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întreg poporul român, trebue concentrat în lupta 
pentru refacerea tării si lecuirea rănilor de război

Rezoluția primului Congres Liber al Apărării Patriotice V
1" z'kle aspre și gre’e p in care 

trece omenirea întreagă. în urma 
războiului de distrugere de jaf dus 
de hoardele hitler i Jte. în zilele când 
mii și zeci de mii de gl suri ale mi
cuților orfani se lidică plăpânde 
cerăndu-și dreptul la viață când 

ăduvele și orfanii de războia 
așteaptă o mână de aj lor dela 
Lei ce *u șuier t mai puț n ca ei 
Apă arta Parrloti.ă porne t o 
acțiune de lupte, concent ând în 
caarele ei tot ceace se numește 
om, tot .tace simte ș’ aude strigă
tul de ajitnr al cel ? năpăstui'i 
de urgia războiului.

In ac* st scop, O'ganiz ții Apă
rării Patriotice a convocat de gații 
regiunilor din intreaga țară la des- 
bz.terile primu’u* congres liber pe 
țară al Apărării Patriot! . e.

Ședința solemnă de deschide e> 
a fost ofi iată Li ziu.i de I August 
la orei* 8.30 in A1 la Facultfțlr d * 
Drept din B* ureșii, k< c re au 
asistat Ministru Dr. petru 
Groza și numeroși prieteni Mi
niștrii și S<bsecretuii de Sfat dela 
diferite departamente.

Au vorbit auri rând pe rfi d 
bravii luptători pentru democr^p ■, 
expună d clauzele și scop I Apa 
’ări: Paf iuiice, rolul ei n zilele 
^rele prii; are trecem, pre oi și 
pers e^tiveie ue propășire socială, 
po tică și culturală care s’au de
schis țărn n-..stre, prin vi foria 

bțlnută asupra h tle-isrujlui
Delegații Regionalelor din in- 

t*eag țară, au făcut expune?j ale 
activității intense c .re s* de«fă- 
sur»t d le 23 August 1944 si până 
n prezent, realizările Io, , greu ă- 

țile întâmpinate șl p opunerile pen- 
tr o mai bună desfășurare, a rua- 
r- i lupte de oncentrare pentru 
le-.l.rn răn lor de răzbel.

As sența cor.rug< din delegații

„IU PUiERi U^ITE SA FAUKIM UN 
x'lliOR Mfll BUM POPORULUI ÎNTREG" 
Discursul D-lu> Dr. Petre Groxa la Oravlța

Cu prilejul adunării ținută dt
Front ,i plugarihjr la Ora . ița D-l 
O" petru G oza, nreg. cocs Irului 
d? niJiiștrii și președintele Fron
tului Plugar ior d,n România a 
țc- Fi cuvântare în care n sous 
cr utre altele:

Situația mizeră care s’a men
ținut in Român a Mare, timp .le 
2J ani a luat sfârșit Oii ur.ile 
Pxistâ ceva care înseamnă prog
res și îmbunătățire pentru țărani, 
Frontul plugarilor luptă și cuce-

Regionalelor din întreaga țară, 
membrii Comitetului Central Mi
niștrii și Subsecretari de Stat, re- 
prez ntanți ai clerului bisericesc, 
o delegație a Diviziei de Panduri 
„Tudor Vladimlrescu**, precum si 
rep.eze tanți ai tuturor întreprin
derilor și org nizațlilor locale și 
împrejurimi, au ovaționat îndelung 
lozincile: „Totul pentru vindecarea 
rănilor de războlu", „Trăiască pri
mul Congres liber al Apărării Pa
triotice", Trăiască Guvernul Popo- 
ulut, Guvernul Dr. Petru Grozft“ 

etc.
E tuziasmul șl atenția cu care au 

fost asculta'e cuvânt cu cuvânt 
expunerile aduse de cei prezenți. 
au dat dovadă de înaltul spirit de 
înțelegere pe care poporul nostru 
îl mai ifestă față de oper) între- 
prin. i dt Apărarea Patriotică pen
tru realiza ea și ducerea la bun 
■ fârșit a loziiicei „Totul pentru re
construcția țării și lecuirea rănilor 
de războiu*.

Desbaterile problemelor, au du-

P/imirea Diviziei de gardă și Diviziei 3-a Inf. 
întoarse depe frontul anti-hitlerist fa Dev->

Zi 1 de 7 A jg .st a. c, este dir n. u 
o 1 de să nîtoare pentru orașff nos
tru.

V'-inele nt fr: m-s aranjate cu 
tâWo'ril Generalisismul i Stalin și 
M S R g<’hii M ha I., peste 1 t dra
pelul româo ^lăt vi de cele aliate Un
tură în ad er, a ușo . a a vântului,

Z« frumoasă1 frumoasă ca cei cari se 
întorc d-pe I; mtul aitih'ter fst, < ari au

rește. Prieteni adevurați în această 
luptă iif sunt muncitorii în frunte 
cu partidul comunist. 13 ani de 
lupte comune au arătat că această 
tovărășie între muncitorime și țâ- 
răn:me este bazată pe intere ele 
ambehr clase și că această uni
tate nu va putea fi sd’uncinată

Atunci când călăul Rădescu a 
concentrat în București JO.OUO 
d? soldați cu tunuri, țărănimea 
condusă de Frontul Plugarilor nu

— Continuare In pagi ia 4 

rat 4 zile, iar ședința solemnă de 
închidere a Primului Congres Liber 
al Apărării Patriotice pe întreaga 
țară, a avut loc într’un cadru ofi
cial, în după amiaza zilei de 4 
August a. c sub prezîdimul Sfinței 
Sale Preotului Marius Constanti- 
nescu Fanfara Pandurilor a exe
cutat marșul întitulat „Armata De
mocrată".

întreaga asistență prezentă, s’a 
încolonat apoi în frunte cu membrii 
Comitetului Central și au manifes
tat din dreptul Facultății de Drept 
București, până la sediul Organiza
ției Centrale.

Coloana de manifestanți a fost 
însoțită pe tot traseul de aclarna- 
țiuni'e întregului popor, care a dat 
astfel dovadă că se solidarizează 
alături de Organizația Apărării Pa
triotice pentru ducerea la îndepli
nire a operei de reconstrucție.

Rezoluția votată în cadrul con
gresului, cuprinzând puncte de o 
importanță capitală, redăm maijus 
în rezumat:

— Continuu.' to pag. 3 —

nimicit dușmanul comun, pentru libtr- 
l.ite.x pop larcloi.

D,. Col. Cio .olaru dâ raportul D-h>i 
Gen<.;al Popescu, .omandar Iul Co py- 
<ui II. Armata care primește defilarea

Ic 'siitcnțA rem.iic;1m pe Dr. A'- 
mășa u. prefectul județului; Maior de 
garda K ibelnluenco, reprezentanul Co
mis A'ik,te de control; Lt Col. Da- 
vid "vie, omandantu! sovi.ilc al garni
zoanei; Co’. M. hr dela Comisia de 
oulicare a 3imir-tit ultr; Av. Igre
prezentantul primăriei; dekgații Parti
dului Comunist, Partidului Social De- 
mo; ral, S hdlcatcior Uiif■, Ultimei 
r’atrioților, Frontului Plugarilor, U. F.

A. R, Apărarea P.itrlotică și cleru>, 
precum șl un numeros publ c.

Apar vitejii diviziei de gnda. In 
tu rtea se găsește P I General Opri? 
urmat de slatvl major al diviziei.

Defilează Oitașii R»g. 6 Vânători de 
munte de suh -comanda Col, Bărț Pa- 
vei, urmat de R-g 2 Vânători de 
gardă „Regina E’isabeta" de sub co- 
manJa Col. Tomesar, apoi trccc Rcg. 
0 Vânător’ de gardă sub comanda 
D im Col. Petro, ic .

Apare B*'g?da dc Arii Iede, coman
dată de D-l G-ial llies.u, Defilează 
Rtg 2 Artitcrh ■ ub comanda Cel.

Sâmbătă 11 August 1945

RELUAREA 
'ttlatlllw dlBlomatite tu 

Uniunea Sonetlcă
— ---- - .. J.‘_ SL-' v f

FJ.71T«

r au din Capitala șt Provin - 
uc se ocupă. pe la-g ca impor
tanța extr aordmată a hotărî; ii 
. .ale de Uniunea Sovietică de a 
restabili relațiile diplomatice cu 
România încă înainte de inche- 
tec ea tratatului de pace. Moti
varea acestei hotărâri a Uniunii 
Sovietice; aportul României în 
lupta c onira Germaniei hiileriste 
precum și îndeplinirea loială de 
către România a obligațiunilor' 
lucie prin convenția de armis
tițiu, a produs o impresie deo
sebita. Se subliniază cu această 
ocazie activitatea guvernului de 
largă concentrare democratică 
prezidat de Dl. D . Petre Groza 
cate prin munca sa a câștigat 
in rederea Uniunii Sovietice. A- 
ceastă încredere ca e s’a mani
festat de atâ'ea ori începând cu 
reintegrarea complectă a Ardea
lului de Nord în administrație 

' românească, prineiiberarea prizi- 
onnrtlor de război, prin acordurile 
comerciale și înființarea societă
ților româno-sovie.lce culminea
ză acuma in acest act prin care 
Uniunea Sovietică recunoaște a- 
portul nostru la victoria împo
triva forțelor hltleriste acordân- 

•du-ne. — statului învins — un 
tratament dela egal la egal.

Poporul Român plin de recu- 
noș intă pentru înalta prețuirea 
eforiunlor noastre va păși cu un 
elan nou ne calea re facerii țării 
penirn a asigura locul p? care 
îl merităm între, popoarele iubi
toare ac pace.

lonescu, apoi hece Reg. 3 Aitierl 
comandat de Co). Plscuies.u și gru
pul de ' ercetare că'ări sub comanda 
Maiorului Zidari.'.

D’pă amiază trece Di-' zia 3-a In
fanterie de sub comanda D-lul G al 
Tănăsescu.

Domnia S împreună cu statul ma
jor al diviziei primeș<e dt filarea tr ce
lor cc comand;!, care s’av distins în 
luptele dela Brașov, Sf. Ghrorglic, Tg. 
Mureș, Gherla, Zalău, forțând T sa au 
dat lupte la Tokay, Nord Miskolc, h ptă 
"pol în munții lătra Mkă cuceri îd 
importantul punct d comunicație Bies- 
novania. După forțarea râului Oron, 
au cucerit Krcmnița și Zlin — Impor
tant orașe industriale, urmărind duș
manul pâ«'ă aproape dc Praga.

Trece Reg <5 Artilerie de sub co
mand* Col. Ciochia Ion, R g, 1 Vână
tori comandat dc Col T. Manolescu 
și Regimentul 4 Dorobanți într’o ținută 
impecabilă comand t de Lt. Col, Prl- 
săceanu.

Ostașii români trec cu fețele radiind 
de bucurie, văzând frumoasa primire 
si pioala de flori, pe care publicul la 
aruncă ci: prii-oslnța celor cari au lup
tat pentru libeitate și pentru triumful 
democrației.
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Viața de partid W

Ședința publică a Partidului ComunisttâBrad
Viața

Mie curi 1 August P. C. sec{ia Brad 
a rlcut o ședință publică la care a par
ticipat un mare număr de muncitori ță
rani și 'ntelectuali.

Ședința a fost deschisă de tov. Sârbu 
care după ce lalută asistența dă cuvân
tai tov. Borca.

Tov. Borca dă o largă expunere a 
evenimentelor politice din ultima săptă
mână. Pe pian extern scoate în evi
dență Conferința dela Potsdam unde 
se depun temeliile păcii șl victoria for
țelor progresiste din Anglia unde a fost 
Instaurat guvernul laburist. Pe plan In
tern reîntoarcerea Armatelor Române 
cari s'au acoperit de glorie pe frontul 
antihitlerist și cari sunt primiți cu 
dragoste și entuziasm de populația țării.

D-i Maior Doagă din Divizia Tudor 
Vladimirt seu-Debrețin a vorbit despre 
ața muncitorilor și țăranilor în Uniu

nea Sovietică. Arată diferența mare 
’ntre viața muncitorului in statul socla- 

■ t șl în statui fascist.
Armata Roșie a statului sovietic a 

doborât fascismul și a creiat condlțlunl 
□poarelor din Europa pentru o des- 

roitare pașnică pe calea progresului.
Țara > oastrâ după 23 August a pă

șit hotărît pe acest drum.
Reforma agrară a însemnat un pas 

uriaș înainte și a 3ervit ca exemplu

pentru celelalte state din jur,
Realizările de până azi a tânărului 

regim democratic din România sunt 
periclitate de uneltirile reacționarilor șl 
a sabotorilor.

Toată populația cinstită a țării noas
tre trebue să se unească în lupta îm
potriva acestora spre a asigura reaîi-

zările de până acum șl desvoltarea pe 
mai departe.

Asistenta a aplaudat îndelung dis
cursul D-lui Maior Doagă, manifestân- 
du-și hotărîrea de a duce până la ca
păt lupta împotriva reacț’onarilor șl 
pentru făurirea României libere și de
mocratice.

Congresul Sindicatelor 
salarlajilor din 

ministere
Comitetul Executiv al Confede

rației Generale a Muncii a convo
cat pentru 28 Aug. ia București 
toate sindicatele de funcționari 
dela ministere și instituțiile anexe 
din țară pentru a lua parte la 
congres în vederea constituirii 
Uniunii salariilor din ministere A

/

/

Către toate secțiile de par
tid, comisiile sindicale ți 
organizațiile democratice 
din județele Alba-Huned,

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

Expoziția va avea loc la Petroșent.
Secflile de partid, comisiile sindicale 

șl org. democratice sunt rugate de a 
preda zia ele de perete pentru concurs 
până la data susamintltă 
turale a sindicatelor din 
din Petroșenl.

Se vor acorda premii, 
cârfi fn valoare de 10.000

Premiul II, cârțt In val.
Premiul HI, cărți In val. de 3000 lei. 
Premiul IV, cârfi In val. de 2000 lei.

comisiei cul- 
Deva sau

Premiul 1, 
lei.
de 5000 lei.

U.F.H.-ui în fruntea luptei pentru 
i reprimarea speculei, prin 

mărirea producției
Reacționarii din conducerea U. 

F. H.-uîui au căutat să saboteze 
opera de refacere a țării, nepro- 
dticând aproape nimic, sau ceiace 
produceau era vândut la preț de 
speculă.

Muncitorimea și funcționarii cin
stiți și democrați, în adunarea lor 
generală din 8 Aprilie a. c. au 
schimbat această conducere, in
staurând o conducere democratică 
în fruntea uzinei.

După ce noua conducere a pre
luat direcția fabricei, muncitorimea

1 ORGANIZAREA ECONOMATELOR
Subsecretarul! 1 S'a: al Aprovi

zionării comir că:
întreprinderi e ca mai puțin de 500 

salartițl care, date f iod condițiunile lo
cale nu și-au putut constitui econo- 
mate prin asociere sau afiliere, sunt 
autorizate a-șt constitui economale 
proprii, cu respectarea tuturor dispo- 
zițiunilor legii rv. 348 din 3 Mal 1945.

Oficiile economice județene șl mu
nicipale vor înscrie în registru econo- 
matelor, înființat sp- cial în aceri scop 
și economatele const tuite în confor
mitate cu dispozițiile de mai sus.

Pentru o urgentare a funcționării a- 
cestor economate, simpla înregistrare 
a cererii de înscriere în registrul eco 
Tomatelor dă acestora dreptul de a 
activa, urmând ca ulterior să se facă 
/erificarea actelor prezentate.

Listele date de întreprinderi, cuprin
zând numărul salariaților și al mem
brilor familiilor lor, se vor întocmi pe 
răspunderea patronilor, sub suprave
gherea 
Unite.

Spre 
nări șl
în econom rle, salarlații și membrii fa
miliilor lor vor prezenta buientinul de
la Biroul Populației Iar în București, 
pe lângă acest buletin, vor prezenta și 
dovada de rămânere fn Capitală.

Economatele vor viza buletinele șl 
dovezile cu mențiunea: „Este înscris* 
fn Economatui..,. la nr. .

Comisiuoii locale a Sindicatelor

Cele mai aspre sancțiuni se vor a- 
pliaa celor vinovați de înscrierea sa
lariaților sau a membiilor familiilor lor 
în mai mu te tconomate.

Pentru o bună funcționare a econo- 
matelor, oficiile economice județene și 
muuiclpaie vor cahbora în deaproape 
cu organele locale ale Confederației 
Generale a Muncii,

La repartizarea articolelor pe eco
nomate prin Ofi iul economic jude
țean 3au municipal va asista și un 
delegat al Comisiei locale a Sindicatelor 
Unite din localitatea respectivă

Comisiuni mixte formate din unul 
sau doi Inspectori ai Subsecretariatului 
de Stat al Aprovizionării și din dele
gații comisiilor sindicale locale vor 
verifica pe județe și municipii dacă în
treprinderile au înființat economate șl 
dacă le aprovizionează permanent.

întreprinderile care c ntrivln legii li 
3e vor încheia acte 
cată conform kgil 
mic. O copie după 
constatare înaintat
trimisă Subsecretariatului de Stat 
Aprovizionării.

Repartizarea 
conomatdof se 
secretariatul de 
prlntr'o comlslune compusă din; 
repezentant al Confederației Generale 
a Muncii, Directorii economatelor șl 
Directorii de resort ai departamentului, 
sub președinția Secretarului General.

comi
ți nu 
putea

a se ?vita dublele 
pentru a se verifica

aprovizlo- 
înscrierile

de dare în jude- 
sabotajului econo- 
procesul-verbal 
parchetului va

de 
fl 
al

articolelor destinate 
va face de către Sub- 
Stat al Aprovizionării, 

un

e-

Comisiunea nu va lua în conside
rare cererile de repartizare de produse 
înaintate de întreprinderile care nu și- 
eu constituit legal economafe și nu au 
prezentat dovada eliberării de Of ciul 
economic județean sau munic'pai res
pectiv, i are să ateste că a înregistrat 
economatui în registrul special.

Orice cererea adresată acestei 
siuni va fi întocmită pe produse 
global, căci urmai astfel se va
asigura o rapidă rezolvare a cererilor 

in cerere se va specifica în același 
timp numărul funcționarilor, numărul 
muncitorilor și numărul membrilor fa
miliilor lor — flecare categorie sepa
rat — cari sunt aprovizionați prin e- 
conomat.

Aprovizionarea economatelor făcârt- 
d i-se prin repartizări de cote acor
date de aceste comisii, nici o livrare 
de articole raționalizate sau reglemen
tate nu se va face economatelor do 
către fabrici decât în baza autorizații
lor date de Subsecretariatul dc Stat 
al Aprovizionării Ca atare economatele 
se vor adresa direct fabricilor numai 
în baza autorizațiilor primite

Oficiile economice județene șl mu
nicipale sunt obligate să trimită de 
urgență rapoarte asupra constituirii e- 
cotiomatelor, însoțite de dosarele fie
cărui economat în parte, spre a se 
putea păși de îndată la întocmirea 
planutui general de aprovizionare.

întreagă a trecut la muncă — mă
rind producția din zi în zi — câșt - 
gându-și și drepturile de care 
au fost frustați de regimurile fas- 
cisto-dictatoriaie, prin aplicarea 
contractului colectiv de muncă.

Despre înfăptuirea mărirei pro
ducției s’a arătat în nenumărate 
rânduri în coloanele acestui zier, 
care luptă pentru libertate și pen
tru drepturile clasei muncitoare.

Dar producția la U F. H. nu 
s'a mărit pentru a face stoca] de 
mărfuri cari urmează a fi specu
late.

Produsele U F. H.-uiuica: țagle, 
oțeluri diferite, tuburi, fontă, tuce- 
rie casnică și comercială, precum 
și diferite feluri de uneife agricole, 
s’au pus în vânzare fa prețurile 
maximale-oficiaie și s’au distribuit 
populației și diferitelor industrii.

lată cifre care vorbesc singuref 
Vânzări luna III 1945: 352.700 000 
lei. Vânzări luna IV 1945: 
704.800.000 let.

Acestea sunt realizările mur.c. 
lorilor dela U F. H. cari prin mă
rirea product ei ajută la opera de 
refacere a tării, reprimând prin a- 
ceasta și specula, care este între
ținută de reactiune în fruntea că
ruia se află Maniu și Brătianu cu 
clica lor de moșieri de către care 
sunt plătiți pentru a desorganiza 
economicește tara.

Luptând contra speculei, elimi
nând speculanții — prin mărirea 
producției — ajutăm la opera dQ, 
redresare economică a țării, în 
care fiecare om al muncii va duce 
un trai mai bun intr’o Român e 
liberă și democrată,

Sfoer.escu Teodor

F «„ZORI HOI
Reg. Va ea-JIulul a P. C. R.

Aparft Marți, Joi și SâmbAtA
Abonamente:

Pe 3 luni 1200 lei
Pe 6 luni 2400 lei
Pe 12 luni 4800 lei

Pentru Instituții șt i frep. 10000 lei
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Cetățeni, demascând pe speculanți vă îmbunătățiți traiul!
Primirea armatei române . 
victorioase la Baia*de*Cri$ X 

drept omagiu acelora ca'e au luptat 
pentru libertate și progres.

La ptopunerea Partidului Comunist 
— prin tov. BalIJa V. — Dl. Colonei 
Comandant 3probă ca seara săaibeloc 
o petrecere ia care să ia parte atât

In tiua de 2 August a. c. a trecut 
prin Baia de Criș, Regimentul 36 In
fanterie din Brăila.

In fruotea ucltițli apar • comandantul 
unității fiind primit de către notarul co
munei — Nicolae Bâca care prin câ
teva cuvinte elogiază faptele strălucite 
de arme aie Armatei Române alături de 
Armata Roșie. C mandantui unității 
răspunde mulțumind pentru elogiile a- 
d.se tocheind că voința ostașilor ro
mâni — cari au luptat pentru distru
gerea fascismului — este de a se re
integra cât mai repede ’n opera de re
facerea țării, îndeplinindu-și astfel da
toria până la sfârșit.

in fața autorităților a comandantului 
lor și a Intregei popuiații, ostașii 'egl- 
mentul.l defilează sub ploaia de flori, 
re care întreaga asistență le aruncă

Scrisoarea copiilor din Cugir. adresată 
copiilor din coloniile de vară ale 

Apărării Patriotice
Dragi copil,

Războiul crunt care s'a abătut 
fi asupra scumpet noastre Patrii, 
a lăsat pe mulțt dln.tr* uopli 
neamului nostru orfani de pă 
rinți și fără nici an sprijin.

Cunoscând dur&tile in cari vâ 
sbatețl, n d copil de la școala pri
mară de stal Nr, 1 din comuna 
Cuglr jud Hunedoara, am în
țeles să renunțăm la banii ce ni 
iau oferit părinții noși'l pentru

închiderea coloniilor de vară ale Hpărării
Patriotice din Săcel-Pădlșa J
e de vară din Să- ta și mai mult alianța dl)

fru-
Lo coloniile de vară din 

cel-Pdclișa, a avut loc o 
moașă serbare pentru închiderea 
seriei a l-a a coloniei de vară.

Oaspeții sosesc ’âid pe rând 
d.n cele mat îndepărtate comune 
precum șl delegații P. C, Apă
rări Patriotice și O.T P R.-ulul 
din Hațeg.

La orele 17 începe programul 
care este în întregime txecutat 
de copdi ce au stat în colonie 
sub conducerea prietenei Porum- 
hescu, d ia colonia Săcei

După terminarea programului, 
prietenul Boticlu, din partea 4. 
P Hațeg, prin câteva cuvinte a- 
rală rolul important ce i’a avut 
Apăiarea Patriotică, în înfiin
țarea acestor colonii, în care 
copiii muncitorilor au petrecut 
atât de bine, recuperând forțe 
noul.

Ia cuvântul delegatul Parti
dului Comunist, scoțând în evi
dență dragostea cu care au fost 
primiți acești copii de muncitori, 
de către plugarii din comunele 
învecinate, cimentând prin aceas 

ostașii armatei cât și populația. Totul 
a decurs îutr’un spirit democratic și 
prietenesc.

De remarcat este munca depusă de 
P. C. pentru organizarea și buna reu
șită a serbărei precum șl bogatul bu
fet ce a fost distribuit în mod gratuit 
ostașilor, dârd ocazie astfel inkegei po
pulații să-șl manifeste toată recunoștința 
acelora, cari ne-au scăpat de jugul hi
tlerist, luptând până la nimicirea defi
nitivă a fascismului alături de Armata 
Roșie, contribuind prin aceasta la cl.be 
rarea popoarelor.

distracțiile noastre, bani pe cari 
■-am auunut cu toții la un loc, 
realizând suma d lei 1200 (Una 
mic două sute) și pe cari vi- i trimi
tem cu toată căldura in milor noa
stre, pentru complectarea in 
parte a lipsurilor voastre.

Vă asigurăm că ne vom mai 
gândi la voi și pe altă cale în 
viitor, rugâridu vă totodată să 
primiți, tontă căldura dngostei 
noastre de eonii, 

ta și mai mult alianța dlhtre 
muncitor și țăran.

In numele părinților copiilor 
ce au fost în colonie, vorbește 
delegatul A P Lupem. care 
mulțumește pentru îngrijirea ce 
s'a dat micuților, asigurănl că 
muncitorimea va depune tot e- 
fortul pentru reconstrucția țării, 
în care vom duce un trai mai 
bun.

/ înființarea A. P. L. U. 5.-ului la Baia-de-Criș
In ziua de 28 Iulie a, c , a luat 

ființă secția A R L.U.S. Ia Baia- 
de-Cr'ș.

In afară de delegații A R L.U.S. - 
lui din Brad au participat intelec
tualii din Br> ia - de-Criș, Intr’un nu
măr foarte mare.

După ce se deschide ședința, 
arătându-se scopul urmărit de A. 
R.L U S și dându-se îndrumările 
administrative și de constituire se 
trece la alegprea comitetului care 
este aprobat în unanimitate de

întreg poporul român, trebuie concen
trat fn lupta pentru refacerea țării fi 

lecuirea rănilor de războlu
Urmare din pag. l-a

Rezoluție
Victoria strălucită obținută de 

armatele aliate in colaborare cu 
Armata Română, deschide țării 
noastr.e largi perspective de propă
șire socială, economică șl culturală. 
Odată victoria obținută, nu trebuie 
să credem că totul a revenit la 
normal. Războiul hitlerist a brăz
dat pe trupul țării noastre răni 
adânci și grele: regiuni Întregi ale 
țării, Moldova, Ardeal, Maramureș, 
au rămas ruine și scrum, bântuite 
de molime și mizerie.

Iată moștenirea lăsată de hitle- 
riști, care nu ne lasă nici-o clipă 
de răgaz, nici-o clipă de odihnă.

Intrăm într’o bătălie aprigă șl 
Încordată.

Tot elanul, tot devotamentul, 
toată dragostea noastră față de 
popor, toată experiența câștigată 
in luptă, le vom unii intr’un efort, 
pentru lecuirea acestor răni prici
nuite de războiu

„Totul pentru lecuirea rănilor de 
războiu", lozinca centrală a Con
gresului, poată fi Înfăptuită prin 
organizarea temeinică a unei vaste 
acțiuni de asistență socială.

Programul general de muncă al 
asistenței sociale are ca scop să 
contribuie la efortul Guvernului in 
marea operă de refacere a țării.

1. Asistența copilului este una 
din cele mai arzătoare probleme, 
din opera de refacere a țării.

In acest scop se vor creia că
mine de zi, cămine de orfani, cen
tre de reeducare, colonii, cantine și 
a organiza o puternică asistență in 
mediul familiar.

2. Răniții, invalizii, văduvele și 
orfanii, trebuie să simtă că acum 
când războiul a luat sfârșit jertfa 
lor n’a fost zadarnică. Noi vom fi 
alături de ei, le vom creia posibi
lități de încadrare in viață.

3. Deportați! Întorși din lagărele 
morțil, să simtă că se Întorc ca 
oameni liberi într’o țară liberă și 
democratică. Să le acordăm un 
larg sprijin, creeând cantine, spi
tale, cămine etc.

Sinistrații regiunilor distruse de 
urgia războiului hitlerist, in special 
cei dela țară, trebuie ajutați să-și 
reclădească căminele distruse.

Succesul acestei uriașe opere de 
reconstrucție, este strâns legat de 
crearea unor secțiuni bine înche
gate, capabile să cuprindă și să 
înfăptuiască marile noastre sarcini.

Toate organizațiile, toți cetățenii.

întreaga adunare.
Comitetul A. R. L. U. S., secția 

Baia-de-Criș se compune din ing. 
Bruno Romoșan, președinte, print- 
pretor Turneu Nicolae vicepreșe
dinte, Victor Romoșan secretar, 
C Torneanu casier, Ballța V. 
Secretar de ședință, T. Micluța, 
Stanciu D , Croia Ion cenzori, 
membrii: Spătaru loslf, Cristian 
Eugen, Lup Petru, dr. Sabin Riș- 
cuța, dr. Axente Tămaș, preot 
Tisu Iosif șl Bâca Nicolae, notar. 

toți patrloțll cinstiți, trebuie să-șa 
încordeze forțele, pentru ca îm
preună să devină constructorii unen 
vieții mai bune, unei luni noul.

Nimeni nu trebuie să se dea la o 
parte!

Din munca noastră fără pregeL 
sprijinând din toate forțele opera 
uriașă de reconstrucție a guvernu
lui Petru Groza, să facem în locui 
rănilor de războiu, suferințelor,, 
lipsurilor, să răsare o viață nouă., 
plină de progres, libertate și bu
nătate, ștergând toate urmele unui 
războiu cumplit. „Total pentru vin
decarea rănilor de războluu.

Rep. NYUSSU PREDA

Primăria orașului reș de județ Deva 

Nr. 4408, din 31 Iulie 1945.
Publccațlune

Toți proprietarii de oi, cari au 
dela 4 la 10 oi, sunt obligați a 
preda centrului de colectare câte 
700 grame lână, după fiecare oaie.

Proprietarii cari au peste 10 oi, 
vor preda câte 1200 grame de 
fiecare oaie.

Cei ce au mai puțin de 4 ol 
nu sunt obligați a preda lâna.

Lâna se va preda nespălată și 
se va plăti Ia prețul stabilit de 
minister.

Dupăce a predat cotele fixate 
după fiecare oaie, proprietarul are 
dreptul se rețină pentru nevoile 
gospodăriei sale o cantitate de cei 
mult 5 kg. lână nespălată.

Lâna ce întrece peste colete 
fixate a se preda și peste canti
tatea de 5 kg. reținută pentru 
nevoile gospodăriei, se va preda 
deasemeni oficiului de colectare, 

Nimeni nu are voie să vândă 
lână altor persoane.

Proprietarii din Deva și Sânto- 
halm, vor preda lâna la Banca 
Federală Deva, strada 23 August 
care este colectorul oficial pentru 
județul nostru.

Termenul de predare este până 
la data de 31 August 1945.

După predare, fiec re proprie 
tar de oi, va prezen’ i la primărie, 
serviciul aprovizionar I, dovada de 
predare primită d?la colector, 
p. Primar, ss. Igna

p. Secretar, s? SA .timbream

După constituire vicepreședin
tele secției A R L.U.S. Brad prin 
cuvinte călduroase urează spor Ir 
muncă, tinerei organizații

Președintele secției Baia-de-Crti, 
în încheiere mulțumește pentru a- 
tențiunea acordată, în numele în
tregului comitet, cerând o colabo
rare sinceră pentru atingerea sco
pului acestei organizații, care vi 
cimenta adevărata prietenie intri 
poporul sovietic și cel român.
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M S. Regele Mfhei I. 
a decorat pe Mareșalul Malinovskișl 
alți 29 generali sovietici cu ordinul 

Mlhai Vlteazu clasa I, llv III.

Mesagiu! Mareșalului Montgo- 
mery aderesat poporului German

Monitorul Oficial a publicat 
decretul prin care M. S. Regele 
a binevoit a conferi Ordinul Mhai 
Viteazul cl. 111., II., I. Mareșalului 
Uniunii Sovietice, Malinovski Ra- 
dion pentru modul victorios cum

Ecoul produs de Comunicatul 
Conferinței dela Berlin a celor Trei Puteri 

în Uniunea Sovietică
Monstruo-ul pnico'. care încă atât 

de recent amenința lumea a fost îm
prăștiat definitiv. Victoria objlnută a- 
• upra fascis nului îaebuoit a apărat 
la Conferința dela Berlin a celor trei 
(taie în toată măreția sa gigantică. 
Germaniei care a c pitulat I s’au im
pus cooditiuni ce vor face pentru vecie 
imposibilă renașterea Imperialismului 
german în orice formă făți$ă sau ca- 
rrcflatâ fn hotârftile Conf'rinț’i au 
fost exrrimate clar intențiile cflor trei 
state mari democratice d a da pnpt- 
r- lui german posibilitatea de a-și res
tabili viața viitoare pe baze democra
tice șl pașnice cu tnată vina atât de 
grea a acestui popor în fața întregii 
«meniri. Colaborarea prietenească a 
celor trei state învingătoare șf-a găsit 
expresia strălucită In timpul C mferin- 
eel dela Berlin. In fața omenirii apare 
perspectiva sigură a desvoltării pașn'ce 

a condus armatele române în 
lupta corra dușmanului comun și 
pentru eliberarea Ardealului de 
Nord. Cu această ocazie au mai 
fost decorați un număr de 25 ofi
țeri generali sovietici.

șl fructuoase pe drumul spre o nouă 
societate liberă și democrat’că. In mâi
nile fasciștilor, chiar și tehnica și știința 
au devenit un izvor de suferințe și 
distrugeri nemaipomenite. De azi îna
inte lumea a căpătat o speranță că a- 
ceasti nu se va mai rtpefa șl că știin
ța și t hni.a vor deveni iar factori 
puternici ai fericirii și bunei stări a 
oamenilor.

Citind comunicatul asupra Conferinței 
deia Berlin, popoarele Uniunii Sovietice 
îșl îndreaptă cu îccunoștmță nemăr
ginită ochit spre scumpa Armată Roșie 
și marele ei conducător, tovarășul 
Stalln, care a adus Patria noastră la 
glorie și măreție.

Președintele Academie! de Științe a 
U R. S. S.

Academician S. /. ','AV/LOV
(TA SS)

Mareșalul Montgomery șefuZmi- 
litar în zona ocupată de trupe e 
englez a adresat prin radio un 
mesaj poporului german în care 
printre altele spune: Se împlinesc 
3 luni de când trupele aliate au 
ocupat zonele lor n Germania, 
trupele germane dezarmate iar 
distrugerea național socialismului 
este în continuate. In acest timp prin 
zionerii au fost împărțiți în grupe 
pe specialități din care mulți au 
fost lăsați la lucrul lor iar alții 
urmează să fie lăsați pentru a 
putea întră în producție. Am fă
cut totul pentru a apăra poporul 
german de boli și foame. Acum 
urmează faza a doua a ocupației.

r» ȘTIRI SCURTE
• Odată cu stabilirea legăturilor diplomatice cu România, U.R.S.S. 

a reluat legăturile diplomatice și cu Finlanda, Două baze aeriene care 
au fost puse la dispoziția guvernului sovietic conform convenției de 
armistițiu au fost redate Finlandei.

• Cari Herman Frank fost gauleiter în Boemia și Moravia a fost 
— predat la cererea guvernului Ceho-Slovac — de trupele americane, 
autorităților Ceho-Slovace.

• Primul Ministru al Chinei Di. Soong și noul ministru de externe, 
au sosit la Moscova pentru a continua tratativele cu guvernul sovietic, 
care au fost întrerupte înainte de începerea conferinței dela Berlin.

• Catolicii italieni sunt pentru republică. Astfel se zvonește că 
Regele vrea să părăsească țara înainte ca divergența să aibă loc 
între dreapta și cei de stânga. Moștenitorul tronului Prințul Umberto a 
declarat că nu vrea să se ajungă la un război civil.

• Guvernul Belgian remaniat a declarat că va ține alegeri în Mar
tie 1946. Au hotărît deasemenea să ceară Națiunilor Unite ocuparea unui 
teritoriu In Geimania despăgubire pentru stricăciunile cauzate de război.

• O delegație de muncitori dela calea ferată din Jugo-Slavia sunt 
de câteva zile la Mosoova. Ei au luat parte la serbările muncitorilor 
dela calea ferată sovietică care au avut loc la 5 Aug. a. c.

Pe cât siguranța militară o va 
permite, vom ajuta poporul german, 
să-și formeze sindicate libere, par
tidele democratice vor putea func- 
țioo in toaiă zona britanică iar 
în locul funcționarilor naziști care 
au fost înlăturați vom inși ala 
oameni democrați. Justiția, edu
cația copilor va ii refăcută pe 
baze noi. Știm că iarna ce vine 
va fi grea, vor lipsi alimente, 
cărbuni, posibilitățile de transport 
dar vom face iotul ca să ajutăm 
poporul german, care va trebu’ și 
el să-și recâștige curajul pentru a 
se putea ajuta singur să iasă din 
greutățile actuale,

„Cu puteri unite să făurim un viitor 
mai bun poporului întreg**

— Urmare din pag. l-a —

sa amestecat In acest joc, așa 
cum îl asigura pe Rădescu dom
nul Mar j, că țâranii vor fi alâ-
■ uri d* Ma> mult, țăranii au 

p it al tu i e proletariat, inlă
* ;rând a tf ' răcboiul civil pe care 
t ac o- h vrut să I deslânțuie 
la i ■ in țn ..

ni 'u ' . n numai paralel cu
?role! rihtul mvergent și cele 
d ,«uă c; se se vor întâlni. Noi

re să Jspară deosebirea între 
sat și oraș să ducem la sate lu- 
rr nă și civiiziție. Mecanizarea 
agri’uiturii este încă o dovadă că 
interesele noa ^e merg conver
gent cu ale proletariatului și prin 
care cu un efort minim vrem să 
obținem rezultate inzec’te.

Reacțiunei în frunte cu Manm 
șî Brătianu caută sl înșele țără
nimea spui Arid că v’a fi băgată 
•n colhoz, desfacerea proprietății, 
etc., dar partidul comunist nu nu
mai că nu v- luit pământul, din 
?cntră a luptat pentru Improprie- 

tărirei plugarilor. Ambele catego
rii de muncitori dela sate și orașe 
fac ape! la intelectualitate să vie 
alături de ei in luptă ca prin 
puteri unite să putem făuri 
un viitor mai bun poporulr întreg.

A N U h T
Ss caută p’jitrn cumpăram < insta

lație complect* de m'oră minus m «torul 
ș1 cadirea. cu o c^eacitat? d< măcinare 
de r a IC'OOQ kg'. grâu în 24 ore.

Ole te ’.i ziar b Nr.804l.

La încheierea edît ei.

U.R.S.S. a declarat răzbii Japoniei
La 8 August 1945 cnminrnl pono

rului pentru afacerea Ext rnă al U. R 
S. S-, Moloh v a primit p- smhasalo- 
r I Japoniei h Mos«tva ^ruia i a co 
munlrat hit’rlrea gnvernu’ui sovirtic 
de a decla:-’' război Japoniei. In decla
rație printre altele se spune că după 
refuz >1 capitulării necondiționate a Ja- 
pon'ei, acesta c*;te ut icul mijloc capi-

Irrprli. erți jod Fh ne..oara — Deva 688-1945

„Somb i atomică" 
a cauzat îngrijorări guvernului japonez

La Washington șî I ondra a fost 
dat publicității un comunicat prin 
care se anunță aruncarea în luptă 
împotriva Japon e1’ a „bombei a- 
tomic a cate are un efect însbăi- 
rrântător. Aceasta bombă care 
este compusă d n uran si apă 
grea a fost mai întâi întiebuințatâ

bil să apropie pacea ș s« scutească fț 
ropo; il Jiponer. de jeitfe inutile. Sta 
rea de război Intră i;i v g «are la 9 
Aug «st 1945

In 'ceeașl zi d-l Molotov a p Imit 
pe ambasad© ii Marri Britanii, Statelor 
Unile ți Chinei, căreia le-a cdTnunisat 
hotărî.ei guvernului sovieti*

în Mexico pe un teren pustiu. 
Efectul bombei s’a simțit ia 5t>0 
km. depărtare. Primul oraș Japonez 
care a fost bombardat se afla 
după două zile încă acoperit de 
nori de fum așa că nu se pot 
încă preciza stricăciuni e cauzate. 
Acum se cunoaște < ă uitimaful 
cate a fost adresat Japoniei dela 
Potsdam și pe care Japonezii l-au 
respins cu atâta ușurință a fost 
dat chiar pentru a ocroti poporul 
Japonez dela grozăviile pe cari le 
va cauza această nouă armă. Gu
vernul Japonez a fost convocat 
pentru a lua hotărîrl importante 
în legătură cu noua situație creată 
de bomba atomică. E demn de re
marcat că noua armă a fost in
ventată de doi berlinezl oaxi au 
trebuit să părăsească Germaniâ 
lui Hitler după 1933. **


