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1 SEPTEMBRIE
ZIUA ANIVERSARII sindicatelor * ADIN ROMAN*

Săibâtoiim asiăzi împlinirea unui an 
dela constituirea Comisiei de Organi
zare a Mișcării S ndicale Unite din Ro 
trânia. La I Septembrie 1944, după 
patru ani îfl care a fost lipsită de drep
tul de organizare, c;asa muncitoare, e- 
llberatâ de dictatura antonesciană por
nește cu hotărâre pe baza unității sale, 
la luptă pentru o viață mal bu'ă. A 
sărbători această aniversare înseamnă 
în acelaș timp a folosi experiența a- 
mară a unui trecut — fumegând încă 
de sângele poaspât vărsat —pentru a 
îndeplini fără șovăire sarcinile viitoare.

Lipsa de unitate a clasei muncitoare 
a făcut posibilă instaurarea dictaturii 
fasciste, tot astfel cum lipsa unei orga
nizații internaționale, care să unească 
muncitorii dm toate țările a fost unul 
din factori cari au permis declanșarea 
acestui sângeros război în care po
poarele pașnice au adus cele mat mari 
jertfe. — Odstă dictatura lmtau- 
ratâ a dus cea mai aprigă prigoană îm
potriva sird catelor, tinzând astfel la 
robirea complectă a muncltorlm i. — 
Lovită grav muncitorimea se tre
zește, Iși strâcge rândurile în jurul a- 
d> văraților conducători, cari nu au în
cetat nici un moment să-i arate calea 
cea adevărată Cei mai buni, cel mal 
luminați fii ai el, înfruntând moartea șl 
înch sorile dau sem ralul luptei pentru 
strângerea tuturor forțelor cinstite în- 
tr’un front patriotic antihitlerist, io ciu
da stavilelor puse de conducătorii par
tidelor Jitorice*',  se încheagă la I Mal 
1944 Frontul Unic Muncitoresc, baza 
viitorului frout larg antHt'erlst, pregă
tind astfel fermul favorabil răsturnării 
dictaturei, în momentul când Armata 
Roșie eliberatoare pășește victorioasă pe 
pământul românesc. La Înfăptuirea ac
tului Istoric dela 23 August, dasa mun
citoare unită în F.U.M. a stat in frun
tea tuturor forțelor patriotice.

Eliberată de sub jugul f sclsi, clas® 
muncitoare pornește la organizare. Co
misia de organizare a mișcării sindi
cale UDite, constituită la 1 Sept, face 
loc Confederației Generale a Muneii d'n 
România, oăscută din marele congrese 
sindicale care au avut loc în București 
în Ianuarie. Războiul de eliberare îm
potriva fascismului dus de armata noas
tră alături de neînf leata Armată Roșie 
es’e susținut din toate puterile de e- 
fortul clasei muncitoare mărind peste 
tot producția necesară pentru a termi
na războiul cu un ceas mM devreme.

Dar dacă 23 August a însemnat eli
berarea de dictatura lui Antonescu șl 
alianța cu Națiunile Unite, nu a însem
nat In acelaș timp stabilizarea ckmocra 
țiel la noi în țară. Reacțiunea cuibărită în 

guvirue'e ce au urmat caută să oprească 
mersul istoriei. Lupta nu s’a terminat. 
In Februarie, sub gloanțele criminale 
ale lui Rădescu, noi jertfe cad din rân
durile muncitorești, cade grav rănit șl 
conducătorul iubit, organizator și anima
tor al mișcării sindicale, tov. Gh. A- 
postol, care abea scapă cu viață. Mun
citorimea organizată, strângând în jurul 
ei toate elementele cinstite ale întregu
lui popoT, reușește să aducă la 6 Mar
tie un guvern democrat, exprimând vo
ința poporului.

Democrația reală des.hide clasei mun

La cabinetul IV al tribunalul 
poporului din Cluj, al cărui titular 
este d-l acuzator public procuror 
Grigore Răpeanu a început an
chetarea fostului chestor al Devei, 
faimosul dr. Cornel Brădean șl al 
comisarului de tristă amintire ; 
Moșteanu Gheorghe.

Figura ambilor e bine cunos
cută în orașul Deva. — Primul 
a fost schingiuitorul timp 
de zeci de ani al luptătorilor anti
fasciști din localitate Cu o plă
cere sadică a urmărit, a bâtut și 
trimis în închisori și lagăre pe 
patrioț i cei mai buni din Deva 
și județ. El a înscenat pro
cesul monstru din 1932 și tot 
el a fost anchetatorul grevei 
din Aprilie 1941 din Valea Jiului.

Declarațiile făcute de Dr. Petru Groza 
la Congresul de constituire al Uniunii Sindlcateior de 

Artiști, Scrltorl șl Ziariști
Intr'un cadru festiv s’a des

chis în sala Studio Teatrul Na
țional congresul de constituire 
al Uniunii Sindicatelor de Ar
tiști, Scriitori și Ziariști Ședința 
festivă de deschidere la care a 
participat un masiv număr de 
breslași al scenei, condeiului și 
scrisului cotidian a fost «norată 
cu prezența D-lui Dr. Petru 
Groza Președintele Consiliului 
de Miniștri, a D-lui Prof. Petre 
Constantinescu - lași Ministrul 
Propogandei, Mihail Ralea Mi
nistrul Artelor, Ștefan Voitec 

citoare un d im nou, larg deschis, o- 
dată cu sarcini Imense. La un an dela în
ființarea lor, Sindicatele pot sta cu frun
tea ius. Prin contribuția lor ia reali
zarea reformei agrare, la însămânțări, 
pecetluind alianța cu țărănimea, prin 
lupta împot iva reacțiunii, prin efortul 
de ridicare con inuă a producției, asi
gurând în timp de războiu aprovizio
nării frontului și acum refacerea eco
nomică, sindicatele au sprijinit din țoale 
puterile lor guvernul poporului.

In acelaș timp clasa muncitoare

Acuma se află la penitenciarul 
Trib. Poporului și caută să scape 
prin certificate medicale. Dar nu va 
reuși. Cine nu cunoaște pe Moș
teanu, pacostea acestui oraș în 
cei patru ani de dictatură. Ajunsese 
spaima orașului Mic de statură 
și la suflet, provocator ordinar, 
santajlst, a trimis mulți oameni 
cinstiți la închisoare. Schingiuitorul 
anchetator al ceferiștilor dela Si- 
meria—Timișoara în anul 1942 
îsi va da și el socoteala.

N R Toți ce-i cari posedă 
date referitoare la cei doi sau la 
alții să comunice, fie nouă, fie 
direct tribunalului poporului Cluj, 
cabinetul IV.

Ministrul Educației Naționale, 
precum și a D-lor Secretari Ge
nerali George Macovescu, George 
Silviu, Grigore Preoteasa Direc
torul Presei și George Ivașcu 
Directorul Propagandei. Au luat 
parte deasemenea delegați din 
străinătate precum și reprezen
tanții presei streine.

Ședința a fost deschisă de d. 
Mlșa Levin care a rostit cu
vântul Confederației Generale a 
Muncii.

D Dr. Petru Groza a arătat
— Continuare fn pag. 4 —
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Intarea Patriotică 
între muncitorii din 
minele Văii - Jiului z

Muncitorii mineri ajutați de 
muncitorii meseriași, intelectuali și 
femei, grăbiți de a vedea țara cât 
mai repede reconstruită, s’au an
gajat la o întrecere patriotică pen
tru ridicarea producției.

Deși efectivul muncitorilor, dela 
cele patru mine principale, din 
Valea-Jiului nu e6te egal, totuși 
s’a putut observa că datorită ma
relui efort cel depun minerii și nu
mărul tot mai mare al voluntarilor 
care intră în mină pentru a da 
cărbune cât mai mult, face ca în 
anumite zile producția să fie mai 
ridicată la o mină decât la cea
laltă. Așa de exemplu la mina 
Aninoasa, unde producția în medie 
era de 1000—1200 tone pe zi, 
s’a ridicat la 1567 tone, în ziua 
de 28 August, trecând in fruntea 
celorlalte mine. Dela această dată 
producția la mina Aninoasa, nu a 
scăzut decât in 2 zile din caz de 
forță majoră. In ziua de 23 Au
gust a. c., producția la mina Ani
noasa s’a ridicat la 1711 tone, 
întrecând cu mult pe celelalte 
mine.

Așteptăm cu nerăbdare răspun
sul ia această întrecere patriotică, 
dela mina Lupeni și Petrila, care 
nu se vor lăsa mai prejos.

Privirea noastră este ațintită și 
asupra minei Lonea care având 
posibilități mai reduse decât ce
lelalte mine, a ridicat producția 
dela 400 la 500 tone pe zi.

Vom avea în considerare în a- 
ceastă întrecere, capacitatea de 
productivitate a minelor care au 
mijloace tehnice mai perfecționate 
locuri de muncă cu randament 
mai mare și efectiv mai numeros.

Suntem siguri că echipele de 
șoc care au stat întotdeauna in 
fruntea efortului pentru reconstruc
ția țării, vor fi și de data aceasta 
la înălțime.

Uniunea Sovietică ne-a 
cedat 1000 vag. porumb

Dl. Dr. P. Groza a anunțat cu 
ocazia unei mese oferite de C G. 
M participanților la primul con
gres al Uniunii Slnd. de Artiști, 
Scriitori șl Ziariști, că Uniunea 
Sovietică ne-a cedat 1000 va
goane porumb pentru a fi distri
buite populației din județele unde 
seceta a bântuit anul acesta A- 
ceastă nouă dovadă din partea 
marelui vecin dela răsărit a fost 
subliniată cu vil aplauze de către 
pariicipanțl.
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- UZINE-FABRICI-HINE
1 Septembrie, ziua aniversării Sindicatelor din România
situate nevoia ridicării nivelului său 
cultural, politic și profesional. Școli 
pentru analfabet!, școli de cadre sindi
cale, școli de perfecționare tehnică, 
biblioteci, prima universitate muncito
rească înființată în Valea-Jiului, zi ere 
de perete, ech'pe de teatru muncitoresc, 
coruri, orchestre, echipe sportive, se 
creează rând e rând pentru a satisface 
setea de cultură a muncitorimii organi
zate, al cărui număr după un an se 
ridică la peite 1.300 C00 sindicaliști. 
Urmând exemplul solidarității clasei 
muncitoare se organizează și și se sti
lizează C. G. M., funcționarii publici, 
intelectualii, artiștii.

Sarcini din ce în ce mai mati, pro
bi -me din ce iu ce mai grei * stau faja 
sindicatelor. „Trebuesâ știm — spune 
tov. Rusu, secretarul Comisiei Locale 
București, — că dela 6 Martie suntem 
participanți la opera de guvernare pen
tru refacerea țării, ai cărei piloni sun
tem ; trebue să fim pătrunși de rolul 
nostru în vieața Statului, care cere mai 
multă pregătire, mai multe „cunoștințe, 
dar și o conștiință solidă pe care Ie 
vom căpăta în școlile noastre de cadre, 
p ir. participate cât mal numeroasă șl 
mai regulată la munci culturală*.

Dar problema cea mai urgentă, cea 
mal importantă, este aceea a refacerii 
economici*,  d: rezoivarea cărei? dep nde 
păstrarea tuturor drepturilor și libertă
ților democratice câ;tgite. O luptă fără 
cruțare împotriva rămășițelor f iscfste, a 
reacționarilor sabotori și speculanți, 
care în disptreres lor se cramponează 
p poziții economi e, va asigura suc
cesul campan'el uriașe de ridicare a 
producției pentru refacerea țării la care 
clasa muncitoare organizată a mobilizat 
poporul întreg Exemplul pe care nl-l dau

Adunarea munt lorilor dela, 
întreprinderea „Derubau" V'

Dacă acest contact ar ti fost mai strpnsIn ziua de 27 August a avut loc la 
întreprinderile „Dernbau*  o mare adu
nare la care au participat cinci sute de 
muncitori. La ordinea de zi au fost 
chestiuni In legătură cu salarizarea, a- 
provizionarea cu articole de primă ne
cesitate șl votarea încrederii față de 
Comitetul de fabrică.

După un scurt raport al secretarului, 
comitetul de fabrică și-a dat demisia. 
Di • partea Comiifei Slndkale Locale a 
vorbit tov. Knkbssy, expllcâ d f.ccare 
pun t din ordinea de zi, dovedind mun
cit il r că cererea de majorare a ia'a- 
riiior este împotriva Intereselor lor. So
licită pe muncitori că prin muncă în
cordată să mărească p’oducția șl să In- 
trod' că sistemul de plată în acord șl 
acolo unde încă nu este.

Se dă apoi cuvântul muncitorilor pen
tru a expune plângerile lor, pe care 
ie-a not-rt tov. Pătrașcu, membru al 
C. Cerural al P, C. R.-ului care a luat 
apoi ci vântul. Conducătorii au neglijat 
contactul permanent cu massa, — apune 
tov, Pâtrașcu, — Iar muncitorii nu sunt 
ridicați la adevăratul nivel sindicalist.

Urmare dtn pag. '-o
astăzi minierii din Valea-Jiulul, caie au 
aliat la mișcare pat'iotică pornită de ei 
cele mal largi pături ale cetățenilor, să 
ne fie un îndemn. In ă.ind solidaritatea 
întregei clase muncitoare în jurul 
F. U. M, luptând împotriva reacțlunil 
și a șovinismului, sprij nind și mal de
parte țărănimea, câștigând alianța tu
turor forțelor constructive, efortul uriaș 
în care munctoiimea se găsește astăzi 
încleștată în lupta pentru refacerea eco
nomică va asigura câștigarea bătăliei, 
pentru poporul întreg.

In lupta lor Sind cățele m astre și-au 
stabilit legături sbânse cu Sifidleatele 
țărilor vecine și cu organe sindi
cale internaționale Uniunea Sovieti ă nu 
precupțește sori j nul el în nici o oca
zie, Iar vizita recentă făcută de dele
gați noștril sindicatelor din U R. S. S. 
va contribui printr’o cunoaștere mai

MARE MEETING X
al Tineretului Progresist din Valea 

Jiului în comuna Petrila
In ziua de 29 August 1945 a 

avut loc in parcul Petru Qroza un 
meeting organizat de Tinerelul 
Progresist din localitate în funtp 
cu prietenul Kovacs Ștefan

Au luat parte delegații organi
zaților din Valea-Jiului, cu echi
pele sportive și muzica mineră 
care a distrat publicul numeros 
prezent acolo. Meetingul a fost 
deschis cu diferite concursuri SDor- 
tive dintre care menționăm matchu- 
rile de Wolley-ball, la care au 
luat parte organizațiile din Valea- 
Jiului, — jocuri amicale de ping-

___ _____ _______ .. ............. .....18 
multe din nemulțumiri ar fl fost cu 
mult mai repede aplanate. „Derubau*,  
ca foMă întreprindere g rmanâ e as- 
tăzl administrată de o comisie sub con
trolul guvernului. Dat fiind că în con
ducerea supremă pot fi ascunse încă 
elemente rea țlonare se înțelege de la 
sine neregulile în privința trimiterii ba
nilor pentru sa'ar. Se cheltuește mzi 
mult decât se încasează, periclllându se 
astfel însăși existența acestui Întreprin
deri. Tov. Pâtrașeu face apel la con
ducători s aleagă un responsabil la 
flecare secție, c re Bă noteze pe cei 
mai harnici pentru a fl premlațl șl să 
elimine pe chiulangii, palavragii șl cu- 
rățlnd astfel rândurile muncitorești de 
lipitori. Adresându-se muncitorilor le 
cere în propriul lor interes să dove
dească prin muncă hotărâtă încadrarea 
întreprinderii în lupta de refacere e- 
conomică dusă de guvernul democrat 
sprijinit de intreg p purul.

Trecându-se la vot, comitetul de fa
brică a fost reales în întregime.

profundă la adânc;rea relațiilor de prie
tenie. Ca o încoronare a muncii de 
uti an de zile, Sind'catele, din România 
sunt invitate să participe la Conferința 
Iaternațlona ă Sindicală, ce va avea 
kc la Paris luna aceasta. Lozinca miș
cării sindicale la invitație ste că va 
sprijini cu toată hotărîrea organizarea 
unei noi Federații Sindicale internațio
nale, băzafa pe libertate și democrație 
și pe unitatea desăvârșită a clasei 
muncitoare din înireaga lume.

Luminată, conștientă și unită pe 
plqn intern și internațional clasa mun
citoare va forma o forță de neînvins, 
care va ști fă ducă lupta pentru o 
viață mai bună șl pentru o pace du
rabilă, bazată pe înfrățirea tuturor po
poare lor.v

pong, popice și trei gale de box 
între Tinerii Progresiști secția Pe- 
troșeni.

Serbarea a continuat apoi în sala 
festivă a T. P. din localitate. A 
desefrs seria cuvântărilor prietenul 
Kovacs Ștefan dând cuvânt apoi 
prietenului delegat Clej Ion care 
care aduce salutul Tineretului Pro
gresist secția Vulcan mulțumind 
pentru frumoasa primire.

Au mai urmat cuvântări rostite 
cu multă însuflețire, ale prietenilor 
Mătăsăreanu din partea T. P. Lu- 
peni, Martina secretarul T. P. 
Pet oșeni șl Kovacs Plusz care 
aduce laude pentru faptul că T. P. 
din Petrila au fost primii la ridi
carea producției la 23 August 1945 
ridicând producția de cărbuni cu 
180 tone pe zi

Face apel întregului tineret ne
organizat să între în organizația 
unică a tineretului din România, 
sprijini'ă de guvernul de concen
trare democratică Dr. Petru Groza, 
luând exemplul Tineretului Jugo- 
Slav și eroicului Tineret Sovietic.

Urmează cuvântul de închidere 
al prietenului Kovacs Ștefan și o 
frumoasă serată dansată până la 
orele 2 noaptea

Horthy a fost trimis în Anglia
Belgrad, 25 August (Tass). 

După cum comunică postul de 
radio Belgrad, ziarul ungar „A 
Magyar Nemzet“, anunță că 
M klos Horthy, fostul regent al 
Ungariei, a fost declarat crimt-

Știri Sindicale
Tratativele între conducerea 

făbricii alimentare „Mureșana", 
fostă 1. A R T. și între respon
sabilii muncitorilo’ sunt în curs. 
Se discută cele 25 de puncte ale 
contractului colectiv. După căde
rea de acord asupra acestor 
puncte, fabrica va reîncepe activi
tatea cu acelaș efectiv cu care a 
lucrat înainte de 1 August.

Conform referatului Nr. 6677 
din 31 Iulie 1945 al Consiliului 
Advocaților al M misterului Muncii 
se comunică următoarele :

1. Alocația de scumpete de 
15 000 lei lunar este un acceso
riu al salariului și urmează soarta 
acestuia. Se va plăti salariaților 
concentrați prima lună în întregime 
și jumătate în lunile următoare 
până la oesconcentrare.

2. In timpul cât salariatul e 
bolnav și pnmește ajutor de boală 
din partea As'gyrărilor Sociale nu 
primește sporul de scumpete.

3. Se calculează și alocația de 
scumpete în determinarea plății 
orelor suplimentare.

Adresa Ministerului Economiei 
Naționale, Comisariatul General al 
Prețurilor, Direcțiunea Salariilor, 
cu Nr. 005263 din 13 Iulie 1945, 
comunică:

1. Ucenicii care primesc întreaga 
întreținere în natură dela patron 
nu primesc alocația de scumpete.

2 Ucenicii care primesc numai 
masa și locuința au dreptul la ju
mătate din alocația de scumpete

3 Ucenicii care nu primesc în 
natură nimic primesc alocația de 
scumpete In întregime.

Măsuri pentru 
achitarea la timp 

a drepturilor 
concentraților

/. Față de reclamațiunile fa
miliilor ostașilor concentrați că 
nu primesc la timp drepturile 
cuvenite, Ministerul Afacerilor 
Interne a dispus ca Prefecturile 
de județ să ia măsuri severe. 
pentu a respecta șt apl ca tn 
totul instrucțiunile Ministerului 
de războiu, cu Nr. 12 500 din 
18 S pt-mbrie 1943 

nai de război și trimis tn An
glia. Fiul lui Miklos Horthv și 
Kallay, fostul prlm-ministru al 
Ungariei, se află în Insula Ca- 
prl, sub supravtgherea englezi
lor.
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OGOARE-MUNȚI-PADURI
Conferința județeană a T. P. din Alba la Alba-lulia

La data de 26 Aug. a avut loc 
la Aibj-Iulia prima conferință județea- 
Dă a Tineretului Progresist din acest 
j-jdeț la care au fost prezenți priete
nul subprefect Mucea, prietena Insp. 
Cuparencu, și 80 de tineri, delegați din 
toate comunele și orașele din acest 
jud ț

Ș’d nța a fost des.tvsă de prietenul 
Cuparencu Barbu, care salută cu multă 
bucurie prima conferință județeană a 
O. T. P. R-ului.

Se dă cuvânt prietemlul Verteș Ti- 
beriu, care expune situația tineretului, 
spunând printre altele: „Trebue să în
cepem o activitate intensă pentru or
ganizarea Întregului tineret șl în acest 
județ, pentru a grăbi reclădirea țârii 
noastre și pentru a distruge orice ră
mășiță a fascismului.

Nu este permis să uităm că la con
gresul Tineretului anti-fasclst din Bal
cani, unde am fcrst invitați și noi tine
rii din Român aa, nc-au luat ca sarci
nă unificarea întregului tineret din Bal
cani. Ținând cont de toate acestea con
ferința noastră are scopul de a orga
niza munca noastră în viitor, astfel, 
ca în cel’ mai scurt timp să putem 
spune că toți tinerii din acest jud.ț 
sunt organizați.

U mează rapoartele prietenilor dele
gați, din care reiese munca depusă

i

Serbarea Uniunii Femeilor Antifasciste din Zlatna
ajutorul orfanilor 

R. secția Zlatoa a 
15 August a. c. o 
de vară, cu un

Pentru a veni ia 
de război, U F. A. 
ar njat în ziua de 
frumoasă petrecere
bctiit șl variat program artistic.

Serbarea a fost d-schsă printr’o 
cuvântare ținută de prietena Evellna 
Dr. Radeș, care a arătat scopul urmă
rit de Uniunea Femeilor Antifasciste și 
ro'ul ce urmează să joace femeia în 
construirea societății de mâine. A ur
mat un frumos tablou vivint, In ca
drul căruia, în mod artistic, a fost 
relevat, ocrotirea copMor oifan și a 
văduvelor de război.

Deasemenea s’a |ucat o piesă simbo
lică „Fetiță adormită*  cu concursul 
micilor artiști și arthte: P șa șl Ica 
Frâncu, Adi Mcraru, Mlrcea Breazv, 
Mny Oghlnă, Tanwa Zubrițchl, Câm
pean Mil.i, Marioara Oana, Dida TOrOk, 
.Lu&i Pope^cu șl Ț'jța Nemetl. Aceiaș 
ansamblu a executat și uu frumos 
balit.

In continuarea programului, prietena 
Elena Dr, Sacota, talentata cântăreață, 
a d lectat publicul, pxe;titând câteva 
cântece populare și romauțe românești, 
iar prietena Domșa Marga a cântat 
„La oglindă*  de Coșbuc.

A urmat un program de dansuri 
plastice, executate de Oabriella Bă II- 
ceanu și Adinela Ștefan' seu.

Ca incheere s’a jucat comedie .Când 
doi se ceartă,..*,  cu <oncursul talen- 
taților artișt amatori din localitate: 
Graji Albirii, Viorica Șoca iu, Ing, Ion

organizarea tinerelului, S'au re
ia special organizațiile Sântf®-

pentru 
marcat 
bru fabrică și Beta, cari au organizat 
tineretul 100 la sută.

Prietenul subprefect dr. Mucea pro
mite din partea autorităților locale că 
va da sprijinul forțelor d mocratice 
pentru a făuri o Românie democratică 
și libairă. Au mai luat cuvântul prie
tenii Emerich Horovltz și Paț 1 enț 
Vasile.

Se trece la alegerea comitetului ju-

Uscarea fructelor și legumelor
Azi se știe că folosirea tuturor 

fructelor și-a legumelor este o ne
cesitate pentru asigurarea hranei 
și că este de mare importanță să 
se utilizeze orice mijloc în vede
rea acestui scop.

Prin uscare se pot păstra can
tități mari de fructe și legume 
într’un spațiu foarte redus și pot 
fi ținute timp îndelungat fără nici 
o perdere, atunci când se res
pectă unele condiții.

Metoda cea mai cunoscută la 
noi și care se obișnuiește este us
carea la soare. In acest scop se

Sârbescu, R’ou Popacu și Pliu Pluta, 
întreg programul a fost int02mlt șl 

regisat cu multă pricepere de către 
prietena Lillana Zubrlțc hi-p; eședinta 
U. F A. R -ului din Z'atna, ajutată de 
de intregul Comitet de Condu .ere, rea
lizând astfel un frumos rezultat mate
rial, destinat ajutorării orfanilor și un 
mare succes moral, dând un exemplu 
demn de urm t.

Comunicatul comisiei 
centrale de reformă agr.

Deși modul de lucru al comi- 
siunilor de reformă agrară este 
bine cunoscut de toată lumea, Mi
nisterul Agriculturii a fost iuformat 
că în u timul timp unele persoane 
s'au lăsat Înșelate de infractori fie 
privitor la rezolvarea diferitelor ce
reri, fie privito; la soluționarea ce
rerilor de ferme model Comunica
tul dat de comisia centrală de re
formă agrară reamintește tuturor 
că secretariatul comisiei centrale 
de reformă agrară cum șl serviciile 
lui, primesc zilnic dela orele 11-14 
și rezolvă t ate cererile legale pri
vitoare la reforma agrară. Toți 
acei care prin diferite pretexte au 
fost înșelați de persoane care s’au 
dat cu influență sau legături la 
Ministerul Agriculturii și Domeniilor 
sau la Comisia ceniraă de reformă 
agrară, sunt rugați, în interesul 
general, să denunțe pe acești în
șelători.

dețean, care este format după cum ur
mează : Președ nți de onoare: Prefec
tul județului, prit tenul Bucur Emil, sub
prefectul dr. Mucea și prietena Insp. 
Cuparencu. Dintre tineri sunt aleși și 
următorii: Cupareneu B,, Kdemen O , 
Horovltz E, Oarga I., Păcuraru 
Ruginescu M‘, Tudor S, Sușman 
Horvath I., prof. Tămaș și Farkaș 
dislau.

Ca instructor județean a fost 
Pațilienț Vasile.

D., 
V, 

La-

ales

In a-

nu a- 
gus-

înșiră legumele sau fructele pe o 
ață se agață intr’un loc ferit, 
sau dacă nu le înșirăm atunci 
trebue să le răspândim pe un 
ștergar și să le întoarcem des. 
Uscarea la soare și aer nu trebue 
făcută în nici un caz pe timp 
ploios.

La țară se mai întrebuințează 
și azi uscarea în cuptoarele de 
pâine. Uscarea legumelor și-a 
fructelor poate fT făcută cu ușu
rință în toate gospodăriile, 
cest scop, nu trebue să se facă 
cheltueli prea mari.

In majoritatea cazurilor, este su
ficientă mașina de gătit, cuptorul, 
sau porțiunea în care se pot ține 
calde mâncările, pe un grătar. 
Toate metodele se bazează pe 
sistemul de uscare a fructelor și 
legumelor printr’o schimbare con
tinuă a aerului, pentru ca aburii să 
nu se Infiltreze. Legumele și fruc
tele uscate In felul acesta 
jung iască, ci își păstrează 
tul lor proaspăt.

La cuptorul încălzit cu 
sau cărbuni, temperatura este 
mult mai variată și prea riclcată 
spre a se putea obține o us.are 
bună. Cel mai bun mijloc rămâne 
căldura potrivită, indirectă, a cup
toarelor electrice, care pot fi re
gulate exact și care face posibilă 
o uscare egală nevătămătoare 
materialului, dând din toate punc
tele de vedere rezultate bune.

O metodă pentru uscarea fruc
telor șla legumelor, la țară, este 
așezarea lor deasupra cuptorului 
cald, unde aerul încălzit se răs
pândește ușor peste fructele așe
zate pe tăvi. Numai în acest fel 
putem obține fructe și legume cu 
aspect frumos, cu gust bun și re
zistență la stricăciune.

Continuare tn numărul viitor

Iemr.e

A N U K T
Inscrierile la școala primară de 

băeți și fete din Deva se face zil
nic Intre orele 15—18 începând 
cu data de 1 —10 Sept. a. c.

Concertul Armatei Roșii 
în folosul copiilor 

din Valea-JIului )
In fața unei săli arhipline, între

rupt în continuu de ropotele de 
aplauze ale publicului entuziasmat, 
ansamblul de front al Armatei Ro
șii din localitate șl-a desfășurat 
bogatul program muzical și de 
dans, creind o familiaritate între 
scenă și public necunoscută până 
acum la noi, prin naturalețea și 
modesția caracteristică artiștilor 
sovietici.

Compus nuifiai din ostași ai ar
matei roșii ansamblul a dat posi
bilitatea publicului din Deva să se 
convingă la ce grad de desvoltare 
au ajuns popoarele U. S. în do
meniul artei populare.

Dar mai presus de toate este 
de subliniat gestul armatei roșii 
din Deva, care a organizat acest 
spectacol în cadrul Apărării Pa
triotice, pentru ajutorarea copiilor 
minerilor din Valea Jîului.

Cântecele, dansurile și musica 
executată au mulțumit publicul 
nostru care de mult nu a avut 
ocazie să vadă un astfel de spec
tacol.

A fost un spectacol nou, fru
mos cu o înaltă ținută artistică la 
înțelesul tuturor împărtășind și a- 
propiind massele largi de plăcerile 
artistice și culturale. S’a degajat 
din tot spectacolul un suflu nou 
necunoscut nouă, suflul unei vieți 
libere trăit intr’o țară liberă unde 
cultura și arta a încetat de-a mal 
aparține numai unora ci este la 
îndemână și în slujba fiecăruia.

Comunicatul
Ministerului de 

războiu
Ministerul de Război comunică 

următoarele: Oamenii din ctg. 1945, 
1944 și 1943 aflați la vatră sub 
orice formă cu excepția invalizilor, 
se vor prezenta de îndată la Cer
curile Teritoriale din județele unde 
au domiciliul pentru a-și lămuri 
situația militară. Acești oameni 
sunt chemați pentru a înlocui os
tași mai bătrâni șl aflați de mai 
mult timp concentrați. Autoritățile 
de pe întreg teritoriul țării vor iua 
măsuri de a trimite la Cercurile 
Teritoriale toți oamenii din aceste 
contigente care se mal găsesc 
încă acasă Se atiage atențiunea 
celor vizați că cei care nu se voi 
conforma, vor suferi rigorile legiloi 
militare și că pentru aceste cazur 
nu se va prevede nici o amnistie
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Trăinicia prieteniei Sovieto-Române 
subliniată de „Graiul Nou“

Ambasadorul Româniși în U. S.

.Graiul Nou**  ziarul direcțiunii 
politice al grupului de trupe al 
Armatei Roșii ocupându-se în ar
ticolul „Manifestări cu un adânc 
înțeles* * de semnificația decorării 
ofițerilor sovietici de către M S. 
Regele Mihai și de punerea pietrii 
fundamentale a monumentului e- 
r oii or sovietici căzuți pe pământul 
României, subliniază in termeni 
impresionanți trăinicia prieteniei 
sovieto-române '„Sentimentul acesta 
de strânsă leg tură clădit pe jertfe 
grele — scrie ziarul — este adânc 
ancorat m sufletul poporului so
vietic. El trebue și va rezista la 
toate Încercările de învrăjbire.*

New-York, alegerile din Bulgaria 
se vor ține la toamnă.
• Washiegton. Președintele Tru- 

man a declarat că Statele Unite 
alcătuesc un program pentru ali
mentarea Angliei șl Europei în ur
ma abolirii legii de împrumut și 
închiriere.
• Helsinki. Asociația Finlandtzo- 

Sovietică a hotărât să organizeze 
la Helsinki o săptămână a păcii 
între 16 23 Septembrie sub lozinca
„întărirea democrației și păcii în
tre popoare**. Această dată coincide 
cu semnarea armistițiului Intre Fin
landa și Uniunea Sovietică.

„Reacționarii agenții fasciști, 
care atât timp au izbutit să ne 
despartă împotriva realităților is
torice și intereselor vitale comune 
țărilor noastre și să provoace duș
mănii Intre popoarele noastre, nu

Declarațiile făcute de Or. Petru Groza
(Urmare din pag. l-a) 

apoi menirea artiștilor și zia 
nștilor în cadrul regimului de
mocrat. D-Sa a afirmat urmă
toarele. „Am făcut o școală cu 
toți contimporanii. Anii din urmă, 
tn deosebi, au arătat ce este 
bine și ce este rău. Am avut 
ocazia să înregistrăm realitățile 
triste ale unul război crâncen și 
sângeros care a distrus tot ce 
este frumos și nobil. Am avut 
ocazia să ne înspăimătăm la 
spectacolele sălbatece ale suf
letului omenesc si atunci tră
gând învățăminte politice din 
tot ce am văzut, poate că vom 
ajunge cu toții la hotărîrea de 
a pune plugul minții noastre în 
ogorul binelui, în ogorul frumo
sului, în ogorul artei și al nob
leței sufleteș'l. Buruemle acestei 
sălbăticii care au fost și nu tre
bue să mai fie șl care se nume
au fascism, hitlerism,, șovinism, 
rasism, au crescut mari Aveți 
ce plivi dragi prieteni ziariști, 
artiști șl scriitori români. Fac 
apel călduros la Dvs. în aceste 
zile de grea muncă pentru noi 
dregători ai unei țări, tocmai în 
aceste zile când greul vieții ma
teriale apasă asupra tuturor și 
apasă și asupra noastră care 
purtăm răspunderea. Războiul a 
distrus mult, reconstrucția este 
grea, avem în fața noastră mari 
sarcini și grele probleme de or
din matertal; noi nu ne temem 
Insă de aceste sarcini, noi nu 
suntem pesimiști în fața pro
blemelor care nl se pun oricât 
de grele sunt ele fiindcă aceasta 

vor mai putea nici când frânge 
prietenia încercată pe câmpul de 
luptă și verificată în momente cri
tice. Această prietenie este un 
bun câștigat al ambelor popoare 
și ea trebuie și va fi desigur a- 
părată cu toată hotărîrea împo
triva tuturor care lovind în tânăra 
democrație românească vor s’o 
distrugă.**

Acestei convingeri și credințe i-a 
dat expresie Generalul Colonel Su- 
saicov spunând la soiemintatea 
punerii pietrei fundamentale a mo
numentului eroilor sovietici. „In 
numele gloriei nemuritoare a os
tașilor căzuți pe câmpul de luptă, 
in nurrele amintirilor ce nu vor 
muri niciodată, permitețl-mi să a- 
firm aici că noi nu vom permite 
să fie exp.ise loviturilor marea o- 
peră a pr.eteniei noastre.

este menirea noastră să anga
jăm lupta față de orice probel- 
mă, față de orice sarcini până 
la biruință dar în lupta noastră 
în domeniul ministerial, al exis
tenței materiale, avem nevoe de 
stropiluri răcoritoare de în
viorare din partea voastră prie
teni din lumea artelor, a ziaris
ticei sl a scrisului. încurajarea 
din moment în moment din par
tea Dvs. ne dă puterile necesare 
pentru a birui și când am zis 
arta, scrisul șl publicistica ro
mână, eu nu am 9pus acest lu
cru în sensul vechi șovin. Noi 
ne iubim fiecare neamul din 
care facem pa>te dar noi această 
iubire o exercităm nu în sens 
exclusivist șovin, ci în sensul în
țelegerii șl pentru cei care își 
iubesc neamul, arta lor și tot 
ce au ei bun pe lume. Misiunea 
Dvs. este ca să faceți să dis
pară această ură între neamuri, 
între rase. Să faceți ca să se 
apropie nu numai omul de om, 
și să facție să se apropie toate 
popoarele conlocuitoare ale aces
tei țări să faceți ca să se a- 
propie poporul nostru și țara 
noastră de popoarele vecine, ast
fel serviți întreaga omenire*.

Au vorbit apoi d. Prof. Mihalț 
Ralea Ministrul Artelor, George 
Apostol Președintele Confede
rației Generale a Muncii Petre 
Constantinescu - lași Ministrul 
Propagandei, Victor Eftimiu 
Președintele Societății Scriitori
lor români, subliniind importanța 
constiluirii Uniunii Sindicatelor 
de Artiști, Scriitori șl Ziariști.

Miercuri 29 August dl M. Ka
linin Președintele Prezidiumului 
Suprem al Uniunii Sovietice a pri
mit pe dl Iorgu Iordan Ambasa
dorul Extraordinar și Ministru Ple
nipotențiar al României, care i-a 
remis scrisorile sale de acreditare. 
Dl iorgu Iordan era însoțit de dl 
Babeș Ministru Plenipotențiar și 
Consilier de ambasadă, Georgescu, 
Prim-secretar de ambasadă și alți

Declarațiile tov. Ghecrghiu-Dej 
la Congresul Salariațllor P.T.T.

La congresul funcționarilor din 
P. T. T. a luat cuvântul tov. 
Gheorghiu Dej Ministerul Comuni
cațiilor care a vorbit despre ros
tul acestui congres precizând ur
mătoarele: „In general se spune 
despre organizațiile sindicale că 
sunt instrumente de luptă pentru 
apărarea intereselor profesionale 
ale salariațllor Aceasta este ade
vărat. Dar trebue adăugat că îcn- 
prăjurările istorice prin care am 
trecut dela 23 August 1944 și 
până azi au imprimat sindicatelor 
noastre caracterul unei forțe com
bative pusă în slujba regimului de
mocrat instaurat la 6 Martie 1945 
și in care guvernul de largă con
centrare democratică de sub pre
ședinția d lui Dr. Petru Groza gă

Sch'mburl de mărfuri cu 
Iugoslavia și Cehoslovacia

Zilele acestea autoritățile de 
resort au dat aviz favorabil 
pentru un schimb de mărfuri în 
compensație, ce se va efectua 
tn curând între România și Ju- 
goslavta.

Vom exporta sare și explozivi, 
importând în schimb piei crude 
de oi și capre, cânepă, sulfat 
de mercur și plumb.

In câteva zle va sosi In Bu

r- ȘTIRI SCURTE
• Ci u-klng Fruntașii comuniști 

chinezi au declarat că dacă Ge- 
neralissimul Cinag-Kai-Sek va fi 
ales Președinte al Chinei, ei îi vor 
acorda tot sprijinul.
• Paris. Generalul de Gaulle s’a 

înapoiat la Paris însoțit de Bi- 
daulat și personalitățile cu care a 
călătorit în Statele Unite. La so
sire Generalul de Gaulle a fost sa
lutat de către membrii guvernului. 
El și-a exprimat satisfacția pentru 
rezultatele obținute la Washington 
și Ottawa.
• După cum anunță o știre din 

membri ai ambasadei care au fost 
prezentați dlui Kalinin. La solem
nitate an asistat dl Decanozov, 
Consilier al Poporului la Afacerile 
Străine ale U R. S S. dl Loviș- 
cev, șeful Departamentului țărilor 
balcanice și alți demnitari ai afa- 
cer k>r streine. După solemnitate 
dl Kalinin a avut o convorbire cu 
Ambasadorul Iorgu Iordan.

sește un puternic sprijin în opera 
sa de guvernare. Sdariații organi
zați în sindicate au deci obligațiu
nea să consol deze libertățile cu
cerite împotriva oricui va încerca 
să le amenințe".

Comunicatul operativ 
al Biroului Sovietic de 

Infformațlunl
Moscova. !n cursul zilei de 

30 August pe frontul din extre
mul orient n'a intervenit nici o 
schimbare esențială. In cursul 
zilei de 29 Aug s’au pr< dat 
trupelor noastre peste 9.000 o- 
fițeri și soldați japonezi di tre 
care și doi generali.

curești delegația economică ce
hoslovacă, pentru incheerea unui 
acord (omercial.

In vederea tratativelor ce vor 
urma, s’au fixat tn principiu 
mărfurile ce vom exporta: vin, 
mere, nud, alcool mettllc, che
restea. mazăre șl minereuri.

Din partea Cehoslovaciei vom 
primi în compensație mașini in
dustriale și zahăr.
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