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V

ocazia vizitei ia Deva Dl Prim- 
m nistru a prezidat o conferință la Pre
fectură la care au participat ^delegații 
partidelor șî organizațiilor politice cât 
s reprezentant^ autorităților.

Dl Prim-miaistru a făcut o largă ex- 
Tunere a situației actuale precizând 
atitudinea guvernului fată de prob'e- 
mele ce au fost ridicate de delegați.

Cu privire la problema națioi.alită- 
ții r conlocuitoare D-sa a precizat: 
Toate naționalitățile conlocuitoare tre
buie să se bucure de drepturi egale, 
t’ioi nu facem chestiuni de steaguri și 
de culori.

deferitor la situația economică din 

Corn tetul regional Valea-JIulul a P. (. R. j 
Către toate organizațiile de partid din Regionala Ă 

________ Valea-Jiului (Alba Hunedoara) _______ _\
TOVARĂȘII

Pe baza hotărârii C. C. al P, C. R. Comitetul Regional a stabilit 
convocarea conferinței regionale de partid pentru zilele de 12-13 
August 1945, care se va ține la Petroșani centru miner din bazinul 
carbonifer a Văi-Jiului. Hotărârea aceasta a Comitetului Regional de 
a ține conferința de partid la Petroșani arată importanța covârșitoare 
a bazinului carbonifer în opera de refacere a țării care este actual- 
mente problema de bază in fața partidului șl a întregului popor.

rartidul nos ru a obținut succese mari iu lupta împotriva fascis
mului pentru bi ele clasei muncitoare și a țării întregi. Astfel închee- 
rea Frontului Unic Muncitoresc la 1 Mai 944 o făcut posibil mobi- 
liiarea în Jurul clasei muncitoare a tuturor forțelor cu adevărat de
mocratice înfăptuind la 23 August 1944 cu ajutorul glorioasei armate 
roșii doborirea dictaturii mârșave a lui Antonescu și întorcând armele 
împotriva cotropitorilor hitlerlști, am așezat România in rândLl po
poarelor iubitoare de pace.

Pe baza liniei politicei Juste perfidul nostru a reușit ca împreună 
cu celelalte organizații democratice să moblliz ze întregul popo*, ză
dărnicind încercările reacționa- i or din [artideie istorice conduși de 
Maniu și B ătianu de a reinstaura regimul de dictatură în România și 
pr n instaurarea guvernului de largă concentrare democratică Dr. 
Petra Groza s’a deschis o nouă eră în istoria Poporului Român.

Reforma agrară reintegrarea Ardealului de Nord, contribuția 
noastră la terminarea grabnică șl victorioasă a războiul i aplicarea 
in practică a condițiilor generoase ale armistițiului șl prin aceasta 
cimentarea prieteniei cu U. R. S. S. sunt fără îndoială triumful liniei 
politice a pArtid' lui nostru

Pent'u a garsn(a menținerea șl desvoltarea acestor succese este 
necesar întărirea ai lărgirea organizat e» de partid spre a mobiliza 
poporul întreg în această uriașă campanie de refacere a țării.

Pe această bază toate organizațiile de partid trebue să-și asume 
sarcini concrete în reeace privește ridicarea producției și întărirea 
oartidului până Ia conferința generală de partid. Tot pe această 
bază și după indicațiile C. C. al P.C.R. Comitetul Regional a stabilit 
pentru conferința regională următoarea ordine de zi:

1) Raport politic extern-intern 
Refacerea țării. 
Raport organlz toric. 
Politica națională a partidului. 
Agitația și propaganda 
Munca de massă 
Alegerea Comitetului Regional. 
Alegerea delegaților pentru congresul general.

2)
3i
4>
5)
«)
7)
8) _ _ . . „

încrezători in forța partidului bazat pe învățăturile genialilor 
conducători ai proletariatului mondial Marx-Engels-Lenln-Stalin, bazat 
pe spiritul de Jertfă a acelora care și au dat viața pentru cauza 
proletariatului salutăm prima conferință liberă de partid din Regio
nala Valea Jiului

(•«nltatol Regional Valea Jlelul al P. (. R.
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tara noastiă Dl Dr. P. Groza a preci
zat. Situația grea în care ne găsim se 
datorește in primul rând sabotajului ele
mentelor reacționare din partidele is
torice. Noi am apelai la toți, ca să pună în 
circulare mărfurile dosite am elaborat 
șl o lege în acest sens. Totuși mulți 
dintre ei continuă să sustragă mai de
parte mărfurile din circulație. Văzând 
toate acestea guvernul a pornit o luptă 
necruțătoare împotriva lor. Datoria fie
cărui cetățean este să denunțe ori și 
unde are cunoștință de existenta măr
furilor dosite. Noi nu dăm înapoi în 
fata nimănui. In ultimele zile au fost 
aresta|i marii industriași Izvoranu, Ba-
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renul Neuman și Hurrnuzescu cari s’au 
făcut vinovati de speculă și sabotaj 
economic. Dacă toti cetățenii vor înțe
lege Importanța acestei acțiuni, de pu
rificare a vieții economice, pe care z 
pornit guvernul; atunci aceasta va pu
tea fi dus la bun sfârșit asigurând des- 
v ol tar ea economică a țării noastre.

Referitor la situația din Valea Jiului 
Dl Prim-ministru a 6pus: Situația pro
ducției din Valea Jiului e gravă. Pro
ducția de cărbuni a scăzut. Se ob
servă foarte multe lipsuri nemotivate 
dela mucă.

Unitatea clasei muncitoare va trebui 
să garanteze ridicarea producției în vii
tor.

Clasa muncitoare nu va tolera ca pe 
spinarea ei să fie duse lupte politice 
care să ducă la desblnare.

Prea mult a suferit clas* muncitoare 
de pe urmi desbiuării politice pentruca 
£1 sc lase încăodaiă antrenată pe un 
astfel de drum periculos.

Referitor la Soc. Mica din Brad s’a 
constatat că însăși conducerea reacțio
nară a acestei societăți era aceia care 
organiza contrabanda de aur frustând 
astfel statul. Guvernul a luat 
energice pentru a pune capăt 
situațiii.

Dl Prim-mlnistru a insistat 
rolului pc care-l au cooperativele 
lupta împoiriva speculei și in aprovi
zionarea populației cerând să nu 
mână nicl-un sal, nici-un cătun 
cooperative.

Dl Prim-mlnistru și-a terminat 
ferința printr’un călduros apel către re
prezentanții partile’or și organizațiilor 
politice de a realiza șl în județul nos
tru o colaborare sinceră și rodnică în 
interesul țării, in interesul poporului 
întreg.
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LUPTA ÎMPOTRIVA 
speculei se Intensifici 

pe zi ce trece
Nu trece zi în care ziarele din ca

pitală și din provincie să nu anunț? 
capturi senzaționale făcute de noua 
poliție democratică ajutată de organele 
de control cetățenesc la descinderit 
pe care le fac printre speculanți.

La București Brigada Specială Eco
nomică devenită spaima bursei negre/ 
a afaceriștilor, și a speculanților des
coperă zilnic mărfuri în valoare at 
zeci de milioane. In ultimele zile numcJ 
la o descindere făcută printe vânzătorii 
ambulanți care practicau specula în vă
zul tuturor sau confiscat mărfuri 'in 
valoare de 25.000.000 lei. Camioane în
tregi cu alimente, magazine dosite an 
fost aescoperite de aceesta brigadă. Jn 
provincie poliția împreună cu organele 
de control au descoperit mari cantități 
de alimente și mărfuri de tot țelul 
dosite tn așteptarea unei confucturi 
favorabile când vor putea fi vândute, 
dar nici atunci consumatorului cl unul 
alt speculant mal hrăpăreț mai crimi
nal. La Botoșani de exemplu a fost 
găsită talpă în valoare de 5.000.000 
lei la Brașov, lași, Târgovlște etc. 
chiar în orașul nostru lupta a fost 
pornită care a dus la unele rezultate. 
Trebue însă s’o spunem 
suntem nevoițl s’a repetăm 
luptat cu o reacțiune bine 
care și-a concentrat toate 
plan economic.

Dar ori cât de organizat ar duci 
el această luptă voința poporului de-c 
scăpa de această bandă de criminali 
se va dovedi mal tare. Desigur că pen
tru aceasta trebue dusă o luptă siste
matică Partidul Comunist a ținut în 
capitală ședințe publice în care a ară
tat felul cum trebue dusă lupta eco
nomică. La această 'luptă trebue sc 
pa-tlcipe tot poporul nu are voie ru
meni să-șl arate nepăsarea față de spe
culanți care sug vlaga ooporulul. Lc 
lupta împotriva speculanților 
necondiționat adăugată lupta 
aplicarea legilor economice ale 
nulul șt lupta pentru formarea 
operative atât ia sate și la 
care vor exclude pentru totdeauna 
intermediarii speculanți din viața eco
nomică a țării. Prin cooperative se va 
putea eftlni și prețui mărfurilor can 
se vând pe ploță.

Luând parte cât mai intens la lupta 
împotriva speuilei formând coopera
tive care să fie într'adevăr susținute 
de toți cooperator li vom da o lovitură 
mortală șt ultimelor rămășițe fasciste 
șl reacționare care se pun deacurmezi- 
șul năzuinței poporului pentru o vlațc 
mal bună.

chiar daci 
că avem de 
organizată 
forțele pi

trebui 
ptntru 
guver- 
de co- 
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Comemorarea marelui poet revoluționar Petofi 
y
/ I A 96-a aniversare dela moartea

relul poet maghiar Petdfl a fost
bătorltă la Deva în cadrul unei
bări organizată de Uniunea Populară
Maghiară în sala Teatrului Comunal.
in fața sălii arhipline a luat cuvântul
prietenul Dubovskl care în numele
Uniunii Populare Maghiare salută asis
tența și reprezentanții autorităților.

la Deva
In* câteva cuvinte arată vhța Iul Pe- 

tdfi viața unul mare poet șl mare re
voluționar.

După cuvântul de deschidere Faze- 
kaș Alexandru a declamat 2 poezii |l 
Zsâk Ellssbeta a cântat câteva clnhnne 
compuse din versurile lui Petbfi.

A urmat o conferință a D-lui Vicia 
Elekes rectorul colegiului Bethlem din 
Alud.

(Continuare In paf. 2-a)
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Aplicarea și democratizarea condițiilor de armistițiu 
în iud. Hunedoara

Guvernele reacționare din trec ut au 
făcut tot posibilul de a compromite a- 
plicarea generosului armistițiu punând 
toate sarcinile în spinarea pă» urilor să
race și in special asupra ță ănimii cari 
a dus tot greul războiului.

Guvernul G oza mereu in serviciul 
intereselor poporului a li.at hotărârea 
ca sarcinile ce decurg din armistițiu 
să fie suportate în primul rând de pro
fitorii și de ÎQbogațiții de răsboi cari 
în timp ce poporul sângera pe front 
au acaparat averi fantastice.

Pentru a repartiza în mod just — 
pe baza directivelor guvernului — sar
cinile pe cari le avem, s’a convocat la 
prefectură o conferință in ziua de 10 
Iulie cu toți pretorii din județ La a- 
ceastă cosfătuirc au luat parte și Di. 
Maior Kobelnicenco reprezentantul co
misiei aliate de control pentru județul 
Hunedoara prefectul județului Dr. A. 
Almășan Dnii Col. Maior și Lt. Col, 
Ranga delegații comisiei române pentru 
aplicarea armistițiului Dl Insp. Dr Ha- 
dan delegatul serv, veterinar și D 
Kbkossy delegatul oficiului economic 
j„dețen.

Conferința în primul rând a cons
tatat generozitatea Uniunii Sovietice 
care a redus cotele pe care țara noas
tră a trebuit săle predea; astfel că jude
țul nostru în loc de 5000 capete de 
vite cu cât era impus trebuie să dea 
numai 2000. Comisia aliată de control 
văzând situația grea din județul nostru 
a mai redus și ac.astă cotă la 1000 
de capete care a rămas cota defini
tivă,

Conferința a stabilit repartiția co
telor de vite pe plase (notariat și co
mune) fixând și planul de lucru și 
Itinerariul de colectare.

Lucrările de colectare sunt In curs 
în județul nostru plătindu-se 512—936 
lei pe kg. viu.

Din cauza febrei aftoase care a, 
izbucnit în unele părți ale județului 
nostru nu s’a putut colecta decât 509 
vite din regiunile velrifectate cari au 
și fost îmbarcate și expediate spre

nouă captură a politiei democrate din Deva
** ziua de 25 Iulie a. c. organele 

poliței democrate din Deva, au făcut 
o nouă captură de mărfuri ce urmau a 
II speculate la București.

In acest camion se aflau șapte per
soane din care două au dispărut, restul 
de cinci aflându se în localitate.

La controlul mărfei, s’au găsit nefac
turate următoarele:

7 baloturi în care se găseau 19 buc. 
covoare având metrajul de 52,19 mp. 
bocanci, pantofi maron, 4 buc. 
piei roșii, 1 buc. piele sidoven, 20 
per. cărți de joc, II buc. pachete 
pietre de brichetă a 100 buc. pachetul, 
90 buc. pachete pietre de brichetă a 10 
buc. pachetul, 16 buc. papiote ață gri, 
mosoare ață albă, mosoare ață

Galați.
Marea majoritate a populației jude

țului nostru a dat dovadă de o con
știință ridicată contribuind cu toate pu
terile la executarea sarcinilor — repar
tizate în mod just, între toate păturile.

Munca continuă. Armistițiul a'ât de 
generos, care nu reprezintă decât o 
srmă înfinit de mică față de pagubele

Ne scriu femeile:

j înfăptuirile Uniunii Femeilor Antifasciste 
din Hunedoara

Patriarhalul uoștru orășel a început 
să freamăte odată cu organizarea fe
meilor în Uniunea Anti-Fascistâ.

A început renașterea femeii odată 
cu eliberarea întregei omenirii din lan
țurile prejudecățilo’ și îatuoerecului. 
După lupte de secole, iată-ne azi și pe 
noi femeile nu numai cu îndatoriri, 
dar și cu drepturi egale cu ale bărba
ților. Desigur un netăgăduit triumf pen
tru noi, dar în acelaș timp și o imensă 
grijă și preocuparea de a ne dovedi 
demne de ridicarea noastră la nivelul 
de azi. Toate câmpurile de muncă sunt 
deschise și pentru noi, deci cu cât mai

Salariile personalului 
casnic

Comisiriatal general al pre
țurilor a dat o decizie, prin care 
se anulează decizia recentă pen
tru stabilirea de salarii minimale 
pentru personalul casnic șl de 
serviciu.

In viitor, salariile personalului 
casnic propriu zis, femei la toate, 
rândași, lucrători, bucătărese gu
vernante,'(te.. și în general ale 
tuturor acelora cari primesc de 
la patronii lor întreținerea com
plectă (casă și masă), rămâne 
la libera învoială între salarlațl 
și patroni.

neagră, combinezoane pentru damă 
jachete, cămăși bărbătești 2,50 m. 
material pentru dame, 53,30 m. di
ferite mătăsuri, umbrele de damă, 
327 buc. pachete lame de ras a 20 buc. 
pachetul, 19 buc. pachete lame de ras 
a 100 buc. pachetul, 1 cutie cu lame de 
ras a 6000 buc. cutia, 5 buc. brichete.

Aceste lucruri au fost confiscate pen
tru a fi înaintate parchetului, totodată 
întocmlndu-8e și actele de dare în ju
decată a celor vinovați.

Poliția din Deva a răspuns cu toată 
însuflețirea la chemarea guvernului care 
a dat semnalul luptei necruțătoare îm
potriva speculei. Ea trebue sprijinită în 
munca sa de toți cetățenii cinstiți. 

cauzate de noi pe teritoriul Uniunii 
Sovietice, trebue respectat cu sfințenie. 
Aceasta este o datorie de onoare a 
întregului nostru popor. Numai execu
tarea riguroasă a condițiilor armistițiu
lui ne poate garanta prietenia cu ma
rea noastră vecină Un'unea Sovietică, 
prietenie care până astăzi s’a dovedit 
atât de rodnică pentru noi.

mare conștiință și râvnă la muncă pen
tru a pune bazele unei Român'i de
mocratice, libere și fericite.

Avem multe de realizat, multe rele 
de îndreptat și multe suferinți de alin
tat.

Femeia aotl-fdsclstă pornește azi să 
aducă zâmbetele pe buzele care până 
eri nu le-au cunoscut șl să mângâie 
copii orfani de război cu toată căldura 
sufletului de mamă.

Ne-am străduit din răsputeri, femei
le din Comitetul Uniuneî feme'lor Anti- 
Fasciste din Hunedoara, să ne procu
răm fondurile necesare pentru a con
tribui la împlinirea înaltului scop pe 
care ni l-am propus. Pentru aceasta 
s’a făcut apel prlnti’o colectă la popu
lații acestui oraș, care și acum din 
puținul ei, a răspuns cu toată inima 
la apelul nostru.

hi ziua de 8 Iulie a. c , s’a dat o 
grandioasă serbare populară in parcul 
Uzinelor U. F. H. din localitate, prima 
manifestare în public a Uniunei Noas
tre.

Publicul a rămas impresionat de fe
lul cum a fost organizată această ser
bare. Pavilionul și Parcul, aranjate ar
tistic, buf? tul oferit de membrele U. F. 
A, R.-ului, a întrecut orice așteptare. 
Mâini harnice femei cu suflet, nepre
cupețind nicfo oboseală, în văzul con- 
SLmatorllor de cca. 2500 persoane, ru
meneau delicioasele gustări, din venitul 
cărora vom putea avea un fond pe 
care să ne sprijinim în marele nostru 
program de lucru. O atmosferă caldă 
înti'adevăr democratică, s’a menținut 
până în zori. — Direcțiunea Uzinelor, 
având o conducere înadevăr democra
tică a pus la dispoziție materialul technlc, 
necesar precum și o donație de 20.000 
le», pentru mă irea fondului nostru, 
deocamdată modest. Tot din partea 
D-sale avem lunar suma de 30,000 
lei, pentru înființarea unui Cămin de 
zi, care este cea mal imperioasă necesi
tate a zilei.

Pe această cale aducem mulțumirile 
noastre, tuturor celor care ne-au în
țeles și au dat prețiosul lor concurs 
și rugăm ca șl pe viilor să ne arate 
aceiaș bunăvoință, căci numai astfel 
vom putea fl de folos victimelor răz
boiului.

Comemorarea 
marelui poet revolu
ționar Petofi la Deva 

(Urmare dio pag. l-a>
D-sa a s os în evidența caracterul 

revoluționar al poeziilor lui Petdfi care 
cerea înfrățirea popoarelor d!n lumea 
întreagă. El a fost printre primii cart 
s’au ridicat pentru libertatea poporului 
magh ar subjugat de Habsburgi. Petofi 
nu a fost numai un mare poet, el a 
fest și un mare revoluționar care își 
pierduse viața pe câmpul de lup'l lup
tând împotriva opresorilor pcporuki 
său.

Spiritul Iul Peuâfi, acestui apostol al 
înfrățirii popoarelor, — trebue să fie 
astăzi o punte de înfrățire a națiooa- 
lităților conlocuitoare dm țara noastră 
și mai ales la noi în Ardeal.

Condițiutifie pentru această bună con 
viețuire sunt garantate de guvernul sin
cer democratic prezidat de d-i Dr. Fetru 
Groza care se afla azi la cârma țârii 
și care este sprijinită de toate națlo.u- 
litățile conlocuitoare din țara noastră,

D-sa își încheie cuvântarea cu un 
îndemn de a merge pe drum ulIuiPetflfi, 
de a înlătura tot ce este șovinism, pen
tru a ajunge !a acea frăție între po
poare pe care a preconizat-o acum 100 
de ani acest mare poet.

Au urmat poezii și cântece decla
mate și cântate de corul Uniunii Popu
lare Maghiare și o poezie a iui Petflli 
tradusă în românește de Șt. O. losf 
declamată de Dl Nagy Ioan.

Programul artistic,dansuri.e, tablouril 
vivante șl mai ales solo-ul de vioară 
executat de Dl Prof. Avram, s’a bucu
rat de un frumo3 succes dealtfel bino 
meritat.

Serbarea aceasta a fost un nou pri
lej de a dovedi că în noua Românie 
democrați a se făurește unitstea și fră
ția popoarelor conlocuitoare cari nicio
dată nu vor mai putea fi ațâțate unul 
împotriva celuilalt.

Inaugurarea expoziției 
„Moscova1’ la București

In ziua de 25 Iulie a. c. a avut loc 
la București inaugurarea expoziției de 
fotografii „Moscova" organizată de A. 
R. L. U. S.

Deschiderea expoziției s’a desfășurat 
în prezența unei numeroase asistențe 
în frunte cu reprezentanții autorităților 
sovietice și personalitățile culturale și 
militare roruâne.

Au rostit cuvântări dl Dr. I.C. Parhon 
președintele ARLUS-ului dl General 
Dombrowski Primarul General al Ca
pitalei șl Dl Consilier Dimitrie Jnkovlev 
locțiitorul reprezentantului politic al 
Comlslunii Aliate de Control.

Această tipozițle are scop de a da 
o imagine despre ceea ce reprezintă 
Metropola Uniunii Sovietice și de a 
servi de pregătire acelor foarte nume
roși care doresc să o cunoască cât maț 
curând.
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Plugarii din Curpen și Valea-Mare s’au organizat

Frontul Plugarilor
Un nou transport 
de bumbac sosit 

din U. R. S. S.

roadele

Țărănimea care se află la sfârșitul 
în primul an al libertății, pășește 
cu pași s'guri spre o vieață cu 
adevărat nouă.

Eliberată de apăsarea grea a 
dictaturii și a moșierimii, plugări
mea română își culege 
muncii liberă, fără să fie amenințată 
de agenții f.scului că nu-i vor da 
voie să ridice bucatele dela ma
șină.

Acest fapt îl silea pe țăran 
să-și vândă bucatele pe preț de 
nimica pentru a-și plăti dările. 
Vânzarea bucatelor nu-o putea 
face decât speculantului, care stă
tea alături de perceptor.

Guv ;rnul prin legile sale de 
bl care a cerealelor a asigurai un~ 
pr ț bun cerealelor cari vor fi vân
dute statului prin cooperative iar 
dai ea va fl plătită după ce plu
garul va încasa banii.

Țărănimea văzând că aceste 
l“gi sunt făcute spre binele popo
rului, se orgamzeză în massă în 
Frontul PI u g a r i I or, repre
zentant al țărănimii, să ducă lupta 
mai departe în contra tuturor duș
manilor poporului spre a-i alunga 
cu desăvârșii și din vieața eco
nomică.

Printre plugarii cari se organi
zează In organizația Fronțului Plu
garilor sunt și cei din Curpen și 
Valea-Mare.

Țăranii din aceste comune ho
tărî i a lua parte la luotă pentru

Marea adunare a Frontului 
Plugarilor din comuna Josanr

In săptămâna trecută a avi loc 
o ședință publică a Frontului Piu 
gărilor din Josar.i.

Populația comunei adunată în 
curtea școalei a ascultat cuvân
tările prietenilor Păcala Lucaci, 
Bugnaru și Corpaci, cari au ară
tat lupta poporului pentru nimi
cirea fascismului și refacerea țării.

Din partea Frontului Plugarilor 
a vorbit prietenul Dănilă Nicolae 
care a arătat menirea ce o are 
Frontul Plugarilor în lupta pentru 
binele României și pentru democ- 
ație sounând :

„Noi, cei cari din pământ scoa
tem pâine, vrem să nu mei fim 
exploatați de moșieri și specu
lanți. Aceasta se noate realiza nu
ni, i dacă suntem uniți în Frontul 
Plugarilor și alături de clasa mun
citoare vom pune toată puterea 
noastră de muncă In folosul patriei.

Vorbind de guvernul de largă 
coi centrare democratică în frunte 
cu dr. Petru Grza, prietenul Dâ- 
nilă spune .- 

stârpirea dușmanilor poporului, s’au 
adunat într’un mare număr In ziua 
de 21 Iulie, organizându-se în 
Prontul Plugarilor. Ei și-au ales 
câte un comitet cu oameni destoi
nici, cari vor arăta poporului ade
vărata cale de urmat.

Plugărimea din aceste douăco-

Având în vedere că în unele 
regiuni ale județului rostru se ob
servă o epidemie de febră aftoasă, 
serviciul veterinar județean s’a sesi
zat și dă următoarele instrucțiuni 
pentru combaterea acestei boli.

Semne de boală: vitele îmbol
năvite nu mai mănâncă, stau triste 
sau merg încet, să scoală greu 
sau deloc Din gură se scurge 
salivă (bale), buzele șl limba se 
acopere cu bășici dureroase care 
se sparg repede și se curăță în 

ouă zile, lăsând în urma lor o 
carne vie roșie, dureroasă.

Aceleași bășici se formează 
deasupra și între unghii din care 
cauză vitele nu se pot mișca, iar 
dacă ele zac în grajduri s’au no
roi, neîngrijite, bășicile coc, aduc 
căderea unghiilor și chiar moartea 
animalelor.

Boala în unele cazuri aduce a- 
prinderea plămânului, intestinelor 
(mațelor) provocându le moartea 

„Guvernul dr. Pere Groza este 
guvernul nostru, este pus de noi, 
și trebuie să-l ajutăm. Ajutând gu
vernul i,e ajutăm pe noi. Nu ne 
putem creia un viitor mai bun 
decât numai dacă suntem organi
zați. Viitorul este al nostru, al 
copiilor noștri și dacă vrem ca ei 
să nu trăiască în mizerie așa cum 
am trăit noi, trebuie să ne orga
nizăm

Din partea femeilor antifasciste 
a vorbit prietana Preda Elena care 
a arătat rolul femeii în luptă pen
tru democratizarea țării.

In numele locuitorilor vorbește 
prietenul primar care a îndemnat 
pe plugari să se organizeze în 
Frontul Plugarilor.

Țărănimea din Josani care a 
auzit curatul adevăr din partea 
acestor prieteni, a pășit la întări
rea organizației țărănești a Fron
tului Plugarilor spre a grăbi re
facerea țării alături de muncitori 
din fabrici și mine.

mure alături de piugărimea din 
întreaga țară a dat asigurări că 
va sprijini guvernul spre a duce 
la bun sfârșit opera pentru nimi
cirea tuturor rămășițelor fasciste 
și a dușmanilor poporului, cari mai 
încearcă să zădărnicească reface
rea țării.

de lapte 
boalei și 
îl pierd

boală sunt 
vitele bol- 

cu toată

Instrucțiuni pentru tratamentul vitelor bolnave de febră aftoasă 
(Boala de gură și picioare)
foarte repede. Vacile 
pierd laptele pe timpul 
dacă nu sunt îngrijite 
pentru totdeauna.

Pierderile aduse de 
foarte mari. De aceia 
nave trebuesc căutate
stăruința, bine și la timp.

Pentru tratament se recomandă: 
Vitele atinse de boală se țin în 

grajduri curate, spre a se împie
deca murdăria copitelor și a uge
rului cu noroi, pământ, bălegn, eic. 
și să se ferească vitele de răceli.

Vitele se vor scuti de orice 
serviciu. Altfel mergând în silă pe 
drum cu copitele slăbite dc boală 
le cad unghiile și le coace întreg 
piciorul.

Adăpatul numai la grajd.
In gură vitele se vor spăla în 

fiecare zi cu soluțiune de creolină 
30 grame la I kgr. apă, sau 
piatră acră 40 grame la un kgr. 
apă, la nevoie cu o fiertură de 
coaje de stejar și în lipsă cu apă 
caldă ușor sărată (o lingură la 
1 kgr. apă). Oțet subțiat cu apă 
sau hipermanganat de potasiu to
pit în apă caldă, jumătate gram 
la un kgr. apă călduță.

Copitele se vor spăla zilnic în
tre unghii cu apă caldă și în ur
mă cu lapte de var, sau piatră 
vânătă. Este foarte bună ungerea 
între unghii șl în jurul copitei cu 
alifie de creolină 50 grame la un 
kgr. untură (unsoare de porc). 
—- - 1-...........-- ..i sau porciPentru turmele de oi 
se va face un șanț aproximativ 
2 metri lat In care se va Intro
duce lapte de var, forțând anima
lele ca zilnic să treacă prin acest

Mare întrunire țărănească la Geoagiu
Duminecă, 22 Iulie a avut loc 

la Geoagiu o mare întrunire țără
nească la care a participat și dele
gatul Frontului Plugarilor din Deva.

Președintele organizației F. P. 
din Geoagiu deschide ședința și i dă 
cuvântul prietenului Sabin Văran.

Prietenul Sabin luând cuvântul 
le arată însemnătatea acestei or
ganizații, cerându-le să se orga
nizeze cu toții în Frontul Pluga
rilor și să lupte pentru interesele 
tuturor țăranilor,

Sâmbătă 28 Iulie a. c. a sosit 
portul Consta ța un nou trans-în

port de bumbac din U. R. S. S. 
Cantitatea sosită (1900 t.) va 

servi în întregime pentru acoperi
rea nevoi.'or noastre interne.

șanț astfel desinfectarea se va 
face ușor și la un număr mare 
de vite în timp scurt.

Ugerul vacilor cu lapte se spală 
cu acid boric și se unge pe urmă 
cu vasilină boricată

Vițeii sugaci vor fi hrăniți cu 
lapte fiert și împiedecați să sugă 
dela vaci bolnave.

îngrijite astiei vitele trec prin 
boală cam 10 zile, după care ani
malele se vor spăla peste întreg 
corpul cu o soluție de sodă cau
stică (întrebuințată pentru prepa
rarea săpunului) 10 grame la 10 
litri de apă, iar pentru desinfecta
rea grajdului tot soda caustică. 
10 grame la 10 litri apă adău- 
gându se și lapte de var.

Bălegarul precum șl alte gu
noaie se vor strânge în tot timpui 
boalei la un loc unde se va păstra 
cel puțin 3 săptămâni după tre
cerea boalei, timp în care prin 
fermentarea (putrezirea) gunoiului 
omoară boala după care se va 
putea transporta fără nici un pe
ricol de răspândire al acestei boli

In comunele cu boală febră af
toasă câini se vor ține legați sub 
cea ma i strictă carantină, căci 
este precis stabilit că răspândesc 
foarte mult boala. Deasemenea 
boala se răspândește prin șobo
lani (chițorini) cari se pot ucide 
prin procedeul următor: se macină 
sau toacă un kgr. carne care se 
va frământa cu 5 grame sodă 
caustică topită în apă, preparatul 
urmând a se pune în locurile mai 
umblate de șobolani.

Medic veterinar Inspector, 
Dr. HADAN GRAȚIAN

Totodată le vorbește despre 1 
marea însemn State a coperativelor 
instituții cari au menirea de a a- 
sigura aprovizionarea și de a stârpi 
cu desăvârșire specula.

Țărănimea convinsă de acest 
mare adevăr, procedează la ale
gerea unui comitet de inițiativă 
care va proceda la înființarea 
unei cooperative spre a as<gura 
o bună aprovizionare a populației 
cu bumbac și alte articole de pri
mă necesitate.
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Ecoul alegerilor din Anglia
siunilor făcute de rămășițele fas
ciste în unele țări vor avea cu
rajul luptei
Ralațiile dintre U.R.S.S. și Anglia 
se vor adânci și mai mult.

Reacțiunea dela noi în irunte 
cu Iuliu Maniu și Brătianu au pri
mit și ei o lovitură mortală. Ul
tima lor speranță în ivirea unui 
conflict dintre Anglia și U.R S.S. 
a fost complet nimicită.

STATELE UNITE 
au ratificat Charta

Națiunilor Unite

care a învă- s

fapt 
care 

labu-

Rezultatul alegerilor din Anglia 
a fost primit cu satisfacție în toată 
presa democratică mondială. Atât 
în U. R. S. S. cât și în Statele 
Unite, Franța, Ceho-Slovacia s. a. 
se scoate în evidență hotărîrea 
poporului englez
iat mult în decursul războiului — 
de-a nu se reîntoarce la metodele 
din trecut. Din parlamentul bri
tanic lipsesc azi mai ales elemen
tele care s’au compromis cu po
litica lor care a dus la ,Munchen“ 
In politica internă de 
a fost adevărata bătălie 
s’a dat intre partidul
rist și conservator a eșit în
vingător acel partid care după 
terminarea războiului vrea să asi 
gure munca pentru toată lumea 
un standard de vieață ridicat 
masselor muncitorești. Poporul bri
tanic nu a uitat că după războiul 
trecut au rămas peste 3,000.000 
de șomeri.

Rezultatul alegerilor vor încura
ja desigur elementele progresiste 
din toată Europa. Toate poparele 
care mai suferă de pe urma opre-

Hotărîrile Adunării Naționale Franceze
După desbateri cari au durat 

trei zile, Adunarea Națională 
franceză a respins cu 210 vo
turi contra 29 proectul Gene
ralului. De Gaulle de-a se ține 
un referendum odată cu alege
rile care vor avea loc în Fran
ța. înainte de hotărîre comite
tul executiv al Partidului comu-

nist francez a dat directive mem
brilor săi ca tn adunare să res
pingă ort ce referendum ca fi
ind anticonstituțional. Au mal 
fost primite alte 3 proecte cu 
toate declarațiile Iul De Gau- 
lle că va d misiona în cazul 
votării lor.

Senatul Statelor Unite a ra
tificat Charta Națiunilor Unite 
semnată la San-Francisco cu 
89 voturi contra 2 fără nici a 
abținere. Dl Truuman care aa- 
flat ia Potsdam hotărîrea sena
tului a trimis acestuia un me
sagiu în care își exprimă satis
facția că Senatul promovează 
prin hotărîrea sa cauza Naț u- 
nilor Unite.

Alegerile din Bulgaria

Cine sunt candidați!
Ziarele bulgare publică lista candi

daților desemnați de către Comitetul 
Național al Frontului Patriotic, pe care 
acești o va prezenta la viitoarele ale-

Ministerul Naționalită 
iilor rezolvă toate 
plângerile în spirit 

democrație

cele

T ratativele deia Potsdam au fost reluate
După formarea noului guvern 

Laburist din care nu se cunosc 
a cât numele a 7 miniștrii D-l 
Atlle însoțit de noul ministru de 
externe al Angliet Dl. R'vln au 
sosit la Potsdam. Nici Dl. Chur- 
chil și nici D nul. Eden nu sau 
mai înapoiat cu toate știrile cari 
circulau despre aceasta. Imediat 
drpă sosire ou fost reluate eon
ii rsa’iile între cei trei, dându- 
se conferinței un rifmmaiat.ee- 
lerat. Au sosit la Potsdam și

delegaț i guvernului polonez în 
frunte cu Dl. Osubka Moravski 
premierul Polonez care lasă să 
se creadă că se vor hotărî la 
Potsdam viitoarele granițe de 
vest ale Poloniei. Un comunicat 
dat Duminecă seara anunță că: 
tratativele d curg în mod favo
rabil șt că s’a ajuns la rezul
tate bune. Se crede la Potsdam 
că tratativele se vor termina la 
sfârșitul săptămânii Vineri sau 
Sâmbătă.

Frontului Patriotic
geri pentru adunarea națională.

Frontul Patriotic propune, in
23 de districte electorale, un număr de 
276 de candidați pentru locuri de de
putat în adunarea națională (parlament) 
și 115 supleatițl.

In această listă unică a candidaților, 
diversele partide, ce intră în compu
nerea Frontului Patriotic, sunt repre
zentate în felul următor: partidul mun
citoresc bulgar (comunist) 96 de can
didați; uniunea populară agricolă 96 
de candidați; uniunea populară „Zvcno" 
47 de candidați; partidul muncitoresc 
social-democrat bulgar 31 de candidați 
șl independenții din Frontul Patriotic 6 
candidați.

Supleanții sunt repartizați în aceleași 
proporții.

La Mint sterul Naționalităților 
au fost elaborate două decrete 
legi referitor la întocmirea de
clarațiilor de alegere a națo- 
nulității și a limbii materne. Dea- 
semenea se aduce la cunoștința 
acelora care prin statutul națio
nalităților ar suferi ori ce nea
junsuri să se adreseze cu toată 
încrederea acestui Minister care 
va rezolva toate plângerile în 
spirit democratic care caracte
rizează guvernul actual de largă 
concentrare Petru G-oza.

Cltlțl șl răspândiți ziarul

ZORI ^€>1“9*

Procesul lui Petain continuă
Procesul Petain a intrat în a 

d <ia săptămână. Zilnic sunt audi
at noi martori cari adaugă decla
mații la trădarea lui Petain. Foști 
prlmminișt-ii și r4ț| demnitari toți 
sunt unanimi în mărturiile lor des
pre trădarea lui Petain. Dl Lebrur., 
Leon Blum și in ziua a 6 a fiul lui

Clem*nce;n'j au depun declarații 
zdrobitoare care arată trădarea 
lui Petain nu numai din 1940 ci de 
mai înainte El a fost acela care 
a fost împotriva prelungirii liniei 
,Maginot“ la g-z’nița belgiană 
tot el o declarat unui zarist 
glez încă în 1939 că: Și noi 
avea o revoluție națională.

en- 
vom

r» ȘTIRI SCURTE

Japonia a respins ultlmatul care 
l-a fost adresat de allațl

Primul ministru al japoniei 
Amiralul Su'ukl a espins ui
ți matul aliat șl-a o dus la cu
noștință hotărîrea guvernului 
de-a conPnua lupta. Imediat 
după respingerea ultlmaiului a- 
vioanele diate au început atacu
rile anunțate asuira orașelor

mai mari din Jiponia. -h fost 
aruncate de 600 super fortărețe 
3 500 tom d bombe asupra 6 
orașe. Deasemenea ou fost 
scufund de 16 000 tone vase 
japon ze între râie 2 cui rasate 
și 3 ciuclșătoare. Atacurile 
continuă

O La Varșovia a sosit o delegație finlandeză care tratează posi
bilitățile de schimburi economice între cele două țări.

• Partidul Laburist britanic continuă să primească telegrame de 
felicitări din lumea întreagă. Partidele democratice din Ceho-Slovacia, 
Grecia și Ghiorghief în numele poporului Bulgar au felicitat partidul 
laburist.

• Literatura sovietică ore în Ungaria un mare succes Culegerea 
articolelor lui Ehrenbmg care a apărut în 25 000 de exemplare a fost 
epuizat.

• Federațiile sind cnle care au până la 600.000 de salariați vor fi 
reprezentați la Congresul Mondial de un singur delegat, cele cu 1 000 000 
de salariAți cu 2 delegați.

• Eri circulat știrea demisei guvernului grec ca>e însă a fost 
dezmințită afirmându se doar atât că guvernul este gata să demisioneze 
imediat ce regentul va cere acest lucru.

• La Vicna au sosit detașamente engleze, americane și franceze 
CAre se îngrijesc de încartiruireft trupelor care vor sosi la Viena con
form înțelegerii cu Comandamentul Sovietic.

• Deschiderea parlamentului E glez care trebuia să aibă loc la 8 
Aug. cu mesaglul regelui când se anunță și noul program al guvernu
lui a fost amânat pentru 15 Aug. a. c.

• Ghring fost prim ministru al Germaniei liitleriste șl Mare aiul 
Aerului a înebunlt. El se află internat la un spital de campanie Englez ‘

•
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