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Cerem cu toată hotărârea încadrarea uzinelor 
„Astra" Orăștie la Regia Autonomă C. F. R. X 

Moțiunea votată de salariapi uzinelor „Astra" Orăștie
Dorința muncitorimii conștiente pen

tru a contribui cu max mum de efort 
la refacerea țârii ne o dovedește și adu
narea generală extraordinară a sindi
catelor .Astra" Orățtie din ziua de 16 
August a. c.

In această adunare extraordinară sa- 
larlațil au cerut transformarea uzinei 
în mdus ric de pace din industria de 
războlu și tr ccrra uzinei sub condu
cere» C F.R.-ulut.

Cu această ocazie au luat cuvânt tov. 
Danciu Petru, secretar al sindicatului 
„Astra" Oră știe care a arătat că și 
muncitorimea uzinelor .Astra" din Bra
șov și Arad au pornit o acțiune pen
tru încadrarea lor la R. ga A tor.oir.ă 
» C.F,R.-uiui.

Au mai luât cuvânt tov. Constanti- 
nescu delegatul uzinelor, .Astra* din 
Brașov, Tov, Kovacs delegatul uzine
lor „Așira" Arad, tov. Mayer din par
tea funcționarilor „Astra" A.ad, tov. 
ing. Volculescu în numele funcționari
lor „Astra" Orăștie și tov. M;haț din 
partea Partidului Comunist secția Orăș- 
tie, care printre altele a arătat că ho
tărârea lor de a transforma uzina în 
industrie de pace este o hotărâre justă 
și patriotică și această hotărâre va fl 
susținută de întreaga muncitorime sin
dicalizată.

Ca încheere tov. Mlhaț a *pus: ce
rem Confederației Generale a Muncii 
să susțină cererea noastră de încadrare 
în Regia Autoromă C. F. R„ de oarece 
noi considerăm că numai sub condu
cerea ei randamentul nostru va putea 
contribui din plin la refacerea econo
mică a țării șl tot odată interesele noas
tre vor fi just apărate.

La expunerea tovarășilor, muncitorii 
in unanimitate au votat următoarele 
moțiuni:

MOȚIUNE
Noi, muncitorii șl funcționarii Uzine

lor „Astra" Orăștie, întruniți în adu
nare generală extraordinară ustăzi 16 
August 1945, fii id pe deplin încr^dlc- 
țați că toate eforturile și elanul nostru 
de muncă pentru transformarea Uzinei 
noastre dela producția de răsboiu la 
producția dc pace, se isbesc de rezis- 
tenți șl wa credință ;■ Direcțiune! 
Generale, care până astăzi ne-a lipsit 
total de o asistență technică șl mate
rială, cum noi înțelegem ca alături de 
țoală muncitorimea românească să adu
cem p in munca braț-'lor noastre șl 
prin priceperea noastră, o întrebuințare 
cât mai rapidă în economia Țării, cum 

noi nu înțelegem să ne lăsăm colegii 
pe dramuri victime al unor intenții 
obscure și subversive, cum noi nuințele- 
g m ca bunele noastre intenții să fie stăvi
lite in exuberanța și sinceritatea lor d 
sedușii clicilor politicianiste reacționare.

Cerem cu toată hotărîrea încadrarea 
Uzinelcr „As.ra" Orăștie la R-gia Au
tonomă CFR, respectâudu-se vechimea 
fiecări i angajat.

Cerem Confederației Generale a 
Muncii și întregului guvern să susțină 
cererea noastră de încadrare ia Regla 
Autonomă CFR, sub a cărui conducere 
avem credința fermă că vom găsi fă
gașul prielnic, in caie dragostea noastră 
de muncă s?> se poată manifesta ne
stingherită pentru binele Ță.ii și a tu
turor.

Vom lupta contra tuturor celor ce 
ver încerca să distrugă unitatea sin
dicală.

Vom sprijini cu devotament guver
nul de la’gă concentrare democratică 
Dr. Petru Groza.

Vom susține cu tărie ideia solidari
tății inter naționale a sindicatelor din 
toată lumea, respectând în totul direc
tivele Confederației Generalo e Muncii.

Urmează semnăturile.

Moțiune către Uniunea 
Muncitorilor C. F. R.

Noi, muncitorii și funcționarii 
din Uzinele „Astra" Orăștie, ne- 
înțelegând a continua să fim în-

J A P O NI a
ci capitulat necondiționat

Radio Moscova anunță: 
întreaga presă sovietică a pu 

blicat comunicatul cu privire la 
capitularea necondiționată a Ja
poniei. Popoarele iubitoare de li
bertate unite în lupta împotriva 
dușmanului comun pot privi cu 
satisfacție această victorie. Ar
mata Roșie își va perfecționa 
forțele militare șl va rămâne 
și în viitor un reazâm al libertății 
popoarelor.

Dat fiind că se pune întrebarea 
cu privire la capitularea Japoniei 
Generalul Antonov, șeful n.areki 
stat major al armatei roșii preci
zează. Comunicatul asupra capi- 

șelați în dorința noastră de a 
munci Cinstit și rodnic pentru re
dresarea economică a Țării, și ne- 
ințelegând ca dragostea noastră 
de munca să se izbească în con
tinuu de rezistența tendențioasă 
a direcțiunii generale .Astra" Bu
curești, ne-am întrunit astăzi, 16 
August 1945, în adunare generală 
extraordinară, hotărând în unani
mitate următoarele:

încadrarea imediată a Uzinelor 
„Astia" Orăștie la Regia Auto
nomă C. F. R.

Dorim să facem parte din ma
rea massă muncitoare a C. F. R.- 
iștilor.

Dorim să muncim cinstit și să 
luptăm contra tururor celor cari 
sabotează producția și refacerea 
economică a țării.

Vom lupta pentru susțineiea gu
vernului poporului Petru Groza.

Trăiască Uniunea Muncitorilor 
C. F. R.

Tiăiască tov. ministru Gheor- 
ghiu Def.

Trăiască Confederația Generală 
a Muncii.

Trăiască guvernul Dr. Petru 
Groza.

Orăștie, 16 Aug. 1945.
Urmează semnăturile.

tulăril Japoniei făcut de împăratul 
Japoniei in ziua de 14 August 
este numai o declarație generală.

Se va putea considera că for
țele armatei ale Japoniei au capi
tulat numai când împăratul va da 
ordin de-a înceta rezistența și 
de a depune armele și când a- 
ceastă prtdare va fi pusă real in 
practică. Forțele armatei roșii își 
vor continua operațiunile ofensive 
împotriva Japoniei până la înceta
rea oricărei rezistențe. Dealtfel 
Radio Londra a anunțat că și în 
Bn mania Japonezii continuă să re
ziste.

Să fim
VIGILENȚII /

lncăedată reacțiunea manlstă, și-a 
arăttit adevdfata față. La Cluj; nas 
ptpsrul /u îtttrtmft jtenfhi a salata 
eroicele trupe române, reîntoarte depe 
frontul antihitlerist, elemetite criminale 
reacționare, înglobând rămășițele fas
ciste, au provocat incidente sângeroase. 
Acute acte ostile la adretsa poporului 
s’au soldat cil pierderea a măi multor 
vieți omenești.

Iarăși a curs sânge din cauza lui 
Mania, par’cd n'au fost destule sufe
rințele acestui popor. Reacțiunea ma
nlstâ, turbată de aspectul libertății 
câștigat de popor la] t Martie, vrea 
să împingă din nou țatti și poporul ta 
nenorocite. Mania, autorul metal ăl 
crimelor dela Lupeni șt Qrlvița, patro
nul Gărzii de Fier, susținătorul lai 
Antonescu șl protectorul lui Râdesca 
ar vrea să încătușeze din nou poporul.

Dar poporul nu mal rabdă mârșă
viile acestor reacționari. La Cluj, din 

ordinul dlul General Vastllu-Râșcann 
și al tov. Teohart Georgescu, au fost 
arestați capii bandei de criminali, în 
frunte cu Emil Hațeganu, vechia reac
ționar din anturajul lul“Manlu.

Sângele nevinovat vărsat la Cluj din 
ordinul lui Manlu cheamă poporul la 
luptă împotriva re acțiunii.

In această perioadă grea, prin care 
trece țara, când poporul este încleștat 
în marea bătăile pentru reconstrucție, 
trebue să fim vigllențl, ca să înăbușim 
din fașe orice încercare a reacțiunll, 
de a turbura ordinea Internă, ee ar 
duce la haos economic șl la m de
zastru politic.

întregul popor, strâns unit în jurul 
guvernului său democrat, va lovi de- 
acum înainte fără cruțare în reacțio
nari și fasciști.

In această privință ne stau mărturie 
cuvintele rostite de tov. Teohari Oeor- 
gesca la înmormântarea victimelor a- 
greslunll dela Cluj. „Acești aderenți — 
a spus Teohart Georgescu — șl susți
nători al lut lullu Manfrt, care au dus 
țara la marginea prăpastiel înainte de 
6 Martie, au continuat și de atonei să 
uneltească din umbră șt nu vor să de
pună armele. El caută să compromită 
armata, să provoace ură șl desbinare 
între popoare. Nu trebue să credem, 
că Incidentul din Cluj înseamnă creș
terea forțelor fascismului, sau că cer
curile reacționare formează un adevărat 
pericol. Aceste uneltiri sunt ultimele 
svârcollrl ale lor șl toate încercările 
lor viitoare sunt condamnate să dea 
greș. Poporul trebue să fie totuși a- 
tent șl vigilent șl să lupte împotriva 
uneltirilor, care caută să compromită 
șl să saboteze opera guvernului. Tre
bue să ne gândim permanent la fap
tul, cu Guvernul Dr. Petru Groza este 
guvernul ales de popor șl acest gu
vern se angajează a duce lupta îm
potriva fascismului până la capăt, va 
apăra drepturile șl libertățile popoa
relor șl va face totul pentru folosul 
și binele marilor masse populare. In 
ceiace privește autoritățile în subordine, 
ele sunt puternice șl au autoritatea ne
cesară de a pune capăt tuturor unelti
rilor fasciste".

«Luptătorul Bănățean
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Câteva momente din coloniile de vară Săcel, Păclișa și Voevod
- Pleacă o serie... Vine alta. 1800 copii de muncitori în vlllglatură

M apropiem de Țara Hațegului. 
Drumul șerpuiește ca un bictu printre 
Jtolde tnâlțânda-se parcă spre masivul 
vâff al Retezatului la}poalele căruia se 
italțd frumoasele castele din Săcel șl 
Păcllșa, care deacum șl-au primit cea 
mai frumoasă Interpretare, colonii de 
vară pentru copil muncitorilor.

Pleacă seria I-a 
Copii au pregătit o serbare 

de despărțire
Timpul este frumos șl liniștit. Soa

rele trimite razele sale de sub nori și 
laminează micii copilași care sburdă 
veseli în junii scenei improvizate pe 
covorul de verdeață. Sosesc oaspeți 
dia comunele din jur, țărani șl [france, 
școalele primare, tineretul progresist șl 
alte organ iz iții democratice. Rămânem 
■imiți de programul artistic ce ni se 
desfășoară.

Mergem mal departe spre Voevod, 
Suntem in Petroșani, în depărtare se 
aăresc 
colonia 
șteaptă

al muncitorilor**. Pe peron curg la
crimi... Sunt lacrimi de bucurie. Plouă, 
dar ploaia nu-i interesează acum. Bu
curia lor nu are obstacole. Cântă. Tre
nurile pornesc. Unul înspre Voevod 
iar celelalt spre Țara Hațegului Spin
tecă ogoarele. Țăranii sunt la câmp. 
Pun mâna streșină la ochi șl ne flu
tură câte-o năframă, Simt și ei bucuria 
copiilor. Prin gările pe unde trecem 
vedem atârnate lozinci: „Copii sunt 
viitorul neamului** sau „Totul pentru

refacerea tării".
Pe porțile coloniilor, într’un cadru 

de flori și brazi atârnă u 1 „Bine ați 
venit**. Educatoarele i-au și luat în pri
mire. Gongul sună ora masei. Came
rele cu pături și cearceafuri noi îi a- 
șteaptă pentru ca a doua zi să înceapă 
adevărata viață unde își vor p rtea 
scutura aurul copilăriei in zâmbete și 
voie bună fără a mai purta grija ne
voilor.

CORNELIU BUDA

X

munții pe a căror coloană e 
de vară „Voevod“ copii 
tot cu • serbare.

ne a-

Vine seria Il-a
„Muncitorii ridică producția, 

nui ajută copiilor** am desprins 
lozincă care era purtată de doi copi
lași din fata coloanei.

An urcat In vagoane, muzica înto- 
■ecză melodii de despărțire. Dlntr’un 
vagon copii strigă: „Trăiascăguvernul 
Dr. Petru Groza ocrotitorul copiilor șl

guver- 
dintr’o

Muzica în slujba democratei
\ In ziua de Duminecă, 12 Aug. 
J 945 în biserica rom. catolică s’a 
ținut un concert cu scopul înfiin
țării unui fond pentru repararea 
orgei, Acest concert a fost pre
gătit cu concursul genialului pia
nist din Budapesta, SebOk Gh, 
soția maiestra vioarei și alți iubi
tori de muzică din Deva. La a- 
cest concert a luat parte și d-l 
prefect, precum și un public des
tul de numeros, în care au fost 
reprezentate toate păturile sociale 
și toate naționalitățile conlocuitoare.

A luat cuvântul Pater Gabosi 
T. Gyula, arătând în discursul 
său scopul adevărat al comunității 
catolice din Deva cu organizarea 
acestui concert, spunând:

— Am cules participant» aces
tui concert din diferite naționali
tăți și pături sociale, pentruca

astfel, și cu ajutorul muzicei, care 
este internațională, să adunăm și 
auditori ia fel din diferite naționa
lități și pături sociale, ca aceștia 
să găsească, prin melodiile cari 
vor umple această sală, drumul 
spre înțelegere și înfrățire.

Publlcaflune
Sâmbătă 25 August a. c. va avea 

loc la Atelierele CFR Simeria orele 10 

dimineața licitație publică pentru pro
curarea a 3000 m. pânză (Doc albas

tru) pentru hdiate calitatea I.
100 buc. șorțuri de piele pentru me

seriași.
Atelierele Simeria îșl rezervă dreptul 

pentru a reduce comanda cu 20% în 
cazul când valoarea mărfurilor oferite 
depășește creditele alocate.

Ofertanțil sunt obligați a depune o- 
ferte închise cu mostre în mărime de 
15x15 cmp„ precum și recepisa de 5% 
din valoarea furniturilor.

Se ia în considerare șl ofertele prin 
corespondență,

Comanda definitivă se va da numai 
după ce pânza oferită va fi pusă ana
lizei stabilindu-se calitatea ei.

Inspector conducător, 
Ing Tenie Vlrgll

r

i

Trăiască făuritorii actului dela 23 Agust, Eroica 
Armată Roșie, eliberatoare, Regele și armata ro

mână, forțele patriotice în frunte cu Frontul 
Unic Muncitoresc V

Să creiem cooperative noui sâ 
consolidăm pe

Mljearea cooperatistă în județul nos
tru, a Început să se desvolte cu pași 
repezi în ultimul timp. Numărul coope
rativelor existente, 25 s’au Infințat în 
ultimele 2 luni.

Cele mai înfloritoare progrese în mlș- 
•Area cooperatistă din județ le găsim 
In Țara Hațegului, Petroșani șl Puf, 
«nde s’au dezvoltat într’un mod deo
sebit, distribuind acționarilor diferite 
articole printre care șl unelte agricole.

Prin crelerea cooperativelor cel a- 
aoelați vor putea fl aprovizionați cu măr- 
șari transportate direct dela fabrică, 
eu prețul de cost. Statutele cooperiti- 
velor îșl propun înlesnirea și desface
rea produselor agricole, brute, etc. Tot 
prin cooperative se va face și colectarea 
grâului care este hrana țării. Iată deci 
că e nevoie de o colaborare strânsă 
ntre țăran șl cooperativă, numai ast
fel putându șl realiza buna aprovizio
nare și desfacerea produselor sale. Gu
vernul va avea grijă ca să aprovizio
neze cooperativele cu mărfuri eftine, 
hr țăranul va trebui să asigure țării 
pil rea, dând concursul cerut „camoa- 
ilcl de colectare a grâului**.

Pentru bunul mers al acestor aoo-

cele existente
perative este nevoie de oameni capa
bili care să cunoască regulele de bază 
și să le aplice întocmai. Deaceia la a- 
legerea consllulul compus dla cei 9 
membrii, trebuie să reiase o vădită în
țelegere bazată pe na temelu practic.

Va trebui să se dea o Importantă 
deosebită capitalului. La primele coo
perative înființate, acționarii au sub
scris o sumă minimă, aceasta nema! 
corespunzând timpului de azi. Se im
pune dccl ca prin noul subscripții să 
fie mărite capitalurile rulante..

Altă problemă care împiedică buna 
funcționare a cooperativelor sunt vân
zările camuflate de către fabricanți, 
ceiace duce la lipsa mărfurilor îa fa
brică. Sunt cumpărători care merg pe 
la fabrici oferind preturi de speculă, 
fără a mal pretinde hclură. Rezolva
rea acestei probleme revine comitete
lor de fabrică care prin controlul lor 
viguros sunt în măsură a împldlca șl 
această formă a sabotajului, econmlc.

Prin buna conducere și înlăturarea 
greutlțl'or cooperativele vor juca un 
rol important în economia țării. Aso- 
•iațll yor avea cele necesare gospodă- 

— 0>i»lnMfS Ih țag. 4-a. -

Directive privitoare la raporturile dintre
< organele F U.M. șl Organele Sindicale
Comunicatul biroului operativ centralj al F. <J. M.

In urma înființării organelor de F. U. M. pe întreprinderi se cons 
tată unele încălcări de atribuții între acestea și organele sindicale, 
care rezultă dintr’o intrepretare greșită a directivelor Comitetului Cen
tral al Frontului Unic Muncitoresc.

Pentru normalizarea raporturilor între aceste organizații politice ș 
sindicale din înt eprinderi în sensul unei colaborări rodnice în folosul 
general al clasei muncitoare și al întreglei țări, aducem următoarele 
clarificări:

1. Organe'e sindicale sunt organe ale organizațiilor profesionale 
de sine stătătoare în activitatea lor, fiind coduse exciusiv de către 
Confederația Generală a Muncii din România.

2. Organele sindicale au ca principiu de bază unitatea sindicală 
și lupta hotărîtă pentru apărarea intereselor Intregei muncitorimi sa
lariate, manuale și intelectuale, acționând astfel în spiritul Frontului 
Unic Muncitoresc.

3. Organele de F. U. M. au ca sarcină coordonarea acțiunilor 
politice cu caracter general ale membrilor ambelor partide muncito
rești (Comunist și Social Democrat) din întreprinderi, sector, etc.

4 Tovarășii Comuniști și Social Democrați, membrii în sindicate, 
se orientează în activitatea lor sindicală, numai după normele stabi
lite de Confederația Generală a Muncii din România. •

5. Organele de F. U. M. se orientează în activitatea lor politică 
după circulara nr. 2 a C. C. al F. U. M. precum și după orice alte 
îndrumări venite dela C. C. al F. U. M„ sau dela Biroul său Cen
tral Operativ.

6. Neînțelegerile ce se ivesc între membrii ambelor partide mun
citorești în cadru sindical, sunt rezolvate de către organele de F II 
M, în colaborare cu organele sindicale.

7. Membrii ambelor partide muncitorești au obligația de a spri
jini necondiționat principiile unității sindicale

Biroul Operativ Central al F. U. M. face apel la conștiința și 
vigilența de clasă a întregei muncitorimi — factorii hotăritorl ai’ ac
țiunii comune spre a se evita orice neînțelegeri care ar putea fi 
dosite de către dușmani și cheamă muncitorimea la o muncă rod
nica de reconstrucție a țării șl de sprijinire a guvernului.

Din partea P. C. R. C. PARVULESCU
Din partea P. S. D. R. M. LEVIN

k
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ȘTIRI DIN JUDEȚUL ALBA
Primirea 

trupelor române 
(ALBA-IUL1A), In ziua de 3 August 

a. c, au sosit la Alba- Iulia unitățile de 
pontonieri și pioneri, din orașul nos
tru, cari au luptat contra fascismului 
alături de glorioasa Armată Roșie.

In fruntea celor zece mii de cetățeni 
cari așteptau întoarcerea celor dragi se 
găseau prefectul jud. Alba, tov. Bucur 
Emil și tov. primar Dumitrescu C-tin.

Trupele au fost primite cu o ploaie 
de flori, pe cari poporul le arunca la 
picioarele vitejilor, prinos de recunoș- 
tilnță celor cari au luptat pentru liber
tatea popoarelor.

Dupâ oficierea unui Te-Deum, de 
către 1. P. S. Partenie Ciopron, epis
copul armatei, se face apelul ostașilor 
căzuți pentru libertate și progres la care

făcută la Alba Iulia,
ce au luptat pe frontul antihitlerist
comandantul unității îmoreură cu os
tașii prezenți în cor răspund: „Mort 
pentru patrie".

i. P. S. Partenie Ciopron, tov. Bucur 
și Dumitrescu In cuvântările ținute prea- 
slIvesc lupta dusă de armata noastră 
alături de Armata Roșie.

Răspunde Lt. Col. Cocoroveanu Se
ver, Comandantul Bat. 2 Pontoneri 
Râuri, care arată prin câteva cuvinte 
sacrificiile făcute de pontouierii Bit. 2 
Alba-Iulia în operațiunile dela: Miris- 
lăw, Mureș, Arieș, Tisa, L3k, Dunăre, 
Gron, Vag șl Mori va.

Ia cuvântul tov. Teodorescu A., în 
numele F.ND.-ulul, care arată drumul 
urinat de poporul român după 23 Au
gust 1944. Aduce elogii armatei ro-

date, far producătorul este obligat

iar vân- 
statului,

statului.

Strângerea recoltei în anul 
1945 în județul Alba

Pentruca să asigure h ana populației 
până la noua recoltă guvernul a hotă
rî! ea cerealele să fie blocate, 
zarea lor să se facă numai 
prin cooperative.

Vânzând produsele noastre
nu vGm da ajutor speculanților, cari 
sunt unelte ale reacționarilor Maniu șl 
Brătianu, din contră vom da ajutorul 
nostru îrj opera de refacere a. țării, in 
care fiecare om al muncii va duce un 
trai mai bun.

Dăm mai jos datele ce interesează 
pe orice producător de cereale.

Producțt r medie stabilită în comun 
acord cu Camera de Agricultură pe tot 
cuprinsul jud. Alba sunt următoarele : 
grâu 300 kg. de ha. secară 300 kg de 
ha., orz și orzoaică 400 kg. de ha., 
și ovăz 300 kg. de ha.

Cantitățile de cereale ce trebuese 
predate :

dacă a cultivat
până la 2 hi dela 2-5 ha.
grâu — 100
secară — 100
orz, orzoaică 100 kg 150
ovăs — 100

Aceste cantități de produse 
leg pe hectar.

Cantitățile rămase producătorilor 
blocate în vederea însămânțărilor:

200
180
160
140

Prodacătorii sunt obligați să însă
mânțeze cel puțin suprafața însămân
țată în anul care a trecut.

Sunt scutiți de predarea cerealelor:
a) Producătorii care au cultivat mai 

puțin de o jumătate de ha. de grâu 
sau secări.

b) Invalizi, orfani și văduve de răz
boi care an cultivat mai puțin de I ha. 
de grâu sau secară.

Pentru orz, orzoaică și ovăz nu se
acordă nici o scutire.

Comitetele comunale vor Inventaria 
cantitățile de cereale ce trebuese pre-

kg. 
kg. 
kg. 
kg-

peste 5 ha.
100 kg.
100 kg.
200 kg.
125 kg. 

se înțe-

a 
transporta cantitatea Iul de cereale uni
tăților de cooperative fixate. Este in
terzis comercializarea acestor produse 
pe alte căi.

Plata cerealelor predate se va face 
îa numerar la predare.

Producătorii de grâu, secară, orz, or
zoaică sau ovăz pot vinde cooperati
velor produsele lor ce trece peste cota 
obligatorie.

Toți cei care au obținut cereale pen
tru serviciile lor ca: arendași, proprie
tari de batoze, mori țărănești etc. sunt 
obligați a preda cooperativelor în ter
men de 15 zile dela obținerea lor.

Neprcdarea cotelor prevăzate de mai 
sus se sancționează cu o amendă egală 
cu de trei ori valoarea cantități ne
predate.

Peste puțin timp vom reveni cu dis
poziția Guvernului privitor la distribu
irea bumbacului importat din U.R.S.8. 
șl prelucrat la noi în țară acelor pro
ducători care au predat Statului vite și 
cereale.

mâne care a luptat pentru distrugerea 
hitlerismului, alături de glorioasa, Ar
mată Roșie, distrugând pentru totdea
una perfida lozincă: „Deutschland *ber 
alles".

In continaare arată lupta dusă de 
clasa muncitoare în fabrici, uzine și 
mine pentru mărirea producției, grăbind 
astfel sfârșitul războiului. Lupta dusă 
contra moșierilor, cari sunt susținuți de 
reacționarii Maniu și Brătianu, înfăp- 
tuindu-se reforma agrară.

Acum — focheie tov. Teodorescu — 
când voi veți îmbrăca halatul de fa
brică sau cămașa țărănească trebuie ca 
să vă încadrați în efortul nostru pen
tru mărirea producției, în opera de re
facere a țării, pe care reacțlunea caută 

să o împiedece prin sabotaje economice, 
pe plan politic ei fiind Infrânți.

Mărind producția, vom avea cele ne
cesare, stăvilind astfel specula și pe spe
culanți.

Uniți, umăr la umăr, vom învinge 
pe acela cari mai 6peră să ne subjuge 
din nou.

In uralele nesfârșite ale. asistenței, 
ostașii reîntorși de pe frontul antihitle
rist, defilează fiind din nou acoperițlde 
flori, aruncate de populația din Alba- 
lulla.

U.F.A.R. din Otna Mureș 
ajutâ pe țftranl la strân

gerea recoltei
O echipă de 13 femei din sec

ția U.F.A.R. din Oana-Mureș, sub 
conducerea prietenei Eugenia DA- 
nilă, s’au deplasat In comuna Naș- 
lac, pentru a da ajutor la campa
nia de strângerea recoltei.

După avizul primarului, această 
echipă s’a deplasat pe ogorul ță
rancei Țiplea Ana, lipsită de brațe 
de muncă și care are trei copii 
mici.

După o muncă de circa 7 ore 
această echipă de femei, care nu 
au mai prins secera In mână până 
acum au reușit să secere un ju- 
găr de grâu, scutind prin aceasta 
7—8 zile de muncă ale femelei 
Țiplea Ana.

La întoarcerea în sat, primarul 
a mulțumit echipei, în numele în
tregii populații, pentru frumosul 
gest pe care femeile din U.F.A.R. 
l-au făcut, dând ajutor la seceriș

A răspuns prietena Eugenia Dă- 
nilă, arătând rolul ce-l are femeia 
în noua orânduire a statului. în
cheie, făcând apel la toate femeile 
de a se organiza la fel ca bărba
ții lor, pentrucă numai organizați, 
putem duce lupta contra reactiunei, 
contra speculanților, cari caută să 
submineze opera de democratizare 
a țării.

kg. grâu de hectar,
kg. secară de hectar,
kg. orz sau orzoaică de hectar, 
kg- ovăs de hectar.

Deschiderea 
cooperativei „Stremțana" 

din comuna Stremț
Cooperativa „Stremțana" diu 

comuna Stremț, fiind închisă din 
toamna anului 1944, s’a redschis, 
făcând noui înscrieri de membrii, 
având ca scop colectarea de ce
reale și produse sătești, aducând 
în schimb produse fabricate ca: 
unelte agricole, textile, bumbac, 
etc., necesare plugarilor.

Trecând la activitate, cooperați 
va sătească din Stremț, nu nu
mai că ia parte activă la opera 
de refacere economică a țării, dar 
luptă și pentru înlăturarea specu
lanților, dușmani ai poporului.

LUPTA CONTRA SPECULEI LA ALBA IULIA
In Alba Iulia ca și In restul 

țării, speculanții caută să împie
dece redresarea economică a țării.

Pentru înfrângerea lor, pentru 
distrugerea speculei și a Bpecu- 
lanțior, mercenarii reacțlunel, or
ganizațiile democrate cu ajutorul 
organelor polițienești au trecut la 
activitate.

Astfel au luat ființă două echi
pe de câte 6 cetățeni, care fiind 
instruite 
Cutcanu 
tatea.

După
s’a confiscat dela diferiți 
lanți următoarele: 50 kg. salam, 
20 kg. talpă, 500 kg. unt, 200 
kg. ulei de floarea soarelui, 
kg. zahăr, 900 cutii chibrituri și 
180 buc. flanele și pulovere de lână.

Toate acestea au fost predate

cooperativei .Victoria'* pentru a 
fi pase în consum la prețul ofi
cial al pieței, iar speculanților 11 
s’au dresat acte de trimitere în jud.

Demascând speculanții, demas- 
căm opera meschină a reacțiunei 
care caută să submineze democ
ratizarea șl opera de refacerea a 
tării, pentru care toată populație 
cinstită depune tot efortul.

de chestorul municipiului 
Ion și-au început

4 zile de muncă

activi-

asiduă 
specu-

125

Jos reacțtunea fascistă 
în frunte cu Maniu
vrea să întoarcă

care
Ro-

mânia la regimul reac
ționar antidemocratic.

Constituirea consiliului 
politic al jud. Alba 
Pe baza ordinului Ministerulu 

Afacerilor Interne s’a constituit pe 
lângă prefectura județului Alba, 
Consiliul Politic, constituit din gru
pările politice ale F.N.D.-ulul com
pus din:

1. Keleti Ladlslau, Part. Corn.
2. Socaclu losif, Social Dem.
3. Nicoră Ștefan, Sindicate.
4. Tăranulovu, Fron. Plugarilor.
5. Grapa Victor, Uniunea Pat. 
Reprezentanți partidelor Națio

nal Liberal a lui TătăreScu și Na
țional țărănesc, a lui Alexandrescu, 
deși au fost Invitați de către 
F.N. D. pentru a lua parte în 
Consiliu Politic de pe lângă pre
fectura Alba, nu s’au prezentat.

Acest consiliu se va întruni In 
mod obligatoriu în fiecare săptă
mână cu ordinea de zi în prea
labil stabilită.



ZORI NO!

— de pretutindeni»
Numirea noilor ambasadori

Iu Moscova
Întreagă prejă Bucureșteană 

salută In modul cel mai cald, nu
mirea D-lui Kapfdarabce ca Mi
nistru al U. S. In România. Se 
subliaiează ca Domnla-sa este unul 
din cele mai de seamă personali
tăți In politica externă a U R S S. 
România a numit In postul de am
basador In U S. pe învățatul lorgu 
Iordan profesor la Universitatea

Si Bucuroșii
din Iași și membru al Academiei 
Române. Numirile miniștrilor ple
nipotențiari sovietici și români* des
chide multe perspective în fața 
poporului nostru. încrederea reci
procă Întărită In lupta comună 
împotriva hitlerismului cotropitor 
se va întări și mai mult — afirmă 
ziarele — prin reluarea relațiilor 
diplomatice.

Teroarea mai continuă fo Grecia

CASA M 3. REGELUI
Wr. 256

Cifre
COMITETUL REGIONAL AL APĂRĂRII PATRIOTICE 

ALBA — HUNEDOARA
Majestatea 3a Regele mă însărcinează a vă transmite înalte mulțumiri 

pentru bunele sentimente exprimate de Domniile-Voastre cu prilejul decorârei 
Augustului nostru Suveran de către Prezldlumul Suprem al U. R. S. S. ou 
ordinul VICTORIA

Mareșalul Cărții Regale
D. Neget

Petain trădătorul Franței
a for* condamnat la moarte

Noul guvern grec remaniat și In care 
Vulgari» deține fi portofol’l importante, 
ea, hotemele, aerul, marina șl externe!» 
au a schimhat cu nimic situația din 
Oreeia. Regentul Damuchinoa care este 
denumit fi „tatăl reacționarilor* face 
totul peaîru ca reacționarii greci să-;i 
poată continua mai departe teroarea 
tați de patrioțl-care au luptat împotriva 
cotropitorilor. Astfel Vulgarii în decla
rația făcută după remanierea formali 
a guvernului său a declarat că nid 
unul din cei cari au luat parte la eve
nimentele din Decembrie nu va fi am-

Decizia Consiliului de Administrație C. A. M.
Ai‘ k—'Frampociui, deportarea m» 

păstrarea fără autorizație, eliberată de 
C. A Mi, a produselor monopolizate; 
tutun, țigări de foi țigarete șl chlbri- 
tarl, puse in vânzare prin depozitele 
debitele C. A. M se limitează la ur
mătoarele cantități:

a) 300 țigări foi sau 1500 țigarete, 
mu 1500 grame tutun tăiat, sau can
tități mal mld din acaate produse, fără 
ca în total să depățeasoi 1500 grame;

b) 100 cutii chibrituri.
Art. 2.—Persoanele care fără autori

zație eliberată de C. A. M. transpor
tă, depoeltează sau păstrează tutun, 
țigări de foi, țigarete sau chibrituri in 
cantități mai mari decâ cele prevăzute 
la arh I. din prezenta deciziune, co
mit Infracțiunea prevăzută de art. I. din 
legea Nr. 548, publicată In Monitorul 
Oficial Nr. 156 din 13 Iulie 1945 șl 
vor fi sancționate In conformitate cu 
ari. 2, litera e, din susmenționata leg', 
care prevede:

„Amendă egală cu valoarea tarifată 
a produselor șl confiscarea acestor 
produse*

„In cazurile dela pet e, dacă produ
sele monopolizate sunt In curs de 
transport șl cel ouțin In cantitățile 
prevăzute de art. 9, 6, se vor confisca 
mijoacele 4e transport*

Art. 3.— Prezenta deciziune intră 
în vigoare dela data publicării In Mo
nitorul Oficial,

Prin această decizie cât șl prin cea 
din 15 lume care prin art f> prevede 
că:

—Deb fanții sunt r bligați să țină pi 
masă, la dispoziția publicului, registrul- 

nistiat. Deuemenea continuă să fie ți
nuți mai departe în armată elementele 
colaboraționiste cari au fost mai cruz] 
decât patronii lor nemți în urmărirea 
patrioțllor. Ziarul republican grec „Elef- 
terie* ocupânduse de situația creată 
după remanierea guvernului 6crle: 
Dacă pedepsirea trădătorilor nu va fi 
înfăptuită oh va fi ordine șl liniște în 
această țară. Ziarul își mal exprimă 
neîncrederea în alegerile care vor fi 
ținute sub acest guvern care ar trece 
desigur la falsificarea rezultatului.

tip pentru zeclamațlunl, numerotat, 
șnuruit șl sigilat de CAM, de făcut pri
vitoare la llpu de jfabrlcate; refuzul de 
a II se vinde, vânzarea cu prețuri mai 
mari ciecât cele tarifare sau orice alte 
raclamațluni.

Existența acestui registru va fi afi- 
șstă In debit, la loc vizibil. Adminis
trația C. A. M., caută să înfrângă spe
cula care se face pe o scară Intensă 
cu produsele C. A. M.

Publicul din Deva este anunțat și 
pe această cale că debitele din locali
tate ridică țigarete șl tutun In zilele 
de Luni și Vineri.

DebiUnțfl sub ob'lgațl de a afișa la 
loc viz*bil cantitatea de produse pe 
care au primito pentru distribuire.

Să creiem cooperative 
noi, să consolidăm pe 

cele existente
— Urmare din paj. 2-a —

Hei și profesiuni lor. Vor putea să 
înființez» mr-ri ij exploabze păduri etc.

O mire "ip.ă pe care plugarul o 
simte de ani de zile va li acoperită. 
Eite aceia a bumbacului. Prin gene
rozitate msrei noastre a’late U R.S.S. 
s’a importat la noi în țară o cantitate 
Importantă din a rst produs Cota 
cea mai Importantă va fi distribuită 
prin cooperative țăranilor. In acest 
sens a plecat șl din județul nostru o 
delegație la București, care va solu
ționa aceaită problemă.

Creind cooperative noui șl întărind 
pe cile exlitente mergem pe diurnul 
j ist spre înlăturarea lipsurilor și a»|- 
gum ea unul nivel de trai mii ridicat.

Tribunalul Poporului a găsit 
vinovat pe Mareșalul Petain de 
înaltă trădare și pactizare cu ina
micul, iapt pentru care a fost 
condamnat la moarte. Sentința a 
a fost rostită după o deliberare 
de 6 ore. Procurorul general care 
a rosdt sentința a cerut Insă ca

SINDICATUL
ARTELOR GRAFICE
organizează In favoarea 
presei democrate 

„ZORI NOI “ o mare 

SERATd dansantă
In ziua de 18 August 
a. c. cu Începere dela orele
20 In saloanele și grădina 
„Cercului Civllo-Militar".

r» ȘTIRI SCURTE
O D-l Truuman, președintele Statelor Unite ale Americii a decorat 

pe d-l Byrnes, ministru de externe al Statelor Unite ale Americii cu 
medalia „Pentru serviciul meritos".

e Se anunți din Londra că 15 principali criminali de război hitie- 
riști, în vederea apropiatului proces, au fost transportați la închisoare 
din NUraberg. Printre ei se află Gbrlng. Rlbentrop, Ley și Papen.

• Ministerul de interne al Statelor Unite a anunțat că susțiie pro
punerea, că provincia Alassk* să fie transformată în stat, ca-e va fi 
al 49-lea stat al Amerlcel.

O Generalul Elsenhower comandantul de ocupație nordamericană 
din Germania a sosit cu avionul la Moscova. El vizitează U. S. ca In
vitat al guvernului sovietic.

• In zona ocupată în Germania de trupele Engleze au fost admise 
să funcționeze trei partide și anume Partidul Comunist, Partidul Social 
Democrat șl un partid cent; ist cu condiția că partidele să înainteze 
comandamentului aliat numele conducătorilor și programul partidului.

® Leon DegrClIe al doilea trădător a fost obllgrt să părăsească 
Spania pentru a fi extrădat autorităților Belgiene fiind considerat ca 
criminal de războiu El a sosit în Spania la 8 Mai cu un avion care a 
aterizat la San Sebastlao.

• Congresul Mondial al Tineretului care va avea loc la 31 Oct. 
la Londra va reuni reprezentanții a 30 000.000 tineri diu 57 țări. Tine
relul Progresist din România va fl reprezentat prin 5 delegați.

• In Finlanda a avut loc o ma e întrunire organizată de Uniunea 
democratică a poporului Finlandez șl de alte organlzațiuni democratice 
care au cerut darea imediat în judecată a Criminalilor de război. O 
moțiune în acest sens a fost adoptată de cel 30.000 de manifeslanțl, *
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datorită vârstei Înaintate a lui 
Petain, sentința să nu fie execu
tată. In cursul zilei se va ști dacă 
executarea va fi transformată în 
altă pedeapsă ceace este în pu
terea Generalului De. Gaulle șeful 
Statului Francez.

Cofetărie, buffet, mâncări calde și 
reci, vinuri asortate, bere.

Va cânta orchestra de jazz Csam- 
pai, jazzul și fanfara Reg. 3 Tr.

Dans pânâ'n zori.
intrarea: pentru ‘particulari Lei 500, 
pentru membrii sindicatelor Lei 300.

Suprisalrlri se primesc cu mulțumire.

Trâlascâ Majestatea Sa 
Regala M'hai I. șl unirea 

Armatei cu poporul.


