prin 
țările secătuite de furia nesățioasă 
a hitlcrismului, luându ne rămas 
bun dăla populația, de curând eli
berată, și care ne-a petrecut cu 
ochii plini de admirație și recunoș-i, 
tlnță

Patrie scumpă, ți-au venit feciorii, 
primește-i așa cum se cuvine unor 

' Din „Scânteia*
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Cea mai frumoasă și plăcută 
Îndeletnicire a gospodinelor noastre 
dela țară, este creșterea găinilor.

Pj cât este de frumoasă și plă
cută această muncă, pe atât este 
și oănoasă.

Pentru ca folosul din creșterea 
găinilor să fie cât trai mare tre
buie să se facă o alegere serioasă 
a acestor păsâr, să li se asigure 
o ingrij re deosebită și o înmulțire 
ma> ușoară.

Găina ce se crește astăs», e 
mica (cântărește vie 1 și jumătate 
până la 2 kgr.) Ea ouă puțin — 
— 00 ouă pe an, — pe când
aceiaș soi de găină aleasă din cele 
mai mari, mai sănătoase și mai 
ouătoare, poate deveni mai grea 
și mai spornică la ouat.

Sătencele noastre pot crește și 
g? ni de rase cum sunt, Orpington, 
Plymouth, Wyandotte etc.

Totuși gospodinele noastre nu 
pot renunța la găina obișnuită, 
pentrucă e rezistentă la boale, 
bună cloșcă, bună mamă și puțin 
pretențioasă la hrană ; de aceia 
t ebuie s’o îmbunătățim prin ale
gere mai mulți ani dearândul

Alegerea se face iarna, înainte 
de a îrcepe ouatui. Un cocoș și 
1 ) găini din cele mai nuri, mai 
Siumoase și mai sănătoase, sunt 

e ajuns pentru ca o gospodărie 
să poată prăsi 100 pui în primă
vară; din acestea pentru alt an 
iși va alege iar tot ce i mai bnn. 
f i felul acesta mica gospodină va 
obține rezultate foarte frumoase.

Orcât de bine ar fi alese găi
nile, nu vor putea fi îmbunătățite, 
dacă nu le vom da și o îngrijire 
bună, un adăpost bun.

Cotețul este adăpostul găinilor 
șl locul de odihnă, de ouat și de 
prăsilâ. Acest coteț însă trebuie 
să fîe numai ai lor. Nu e bine să 
băgăm și alte păsări la un loc cu 
găinile ca rațe, gâște, etc.

ADUMBRI POPULARE LA ROMdS $1 ROMOJEL
In ziua de 15 Iulie a c. au a- 

vut loc mari adunări populare în 
comunele Romos și Romoșel.

In fața a peste 400 de țărani 
primarul din Romos — prietenul 
Grnza N. — deschide adunarea 
dând cuvântul prietenei Ciurdă- 
rescu Mana, delegata U. F. A. 
R ului din Oră știe, care prin scurte 
cuvinte arată rolul ce-l are femeia 
în viitorul țârii, îndemnând femeile 
să se organizeze. Se face alegerea 
comitetului de conducere al U F, 
A.R.-ului din Romos.

Apoi ia cuvântul delegatul Par
tidului Comunist secția Orăștie 
care explică întregei adunări noile 
legi pconomice, stăruind asupra 
prieteniei și ajutorului dat nouă de 
către URSS. Apoi amintește rolul 
hotârîtor ce-l au cooperativele în

CREȘTEREA GĂINILOR
Aceste păsări neliniștesc găinile, 

forțându-le să doarmă prin pomi 
și să ouă prin grajduri și magazii.

Ui coteț de găini ca să fie bun, 
trebuie să fie încăpător, curat, ae
risit, lipsit de umezeală, cu fața 
la soare, ferit de vânturi, răcoros 
vara și călduros iarna. Să fie con
struit pe 4 picioare să nu prindă 
umezeală, iar șobolanii să nu se 
poată urca în el, ca să mănânce 
puii. Curățenia se va face zilnic.

Când găinile încep să cadă 
cloști, punem ouăle, dinainte alese

Plata în natură pentru treeratul 
cerealelor

Comsariatul general al prețuri
lor a dat o decizie prin care fixea
ză plata în natură pentru treeratul 
grâului, secarei, orzului, orzoaicei, 
ovăzului, meiului, rapiței, lucernei 
și trifoiului.

Plata în natură se va face astfel:
Dacă combustibilul și muncitorii 

sunt ai agricultorului, proprietarul 
va lua următoarele procente:

Grâu 8 la sută; Secară? la sută; 
Orz 8 la sută; Orzoaică 8 la sută; 
Ovăz 8 la sută; Meiu 8 la sută; 
Rapiță 8 I sută; Mazăre 9 la sută; 
Lucernă 10 la sută; Trifoi 10 la 
sută.

Dacă combustibilul este al pro
prietarului mașinei iar muncitorii ai

Copii minerilor din colonia Apărării Patriotice 
X scriu părinților

Sub guvernele trecute și mai ales 
sub dictatura de trista memorie a anto-

viața satelor șl a plugărimii.
La Romoșel în fața a peste 350 

de țărani, ce erau adunați în 
curteașcoalei primare și prietena 
Ciurdârescu Maria expun 
aceleași problema, imediat un grup 
de 70 femei înscriir.du-se în U£ 
A.R, alegându-și un comitet de 
conducere.

Specula este o armă a 
dușmanului.

Luptând împotriva spe
culei contribuim la refa
cerea țării.

în cuibar și clocitul începe. Sub o 
cloșcă se pun 14 sau 16 ouă din 
cele mai proaspete și cu sămânță.

După 3 săptămâni puii ies din 
găoace. După ce sunt uscați se 
iau de sub cloșcă și nu li se dă 
mâncare timp de 2 zile. După 
aceia îi ducem la cloșcă pe care-i 
îngrijește până cresc.

Harnicele gospodine cari vor 
respecta aceste sfaturi vor asigura 
un venit bun pentru familiile lor 
înlăturând în mare parte lipsurile.

agricultorului atunci se va plăti în 
natură următoarele procente:

Grâu 9 la sută; Secară 9 la 
sută; Orz 9 la sută; Orzoaică 9 
la sută; Ovăz 9 la sută; Meiu 9 
la sută; Rapiță 9 la sută; Mazăre 
10 la sută; Lucernă 11 la sută; 
Trifoi 11 la sută.

Procentele de vamă pentru tree- 
rat fiind maximale, învoielile dintre 
agricultori și proprietarii de ma
șini se va putea face și la pre
țuri mai mici.

Atât la treeratul cu locomobila 
cât și la treeratul cu tractorul, 
plata mecanicului privește pe pro
prietarul garniturii de treerat.

mareșalului șl a elicei lui, copilul mun
citorului era lăsat la voia întâmplărir, 
fără ca cineva să se îngrijească de 
soarta lor.

Astăzi sub guvernarea democratică a 
guvernului Petre Oroza, Apărarea Pa
triotică, printr'o muncă disciplinată și 
perseverentă, a adunat copiii muncito
rilor din toată țară pentru a li-se da 
hrana sufletească și alimentația nece
sară desvoltăril unui cop<l.

Astfel avem colonia de vară deia 
Păcllșa, așezată îa condlîiuni optime 
de climat.

Dormitoare curate, băi. săli de re
creație. infirmerie, etc. sunt aranjate 
înir'un castel cu un parc imens de 
brazi. Copiii între 3 și 14 ani sburdă 
toată zlulba sub ocrotirea supravege- 
toarelor din împrejurimii.

Pmtru a ne da seama de viața din 
colonia de vară Păclișa dăm mai jos o 
serisoare a unei fetițe, trimisă părinți
lor săi.

Dragă mamă și tată,
Noi suntem bine sănătoși. SI veniți

Alegerea Comitetului 
Regional al Apărării 
Patriotice și a mem
brilor delegați pentru 

congres \
Duminecă 15 iulie orele 8 d mmeața 

a avut loc în sala Festivă a Prefecturii 
județului, alegerea Comitetului Regional 
al Apărării Patriotice și delegaților pen
tru congresul pe țară a A. P., care ua 
avea loc ia București, la 1 August 1945.

Au luat parte delegați din întreaga 
Regională, care s’au prezentat într’un 
□umăr foarte mare..

După deschiderea conferinței, priete
nul Dr. Drăgan, citește raportul de acti
vitate a Regionalei Aiba-Hunedoar3« 
Cităm următoarele: Numai în Valea 
Jiului avem 39 medici activi. S’a trmis 
în coloniile de vară prima serie de 
copii a minierilor în număr de 614. In 
multe localități depe raza Regionalei 
funcționează cantine, dispensare medi
cale, azil de bătrâni, cantine pentru 
elevii meseriași unde mănâncă zilnic 
200 persoane. A. P. din Lupeni a în
ființat o casă de odihnă pentru mineri 
unde se vor putea odihni 250 de mi
neri. S’au împărțit unelte agricole la 
țărani, și alte multe acțiuni care au 
fost citate nominal.

După citirea raporturilor organizațiilor 
județene și raionale și citirea unui dis
curs de un prieten dela C. C. al Apă
rării Patriotice București, urmează ale
gerea Comitetului Regional care constă 
din următorii membri:

Dr. Drăgan; Lt. Col. Greculescu, 
Clara Honlg; Radu Constantin; Sziiasi, 
Copândeanu; Blaga; Saimoș și Banciu.

S’au ales pe urmă delegații care vor 
participa la congres.

la noi, la Păciișa.
Aici primim de mâncare de cinci ori 

pe zi și după mas» ne culcăm. Eu mă 
simt foarte bine aici în mișlzcul copii
lor. Să dați scrisoarea și sorel mele 
mai mare, care este la fabrică.

Dumneavoastră cum vă simțiți? Noi 
ne jucăm aici cu toții având jucării și 
multe cărți frumoase. Paturile sunt cu 
perine îmbrăcate toate în alb, iar pă
turile sunt bleumarin.

Vă aștept să veniți în curând la noî 
ca să vedeți șt voi lucrurile frumoase 
despre care v’am scris.

Vă sărut cu drag 
Filip Iuliana.

Această scrisoare este dovada cea 
mai concludentă că prin îngrijirea Apă
rării Patriotice, copiii muncitorilor sunt 
crescuți în cele mai bune condiții, în 
timp ce părinții lor depun tot efortul la 
locul lor de muncă pentru a asigura 
eopillor lor șl țării întregi un viitor mai 
fericit.
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Ratificarea acordului 
economic Româno*Soviettc

Senatul întreg solidar cu copoii
din Valea Jiului

Dl Gheorghe Tătărescu vice 
președinte al consiliului de mi
niștrii și ministru de externe din 
partea guvernului Român și d-l 
A. P. Pavlor prim consilier po
litic pe lângă Comisia Aliată 
de Control din partea guvernu
lui Sovietic au reatificat acor
dul de colaborare economică 
Româno-Sovietic semnat la Mos

ȘEZĂTOAREA CULTURALA <
a A.R.L.U.S-ului dîn Vulcan

Duminecă 15 Iulie a. c. a avut 
loc o șezătoare culturală a A. 
R.L.U.S -ului din localitate, la 
care a participat un numeros 
public.

A conferențiat prietenul prof. 
Puseu despre „Prietenia noastră 
cu vecinii din răsărit dealungul 
veacurilor0.

Subiectul a fost foarte bine 
desvoltat arătânau-se în special 
ajutorul dat de marea noastră 
vecină deia răsărit începând de la 
P incipatele Române $1 pană azi.

Azi mai mult ca oricând — 
spune prietenul Pasc — acest 
ajutor ne este dai fără precu- 
petlre, după ce noi am dus un 

cova la 8 Mai a. c. .4^ luat 
pGrie la semnarec protocolului 
de ratificare d-l Dt. Petre Groza 
președ ntele Consiliului de Mi
niștrii din par'ea guvernului ro
mân d l C'uticov locțiitorul Co
misarului Poporului pentru co
merțul exterior din partea gu
vernului Sovietic, precum și alții 
reprezentanți români și sovietici.

războiu de jaf șt cotropire coafa 
popoarelor sovietice dornice de 
libertate, fiind împinși în acest 
războiu de o clică de f asciști în 
frunte cu Antoiescien't.

Apoi ia cuvântul prietenul 
maior Busuioceanu — președin
tele A R.L U S. ului din Vulcan 
— care a vorbit despre rolul 
intelectualilor în U.R.S.S în 
războiul de apărare al Patriei.

A arătat minuuatete invenții 
ces'au făcut în U.R.S.S. in chelind 
cu: „Glorie si cinste se cuvine 
savanților și inventatorilor cari 
au contribuit alături de vitezele 
Armate Roșii, la nimicirea ar
matelor hitie riște.

'Faimoasele rezultate ale
Oamenii muncii din întreaga regiune 

a Banatului au dat dovadă deadevă at 
spirit de solidaritatea prin acțiunea în
treprinsă pentru sprij niiea copiilor m!- 
nerilor din Valea Jiului.

Muncitorii depe plaiurile bănățene 
au înțeles greutățile trajiior lor mineri, 
cari muncesc neoboslțs pentru a da 
cărbuni țării, asigurând prin acezsta 
bunul mers al fabricilor și uz nelor, 
transporturile etc. Ca la un semnal de 
luptă, întreaga muncitorime din regiu
nea Banat a fost mobilizată. Munci
torii au organizat co'ecte, serate artis
tice, serate dansate, ale căror venite 
sunt trimise pentru ajutorarea copiilor 
acestor mineri.

Realizările bărești sunuTimiș-Toron- 
tal 1.762.558 iei; Arad: 2 5r0 000 iei; 
Lugoj: 463,600 lei; Orav.ja: 200 000 
iei; Reșița: 347.000 lei. 1g total 5,273.158 
lei. S’au donat medicamente în valoare 
de lei 1,500 000. alimente și materiale 
în valoarea de 4,000.000, ■ r cum și
12 lăzi mari cu j icărli. In această
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acțiunii desfășurate
campanie, la Timișoata s’au evidențiat 
fabrica „Maco“/care a donat 80 kgr. 
untură în valoare de 28.000 lei și di
verse în valoare de 200.000 iei, „Fa
brica Unită de Săpun", care a donat 
40 kgr. ulei și 1200 bucăți săpun îrt 
valoarea de 300 000 iei. La Arad, s’au 
evidențiat: Tineretul Progresist, care a 
depus o muncă excepțională, cu în
ființarea corturilor pentru colectarea 
jucăriilor unde, lângă tinerii progreșiști, 
au stat copiii muncitorilor din cămine
le de zi ale Apărării Palriotice. La Lu
goj s’au evidențiat muncitorii Fabricei 
Filatura de Mătase, care au strâns 
suma de 47.000 lei. La Oravița s’a e- 
vidențiat prietena Novacovici, secretara 
Apărării Patriotice. La Caransebeș s’a 
evidențiat prietena Andrei, secretara 
Apărării Patriotice, care a depus o 
muncă intensă.

La Timișoata Spitalul Apărării Pa
triotice a colectat medicamente în va
loarea de 1,5000 000 Jet.

(Din Luptătorul Bănățean)

■L

Activitatea poliției
Pentru a renrima specula ilicită și 

sabotajul economi’, în urma măsurilor 
luate de către șeful Politiei Deva, se 
efectuează uo intens și viguros control 
al tuturor vechicolelor ce sunt în trecere 
p-,n Deva.

Astfel agenții ordine» publice împ'eu- 
nă cu membrii Comitetelor cetățenești 
au confiscat și înaintat parchetului 
următoarele mărfuri:

24 perechi pantofi de casă pt. damă.
101 b :c. f ilare d»n monselln.
81 buc. . , mătase.
40 , „ voal gecrgela
55 „ „ , zrep de chine

4 . „ „ m ișelin de ață
28 , combinezoane.
13 „ batiste pentru damă.
12 „ chiloți de damă din bemoerg.
12 , corb biberoane din Kembtrg.
52 . piei crude de vițel.
•18 . piei box. (480 fuse).
.3 kg. unt presat.
7 motoare electrice.

56 duzini papiote ață albă.
84 „ , , neagră.

117 cutii a 3 perechi ciorapi de damă.
92 kg, taipă Krupon.
59 „ , Turda.
11, . Bivol.
S’au mai confiscat mari cantități de 

medicamente, articole cosmetice și cau- 
■ ucuri de mașini (anvelope și camere.

P'opriemrilor acestor mărfuri, ne
putând face dovada de cumpărare cu 
facturi și foi de transport, II s’au dre
sat acte de dare in judecată.

democrate din Deva j
Prin vigilența poliției și a cornițele^ 

lor cetățenești, acești speculanți și «a- 
boteuri. au fost deferiți justiției, pentru 
a nu ma! căuta să speculeze produsele 
de care poporul duce lipsă, azi când 
din partea fiecăruia se cere a depune 
tot efortul la opera de redresare eco
nomică a țării.

APELUL k
Apărării Patriotice

In urma răsboiului au rămas multe 
răni de vindecat.

COMUNA SIMERIA a fos; greu 
lovită îr. urma bombardamentului. 
Multe case și străzi sunt dărâmate.

APARAREA PATRIOTICA îm- 
p tună cu TINERETUL PROGRE
SIST vă cheamă la o clacă pentru 

Jrâț'rea caselor sinistraților de răs- 
boi, care va avea loc Duminecă 22 

' Iulie a. c. oreie 8 dim.
In felul acesta putem da și noi o

; mână de ajetor la reclădirea țării.
VfiAiți cu: lopeț:, casmale, roabe, 

târg-, căruțe, și în frunte cu coman
dantul Reg: 3 Trans. L.-Col. Grecu- 
lescu, primarul oiașului și muzica 
muncitorilor C.F.R., să vindecăm și 
noi una din rănile răsboiului.

• Primul Ministru al Chinei Dl. Soong însoțit de DL Petrof amba
sadorul U. S. la Cinn-King au sosit în China.

• O comisie poloneză a sosit în zona ocupată de aliați pentru a 
cere extrădarea și cercetarea criminalilor de război cari au săvârșit 
crime pe teritoriul Poloniei.

• Guvernul militar englez din Germania a hotărît luarea de mă
suri excepționale pe timp de trei zile la Hamburg pentru incidentele 
întâmplate în acest oraș.

• Vice regele Indiei Mareșalul Wavel a sosit la New Delhi. G&ndhi 
și ceilalți reprezentanți ai congresului au plecat din Simba.

• La cererea guvernului Bulgar se vor stabili legături diplomatice 
între Polonia și Bulgaria.

• Sindicatele Bulgare au fost invitate să participe la conferința 
mondială a Sindicatelor care se va ține în Septembrie la Paris.

• Primul tren cu demobilizați au sosit la Moscova. In gară au fost 
primiți de zeci de mii de cetățeni de comisarul poporului pentru demo
bilizare și autoritățile locale. S’a desfășurat un meeting în onoarea 
soldarilor demobilizați.

• La ridicarea unei statul in onoarea soldațflor sovietici căzuți 
într'un orășel din Ceho-Slovacia, Primul ministru Firlinger a spus „Sun
tem mândri că avem un puternic frate slav care în caz de nevoie ne 
va da tot ajutorul.

• Șeful Poliției din Vichy Bayex a fost executat. El a fost învi
nuit cu extrădarea lui Mandel care a fost omorât de nemți precum și 
de deportarea a 4000 de francezi.

Cea mai puternică forță navală 
Anglc-Americană bombardează Japonia

Cea mai puternică forță navală 
din Pacific formată din vase Anglo- 
Americane pe bordul careia se 
aflau 15(K) avioane de bombarda
ment au atacat Tokio.

Generalul Nimitz, comandantul 
flotei combinate a celor două pu
teri a declarat că atacurile mar
chează faza preliminară a Invaziei 
metropolei nipone.

Imprimeria jnd. Hunedoara — Oeva C0M-l94f>


