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Primirea Glorioaselor Trupe 
din Armata l-a Română la Arad
In ziua de 25 Iulie au fost sârb&torite la Arad vitezele trupe din armata l-a română de sub 

comanda generalului erou V. Atanaslu.
Armata l-a prin minunatele fapte de arme săvârșite a meritat admirația și recunoștința între

gului popor.
A luat parte la luptele pentru curățirea țării de hoardele hitleriste, pentru eliberarea Ardealului la 

luptele din Ungaria și Ceho-Slovacia alături de glorioasa Armată Roșie.
Bilanțul aces’ei armate in lupta împotriva hitlerismului german este următorul: din 263 de zile de 

operațiuni a fost 180 zile in atac adeseori și noaptea. A înaintat în adâncime în cursul luptelor 1000 km. 
A luat parte la 18 mari bătălii. A cucerit 659 localități din care 22 orașe.

Pierderile suferite au fost 2222 ofițeri, 2115 subofițeri și 56217 ostași morți și răniți.
Glorie eternă eroilor cari au căzut per.tru eliberarea patriei, pentru înfrângerea hoardelor hitleriste. 
întreaga naț une se închină în fața lor.

Aradul a sărbătorit un mare eveni
ment ; inioarcerea vitezelor trbpe ro
manești în patrie. Armata I a Română 
de tub comanda Generalului erou Ata- 
riiiK'j Vasile t sosit la Arad.

Toată populația Arădană muncitori, 
plugari, intelectuali, tineri șl tinere sa
luți cu entuziasm de nedescris armata 
română democrată tare în lupta pentru 
nimrîcfrea fascismului alături de vitezele 
trjpe roșii s’a acoperit de glorie.

In piața mare a Aradului alături de 
bravii noștri ostași populația Aradului 
plmă de însuflețire ascultă discursurile 
oratorilor.

După oficierea slujbei religioase ia 
cuvântul Generaiu erou Atarmsiu Va- 
sPf: Această însuflețire cu care popu
lația Aradului mă primește împreună 
cu osușil me; este o dovadă că de fapt 
armata este a poporului și și-a făcut 
datoria fală de patrie și poporu’ ei. Ca 
i cbeiere elopază armata Roșie șf ar
mau Română democratică, precum și 
pe conducători, să., pe Generaiissimu: 
’Stalin și M. S. Regele Mihâi. (Popula- 

i a aplaudă frenetic).
Comandantul Garnizoanei Sovietice 

dm A*ad salută cu bucurie vitezele 
v ,.pe românești evidențiind vitej'a de 
care au dat dovadă ostașii români în 
h pta per.tru omicirea fascismului. Io 
numeie plugărimii din jud. Arad vor- 
r>«ște plugarul Bâc ican care își mani
festa prin cuvinte plice de însuflețire 
bucuria de a vedea întorși în patrie 
pe bravii ostași cari au luptai alături 
ele armata roșie pentru libertatea popo
rului român.

In numele muncitorimii Arădene vor
bește tovarășul Vuedan Petru care a 
nuce salutul fierbinte și recunoștința 
muncitorimii din Arad spunând printre 
altele; răsboiul împotriva fiarei hitleris- 
je s’a terminat cu victoria popoarelor 
iubitoare de pace și libertate, la care 
■ktorie am contribuit și noi prin lupta 
voastră prin jertfele a sutelor de mii 
de ostași români cari au căzut pe câm
pul de luptă. La această mare victorie 

a contribuit poporul întreg, atât mun
citorimea și plugărimea, cât și intelec
tualitatea cinstită din România. Noi 
muncitorii din fabrici și uzine am mun
cit din greu zl și noapte pentru a vă 
fabrica arme și muniții pentru nimici
rea dușmanului. Am rupt dela gura 
noastră pentru a vă trimite vouă ali
mente și îmbrăcăminte. Am djs o lup
tă aprigă internă pentru nimicirea ră
mășițelor fasciste, pentru un guvern al 
poporului care să asigure recunoașterea 
jertfelor voastre. Așa precum lupta 
°o?»tră pe front a culminat cu victoria, 
tot așa și lupta noastră din’ăuntrul țării 
iși are rezultatele ei mărețe. Prin lupta 
noastră am adus la cârma țării guver
nul de largă concentrare democratică 
care a readus Ardealul de Nord. Prin 
lupta noastră am înfăptuit reforma

Procesul trădătorului Nr. 1
Procesul trădătorului Nr. 1, cum îl 

numește Jlya Ehrenburg pe Petain, 
continuă. A fost audiat fostul premier 
al Franței Paul Reynaud care a adus 
acuzații mareșalului Petain recunoscând 
totodată și vina sa proprie de-al fi 
eh*.mat pe Petain în guvern în 1940, 
pe care, după declarația s'a la crezut 
„patriot' dar care pc urmă s’a dove
dit a fl defetist și care a dorit victoria 
Germaniei. Mai departe, spune Rey
naud în declarația sa, Petain împreună 
cu fostul v|ce-președinte Chantemp. 
au propus în consiliul de miniștrii 
francez capitularea Franței care a fost 
primită cu 16 voturi contra 5.

Marele scriitor |lya Ehrenburg ocu- 
pându-se în ziarul „Izvestia* de pro
cesul „Trădătorului Nr. 1“ scrie: cu 
toată dorința putregaiului vârfurilor so
cietății franceze trădătoare de a face 
să se uite de numele șl procesul Pe
tain, poporul francez în demonstrațiile 
dela 1, 7 Mai și 14 Iulie a cerut in
sistent condamnarea lui și a colabora
torilor săi. Poporul a câștigat căci as- 

agrară, pe care guvernul Groza a legi
ferat-o Dar lupta noastră nu s’a sfârșit, 
este In tăi. Noi vom duce lupta până 
la capăt. Nu vom înceta lupta până 
nu vom distruge și ultimele rămășițe 
fasciste din țară, vom sprijini din toate 
puterile, guvernul poporului în opera 
de reconstrucție a patriei, pentru a asi
gura un trai mai bun, pentru o româ
nie mai fericită. Prietenia sinceră cu 
poporul Sovietic pe care voi ați făurit-o 
pe front în lupta comună, pentru a- 
ceastă prietenie am luptat și luptăm 
cu toții; pentru îndeplinirea condiții
lor de armistițiu atât de generoase. Ca 
încheere spun; trăiască Armata Ro
mână democratică, Armata poporu ui, 
trăiască Armata Roșie și viteazul po
por Sovietic, trăiască Regele României 

(Continuare tn pag. 3-a)

tăzi Petain se află în fața judecății 
poporului care va aplica Iul și regi
mului pe care la reprezentat pedeapsa 
cuvenită. Dar procesul are șl-o însem
nătate mondială căci prin aceasta po
porul francez va dovedi trădarea regi
murilor asemănătoare din alte țări, 
Regele Belgiei și colaboratorii lui, ur
mașii lui Pllsudszky din Polonia și 
monarhiștli greci vor fi ș! ei demascațl 
prin condamnarea lui Pefaln. Vina 
care apasă asupra lui Petain și a re
gimului său dela Vichy este mare. De
la armistițiu care a însemnat de fapt 
o capitulare necondiționată, prin trimi
terea poporului francez la muncă de 
sclavi în Germania și până la trimite
rea voluntarilor francezi în U. S. care 
au jefuit și maltratat populația sovie
tică acesta este „patriotismul* lui 
Pefaln.

Poporul francez care niciodată nu a 
încetat lupta va duce această luptă 
până ce și toți semi Peiaini și semi 
Lavali vor dispărea definitiv de pe 
țața globului, încheie ziaristul sovietic.

Duminecă, 28 Iulie 1945

Formarea , 
organelor X 

de control cetățenesc 
En județul nostru

h conformitate cu ordinul Mi
nisterului de Interne nr. 11659- 
1945, pe lângă fiecare prefec
tură trebue să ia ființă un or
gan de control cetățenesc.

Atribuțiunile acestor organe 
de control cetățenesc sunt :

1. Supravegherea distribuirii 
produselor raționalitate.

2. Descoperirea mărfurilor as
cunse și cazurile de speculă ili
cite și sabotai economic.

3. Constatarea, cu ajutorul 
comitetelor’.de întreprindere, a sa
botajelor în industrie și comerț, 
sesizând autoritățile pentru re
primarea lor.

4. Descoperirea cazurilor de 
sabotare a armistițiului și sesi
zarea autorităților pentru a apli
ca sancțiunile cuvenite.

5. își dă avizul asupra ches
tiunilor ce intră în competința 
acestor organe, la cererea au
torităților.

La Deva a luat ființă acest 
organ de control cetățenesc com
pus din delegații partidelor și 
organizațiilor cari intră în com
punerea guvernului de concen
trare democratică.

în conformitate cu ordinele 
primite dela Ministerul de In
terne, prefectura va mai forma 
organe de control cetățenesc în 
Brad, Hațeg, Hunedoara, Petro
șani, Orăștie, Petrila, Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa, Crișeni, Si- 
meria, Cugir, Băița, Crișcior, 
Baru-Mare, Dobra, Ilia, Geoagiu 
și Livezeni, în urma propuneri
lor făcute de către primăriile 
respective.

Prin formarea acestor organe 
de control cetățenesc, vom con
tribui la înlăturarea speculei și 
a speculanților așa că reacțiunea 
va primi încă o lovitură în în
cercările ei de a împiedeca opera 
de refacere economică a țării.

Prin vigilența acestor organe 
de control, se va ajunge ca pre
țurile să nu întreacă puterea de 
cumpărare a salariilor.

Guvernul de largă concetrare 
democratică, prin înființarea or
ganelor de control cetățenesc, a 
câștigat încă un pas în lupta 
pentru refacerea economică a țării, 
în care fiecare cetățean să ducă 
un trai mai bun.

Datoria tuturor cetățenilor 
cinstiți este de a da tot concur
sul acestor organe de control 
cari sunt menite să împiedice 
toate manevrele reaefiunii care 
astăzi, mai ales pe teren econo
mic caută să submineze demo
crația din România și guvernul 
de largă concentrare democratică.
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UZINE-FABRICI-MINE
Conferința pe tară a Uniunii 
Sindicatelor Metalo ■ Chimice

-4

Vineri 20 Iulie a avut loc în aula 
Academiei Comerciale din București 
deschiderea conferinței pe țară a Uniunii 
Sindicatelor Metalo-Chlmlce.

Tov. Sencovici secretarul general al 
Confederației Generale a Muncii în cu
vântul de deschidere a arătat importanța 
Utiunli care reprezintă 2oo.ooo mun
citori organizați. A arătat scopul con
ferinței ; analizarea atât a părților po
zitive cât și a celor negative ale muncii 
depuse.

Din partea Uniunii C. F. R iste a 
vorbit tov. Turcu care arată că dato
rită sistemului de muncă în acord pro
ducția s’a mărit de'a 18 locomotive pe 
lupă la 23 locomotive.

Din partea Unii ml tipografilor a luat 
cuvântul tov. Brătfăleanu care a arătat 
că muncitorii tipografi și-au luat anga
ja meniul să sprijine acțiunea Ministe
rului Educației Naționale de a 
din toate cărțile de școală tot 
este mentalitate fascistă.

Tov. Pirie losif din part . a
Mine-Petrol-Gaz-Metan, a arătat patrio
tismul muncitorilor din mine care cu 
to’te greutățile în care se sbat au mă-

rit producția reușind să scoată în 8 ore 
33 tone cărbuni.

Reprezentanții Uaiunii Textile-lmbră- 
căminte, Uniunii muncitorilor din por
turi și ai Uniunii Alimentare au adus 
salutul uniunilor respective.

Tov. Angheliu secretarul Corn tetului 
Executiv a! Uniunii a făcut raportul 
muncii dela înființarea ei pâjiă în pre
zent.

După terminarea raportului au înce
put rapoartele delegaților din provincie.

dat de 
Apărarea Patriotică din 
Lonea la Roșia Montană

scoate 
ceeace

Uniunii

-v Nouile preturi maximale la Deva
bilele acestea au fost afișate nouile 

prețuri maximale la Deva, în conformi
tate cu ordonanța Primăriei Deva fir. 54 
din 21 Iulie 1945.

Aceste prețuri s’au

Zarzavat

fixat astfel:

Cartofi noi kgr. 50 Iei
Fasole uscată kgr. 100 „

, verde kgr 50 .
Mazăre păstăi kgr, 150 „

„ boabe g-. 300 „
Ceapa verde legăt 25-30 ,
Usiuroiu „ 25-30 „
Morcovi kgr 25 -30 „
Pătrungel kgr 30—35 .
Ardei gras buc. 20-30 ,

>. Iute , 20-30 „

Sanitar al Județului Hunedoara

800—1000
200—300
150 - 200

w

99

kgr.

w

*

Roșii kgr. 
Vinete buc.
Varza „

Fructe
M.re
Pere
Caise
Nuci
Nuc! curățate kgr.

Păsări
Gâște buc.
Gâște îcdopate kg. 
Rațe buc.

„ îndopate kg. 
Găini buc. 
Pui mari per.

200—300 
200—300 
5oo—7oo

6io
2ooo

lei
99

9*

99

99

lei4000
1500
2000 „
1500 „ 

2000-2500 „ 
2500—3000 „

99

99

99

Duminecă 1 5 Iulie a. c. a avut loc 
în casa culturală din Roșia Montană, 
un spectacol dat de echipa de teatru 
a Apărării Patriotice din Lonia.

Deși spectacolul nu era anunțat și 
echipa a sosit în Roșia Montană a fost cu 
câteva ore înainte de spectacol, totuși 
succesul moral a fost mare, vădindu-se 
aceas'.a prin participarea unui imens 
public din țoate clasele sociale.

După desfășurarea programului reți
nem drama „Proletarii" de tov, Băr- 
nețiu și comedia muzicală „Șatra de 
țigani' de tov. Oprea Emil,

Acești muncitori cari sunt miner; la 
minele de cărb ml din Lonea, ne do
vedesc că în plus de munca lor încor
dată pentru a scoate cărbunele de care 
industria are nevoie atât de mult, to
tuși ei depun o sjpra muncă pentru a 
realiza programe culturale pentruca 
nivelul cultural al muncitorului să fie 
cât mai ridicat.

Acest spectacol organizat de Apăra
rea Patriotică din Lonea, se face pentru 
a aduna sumele necesare pentru în
treținerea copiilor de muncitori din 
Valea Jiului ce în prezent se află în 
coloniile de vară, organizate de Apă
rarea Patriotică.

Deși numai după 15 zile de activ’- 
tale șl după 8 spectacole jucate, aceas
tă echipă teatrală, formată de munci
tori, a reușit sil verse la fondul de a- 
juto-aze ai coloniilor de vară 1.000.000

99

Pui pentru pesmet per. 1500—2000
Curca kgr. 1500
Boboci de gâscă per. 5000-8000
Boboci de rață per. 2000-3000

Ouă.
Ouă proaspete buc. 60—80
Ouă conservate buc. 40—60

Lapte, brânză, grăsimi.
Lapte litrul 100
Lapte covăsit (iaurt) 150
Smântână litrul 800
Brânză de va:.ă kg. 300
Brânză de vacă țărănească kg. 800
Brânză Telemea kg. 1200
Brânză de oaie (caș) 1500
Brâjză de burduf kg. 2000
Ulei comestibil kg. 1500—2000

99

tare

de Instituție, delegații de 
membrii ai acestui sindicat

organizați, câți sunt neorganiz.’ți, câte 
femei șl bărbați sub 18 ani, dela 18— 
21 ani, dela 21 în sus organizați și 
neorganizați.

3. Dacă există greutăți de colaborare 
între muncitori și funcționari și dacă 
administrația împiedică organizarea în 
Sindicat.

4. Câți membrii ai comitetului de in
stituție sunt activi și câți inactivi

5. Dacă aveți comisie culturală, din 
câți membri se compune femei, bărbați 
și din ce con,tă activitatea culturală: 
•port, cor, teatru, școală de cadre, 
școală de analfabeți, etc.

6. In ce măsură ați ajutat ’a împăr
țirea pământului țăranilor, ce activitate 
ați depus șl cu câți 
nia de însămânțare.

7. Cum înțelegeți 
gerea recoltei, dacă 
pentru combaterea bolilor contagioase 
la sate.

8. In ce măsură ați luat parte în 
lupta pentru combaterea speculei, dacă 
ați ținut conferințe și ați desbătut le
gile economice.

9. Primiți regu at .Viața Sindicală" 
și câte numere se citesc.

10. Sunt Invitați a lua parte la adu
narea generală toți salariații de toate 
categoriile dela servitori șl până la di
rectori cât șt funcționarii ad-tlvi care 
fac parte din serviciul Ministerului Să
nătății, sau Asigurărilor sociale și liberii 
profesioniști, care nu au angajați.

Secretar; loan Bob

ținuta în ziua

indicatul 
către 

itetele
Instituit! și

TOVARĂȘI
Comitetul în ședința

de 10 Iulie 1945 a hotărât:
Ca să convoace o adunare generală 

pe ziua de 5 Aug. 1945 în sala mare 
a Sindicatelor Unite din Deva str. Au
rel Vlaicu Nr. 1 ora 9 a m. având ur
mătoarea ordine de zi:

’ Deschiderea adunării.
2. Cetirea procesului verbal.
3. Darea de seamă a casierului și a 

comisiei de cenzori.
4 Raportul de activitate și rolul Sin

dicatului tov. Bob.
5. Demisia comitetului ș: alegerea co

misiei de caodidare.
6. Raportul comisiei de candldare și 

alegerea noului comitet:
7. Diverse.
8. La adunarea generală vor lua parte 

în mod obligatoriu:
Toți membrii ai comitetului Sindi

catului, câte un delegat al comitetelor 
de Instituții, iar acolo unde cu sunt 
comitete va veni câte un delegat de 
Instituție.

Toți delegații vor avea asupra lor 
delegație în scris din care să reiese 
câți membrii organizați reprezintă.

Delegații vor aduce rapoarte în scris 
din care rezultă următoarele:

1. La care Instituție aparține, câți 
salariați are instituția, dintre aceștia 
câți doctori sanitari, moașe, farmaciști, 
mecaoicl, denlinști, îaboranțl și perso
nal de serviciu.

2. Din totalul salarlaților câți sunt

membri In campa-

■â ajutați la strân- 
ați organizat echipe

Lemne
Lemne de foc esență

1 m. ster.
Lemne de foc esență 

cojite 1 m. ster
Lemne de foc esență

l m, ster
Lemnele verzi se vor vinde

• a sută mai eftin.
Impunând aceste prețuri maximale, 

se va stăvili specula șl se vor rări 
speculanții, cari căutau ca să stoarcă 
și ultimul ban dela populația nevoiașă.

Fiecare cetățean cinstit, este dator 
de a demasca pe toți acei cari caută 
să ia un preț mai mare decât cel pre
văzut în această ordonanță.

Demascând speculanții, acești sim- 
briașl ai reacțiunei, ajutăm la opera de 
refacere economică a țării și la de
mocratizarea ei.

lei

olitia democrată din 
Deva ia lucru

MJIIUVAir IM JiUll >111 IJ Liftul J4J • 'MB 5* * HM

tare

moale

5500

6000

5000
! CU

99

15

•a de 13 Iulie a. c, din 
tiva șefului de poliție, s’a făcut 
carea bagajelor și călătorilor din auto
busele ce circulă în interiorul județuls,. 

Astfel la autobusul Deva-Băița s’a 
găsit printre bagaje un sac și un coș 
de nuele care conținea următoarele e- 
fecte militare:

60 per. ch.loți militari de diferite 
culori.

20 cămăși kaki, tip militar.
2
2
1
1
1

irtîția- 
verlfi-

„MIATEXT**
Industrie casnică de torcătorie 

de lână și tricotaje din Alba 
lulla str. G. C șbuc Nr. 27 a 
început activitatea. Primește 
lână pentru acărmănat, tors 
și tricotaj. Totodată caută fete 
șl băieți tineri pentru lucru.

lOJIlțO. u . /<<> I ,>»ț

2—3

foi de cort noui.
per. bocanci munte, 
per. sandale tip cazon, 
per. moletiere. 
halat de spital.

Cercetările asupra provenienței și des
tinației acestor lucruri și-au urmat cursul 
deoarece pasagerii nu au volt sa de
clare cine este proprietarul coletdor.

După minuțioase cercetări, proprie
tarul a fjst descoperit. Coletele fiind 
transportate la autobus cu birja Nr. 20 
și după confruntarea birjarului cu pa
sagerii, acesta a recunoscut pe tâoărul 
Davld Petre, din Ormlndea, a fi cel 
care l’a angajat să transporte aceste 
colete la autobus.

împreună cu actele dresate și toata 
lucrurile acestea a fost înaintat par
chetului pentru a fi trimis în jadecată.

ț*« ș* 4 mai •«>!» • io •*»<
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OGOARE-MUNTI-PADURI
Rr

Eșind din zgomotoasele străzi 
ale orașelor, rămânem adânc im
presionați privind întinsele lanuri 
galbene ca aurul. Printre lanuri 
zeci și sute de țărani șî țărance 
își adună sub caldele raze ale 
soarelui rodul muncii lor.

In toți anii țărănimea a depus 
ace ași trudă muncind pământul, 
însă rodul II împârța cu boierul, 
pertrucă pământul era al moșie
rilor.

Astăzi plugarul muncește pro
priul său pământ, pentru care a 
sângerat sute de ani. II muncește 
cu tragere de inimă șl aceasta se 
ve^e din felul cum roânuie sece- 
rea, cum leagă snopii și cum ri
dică clăi mândre, din care va 
scoate grâul.

Țărănimea muncește cu 
pământul și-i culege rodul, 
speculanții stau la pândă 
să-i răpească rodul muncii.

Guvernul poporului însă a luat 
măsuri ca bucatele să nu ser-

drag 
insă 
gata

Noui sosiri de bumbac sovietic
Ieri s’a anunțst în Capitală sosirea 

ui i aou transport, de 1800 tone bum- 
sovietic, la Constanța.

Până îa prezent au sosit 3400 tone 
bt.mbac pentru consumul Intern și 
3210 tooe pentru prelucrare.

F'iturile de bumbac sunt aprovizio- 
ra’e neîncetat.

p ntru a se intensifica producția, s’a 
hotărî» să se lucreze cu câte două e- 
cF

Distribuirea la sate a început încă 
de* cm câteva săDtămâoi și zilnic sunt 
expediate din filaturi alte cantități.

Piralel cu fabricarea firelor țărănești, 
se prelucrează fire destinate țesătorlilor.

Acestea au început a fi repartizate

Primirea Glorioa
selor Trupe din 

Armata I Română 
la Arad

(Urmare din pac 1)

pre- 
Răș- 
ma-

den ’crate, trăiască* Generalisimul Sta- 
lin, hăîască veșnica și sincera prietenie 
cu Uoiunea Sovietică.

A i mai vorbit, tov. Voștinar, 
fastul jid. Arad, d. g^n. Vasiliu 
ca: rrvnistrul de războiu și tov.
lor Bobnov din parte com'slei aliate 
de -nt'ol. Dipă cuvântări a urmat 
defl.-eî trupelor, asupra cărora cădea 
rne-pu o ploaie de flori aruncate de 
popv'ația Arădană, care își manifesta 
cu entuziasm recunoștința față de vi
teaza Armată a poporului.

ClXlțl șl răspândiți ziarul

„ZORI NOI"

A ÎNCEPUT secerișul
vească interesul speculanților ci 
interese’e țăranilor.

In acest scop a dat dispoziții 
ca racolta să fie vândută prin 
cooperative plătindu-le bucatele 
in bani și in natură dându-le bum
bac și alte produse de cari duc 
lipsă astăzi.

Marea adunare a Apărării Patriotice dlnllmerla
In ziua de 18 Iulie a. c. a avut loc 

în sala cinematografului C. F. R. din 
Simeria o mare adunare a Apărării Pa
triotice. la care au participat peste 5000 
de muncitori, țărani și intelectuali.

Prietenul Radu, delegatul Rgieonalei 
Alba-Hunedoara, deschide ședința pro
punând ca președinte al adunării pe 
prietenul Col. Greculescu, Comandan
tul Rtg. 3 Transmisiuni, care deschide 
seria cuvântărilor, arătând lupta dusă 
de ostași pe front și ajutorul real dat 
de Apărarea Patriotică ostașilor răniți 
cât și celor cari se aflau cu arma în 
mâini pentru a distruge fiara hitleristă.

fabricilor,'care produc țesături destinate 
popuhției dela o așe șl sate, în special 
americă,1, banchet, zefir, etc.

Cultura nutrețurilor în miriște

încarnat, semănat

timpuriu
orândueli trebuesc 
toamnă. Acum fini

să ne 
se mai poate

Este necesar să producem cât 
mai multe nutrețuri

l»tâ dece agricultorul trebue să 
se gândească că poate obține în- 
tr’un an 2—3 recolte pe acelaș 
câmp.

Sunt mai multe plante care pot 
fi cultivate într’o anum'tă orându- 
ială ca să scoatem 2—3 recolte 
în acelaș ari și depe acelaș teren.

De pildă :
a) secară sau borceag de toamnă 

pentru nutreț ;
b) cartofi timpurii ;
c) muștar alb pentru nutreț; sau
d) trifoiul 

toamna;
e) porumb 
Asemenea

făcute de cu 
pul fiind înaintat, trebue 
gândim la ceiace ! 
face, adică la semănăturile de 
vară In miriște.

După recoltarea păioaselor sau 
borceagurilor, miriștea se ară nu 
prea adânc șl se seamănă diferite 
plante de nutreț, mai bine cu ma
șina de semănat

îndată după semănat pământul 
se tăvălugește și se grăpează cu 
grapa ușoară (de mărăcini)

Pentruca plantele cultivate să 
dea recolte bogate, se cere ca pă
mântul să fie îngrășat, muncile 
făcute la timp și un timp prielnic, 
mai ales ploi îndestulătoare.

De aceia semănăturile de vară

7\

Prin măsurile luate de guvern : 
țărănimea a devenit stăpână pă
mântului, scăpând de moșieri, prin 
cooperative va scăpa de specu
lanți vânzându-și cerealele pe pre
turi bune, în schimbul cărora pe 
preț maximal î și procură artico
lele cele mai necesare.

După ce delegații organizațiilor de
mocratice din FND șl-au spus cuvân
tul, prietenul Radu, face istoricul Apă
rării Patriotice în ilegalitate, lupta ce a 
depus-o zi de zl pentru ajutorarea vic
timelor fascismului și munca ce-a de
pus-o îa cele două campanii: „Ardeal- 
Moldova" și «Totul pentru front, totul 
pentru victorie".

In încheiere îndeamnă întreaga po
pulație să ia parte Ia munca pentru 
vindecarea rănilor de războiu lăsate în 
urma lor de către fiarele hitleriste.

Se propune alegerea noului comitet 
de conducere al secției A. P. Simeria, 
care este aprobat în unanimitate de 
către întreaga asistență.

După aceasta ca încheiere se rulează 
filmul documentar al căminelor de zi, 
organizate de A. P. în București, unde 
se vede munca depusă de către A. P. 
pentru a îngriji copiii muncitorilor, care 
lucrează în fabrici, luând parte astfel 
la măreața operă de refacere a țării.

reușesc mai bine în regiunile mai 
umede.

In orice regiuni se pot face se
mănături în miriște, numai după 
rapița de toamnă sau borceagul 
de toamnă.

In schimb In regiunile cu ploi 
multe se pot cultiva în miriște 
mai multe plante, având numai 
grijă ca pământul să fie îngrășat.

Ce plante se recomandă a fi 
cultivate în miriște? Cele mai 
multe dintre aceste plante, cum 
se vede mai jos, sunt de nutreț.

Porumbul furajer pentru coasă 
se seamănă des, la depărtare de 
15—20 cm. între rânduri, ori prin 
Imprăștlere, întrebuințând 150-2(X) 
kgr. sămânță la hectar. Se poate 
am°steca sămânța de porumb cu 
ceva ovăz sau măzăriche, sau câte 
puțin din amândouă. Porumbul se 
recoltează după ce a dat în spic.

Muștarul alb secultivă foarte 
des în miriști. După 8 săptămâni 
înflorește ș' e bun de cosit. Se 
seamănă în amestec cu hrișcă, 
mazăre de nutreț, etc.

Hrișcă deasenunea are perioadă 
scurtă de vegetație (12 — 14 săp
tămâni). La semănatul prin Im- 
prăștiere se dă 100—120 kgr. la 
ha. Se recoltează înainte de în
florire.

Sorgul se seamănă la distanța 
de 20 —25 cm când se cultivă 
pentru nutreț verde și de 50—70 
cm , când se cultivă pentru nutreț

«auri OOI ,ir.>u ni

TINERETUL PROGRESIST 
din Ocna-Mures 
ajută la aplicarea 

armistițiului
In ziua de 13 Iulie a. c. prima

rul din Ocna Mureșului a anunțat 
O.T.P.R -ul din localitate că tre
buiesc încărcate 5 vagoane cu 
produse C.A.M. pentru Uniunea 
Sovietică.

Un număr de 30 tineri progre
siști au răspuns la apelul lansat 
de primărie și în 8 ore de muncă 
au încărcat cele 5 vagoane 
produse C.A.M.

Prin aceasta O.T.P.R.-iștii 
Ocna Mureșului au ajutat și 
cu munca lor, la aplicarea 
mistițiului.

cu

din 
ei, 
ar-

MORILE TftRfiNESTI 
nu pot măcina decât 
pentru producători

Direcțiunea generală a cerealelor co
munică: Toate aprobările dale de pre
fecturile de județ morilor țărănești de-a 
măcina cereale ptr. comerț se anu
lează cu începere dela 1 Aug. 1945. 
in consecință dela data mai sus men
ționată morile {ărănești nu mai au voie 
să macine numai pentru producători.

murat. Cantitatea de sămânță este 
de 20-45 kg. la ha. Se recoltează 
înainte de înspicare.

Dughia sau parângul este o 
plantă de nutreț care se împacă 
bine cu regiunile secetoase. Cul
tura ei simplă și sămânța effină o 
pune la îndemâm fiecărui gospo
dar pentru cultura în miriște. Se 
seamănă 30 kgr. la hectar șl se 
recoltează în timpul înspicării

Meiul ca și dugh'a este rezis
tent la secetă. Se seamănă 24-26 
kgr. la hectar și se recoltează 
după apariția spicului.

Napii de miriște au vegetația 
scurtă (8—12 săptămâni), îndură 
bine o temperatură scăzută. Le 
priesc regiunile umede. Semănatul 
se face la 40 cm., întrebuințând 
4—5 kgr. sămânță la hectar.

Din leguminoasele, care se cul
tivă în miriște, trebue să pomenim 
soia, care se cultivă mai ales prin
tre rândurile de porumb, mazărea 
de nutreț, măzărichea și trifoiul 
încarnat.

Se recomandă mai mult ames
tecuri de aceste plante.

De exemplu: 1. Porumb cu 
soia ; 2 Porumb cu floarea soa
relui; 3. Trifoiul încarnat cu mă
zăriche și secară. In loc de se
cară se poate semăna raigras ita
lienesc (iarbă italienească). 4 Muș
tar alb, hrișcă șl mazăre de nu
treț, etc.

Extras din , Frontul Planarilor’
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Conferința pe tară a Tineretului Progresist din România
Cu data de 23 Iulie s’a deschis Ia Bu

curești conferința pe țara a Tineretului 
ProgTesit din România Ia care partici
pa delegați din toate regiunile tării. 
Conferința a fost deschisa de dl. asis
tent universitar Călin Popovici preșe
dintele Tineretului Progresist din Ro
mânia și conducătorul delegației române 
oela Belgrad la Congresul tineretului 
Balcanic. In expunerea făcută arată re
zultatele obținute la congresul balca
nic și impresluniie primite la congres. 
Delegații au luat deasemenea cunoștință 
de invitația primită din partea Consi- 
l>ului Mondial al Tineretului pentru 
participarea a 5 delegați din România 
L Congresul Mondial al Tineretului 
c?-e se va ține luna viitoare la Paris.

In raportul făcut de dl. archltect Pom- 
piiiu Macovei secretarul general al O. 
T.P.R.-ului s’a arătat că această orga-

Lucrările pentru constituirea unei societăți 
româno-sovietlce de transporturi aeriene

Negocieriie care au Început la 21 
1. ie 1945 la Ministerul Comunicațiilor, 
p- rind constituirea societății româno- 
s'vielice de' trasporturi aeriene se duc 
ti o semnul celei mai depline unități de 
<•*. den.

Delegația sovietică manifestă și fața 
de această p'oblemâ o deosebită Înțe
legere. Deși aportul părților contrac
tante este oazat pe egalitate, se Inre- 
gtstrează totuși din partea forurilor so- 
v.etice tendința de a ne da lot spriji
nul pen’ruca, înlăturând dificultățile spe
cifice aceste ramuri de transport din 
tara noastră, să putem creia un c>rga- 
-ism puternic in domeniul traficului 
aerian.

Astfel s'a pus problema dotării din 
cartea Uniunii Sovietice a unor aero
porturi române cu materialul termic 
necesar, peotruca activitatea societății 
sâ se poată desfășura In cond.țiuni cât 
mii bune.

Având toată solicitudinea statului 
sovietic, chestiunea echipajului va fi 
deasemen:* rezolvată In mod pozitiv, 

nizație numără 130.000 de membrii pe 
țară numai după câteva luni de activi
tate. Cu ocazia conferinței Mareșalul 
Tito a trimis o telegramă Tineretului 
Progresist din România în care salută

Ministrul de externe a! Greciei 
a demisionat

Ministrul de externe al Greciei care 
a luat parte la conferința Națiunilor 
Unite dela San-Francisco după întoar
cerea sa în țară și-a prezentat demisia.

Demisia d-sale a fost motivată prin

Amnistierea nesupușilor $i dezertorilor
Monitorul oficial publică decretul 

prin care vinovății de nesupunere și 
dezertorii sunt amnlstiați cu condiția ca 

astfel încât toți aviatorii români să 
poată li utilizați tn cadrul acestei so
cietăți.

Ic fine, ca și la societatea de navi
gație Sovromtransport, avioanele vor 
arbora atât in spațiul aerian român, 
cât și în cel sovietic, pavilionul rămân.

Conferința dela Potsdam a fost 
întreruptă pentru câteva zile

Conferința dela Potsdam a fost în
treruptă pentru câteva zile din cauza 
plecării la Londra a delegației engleze 
compusă d’n Dl Churchil, Attle șeful 
partidului laburist și Dl Eden mnistrul 
de externe al Angliei. El au plecat 
pentru a fi prezențl la comunicarea re
zultatului alegerilor din Arglia care re
clamă prezența acestor demnitari. Pe 
timpul cât delegația engleză va lipii 
dela Potsdam se crede câ nu se vor 
duce nici un fel de tratative între Ge 

lupta T.P.R. pentru st ângerea tinere
tului într’o organizație unică pentru 
viitorul fericit al poporului și pentru 
frăția și amiciția cu toate popoare e din 
Balcaui.

faptul că dorește ca și în tara s’a să 
se formeze un guvern de Uniune Na
țională în care să fie reprezentate toate 
forțele democratice.

până la 15 August 1945 să se prezinte 
la unitățile lor. Amnistia se extinde a- 
supra tuturor particularităților la săvâr
șirea infracțiunii ca: autori, instigatori, 
complici, tăinuitori etc.

Sunt exceptați dela amnistie: infrac
țiunile comise de criminalii de războiu 
și cei vinovați de dezastrul țării. Cei 
condamnați definitiv pentru rebeliunea 
din Ianuarie 1941 și acel care îq să
vârșirea orcărel din infracțiunile de mai 
sus au urmărit realizarea scopurilor le
gionare. Deasemenea sunt exceptate 
infracțiunile săvârșite de acei cari după 
23 August au lucrat în favoarea unuf 
stat Inamic.

neralissimul Stalm și Președintele Tru 
man. Știrile sosite dela conferință sunt 
vagi, s’a anunțat doar atât că „confe
rința este în plin progres și multe pro
bleme importante au fost rezolvate.“

r» $ ȚIPI SCURTE
• Viitorio Musolini fiul „ducelui" Musolini, dictatorul Italiei a fost 

capturat de trupele aliate din Vest.
• Muncitorii polonezi de) minele de cArbuni din Silezia au hotărîl 

bA trimitA un dar de 10.000 tone cArbuni orașului Leningrad. Primele 
1500 tone au șl sosit la Leningrad împreună cu o delegație sindicală 
poloneză.

Anchetarea criminalilor 
de războiu depe terito

riul Ardealului
Acuzatorul public pe lângă Tri

bunalul Poporului din Cluj Dl 
Banyai Vasile s’a deplasat la Șăi- 
maș în județul Cluj pentru a ve
rifica la fața localului crimele să
vârșite de fasciștii nemți și unguri 
în Septembrie 1944. Deasemenea 
și acuzatorul public dl Pollak Andrei 
a plecat ia Oradea unde continuă 
anchetarea criminalilor care vor fi 
aduși în fața Tribunalului Poporului. 

Șeful statului major 
finlandez arestat

O știre din Helsinki arată că 
numeroase personalități politice și 
militare, între care și șeful statu
lui major finlandez, au fost ares
tați, sub învinuirea de a fi ascuns 
arme. Mari depozite de armament 
au iost descoperite în diferite- 
părți ale țării, spune radio Londra. 

Banca Meseriașilor S. A R. — Deva

CONVOCARE
Acționarii băncii Banca Meseriașilor 

s. a. în lichidare se invită la adunarea 
generală extraordinară care 6e va ține 
în Deva, 26 August 1°45 ora 9 a. m., 
în localul râu din ttr. Regele Ferd nand 
Nr. 1 sau dacă atunci acționarii nu se 
vor prezenta în numărul ceruf, la 2 
Septembrie 1945 ia ora 9 a. m.

ORDINEA DE ZI:
1) Deschiderea prezidențială 2) De- 

signarea notarului și a verificatorilor 
orocesului verbal al adunării generale. 
3) Desbaterea raportului de lichidare șî 
a comitetului de cenzori. 4) Examina
rea conturilor, stabilirea bilanțului ani
lor 1942 45, darea absolutoriului, 5) 
Numirea lichidatorului. 6) Hotărîre asu
pra valorificării creanțelor băncii prin 
licitație publică 7) Reînoirea mandatu
lui cenzorilor. 8) Eventuale propuneri. 

DIRECȚIUNEA

Particularii nu au voie să poarte costu
me asemănătoare cu uniforma militară *

Minfute-ul de războiu aduce la cu
noștința generală : Se interzice sub sanc
țiune purtarea de cătie particulari a 
costumelor ch Io asemănătoare cu uni
forma militară. Acestea se pot purta 
numai de ostașii activi și de rezervă 
cât sunt sub arme. La o lună după

.iesconcentrare ofițerii, subofițerii și 
trupa sunt obligați a transforma efec
tele militare ce li s’au dat prin scoa
terea epoleților etc. și vopstrea lor în 
altă culoare. Cei ce calcă prevederile 
legii vor fi pedepsiți cu închisoare dela 
15 zile — 3 luni.

Cel mai mare atac aerian asupra Japoniei
Cel ma’ mare atac aerian combinat 

1 fost dat asupra Japoniei, looo de a- 
rioane decolate, deoe vase purtătoare 
le avioane șl cca 7oo de fortărețe sbu- 
ătoare au aruncat mii de tone de bom

be asupra a două centre mari din Ja
ponia. Aviația japoneză care a încercat 
să intervină a fost alungată depe tea
trul de luptă.

Imprimeria jad. Huoeooara

* • La Moscova existA până în prezent 26 de teatre care sunt vi
zitate zilnic de 30.000 de spectatori. In cursul acestei an vor fi gata 
încă 4 teatre de dramă care vor funcționa In cartierele mai populate.

• Muncitorii austriacl dela uzinele Siemens șl Haltke cer naționa
lizarea acestor fabrici.

• Partidul radical din Argentina a lansat un manifest prin care 
cere sA se țină alegeri libere în Argentina.

• 40 delegați reprezentând majoritatea sindicatelor din Statele 
Unl!e au hotArlt să între în noua organizație Sindicală Internațională 
care e în curs de organizare.

• La Budapesta a fost anunțat* o remaniere de guvern. Din gu
vernul trecut au Ieșit 3 miniștrii între care și ministrul de justiție

• Mareșalul Tito a trimis o scrisoare de mulțumire D-lt>i Fierlin- 
ger primul ministru al Ceho-Slovaciei pentru zahărul dăruit*de guvernul 
Ceho-Slovac copiilor Jugoalavl.

Deva 640—1945 " ~ '


