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Importante declarații făcute de 
comisarul genera! al Aplicării 

Poziția Uniunii Sovietice față de

Dl. S. Oeriu a rostit la postul de 
radio o conferință.

După ce a arâtat jafurile șl nele
giuirile făcute de acel cari se găseau 
tn acea vreme In fruntea țării, arată că 
Uniunea Sovietică, cu toate\acestea ne-a 
acordat tot sprijinul el pentru a pu
tea Intra In rândul Națiunilor Unite.

„Politica U. S. față de noi este 
politica unei țări prietene. In ziua de 
? Iunie a renunțat la mit de vagoane 

de alimente pe care trebuia să le pre
dăm, ajutând maselor muncitoare aln 
România. In ziua de 28 Aug. a decla
rat că voește sd vină In ajutorul ță
ranilor noștri bântalțl de secetă șl a 
renunțat la 1.000 vagoane porumb care 
au și plecat cifre regiunile bântuite 
de secetă".

„ El an renunțat șl la cele 9.000 vag. 
g/âu care trebuia să le dăm acum șl 
care reprezentau datoria noastră de 
anul trecut șl In acelaș timp au re
nunțat la'alte'8.000 vag. grâu",

„Nu există om care să nu vadă că 
existența noastră este legată de o lar
gă colaborare cu Uniunea Sovietică.

Guvernai Petre Groza a avut greu- 
fl de întâmpinat când a pus proble

ma împărțirii Juste a sarcinilor armis
tițiului. Nu se putea admite ca țăranii, 
m- nclloril șl funcționarii să ducă nu
mai ei singuri greutățile De aceea ele 
au fost Inlătura'e șl guvernul lucrează 
la un proect de lege pentru impune
rea Imbogățlților de război. In felul 
acesta guvernul a mărit prețul la vite 
șl grâne. Dela l Sept, prețurile dela 
cal vor fi cele corespunzătoare.

Guvernul a dat bumbacul sovietic 
cu preț Ieftin șl a dat In lucru uzine
lor îd facă unelte eftlne pentru țărani. 
Va îngriji deasemenea ca țăranii să 
albă gaz, sare șl chibrituri.
, Prin legea dc. organizare a Corni- 
sarlniului General al executării armis
tițiului din comisii jac parte 
rep erentanțll al tuturor organizațiilor 
poiitice care compun guvernul. DeaseJ 
menea reprezentanți al comitetelor să
tești, acele comitete care au ajutat la 
îndeplinirea reformei agrare. Vedeți 
dar că s'a schimbat ceva șl în dome- 
n/u‘ colectării.

Am găsit mll de telegrame ale țâ- 
rarV'or care au arătat că In urmă cu 
luni de zile ll s’au luat vitele șl nu ll 
s'au plătit. Mii șl mll de vile n’au fost 
plătite, dar șefii bt.de! sunt azi In 
pușcărie.

Am blocat hanii lor șl din el am 
achitat țăranilor 2.816.483 093. Mat 

este de plătit 1.500.000.000. li vor pri
mi pentrucă banii se găsesc în mâinile 
noastre.

Nu vom înceta până când ultimul 
țăran îșl va primi partea lui".

In continuare d Dr. Oeriu face a- 
pel la țărani pentru a da o mână de 
ajutor la descoperirea celor care au 
făcut fraude la îndeplinirea convenției 
de armistițiu „In măsura în care ne 
veți ajuta la descoperirea lor, veți a- 
juta însăși țara pentrucă cel ce s’au

Sfințirea Catedralei la Orăștie 
In prezența D-lul Dr. Petre Groza președintele 

Consiliului de miniștri șl a altor membri din guvern
Județul nostru a fost Duminică 

2 Sept. în sărbătoare. Au sosit 
miniștrii poporului care au venit să 
ia parte la târnnsirea catedrelei 
din Orăștie. Țăranii din județ ve- 
niți in costumele lor naționale și 
călări, muncitorii care și-au primit 
conducătorii lor scumpi in frunte 
cu Gh Gheorghiu-Dej toate cate
goriile sociale au ținut să ia parte 
la primirea membrilor guvernului. 
A fost o zi în care tot poporul 
cinstit din acest județ și-a mani 
festat simpatia și încrederea in 
guvernul său.

In prezența dlui Petru Groza, 
președintele consiliului de miniștrii, 
tov, Gh. Gheorghiu-Dej, ministrul 
comunicațiilor, prof. Petre Constan- 
tinescu-lași, m.nistrul propagandei, 
T. lonescu, ministrul minelor și 
petrolului, R' mulus Zărcmi, ministrul 
agriculturii, părintele C. Burducea, 
mjnistrul cultelor, Aurel Potop, sub
secretar de sfat la educația națio
nală, Al. Dangulov, dela legația 
sovietică și reprezentanți ai presei 
americane precum și alți oaspeți 
din parlea bisericii s’a desfășurat 
Dumineca dimineața târnosirea ca-

PRIME DE ÎNCURAJARE 
pentru producătorii de aur

Guvernul a hotărit print’un jur
nal al Consiliului de Miniștri să 
se acorde prime de încurajare pen
tru producătorii de aur.

Aceste prime se vor acorda cu 
deosebire micilor producători rp- 
crutați din pătura rurală care se

Dl. S. Oeriu
Armistițiului
noi
îmbogățit din sărăcirea statului s’au 
îmbogățit pe spinarea noastră".

D-sa închee cu cuvintele:

Mai mult decât toate vorbele tste 
porumbul și grâul care trebuia să-l 
dăm, mal mult decât toate vorbele clar 
văzătoare este ridicarea țării noastre 
dela o țară învinsă la o țară învingă
toare șl mal mult decât toate vorbele 
este ridicarea țării noastre la una care 
va avea loc la masa de pace.

tedralei din Orăștie. Au vorbit 
Mitropolitul Bălan, preotul ministru 
C. Burducea și dl Dr. Petru Groza 
care a rostit câteva cuvinte în care 
a chemat toate popoarele conlo
cuitoare la unire și îafrățire.
După masă membrii guvernului au 
plecat la Hunedoara unde au vizi
tat fabricile din localitate și caste
lul Huniazilor.

In drum spre Deva trenul mi
nisterial a fost întâmpinat în gara 
Simeria de muzica și muncitorii 
ceferiști care au făcut o primire 
caldă membrilor guvernului. Dl Dr. 
Petru Groza a mulțumit In numele 
miniștrilor pentru primirea caldă ce 
li s’a făcut.tSeara (renul ministerial 
a sosit la Deva de unde oaspeții 
au plecat la locuința dlui prim-mi- 
nistru. Publicul adunat în parc și 
muzica militară aflând despre pre
zența înaiților o speți s’a îndrep
tat spre locuința dlui Dr. Petre 
Groza unde a cântat și și-a mani
festat simpatia pentru guvernul țării.

Ieșind primul ministru a stat de 
vorbă cu populația adunată căreia 
i-a mulțumit pentru j manifestația 
de simpatie.

îndeletnicesc, din generație in ge
nerație, cu căutarea minereurilor 
aurifere.

Este vorba In special de faimoșii 
moți din regiunea auriferă a Ar
dealului,

PLEAVA
țnfrânțil dela 23 August șl 6 Mar

tie nu dezarmează. El încearcă pe 
toate căile și cu toate armele, să îm
piedice democratizarea țârii, să împie
dice ca țara să devină a poporului. Bă
tute dar nu distruse rămășițele Jasciste 
și reacționare evută mereu să-și refacă 
rândurile, schtmbă metodele șl Jormele 
de luptă, numai șl numaigea să zădărnt- 
cească ridicarea țării pe temelii noi, să 
facă Imposibilă așezarea el în rândul 
țărilor democratice. Rămășițele fasciste 
șl reacționare înfrânte politicește la 6 
Martie, sabotează refacerea economică 
a țării, caută sâ sdruncine încrederea 
masselor în guvern, să împiedice în
frățirea}"  popoarelor conlocuitoare, să 
creleze neînțelegeri între marii noștri 
allațl sau între unii din aceștia cu țara 
noastră.

Văzând că poporul e pe cale de a 
câștiga și bătălia pentru reconstrucția 
țării, că nu sunt în stare să despartă 
poporul de conducătorii ce șl l-a dat, 
ei trec în disperare de cauză, la orga
nizarea de odioase atentate teroriste. 
Dacă nu-l vrea poporul, îl vor putea 
sili — cred ci — prin asasinarea con
ducătorilor săi firești, să-l accepte pe 
ei în fruntea sa, ca să-l reîntoarcă cu 
forța la stările de dinaintea lui 2i 
August.

Cele două organizații subversive șl 
teroriste, descoperite în ultima vreme 
de Siguranța Generală a Statului, sunt 
demonstrația vie a celor spuse mai sus. 
Strânsuri a tot ceeace In mersul său 
dela 23 August încoace poporul nostru 
a aruncat la lada de gunoi a istoriei, 
oamenii aceștia erau gata să se vândă 
primului venit. Legionari, simpli a genți 
provocatori, oameni de casă de-ai an- 
toneștilor, trădători al clasei muncitoare, 
maniștl sl brătleneștl, toți acel cari au 
fost măturați de mânia poporului în 
lupta sa pentru mal bine, pentru liber
tatea șl Independența țării șl-au dat 
mâna în acest complot. Vroiau să „în
lăture ordinea actuală Internă", să 
strice raporturile noastre cu 
U.R.S.S. să asasineze pe primul mi
nistru al țării șl pe membrii marcanțl 
al guvernului poporului ca șl pe frun
tașii vieții noastre publice, devotați 
intereselor muncitorimii șt țărănimii.

„Băieți" aceștia, un Tețu, un Ștefa- 
novlcl, un Isac, erau uneltele Iul Ră- 
descu. Eroul sinistru al „Cruciadei 
Românismului" șl al Iul 24 Februarie, 
procura armele, dădea Instrucțiuni, tre
buia să dea semnalul acțiunii teroriste, 
să indice momentul oportun pentru tre
cerea la acțiuni mai vaste.

Dar, dacă un Rddescu procura arme șt 
dădea instrucțiuni, dacă un Flueraș 
șl un Boghea erau printre jlfioniat„r:i 
cei mai importanți al „W? cm înde* ii", 
răspunderea politică epoartâ în nri- 
mul rând acei care prin toată acțiu
nea lor politică, prin deschiderea largă 
a organizat Hor lor, tuturor legionari
lor șl fasciștilor, an încurajat mereu, 
au Inspirat și au împins pe toți Isactl 
șl feții, pe toți Ștefanovlcll șl Flue- 
rașil „ilnerlmll Libere" șt al „T"-ului, 
acolo unde au ajuns.

— Continuare tn pagina 3. —
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UZINE-F ABRICI-MINE
întrecerile

!■ încleștarea de forțe genera
lizați In toată țara pentru refa
cerea ei, muncitorimea din Valea 
Jiului și-a dat contribuția cu o 
conștiinciozitate și un avânt pa
triotic necunoscut p&ni acum. E- 
tkipele de șoc, echipele de volun
tari formate din muncitori dela 
8nprafațu, din ateliere, meseriași, 
intelectuali, kncțion»ri au lucrat 
alături de mineri la mărirea pro
ducției de cărbuni Minierii la rân
dul lor au renunțat la orele de o- 
dihnă prestând posturi suplimen
tare. Listele cu numele celor care 
au prestat mai mult de 5 posturi 
suplimentare Intre 1-23 August ne 
vorbesc despre eroismul muncii.

VULCAN: Adam loan, 13 posturi, 
Dărămuș Ștefan 9 Jula Augustiu și 
Coconan Nicolae 8. Roșia Carol 7,

La lumina slabă a lămpii de carbid 
coboară In întunericul unei lumi streine 
no J, unei lumi fără cer, minerul. Co
boară In adânc. In sânul pământului 
•4-1 scoată bogă|ia la suprafață.

Deasupra, pământul se scaldă’o lu
mini Iar tr.loerul timp de 8 ore îți pe
trece la negrul fără de sfârșit al unei 
mine. De dimineața dela ora șase până 
după masă la dotă el răscolește adân
curile prăpăstioase la f'acăra palidă și 
stinsă a lămpii, tovarășe nedespărțită a 
vieții lui. Sunt ani de zile de când in 
flecare zi coboară In împărăția întune
ricului, de cârd In fiecare zi ii imbrăți- 
șeavă misterul unei alte lumi. Picioarele 
11 dor de umezeală și răceală apei ce 
inundează adeseori mina, respirația ii 
este greoaie, plămânii bolnavi; din ca
uza aerului stricat șla gazelor dinăun
trul pământului. Șl totuși... el latră și 
azi ia mină. E singurul mijloc pentru 
el de-și agonisi pâinea copiilor, sau e- 
xisterța de tozte zilele.

.Noroc bun șl băieșaguri bune" sa
lută h coborlre iar cu această urare se 
adâncește fiecare In necunoscut. Uneori

'Muncitorii dela Roșia Montana 
măresc producția

Muncitorul strungar Anca loan 
din atelierele soci rații Minaur 
din Roșia Montană, a dat o nouă 
d ovadă de felul cum înțeleg mun 
citorii laota hotărttă ce o du
cem pentru mărirea producției.

Astfel lucrând conștiinrios a 
ajuns să strungească 3 bucăți 
maeuri pentru șteamp tn timp de 
8 ore în care timp înainte se 
st'ungeau numai 2 bucăți.

La repararea flotațtel a ter 
minat cu 4 ore mai repede de 

m ar fi terminat obișnuit. Deși 
repararea celulelor pentru flo-

patriotice din
Szekeres losif și Fuchs loan 6 
posturi.

LONEA: Costinaș Teodor, Vasita 
Francisc 9 posturi, Câmpena Gh. 
și Parik Carol 7, Huh Gh., Denea 
Nicolae, Popa loan, Stalinger Ala- 
dar 6, Bojoki Zoltan, Cândea A- 
vrarr, Presa Gh., Rapcftu Solomon, 
Tarța Rudolf, Bolog loan 5 posturi.

ANINOASA: Adam loan 13 pos
turi, Matei Alexandru 11, Borodl 
Petru 9, Racozi Francisc, Jula loan 
8, Ctenciuc Vasile, Deac Dumitru, 
Codrea loan, Roșia Carol 7, Hren- 
ciuc Simio.~, lancu Alex., Vizi An
drei, Marta Simlon, Horvath losif, 
lacob Nicolae, Szekeres losif 6, 
Noveschi loan, Srifa loan, Gălăbuț 
Grigore, Sula re a Teodor, Bledea 
loan. Codrea Petru. Faur Nicolae, 
Pop losif, Nemeș Harfe, Clobanu

Minerul din Roșia

se extragă cele 3 sau 
săptămână, ce trebue 
In cele mal multe ca- 
atât.

norocul le surâde. Piatra sdrobltă o 
scot afară cu râznele, cărucioare mai 
mici și o trimit la steampuri unde o 
macină. Până să
4 gr. de aur pe 
multă muncă șl 
suri nu scot nici

Pe la două trudiți șl obosiți ies in 
prag de lumiră și se îndreaptă spre 
casă. După masă se întâlnesc la Sin
dicatul Muncitoresc unde bibliotecarul 
le împarte cărți folositoare de citit, sau 
|a vre-o ședință a Secțiunii de Partid

Muncitorii $1 meseriașii Soc. Mica se 
înrolează ca voluntari îa Tebea

Mlna de cărbuni din Țebea, 
trece prin zile grele. Conduce
rea exploatării Țcbea, în frunte 
cu Ing. Băltănotu, șl conducerea 
Soc. Mica din Brad, tn frunte 
cu Dir. Ulmanu nu fac nimica 
pentru a asigura exploata ea 
cărbunelui în ace istă exploatare.

tare necesită o atenție deosebită 
mai ales că reagenții chimici în
trebuințați pentru flofare răs
pândesc un miros dăunător să
nătății a muncit cu râvnă pu
nând in funcțiune flotația

Strungarul Anca Ion șl echi
pa iul prin munca lor conștiin
cioasă au contribulnt la mărirea 
producției. Munca lor poate fl 
exemplu și celorlalți muncitori, 
deoarece mărirea producției este 
una din sarcinile imediate ce le 
avem de îndeplinii față de popor.

Valea-Jiului ț 
Gh. Au mai lucrat în mină inginerii 
Giurumescu, Cocârlă șl loan.

PETR1LA LA SECTORUL I: Grupa 
Nr. 6 a tov. Pop Ludovic s’a evi
dențiat exploatând în 31 zile 45 
m. cărbune. Suplimente din aceea
și grupă au făcut: POP LUDOVIC 
18 POSTURI, Moldovan loan 16, 
Văideanu loan 15, Pali Francisc 
12, Pali losif 10, Bordea 8, Buta 
Gh. Crăsuc M., Merlak Petru 7, 
Bartha Gh, Codrea Gh., Marosi 
Dominic 6 posturi. La sectorul II. 
grupa lui Florea Cornel a pregătit 
o suitoare, care se face în 80 de 
zile, în timp de 32 de zile.

Continuând astfel opera de re- 
fecere a țării, muncitorii din Valea 
Jiului salută străduințele tuturor 
celorlalți tovarăși din industrii, 
asigurându-i că lucrează cot la 
cot cu ei.

L...
nu acolo? 
repede iar 
lumea In-

din localitate. Cât di 
scurge vieața de n’ar aVea organizații. 
Unde ar mai citi ei un rând din ziar, 
unde ar răsfoi o carte dacă 
Cele câteva ore libere trec 
zorii zilei îi duc din nou In 
tunecimil, in adâncul minei.

De apururl dornic de lumină, minerul 
împăcat cu viața aceasta care se îm
parte în două: .întuneric și lumină* 
cântă:

.....C’așa-i vieața de miner*...
ANA VALERIA-ȘOIT

Reacționarii atentează împotriva 
intereselor poporului sabotând re
facerea țărlt ruinată de fasciștt și 
hitleriști. Știau el că dacăgaleriile 
acestei mini nu vor avea iemn, 
pentru arnarca lor, și conduce
rea va lucra în așa fel în cât 
să se aștepte la prăbușirea ga
leriilor, vor trebui, să se op'eas- 
că o mulțime de uzini, cari nu 
mal pot funcționa din cauza lip
sei de cărbune. Muncitorii și me
seriașii dela Soc. Mica (Gura 
Barza) conștienți de rolul cla
sei muncitoare in lupta alături 
de Guvern la refacerea țârii, 
s'au înscris ca voluntari, pentru 
a munci la refacerea minei je- 
bea, pe cari reacționarii Socie
tăți Mica au căutat s’o ruineze. 
Acești muncitori au înțeles lup
ta minerilor din Valea Jiului cari 
muncesc cu râvnă la mărirea 
producției, și sprijinirea guver
nului Dr. Petru Groza, și au 
pornit pe acelaș drum.

(Coresp.

Constituirea
Frontului Unic
Muncitoresc

Bala de Crlș
Reprezentanta partidelor comu- 

nist, tov. Balița Victor și social- 
democrat, tov. dr. Axente Tămaș, 
au decis înfințarea Frontului Unic 
Muncitoresc la Baia de Criș.

Au fost delegați din partea Par
tidului Comunist tovarășii Ing. Ro- 
moșan Bruno, Czaka Rozălia și 
Gaia loan, iar din partea partidu
lui Social-Democrat Stanciu Du
mitru, Stat loan și Gorlea loan.

Delegații celor două partide au 
vorbit la ședința de constituire 
despre necesitatea și importanța 
F. U M., chezășia unității clasei 
muncitoare, care luptă pentru re
facerea și democratizarea țării. 
Froutul Unic muncitoresc va so 
luționa neînțelegerile ’ pe care caută 
să le provoace reacționarii între 
muncitori pentru a compromite 
democrația din România Clasa 
muncitoare, conștientă de aceste 
încercări reacționare fasciste, va 
lupta până la nimicirea lor defi
nitivă.

Muncitorii dela Ocna 
Mureșului măresc 

producția
O echipă de muncitori și mer 

riași din Ocna Mureș în dorința 
de a răspunde la apelul guvernu
lui de a mări producția în cadrul 
operei de refacere a țării, au in
trat în mina Mihai după orele de 
serviciu Echipa compusă din 46 
de muncitori în frunte cu tov. 
Moga Teodor, președintele Sindi
catului C. A. M. și tov. Popa 
losif, a mărit producția debitând 
și scoțând 65.000 kg. de sare în 
patru ore.

In aceeași zi o altă echipă a 
lucrat în alte secții în cadrul a- 
cestei campanii.

Aceste fapte dovedesc că mun
citorii din Ocna Mureșului au în
țeles că mărirea producției însem
nă refacerea țării prin forțele noas
tre proprii, dând prin aceasta cea 
’mai grea lovitură reacțiunii.

Exemplul lor va servi drept 
îndemn tuturor forțelor patriotice 
dornice de a contribui la refacere 
cât mai grabnică a țării, pentru 
binele întregului popor.

A N U K T

înscrierile la școala primară de 
băeți și fete din Deva se face zfl- 
nlc între orele 15—18 începând 
cu data da 1—10 Sept. a. c.



— OGOAREMUNȚI-PADURI
Ședința comisiei aliate de control din România
La 30 August a. c. a avut loc 

ședința obișnuită a Comisiei Aliate 
de Control din România sub pre
ședinția dlui General Colonel I. Z. 
Susaicov La ședință au luat parte 
reprezentantul Misiunii Americane, 
reprezentantul Britanic, General 
Vinogradov, Romulus Zăroni, Mi
nistrul Agriculturii și Domeniilor, 
General Pârvulescu, Ministru Sub
secretar de Stat al Aprovizionării, 
Mihail Ghelmegeanu, Președintele 
Comisiei Române pentru aplicarea 
armistițiului, Simion Oeriu, Comi
sarul General al executării armis
tițiului- precum și colaboratorii res
ponsabili ai statelor majoare ai Co
misiei Aliate de Control în Româ
nia și ai Misiunilor Britanice și 
Americane.

In cadrul ședinței au fost ascul
tate rapoartele dlor miniștri Romu
lus Zăroni, General Pârvulescu și 
Oeriu, consacrate următoarelor 
chestiuni:

1. Situația recoltei în România.
2. Măsurile guvernului pentru 

organizarea însămânțărilor 
toamnă.

3. Repartizarea resurselor 
mentare pentru populație.

4. Măsurile pentru mărirea pro
ducției cerealelor în România și 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu alimente.

In cuvântarea sa dl General 
Colonel Susaicov a exprimat o se
rie de considerațiuni asupra măsu
rilor care trebue să fie luate cu 
privire la îmbunătățirea aprovizio
nării populației țării cu produse. 
Acelorași chestiuni au fost consac
rate cuvântările reprezentanților 
Americani și Englezi.

In încheere, dl General Colonel 
Susaicov, Vice-Mareșal Stewenson

de

ali-

Aniversarea zilei de 
1 Septemvrie la Sebeș*Alba

La aniversarea de un an de 
când sau pu< bazele comisei de 
organizare sindicală s’a ținut adu
narea generală a muncitorilor sin
dicalizați din localitate în prezenta 
comisiei locale.

Ședința a fost desch să de tov. 
Păcurariu președ. comisiei locale 
arătând însemnătatea zilei de I 
Septembrie pentru întreaga mun
citorime organizată.

Ia cuvântul apoi tov. Oprița pre
ședintele Sindicatului lemn și fo
restieră din localitate care vorbește 
despre lupta tuturor muncitorilor 
j^rifrti o viață mai bună și ome- 
noasă

Tov. Pătrașcu președ. comite
tului G B L. cheamă pe toți mun
citorii la strângerea rândurilor în 
jurul Sindicatelor, în jurul cadre
lor muncitorimii. Printre altele spu- 

și General Skailer au exprimat 
mulțumiri dlor miniștri Romulus 
Zărcni, General Pârvulescu și S. 
Oeriu pentru rapoartele amănunțite 
pe care le-au expus in cadrul șe
dinței făcând lumină în această 
importantă chestiune.

Uscarea fructelor și legumelor
— Urmare din numărul trecut —

Fructele se aleg, se spală, se 
curăță și se scot sâmburii dacă 
e cazul. Acest lucru se face cu 
mâna sau cu diferite aparate.

MERELE vor fi tăiate în felii 
rotunde, sau în bucățele mărunte 
și se vor pune îndată în apă cu 
puțină sare sau cu zeamă de lă
mâie, pentru ca să nu se înegreas-

PLEAVA
(Urmare dlo pag. l-a)

Poporul nostru nu se va lăsa abă
tut din calea ce și-a trasat-o la 23 
August. A dovedit-o la 6 Martie șl a 
arătat-o din nou, nu de mult. Unelti
rile criminale, descoperite acum, ll vor 
face să-șl înzecească vigilența, să mul
tiplice eforturile pentru consolidarea 
democrației în țara noastră. Iar acel 
ce organizează „rezistența* 
poporului, se vor Izbi de 
granit a hotărîrli sale.

Poporul întreg angajat 
măreață de reconstrucție a țării va 
zdrobi pe toți acei ce-1 se pun în cale, 
oricine ar fl el.

împotriva 
stânca de

în opera

(Din .Scânteia'

ne: ,Să sprijinim cu toate forțele 
guvernul Petru Groza și să depu
nem toate sforțările pentru mări
rea producției pentru a putea vin
deca mai curând rănile cauzate de 
războiu*.

Alegerea Comitetului Județean al U.F.A.R-ului
Conferința tuturor delegatelor organizațiilor din

jud. Hunedoara
In ziua de 2 Septemvrie a. c. 

ora 9 a. m., în sala Prefecturii a 
avut loc alegerea comitetului ju
dețean al U.F.A.R ului.

Ședința a fost prezidată de prie
tena Pref. Elvira Almășan, care 
arată importanța acelei zile și ro
lul femeii în reconstrucția țării.

La rândul lor, dnii Miniștri au 
exprimat recunoștința față de Co
misia Aliată de Control în Româ
nia pentru ajutorul pe care această 
Comisie il acordă guvernului în 
opera pentru îmbunătățirea situa
ției economice în România.

că. Sunt preferate merele cu mie
zul tare și alb. Se mai usucă și 
cojile de mere, care pot fi între
buințate pentru ceai.

PERELE se taie in patru și se 
uscă cu codiță. înainte de-a le 
pune la uscat, este bine să Ie fier
bem ușor în apă cu .zahăr (ll2 kg. 
la 1 litru apă) apoi sunt puse i- 
mediat la uscat. Perele mici pot 
fi uscate și fără să fie tăiate.

CIREȘELE se usucă mai ușor. 
Nu trebue să fie expuse unei căl
duri prea mari căci plesnesc. Se 
pun la uscat pentru un scurt timp, 
apoi li se vor scoate sâmburii, vor 
fi presate puțin și apoi uscate de
finitiv. Din cireșele albe se pot 
obține stafide.

CAISELE se cojesc afundându- 
le ma înainte în apă clocotită, a- 
poi se taie în două, se scot sâm
burii și se pune la uscat la o tem
peratură joasă. Se vor usca încet 
și cu grije, având lipsă de un timp 
mai îndelungat.

CORCODUȘE. Se vor trata ca 
și cireșele numai că se scot sâm
burii înainte. Dacă ținem cu orice 
preț la aspectul frumos, trebue să 
le muiem mai înainte în apă cu 
zahăr, fără să le fierbem. Le lă
săm să se răcească în această apă 
și-apoi le punem la uscat.

PRUNELE vor fi lăsate mai în
tâi să stea la soare sau pe tăvi 
călduțe, sau le încălzim în cuptor 
până^încep să transpire. Prunele 
se usucă foarte încet. Nu trebue 
să le lăsăm prea mult în mașină 
ci uscarea se va termina, lăsân- 
du-le un timp în aer liber.

Continuare in numărul viitor

i

V
Prietena Bădicean Paraschiva 

face expunerea situației politice 
interne și externe.

la cuvântul prietena Maria Stoica 
care face raportul asupra confe
rinței dela București.

Se alege apoi comitetul com
pus din 2Ș membre în frunte cu 
prietena pref. Elvira Almășan.

O frumoasă serbare 
cu program artistic 

la Brad y l/\
Cu ocazia zilei de 23 August 

1945 Comitetul U.F.A R. din locali
tate împreună cu L.O.S. secția Criș- 
cior—Gura-Barza a organizat c 
serbare cu program artistic urmată 
de dans în sala Ateneului „Mica* 
din Gura-Barza.

Serbarea a avut un bine me
ritat succes atât moral cât ș 
material.

Reușita acestei serbări se da 
torește în primul rând D-nei, pre 
ședință Ing. Maria Duport, efor 
tului și strădaniei depusă de D 
nele, Ing Neaga și Prof. Minerv: 
Iancu cărora comitetul Ie aduc 
vii mulțumiri.

Toate mulțumirile se cuvin fe 
telor și fetițelor care au înțele 
scopul acestei serbări, re nun fân 
la vacanța lor recreativă pentru 
pregăti programul serbării.

Maria Stoic 
Bra

Conferința 
cooperativelor de 
consum din tară

Sâmbătă a avut loc in sala ( 
consiliu a Corpului Contabililor d 
București, ședința inaugurală 
conferinței cooperativelor de co 
sum din întreaga tară, convoca 
de către comitetul de coordona 
al acestor cooperative.

Ședința a fost deschisă de 
Ministru Constantin Agiu care I 
când apel la solidaritatea tatur 
cooperatorilor arată că ideea 
cooperative a născut în popor c 
nevoile nenumărate ale acestu 
Țăranii îmbrăcați în sdrente 
vedeau posibilitatea de a av 
din nou cămașa pe care o purt 
falnic decât unind-se în coopei 
tive. Muncitorii flămânziți de 
război prădalnic nu-și puteau 
sigura hrana de toate zilele c 
cât tot prin cooperative. După 
arată greutăț le întâmpinate 
mișcarea cooperatistă din cau 
neînțelegerii unora șl neprlcepț 
altora, d. Ministru Constantin 
giu schițează programul de Inc 
pentru viitor.

Citiți șl rAspAndlțl ziarul

„ZORI NOI**



ULTIMELE ȘTIRI
Discursul Gensrahssimului Sțaim 
către poporul sovietic la sfârșitul celui 

de-al doilea război mondial

Cuvântarea Președintelui Truman 
după capitularea Japoniei

TOVARĂȘI, COMPATRIOȚI, 
COMPATRIOATE,

Azi, 2 Septembrie, oamenii de stat 
șl reprezentanții militari ai Japoniei au 
semnat actul de capitulare necondițio
nata, Sdrobită complect pe mare și pe 
usczt și înconjurată pe toate părțile 
de Uniunea Sovietică sau Națiunile 
Unite. Japonia s’a rostit învinsă și a 
depus armele.

In ajunul actualului război mondial 
■'au format două focare ale fascismului și 
agresiunii mondiale: Germania în Vest, 
laponia în Est. Ei sunt acei care au 
ieslănțuit cele două războaie mondiale 
are au adus omenirea la marginea 
prăpastie!.

Focarul din Vest a fost lichidat a- 
mm patru luni și a forțat Germania 
iă capituleze. Patru luni după aceasta 
i fo»t lichidat și focarul din Răsărit. 
Ueasta înseamnă că a sosit sfârșitul 
■elui de al doilea război mondial. A- 
um putem spune că condițiile nece- 
are pentru pace în Întreaga lume 
unt cucerite.

Trebue să remarc că cotropitorii 
iponezi 11’au provocat daune numai 
iiațtlor noștri; ei au provocat daune 
I în țările noastre, de aceea noi am 
vut contul nsstru special de regulat 
u laponia. Japonia și-a început agre- 
lunea împotriva noastră încă din 1904 
1 tlmoul războiului Ruso-Japoncz. In 
904 Japonia folosindu-se de slăbiciu- 
ea Rusiei țariste a năvălit pe neaș- 
:ptate și mișelește fără a declara 
Izboi țării noastre. Când se duceau 
raversațille între miniștrii de externe, 
iponia s’a năpustit asupra țări! noas- 
e, asupra Port-Artur scoțând din 
ptă trei nave de război de prima 
a«ă. Este caracteristic ci 37 ani după 
rea a întrebuințat exact aceeaș me- 
lă atacând Pearl-Harbour. După cum 
știe, atunci, în războiul împotriva 

poalei Rusia a fost înfrântă. Japonia 
i considat în .nsukle Kurile și Sa
lin și a zăvorit astfel pentru țara 
lastră toate eșirile spre ocean. Era 
rr că Japonia își pune ca scop să 
p’ască Rusiei îotregul extrem Orient

Comentariile presei 
despre împlinirea a 6 ani 

dela începerea războiului
La 1 Septembrie. 1945 s’au 
plinit șas‘ ani de când ■> is
căli cel de al doil a război 
tndlal
Ziar l buc reștene comentea- 
cu acest prilej împrejui ărilc 
care c'a produs atacul ful- 
rător al trapelor germane în 
ion a, luptele ce au urmat pre

dar acțiunile cotropitorilor japonezi nu 
s’au redus la aceasta. In 1918 Japonia 
profitând de atitudinea dușmănoasă pe 
atunci a Angliei, Franței și Germaniei, 
a atacat din nou țara noastră, a ocu
pat extremul orient și timp de patru 
ani a chinuit poporul nostru, a jefuit 
extremul orient. Dar aceasta nu este 
totul. In 1938 Japonia din nou a ata
cat țara noastră cu scopul de a îm
presura Vladivostocul iar în anul ur
mător a atacat regiunea Republice] 
Populare Mongole cu scopul de a pă
trunde în țara noastră.

Este drept că atacurile japoneze aa 
fost lichidate de trupele sovietice spre 
mare rușine a japonezilor. La fel a fost 
lichidată cu Succes agresiunea japo
neză din 1918 dar înfrângerea trupe
lor rusești în 1904 a lăsat în conș- 
tlnța poporului rus o amintire grea. 
Ea a rămas ca o pată neagră asupra 
țării noastre. Poporul nostru a crezut 
și a așteptat până când Japonia va fi 
învinsă pentru ca această pată să fie 
ștearsă. Am așteptat peste patruzeci 
de ani. Azi Japonia s’a socotit învinsă 
și a semnat actul de capitulare necon
diționată. Aceasta înseamnă că Saha- 
linul de Sud și Insulele Kurile vor 
trece la Uniunea Sovietică ca mijloc 
de legătură directă între Uniunea So
vietică și Ocean șl bază în apărarea 
noastră împotriva agresiunii japoneze.

Poporul nostru Sovietic nu și-a pre
cupețit forțelejși eforturile pentru a ob
ține victoria. Nrl am trecut ani grei 
dar acum putem spune „AM ÎNVINS". 
A sosit mult așteptata pace pentru po
poarele întregii lumi. Vă felicit scum
pii mei compatrloți, compatrioate șl 
tovarăși cu prilejul victoriei și a în
tronării păcii.

Slavă forțelor Armate ale Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite, Marei Brita
nii și Chineze care au obținui victoria 
asupra Japoniei.

Slavă marelui nostru popor victorios.
Glorie eternă eroilor căzuți în luptă 

pentru victoria sosită.
Trăiască și propășească patria noas

tră.

cum șl dezastrul final din care 
România a fost salvată prin ac
tul mântuitor dela 23 Aug. 1944.

Vinovății — afirmă ziarele — 
sunt nu numai Hitler și partidul 
națlonal-soclallst ci și poporul 
german care a urmat orbește 
linia (rasată de conducători.

In cuvântarea adresată poporu
lui american după capitularea Ja
poniei, președintele Truman a de
clarat: Noi nu vom uita niciodată 
Pearl Harbour — Japonezii nu 
vor uita niciodată Missuri. Puterea 
Iof de a distruge a fost luată A- 
ceasta este o victorie nu numai a 
armelor, este a libertății asupra 
tiraniei. Acest spirit de libertate

Semnarea armistițiului 
cu Japonia

Pacea a fost restabilită în în
treaga lume în mod formal azi 
dimineață când actul de capitulare 
a fost semnat pe bordul vasului 
Missuri în Golful Tokio.

Ceremonia a durat numai câte
va minute.

Shigemtzu Ministrul de Externe 
al Japoniei a semnat în numele 
împăratului și guvernului japonez.

Generalul Mac Arthur a sem
nat în calitate de comandant su
prem aliat. Actul a mai fost sem
nat de Amiralul Nimitz și reprezen
tanții Chinei, Uniunii Sovietice, 
Franței, Olandei, Canadei și Nouii 
Zeelande,

In act se prevede acceptarea 
Japoniei a hotărîrilor dela Pots- 
dam, capitularea necondiționată a 
tuturor forțelor armate japoneze 
și clauza ca autoritatea împăra
tului și guvernului vor fi supuse

r» STIRi SCURTE jh
• Moscova. In satele sovietice 

mortalitatea a scăzut față de 1940 
aproape cu 25%.
• Moscova 3920 echipe de ti

neri din Republica Moldovenească 
au ajutat familiile militarilor și In
valizilor de război să-și strângă 
recolta, fn total au fost ajutate 
40.000 familii.
• Moscova. După capitularea 

Japoniei, numărul șomeurilor în 
Statele Unite s’a mai mărit cu 
2 000 000 oameni.
• Uniunea Sovietică va preda 

Poloniei o întreagă flotă care ur
mează să formeze nucleul flotei 
poloneze din Marea Baltică.
• Ankara. In noul guvern turc, 

va intra și un partid democrat. Se 
vor face sforțări pentru democra 
tizarea actualului guvern, Alege
rile din Turcia vor avea loc în 
primăvară.

Ciun-klng. Capitularea forțelor 
japoneze din China va avea loc 

și demnitate a omului este cea 
mai puternică, dârză’și durabilă 
forță din întreaga lume. Noi pri
vim victoria cu mare încredere șl 
mari speranțe. America împreună 
cu toate celelalte națiuni unite 
poate construi în lume pace ba
zată pe justiție, dreptate, echita- 
bilitate și toleranță.

Comandamentului Suprem Aliat.
Capitularea a fost urmată de 

un discurs al Președintelui Tru
man dela Washington. După cere
monie Shigemitzu (Ministrul de 
Externe al japoniei) a raportat 
împăratului care a dat o declara
ție din ordinul Generalului Mac 
Arthur prin care acceptă condi- 
țiunile și se obligă să ducă la în
deplinirea condițiunilor.

COMUNICAT
Ministerul Educației Naționale a- 

duce la cunoștința celor interesați 
că elevii corigenți care se întorc 
în Transilvania eliberată împreună 
cu familiile lor, pot da examenele 
de corigență la școala unde se 
vor înscrie să urmeze cursurile a- 
nului școlar 1945'1946.

Joi la Nan klng.
• Paris. Membrul Nr. 1 000.000 

al Partidului Comunist francez va 
fi primit în partid de către șeful 
acestuia, Maurice Thorez într’o 
ceremonie ce va avea loc Sâmbătă 
la Vincennes

Comunicatul operativ 
ai biroului sovietic de 

informatlnu
In extremul Orient n’au in

tervenit schimbări esențiale. In 
cursul zilei de 1 Septembrie tru
pelor noastre li s’an predat peste 
8.000 ofițeri și soldați japonezi 
dintre care. 3 generali.

Luarea în primire a celor ce 
capitulează, continuă.
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