
Sâmbătă 29 Iunie 1946

Telegrama adresată 
de Nlcolae Șvernlk 

d-lui Dr. Petru Groza
D. dr. Petru Groza, Președintele Consiliului de 

Miniștri a primit următoarea telegramă din partea 
lui N. Șvernlk, președintele Prezidlmului Sovietu
lui Suprem al Uniune! Sovietice:

„Primiți mnlțumlrlle mele peatiu con- 
doleanfele exprimate de dv. personal și 
de guvernul român, cu ocazia decesului 
marelui bărbat de Stat al Statului Sovietic, 
Mihail Ivanovlcl Kalinin*.

N SVERN1K

I.O V.R.D. ți Platforma Program
Invalizii, văduvele șl orfanii de 

război au fast întotdeauna cel 
care au avut mai mult de suferit 
depe urma războiului șl totodată 
cel mal neglijați sub regimurile 
trecute.

"Ținuți tn mizerie șl lipsuri el 
au putut să devină ușor o massă 
de monevră ta mâna fascismului 
șl a reacflunlt care tn tnterese 
meschine de clică au afăfat a- 
ceste masse la ară șl război îm
potriva popoarelor pașnice șl iu
bitoare de libertate șl îm
potriva celorlalte popoare conlo
cuitoare.

Iar când tnșelafl de manevre, 
massele de Invalizi au tncercai 
să-și ceară d'eptari e la o viată 
mai bună șt au manifestat pe 
străzile capitalei, guvernele „isto
rice*  reacționare de atunci aa 
scos pompele de apă alungându-l 
șl au pus agenții lor să tragă tn 
cel ce nu aveau altă vină decât 
a osia de a fl rămas Infirmi tn 
urma războiului.

Categoria Invalizilor, văduve
lor șl orfanilor de război, a fost 
lărgită de categoria dtportafllor 
șl sinistraftlor.

Pentru toate aceste categorii 
de cetățeni guvernul acordă o 
mare grijă In programul său 
de realizări Imediate.

Deaceea Platforma-Program' a 
Blocului Partidelor Democrate, 
fixează următoarele sarcini pen
tru a fl înfăptuite tn viitorii ani 
de guvernare:

, Marilor mutilați ll se vor mări 
pensiile șl ll-se vor îmbunătăți con- 
dl(lunile de tralu pentra el și 
familiile lor. Se vor crea cămine 
șt sanatorii destinate îngrijirii 
gratuite acestei categorii de In
valizi. Ll se vor pune la dispozi
ție gratuit proteze șl tot ce ar 
putea ușura invaliditatea lor.

Invalizilor capabili de muncă, 
pe lângă pensii șl îngrijire me
dicală ll se va da posibilitatea

Un fost agent al Gestapoului 
arestat la Slmeria v7

:- F R. Naum. oblieându-BsiPoliția gării Slmeria, a ares 
tat zilele trecute pe Individul 
Herman Binder, domiciliat în 
comuna Zlatna județul Alba, 
fost agent al gestapoului și 
al siguranței antonesciene. 
Acesta pe lângă Informațiile 
pe care le dădea sigu
ranței despre muncitori, se 
dădea la abuzuri și maltrata 
cetățenii care nu-i împărtă
șeau părerile.

Fiind In serviciul C.F.R.- 
ulul, ca om al nemților, făcea 
șicane tuturor. Astfel el a 
maltratat pe controlorul C. 

de a avea o îndeletnicire cores
punzătoare ca invaliditatea lor. 

Văduvelor de războia ll se vor 
tmbunătdf 1 pensiile.

Orfanii de războia se vor bu
cura de o îngrijire specială. Sta
tal va îngriji de îndrumarea 
profesională șl plasarea lor tn 
câmpul muncii. Orfanii de răz
boia vor btneflcla de gratuitatea 
învățământului de toate gradele, 
de gratuitatea cârtitor școlare, 
fiind prejerafl la burse șl cămlne“.

Astfel Infelege Blocul Partide
lor Democratice să rezolve pro
blemele invalizilor, orfanilor șl a 
văduvelor de războia. Nu sunt 
fâgădaell șl nici exaltare de am
il fit deșarte. Este un program 
elaborat din analiza amănunțită 
șl temeinică a realităților sxls- 
tente, bazat pe posibilități largi, 
datorite elanului tn muncă șl a 
Identificării forjelor democratice 
cu durerea acestor categorii.

va avea loc la Deva congresul județean 
al „Frontului Plugarilor"

Participă d. Romulus Zăroni, ministrul agriculturii, 
Belea Miron, secretar general al partidului, Geamănu 
Grigore secretar general al Ministerului de Interne, 
maior Nechiti din partea tineretului și E. Ungureanu 

din partea C. C. a femeilor

Duminecă 30 Iunie a. c. 
orele 9, în sala teatrului co
munal din Deva, se va de
schide congresul județean al 
Partidului „Frontul Plugari
lor*  din jud. Hunedoara pen
tru alegerea noului comitet 
județean.

Cu această ocazie vor lua 
cuvântul prietenul Dr. Augus- 
tin Almășan, prefectul jude
țului Hunedoara șl vicepreșe-

F R. Naum, obligându-Bsăîn- 
drume circulația trenurilor 
după comanda Iul. Mutat la 
București, el a făcut ca mulți 
muncitori ceferiști dela Grl- 
vița să fie trecuți prin beciu
rile Siguranței.

In seara zilei de 19 Iunie, 
aflându-se în Slmeria, el a 
fost recunoscut de către tov. 
Ghlnescu Gh. care a anunțat 
poliția. Acum el se află ares
tat, procedându-se la anche
tarea Iul, pentru a răspunde 
în fața instanțelor cuvenite 
de faptele sale.

Tratativele dintre C.G.M. și U.G.I.R. 
s’au terminat cu un desăvârșit succes al G G. M. 
Acord cu privire la modul de calculare a orelor suplimentare, 

acordarea concediilor, aprovizionarea economatelor etc

La 1 Iunie 1946 a expirat pri
mul termen al contractelor colec
tive Încheiate la sfârșitul anului 
trecut.

Uneltele reacțiunii și sabotorii 
au Încercat să antreneze din nou 
salariații în cursa dintre preturi 
șl salarii. Muncitorimea insă pe 
linia trasată de C.Q.M. convinsă 
că nu prin majorări de salarii Ișl 
va putea Îmbunătăți soarta a ho- 
tărlt să c»ară patronilor nu ur
cări de salarii cl respecterea în
tocmai a dfspozițiunlior șl con
vențiilor încheiate șl în special 
cele cu privire la economate, con
cediu, prima de producție șl 
munca tn acord, etc.

După tratative'care au durat 2 
săptămâni In care utfi patroni și

dinte al Org. județene a par
tidului, Ardeleanu Victor, de
legatul C. C. București, prie
tenul Romulus Zăroni, Miniș
tri Agriculturii și Domeniilor, 
Mlron Belea senior, secretar 
general al partidului, Gea
mă nu Grlgore, casier central 
al partidului și Secretar Ge
neral al'MInisterulul de Inter- 
ne’ș. a.

Din partea Comisiei Cen
trale a Tineretului Plugăresc, 
va vorbi prietenul Nechitl, 
maior in Div. Tudor Vladi 
mlrescu, iar din partea Co
misiei Centrale a Femeilor, 
prietena Ungureanu.

La sfârșitul ședinței se vor 
rula filme cu subiecte din 
trecutul de luptă a plugărimil 
noastre.

După masă va avea loc o 
serbare câmpenească In Par
cul Comunal, Iar la orele 16, 
se va desfășura solemnitatea 
distribuirii premiilor dela con
cursul intercomunal de Insă- 
mânțări.

In special delegații patronilor mi
nieri au încercat să amenințe șl 
să intimideze muncitorimea și cari 
deasemenea au refuzat să recu
noască cele mai elementare re
vendicări muncitorești — fapt care 
a necesitat Intervenția d lui prim- 
mlnlstru Dr. Petru Oroza — s’a 
ajuns la un acord care in linii 
generale prevede următoarele: 

La calcularea primelor șl com
pensațiilor de acord se va ține 
seamă de frecvență și vechime, 
acordându-se Indemnizații de chi
rie, spor de scumpete pe ramuri 
de producție.

Un element nou 11 constitue 
clauza că primele de acord vor fi 
acordate tuturor salarlațllor între
prinderilor unde se practică acest 
sistem de muncă, evident, in mă-

Lămuririle C. G. M. cu privire la aplicarea 
noului mod de calculare a primelor șiDumineca 30 Iunie l\ compensațiilor de acord

In legătură cu noul mod de 
calculare a primelor și compen
sațiilor da acord, C. G. M. a tri
mis instrucțiuni tuturor sindica
telor șl comitetelor de fabrică de

Rlrme și cartușe dum-dum 
precum ți aparate de radio 
nedeclarate găsite la manlftl 

în Judeful nostru
Ziarele din capitală relatează 

tn numerele din ultimele zile, cum 
In urma Investigațiilor făcute de 
Sfguranja Statului, a fost desco 
perltă capturată și Imobilizată o 
vastă rețea de organizații teroriste 
cari aveau armament propriu și 
o serie de ascunzători In Munții 
Apuseni,

S’a dovedit că exista un ase
menea grup legionar șl la Brad, 
care era în strâns contact cu ge
neralul Aldea căpetenie acestor 
bande intitulate: .Sumanele Neg
re*  „Haiducii lui Avram lancu.*

Descoperirile făcute z lele tre
cute de politia din Deva, vin să 
confirme definitiv existenta în 
județul nostru a unor elemente 
huliganice, teroriste care în ciuda 
dispozițiilor categorice ale guver
nului; de a se preda in cel mai 
scurt timp armele și munițiile, — 
continuă să se înarmeze.

Astfel In arma percheziției fă
cută in ziua de Luni 24 Iunie a. 
c. de către dl. Chestor al politiei 
Deva, Mohoreanu, secondat de dl. 
comisar Crețu șeful siguranței, la 

sura în care sunt legați efectiv 
de producție.

S’a stabilit principiul acordării 
primelor de producție și în acele 
întreprinderi în care, prin natura 
activității lor, munca în acord 
este Inaplicabilă. In aceste între
prinderi, s’a convenit a se acorda 
prime de producție, echivalente 
cu sporul de producție Înregistrat 
intre dala fixării producției și 
nele lunii.

Acordul dintre C. G. M. șl 
G. I. R. mai cuprinde o serie 
clauze cu privire la modul 
calculare a orelor suplimentare 
(salariul de bază plus accesoriile), 
acordarea concediilor, aprovizio
narea la preturi oficiale pentru 
articolele raționalizate șl degre
vate la producător, pentru cele
lalte etc.

fi

ii 
de 
de

modul cum aceste norme trebu- 
esc aplicate tn practică.

Astfel, cu Începere dela data 
de 1 Iunie crt. acordul, primele 

Continuare ta pag. 3-a

locuința lui Baldea Samull din 
comuna Beriu, s’au găsit urmă
toarele :

1 Armă militară, 15 cartușe 
dum-dum, 68 cartușe diverse ca
libre, 3 aparate de radio nedec
larate, 1 pereche de hamuri și 2 
ro(l de motocicletă.

Dease menea făcându-se per
cheziție la locuința lui Stănilă 
Dumitru din Deva str. 23 August 
Nr. 30, s’au găsit 3 arme mili
tare a căror existentă nu a putut 
fi justificată.

Obiectele confiscate împreună 
cu actele dresate, au fost Înain
tate parchetului.

De remarcat că ambii infrac
tori sunt zelcșl partizani ai gru
părilor „Istorice*  manisto-brătle- 
nlste.

Oare nu s’ar putea face o le
gă tui ă între bandele teroriste des
coperite de Siguranța Statului șl 
descoperirile făcute de polița Deva 
în orașul șl jud. nostru. Cercetă
rile care s’au întreprins în ace
astă direcție continuă șl vor face 
lumină.



2 ZORI NOI

Boalele și dușmanii porumbului

Cereale importate din U. R. S. S.
$1 distribuite în județul Hunedoara

Intre 1 V. - 25 VI. 1946

Porumbul suferă, ca toate 
plantele, de boale pricinuite 
de ciuperci șl bacterii. Are 
un număr mare de dușmani, 
care fac pagube mari la noi 
în (ară.

Tăciunele porumbului
Este o boală pricinuită de 

o ciupercă numită „Ustiago 
Zeac*.  Sporii ciupercii se păs
trează In pământ, timp de 
câțiva ani. De acolo infectează 
plantele in timpul creșterii. 
Infecția se poate produce pe 
orice organ al plantei: pe 
rădăcini, pe tulpină, pe teacă, 
pe florile masculine șl feme- 
nine, pe știulete Ori unde s’a 
produs infecția, ia naștere o 
umflătură buretoasâ plină la 
Început cu un lichid mucila
ginos. Mat târziu se formează 
înăuntrul acestor umflături o 
masă neagră, care nu e alt
ceva decât o masă de spori. 
Umflătura se sparge. Sporii 
ajung in pământ unde se pă 
strează vii, timp de 4 5 ani. In 
acest interval de timp dacă 
urmează din nou porumb pe 
acelaș loc, plantele pot fl din 
nou Infectate.

Cu cine au luat legătură 
\.,Sumanele Negre" la Brad

Tohte ziarele din capitală publicăcapitală publică
informații detailate privitor la ac
tele de terorism proectate de orga
nizațiile teroriste clandestine șl 
legăturile pe care aceștia reuși
se ă să le înoade între diferitele 
organizații.

Astfel — «crlu ziarele — la
Brad undejexlsta un important 
grup legionar atât Steanță cât șl 
Paleacu-dol fruntași- luaitră con
tact Io 1945 cu șefii grupului 
dr. indrleș, av. Sârbu și Olurglu, 
cu cari au conlucrat la vederea 
acțiunilor teroriste proectate Gru
pul avea armament propriu șl o 
serie de ascunzători în regiune 
șl In munții Apuseni.

Convocare
Comitetul Școlar efe pe 

lângă liceul .Decebal" din 
Deva, convoacă adunarea ge
nerală pentru ziua de 30 Iu
nie 1945, ora 12 In sala pro
fesorală a liceului de bâeți 
Deva.

Dacă In această zl nu se 
adună numărul reglementar 
de membrii, atunci ea se a- 
mână pentru 7 Iulie, aceiași 
oră, când se va ține cu orice 
număr de membrii prezențl.

La ordinea de zl:
a) întocmirea bugetului anu

lui școlar 1946—1947.
b) Eventuale.

Președinte i Dr. S. Câmpian. 
Secretar: Liviu Sirca.

Umflăturile depe rădăcini, 
din flori și depe frunze sunt 
mai mici, umflăturile depe 
rădăcini, din flori și depe 
știulete sunt foarte mari, atirg 
adesea un diametru de 10 
cm. și mai mult.

Planta infectată suferă, se 
desvoltă mal greu și rodește 
mai slab. Dacă e infectată 
complect, întreaga floare fe 
menină sau știuletele, atunci 
producția plantei infectată este 
nimicită.

Pagubele pe care le face 
această ciupercă In lanuri, 
ajung până la 20#. Pe locuri 
joase, umede, pe pământuri 
cari au mult humus, sau au 
fost îngrășate prea puternic 
cu bălegar de grajd, infecția 
e mal puternică. Dacă s’a 
dat la vite coceni dintr’un loc 
infectat, bălegarul dela aceste 
vite conține spori.

Pe locurile mal sărace In 
materie organică, scurse, bine 
expuse, infecția e mai mică.

Combaterea acestei cluoerci 
nu se poate face prin mijloace 
directe, de vreme ce infecția 
nu se transmite prin boale ci 
prin pământ. Singurele mi-

Dr. ladrieșle-a recomandat dea- 
semenl pe conducătorul grupului 
de legionari din Cluj, dr. Florea 
Nlcolae, care avea aub „comanda" 
sa o serie de elemente huliganice 
în frunte cu studenții Leon Blaga, 
Ciori n șl Elena Maloș, Grupul 
s’a alăturat Imediat acțiunii „Su- 
mijtlor Negre",

Orgsnele Siguranței au avut 
insă grijă si zădărnicească la timp 
aceste uneltiri criminale împotriva 
Statului Român șl a exlstenții sale 
naționale.

Cât durează stagiul militar 
pentru contingentul 1946

Ziarul „România Liberă*  
scrie:

Prima serie a corigentului 
1946, formată din 50.000 de 
tineri a fost Incorporată. A- 
ceastă serie urmează să fie 
Instruită timp de trei luni de 
către ostașii din conttgentele 
1944 șl 1945.

In luaa Septemvrie va fl 
chemată cea de a doua serie 
a contlgantulul 1946. Noua se
rie compusă deasemenl din 
eirca 50.000 de oameni va fl 
Instruită de ostași din prima 
serie a contlgentulul 1946.

In timpul acesta ostașii din 
coiriigentele 1944 șl 1945 vor 
fl lăsați la vatră.

Din informațiile pe care le- 
am putut colege, reiese că

jloace care dau rezultate bune 
sunt:

Tăierea plantelor bolnave 
înainte de spargerea umflă
turilor cu spori și arderea 
lor; cultura porumbului intr’un 
asolment de cel puțin 4— 
5 ani. Cultivarea de soiuri 
rezistente.

Prin selecțiune se pot do
bândi soluri care să fie mai 
rezistente la infecție șl care 
urmează să se cultive In lo
curile bântuite de această 
boală.

l. c.

Am relatat tn Nr. trecut des
fășurarea congresului jad. H roe- 
daara al P. N. P.

Dăm mal joi nomele comite
tului județean ales la congre, 
precum șl numele comitetului o- 
rașului Deva al P. N. P.

Lista cuprinde nume de pro
fesori, loginerl, funcționari și mici 
meseriași care au găsit tn P. N. 
P. exponentul intereselor lor.

Comitetul județein: Colonel I. 
Fianu, președinte, dnli profesor 
Liviu Sirca, directorul Liceului 
„Decebal", piof. Nlșca Pomplliu 
și Alexandru Tregub'eac Petro- 
șcnl vicepreședinți, secretar ge
neral dl. Adrian Popa, secretari 
adjuncțl: prof. Liviu Olariu și 
prim grefier Agapie Nicolae. Pro
fesor llarioD Avram, șeful cerce
lul de studii, prof. C. Sturzu, șe
ful secției piesă; propagandă, ma
ior A. Maier, secția financiară C. 
Georgescu, dlr. penitenciarului, 
profesiuni Mețiu Ioan mecanic, 
secț'a femenlnă prof Maria Dr. 
Stănllă, membrii: Aftergut Alexan
dru, Pop Vaier pretor, irg Dreb

ostașii d n seriile a doua șl a 
treia din contlgentul 1946, ur- 
mrază să satisfacă un stagiu 
de numai trei sau patru luni 
după care vor fl eliberați,

Prima serie a, contigentului 
adică aceea care a fost In 
corporală la 20 iunie, va trebui 
să instruiască pe ceilalți tineri 
din contlgentul 1946

Anunț
Pierdut livretul militar pe 

numele Părvulescu D. Nicolae 
ctg. 1924 Matr. 262 Bat. 6 V. 
M. Olănești jud. Vâlcea. Găsi
torul este rugat al prezenta 
la redacția ziarului.

In cazul dacă nu va fi gă
sit tl declar nuf șl fără de va
loare In mâinile oricui s’ar 
găsi.

Este cunscut tuturor că 
pericolul foametei a putut fl 
Înlăturat în țara noastră nu
mai datorită marelui ajutor 
economic pe care U. R. S S. 
ni-la dat la timp și cu pri
sosință.

Stocurile imense de cereale 
venite din hambare’e gene
rosului nostru vecin dela răsă
rit, au fost distribuite prin 
griji părintească a guvernu
lui, acolo Unde lipsa era mai 
simțită șl unde acesie cereale 
au constituit o adevărată sal
vare a populației respective 
din ghiarele foametei neîndu
rătoare.

In județul nostru lipsit de 
suprafața necesară de tere
nuri arabile și fertile, Fede-

Adrian, Vasiloiu Vaslle funcționar 
P T.JT, Varvescu Ioan funcționar 
prefectură șl Almășan Nicolae, 
șeful dep. C. A. M.

Comitetul orășenesc: Dr. Pocol 
Va'er președinte. Bălăuță Ioan, 
Dr. A. Laufer șl prof, Găvrilaș 
Gavril, vioepreședlnțl. Prof. Lupșor 
Nicolae, secretar g-ral. Inginer V. 
Solinschi, secretar adjunct. Mețlu 
L'ghln, șefei secției financiare, 
Prof. C. Sturzu, șeful aecțlel de 
presă. Maior A. Maier, șeful sec
ției propaganda, ajutat de către 
d. profesor Cornel Barbu. Secția 
profesiuni: Lugojan Petru. Secția 
femenlnă: Prof. Maria Dr. Stănilă. 
Cercul de studii r V/orel Nicolae 
dlr. Serv. Economic Jud. ajutat 
de d, N. Băiberu prim grefier. 
Membrii: Dobozf Paul, Agapie 
Nlcolaie, prim grefier, Berlnde O. 
funcționar prefecturii Ștefanovici 
Dumitru, pensionar B N. R. șl 
prof. Nicolae Prtrovlci Avram.

^Apărarea Patriotică 
în ajutorul copiilor săraci

In cadrul „Lunii de ajutorare a 
copiilor săraci," Apărarea Patri
otică din D va a aranj»t cu con
cursul Garnizoanei, Duminică 23 
Iunie a.c. o kermessă în Parcul 
Comual al Orașului.

Rezultatele materiale șl morale 
ale acestei kermeise au foit la 
înălțimea așteptărilor, datorită lar
gului sprijin dat de marele public 
care prin devotamentul cu care 
a răspuns Invitației, a dovedit că 
înțelege a» se tnreg'menieze, în 
marea operă de reconstrucție șl 
de vindecarea rănilor de război.

Pe această cale A. P. ține să 
mulțumească Garnizoanei, pentru 
aportul pe care l-a dat în ace
astă acțiune, muncitorilor dela 
„D:rubau," care nu au precupe
țit nimic când a fost solicitat 
ajutorul lor, elevelor dela liceul 
„Regina Maria*  care au contribuit 
la strângerea obiectelor pentru 
tombolă, precum și publicului care 
a ținut să participe tn număr 
mart la această kermessă. 

raia din Deva prin coperati- 
vele din cuprinsul județului, 
a distribuit populației în in
tervalul dela 1 V 1946 — 25 
VI. 1946, următoarele canti
tăți de cereale sosite din Uni
unea Sovietică :

Cereale sosite dela I N.C. 
OO.P. Iași șl Galați:

Porumb 158 690 kgr., grâu 
276 090 kgr., mazăre 82.855 
kgr., porumb știuleți 58,625 
kgr., orz hrănitor 56.485 kgr. 
porumb importat din Unga
ria 125 960.

Festivalul artistic 
organizat «te U.F.A.R. 
cu ocazia Incorporării 

clg 1946
In sat*  festivă a Tineretu

lui Progresist din Deva a avut 
loc In ziua de 24 Iunie a.c. un 
festival artistic organizat de 
către U.F.AR, cu ocazia Incor
porării tinerilor chemați recent 
sub arme.

La această serbare au par
ticipat un număr de 70 de 
recruți tn Punte cu d-1. col. 
Ionescu comandantul E, C. P. 
a garnizoanei Deva.

Cu concursul membrelor U. 
F A.R -iste, recruții au fost de
lectați prinfr’un reușit program 
artistic de mu2i ă instrumeta- 
lă și corală, recitări humo- 
ristlce și o piesă teatrală.

A vorbit din partea UFAR- 
ului priet. Șerbu, arătând noul 
spirit democratic instaurat tn 
armata noastră după 23 Aug, 
1944 Prietenul Gostîan secre
tarul județean ai T. P. a vor
bit despre rolul important ce 
revine armatei în noua Româ
nie democrată.

La sfârșit recruților prezențl 
li s’au împărțit țigări.

Ne exprimăm sperența că a- 
ceastă colaborare cu armata și 
ceilalți oameni de bine se va a- 
dânci cât mal mult tn acțiunea 
da grabnică vindecare a rănilor 
de răzbniu.

In August încep

Tratative econo
mice cu U.R.S.S.
Acordul comercial încheiat 

cu Uniunea Sovietică Ia 8 
Mai 1945 pe termen de un 
an, a expirat la începutul lu- 
nel ttecute și a fost prelun
git până la încheerea unul 
nou acord.

Autoritățile de lesort pre
gătesc materialul necesar in 
vederea începerii negocierilor 
pentru Incheerea noului acord.

Tratativele vor începe In 
cursul lunei August a. c., la 
Moscova.
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CEFERIȘTII DIN SIMERIA)/ 
au reparat din nou uneltele țăranilorA

ȘTIRI ECOMOMICE

Duminecă 23 Iunie a. c. mun
citorii ceferiști din Slmerla, au 
format o echipă de reparații, com
pusa din sudori, diplasâodu se 
pentru a doua oară în com. Bam- 
potoc. întâmpinați cu multă dra
goste de către țărani, care văd 
In muncitori pe atiaț i lor sinceri, 
muncitorii ceferiști au muncit cu 
mult drag, reparând gratuit peste

Tratativele dintre
C. G. M. U. G. I. R.

— Urmare din pag. 1. —
de acord șl compensația de acord 
se vor calcula nu numai la sala
riul de bază ca până In prezent, 
cl la salariul de b*ză  plus pro
centele generale și permanente, 
care comtitue salariul normal. 
Primele generale variază, d ipă 
ramura de producție respectivă. 
In o ice caz, tis trebue să cu
prindă: prima de frecventă, pro
centul de vechime, Indemnizația 
de chirie, sporul de scumpete etc.

Sriariațil cărora, datorită na
turii muncii lor, tu II se poate 
plăti in acord vor beneficia de o 
compensație egală cu media a- 
ccrdurllor realitate de ateterul 
sau secția pe sare o deservesc, 

întreprinderile care, prin na
tura activității lor, du pot lucra 
In acord, vor acorda salariatflor 
prlme de producție, »vJndu-se In 
vedere sporul de raodzment rea
lizat de acea întreprindere in to- 
talKatea el.

Pentru aplicarea întocmai a 
principiilor care stau la baza 
munci! in acord, se va tot dota o 
Comisie centrală, compusă dintr’un 
de'egat numit de Ministerul Mun
cii, doi delegafl >1 C. O. M., doi 
delegați al U. G. I. R.-ului șt de
legați ai oficiilor pentru ramurile 
de producție corespunzătoare. De- 
asemenea, se vor înființa comisii 
regionale și locale, în a relaș scop.

Concedii de odihnă
Concediile de odihnă se vor 

acorda salariaților conform pre
vederilor legii fn vigoare. In ca
zul când prevederile contractelor 
colective sunt mal avantajoase, se 
vor acorda concediile după con
tractele colective. r
Toate procentele de mucoă grea, 

lucru de noapte și pentru munci 
speciale, se vor calcula tu înce
pere dela 1 Iunie la salariul nor
mal (salariul de biză, plus ac
cesoriile).

Aprovizlonnrea econo- 
mateior

O aten|le deosebită urmează a 
se acsrda aprovizionării economa- 
telor, care coostitue o sarcină a 
întreprinderilor. Sindicatelor le 
revine rolul de a supraveghea 
respectarea dispozițiilor legale.

Potrivit acordului Intervenit, 

100 unelte agricole, ca: osii de 
car, fiere de plug, coase, furci, 
sape și altele. De data aceasta 
s’au evidențiat In muncă tov. su
dori Lupaș și Fllimon (Gogul).

După terminarea lucrului, au 
început discuții șl convorbiri in 
care țăranii ș!-au spus păsurile, 
dar în acelaș tlmn și-au arătat 
voința de a contribui la ușurarea 

economatele urmează a fl In mod 
obligatoria aprovizionate de către 
patroni cu următoarele articole: 
grăsime, carne, cartofi, fasole, 
varză, mazăre, ceapă, făină, mă
lai, orez, arpacaș, brânză, ma
giun, porumb, zahăr. Dea «menea 
de articole de îmb.ăcăminte: țe
sături, pânzeturi, ciorapi, ață, în
călțăminte (ntreprinderile sunt 
obligate a acorda o pereche de 
b'cmci fiecărui muncitor, în mod 
g-stult). Tot odată, economatele 
trebuie »ă fie aprovizionate șl cu 
articole necesare gospodăriți: lem
ne, săpun, sare, petrol, ctc.

Articolele distribuite prin eco
nomii se vor vinde la medul 
următor:

a) articolele raționalizate, la 
pre( oficial.

b) articole raționalizate degre
vate dî taxe fiscale, se vor vinde 
la preturi of claie degrevate.

c) articolele nerationallzate, li
bere în comerț, se vor vinde 
prin econom ite la prețurile de 
cumpărare dela producători. Trans
portul șl cbeltuellle de colectare 
nu vor fi cuprinse In prețul de 
vâozsre al produselor.

Salsrlațll care vor fi dovediți 
că vând articolele primite prin 
ecofiomat, vor fl sancționați prin 
pierderea dreptului de aprovizio
nare pe timp da 3 luai din eco- 
nomat, Iar în caz de recidivă, vor 
fl eliminați din fabrică, fără drept 
de preaviz.

Pentru supravegherea aplicării 
contractului colectiv cât șl a clau
zelor acordului, se înființează co- 
mlsluol compuse din reprezen
tanții Uniunilor Slndi ate șl Aso
ciațiilor patronale, din ramurile 
respective, in număr egal.

Pentru soluționarea litigiilor 
privitoare la contractele colective, 
cât șl asupra tuturor problemelor 
ca ar interesa relațiile dintre mal 
multe ramuri de producție dintre 
sslariuți Ș< patroni, va funcționa 
o comisie centrală permanentă, 
compusă din reprezentanții U. G. 
I R.-ului șl al C. O. M. In nu
măr egal.

Sindicatelor muncitorești șl co
mitetelor de fabrică le revlhe sar
cina da a veghea ca hotărârile 
luate să fie aplicate întocmai. A- 
ceasta, spre binele întregii mun
citorimi române, 

aprovizionării muncitorilor, iar 
muncitorii dând sfaturi țăranilor 
i-au îndemnat să se alăture luptei 
duse de guvernul Dr. Petru Groza 
in campania electoral», pentru a 
putea lichida ultimele rămășițe ale 
celor care aproape trei decenii 
au ținut împilat poporul coBtru.

Asigurâodu-i că vor lupta cu 
hotărlre, țăranii au rugat pe mun
citori să mal vină în mijlocul lor, 
pentru a se ajuta in munca și 
lupta ce o au de dus.

Acest mic atelier ambulant, po
posit pentru a doua oră îa râa- 
dul țăranilor din Banp doc, a fă
cut ca legătura strânsă ce era 
Intre muncitori șl țărani să fie 
cimentată, să fie făcută de ne- 
sdrunclnat,

HMărît lucru. Prietenia dintre 
muncitori șl țărani nu va putea 
fi slăbită, ori cât ar încerca clici 
lui Maniu s’o facă.

Dela Asigurările Sociala

250 muncitori as sura!» 
din Iudeii» Hunedoara se vor trala 

anul acesta la băi
E«te cunoscut tututor efortul 

pe care C. G. M. îl depune în 
vederea creeril unor condiții de 
muncă mal bune pentru mun
citori.

Printre problemele pe care C. 
G. M. a hotărât să le rezolve, 
figurează și trimiterea la stațiuni 
balneo climaterice, a muncitori
lor suferinzi sau slăbiți, pentruca 
recreindu se șl tratându-se In a- 
celaș timp, să se poată însănă
toși far.

Ca un început Ministerul Asis- . 
tențel ți Asigurărilor Sociale,— 
prin Casa Asigurărilor Sociale — 
a reușii îa urma eforturilor de
puse să asigure cazarea și între
ținerea a 9.000 muncitori asigu
rați, In astfel de localități.

întrebat de redactorul nostru, 
Dl. Igna Romulus țelul serviciu
lui Asigurărilor Sociale Drva, a 
binevoit să arate că din județul 
nostru vor pleca în vara aceasta 
la băl și stațiuni climaterice, peste 
250 muncitori în următoarele lo
calități:

La Poniasa 39 asigurați; Ll- 
pova 45, Olămștl 20, Tek'r- 
ghloi 3, SJcel-Oorj 10 șl Bu- 
zlaș 125.

Seria primă a plecat la 10 Iu
nie a. c. isr seria a doua, va 
pleca zilele viitoare.

La alegerea celor ce au fost 
trimiși pentru a-șl îngriji sănăta
tea, s’a dat întâietate muncitorilor 
suferinzi. Din aceștia o bună par
te sunt ucenici sau muncitori ti
neri debili.

Acolo, pe lângă faptul că îșl 
vor putea găsi însănătoșirea, vor 
avea prilejui să-și ridice nivelul 
cultura’, prin bibliotecile și cele-

Snbs.’cretarlaiul de Stat 
al aprovizionării fcce cu 
noscut că circulația și con
sumul cartofilor recolta 
1945 șl al cartofilor văra- 
tecl recolta 1946, sunt libere.

Oficiile economice județe
ne șl Căile Ferate Române 
vor lua notă și nu vor pre
tinde nici o autorizație spe
cială pentru transportul car
tofilor.

In ultimele zile au sosit 
la Giloți 300 vagoane grâu 
din cantitățile ce ne sunt 
trimise de URSS. Aceste 
cantități de grâa sunt în
drumate către diversele re
giuni din țară.

In contul celor 15.000 
vagoane grău și 15 000 va
goane porumb, urmează a

lalte mijloace pe care guvernul 
le-a pus la dispoziția lor.

Astfel înțelege guvernul Dr. 
Petru Qroza să sprijine muncito
rimea, iar ei — muncitorii — au 
înțeles că vor trebui să susțină 
guvernul care le-a dat aceste 
drepturi șl libertăți și care acum 
depune eforturi miri, pentru a le 
creia condiții de vla(ă mai 
bune.

Obligații pentru econimate
Ministerul Finanțelor a 

dat un comunicat, prin care 
atrage atenția t co ornatelor 
că, până la data de 5 Iulie 
a.c. urmează a depune la 
Administrațiile Financiare 
respective, o declarație de 
stocul următoarelor articole 
aflate tn depozit la data de 
1 Iunie 1946: articole de 
încălțăminte, piei tăbăcite, 
box talpă, canate, bocanci 
muncitorești ; articole de 
Imbracămtnte: stofe costum 
șl roch'e 50 la sută lână 
merinos sau sponcă, postav 
Loden, lână țurcană; arti
cole alimentare; zihăr ulei 
comestibil șl orez.

Scopul acestor declarații 
este de a cunoaște cantită
țile din articolele mai sus 
amintite, care urmează a fl 
Lvrate la vechile prețuri, In 
conformitate cu dispozițiile 
decretului lege apărut tn 
„Monitorul Oficial*  din 20 
Iunie crt. privitor la redu
cerile și scutirile de impo- 

mal sosi 6800 vagoane grâa 
și 1800 vagoane porumb.

întreaga cantitate de me
dicamente importată până 
ta prezent din Elveția este 
evaluată la circa 3 mi- 
liaide lei.

Intre 3—7 Iulie crt. se 
vor fine ta capitală impor
tante manifestări ale miș
cării cooperative românești.

La 3 Iulie, se va ține a- 
dunarea generală a „Insti
tutului Național al Coopera
ției, la 4, 5 și 6 se va ține 
Congresul anual al mișcării 
cooperative din Româna.

la cursul acestei săptă
mâni, urmează să plece îa 
Italia o delegație română, 
în vederea examinării posi
bilităților de a comanda 
șantierelor navale italiene 
mal multe vase pentru com
pactarea flotei noastre flu
viale ș! maritime.

In Sala Teatrului Comunal
Dumiaică 30 Iunie orele 8 seara

Turneul Petre Belu—George 
Lascu, prezintă senzaționala 
piesă socială:

Uzina B.
Tragico comedie tn 3 acte

Autorul piesei va ține o conferință 
Biletele la informator, seara 
la casa teatrului.

zite și taxe asupra unor 
articole destinate economa- 
telor.

SESIUNEA 
de bacalaureat începe 

la 3 Iulie

Ministerul Edacațlei Na
ționale a hotărât ca exa
menul de bacalaureat din 
sesiunea de vară să încea
pă la data de 3 Iulie, cdnd 
toți candidați! urmează să 
fie prezenți la centrele de 
txaminare.

„VIENfl“
- Salon de Modă pentru Drme - 

Str. Spitalului Nr, 15

Confecționăm gat d< robe 
de Dame șl Copii după 
uit mele modele, prompt 
cu preturi convenabila.
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Conferința miniștrilor de externe

ProBctele tratatelor de pace 
cu țările balcanice 

sunt alcătuite într’o formă mai complectă 
decât tratatul de pace cu ITALIA

Federația Sindicală Mondială 
cere ca cele patru guverne să nu
mească o comisiune care să cerceteze 
situația. «lin. Grrecia

L

LONDRA. — Miniștrii de e- 
xterne s’au întrunit Marți după 
amiază într’o nouă ședință'îna
intea conferinței d-nii Byrnes 
și Molotov au avut o întreve
dere particulara.
I Au fost discutate problemele: 
Triest, Veneția Julia, reparații
le Italiene repartiția flotei fa- 
liene, problema balcanică și în 
special problema circulației li
bere pe Dunăre, fără să se a- 
jungă la vreun acord.
fj' - I i i ' * * !

MOSCOVA. — O delegație 
a femeilor sovietice în frunte 
cu Nina Popova a plecat cu 
avionul la Paris pentru a par 
ticipa la ședința comitetului e- 
xccutiv al Federației Mondiale 
a Femeilor Democrate.

•

ATENA. — Toți membrii o- 
poziției republicane au părăsit 
Marți seara parlamentul grec 
strigând: „Jos dictatura” prin 
faptul ca un Reputat monar
hist a lăudat pe dictatorul Me- 
taxas.

•
MOSCOVA. — Uniunea So

vietică va furniza Franței luna 
aceasta 5oo.ooo tone grâu în 
afară de cantitățile contracta
te până acum. f r

* ii1

ATENA. — Partidul liberal 
grec a refuzat să între în gu
vernul grec prezidat de Tsal- 
daris. i

PARIS. — In ședința de 
Marți după amiază cei patru 
miniștri de externe n’au reu
șit să ajungă Ia un acord la 
niciunul din punctele discutate 
asupra tratatului de pace cu I- 
talia.

• •
I

’ MOSCOVA. — Marți la Pa

I»1SCUTIILE 
în legătură cu energia atomică

ris consiliul miniștrilor de e- 
xterne (a continuat examinarea 
clauzelor proectujui tratatului 
de pace cu Italia.

Delegațiile americană și en
gleză au propus să se includă 
în ratai obligațiile Italiei 
față de firmele streine.

Delegația sovietică a sus
ținut că astfel de obligații in
cluse în tratatul de pace le
zează suveranitatea Italiei și 
deaceea propune ca aceste 
clauze să nu fie incluse. Pro
punerea delegației sovietice a 
fost acceptată.
Ele urmează să fie aranjate 

între părțile interesate.
A fost luată hotărîrea de a 

se accelera lucrările comisiunii 
Proectele tratatelor de pace 

cu țările balcanice sunt alcătui
te într’o măsură mai complectă 

decât proectul tratatului de pa
ce cu Italia. In privința țărilor 
balcanice rămân, nesoluționate 
numai un mic număr de prob
leme printre care problema na
vigației pe Dunăre și alte iniei 
problemă secundare.

Comentatorii se întreabă ca
re este cauza că se încetinează 
mersul lucrărilor. Aceasta se e- 
xplică prin îndărătnicia cu care 
discută delegațiile americană șf 
engleză chestiunea Triestului și 
a fjegiunii Veneția Julia,

* '■ ’ r ~i
PARIS. — Muncitorii din

Triest au trimis o telegramă 
celor patru miniștri de exter
ne prin ca^e cer încadrarea 
Triestului în Republica Federa
tivă Jugoslavă.

MOSCOVA. — In ziuaț'de [24 
Iunie la ședința Comitetului E- 
xecutiv al Federației Sindicale 
Mondiale au fost desbătute che
stiunile legate de vizita făcută 
de comisiunea F. S. M. în Ger
mania, raporturile dintre F. S. 
M'. și O. N. U. gi organizarea 
în Grecia a Confederației Ge- 
nerale a Muncii. ,

Comitetul Executiv a apro
bat recomandările făcute da co
misiunea aliată de control din 
Berlin în care se arată că tre- 
bue asigurată desvoltarea unei 
mișcărid emocratice și libere în 
toate zonele de ocupație din 
Germania și că organizarea],sin
dicatelor trebue să se facă du
pă principiile de producție.

Se atrage atențiunea că na- 

Recepție în onoarea 
ședințele Federației
MOSCOVA. — Marți seara 

Consiliul Centrai al Sindicatelor 
Profesionale Sovietice a orga
nizat o recepție înifonoarea par- 
ticipanților la ședințele Birou
lui Executiv al Federației Sin
dicale Mondiale.

ziștiia u reușit să ocupe locuri 
în întreprinderi și producție. Se 
mai atrage atențiunea penetra
ției naziștilor în aparatuț de istat 
și poliție și se cere îndepărta
rea lor din aceste posturi. ,

A fost aprobată hotărîrea bi
roului executiv în chestiunea 
Greciei, în care se spune că R 
S. M. în cazul confirmării (fapte
lor de care dispune va declara 
un protest hotărît împotriva 
atentării la li. bertatea munci
torilor greci și la libertatea Sin
dicală.

F. S. M. cere ca «ele patru 
guverne să numea! ă o comi
siune cu participarea unui re
prezentant al F. S. M., tare să 
cerceteze situația din Grecia.

participanților la 
Sindicale Mondiale

L'a această recepție au parti
cipat Walter Citrine președinte
le consiliului central al sindica
telor din Uniunea Sovieticățpre- 
cum și numeroase personalități 
streine și sovietice.

înființarea unui comitet special pentru stabilirea principiilor 
generale în legătură cu controlul energiei atomice

NEWi - ,YORK. — Comisiu
nea pentru energia atomică a 
D. N. U. a încercat (din nou'în 
.ședința de Marți să ajungă la 
un acord în vederea desarmarii 
atomice.

In fața comisiunii stauțplanuri 
cu totul deosebite: I

Planul Statelor Unite care 
cere ca bomba atomică și se
cretele fabricării sale să de
pindă de societate pentru des
voltarea atomică de pe lângă 
O. N. U. și

Planul sovietic care cere ca 
arma atomică să fie declarată 
ilegală, materialul existent să 
fie distrus în 9o zile și acordă 
marilor puteri dreptul de veto 
în ceea ce privește chestiunile 
cu privire la energia'atomică.

•
LONDRA. — In ședința co

misiunii atomice de Marți seara 
]a New< - Yiork s’a decis înfiin
țarea unui comitet special pen
tru stabilirea principiilor ge

nerale de instituție pentru con 
trolul și desvoltarea energiei a- 
tomice. Comitetul, care va fi 
constituit din câte un reprezen
tant al celor 12 țări reprezen
tate în comisiunea atomică va 
lua în considerare atât pla’nul 
american cât și planul sovietic. 
Comitetul va putea coopta în 
sânul său și technicieni. înfiin

țarea acestui comitet a [fost pro
pusă de delegatul (australian și 
a fostadoptată cu unanimitate.

După ce Gromîco a spus că

BUCUREJȘT1. - M. S. Re
gele a primit Miercuri la pa
latul regal pe dl.\kjr. Petru Gro- 
za președintele consiliului de 
miniștri, în audiență de lucru.

BUCUREȘTI. — Miercuri d. 
amiază a avut loc la Președin
ția Consiliului de Miniștri o șe
dință plenară în cursul cărei; 
s’a discutat în continuare noul 
proect de lege electorală.

«

PARIS. — Noul guvenffran
cez s’a întrunit Marți scara în 
consiliu sub președinția d-lui 
Bidault. Cu această ocazie s’a 
procedat la un schimb de ve
deri cu privire ța declarația gu
vernamentală care va fi expu
să în fața Adunării Constitua- 
te. |
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MOSCOVA. — Republica 

Populară Mongolă a cerut Să i 
se admită calitatea de membră 
a O. N. U.

este de acord, președintele^ a 
declarat că pceasta este dealt
fel scopul în planul propus de
D-sa.

PRAOA. — Președintele Be- 
neș a încredințat lui Clement 
Gotwald șeful partidului comu-
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MOSCOVA. — Autoritățile 

spaniole arestează în massă an

tifasciștii și familiile acestora 

fiind acuzate de rebeliune îm
potriva regimului fascist.

In Andaluzia au fost arestate 

» , mii de persoane. Soții
le și copiii arestaților au fost 
luați ca ostateci.

«

BELGRAD. — Mareșalul Ti- 
|to a oferit o/nccepție în lonoarca 

generalului Hogea pi imul mi
nistru albanez și a membrilor 
delegației albaneze, care vizi
tează actualmente Jugoslavia.
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PRAGA. — Adunarea Națio

nală cehoslovacă a trimis o fh- 
vitație parlamentului britanic și 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice ca să trimită câte o 
delegație pentru a vizita ceho
slovacia în cursul acestei veri.

Guvernul cehoslovac va fi format în 
cursul zilelor viitoare

nist cehoslovac — cel mai pu
ternic partid din Cehoslovacia 
— misiunea de a forma, noul 
guvern. Gottwald a început i- 
mediat negocierile cu celelalte 
partide din Frontul Național. 
După toate probabilitățile co
muniștii vor deține Ministerul 
de Interne și Informațiunile.

Poporul cehoslovac va avea.țo 
nouă constituție iar adunarea 
Constituantă urmează să se în
trunească la 2 Iulie.

La Praga' se crede că Gott
wald va anunța compunerea vii
torului cabinet în cursul zile
lor viitoare.

I5 milioane polonezi vor 
vota Duminecă

VARȘOVIA. - In Polonia 
si așteaptă ca 15 milioane po

lonezi să voteze prin referen
dum-ul ce va aeva loc Dumi» 
necă asupra următoarelor che
stiuni: 1

— propunerea guvernului di 
a aboli senatul

— noua frontieră de Vest 
staiblifă în dauna Germaniei. [

— reforma agrară și
— naționalizarea industriei.
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