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REFACEREA TARII
Problema centrală a conferinței de partid

«

Proolema de bazâ, care pieo- 
rupâ azi guvernul și poporul în
treg — refacerea țării, — va fi 
centrul problemelor ce se vor dis
cuta la conferința regională și ge 
nerală a partidului nostru.

Partidul Comunist care a fost în 
fruntea tuturor acțiunilor cuse în 
interesul întregului popor este as
tăzi motorul campanie de reclă
dire z țării liirri primul care a re
cunoscut marea importanță a a- 
cestei opere.

Comitetul regional Valea-Jiului a P. (. R. 
Către toate organizațiile de partid din Regionala 

Valea-Jiului (Alba Hunedoara)

TOVARĂȘI!
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 Comitatului Regional de 
a ține conferința de partid la Petroșani rrată importanța covârșitoare 
a bazinului carbonifer în opera de ref- cere a țării care este actual
mente problema de bază în fața partidului și a întregului popor.

Partid I nos'ru a obținut succese mari in lupta împotriva fascis
mului pentru binele clasei muncitoare și a țării întregi. Astfel închee- 
rea Frontului Unic Muncitoresc la I Mai i944 a făcut posibil mobi
lizarea în jurul clasei muncitoare a tuturor forțelor cu adevărat de
mocratice înfăptuind la 23 August 1944 cu ajutorul glorioasei armate 
roșii dobnrîrea dictaturii mârșave a lui Antonescu și întorcând armele 
împotriva otropiton or hitieriști, am așezat România în rând. I po
poarelor iubitoare de pace.

Pe baza liniei politicei juste partidul nostru a reușit ca împreună 
cu celelal e o ganizații democratice si moblliz ze întregu' popo', ză- 

' dărnicind încercările reacționarilor din Larttdele istorice <ondu?i de 
Mariu și B atianu de a remstaura regimul de dictatură în România și 
pr n instaurarea gu emului de largă concentrare democratică Dr. 
Petru Groza s’a deschs o nouă eră în istoria Poporului Român.

Reforma agrară reintegrarea Ardealul i de Nord, contribuția 
noastră la termin îrea grabnică șl victorioasă a războiul' i aplicarea 

I în practică a condi'iiio generoase ale armistițiului și prin aceasta 
cimentarea p-kteniel cuUR.S S. sunt fă/ă îndoială triumful liniei 

' politi e a pmid- lui nostru.
Pentru, a garanta m nțne'ei și d< avoltarea acestor suc ese este 

l reces r întărirea si lărgirea organizației de pai'id spre a mobiliza 
‘ poporul întreg n acea tă uriașă campanii de reface’e a țării.

•e această biză toate organizațiile de partid trebue să-și asume 
• sarcini concrete in eeace privește ridicarea producție-î și întărirea 

-rtidului până la conferința generală de partid «ot pe această 
I bază și după indicațiile C. C. al P.C.P. Comitetul Regional a stabilit 
l pentru confe-ințr. reg onală următoarea ordine de zi:

1) Raport politic extern-intern
2) Refacerea tării.
3) Raport organizatoric
4) Politica națion lă a partidului.
5) Agitația și propaganda
bl Munca de massă
71 A'eg re Corn tetulul Regional.
8) Alege-ea delegații' r pentru congresul general.

încrezători în forța partidului bazat pe învățăturile genialilor 
I conducător] ai oroletariatulni mondial Marx-Eng'lo-Lenin-Stalin bazat 
I pe spiritul de jertfă a acelor» care și au dat viața pentru cauza 
I! proletariatului salutăm prima conferință liberă de partid din Regio

nala Valea Jiului

tamnetul Regional Valsa Jiului al P. (,
■
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Pozițiile forțelor progresiste cu
cerite pe plan politic, trebuesc 
consolidate pe plan economic.

Refacerea și organizarea trans
porturilor, ridicarea producției mi
niere, mărirea producției de pe
trol, mărirea producției în general 
la industria ușoară, textilă, alimen
tară etc. transformarea industriei 
de război în vederea producției de 
pace, iată problemele cele mai im
portante din marele complex de 
probleme pe care îl prezintă re

dresarea economică a țării noastre. 
Rezolvarea acestor probleme nu 

este un lucru ușor. Ar fi o mare 
greșeală dacă noi am încerca să 
ascundem greutățile cari stau în 
fața noastră. Am da o armă peri
culoasă în mâna reacționarilor „is
torici".

Noi arătăm clasei muncite are, 
poporului întreg că e nevoe încă 
de sacrificii momentane pentru a 
ne putea asigura un viitor mai 
fericit.

Clasa muncitoare și salarizați! 
în general au dat dovadă de ma
turitatea lor politică și de înțele
gere a situației, atunci când în in
teresul țării întregi, pentru a nu 
compromite reclădirea vieții eco
nomice au renunțat de bună voe 
la majorarea salariilor.

Forțele progresiste în frunte cu 
c'asa muncitoare s’au încadrat 
complect și cu toate forțele lor în 
marea operă ce stă în fața noastră. 

* Mai sunt încă și astăzi greutăți de 
ordin material și de ordin politic.

Forțele reacționare cari au su
ferit înfrângeri grave pe plan po
litic își încordează toate forțele pe 
plan economic.

Ei fac totul pentru a sabota o- 
pera de reclădire la care ia parte 
poporul întreg.

Specula deșănțată, uzine care nu 
lucrează, toate formele sabotajului 
economic sunt mărturiile activității 
lor nefaste.

Poporul însă nu va tolera ca 
cineva să se pue deacurmezișul 
drumului just pe care a pășit.

Reacționarii și sabotorii vor fi 
înlăturați și din viața economică a 
țării noastre.

Datoria comuniștilor este ca mo
bilizând în jurul lor pe toți acei 
cari muncesc cu brațele sau cu 
mintea să depună fot efortul pen
tru mărirea producției pentru înlă
turarea sabotorilor.

In cinstea conferinței de partid 
să se ia angajamente concrete în a- 
ceastă direcție pe care să le în
deplinească până la timpul fixat.

Să caute prin toate modalitățile 
posibilități pentru îmbunătățirea, 
pentru perfecționarea sistemului de 
producție pe locul unde muncesc.

Mobilizând toate forțele produc
tive trecând pe^te greutățile cari 
stau în fața noastră vom asigura 
viitorul luminos al întregului popor.

Sâmbăiă 4 August 1945 

Ataoemicîanuf 
V. A. Obrucev

Erou aH muncii Socialiste
de: I. CATUȘUNOC

Secretar științific al secției de 
științe geotogo-geografice a Aca
demiei de Științe a URSS.

In ajunul solemnităților jubi
leului de 220 de ani al acade
miei de științe a U.RS.S. Gu
vernul sovietic a decernat aca
demicianului Vladimir Afanasie- 
vici Obrucev titlul de erou al 
muncii socialiste, cu înmânarea 
ordinului „Lenin" și a medaliei 
de aur „Secerea și ciocanul*.

V. A. Obrucev este conducă
torul geologilor sovietici.

In Octomvrie el a împlinit 82 
de ani de vieață și 59 de ani 
de activitate științifică. Pentru 
merite excepționale în domeniul 
desvoltării geologiei și pentru 
mart cercetări geografice, i s’a 
decernat înainte premiul „Lenin*, 
premiul „Stalin*, ordinul „Le
nin", ordinul „Drapelul Roșu de 
Muncă", premiul „Prjevalschi*, 
premiul „Gelmersen", medalia 
de aur și medalia „Constantin* 
a societății geografice Ruse.

Academicianul V. A. Obrucev. 
este un remarcabil cercetător al 
Asiei Centrale și al Siberiei, 
fondatorul noii geologii a Sibe
riei. El este autorul operelor 
științifice capitale, „ Geologia 
Siberiei" în 3 voi, „Istoria cer
cetării geologice a Siberiei" în 
5 voi., „Zăcăminte de minereuri*, 
„ Geologie de câmp* și numeroase 
alte monografii, articole, studii 
științifice și știițifico populare.

Din 1886 Obrucev a făcut 
personal numeroase cercetări geo
logice în diferite regiuni din .4- 
sia, el a scris deasemenea nu
meroase cărți populare. De o 
deosebită dragoste se bucură ro
manele lui atrăgătoare „Pluto- 
nia“, „Pământul Sannicova*, 
„Mina săracă*, „Căutătorii de 
aur în pustiu*, precum și esseul 
științific-popular „Dela Khiata 
până la Culdji* și altele mai 
timpurii, „Studii din Altai*, 
„Porțile Chinei".

Monografia lui capitală „Djun
gar ia pe frontieră", în cinci se
rii, terminată în 1931 constitui 
minunata descriere geologică și 
geografică a Gcestei regiuni pu
țin studiate din Asia Centrală.

V. A. Obrucev a jertfit multe 
forțe cauzei de apropriere a 
enormelor teritorii din Nordul 
țării noastre, de secole supuse 
înghețului veșnic. Pentru rezol
varea acestei probleme el a adu
nat un grup mare de ingineri 
hidrogeologi, și a desvoltat ce 
e( o știință nouă, cea a înghețului 
veșnic, a creat la Academia di 
științe, institutul studiului înghr 
țulut veșnic, cu stațiuni experi
mentale permanente la peri fur iiii 
polare ale țării.

In 1942 V. A. Obrucev și-a ter 
minat principala operă „Istorii 
cercetării geologice a Siberiei* 
care îmbrățișează epoca dela Gem 
lin Pallasși Gheorghi (sec. XVJ 
și XVIII) inclusiv până în 1941



ZOT» Nul

Viața de partid Sa întărim partidul

Ședința publică a
In ziua de 28 Iulie a. c. a avut loc 

în sala Ateneului „Mica* din Gura 
Bi’za o ședință publică a oartidulu 
C Tiunist la care an luat parte un mare 
□umăr de muncitori, mineri și țărani 
din această regiune. Tov. Rusu Nicolae 
des. h!de ședința și dă cuvântul tov. 
Vârdea Nicolae care ia atitudine îmjx> 
tnva conducătorilor reacționari cari pun 
pkd ci in fața copiilor de mineri cari 
vreau să intre :a ucenici la Soc. Mica, 
fa .uvâatul tov. Pop Ștefan care ex
pune situația intemațicnală, care este 
caracterizată prin înfrângerile mari su
ferite de reacțiunea mondială. In An
glia, unde partidul 'aburist i câștigat 
<n alegeri cu o majoritate zdrobitoare, 
în Franța, Beigia și alte țări eliberate 
de fasciști, forțele irogîesiste Ies blrui- 
toare. Indeanwă muncitorimea ca în 
c stea ziic de 23 August care se a- 
prjpie să depună toate sforțările pen
tru mărirea pro ducției și rcfaierea țării 
care este azi problema centrala a po
porului român. Tov. Fărcașu arată roi
tul blocării cerealelor care va asigura 
pâinea poporului întreg șl democratiza
rea executării condițiilor de armistițiu 
pentru care trebue să plătească mal 
întâi îmbogățiții de războiu și cei cu

Partidului Comun
venituri mari. Tov. Matei arată impor
tanța presei democratice spuDând: Nici 
un membru de partid să nu rămâră 
fă'ă abonament la ziarul Scânteia sau 
Zoii Noi.

la
edința a fost încheiată cu urale la 

adr\sa armatei sovietice și române care 
au eliberat popoarele de tirania hltle- 
rlslă manifestând îndelung pentru Ge- 
neralissimul StalinW

Muncitorii dela „Astra“ Orăstie lucrează la 
adaptarea uzinei la producție de pace

După înfrângerea Germaniei hitleriste 
de către eroi a Armata Roșie împreună 
cu cele aliate, industriile de războia se 
transformă în industrii de pace, pen
tru a trece a refacerea țărilor devas
tate de hoardele hitleriste.

Guvernul de largă concentrare de
mocrat! ă, de sub conducerea D-lui Dr. 
Petre Grcz’, și-a impus ca una din 
sarcinile principale, adaptarea industriei 
de războiu la pro 1 tcția de pace.

Pertr! înlăturarea lipsurilor și .1 spe
culei, această transformare v contri- 
oul în cea mal mare măsură.

In județul nostru, uzinele „Asta- 
Orăștle* încărcau proectilelc la care lu
crau din greu circa 1400 muncilor!.

Acum ând dușmanul comun, din 
Europa, a fost învins mllitarcește, a-

Confederația Generală a Muncii

c ste industrii de războiu trebuiesc tran
sformate în industrii de pace. La a- 
ceastă uzină, comitetul de fabrică—din 
inițiativă proprie — procedează la tran
sformarea acestei fabrici în mai multe 
secții, din care cele mai importante vor 
fi: industria lemnului, produse farma
ceutice, chimicale, etc.

întreaga muncitorime, din această u- 
zlnă, dă dovadă de putere de muncă, 
șl maturitate politică lucrând cu râvnă 
la a.easlă operă de trausformare a uzi
nei lor, ca prin aceasta să treacă cât 
mal repede la înfăptuiri, mărind pro
ducția.

Prin mărirea producției — transfor
mând industriile de războiu în Industrii 
de pace — contribuim la înlăturarea 
lipsurilor și speculanților, șl în acelgș 
timp la măreața operă de refacere a 
țării, secătuită si distrusă de hoardele 
hltlerlsto-fasciste.

Către toate Uniunile
și Comisiile locale

Pe lângă Comitetul Central al Con
federației Generale a Muncii 3'a în- 
fiirțat: Comisia de documentam și în
drumare a producției, cu scopul de a 
m biliza în folosul refacerii economice 
a tării toate forțele productive, de a 
stimula inițiat'vele In acest sens, de a 
sprijini eforturile muncitorimii în a- 
ceastă direcție.

Ca prim obiectiv, C. G. M , prin 
Comisia de documentare șl îndrumare 
a producției și-a pus următoarele str
eini:

1. Cinoașiera detailată și punnerea 
în mișcare a ’uturor resurselor și in
stalațiilor industriale.

2. înlăturarea greutăților și sprijini
rea efort'Tilor pentru productiv zarea 
Industriei.

Uniunile șl Comisiile Locale sunt 
chemate de a colabora, p nând la dis- 
p'irfțta comisiei toate datele și iofor 
mațlunile pentru o decumentare cât 
mii amplă și de a cere în toate ca
zurile sprijinul C. G. M. pentru rezol
varea, în limita posibilităților, a greu
tăților locale șl generale de care se 
lovesc.

Ne veți Informa amănunțit, dacă în 
întreprind*rlle unde lucre ză membrii 
sindicatului producția merge normal 
iau decă și în ce măsură a înregistrat 
) creștere. Dacă nu a escut, sau 
Iacă sunt fabrici ori secțiuni închise 
4 ni se Indice de oe.-

a) lipsă de capital cft rulment (greu
tăți de fi laoțarc);

b) li să de materii prime, anume 
care? Materiale ajutătoare, anume care?

c) lipsă de combustibil?
d) lipsă de comenzi?
e) lipsă de mașloi, piese, scule, 

greutăți în adaDtarea mașinilor la pro
ducția de pace?

f) randament scăzut al muncii? din 
ce cauză? Lf.să de mână de lucru de 
specialitate și anume care? Rea voință?

gj lipsă de m'jloace de transport?
Cunoscând greutățile pe care le în

tâmpină Uniunile șl Sindicatele atunci 
când au de rezolvat probleme în le
gătură cu bunul mers al producției, 
probleme a căror rezolvare este legată 
de complex 1 general al economiei ru
găm ca, în toate cazurile ce fac nece
sare Interv. țiunl p-i lângă forurile de 
Stat, Un un’le, Sindicatele și Comisiile 
Locale să »e adreseze Comitetului Ex
ecutiv al C. G. M. Comisia de docu-

Sindicatul îmbrăcăminte Deva
Convocare

ln ziua de 6 August 1945, orele 18 
in sala festivă a Sindicatelor U.iite din 
Deva str. Aurel Vlaku Nr. 1, va avea 
loc o mare adunare g nerală a Sindi
catului îmbrăcăminte.

Membrii simt rugați a lua parte în 
număr cât mai mare.

L3 ordine de zi: „Rezoluția confe
rinței Uniunei Sindicatelor Textile, Pie
lărie și îmbrăcăminte" ținută la Bucu
rești.

Comitetul Sind. îmbrăcăminte Deva

te este partidul
Partidul Comunist este deta

șamentul de avantgardă al 
clasei nv.ncitoare, el trebuie 
să asimileze cele mai bune 
elemente ale clasei muncitoa
re, experența lor, spiritul lor 
revoluționar, devotamentul lor ' 
plin de abnegație pentru cau
za proletariatului. Partidul tre
buie să fie întotdeauna în frun
tea masselor Numai astfel 
poate să corespundă rolului 
de a fi conducătorul politic al 
clasei muncitoare.

Partidul trebue s” fie 3trâns 
legat de masse să se bucure 
de încrederea masselor din 
punct de vedere moral și po- z 
litic. El trebuie să ridice tot 
mai mult pături mai largi la . 
nivelul partidului.

Partidul Comunist din Ro
mânia a fost în fruntea tutu
ror acțiunilor și prin justețea 
liniei politice pc care a ela
borat a reușit să antreneze 
massele cele mal largi în lupte 
câștigând încrederea lor

Partidul este detașamentul 
organizat al clasei muncitoare , 
el trebue să organizeze și să 
Introducă disciplina în sânul 
cl sei muncitoare. Ori aceasta 
nu este posibil decât atunci 1 
când partidul este un exemplu 
de disciplină și de organizare.

Partidul este forma cca mai 
înaltă a organizației de clasă. 
El trebue să fie acela care în- 
drumează activitatea tuturor 
organizațiilor clasei munci
toare.

Partidul, forma cea mai 
înaltă de organizare a clasei 
muncitoare, nu este un scop 
în sine ci el este un instru
ment în mâna proletariatului 
în lupta sa Unitatea partidu
lui nu tolerează nici un fel de 
fracțiune Partidul se întăreș'e 
prin curățirea rândurilor sale 
de elementele oportuniste.

Grija guvernului
Recent a apărut un decret-lege 

privitor la situația ucenicilor.
Acești tineri, muncitorii de mâi

ne, au fost exploatați până acum 
în mod neomenesc.

Ei erau ținuți numai pentru a 
produce, peste puterile lor, iar în 
scITLub nu primeau nici hrană, 
nici încălțăminte, nici haine. Pa
tronii ca să le scoată ochii, lementir? și dc îndrumare a producției.

Telegrama trimisă partidului laburist de C.G.M.
Confederația Generală a Muncii 

din România a trimis partidului 
Laburist din Anglia următoarea 
teîegramăl C. G. M. în numele 
tuturor muncitorilor manuali și in- 
telectuai salută cu entuziasm 
marea victorie electorală a voas-

tră. Victoria voastră este victoria 
tuturor muncitorilor din întreaga 
lume care luptă pentru Instaura
rea unui regim de adevărată li
bertate și democrație Trăiască 
Partidul Laburist. Trăiască Uni
tatea clasei muncitoare.

pentru ucenici
dădea un salariu mizer între 2— 
301 0 lei lunar.

Guvernul de largă concentrare 
democratică, guvernul poporului, 
a reglementat situația, elaborând 
un decret-lcge, care prevede:

1. Ucenici vor primi alocația 
de scumpete în întregime.

2. Ucenicii cari primesc masă 
și locuință în natură, au dreptul la 
jumătate din alocația de scumpete.

3. Ucenicii cari primesc întrea
ga întreținere în natură, nu pri
mesc alocația de scumpete.

Această lege elaborată In spirit 
democratic aduce îmbunătățiri în 
viața ucenicilor și le va fi un în
demn ca alături de muncitorimea 
întreagă să depună maximum de 
efort pentru ridfcarea producției 
pentru refacerea țării.
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Semințele selecționate de cereale Cum se îngrijește ogorul de vară
sunt blocate

Subsecretariatul Aprovizionării a 
dat o decizie, prin care se declară 
blocate la dispoziția Camerelor de 
Agricultură, în vederea însămân- 
țărilor, toate cantitățile de grâu, 
secară, orz, orzoaică și ovăz re
cunoscute ca soiuri originale de 
sămânță sau sămânță selecționată 
aflătoare la fermele și stațiunile 
experimentale ale institutului de 
Cercetări Agronomice, la fermele 
și centrele agricole ale Camerilor 
de Agricultură, la fermele Acade
miei Române și ale epitropiilor, la 
fermele particulare care au lucrat 
sub controlul și supravegherea In
stitutului de Cercetări Agronomice 
precum și la orice alte exploatări 
agricole care cultivă asemenea ce
reale de sămânță.

D n aceste cereale nu se vor 
preda cotele obligatorii prevăzute 
de dec'zia nr. 2.339 publicată în 
,Monitorul Ofici la nr. 161 din 
15 Iulie 1945. ,

Cantitățile provenite din ufumu 
ce se v.i reține la treeratul cerea
lelor prevăzute mai sus se declară 
blocate In acelaș scop, In favoarea 
Camerelor de Agricultură.

Blocarea acestor certeale se va 
face la cererea Camerelor de Ag
ricultură Cerealei? vor fi predate 
contra plată unităților mandatare 
ale Institutului Național al Coope
rației, care le vor expedia șl dis
tribui In conformitate cu dispoz'- 
țiunile Camerelor de Agricultură 
respective

Prin aceeași deciz'e se prevede 
că este interzis a se distribui cul-

Adunarea Frontului Plugarilor
din lupeni y

Comunist și ajutorul dat de acesta plu- 
gărimii înfăptuirea reformei agrare.

Urmează prietenul Muntos 1 vlce-preș. 
sindicatului muncitoresc din Lupeni, 
care arată ce es'e viața sindicală.

A urmat prietenul Brgdan Adam 
care a arătat nemulțumirile dintre sa- 
larlați lor șl Soc. Petroșani.

încheierea o face prietenul Filip care 
mulțumește adunării și prietenului Nicșa 
Ioan fierar care a dăruit F. P. un plug 
nou făcut de dânsul, Frontul Plugarilor 
îi csle recunoscător și-l aduce cele 
mai calde mulțum'ri pentru fapta vred
nică de lăudat.

In ziua de 15 VII, 1945 sa ținut (a 
Lupeni o mare adunare a Frontului Plu- 
? rilor la care au luat parte pe 'ângă 
țărlnii din localitate și un mare număr 
de muncitori sindicalizați și din alte 
grupări politice, in special din P, Co
munist.

Prietenul Filip Nicola?, secretarul 
organizițki a des his ședința, dâ id cu
vântul prietenului Radu Iran, care a- 
rată prin cuvinte scurte, originea or
ganizației F. P.

A urmat prietenul Drăgoi Vaslle, 
preț-ditele organizației, care, a îndem
nat țăranii la organizare, după care 
urrează prkte"ul Filip N. care a par
ticipat1 la Congr. dela București, făcând 
un raport amănunțit asupra congresului, 
îndemnând la înfrățirea națiunilor conlo
cuitoare, ia punerea bazelor unei hune 
colaborări cu P. Comunist

Urmează apoi prietenul Cordoș din 
partea P. C, făcând un Istoric al P 

fivatorilor, în vederea însmănțări- 
lor, cereale care n’au fost în prea
labil denaturate cu substanțe fun
gicide sau în lipsa acestora, cu 
petrol sau motorină

Ședința publica a Uniunii Patrioților 
din Deva /

Iu ziua de 28 Iulie a. c. a avut loc 
ședința pulblcă a Uniunei Patrioților 
ținută în sala festivă a prefecturii la 
care a luat parte într’un număr mare 
publicul din orașul nost.u

Prietenul Popa Adrian deschide șe- 
di- ța după <are dă cuvântul prietenu
lui profesor Liviu Slrca Directorul Lic. 
„De ce bal' care arată rolul cetățeanului 
în sccietatea de astăzi Dlui arată deo- 
s.birea Intre rolul nefast pe care dic
taturile de tip fascist l’au jucat îa e- 
ducarea cetățeanului și democrația pro
gresistă de azi îi care cetățeanul tre- 
bue să la parte la guvernarea statului.

la cuvântul prietenul prof. Sturzu. 
care expune situata poitică externă 
și internă. Evenimentul cel mai impor
tant — spire d-sa — este conferința 
dela Potsdam unde cei trei mari vor 
hotărî vigoarea soartă a popoarelor și 
in special a germaniei care să nu ma| 
po.tâ fi un pericol pentru li mea în
treagă. D spre alegerile din Anglia 
6pune că aceasta marchează o eră 
nouă în politica internă a Marți Bri
tanii dar care va avea repercursiuni 
și asupra țârilor unde elementele pro
fasciste mal duc o politică de provo-

Citiți ți răspândiți ziarul

..ZORI NOI

Cu toți știm că arătura de vară 
din pricina arșiței se usucă foarte 
iute. Așa se pierde reveneala din 
pământ, de care au nevoie plan
tele ca să crească

Spre a păstra această revenea 
lă, nu este altă scăpare decât să

ră-

care lor adresa popoarelor iubitoare 
de libertate și democrație. La noi par
tidele istorice în frunte cu ManH și 
Brătianu au primit prin rezultatul ale
gerilor o lovitură morta’ă. In politica 
internă: decorarea M. S. Regele, dăru
irea celor două avioane, înființarea 
societăților mixte sovieto-române în
toarcerea prizionerilor din U. S. sunt 
toate dovozi de prietenie și încrederea 
pe care poporul român în frunte cu 
M S. Regele se bucură în fața guver
nului Sovietic. Scoate în evidență bu
curia poporului român cauzată de în
toarcerea victorioasă a armatei române 
din lupta împotriva liitlerismulul care 
va continua în interior această luntă, 
pâ 4 la nimicirea șl-a ultimelor 
mășițe fasciste din țară.

Urmează prietenul inspector 
Nă3tăsescu care arată lupta pe 
Uniunea Patrioților o duce pentru spri
jinirea guvernului de largă concentrare 
democratică, în câmp, de refacere eco
nomică a țării. In Irecut buna stare ma
terială era privelegiul unei singure pă
turi care nu se gândea la poporul de 
jos. Guvernul de azi caută să înlăture 
aceste neajunsuri. Cheamă toată In
telectualitatea, micii patroni, comercianți 
să se încadreze în această luptă în 
interesul lor și-a poporului întreg.

Ședința este închisă de prietenul 
Popa Adrian care, promite că U. P. va 
ține regulat ședințe publice pentru a 
lămuri massele, d spre lupta și înfăptu
irile Uniunii Patrioților.

ing.
care

ii'n

Convocare
Sindicatele de funțlonari parti

culari din județul Hunedoara, Du
minecă, 5 August 1945, orele 9 
a. m., țin o conferință sindicală, 
la sed>ul Sindicatelor Unite din 
Deva, strada A. Vlaicu nr. I, la 
care vor lua parte tovarășul Geor- 
gescu, președintele Uniunei Sind. 
Funcționari Particulari și tovarășul 
Vinea Emanoil, secretarul Uniunei 
Sind. Funcționarilor Particulari.

Membri sindicatului sunt rugați 
a lua parte în număr cât mai 
mare la această conferință

Comitatul Sindicatului 
Funcționari Particulari

Clnema Progresul 
prezintă 4 șl 5 August a. c. 
„Viața de artist" 
«u shirley temple 

grăpăm arătura.
Dar ați băgat de seamă că a- 

rătura care a prins scoarță se 
usucă repede, pe când cea grâ- 
pată după fiecare ploaie este rea
vănă mai dedesupt.

Apoi lucrul acesta să nu-l uităm 
reveneala se păstrează în pămâl 
prin ogor de vară, grăpat ori de 
câte ori a prins scoarță și au în
ceput buruienile să-și scoată capul. 
Făcând așa, semănătura de toam
nă pe care o vom face va răsări 
repede și va crește viguroasă.

Cătr« toate secțiile de 
partid $1 comisiile

sindicale din Regionala
Valea-Jiulul 

(Aiba-Hunedoara) z
Expoziția de ziare de perete 

programată pentru 1 August se 
amână pentru ziua de 12—13 
August a. c.

Expoziția va avea ioc ta Pe- 
troșeni.

Secțiile de partid și comisiik 
sindicale sunt rugate de a preda 
ziarele de perete pentiu c.oncun 
până la data susamintită Corni 
slei culturale a Sindicatelor dti 
Deva sau din Petroșani. (1-3

CONVOCARE

Domnii acționari al societății „Mu 
reșana" 9. p. a din Deva, sunt convo 
câți la a XV-a adunare generală ordi 
nară, care se va țiuea în Deva, la 2 
August 1945, ora 10, în locaiul de b 
rou al societății, sau dacă atunci ai 
ționarii nu vor fl prezențl, în numi 
cerut la 28 August 1945, ora 10, i 
acelaș local. Domnii acționari sunt li 
vltați de a se conforma par. 8 d 
statute pentru a-și exercita drepturi 
lor de vot. Conturile încheiate.

ORDINEA DE ZI:
I. Desch dcrea prezidențială. 2. D 

sigilarea notarului șl a verificatorii 
procesului verbal al adunării genera 
3. Desbaterea raportului direcțiunii > 
comitetului de censori. 4 Examinai 
conturilor, stabilirea bilanțului 5. Dai 
absolutoriului. 6. Eventuale propune

NOTA Conform par. 8 din stati 
numai acei acționari își pot exerc 
drepturile lor de vot, care au deș 
acțiunile lor la caser a societății cu 
zile înainte de termenul stabilit pen 
adunarea generală. Conți rile verific 
se pot privi Î11 localul intreprinderel 
2 zile înainte de adunarea generală

DIRECȚIUNE/
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ZORI NOi

Ședința Comisiei Aliate
de Control la Berlin

Ratificarea comrenpei
Româno-Poloaeză

Comisia aliată de eoni rol 
din Germania s’a întrunit la 
Berlin sub președinția Genera
lului Eisenhover. Au fost luate 
hotărâri importante între care 
predarea unei zone din Berlin 
trapelor franceze. Ședințele Co

Războiul împotriva Japoniei
intr’un ata: combinat aero naval dat 

luai împotriva vaselor japoneze au fost 
avariate 42 vase precum și 2C0 avi
oane in majoritate bombardiere. După 
cum anunță radio Londra flota Japo
neză a Încetat să mai existe ea fiind 
complect dezorganizată.

Amnesiie pentru nesupuși 
șl dezertori

M. S. Regele a semnat un decret 
lege p in care se amnistiază anum te 
rohi-ti 'ni încercate «au săvârșite până 
ia 15 Iunie 1945. Deasemenea au fost 
amnistiate infracțiunile comise In legă
tură -u lucrările de concentrare și de 
mopibz'ire pentru lucru sau de receu- 
sămâ-.’ precum și infracțiunile de e

;.aval a fost arestat

misiei se vor ține la fiecare 
10-20-30 ale lunii care vor fi 
prezidate pe rând de cei patru 
comandanți In ordinea alfabetică 
A fost deasemenea formată o 
comisie permanentă care va ține 
ședință în fiecare zi.

Atacurile aeriene asupra Japoniei vor 
fi continuate până la distrugerea po
tențialului de război japonez. Pierderile 
aliate In aceste atacuri sunt neînsem
nate In raport cu stricăciunile cauzate 
flotei și aviației Inamice.

vad ire sub orice formă din detașamente 
sau lagăre de muncă. Pentru a beni- 
ficia de amnistia acordată, nesupușii 
și dezertorii aflați In această situație 
la data de 15 Iunie 1945 trebue să se 
prezinte la Cercurile Terit. pe raza 
căreia au domiciliul stabil, până la 15 
Augst. 1945.

Guvernul român a ratificat con
venția intervenită între România 
și Polonia pentru unele schimburi 
comerciale. In schimbul celor 
830.000 tone de cărbuni de Si- 
lezia pe care le vom importa, a- 
cordd prevede exportul a 60.000 
vagoane țiței precum și exportul 
de fructe, produse forestiere și 
produse chimice în cantități ce 
n’au fost determinate expres de 
convenție și al căror cuantum

Conferința sleia Potsdam a luat sfârșit
Din Berlin se anunță; Cei trei 

au ținut Mercuri ultima lor ședință, 
înainte de aceasta ei au avut 
Marți o convorbire de peste • ore 
aceasta fiind una din ședințele 
cele mai lungi. Se așteaptă ca 
Vineri să se dea un comunicat 
oficial simultan la Moscova, Lon
dra și Washington despre hotărî- 
rile luate. Generalissimul St? lin 
care a fost timp de 2 zile puțin

Femeile luptătoare se întorc în Patrie
Președintele Sovietului Suprem Dl. 

Mihaii Kalmin a ros it o cuvântare cu 
ocazia întoarcerii de pe front a unui 
grup de fete tinere din armat?, roșie în 
care între altele a spus: femeile noas
tre au luat parte nu numai la lupta 
înapoia frontului prin munca lor în fa

va fi fixat pe măsura cererilor 
și-a disponibilităților. Convenția 
este încheiată pe timp de un an • 
dela 1 Iulie 1945 — 1 Iulie 1946. 
Pentru realizarea concretă a a- 
cestei convențuni U. R. S. S. a- 
cordă României sprijinul său in 
ceace privește, transportul mărfu
rilor atât din Polonia spre Ro
mânia cât și din România spre 
Polonia.

răcit nu a luat parte la ședințe
le de Duminică și Luni fiind în
locuit de D-l Molotov.

In drum spre Statele Unite Pre
ședintele Truuman se va întâlni 
cu Regele Argilei pe bordul unui cru
cișător. Delegația britanică se Înapoiază 
și ea la Londra pentru a lua parte la 
șediDța parlament ului și Ia formarea 
definitivă a guvernului.

brici șl pe ogoare ci cu arma în mână 
fete tinere între 20-23 ani av luptat 
pentru infrângerea fiarei hitleriste. Lup
tătoarele noastre pot fi sigure că statul 
sovietic va avea toată grija pentru ca 
ele să-și poată ocupa locurile pe care 
le merită în producția de pace.

Piere Laval auisiingul Franței 
ca'e i fugit în Spania a decolat 
de re un aerodrom din Spania 
cu o destinație necunoscută, Ul
terior s’a aflat că el a aterizat 
pe un aerodrom lâng vă Linz unde 
a fost arestat de trupele ameri
cane. El va fi predat autorități

lor franceze pentru a fi audiat îu 
procesul lui Petain. Agenția Spa
niolă a dai un comunicat în care 
se spune: Laval a fost invitat 
de guvernul spaniol să părăsească 
Spania fapt care s’a petrecut azi 
31. Iulie când el a părăsit Spa
nia.

imul congres liber
al Apărării Patriotice

Mucuri la 1 August a. c. a început 
In capitală primul congres liber al Apă- 
rin: Patriotice. Congresul se desfășoară 
ir? spotul următoarelor lozinci:

Nici un oraș, nici un cartier, nici un 
sat fără cămin de zi

Invalizii, văduvele și orfanii de răz- 
Mii'. sunt victimele.războiului, deci toată 
jrija noastră pentru ei.

Să ajutăm pe foștii deportați să-și 
:reeze un nou rost in viață.

Emil luptei pentru libertatea poporu- 
ui să simtă grija întregului popor.

Nici un orășan, nici un sătean fără 
ocuință

Să refacem țar distrusă de hoardele 
hitleriste.

l ing poporul român trebue să se 
alătur’ acestor opere mărețe.

Totul pentru vindecarea rănilor răz
boiului.

Subsecretariatul Aprovl 
zlonărll comunică: întreprin
derile cu mai puțin de 5oo sa
lariat! cari nu și au putut con
stitui economate prin asociere 
sunt autorii te să și constitue 
e.con mate proprii cu respecta
rea art. legii Nr. 348 din 3 Mai 
1945

r» ȘTIRI SCURTE
• Consiliul de miniștrii francez va pregăti un alt proect privitor 

la noua adunare franceză care să fie primit de adunarea Consultativă. 
Se știe că un proect anterior al guvernlui a fost respins cu 221 voturi.

• Schimbările de membri în guvernul Spaniol nu sunt deajuns se 
declară la Londra. Dealtfel se așteaptă o declarație Comună care se 
va da la Potsdam referitor la Spania.

• Alegerile comunale din Alger arată o mare tendință spre stânga 
Unele orașe mari au conduceri municipale de stânga.

• Ultimul martor al acuzării în procesul Petain a fost audiat In 
persona D-lui Henriotfost primminlstru și președintele camerei. El aduce 
învinuiri lui Petain de-a fi introdus dictatura.

• Mareșalul Jucov comandantul forțelor sovietice din Germania 
a dat o ordonanță prin care toate industriile germane sunt obligate 
ca până la 15 Aug. a. c. să-și reia lucrul.

• in Cuba au avut loc mari manifestații împotriva lui Franco. La 
sosirea unui vapor pe care era reprezentantul Iui Franco studenții au 
eșit în port unde au strigat! Jos Franco. Jos Falanga. Ambasadorul 
nu s’a dat jos tot timpul de pe vapor.

• Nu se știe dacă Hifler este mort sau trăește. Este sigur însă 
că el nu se află pe teritoriul ocupat de trupele sovietice — anunță 
Comandamentul Sovietic din Berlin.

• Conferința pentru reglementarea statului internațional al Tan- 
gerului se va ține la 6 Aug. a. c. la care va lua parte și reprezentan
tul Sovietic

• 800 superfortărețe sburătoare au ata at 5 orașe mari din Japo
nia Se anunță că în curând 1200 avioane vor arunca zilnic 8000 tone * 
bombe asupra Japoniei.
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