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Ptoletun cUn iO-\e țâtile tuiițl-văl

Ors. Comit, Regional Alba-Hunedo&ra ai Partid dta
EDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA DEVA, STR, DECEBAL Nf. 3. — TELEFON 293 —

Viz'ta D-lui Ministru Vlădestu-Răcoas» la Deva
ln cadrul inspecțiilor p; care le face 

■n Ardeal Dl Vlădescu Răcoass, Minis
trul Naționalităților, a sosit la Deva în 
ija de 18 Iulie 1945.

Prietenul VLĂDESCU-RĂCOASA
Ministrul Naționalităților

Fund așteptat pe ziua de 17 Iulie, 
dă neputând sosi, in locul ur.ei adu
nă-1 populare cum s'a organizat la 
Arad, Timișoara etc. s’a țic t numai o 
conferință la care au participa- șefii 
a uoritățilo' în frunte cu prietenul pre
fect Dr. Almășan și delegații partid-.lor 
V organizațiilor cari compun F. N D.

Redactorul nostru a fost primit de 
D Ministru înaiute de începerea con
ferinței împreună cu reprezentantul U. 
P. din localitate cu care s’a întreținut 
și care i-a pus următoarele întrebări :

1 — Care este sccpul vizitei priete
ni ui Ministru în Ardeal.

— O g niz.irea Inspecto ațelor Mini
sterului Naționalităților, luarea de con

Solemnitatea înmânării ordinului 
„Victoria" M. S. Regelui

J'i- 19 iulie, la ora 12*/, 6’a dedă- 
șurar la palatul regal solemnitatea în- 
r.iânării a către Mareșalul Tulbukin 
Comandantul trupelor sovietice din sud 
a Ordinului „Victoria" M. S. Regelui 
rhai I. Au luat parte In afară de 
membrii Comisiei aliate de control și 
rfițeril Generali Sovietici, Dl. Dr. Petre 
Groza președintele Consiliului de mi
niștri și alți demnitari șl ofițeri supe
riori români. D,n înd mnul F. N. D. 
zeci de mii de cetățeni s’au adunat to 
fața palatului pentru a sărbători pe 
’ânărui nostru suveran.

La înmânarea ordinului Mareșalul 
Tobukin a rostit câteva cuvinte In 
care a scos in evidență aportul M. S. 
Rtgelui la actul dela 23 Aug. 1944 
după care urează o colaborare îndelun
gată Intre poporul remân șl poporul 
sovietic.

In răspunsul său M. S. Regele mul
țumește peotru marea cinste ce i s’a 

tact cu organizațiile FND. din localitate 
a că~or muncă trebue să fie coordonată.

II. — Ce măsuri este hotărît să ia 
guvernul pentru lespectarea legii Na
ționalităților.

— La consiliul de miniștri este su
pus upre aprobare o lege care arată 
sancțiunile pentru nerespectarea acestei

A DOUA DIVIZIE DE VOLUNTARI ROMAH 
„HORIA, CLOȘCA $1 CRI$AR“ 

formată din foștii prizonieri a sosit îr Vâră
Divizia Il-a de voluntail „Hori?, 

Cloșca și Crișan“, a sosit în capitală. 
Foștii prizonieri rrmâni se întorc azi 
liberi de pe teritoriul U.S. Știrea so
sirii lor nu a fost cunoscută până la 
sosirea trenului aproape de capitală. 
Pe tot paicursul dela intrarea lor în 
țară voluntarii români au fost primiți 
cu urate și flori. La Galați și Brăila a 
avut loc mari metinguri la care a par
ticipat populația și autoritățile. Trenu
rile cari au adus ostași noștri erau îm- 
p dobite cu flori și cu lozinci de
mocratice. Comand intui Diviziei Gene
ralul Las.ăr Mihail vorbește presei des
pre formarea diviziei a ll-a de volun
tari. „Acum trei luni prizonierii români 
din U. S. au cerut în marea lor ma
joritate să forrr ze unități care să 
meargă pe front să lupte împotriva fas

acordat și spune că decorarea s’a se 
resfrânge asupra întregului popor.

Diriâ aceea M S. Regele și Mare
șalul Toibukiii au ieșit pe balcon unde 
au fost îndelung ovaționați de popor.

Cu această ocazie M. S. Regele s 
a primit o delegație de muncitori din 
capitală în frunte cu tov. Anghclln din 
C. C. al C. G. M. care in numele a 
peste 1.000.000 de muncitori organi
zați din România a felicitat pe M S' 
Regele. A mulțumit M. S. Regelui pen
tru actul curajos dela 23 Aug. cârtd 
țara se găsea pe marginea prăpastiei 
și pentru hotărârea dela 6 Martie când 
Regele a ascultat glasul poporului pu
nând capăt pentru totdeauna manevfddr 
partidelor „istorice" Muncitorimea esfe 
tntăiâtă să dea tot sprijinul ei pentru 
ref«cerea țării și pentru a adânci prie
tenia noastră cu poporul sovietic.

M. S. Regele a strâns mâna tuturor 
mnncitorllor mulțumind totodată oenVtl 
felicitările exprimate.

ligi. D.altkl în toate țările unde există 
c lege a națtona’iiăților fxislă și sanc
țiunile pentru contraveniențl.

111. — Cari sunt impresiile dv. des
pre raporturile de prietenie între po
poarele conlocuitoare.

— Impresiile dia inspecția făcută
— Continuare in pagin» 3 —

cismului și hitlerismvlul, Guvernul so
vietic a luat act de dorința ostașilor 
dar și de dorința guvernului prezidat 
de di. dr. Pelru Grcza și-a aprobat 
f armarea celei de-a ll-a divizii de vo
luntari sub comanda mea. Suntem peste 
10.000 de ostași și 1.000 de ofițeri. 
Ostașii se prezintă în cele mai bune 
cond țiuni de sănătate astfel că aveți in 
față, desmiuțirea vie a tuturor al.rm?- 
țiunilor mincinoase ce s’a făcut despre 
traiul ostașilor noștri în U. S. Div<zia 
n >astră este organizată fie baze ade
vărat democratice. Suntem pef.trti o 
democratizare cât mai largă a țării, 
suntem la dispoziția primului guvern 
cu adevărat democratic al țări". „Am 
fost foarte mulțumit I? știrea decorări 
M. S. Regelui cu ordiDul , Victoria", 
cea mai înaltă decorație sovietică prin 
care se lecunoaște contribuia perso
nală a M. S. Regelui la actul de h 23 
Aug. precum ș!-a poporului român care 
a rupt cu hitiedsmul.

Țiu să mulțumesc și sfl-tri arăt re
cunoștința rttea și-a ostașilor mei în 
primul rând Oeneralissimulul Stalln și 
guvernului sovietic pentru mâna fră
țească pe care o întinde poporului ru
mân, dândi.-De ptllefiul să manifestăm 
pentru totdeauna, o prietenie leală cu 
marele popor Sovietic".

Intre timp a sosit și D-n General 
Vhw iu Râ|camr Ministru de Rtiboi 
care emoționat de bucurie spune «S’o;- 
plu câteva cuvinte. Bucuria ke o avem 
cu toții pentru frații noșirl care revin 
csțe mire, dar șl mal mare ne este 
bucuria că noi forțe se adaugă ia mun
ca noastră pentru democratitarea ar
matei șl sprijinul lor va fi foarte tflcâce 
și binevenit,

Astfel guvernul Groza Ișl respectași 
angajamentul luai de a readuce prfxlo- 
nierif români din U. S. Mai rtnlt ei 
nu se reîntorc că prizonieri d ca os
tași cu un nou spirit democratic caie 
>or ctiitfibui ia «târpireo șt a ultimelor 
rămășițe lasdn'f d.n aamatiH

GUVERHUL 
dat semnalul tuntei 

hotărîte împotriva/ 
SPECULANȚILOR! x 

fitninQx ln ultimul timp dăpă înfrân-
gerile pe care le-a suferit reac- 
țiunea p teren politic ea s’a 
refugiat în sectorul economic 
de unde inc arcă să saboteze cu ' 
metode criminale efortul popo-
ruiui pentru reclădirea țării par 
na numai ia noi în țară ci și ia 
celelalie țări eliberate de sub hoar
dele hiUeriste reacțiunea caută 
să atenteze la noua viață a po
poarelor. Exemplul Franci a 
Bulgariei ne arată că avem de-a 
face nu numai cu speculanți de 
rând ci cu o reacțiune care lu
crează după un plan bine sta- 
oiut. Guvernul Petru Groza însă 
a luai măsuri și în acest sector 
important al vieții poporului. Mi
nisterul de interne a dat ordine 
autorităților în subordine să ur
mărească pe acești speculanți 
jefuitori ai poporului șl să-1 dis- 
tragă fără milă. Astfel din Bu
curești șt din întreaga țară 
ne sosesc știri despre stârpii aa 
acestor corbi.

Popouri român trebue să dea 
tot sprijinul autorităților demo
craticei șt u miletelor cetățenești 
în munca lor.

Pentru a antrena poporul în 
lupta împotriva speculei și tot
odată de-a da un stimulent ce
tățenilor în această luptă gu
vernul a venit cu o lege care a- 
corda un premiu însemnat ace
lor^ cari vor ajuta la descope
rirea mărfuruor dosite. Aceasta 
insă este numai o latură în lupta 
împotriva speculei. Aplicarea ie* 
gilor economice șt organizarea 
cooperativelor la orașe dar mai 
ales organizarea cooperativelor 
ta sate este marea *morupant a 
guvernului di largă concentrare 
democratică pe* tărâm economic. 
Orgotuzândii ceste cooperative din 
cir calini economic vor dispare 
intermediari speculanți, apro
vizionarea putându se face direct 
dela producător la consumător. 
Aceste cooperative vor strânge 
grâul țăranului și totodată ti vor 
aproviziona cu materialele ne
cesare. Acolo unde țăranii șt 
orășenii au organizat aceste Coo
perative s'a putut constata o 
scădere a prețurilor chiar în 
comerț care trebue să se adap
teze la aceste prițurt. Exemplul 
muncitorilor tiin Valea Juriul 
care au deschis ia Petroșani co ^ 
pereitiva „Minerul* a organiza
țiilor din F. N D. din Ordșfte 
care deasemeni au deschis con- 
pe aiiva lor, sunt exemple de ur- 
mar Guvernul a dat stmnaiul 
luptei hotărîte împotriva specu
lanților. Poporul tfebiie să ducă 
această luptă până ae și uiți nul 
speculant și reacționar w dis
pare din viața acestui popor.
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Uedinta publică a Partidului Comunist la Baia de (ri$

5

In ziua de 15 Iulie a. c, a avut loc, 
la Bala de Criș, o ședință publică a 
Partidului Comunist la care a participat 
un public numeros din toate clasele so
ciale.

Ședința a fost deschisă de tov. pri
mar I. Groia, care dă cuvântul tov. Ba
nta Victor, care vorbește despre:.Par
tidul Comunist In fruntea clasei muu- 
citoare', arătând cum partidul comunist 
a condus lupta muncitorimei — pentru 
libertatea popoarelor — contra fascis
mului care căuta să distrugă omenirea 
întreagă.

In continuare vorbește despre înfră
țirea popoarelor, arătând situația din 
Ardeal și din întreaga țară, unde ura 
și disprețul față de națiunile conlocui
toare trebuie să dispară. Demaicând 
rearționarii, cari luptă contra regimului 
democratic, îndeamnă populația a nu 
da creza-e propagandei șov ne pe care 
o fac aceștia.

In încheiere vorbește despre prietenia 
între R mânia șl Uniunea Sovietică, 
prietenie la care s’a adăugat încă o

verigă, prin decorarea M. S. Regelui 
Mihai I, de către Presidiumui Sovietului 
Suprem; cu ordinul .Victoria".

Aducând elogii Generalisslmului Sta- 
lin, M. S. Regelui Mihai, Armatelor

Roșii și aliate și Guvernului de iargă 
concentrare democratică, întreaga asis
tentă își manifestă dragostea adevărată 
pentru eliberatorii noștri prin lungi o- 
V3tii șl furtunoase aplauze.

Rezultatul examenului de bacalaureat la Deva
In're 6 și 15 Iulie a. c. s’a ținut 

examenul de bacalaureat teoretic în 
Deva: la acest examen s’su prezentat 
115 candidați fiind admiși cu toții după 
proba scrisă. La proba orală au fost 
reșpinși 9, reuș!ți fiind 106 candidați.

Dăm mai ies lista candldaților reu
șiți:

B iamfâ P. Viorel 9 70, David Gheor- 
ghe 9 70, Lucescu Doina 9.60, Bârjac 
Ioan 9.40, Crăciun Georgeta 9.30, 
Groza Titus 9 20, R tea Lia 9 20, Ză- 
roni Romulus 9 10, Fugătă Tt do 9.00, 
Martin Letiția 9.00, Gora Nicolae 8.90, 
Avătavulul Mihail 8.70, Popescu Doina 
8 70, Schălfer Egon 8.60, Că'inescu

Ședința educativă de partid 
la Deva

La 18 luaie a c. s’a ținut la Deva 
ședința săptămânală a activulai P. C. 
Deva.

Ședința a fost deschsă de tov. Oi- 
tașiuc secretarul Comitetului local care 
după unele comunicate de interes ge
neral dă cuvântul tov. Petrinca care

lămurește în f«ța membrilor de Partid 
importanța Frontului Unic Muncitoresc.

Tov. Som-.șfeleanu a vorbit despre 
situația politică externă și internă iar 
tov. Krausz despre necesitatea coope
rativelor sătești.

^Jeful atelierului „Barza” dela Soc. Mica
sabotează producția

elicei antonesciene la 
soc. „Mica" din Brad,

conducători cinstit! conștient!, căci nu
mai prin mărirea producției, depunând 
tot efortul, vom putea reface țara, de 
stricăciunile și jafurile hltleristo-fasclste.

producția, integrându-se in a- 
operă.
ceeace vor muncitorii, șeful de 
nu vrea. Din 10 baroase astăzi

Cinema Progresul 
rulează 

SâmbAtă șl DumlnlcA

„TARZAN

Era>t 8 50, Buta Mafia 8 40, Boicu 
Nirolae 8.30 Ciornei Anatolie 8,30, 
Gheorgh'an M haii 8.30, Grigorie Ioana 
8 30 Coltea Dum tru 8 20, Stănescu 
Vergii 8 20, Curiac Maria 8,10. Dîre- 
vencu Gheorghe, 8 10, Grosu Ioan 8.10 
Mihet Anton 8.10, Csutak Viihelm 8C0 
Dobolu Lucia 8 09, Grigoriu Virginia 
7.90, Moroz Traian 7.90, Breazu Cornia 
7 80, Seiden losif 7.80, Andreica Elena 
7.70, Cr.inic Constanța 7 70, Gheghi 
Mihail 7 60. Paiade Dionlsie 7,60, Chi
lian Ioan 7 50, Ghiparis Vladimir 7 50, 
lacovița Mircea 7 50, iscrulescu Nico
lae 7 50, Bulum Marioara 7 40, Fălie 
Vasile 7.40, Gherlea Petre 7.40, Stoiart 
Aurelia 7,40.

Toma Gheorghe!>7.40, Bâca Victor 7 30 
Arou Ioan 7 30, Ciupuligă losif 7.20 
Nlcoara EUsabeta 7.20, Fllip Andronic 
7.10, Fizedeanu Viorel 7 30, Grămadă 
Dumitru 7,10, Oncu Victor 7. iO, Tas- 
cov Gheorghe 7.10, Ciubotaru Sacda 
7 00, Clipii Andrei 7 00, Drzgoka Ion 
7 00,L"gojan Alexandru 7.00,Măgu;ean!i 
Olivia 7.00, Solea Ioan 7.00, Ambrus 
Maria 6.90, losipcscu Georgeta 6.90, 
Popescu I. Ioan 6 90, Proinov Francisc 
6.90 Ștefan Lucia 6.90, Vărzaru-Dinu 
Lansa 6.90, Asandei Victor 6.80, Leo- 
veanu Serban 6 80, Munteanu Silvia 
6.80, Tamaș Ileana 6 80, Baibu Maria 
6 70, Barbutia Ioan 6,70, Barna Ioan 
6 70. Faur Nicolae 6.70, Gârtofan Flo- 
rlca 6,70, Petrovlclu Adalbert 6.70, Stra- 
tan Leonida 6 70, Văleaou Mircea 6,70, 
Barbu Leonlina 6 60, Dan Mlron 6.60, 
Gârconcavu Maria 6 50, Rusu Vasile 
5.60. Munteanu Eugenia 6 50, Vlădoiu 
Ioan 6 50 Aideleanu Ioan 6,40, Barbu 
Aurel 6.40, Tavornlc Octavlan 6.40, 
Somfeleanu Mihail 6 30, Nicoară Bujor 
6 20, Leucian Ioan 6.10, Nedelecu Toma, 
6 10, Ardeu Ioan 6 00, Buzdugan Aurel 
luonică 6,oo, Crăciun Romolus 6.oo, 
Dlhor Ioan 6.oo, Draia Ioan 6.oo, Ichim 
Constanta 6 oo, Munteanu Mlron, 6,oo, 
Nedlescu Nicolae 6 oo, Popa Pompillu 
6,oo, Popescu Gheorghe 6.oo, Schneider 
Elsa 6 oo, Stănescu Alexandru 6 oo, 
Zăvoianit Ioan 6.no.

Spectacolele date de 
către Teatrul Muncito

resc în tara Moților 
.Echipa de teatru muncitoresc depe 

lângă Comisia locală Sindicală Deva, a 
dat 3 reprezentații în țara Moților cu 
piesa „Muncitori în luptă" sub condu
cerea autorului d-l C, Lapteș.

Astfel în seara zilei de 14 Iulie a,, c. 
această piesă s’a reprezentat în sala 
ateneuiul „Mica" din Gura Barza, unde 
a luat parte un număr foa'te mare de 
m’nerl.

înainte de începere, a vorbit priete
nul ing. Nicolescu, care a arătat sufe
rințele muncitorilor în trecut și rolul 
lor ce-l au acum, sub conducerea gu
vernului de iargă concentrare demo
cratică, când întreaga muncitorime or
ganizată trebuie să ia parte la opera de 
refacere a țării.

In ziua de 15 Iulie a. c. după amiazi 
piesa s’a jucat în Baia de Criș iar în 
seara zilei în Brad, unde la fel succesul 
a fost foarte mare.

La Brad înainte de începerea spec
tacolului vorbește tov. ing. MinovicI 
Gh., care ia fel arată suferințele mun
citorilor in trecut, câcd nu se puteau 
organiza și rolul ce-l are clasa munci
toare acum când sunt organizați.

In încheiere îndeamnă muncitorimea 
a-și organiza comitete culturale, cari 
vor face ca muncitorii să facă arlă pentru 
mun; itori.

Și în aceste două centre trupa de 
treatru a repurtat un succes fumos îa 
fața unui însemnat număr de munci
tori șl intelectuali.

Această echipă de teatru muncitoresc 
își continuă turneul în zilele de 20 
Iulie a. c. la Lupenl, 21 Iulie a c. ia 
Petroșani șl 22 Iulie a. c. la Vulcan.

In ziua de 24 Iulie a. c. această 
piesă care a cunoscut succese în județ 
se va reprezenta pe scena teatrului 
„Progresul" din Deva.

Muncitorimea în afară de efoilul de 
muncă pe care-1 depune, își mal 
găsește timp și pentru reprezentanții 
teatrale, ridicându-șl prin aceasta ni
velul cultural.

♦

Sub regimul 
acest atelier al 
cu un efectiv de 18 fierari exista 11 
baroase și tot felul de scule în bună 
stare. Toate mașinile funțlonau perfect.

După 23 August 1944 acest atelier 
șl-« mărit efectivul la 26 fierari. In urma 
apelulji lansat de către guvernul de 
concentrare democratică pentru reface
rea țării, acești muncitori vor să mă
rească 
ceastă

Dar 
atelier
nu sunt în lucru decât numai 3 șl a- 
cestea într’o stare deplorabilă. Sculele 
simt Insuficiente și vechi. Mașinile au 
defecte silnice.

Azi, când din partea muncitorimei se 
cere cel mai mare efort pentru reclădi
rea țării, acest șef de atelier caută să 
saboteze operă de refacere a țării. ]

Acei cari nu vor să se încadreze în 
această operă, n’au ce căuta la condu
cerea muncitorii. Trebuiesc înlocuițl cu

'/Muncitorii dela U. A
\După patru luni dela democratizarea 

conducerii U. F H.-ului, muncitorii 
înțelegându-și menirea ce au în lupta 
pentru distrugerea h'tlerismulul șl mai 
apoi pentru 
producția din

Astfel dela 
muncitorii U. 
ducția astfel: 
în Martie 
0 t. tuburi

75 t. piese turnate în fontâ la 283 t.

refacerea tdrii au mărit 
zl In zi.
data de 16 Matrtle a, c. 
F. H.-ului au mărit pro

In Iunie 
la 220 t.

H. măresc producția
2 t.
2 t.
0 t.
5,3 t. 
0 t.

Muncitorimea conștientă de lupta pe 
care o duce guvernul de largă concen
trare democratică pentru refacerea cât 
mai [grabnică a țării, depune tot 
efortul pentru a mări producția, luând 
parte în mSreața operă de refacere a 
țării.

ptesc turnate In otel 
piese uzinale 
construcții metalice 
unelte agricole 
otel

la 
la 
la 
la 
la 1827 t.

14 t. 
97 t. 
43 t.
15 t.

S’a ridicat toate res- 
trictlunile de călătorie

Dtrecțiunea Generală a CFR 
a aprobat că începând dela 17 
Iulie a. c. să se ridice toate" 
restricțiile de călătorie dela tre
nurile directe ce circul iu pe 
liniile principale. Totodată s’au 
desființat la toate trenurile au
torizațiile de călătorie ei barate 
de organele poliți neștl, precum 
?' biletele de deparazitare.

ANUNȚ
Aduc h cunoștința Onoratei 

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

3/4

1‘PetrlcA Trufaș
croitor



ZORIND

OGOARE-MUNȚlPHUMKi
importantă conferință administrativă la Deva V 

Cerealele șl lâna vor fi colectate prin coperative z 
Toate comunele sunt obligate 

să înainteze tabelele cu paznici 
propuși la Camera Agricolă care 
va da decizii de numire atât pen
tru cei cu plată în natură, cât 
și pentru cei cu plata In bani,

f) S’a mai desbătut plata în na
tură ce trebuie dată proprietaru
lui mașinei. Amănunte au fost pu
blicate în ultimul număr al ziaruluî 
nostru.

e) Conform legii, angajarea și 
plata paznicilor se face in contul 
comunelor respective, fie în natu
ră, fie In bani. Acolo unde plata 
se face în bani, comitetul sătesc 
este dator să stabilească o taxă 
de impunere a fiecărui hectar de 
pământ, care nu poate să depă
șească suma de 300 lei pe hectar.

Această taxă trebuie aprobată 
de consiliul de administrație al Ca
merei de Agricultură, prezidat de 
prefect.

*

C00-

In ziua de 19 Iulie s’a ținut o 
ședință în sala Prefecturii, la care 
au luat parte primarii, notarii, pre 
toni și inginerii agronomi din județ

Ședința a fost prezidată de pre
fectul județului doctor Augustin 
Almășan.

La ordinea zilei s’au desbătut 
următoarele probleme:

a) Colectarea cerealelor din noua 
recoltă, această lucrare se face 
prn organele Institutului Național 
al Cooperației, adică prin coope
rat ve. In acest scop se va t’ne 
□ evidentă cât mai precisă a can
tităților treerate cu batozele.

Producătorii cari vor vinde
perativelor cerealele, vor primi 
plată in proporții de 50 la sută In 
mă furi ca bumbac, unelte etc. 
rr ce sare gospodăriilor plugărești.

b) Colectarea lânei prin coope
rative.

In această privință s’au dat în
drumările necesare, hotărîndu-se 
totodată să se intervină 
fixarea oretului lânei; iar 
lâna spălată să se acorde 
duble.

c) Aiurarea animalelor.
S’au dat instrucțiuni organelor 

comunale ca să fie cât mai co
recte în îndeplinirea obligațiilor ce 
le au pentru asigurarea anima
lelor, acț une care este foarte ne
cesară, fiind în interesul marei 
mulțimi a plugarilor, cari au pa
gube dese la animale.

S’a atras aten(ia ca păgubașii 
cari nu și-au îndeplinit obligațiu
nile de asigurare în mod corect, 
să nu fie purtat’ pe drumuri de
geaba, pentru că nu pot primi 
despăgubiri

d) S’au dat îndrumări organe
lor comurale 
gări acțiunea 
Hor imediat 
se întărește
acțiune fiind rațională ea spo
rește recolta.

Colonizările
se fac numai prin Oficiul

pentru 
pentru 
preturi

să aranjeze între plu- 
de întoarcerea nr’riș- 

dupâ seceriș până nu 
pământul. Această

Se aduce la cunoștință atât or
ganelor de împroprietărire, cât și 
autorităților și particularilor inte
resați, că pe terenur.le rezultate 
din expropriere, să fie împroprie
tăriți conform Legii de Reformă 
Agrară, în cadrul plășii numai 
localnicii

împroprietărirea și așezarea de 
populației cu orice titlu în alte 
județe și regiuni decât acelea în 
care domiciliază, nu se poate face 
decât prin Oficiul N-donai al Co
lonizării, în conformitate cu pla
nurile pe care le stabilește Minis
terul Agriculturii și Domenilor.

Autoritățile locale sunt invitate 
să aducă la cunoștință publică, ca 
nimeni să nu se mai deplaseze 
individual sau în grupuri în alte 
regiuni, unde se crede că ar exista 
pământ disponibil pentru coloni
zare.

Aceste deplăsări făcute fără 
autorizarea prealabilă a Ministe
rului Agriculturii și Domeniilor, 
care nu poate face repartizări și 
noui așezări de populație fără pă
mânt In disponibilitățile existente 
— decât Intr’o ordine stabilită, 
expun pe oameni la peregrinări 
inutWe și provoacă desorganlzarea

de plugari 
Național al Colonizări 

programului de colonizare și pla
sarea populației agricole fără pă
mânt.

întrucât disponibilitățile identifi
cate până în prezent au fost toate 
ocupate nu se pot face alte noui 
așezări, până la stabilirea 
disponibilități.

Ministerul Agriculturii și 
niilor va anunța la timp
unde se găsesc gospodării și te
renuri disponibile, precum și ca
tegoriile de plugari îndreptățiți să 
ceară azezarea lor pe aceste lo
curi.

Până atunci nu se mai primesc 
noui cereri de așezări în regiunile 
cu proprietăți vacante sau cu dis
ponibilități de terenuri agricole.

de noui

Dome- 
locurile

Vizita D-lul ministru 
Răcoasa la Deva

— Urmare din pag. l-a —
■unt mulțumitoare. La Arad org. U. P. 
F. P. s! U. P. M. au avut o adunare 
de înfrățire a celor două popoare la 
care am asistat șl care a decurs io cea 
mai perfectă înțelegere.

Sper că după înlăturarea definirivă 
a șovinișlilor și-a reacționarilor din 
mijlocul ambelor popoare nimic nu va 
mai putea învrăjbi poporul maghiar și ro
mân. La ora 18'30 după prezentarea de- 
legaților F. N. D.-ului și după raportul 
acestora Dl Ministru Vlădescu-Răcoasa 
a luat cuvântul cerând ca F. N. D.-ul 
să colaboreze cât mai strâns. La fel să 
funcționeze consiliile politice pe lângă 
fiecare prefectură. Face apel ia națiu
nile conlocuitoare, ca să ajungem la o 
colaborare din convingere, să știe că 
sunt cetățenii țării și pentru aceasta 
guvernul de largă concentrare demo
cratică le asigură limba, școala, bise
rica și n«ț onriitatea.

Referitor la elementele care se reîn
torc acum în țară Dl Ministru a anun
țat hotărîrea guvernului ca aceștia să 
fie internați în lagăre unde urmează să 
fie triați. Aceste elemente pot fl de 
orice naționalitate. Pentru că reacțiu- 
nea în frunte cu maniștii au început 
să saboteze operele guvernului, repre
zentanții partidelor și organizațiilor din 
F. N. D. Au propus să se organizeze 
adunări populare pentru a demasca pe 
acești reacționari cari luptă împotriva 
regimului democratic.

Urând spor la muncă, Dl Ministru 
Vlădescu-Răcoasa spune: „Toate orga
nizațiile de massă și politice trebuie să 
coordoneze munca pentru a putea sus
ține guvernul nostru, guvernul popo
rului.

Dl Ministru și-a exprimat părerea de 
rău că din cauza întârzierii care se da- 
torește unor greutăți neprevăzute nu a 
putut să la cuvântul la o adunare po
pulară după cum ar fi dorit.

Centrele de mașini agricole din 
jud. Hunedoara

Camera de Agricultură din Deva 
ne face cunoscut că, s’au luat 
n Isuri pentru înființarea centrelor 
de mașini agricole în județul nos
tru, spre a se vem in ajutorul plu
garilor pentru strângerea cât mai 
grabnică a recoltei.

Aceste centre vor funcționa In 
M ntia, Lăpușnic, Geoagiu, Crișeni 
și Pateg-

Centrele de mașini agricole vor 
funcționa la început cu mașinile 
provenite din reforma agrară din 
care avem 24 tractoare șl 
toze.

Treptat centrele vor fi 
trate șl cu alte mașini.

Lucrările de vară cari

secerișul, 
vară) si

18 ba-

Inzes-

cer o

grabnică înfăptuire sunt: 
desmiriștitul (arătura de 
treeratul (îmblâtitul).

Mașinile sunt repartizate la mun
cile agricole, în care timp se vor 
lua mâluri ca locurile lor de păs
trare în centrele amintite să fie 
reparate, ca la terminarea campa
niei de lucrări, fiecare mașină să 
fie garată la centrul său

Până atunci s’a hotărît ca o 
comisie formată din doi specialiști 
dela Sindicatul metalurgiit, un 
tehnician dela Serviciul Tehnic al 
Prefecturii și un specialist dela 
Camera Agricolă să studieze la 
fata locului amenajarea și înființa
rea centrelor de mașini.

PLUGARI, întoarceți miriștile
Plugarul bun întotdeauna își face lucrările raționale ale pămân

tului la timp. — Aratul mlriștei la 10 cm. adâncime, imediat după 
seceriș, până nu se usucă și nu se întărește pământul, este o lu
crare rațională și chibzuită, de bun gospodar.

Foloasele ce se obțin sunt următoarele:
1 Pământul se înbunătătește și dă rod bogat.
2 Se distrug prin desmiriștire mulți dușmani cuibăriți pe miriște.
3 Lucrările următoare pentru însâmântările de toamnă sau 

pentru întreținerea culturală a pământului, se pot face mai ușor și 
la timp, Itnpedecându-se astfel uscarea și întărirea pământului.

Semănăturile de toamnă se pot face In epoca lor potrivită de 
Insămânțare.

Pentru ca desmiriștlrea să se poată face la timp și In bune 
condițiunl, e bine ca plugul să urmeze pe loc, până nici nu s’au 
cărat crucile de grâne, care e bine să fie așezate In rând drept, 
fie pe mi|locul locului, fie pe o margine a Jocului sau pe locul ve
cin, ca să nu se stânjenească aratul

E bine ca să amâni cu o săptămână treeratul, decât să nu 
întorci miriștile. — Mijloace de lucru avem suficiente, numai o îm
părțeală bună a timpului și a lucrărilor trebuie, pentruca să facem 
flecare lucrare la timpul său.

Plugarul cu plug șl animale de tras poate și e dator să-și în
toarcă miriștile.

Desmirlștirea în agricultura rațională e mai urgentă șl se face 
Imediat după seceriș și înaintea treeratulul.

In câteva comune fruntașe, s’ar putea organiza desmirlștirea 
generală, cu concursul tractoarelor Camerei Agricole.

Plugari, adresațl-vă In acest scop Ocoalelor Agricole.
Deva’ la 13 ,u,,e 1945 CAMERA AGRICOLĂ
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Poporul spaniol și lupta sa 
pentru independentă

Radio Madrid anunța la 19 iulie 
1936, răscoala trupelor africane 
m potriva guvernului republican 

□ușă la cale de un grup de ge
nerali in frunte cu trădătorul Franco.

Acest fapt se petrecea când 
partidele muncitorești unite, cu 
cele democrate într’un larg Front 
Popular, au eșit biruitoare în ale
gerile din Franța și Spania ridicând 
astfel uu zid puternic In fața fas
cismului care se înrădăcinase pu
ternic în Germania și Italia.

Reacțiunea în frunte cu moșierii, 
cari ș-au văzut moși le împărțite 
la țărani a pregătit luni de zile 
răsturnarea Republicii spaniole.

La 18 Iulie trupele lui Franco 
sunt transportate din Maroc pe 
continent cu ajutorul avioanelor 
germane și italiene.

La 19 ’ulie Frontul Popular 
chiamâ poporul spaniol să s? în
armeze și să apere republica îm
potriva invaziei. Nimeni nu stă azi 
a îndoială că răscoala lui Franco 

ar fi fost înăbușită fără ajutorul 
puterilor axei: Hitler și Musolini 
au trimis rebelilor cel mai modern 
material de război și trupe bine 
pregătite și multe la număr.

Guvernul republican a cerut 
ajutor imediat dela Societatea 
Națiunilor și dela guvernele din 
Occident.

Conferința dela Potsdam continuă
Marii trei continuă consfătuirea lor 

mcepută acum câteva zile. Un comu
nicat dat anunță: cei trei se Întâlnesc 
n ^od regulat. Deasemenea miniștrii 

de externe au întruniri regulate unde 
pregătesc materialul de consultat.

Se crede că în punctele principate 
s’a ajuns la un acord Intre șefii aliați. 
?Toblema cea mai dhcutată la confe
rință este viitorul Germaniei care tre- 

je fie ho ărlt într’o colaboiare 
strânsă. E vorba mai ales de reeduca
ta poporu ui german. In zona sovie
tică forțele consecvent antifasciste acele 
>-ari nu a î avut nimic comun cu par
tidul hit erist, din contră au suferit de 
pe urmi acestui partid sunt chemate 
jă ia parte la redresirra poporu’ui ger
man. Dar aceasta nu ajunge dacă In 
.eieialte zone de ocupație nu se pra».- 
îcă aceleași metode din contră se co- 
aboreazâ cu acei care caută să se ca

mufleze. In legătură cu a.easta revista 
sovietică ,Timpuri Noi* spune .Tre- 
bue manevrat cu foarte mare băgare de 
seamă la distrugerea fascismului în ger
mania. Posibilitatea de-a reedu a po
porul german este în colaborarea cu 
forțeie antifasciste germane. In această

Numai Uniunea Sovietică ș 
Mexic au sărit dela început în 
ajutorul acestui eroic pApor care 
își luase sarcina de a se apăra 
singur contra invaziei fasciste.

Republica spaniolă cu tânăra sa 
armată a rezistat timp de 32 de 
luni contra forțelor fasciste.

Forțele democratice spaniole n’au 
fost înfrânte decât în urma trădării 
Bestiero Casado atât pe phn in
terior cât și exterior.

Instaurarea regimului Franco a 
însemnat zeci de mii de morți, 
sute de mii închiși în lagăre și 
închisori,

In neagra ilegalitate, datorită 
Partidului Comunist, s’a format ia 
Madrid Junta Supremă* care în
globează azi, pe lângă fostele par
tide republicane și o parte din 
partidele care au abandonat pe 
Franco, convingându-se că aceasta 
duce o politică antinațională.

In momentul de față, când vic
toria militară asupra fascismului 
lichidează si regimul său politic, 
Spania mai trăește încă sub re
gimul de teroare a fasciștilor.

Dar Franco și regimul său vor 
dispare cum a dispărut Hitler și 
Musolini, iar poporul spaniol va 
păși la consolidarea democrației 
alături de celela te popoare euro
pene.

privință măsurile luate in zona aliată 
lasă mult de dorit. Până când partidele 
antifasciste nu sunt autorizate, se cola
borează cu industriașii care au viDa 
de-a ti colaborat cu regimul nazist. 
Hillerișlii și S. S.-ul treb i-sr pedepsiți 
pentru faptele lor șf nu poporul, care 
d S’g ir trebue și el să plătească pen
tru greșeli e regimului. Mec ți ut rea po
liticii strânse unitare asupra întregei 
Gearnanli este soluția cea mal favora
bila pentru desfas.izarea germaniei* 
încheie revista sovietici.

„Miatext" industrie 
casnică de Torcătorle 

dc lână șl tricotaje din Alba 
lulla str. G Coșbuc No. 27 
a încep ,t activitatea. Primește 
lână p ntru scărmănat, tors 
si tricoat. Totodată caută 
fete și băieți tineri pentru 
lucru.

9 Președintele Prezidiumulwi Sovietului Suprem Kalinin a primit pe 
ambasadorul Siriei fa Moscova care i-a prezentat scrisorile de acreditare.

• Președintele partidului popular din China a cerut ca împăratul 
japoniei să fie declarat criminal de război. Deasemenea cere semnarea 
unor acorduri de 20 ani cu U. R S. S., Anglia și Statele Unite.

• Special ișt/i aliați au constatat că bombardamentele Anglo-Ame
ricane nu au putut distruge industria de răsboi germană. 70°/o d'n in- 
dustri de armament a fost găsită intactă.

• Comitetul Ucranienilor din Canada a trimis o telegramă de felici
tări guvern Joi Sovietic pentru alipirea Ucrainei Subcarpatice la Repu
blica Sovietică Ucrainieană

• La Munchen s’a întâmplat o mare nenorocire de cale ferată la 
care și-au pierdut viața 100 de persoane. Se crede că ar fi vorbă de 
un sabotaj.

• Dl Churchil a desmințit că s’ar fi întâlnit cu Franco sau cu un 
reprezentant de-al său la granița Franco-Spsniolă

9 Senatul Belgian a aprobat proectul guvernului prin care se re
trage dreptul regelui de-a se reîntoarce în Belgia, numai ducă aceasta 
va fi cerut de ambele camere Belgiene.

• Răsboiul din Extremul Orient a intrat în faze Iul finală. Flota 
care poartă cele 1500 de avioane continuă să atace coastele Japoneze 
din văzduh și de pe mare

Noul regim al produselor agricole
/

— Stalul e cumpărător unic al reco’tei —
In „Monitorul Oficial* de ieri a 

apărut legea prin care se regle
mentează cumpărarea, vânzarea, 
circulația și cosumul principalelor 
produse agricole: cereale, legu
minoase, oleag.ioase și semințe 
Furajere.

Avem în anul acesta o rec.ltâ 
slabă.

in șesui durârean — grânarul 
țârii — seceta a împiedecat ve
getația normală ș vom culege mai 
puțin rod decât alți ani,

Din această cauză s’a prevăzut 
că Statul va fi cumpărător unic 
al principalelor produse agricole, 
pentruca astfel să poată dispune 
de cantitățile care vor li colectate 
pentru satisfacerea obligațiunilor 
decurând din Armistițiu, a nevoi
lor Armatei, centrelor industriale 
și populației civile.

Colectarea produselor agricole 
se va face de Stat, prin Institutul 
Național al Cooperației, căruia i 
s’a conferit prin lege cablatei- de 
mandatar al Statului.

Ministerul de Finanțe va garan
ta finanțarea convențiunilor ce se 
vor încheia periru executarea a- 
cestui mandat.

Pi o Jucătorii vor vinde și preda 
Statului o c >tă determinată de 
produse, de fiecare hectar culti
vat de ei.

Plata se va iace in numerar, I 
predare

La stabilirea acestor cote se va 
tine seama atât de productivitatea 
fiecăre; regiuni, cât și de nevoile 
reale de insâmânțare și de con- 
s m gospodăresc ale producători
lor.

Producătorul va putea însă vin
de Statului, prin Institutul Națio
nal al Cooperației și cantitățile de 
produse agricole care depășesc 
cota de predare stabilită. In acest 
din urmă caz, va obține pe lângă 
plata ia prețul oficial, al produse
lor vândute și dreptul de a cum
păra de la Institutul Național al 
Cooperației, tot la prețul oficial, 
produse industriale și manufactu
rate în proporția ca?b va fi sta
bilită de Subsec'etariatul de Stat 
al Aprovizionării Armatei și Popu
lației Civile.

Institutul Național al Coopera
ției va fi aprovizionat în acest 
scop din belșug cu bumbac, unei 
te agricole, cherestea și tot felul 
de alte produse industriale, indi
gene sau importate.

Franco propune 
Spaniei un re
gim monarhic
Cu ocazia aniversării răscoalei sale, 

Franco, a ținut o cuvântare în care a 
spus că numai monarhia ar putea să 
mențină echilibiu. îoue Falangă și 
celelalte frrțc. Este ultima îneeicaie a 
Iul Franco dc a masca intențiile sale 
dictatoriale sub lozinci monarhiste. Cel 
m i bun serviciu pe care Franco ar 
putea sft-l fa^ă poporului Spaniol scrie 
ziarul „Steaua Roșie* este să piece 
fără nici o condiție.
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