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Să stârpim speculanții, dușmanii Nr. 1 ai poporului A
îndeosebi cimpoi de manevră 

tn cart dușmanii noftri acfionea- 
zd nete domeniul economic Atei 
s au coaliza' toate forțele ne^rt 
a!e reacțiumi tot ce este dasr an 
inte'tselor poporului nostru, tot 
ce caută sd tmpiedice procesai 
de propășire a firii noastre.

(Tov. ministru Gbeorghin-Dtj)
Forțele proges.ste din țara IntTeagă, 

In frunte cu clasa muncitoare, lucrează 
azi eu Intrig.rare pentru reclădirea In
dustriei avariate de războiul criminal 
artisovietic, pentru refacerea e.- nomici 
a tâ.-i* noastre.

Țărănimea întreagă — nep'eupe- 
tiud nki un efort — lucrează zi și 
o apte la strângerea re col lei pentru a 
«sigura pâinea poporului.

Ttwte categoriile de salarizați din iu- 
«utjtiVe și Întreprinderile publi e șt 
pari oslare au acceptat să renunțe la 
truprân de salarii numai oentru a »tă- 
vTK cu un moment mal devreme urcă
rile de prețuri și cursa Intre prețuri ți 
salar. Nimic nu cruță clasa munci
toare pentru a spnj ni guvernul In ac
țiunea ia de însănătoșire a vieții eco
nomice care va adece buoăslare Intre- 
gz popor.

Negustori, ți lod istriașii grupri' In 
asodațiîlr lor profesionali și au dat 
eA«*me-.;,i adez unea la hotărl'ea gu- 
«—nu' il de a piș cu toate fn-țele la 

'■efs. erea tării. Poporul ș. guvernul său 
lep - »t- »fr-țările p-ntru a rezolva

g ete - pr-b’eme da refacere economi :â 
ce ie stau In față

'.■‘au luat și «e 'au măsuri corstruc- 
t.-e pentru reconstrucția e.ono.mică a

Ecoul decorării M S Regelui Mihai! 
cu ordinul Victoria, in presă

Zutrele d •" Oț'taiă continuă <4 co
menteze actul guvernul zi so /Mti.. de- 

»srea Suverapuiui cu cel mai înalt 
rrfin Ordinul Victoria P’ess ’orrâ- 

r-as ă Iși exprimă In unanimitate 
nvnger» fermă că zceaată decorare 

t «re ?nc> un fapt care contribue la a- 
prnpierea tării noastre de marea v«- 
lnă din Isă^t
Onrm tenf cu deco-area M. S. Re

ge 'e a primit cadou 2 avioane de ta 
g’vemul sivietlc.

Cu ociiiA predări, locțiitorul pre- 
șed'ntelu» Comisiei Aliate de Control 
d general cnlore1 Susalcov In cuvân
tarea sa a spus-

«t Ha raporturilor dintre România 
și Rusia arată «eficient de convingător 
că popoarele noastre vnr aproba fiece 
pa* nou al guvernelor lor îndreptat 
către întărire! legăturilor anv<eto-ro- 

țărif. S.au făcut și se fac eforturi pen
tru Îmbunătățirea transporturilor, s'a 
căutat și ae caută să se asigure condi 
țiunile necesare prntru sporirea pro
ducției. G ație bură voinței și înțelegerii 
jvă'a»e de guvernul sovietic, sunt In 
curs aprovizionări masive cu materii 
prime care lipseau de ani de zile.

Tot ce e democrat, tot ce e cinstit 
In țara n aștri este astăzi mobilizat 
pentru îndeplinirea sarcinei uriașe ce 
se pune la fața noastră — refacerea 
țării.

FIȚI BINE VENIȚI!
Cuvântul de bun sosit al d-lul Or. Petre Groza 

Președintele Consiliului de Miniștri
adresat ostașilor cari

DRAGI OSTAȘI
In numele guvernului și In nu

mele întregului popor român, salut 
cu dragoste și cu bucurie întoar
cerea voastră pe pământul Patriei

Viteaza și glorioasa Armată Roșie 
împreună cu Armatele aliate, au 
zdrobit pentru totdeauna Germania 
hitleristâ, eliberând popoarele co 
tropite și trezln^u-le la o viață 
nonă.

Guvernul și poporul român pre
țuiesc In cea mal mare măsură a- 
portul N.-stru la dobândirea victo
riei și păcii popoarelor iub toare 
de libertate.

Suntem mândri că eroismul voa-

ri.în-, f !nd ă popoarele noastre înțe
leg că d* durabilitatea și stngurața ra- 
p orturilor dintre popoarele Iubitoare de 
i'bertale, depind soarti acestor po- 
o «are, viața lor, prezentul fericit șl 
fericitul viitor al lor, cât ș «I urmașilor 
lor.

Ziarele din Uniunea S ivîetkă ,Prav- 
da*. .Irvestla*. .Kravnai» Zvezda", 
Komsomols Irita Pravd»*. precum și 
celelatr ziare apărute la M > cova In 
21 iulie * c. publică pe do>iă coloane 
actul decorării M S. Regelui Mitul I al 
României cu Ordinul .Victoria".

Darea de seamă este tnaoțită de un 
clișeu tot p- doiă coloare înfățișând 
momentul «olemn când Maeșa ul Uni
unii Sovlea ce F T ibuhln înmânează 
M S. Regelui Mihai I ordinul .Vic
toria *.

Numai rămășițele fasciste adunate in 
barda lui Maniu stau la pândă și în
cearcă să sape această muncă dusă de 
întregul popor.

După iofrângerile suferite pe plan 
politic ei și au concentrat toate forțele 
in domeniul economic, de ur.de încearcă 
să loveas.ă In străduințele poporului 
pentru o viață mai bună.

Speculanții, acești dușmani ai popo
rului au dezlănțuit toa'ă pofta lor de 
jaf pe spinarea masselor.

— Continuare In par. 4-a —

se întorc de pe front 
tru « atras înalta prețuire a Uniu* 
nii Sovietice In frunte cu genialul 
conducător al Marei și neînvinsei 
Armate Roșii Generalisimul Stalin.

Pe pieptul Suveranului nostru și 
conducătorul Suprem al Armatei M. 
S. Regele Mihai i. al cărui glas l-ați 
asculta* la 23 August, strălucește 
■ 'lâzl ce mal înaltă distincție din 
acest râzboiu ordinul .Victoria*4.

Lupta și jertfa voastră alături 
de ostașii roșii sângele vărsat in 
corn un. au pus o temelie de ne
zdruncinat prieteniei dintre popoa
rele sovietice și poporul român.

Lupta șl jertfa voastră întăresc 
legătirl de prieterie cu popoarele 
vecine maghiar și cehoslovac, la a 
Câro eliberare ați contribuit.

Guvernul șl poporul român vă 
exprim! prin mine recunoștința 
peat u desrobirea fraților din Ar
dealul de Nord și pentru tot ce ați 
făcut pentru țară.

Guvernul țării asigură pe cei cari 
au luptat și s'au acoperit de glo
rie. de toată recunoștința lui.

Guvernul asigură pe orfanii și 
văduvele eroilor căzuțl In războiul 
oentru eliberare, de oblăduirea șl 
grija pe care le-o poartă

Faptele voastre de arme vor ră
mâne vecinie neșterse în istoria 
Neamului.

întorși în țară, fiți mai departe 
ostași al aceluiași ideal de con
strucție a unei Românii libere, de
mocrate și independente, ftțl stâlpii 
prietenii cu Uniunea Sovietică șl ai 
cărei fii și-au vărsat sflr.gele lor 
generos, pentru eliberarea noas
tră

Fiți bine veniți I
fleș Con« de M r.țștri 

<«■* D«. PETRU OROZA

BLOCAREA CEREALELOR 
r măsură In folosul 

poporului întreg
Strângerea recoltei care se face în 

anul acesta depe ogoarele proprii mer
ge spre terminate. Datorită însă sabo
tajului moșierilor cari î i toanma tre
cută nu au însămânțat terenurile lor 
și secetei care a bântuit io unele re
giuni aie țării in anul acesta recolta 
se prezintă slabă. Se crede că cantita
tea de grâu ce se va recolta anul a- 
cesta va li de aproxinutiv 14o.ooo va
goane față de 27o.ooo de vagoane din 
anul trecut. Pentru a preîntâmpina o 
eventuală criză care ar putea interveni 
depe urma acaparării grâului de către 
speculanți, guvernul poporului a hotă
rî! blocarea cerealelor la d spoziția gu
vernului care se va îngriji de aprovi
zionarea populației cât și de obligațiu
nile pe care trebue să le satisfacem. 
Ouvernul mereu în serviciul întregu
lui popor, s'a gândit în special la 
țărănime care nu va avea nimic de 
pierdut ci din contră de câștigat de pe 
urma acestei măsuri. Mai întâi a fixat 
prețul grâului la I.ooo.ooo lei vagonul 
pentru ca țărănimea să primească răs
plata muncii grele pe care a depus-o 
in acest an. In al doilea rând țărăni
mea este asigurată că cerealele pe 
care le vinde statului prin cooperative 
va ajunge direct la massele con»rma- 
toare care astfel nu vor fi exploatate 
de către rpecaUnțl. Dacă pâinea ce 
este mai principal ar ajunge să Me 
speculată ca până acum, aceasta ar 
avea o Influență mare asupra prețuri
lor celorlalte produse ioclusiv cele in
dustriale de care țărănimea are abso
lută ntvoe.

Vânzarea cerealelor pentru speculanți 
poate și cu p’ețuri ma: mari ar fl nu
mai iluzlnc pentru țăranii, care ar 
trebui să cumpere celelalte articole de 
care el au nevoie mai scump. Ar 
putea să ajungă deci ca să umble cu 
sacul de bmi, după ei să se aprovi
zionez* cu cele ne.esare.
Insă fără înțelegerea și sprijinul mise
lor larg, mai ales ale țărănimii, guver
nul vs putea cu greu realiza campania 
de strângere șl dc repartizare a recol
tei. D. aceea comitetele sătești cari «mt 
formate din plugarii cei mal conșlieoți 
trebue să lătriufcas^ă masiele țără
nești că așa cum muncitorimea a 
renunțat la majorările cont nu i de sa
larii știind că a casta va da numai un 
pretext pentru urcarea prețurilor toi 
așa și țărănimea In Interesul ei propria 
trebui să vândă cerealele numai sktu
lul. Trebue deasemtnea să explice ti
ranilor câc' sunt înlesnirile pe var» 
guvernul le acordă țăranilor prin pune
re» la dispoziția ior a bumbacului și-a 
celor la’te materiaie prin coopera- 
t've la prețuri oficiale. Țărănimea nu 
treoule să dea crezare swnurilor lan
sate de reacțiune care vrea să despart! 
poporul de adevărații ei riprennlun|L 
0-rvernul care a fă, ut atât de mull 
pentru țărănime reforma agrară, ?ju- 
iorul dat pentru însămânțate, apro
vizionarea cu bumhac din Unmua 
Sg ridică și a dovedit ș. prin aern- 
stă măsură grija pe cate o poarCl 
pentru toate păturile țării, și In spetHI 
t<enfru țărănime.

ur.de
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ROLUL ECONOMATELOR/
Problema stabilizării prețurilor este, 

fără îndoială, una din cele mai impor
tante care se pun în momentul de față. 
Fără o stabilizare a prețurilor, viața 
economică nu poate fi normalizată, și 
refacerea țării ar fi mult stânjenită.

Clasa muncitoare îndrumată de Par- 
■tidvl Comunist, a înțeles, cea dintâi, ne
cesitatea unei stabli’ză i a prețurilor și 
a acceptat să sprijine o asemenea po- 
iiilcă, și să aducă sacrificii în lupta pe 
care guvernul și poporul o dau pentru 
împiedecarea cursei între salarii și 
pre'uri.

Desigur îesă că aceste secrificil nu 
pureau fi împinse până la renunțarea 
la posibilitatea de a face față nevoilor 
celor mai element?^ de hrană și îm
brăcăminte. Tocmai de aceea hm fost 
l«ate măsuri pentru creerea economa- 
telo-, care trebuie să asigure aprovi
zionarea saiariaților cu produse ali
ni vare ș: alte ariicole de primă oe- 
cesitatate, la prețuri oficiale, adică ac
cesibile populației muncitoare cu venl- 
tur fixe.

Se pare însă ci unii patroni n’au 
înțe'es însemnătatea economatelor. — 
Mu ți dintre ei nu i’au grăbit să I * în- 
fh țeze, sub pretexiul unor formalități 
care trebuiau îndeplin te, dar a 
de ajuns să se anunțe o serie d t 
sre ții, pent u ca să se prezinte 
meroase cereri noui de intemeeri 
ec nomate.

Teama de 
stihii pentru 
mal puternic
tribul ia normalizarea cu un 
mai devreme a vieții economice, nor 
mallzare de care și ei vor beneficia.

Trebue să constatăm ci majoritatea 
economatelor au până acum o existență 
și mal ales o activitate Iluzorie. Ele nu 
sunt deloc aprovizionate cu 
mu aduc articole 
n’au ce face.

Sistemul acesta 
Patronii care n’au
să înțleeagă că economatul nu este o 
favoare pe care o fac el saiariaților, ci 
c obligație legaiă a lor, pe care trebue 
s’o îndeplinească sub sancțiuni aspre- 
Ec monistele trebue să fie organisme 
vii și utile, care să dea saiariaților po
sibilitatea de a se aproviziona, la pre
turi oficiale, cu toate cele necesare, 
astfel încât aeeștia să nu fie nevoiți a 
recurge la .serviciile*' speculanților.

E onomatul constitue unul din prin
cipalele mijloace de stabilizare a pre
țurilor, prin aceea că permite menți
nerea la un nivel fix a salariilor.

P'ntru a evita cercul vițlos, al cur
sei intre preț și salarii, este ni voie de 
econ >mate, care să asigure aprovizio
narea saiariaților la prețuri scăzute.

Știm că unii patroni așteaptă totJ 
dela S'at. Le-ar plăcea, deslg r, să II 
se pună la dispoziție mijloace de trans
port, mărfuri, fonduri, astfel încât el 
să nu albă nimic de făcut.

Guvernul înțelege să acorde tot spri
jinul și să facă toate în’esnlrlle pentru 
a s asigura o bună funcționare a eco-

nomateior. Patroni însă nu trebue să 
aștepte totul dela Stat. Ei au îndatori
rea saiariaților lor, și această obligație 
trebue s’o îndeplinească cu orice chip

La rândul lor, muncitorii și funcțio
narii au îndatorirea, nu nLmai față de 
ei și de familiile or, ci și fată de Stat, 
să vegheze h înființarea și funcționa
rea în bune condițiuni a economatebr. 
Ei rrebue să ceară acelor patroni cari

au înfeleg să sjiisfaOă sarcinile cari 1 
s’au pus prin lege, să-și îndeplinească 
îndatorirea și să stărue ca economatul 
sâ nu fie o ficțiune, ci o realitate 

Veghind la respectarea legilor, 
pectându-le ei înșiși, muncitorii 
jină guvernul democrat, guvernul
în acțiunea de normalizare a vieții eco
nomice, acțiunea menită să asigure bu
na 3tare întregei țări. Din .Scânteia"

utilă, 
res- 

spri- 
lo«,

fost 
la- 

nu- 
de

saocțiuoi pare deci a con- 
unii patroni un Îndemn 
decât dorința de a con- 

rroment

cu care
mărfuri, 
salariații

trebue să 
înțeles încă, trebue

înceteze

Rezoluția Congresului Tineretului 
Antifascist din Balcani

congres al tineretului Anti- 
țăr lor Balcanic a avut Ioc 

La a.est con-

Primul 
fasc’st al 
între 8-15 lu.ie 1945. 
greș iu participa' 357 de delegați îm
puterniciți ai o:g.-niiațiilor tineretului 
din Albania, Greci?, Jugoslavia, Bulga
ria și România. Congresul a avut loc 
în capitala jug islaviei federale, Belgrad.

Atunci câod în țările Balcanice se 
duce o luptă uriașă pentru leconstruc 
ția patriilor distruse — tinerelul anti- 
fascit din țările Balcanice își ține pri
mul său Congres Tocmai pentru a pu
tea contribui înti’o măsură cât mai 
mare la această luptă tineretul anti- 
fascit Balcanic se’ntrunește prin dele
gații săi, pentru a trece în revistă for
țele proprii, pentru a trasa ttoi sarcini 
pe viilor șt p.ntru ? înlătura lipsurile 
și greșelile dki trecut.

Congresul a durat 7 zile. In aceste 
zile delegații au dus o muncă intensă 
pentru a putea crlstdiza șl coordona 
sarcinile cari se Impun și care a fost 
cuprins ’ntr’o rezoluție amănunțită . In 
primul ând, congresul tineretului Anti
fascist din Balcani își exprimă recu
noștința față de marii noștri aliați mai 
ales față de Uniunea Sovietică, care a 
contribuit în cea mai mare măsură la 
vict rle șl a eliberat țările Balcanice.

Printre primele sarcini s’a pus cola
bora r a bazată pe egalitate complectă 
de drepturi, în lupta împotriva a tot 
ce este profascist și anll-democrat.

Congresul ohramă tlnei tul Balcanic 
să lupte în primul rând, împotriva șo
vinismului și a urli naționale, pe cari 
și au clădit planurile toți conducătorii 
anti-popula-i. Sa ută activitatea și efor
turile guvernelor din Iugoslavia, Alba
nia, Bulgaria și România și cere tuturor 
forțelor tinere să ajute și să sprijine 
autoritățile democratice.

Congresul salută cu căldură Charta 
Națiunilor Uaite si-șl ia angajam-ritul 
că tineretul din Balcani va depune tot 
efortul pentru aplicarea el. își exprimă 
simpatia față de tineretul grec și față 
de lupta democratică a întregului po
por g-ec.

Refacerea țarilor dîsbuse, 
circulației, ridicarea Industriei, 
lor, a economiilor, a școlilor, 
lelor, etc. și în primul rând
înfăptuirilor democratice, acestea sunt 
astăzi sarcin'le principale ale popoare

lor si la rezolvarea 'or trebuie să la 
parte toate organizațiile tineretului anti
fascist.

Tineretul dela sate iuptă azi pentru 
consolidarea reformei agrare, reînoirea 
inventarului agricol, ridicarea nivelului 
cultural și de specialitate. Elevii vor o 
școa!ă de tip nou si cu un conținut 
democrat, accesibilă ceior mai largi 
mtisse popjlare ale tineretului..

Calea pe care <e vor putea afnge 
aceste scopuri este numai întărirea d-- 
mocrsției progresiste șl reconstrucția 
țărilor noastre dislruse. La acest lucru 
tizbu* să la parte toate organizațiile 
tineretul, i anti-fascist și cu toate tor
țele posibile.

Izvorul forțelor din trecut a fost uni
tatea, și tot de acolo va lua putere ti
neretul pentru rezolvarea problemelor 
not ce i se pun în față. Congresul pune 
în fața tuturor organizațiilor de tineret 
ca primă sarcină întărirea unit’țli rea
lizate prin organizații unice.

Lupta împotriva tuturor rămășițelor 
fascismului, pentru cucerirea deplină și 
pentru confirmarea tuturor drepturilor 
d.mocratfce și împotriva tuturor provo
catorilor șovinismului, este astăzi plat
forma unității și a frăției popoarelor, 
trebuia colaborării șl a desvoltărh miș
cării tineretului anti-fascist.

Toți c i care sunt gata să lupte pen
tru aceste scopuri, indiferent de națio
nalitate, de deosebiri sociale, religioase 
sau Ideologice au loc In rândurile tine
retului anti-fascist.

Delegația sindicală 
română a plecat 

spre Moscova
Di legația sindicală română a plecat 

din Leningrad spre Moscova.
înainta de plecare, delegația română 

a vizitat casele de odihnă din insula 
Kirov, ale consiliului centra! al sindi
catelor din Uniunea Sovleikă, mormân
tul lui Petru cel Mare din fortăreața 
Petru și Pavel și bastionul lui TrubețkoL r

Di asemeni, delegații români au mai 
luat parte la festivalul organizat îa par
cul central de cultură șl odihnă din 
Insula Kirov.

Seara, oaspeții au vizitat palatul pio- 
ner lor și au asistat la o serată de mu
zică organizată în onoarea zilei flotei 
militare în casa de cultură G rki.

Părăsind Leningradul, Chivu Stoica, 
șeful delegației române, a făcut urmă
toarea declarație corespondentului A- 
genției Tass :

„Cuvintele sunt neputincioase pentru 
a exprima admirația șl venei ația noas
tră pentru curajoșii cetățeni ai Letrn- 
gradulu', care au apărat nu tnunai ora
șul și țara lor, ci au luptat pentru U- 
beitati-a tuturor popoarelor, pentru 
triumful ^regresului. Iu numele ciase? 
muncii aie din România, exprimăm ad
mirația noastră pentru orașul Iul Lenia 
și pentru vitejii săi locuitori.

Mărirea producției
metalurgice sovietice pe 1945

Metaiurgiștii sovietici și-au luat an
gajamentul de a împlini, cu excedent, 
pianul pe 1945, anul Istoric al victorie,.

O dare de seamă asupra rezultatelor 
obținute de marile uzine de răzb i e 
semnificativă. Astfel uzina de aitllerte 
„Staiia" anunță fabricarea celui de al 
100.000-lea tuo.

Celelalte uzine au produs de ase
meni între 20,000 și 5?.ooo tunuri. O 
singură uzină de avioane a construit 
îți timpU războiului I5.ooo avioane de 
vânătoare, alta 97.ooo motoare de avion.

Muncitorii din Industria aeronautică 
știu că șomajul nu poate exista nici In 
aceaslă Industrie, nici în alta și știu 
de asemeni că după terminarea victo
rioasă a războiului, Uniunea Sovietică va 
cunoaște o epocă cu adevărat prosperă.

reluarea 
a mlne- 
a spita- 
apănrea

Pregătiri pentru primirea ostașilor reîntors, 
de pe front

Ventruca ostașii noștri cari au I1 ptat 
pentru nimiciri a hoardelor hltlei Iste, si 
fie primiți cât mal frumos, Apărarea 
Patriotică din Crlșcior a făcut o colectă 
printre locuitorii din localitate șl jur, 
ca lă-și dea fiecare < oncursul pentru 
reușita acestei primiri.

Toată pooulațla a fost antrenată; 
donând prăjituri, țigări, făină, ouă, etc. 
pentru se timpii noștri ostași, cari au 
luptat alături de victorioasa Armată Ro
și**. cărora le datorăm libertatea de azi.

Exemplul Apărări’ Patriotice dm Criș- 
cior care a inițiat această acțiune pen

la Crlșdor
tru vitejii cari se reîntorc de pe front 
este vredn’că de urmat.

Ostașii noștri care pe frontul anti
hitlerist mi luptat pentru libertatea po
poarelor, — și a poporului nostru, me
rită toată recunoștința noastră.

Uzinele de f ier ale Statului din 
Hunedoara dau în antrepriză casinou* 
U. F. H. care servește masa pentru 
Inginerii și funcționarii Uzinelor. Cor- 
diți.unlle se pot vedea la Serv. Admî- 4 
riistrativ al Uzinelor, Iar ofertele se vor 
înainta până la 10 August 1945.
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— OGOARE-MUNȚI-PADURI
Țărănimea scăpată de sub jugul moșierilor lucrează Cotele de bumbac 

cu râvnă Io strângerea
Țărănimea care odiniocrâ ge

mea sub călcâiul greu ai moșie
rilor, care a munc’t z» și noapte 
pe întinsele moșii boierești, fără 
să fie răsplătit, astăzi e liber.

Pământul, pentru care plugarul 
a dus lupte grele sute de ani, a 
încăput în mâinile lui. Astăzi îl 
privește cu drag, și-l muncește cu 
drag. Fiecare brazdă răsturnată, 
fiecare bob semănat, i-au adus 
nouț bucurii, pentru că știa bine 
că rodul va fi al lui.

Și-a plivit holdele fără să se 
simte ostenit și le-a dat târcoale 
de nenLme’ate ori aruncându-și 
privirea in lung și in lat cu gân
dul că nu va da nici un bob bo
ierului, care fâră milă i-a supt 
vlaga ari dearândul.

Acuma când a venit timoul se
cerișului, când trebuie să-și cu
leagă rodul muncii, somnul nu-l 
cuprinde, este nerăbdător, o clipă 
pi!rdută i se pare un ceas, pune 
mâna pe seceri și cu întreaga fa
milie se duce la muncă.

Pe toată valea Marșului șl 
prin toată Țara Hațegului seceri
șul e In toi. Unii seceră, alții lea
gă snopi grei iar din urmă câte 
un bătrân mai priceput bate pari 
in pământ și ridică clăi înalte 
Lucrul merge mai cu sp 'r ca 
altâdaiă. Și această pentrucâ este 
prima recoltă a poporului.

In drum spre Hunedoara pe ici 
pe colo se mai află câte o holdă
nesecera tă.

agitatori legionari din L. I II. C. F. R. Brad 
au fost îndepărtați \

Puterea militară a fascismului a 
fost zdrobită datorită glorioasei 
Armate Roșii și a Armaiei Române 
democrate Rămășițele fasciste insă 
au rămas și continuă sa submi
neze opera forțelor democratice 
din România

Din aceste rămășițe fasciste fac 
parte Lungu Melania, Lungu Ana 
și Florea Elena (cumnata fostului 
comandant legionar care a dus 
țara la dezastru Horia Sima) cari 
au fost angajate ca funcționare la 
Secția L.S. II Brad după instau 
rar^a guvernului democratic

Aceste femei legionare întot
deauna au căutat să saboteze a- 
plicarea generosului armistițiu.

Astfel In zilele trecute când s’a 
cerut contribuția în vite pentru în- 
dep inirea condițiunilof de armisti
țiu, Lungu Me'ania s’a manifestat 
Imp' triva acestui fapt spunând:

—„Regimul democratic es*e un 
jug pentru mine și nici nu vreau 
să trăiesc sub un astfel de regim”.

Această veche legionară a în
drăznit în acelaș timp sâ aducă

Strângerea buca'elor e pe ter
minate, Un i s’au și apucat de că
rat. Ne oprim cu mașina un mo
ment lângă un țăran care era gata 
să pornească cu carul încărcat 
cu snopi.

— Bună ziua — îi zicem noi.
— Mulțumim d-trâ, răspunde 

plugarul.
— Te ai apucat de cărat, se 

vede că ai gătat cu sâceratul.
— Am gătat răspunde țăranul

Comemorarea morțiș mareiuipo 
maghiar Petoft^r

LaT Iulie se împlinesc 96 ani dela 
moartea poetului Pef6f< Să ador.

In toată țara se fac pregătiri mat! 
pentru a săibătorl pe acest mare lup
tător pentm libertatea popoarelor

La București s’au organizat serbări 
la care au participat ou numai popula
ția magh'ară cl sl reprezentanții guver
nului ți a scriitorilor români.

Ac 3te serbări au dovedit că libert i- 
t a democ'atică în țara noastră este o 
realitate In Capitala țării care ei a tea
trul ațâță ilor șovine astăzi avem ace. te 
manifestații de înfrățire între popoare 
pentri care a luotat in viață ți PetiPt.

Figura acestui poet este strâns le
gată d» Ardeal precum și de străduin
țele noastre politice de azi.

Deaceea sărbătorirea iui are o semoi- 
ficațle deosebită.

PetSfl eite un exemplu de uptător 
pentru libertatea popoarelor, pentru ri-

laude fostului regim legionar.
Comitetul Sindical întrun ndu-se 

în ședință in ziua de 20 Iulie, a 
hotărît excluderea din serviciu a 
funcționarelor Lungu Melania, Lun
gu Ana șl Florea Elena.

Cercetând cazul, s’a constatat 
că Lungu Melania face 
parte din mișcarea legionară clan
destină, că e o agitatoare șovi- 
nistă periculoasă și că atât fami
lia ei, cât și familia Florea (fami
lia lui Hoiia Sima) prin agitația 
care o duc constitue un pericol 
pentru ordinea democratică.

Muncitorimea C. F. R din Brad 
s’a desolidarizat de aceste ele
mente reacționare cari îndrăznesc 
să se manifeste fățiș contra regi
mului democratic

Acești muncitori conștienți de 
menirea lor, au format zid puter
nic în jurul guvernului poporului 
pe care I vor sprijini în toate ac
țiunile sale pentru stârpirea ulti
melor rămășițe fasciste, grăbind 
democratizarea complectă a prii

recoltei
și acum mă grăbesc să car sno
pii ca să fac ogor că se uscă pă
mântul.

După, cum se vede pkgărimea 
se grăbește să-și asigure recolta 
acestui an fără să uite că are 
datoria ca să întoarcă miriștea 
spre a-și asigura și viitoarea re
coltă

Așa înțelege țărănimea să mun
cească când a devenit stăpână 
pământului.

et

dicarea lor, pentru independența națio
nală și înfrățirea lor politica și inter
n țională.

Peutru prima dată populația demo
crată maghiară sărbătorește în deplină
lib-ertate pe poetul libertății.

SerbăOle cari se vor tine în toată 
țara cu ocazia acestei comemorări vor 
fi o nouă dovadă a înfrățirii naționa
lităților conlocuitoare din țara noastră.

Rostul arăturilor de vară
întorsul miriștilor este cea mai 

chibzuită lucrare pe care o dă- 
ruește plugarul pământului. Cine 
face această arătură ține In mâi
nile iui cheia belșugului. Semințele 
de burueni sunt băgate sub brazdă, 
acolo Încolțesc și când vine plu
gul a doua oară, le distruge cu 
totul. întoarcerea miriștilor trebu- 
iește făcută numai decât după se
cere

Gospodarul care înțelege rostul 
minunat al acestei arături, când 
vine la seceratul bucatelor sau la 
strânsul nutrețurilor, a mazărel, a 
fasolei, pune și plugul în căruță. 
Că atunci pământul poartă în el 
răveneală și plugul merge ușor, 
brazda curge frumos după dânsul 
și semințele buruienilor găsesc loc 
prielnic^ să încolțească șl să ră 
sară spre a le stârpi mai ușor 
spre toamnă când se va face a 
doua arătură.

Și apoi odată cu bâgarea mi
riștilor sub brazdă se distrug ouăle 
gândacilor și ale tuturor insectelor 
care-și găsesc locul pentru pune
rea la clocit a ouălor în paiele 
bucatelor și în găuri săpate în 
pământ.

Cine face arătura de desmiriș- 
tire deschide larg ferestrele pă
mântului. Apele din ploi intră ușor 
in adâncurile lui, aerul curat pă
trunde și el acolo, împreună cu 
apa, topesc bunătățile din pământ 
le amestecă, le frământă șî pre
gătesc bucatele alese pentru se
mănăturile ce le vom face în 
toamnă, ori chiar în primăvara a-

care se vor primi 
pentru grâul pre
dat coperativelor

Pentru producătorii de cereale 
care vor preda cerealele statulus 
prin I N.C O P. s’a fixat o cotă 
de bumbac pe care o pot primi' 
după cum urmează:

10% din valoarea cantităților de 
grâu, orz, orzoaică, ovăz predate 
drept cote obligatorii.

50% din valoarea cantităților 
de grâu, orz, orzoaică, ovăz pre
date peste cotele obligatorii.

30 % din valoarea cantității de 
porumb, din recolta anului 1944 
și predată până la 20 Aug. 1945.

Cerealele recoltate de cei ex- 
propriați de pe pământurile pe 
care le-au lucrat încă anul acesta 
nu dă drept proprietarilor la aceste 
cote.

Citiți șl răspândiți ziarul

„ZOR! HOI“

nuluî viitor. In pământul arat nu
maidecât după secerat apa se 
păstrează bine și o prinde și pe 
cea venită din ploi ca să lucreze 
pentru îmbogățirea lui.

De aceia arăturile de vară tre
buiesc făcute deîndâtă ce s’a ri
dicat recolta,

Dacă gospodarul bagă numaj 
decât plugul după coasă ori sece
ră, atunci arătura se face cu ușu
rință și plugul poate merge până 
la 18 cm. Atunci se pot deschide 
largi ferestrele pământului ca să 
aibe loc de lucru cât de mult apa 
aerul și milioanele de ființe mă
runte din adâncurile lui ca să pre 
gătească culcuș prielnic pentru 
bobul de sămânță care va veni la 
toamnă. Dacă se întârzie desm<- 
riștlrea și pământul a prins să se 
întărească, atunci arătura se face 
în față.

După plug trebue să meargă 
grapa de fier.

Plugari, întoarceți miriștile. Nu
mai așa țineți în mână cheia bel
șugului

.Frontul Plugarilor'

„MIAÎEXT"
Industrie casnici de tcrcătorie

de lână și tricotaje din A'ba 
lulia str, □. Coșbuc Nr. 27 a 
început activitatea. Primește 
lână pentru scărmănat, tori 
și tricotaj. Totodată caută tete 
șl băieți tineri pentru lucru
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Rezultatele alegerilor din Anglia

fl cu-

390

212
10
8
7 

mi-

partidul tău in care printre altele a 
spus: Partidul nostru a învins în ale
geri datorita clarității programului nos
tru atât pe plan extern cât și pe cel 
intern. In politica externă noi am fost 
totdeauna pentru colaborarea Interna
țională Intre națiunile dornice de liber
tate pentr i o prietenie strânsă cu Sta
tele Unite șl Uniunea Sov.Politica noastră 
internă se bazează pe naționalizarea 
băncilor, industriei de bază, transpor
turilor și a controlului Statului asupra 
preturilor repartizarea materialelor ș. a.

Cunoaștem greutățile care re stau

în cale dar suntem gata să le înfruntăm 
și să punem în practică programul 
nostru.

Ziarele engleze comentând noua 
schimbare intervenită scriu: „Se naște 
o lume nouă la care Marea Britanie 
ține să ia parte cu toate puterile ei.“ 
Rezultatul alegerilor vădesc o mare ten
dință spre stânga

Astfel Anglia c’re îc ultimii ani a 
fost conduse de guverne conseivatore 
șl de coaliție, în timpul războiului, va 
avea un guvern format de partidul la
burist.

Condamnarea celui de aL 

Vl-lea lot de criminală 
de rdzbof

Vineri 28 Iulie a fost rostită 
sentința ta procesul celui de al 
Vl-lea lot de criminali de răs- 
bot. Pedepsele date varieoză în
tre muncă silnică pe viață și 
10 ani muncă silnică Und d n- 
tre acuzați au fost achitați

Joi, 26 Iulie a avut loc în Anglia 
publicarea rezultatului alegerilor ținute 
la 5 Iulie a. c., D-nii Chlurchll, Atle 
ș Eden care se aflau la conferința din 
Potsdam au sosit în Anglia pentru a 
6 prezenți la publicarea rezultatului.

lată rezultatul final al alegerilor în 
afară de 13 sectoare care vor 
noscute numai după 31 Iulie.

Partidul laburist (muncitor)
Partidul conservator și spri

jinitorii
Partidul liberal 
Partide In opoziție 
Independenți 
5 miniștrii din cabinet și affi 22

niștrii conservatori și-au pierdut mân
catele. Fiul și ginerele d-lui Churchil 
și-au pierdut deasemenea candidatura. 
Dl Chzrchil a fost reales. Deasemcnea 
miniștri laburiști din guvernul de coa
liție ca d-1 Atlle, Bevin, Morison, 
A exander, ș. a, au fost aleși în par
lament.

Imediat după cunoașterea rezultatu- 
final d-1 Churchil și-a prezentat 

demisia regelui Angliei care a fost prl- 
m ti. Dl Adie șeful fracțiunel laburiste 

parlament a fost primit de Rege 
care l-a Incred'oțat cu formarea noului 
g rern. D-1 Churchil In cuvântarea de 
râmas bun și-a exprimat părerea de 
’« că nu poate să rămână in fruntea 
i-periului c.l puțin până la terminarea 
războiului cu Japonia care se va în- 
d»->hni mai repede de cât s’a crezut.

Di Atl e a făcut declarații presei 
d. ă cunoașterea victoriei câștigate de

Invazia Japoniei a devenit iminentă

CIRCULAȚIA este
permisă toatA noaptea
In urma unei adrese primita din 

partea comandamentului trupelor 
sovietice din România Ministerul 
de Interne a permis circulația do- 
pulației atât in capitală cât si pe 
iot cuprinsul țârii In tot timpul nopții.

Președiniele Truvman D-1. Churchil 
și Generalisslmul Chiang Kai Shek au 
adresat un ultim avertisment Japoniei

Smd catul îmbrăcăminte Diva

Convocare
In ziua de 6 August 1945, erele 18 

In sala festivă a Sindicatelor Unite din 
Deva str. Aurel Vlalcu Nr. 1, va avea 
loc o mare adunare generală a Sindi
catului îmbrăcăminte.

Membrii sunt rugați a lua parte In 
număr câ* mai mare.

La ordine de zi: „Rezoluția confe
rinței Uniuoei Sindicatelor Textile, Pie
lărie și îmbrăcăminte" ținuta la Eucu- 
reștl

Comitetul Sind. Imbră.Aminte Deva

prin care i-se cere să capituleze și să 
nu prelungească războiul care ar fi numai 
fn dauna Japoniei. In declarație se spu
ne că este iminent atacul asupra insu
lei Japoneze. Dea'tfel războ'ul din Pa
cific continuă cu înverșunare.

O încercare Japoneză de-a atac* flota 
Ill-a aliată din Pacific a fost respinsă 
de avioanele aliate. Cu această ocazie 
Japonezii au pierdut 60 de avioane c?re 
au fost doborlte și 120 avariate. Pier
derile eng eze sunt 8 avioane, Pierde
rile americanilor in.ă nu sunt cunos
cute. Deasemenea se anuDță avarierea 
a 18 vase de război japoneze de către 
aviația aliată.

Prefectura jucf. comunic A
In ziua de Marți 31. V‘l a. 

c. Armata Sovietică execută tra
geri de artilerie ia: Răsărit de 
Deva, Sântohalm, Sântandrei, 
Sud Seulești, Răsărit Bârcea 
Mare, Peștișul Mare, Hunedoara, 
șt Buitur, Nord Hărdac, răsărit 
Sâncrai, Că anul Mic, Ba'iz, 
Biicia, Tâmpe.

Populația este invitată ca în 
această zi să evite circulația în 
locurile de mai sus și să și 
pJstreze calmul nefxisidnd - tei 
un pericol.

■III

Si stârpim speculanții, dușmanii 
Nr. 1 ai poporului

(Urmare din pag i)

S’nrtrl mari de mărfuri, 
ck ie piață sunt dosite de 
du • la prețuri fabuloase.

Speculantul nu se dă înapoi dela ni
mic. El este un parazit care niciodată 
nu depune o muncă efectivă pentru 
soc etate. Frit ti’o trarsacție dusă In 
•'■ițpiă, printr’n convorbire la telefon

cari l'p»e«c 
ei șl vâc-

Sindicatele Românești 
invitate la conferința 
mondială a Sindicatelor 

din Paris
intro declara(iefă:atâ presei 

iov. Chlvu Stoica vice peștdin- 
i'le Confederației Generale a 
Muncii din România care se 
cfld în fruntea delegației Sind. 
românești tn vizită tn U R S.S. 
o declarat înt te altele: Am 
pornit cu bucurie invitația con
siliului Mondial al Sindicalelor 
făcută Smd. Românești de-a 
lua parte la congresul care va 
av^a ioc la Paris anul acesta

sau numai p intr’o iscălitură in .âleva 
ceasuri câștigă sume uriașe pe care un 
celă|ean prin muncă cinstită nu le-ar 
pulei realiza nici In trei vieți.

Brigada Spcrială Economică de pe 
lângă poliția Capitalei a descoperit nu
mai in ultimele zile mărfuri dosite în 
vaioire de pesie un miliard lei.

Poliția d mocrată din Drva zi după 
zi descoperă noui cazuri de speculă.

Autoritățile duc o acțiune hMărîtă 
pentru stârpim aces»el molime care 
tinde să paralizeze sforțările poporului 
înt tg pentru refacerra economici a 
țării.

Dar sarcina pe care și-a as m»t-o 
guvernul nu poate fi du-ă la un bun 
sfârșit fără concursul ce’ățenikr

Poporul întreg trebue să colaboreze 
cu guvernul la aceattă operă. F ecare 
speculant, fiecare act de speculă să fie 
semnalat autorităților. Bătălia contra 
speculei și sabotajului economic tre
buie să mobilizeze toate forțe’e țării. 
Șl precum reacționarii și fasciștii au 
fost alungați din viața politică de su
flarea vijelioasă a acțiunilor populare 
tot așa el vor fi alungați din ultima lor 
redută din viata economia.

Camera Belgiană a votat încredere guvernului
Camerea Belgianâ a votat în

credere guvernului Belgian de sub 
președint a d-lui Van Acker in 
legeturâ cu atitudinea sa fa;â de 
regeie Belgiei. Astfel regele este 
considerat demisionat până la o 
nouă hotârîre a camerei. Discuția 
purtată a fost foarte aprig?, de-

putații catolic susținând pcliitca 
regelui Dimpotrivă socialiștii și 
celalalti deputați de stânga au 
condamnat atitudinea regelui Dl 
Spaak ministru actualul cabinet 
Belgian a dacia;!; Belgia frăește 
azi numai datorita faptului câ nu 
a ascultat vocea regelui.

• In Jugo-Slavia s’a hotărît scoaterea din circula) e a monedelor 
cari au circulat sub ocupației fascist*.

• In U. P S S. au loc întreceri socialiste între colhozmile și cen
trele de mașini agricole cari dau un ajutor efectiv țlranilor la m nea 
agricol*. 90' din recoltă se strAnge cu ajutorul marinilor în U. S.

• Lordul Montbatten, comandantul suprem al trupelor aliate din 
Pacificul de Vest a luat parte la conferința din Potsdam, dup* ce 
înainte s’a întâlnit cu generalul Mac Arthur.

• Președintele Truuman a fost oaspetele generalului Eisenhower 
la Frankfurt pe timpul efit ședința dela Potsdam a fost suspendat*

• Rezultatele alegerilor din Anglia au fost primite cu satisfacție 
în țările din Vestul Europei și in țârile eliberate ale Europei.

• Se crede cft D-1 Churchil și Eden nu sc vor reîntoarce la Pots- 
dam cu toate că d-1 Atlle a cerut acestora sA participe mai deuartt 
la z* nei lorln ♦ Ala conferință.

• O ed tur* americani a oferit D-lui Churchil suma de 
dolari pentru a acrie o carte despre acest rAsbol. 1,000 000

• Procesul Iul Petain conținu* Toți martorii acuzării aduc învino
vățiri grave lui Fetain In ziua 4-a a procesului a fost ascultat presedio- 
tele federației republicând care aduce acuzația Iul Petain de a fl reîu 
ut si părăsească Franța.

4
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