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cat mal multe unelte agricole 
Chemarea Comitetului Executiv al 
Unlunll]S;ndîcatelor din Industriile 

metalurgice șl chimice
către

metaiurgiștii din toată țara

14 IULIE
Se împlinesc 157 de ani dela 

acel glorios 14 Iulie 1789, In a- 
ceastă zi memorabilă, închisoa
rea Bastiliei, simbolul nobilimii 
feudale și aa bsolitismujui asu
pritor, se prăbușește sub lo
viturile viguroa e ațe poporului 
francez, dornic de libertate și 
de unt rai mai bun.

Revoluția franceză s’a născut 
din legile desvoltării istorice 
a însemnat lupta poporului pt. 
răsturnarea unui regim de re
galitate absolutistă și feuda
lism exploatator și instaurarea 
unui regim de libertate, egali 
tate și fraternitate.

Eroii ei de seamă sunt în pri
mul rând poporul, apoi ace’i ca
re au întruchipat năzuințele și 
au făurit unitatea de luptă ale 
acestuia și anume Robespierre 
și Marat. Temelia ei ideologică 
a fost clădită de acel străluciți 
oameni de știință ai Franței ra
ționaliste și umaniste ș»a( ’ițnițV - 
gii lumi civilizate, encicjopcdi- 
știi Helvetius, Diderot. D’Alem- 
bert.

Confiscarea pământurilor mo 
șierești și desființarea grelelor 
obligațiuni ale țărănimii ioba
ge, desființarea privilegilor no
biliare și moșierești, înființarea 
curților cu Juri, proclamația li
gii drepturilor omului și a re
publicii, sunt roadele ei temei
nice. Iar ca în totdeauna, clasa 
decadentă, condamnata definitiv 
de istorie, a căutat și atunci 
sprijinul reacțiunii din afara 
țării, pentru a-și păstra mai de- 
parte privilegiile de castă îm
potriva intereselor poporului 
și a țării. Moșierii și nobilii fu
gari au stabilit în orașul ger
man Coblentz „statul ma'jor” 
al trădării lor. In acest oraș ei 
au urzit împreună cu reacțiunca 
prusacă și austriacă cea mai 
mârșavă conspirație împotriva 
țării lor, au plănuit invadarea 
Franței și înfrângerea revolu
ției.

TVporul francez însă, însuf
lețit de ce| mai caid și vibradt 
patriotism a dat o replică pro
mptă acestei trădări prin stră
lucita victorie de]a Valmy din 
Septembrie 1792. Conducătorii 
revoluției, Robespieree și Ma
rat au fost uciși mișelește de 
unelte]e acestei reacțiuni, dar 
revoluția și-a continuat marșul 
ei cu pași siguri și hotărîți 
împotriva oricărui obstacol, și 
a dat roadele ei frumoase nu 
numai în Franța ci și în întrea
ga lume.

In vara anului 194o Petain, 
Laval, Doriot și toți trădători 

dela Vicliy au răsturnat lozin
cile revoluției franceze: liber
tate, egalitate, fraternitațe și le- 
au înlocuit cu: patrie, muncă, 
familie. O patrie vânduta care 
nu mai aparține poporului fjan- 
cez, ci agresorului hitierist și re
acțiunii franceze, o familie de
strămată din care Țiul era mort 
pe câmpul de luptă, tatăl de
portat pentru grele munci ob- 
bligatorii în Germania lui Hit- 
ler și mama ucisă în cine știe 
ce lagăr de exterminare.

Cu aceste lozinci au intențio
nat să adoarmă poporul fran
cez, să-i neutralizeze Și să-i 
demobilizeze ejanu) de luptă, în 
timp ce, au trădat Franța vân- 
zând-o celui mai sălbatic și Sân
geros agresor, hitlerismului, 
pentru ca împreună cu aceasta 
să calce în picioare cuceririle 
minunate ale Revoluției din 
1789.

Mobilizate și organizate în 
eroica mișcare de. rezistență.for 
țele vii ale poporului, au răs
puns în mod hotărît cot ropito- 
rilor hitleriști și complicilor lor 
în frunte cu Petain și Laval în 
tot cursul războiului. Eroii mi; 
șcării de rezistență au fost de
mni continuatori ai luptătorilor 
victorioși dela Valmy. Prin ei 
Franța, Republica a fost salva
tă. Mulți au căzut pe câmpul 
de onoare, mulți au mlirit cu o- 
chii luminați de viitorul sigur 
ale unei Franțe libere. Gabriet 
P'-ri, Paul Vaillant Conturier, 
Pollitzer s’au sacrificat pentru 
acest ideal conștienți că istoria 
își continuă marșul ei inexo
rabil șî ca un tăvălug strivește 
orice se împotrivește înaintă
rii ei

Fața întunecată a reacțiunii a 
fost demascată. Ea este iden
tică în toate timpurile și 'în toa. 
te țările. I

Ea este fără patrie și lipsită 
de sentimentul dragostei pentru 
popor și pentru țară și se ma
nifestă tocmai prin ura ci ne- 
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Ploi binefăcătoare 
au căzutîn toată tara

Ploaia începută in Ar
deal șl în Moldova, a con
tinuat până in câmpia Du
nării și litoralul Mării. Ne
voie mal mare de ploaie 
s’a simit in Moldova. Ori 
In urma cantităților de 
apă căzute, recclta, și în 
special cea a porumbului, 
a fost salvată.

75% din păioase au fost secerate în județul nostry
Recolta este satisfăcătoare

Decla ațiile d-lui director al Camerei Agricole

In dorința de a țineTa curent 
cetitorii noștri cu mersul lucră
rilor agricole din județul no
stru, ne-am adresat d-lui di
rector al Camerei Agricole Ing. 
Agr. Inspector V. Șoica, care 
a binevoit să ne dea o seric ’de 
lămuriri asupra lucrărilor agri
cole ce se efectuiază actual
mente pe întreg cuprinsul ju
dețului.

întrebat de felu] cum se des
fășoară adunatul recoltei, dl. di- rate.

Mașinile de treerat au fost repartizate acolo 
unde lipsa Iar era mai slmțltfi

Organele oficiale județene, 
au luat măsuri ca mașinele de 
treerat să fie repartizate pentru 
efectuarea la timp, a treeratului 
și în comunele lăturalnice, undp 
până acum se obișnuia să se 
trimeată mașiniie mai târziu du
pă ce sc tcrmSia u ceratul ia 
șes.

Tot în vederea bunului mers 
al treeratiijui, mașinile de tre
erat dela centrele de mașini a-

nicftulrea Comitetului de plasă 
al B. P. D. la Deva /

ln preiența d-lui Mlrcea Oprea, 
delegatul comitetului electoral ju
dețean al B. P. D., s’a constituit 
zilele trecute comitetul electoral al 
B P. D. din orașul și plasa Deva, 
după cuni urmează:

D nli: Păcurar Oheorghe, titu
lar șl Plntecan, supleant - P.N.L. 
Tătărescu.

Tcacluc Teodor, titular și Ma- 
riș Aron, supleant — Frontul Plu
garilor.

Tov. Chloreanu Aurel, titular șl 
Bergfeld Slmlon, supleant — P.S.D.

Iile Oheorghe, titular șl Vlad 
Slmlon, supleant — P.C.R.

D-nil Dr. Pop Vaier, titular șiDeclarațiile lui V. M. M0L0T0V 
în legătură cu dezarmarea si demobilizarea Germaniei
PARIS. — Agenția Franceză 

de Presă transmite:
I>. 'Molotov, ministrul de afa

ceri străine al dJniunii Sovie
tice a făcut în cursul conferin
ței celor patru “mari miniștri de 
externe, următoarea declara
ție:

„Guvernul sovietic a studiat 
cu atențiune procctul de tratat 
a celor patru puteri asupra de
zarmării și demilitarizării Ger
maniei prezentat de d. Bymcs. 

rector Soica ne spune: Ca io 
consecință a muncii raționale și 
conștiente depusă de țăranii hu- 
nedoreni în tot cursul anului, 
și ajutați de frații lor muncitori 
recolta de cereale din județul 
nostru este satisfăcătoare. Se
cerișul a început anul acesta 
mai devreme decât anul tre
cut. Circa 75 Ia sută din cerea
le, sunt până în prezent sece- 

gricole, sub conducerea și con
trolul personalului tehnic cu se
diul la Strei și Bârcea Mare, au 
fost repartizate diferitelor co
mune unde lipsa lor era mai 
simțită.
Concomitent cu recoltarea ce

realelor s’au luat măsuri pen
tru desmiriștirea terenurilor a- 
gricole, ce au fost cultivate cu 
păioase. S’a constatat că județul 
nostru dispune de animale de

Mețlu Ioan, supleant — P.N.P,
Tov. Pârvu Eugen, titular și 

Grecu Io?n, supleant — Comisia 
Locală Sindicală (C.G.M.).

D-na Croitoru Ioana, titulară 
— F.D.F.R.

Supleanta se va complecta ul
terior.

După constituire comitelui a 
ales în unanimitate ca președinte 
pe tov. Chloreanu Aurel (P.S.D.) 
și sicretar pe tov. Iile Oheorghe 
(P.C.R.).

S’a hotărît ca ședințele să se 
țină de două ori pe săptămână, 
Miercurea șl Sâmbăta la orele 
10 a. m.

Guvernul sovietic confirmă 
din nou că dezarmarea și de
militarizarea de lungă durată 
a Germaniei se impun în mod 
incontestabil, i

Guvernul sovietic crede că 
Germania trebue să nămână de
zarmată și demilitarizată nu 
pentru 25 de ani, așa' cum pre
vede acest proect, ci cel puțin 
pentru 4o de ani. Experiența a 
dovedit că scurtul răgaz în 
cursul căruia armamentele Ger

In g. Agr. V, Șoica A 
tracțiune și atelaje suficiente, 
pentru ca toți plugarii și cul- 
iîvatorîi de pământ să facă des- 
miriștirea terenurilor agricole, 
imediat după seceriș în aceiaș 
zi chiar cu strângerea recoltei.

Lucrările de desmiriștire au 
și început.

In scopul unei cât mai temei
nice organizări a lucrărilor a- 
gricole din acest sezon, Cameră 
Agricolă a ținut în ziu^de 7 Iu
lie a. c., o conferință cu toți 
inginerii agronomi din județ, 
unde s’a studiat și luat o serie 
de hotărîri în acest sens.

La această conferință a par
ticipat 'și dl. Inspector Mavori 
delegatul Ministerului Agricul
turii pentru lucrările dte refor
mă agrară.

0Refo ma 8 gr ară va fi 
definitivată până la 

1 August
Cu privire la Reforma Agra

ră după ce în prealabil s’a- 
studiat situația lucrărilor dela 
fiecare ocol, s’a hotărît ca ele 
să fie intensificate, astfel ca lai 
1-V1I1 — a. c., să fie terminate 
în întregul județ iar în cursul 
lunei August ]a o dată caire se 
va stabili de Ministerul Agricul
turii, să se facă distribuirea tit
lurilor de proprietate.

Până în prezent Camera A- 
gricolă în baza unor situații de
finitive înaintate de unele cu 
mume, a scris peste 5oo de tit
luri de împroprietărire.

Totodată s’a cerut sprijinul 
partidelor politice și a Comi- 
tetufni Județean Electoral, pen
tru a se putea definitiva și în 
județul nostru lucrările de re
formă agrară.

maniei au fost limitate în urma 
primului năzboi mondial, s’a a- 
rătat cu desăvârșire insuficient 
pentru a împiedica renașterea Ger
maniei ca torță agreiivă, periculoa
să pentru popoarele Euro
pei și întregii lumi.

După ]>rimul năzboi mondial, 
nu s’au scurs doar de ani 
până când Germania a cTesțăn» 
țuit cel de al doilea năzboi 
mondial. Este evident că pd-

Condnuarc tn pag. 4-a



2 ZORI NO!

FEMEI
sprijiniți democrația spaniolă

Plugari,
întoarceți miriștile
Desmbiștlrea, în aceeași zl după 

seceriș, la 10 cm. adâncime este 
o lucrare rațională, care se cere 
a f( făcută de fiecare p’ugar.

Prin desmlriștire se obțin ur
mătoarele foloase:

1. Se apără pământul de uscă
ciune.

2. Se distrug mulți dușmani de 
pe miriște.

3. Pămâatul se frăgezește și se 
face roditor.

4. Sa înlătură eventualele in
cendii (f curi), cari nu se pot în
tinde peste terenul desmlriștit.

Țara noastră se reface cu pași 
repezi.

Plugarii sunt datori ca șl ei, 
prin munca de pe ogoare, rațio
nală, să sprljlnească refacerea, 
prin recolte mari ți de ca'ltale,

Cărți apărute în Editura Partidului Comunist Român

Luptători pentru libertatea 
Poporului Român

I. M. Podoleanu. — Gh. M. Vasilescu-Vasia

O figură însemnată în istoria 
mișcării muncitorești din Româ
nia, vajnic luptător comunist, ră
pus la vârsta numai de 37 ani 
de o boală contractată în caze
matele J lavei, unde a fost arun
cat de furia reacțlunii brătieniste 
în anul 1927.

A început din fragida copilă
rie cariera sa de luptător. In anul 
1907 revoltat de masacrarea ce
lor 11.000 de țărani de către re
acțiunea moșierească, întră în 
mișcarea muncitorească.

Drpune o activitate vie la cad
rul funcționarilor de birou și de 
magazine.

După izbucnirea Marel Revoluți 
Socialiste din Octombrie, dm 1917 
devine membru al Comitetului 
Cei.trai pentru acțiunea comu
nistă, în cadrul vechiului Partid 
Socialist.

Devine conducător al editurii 
și librăriei Socialiste, îngrijind ca 
să se editeze pentru prina oară 
în România alături de broșurile 
ce rezumau operele lui Marx șl 
Engels șl broșuri scrise de con
ducătorii Revoluției Socialiste, în
fruntând arât cenzura regimului 
brătienlst, cât și opoziția unor 
elemente reacționare din condu
cerea de atunci a Social Democ
raților.

A fost cel mal dâm exponent 
și îndrumător pentru transforma
rea Partidului Socialist in Parti
dul Comunist șl pentru a pune 
Ia baza acestui Partid coacepția 
Marxlsto-Lenlnlslă.

A fost de mal multe ori ares
tat. In anul 1927, când a fost 
aruncat în cazematele fortului 
Jilava sănătatea Iul a fost deja 
zdruncinată complect. Având plă
mânii șubreziți, nu mal poate re
zista și în ziua de 18 Martie 

cari numai prin lucrări raționale 
se obțin.

Vremurile de război au trecut, 
când p ugaril luptând cu tot felul 
de greutăți se țrndea-r, numai și 
șl numai să nu rămână pămâatul 
■ eînsămânțat, ori cum l-ar fi 
lucrat.

De asiăzl înainte, suntem da
tori să folosim regulele de agri
cultură rațională, cum suni:

deimlrlștirea, sămânță selecțio
nată, tratarea seminței contra boa- 
lelor, etc.

Cine neglijează desmlrlștirea, de 
cele mai multe ori nu poate ara 
nici toamna, din cauza uscăciunii 
pământului.

Continuați desmlrlștlrile după 
flecare ploaie ce cade în timpul 
verii, 

îșl dă sufletul său robii pentru 
o cauză dreaptă, pentru cauza 
clasei muncitoare.

La cimitirul „Reînvierea", Va- 
sia a fost coborft în groapă in 
sunetele puternice ale „Interna
ționalei", imnul care li era 
atât de scump, cântecul pe care 
VasLa ii cânta cu atâta tosuflețire 
șl cu atâta încredere în biruința 
clasei muncitoare șt a poporului 
român.

Cetățeni,
venîți la marea

Serbare Populară 
Câmpenească 

organizată de Presa Drmo- 
crată în Comuna Mintia

Duminică, 14 Iulie 1946
începutul la orele 13.

Teatru. - Dansuri populare. 
Bufet bine asortat cu mân
cări, băuturi șl înghețată. 

Două muJcl.
In caz de timp nefavorabil 

serbarea ae va ține în local închis.
Comitetul de organizare.

Nu se desființează 
gimnaziile unice '
O geamă de răuvoitori au lan

sat svonurl că din toamnă nu vor 
mal funcționa gimnaziile unice.

Ministerul Educației aduce la 
cunoștință pe această cate că toate 
gimnaziile unice, care au funcțlo- 
nst fn anul țrecut, vor funcționa 
în noul an școlar cu clasele l-a 
și Il-a. Deasemeni se vor înființa 
noul glmnasii rural*.

- 14 IULIE-
— Urmare din pag. 1. — 

împăcată față de popor. I
Singurul sentiment ce o pu

ne în mișcare este interesul e- 
fe’oist a clicii restrânse penare o 
reprezintă.

Trădătorii dela Coblentz și 
reacțiunea austro-prusacă, con
trarevoluționarii ruși în frunte 
cu Vranghel, Denikin și Col- 
ceac împreună cu infervențio- 
niștiii mperialiști din 192o în 
frunte cu Churchill, trădătorii 
dela Vichy împreună cu nazi- 
fasciștii germani, toți aceștia re
prezintă tot atâtea dovezi zdro
bitoare pentru atitudinea per
manentă ale acestei reacțiuni, 
trădătoare a intereselor patriei 
și a poporului. Tuturor ace
stora popoarele le-au răspuns 
cu vârf și îndesat. Revoluțio
narii din 1789 Ia Valmy, glo
rioșii bolșevici în 192o, eroii 
rezistenței franceze în Vara a- 
nului 1944.

Acelaș reacțiune caută și a- 
stăzi să repete acelaș joc, pro
vocând noi măceluri pentru a 
zdrobi sublimele cuceriri ale re
voluției. Dar în acești 157 de 
ani popoarele au învățat'limite!

Au învățat să cunoască bine 
fața dușmanului, să-i dfcmaște 
manevrele. Au învățat că pacea 
trebue apărată cu multă dâr
zenie.

Ele sunt ajutate în lupta for 
împotriva reacțiunii mondiale, 
împotriva rămășițelor fasci-T», 
de progresul uriaș al acestei 
desvoltări istorice grație căreia 
a triumfat acel 14 Iuției 1789, e- 
le sunt ajutate în această luptă 
de U. R. S. S. apărătoarea do 
frunte a tuutror libertăților, 
prezentă în linia de foc ale a- 
cestei mari bătălii pentru cuce
rirea unei păci drepte și trai
nice.

In împrejurările istorice de 
astăzi, 14 Iulie nu este numai o 
mare sărbătoare a poporului 
francez ci și o zi de luptă și 
mobilizare generală a Franței și 
a întregei lumi împotriva ațâ- 
țărilor de război, pentru o pa
ce sigură, pentru un viitor mai 
luminos a] întregei omeniri.

Dr. Almuly

Ofițerii diviziilor 
„Tudor Vladimirescu 
și „IIoria“ au fost 
trecuți in activitate

M. S Regele a semnat 
decretul prin care s'a ho
tărât ca ofiferii din diviziile 
„Tudor Vladlmlrescu* și 
„Horia Cloșca și Crișan“, 
reintegrați tn cadrele arma
tei ca ofițeri de rezervă, să 
fie considerați reintegrați 
ca ofițeri activi.

Tabloul cu acești ofițeri 
a apărut tn „Monitorul Oft 
dai'.

Milioane de femei poartă tn su
fletele lor stigmatul războiului, 
caie le-a răpit pe una din ființele 
dragi. Deaceia frm ia trebuie să 
fie ta primele rânduri, în lupta 
contra acelora care caută cu orice 
preț să provoace un nou iăzbolu.

Dar în timp ce în Europa se 
organizează pacea, Franco se pre
gătește de războlu.

In Spania lut Franco orice li
bertate este suprimată prin vio
lență, orice manifestare democra
tică este înăbușită in sânge.

Cel mai buni fii ai poporului 
spaniol, zac în Ingăre șl închisori 
cu zecile de mii. Bărbați, ftmei, 
tineri, bătrâni, îndură chinurile și 
teroarea regimului falsogtat.

Strigătul lor răsună până la noi.
Zilele trecute vajnica luptătoare 

spaniolă Dolores Ibsruri (Passlo- 
natla), a trlmlș d n*i Rooselt o 
telegramă prin cate îi cere să in
tervină pentru a scăpa dela moarte 
trei femei spaniole, care au de
venit obiectul de tortură a poliției 
franchlste.

Este datoria noastră a femeilor, 
de a susține lupta femeilor spa
niole.

\Ufaristele din Valea-Jiului 
prestează posturi voluntare 

la producția d® cărbuni
Echipele U.F.A.R.-nluI din 

Valea Jiului continua să pres
teze posturi voluntare la pro
ducția de cărbune, contribuind 
cu mult elan la lupta pfntru 
ridicarea producției.

La Pfctroșenl
o echipă formată din 12 ufa- 
riste a lucrat dm nou în ziua 
de 8 Iulie la Preparația Pe- 
trlla la secția de bricheta). 
In fruntea echpei a fost din 
nou neobosita președintă a 
Ufarului din Petroșenl, prie
tena Boerlu Olivia.

Echipa a fost compusă din 
prietenele! Cioflica Ana, Ho- 
rlncar Ana, Stainer Ana, Bor- 
dula Elisabeta, Muj c Susana, 
Dobay Ecaterina, Burian Li- 
dia, Bădiceanu Paraschlva,

Mineri progresiști premiali
</ k
In scara zilei de 4 Iulie a. c. 

tinerii progresiști d'n Petroșeni 
au fost convocați într’o adunare, 
în cadrul căreia s’au distribuit 
premii tinerilor merituoși, cari 
prin munca lor corectă și consec
ventă, t’aii evidențiat in munca 
de reconstrucție a țării.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Ing. Mareș Aurel, care în cuvân
tul său de deschidere, arată rolul 
important al tineretului tn munca 
de consolidare socială și econo
mică a țării.

După ce prietenul Bogza ■ sub
liniat, sarcina de grea răspundere 
a dascălilor, care trebue să educe 
tineretul In spiritul aJevăratei de
mocrații, Instaurată la noi la 6 
Martie 1945, tov. Cotoț proce
dează la împărțirea premiilor.

Au primit — pe lângă alta

Ajutând democrația spaniolă, 
apărăm pacei și căminurile noa
stre.

F.F.D.R. din județul Htrncdoara 
face apel la toți cetățenii Iubitori 
de pace și libertate, fă sprijine 
din tot sufletul pe toți cei loviți 
de urgia bestială a călăului dela 
Madrid, participând la toate întru
nirile șl meetlngurile de Înfierare 
a crimelor franch’ste, semnând 
notele de protest împotriva te
roare! des'ănțv.ită de regimul fas
cist spaniol.

Ar fi regretabil dacă printre 
noi s’ar mai găsi din acela care 
că zică: că ce se petrece în Spa
nia, nu îi interesează pe ei, După 
cum pacea interesează pe toată 
lumea în mod egal, tot așa sănă
tatea păcii grav amenințată de 
către regimul franchlst, trebue să 
ne preocupe pe toți,

Deaceia nici im părinte, nici o 
femele nici un cetățean care îs* 

iubește țara, nu trebuie să țrrl- 
vească cu Indiferență problema 
spaniolă,

Elisabeta Mohorearui

Mațanga Vilma, Zaharia Ma- 
ria și Tenescu Draga, dele
gată din București pentru or
ganizarea comisiilor de femei 
pe lângă sindicate.

La Lonea
a lucrat în producție o eclrpă 
de 16 femei, tot h ziua de 
8 Iulie. Timp de 8 ore ele 
au încărcat 8 vagoane de 
pietriș pentru calea ferată, 8 
vagonete de lemne pentru mină 
și 2 vagonete de șlipere pen
tru calea ferată.

Pilda ufaristelor va fi ur
mată de toate femeile care 
vor ca prin grabnica recons- 
truncție a țării, familiile lor 
să se poată bucura de un 
fraiu mai bun.

premii — calificativul de „Bun 
Progresist" următorii tineri i Io- 
nescu I., Oâța Victor, Nicoară, 
Borșt I, Vâlceaou Comtantln, 
Bordeanu 1, Bucur A., Gnțu Cor
nel, Avramuț Oh , Olăveusc I., 
Bodcscu N., Man Oavrll, Ursa- 
dan N, B ndea S., Oheorghlu 
Constantin, Butuza P., Perian St., 
Munteanu P., Armean C., Costi- 
nsș Aurel și Orlober Petru.

La sfârșit tov. Cotoț, a arătat 
criteriile după care s’au f i ut pre
mierile, după cere f .-'•cită pe ti
nerii premrsțt ex rin â du șl do
rința ca toți tiner i o n aceasta 
organizație ca o răsplată a muncit 
lor — Bă prinuas â asemenea 
premii.

Ședința aliat rfârșlt într’o at
mosferă de enr»7iaim tineresc, 
toți luându șt h rărtrea ca prin 
munca lor n-nu cupețilă să arate, 
că sunt dtir ni de distincția pri
mită.
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Cât mai multe unelte agricole
Chemarea Comitetului Executiv al Uniunii Sindi
catelor din industriile metalurgice și chimice

6 echipe de muncitori dela U.F.H. 
au peparst uneltele țăranilor \ 

din comunele din Jur /
TOVARĂȘI,

Refacerea economică a tării nu 
poate fi concepută fără o indus
trie bine înzestrată care să lucreze 
din plin și o agricultură utilată 
cu mașinile necesare, asigurând 
prin aceasta o producție agricolă 
cât mai ridicată, atât d n punct 
de vedere calitativ cât șl canti
tativ.

Muncitorimea metalurglstă, a 
contribuit la lupta dusă împotriva 
foselor reacțiunil, pentru asigu
rarea unui nivel de via (A mai bun 
celor ce muncesc.

Muncitorimea metalurglstă a în
țeles că lupta el trebue Împletită 
cu lupta țărănimii pentru împro- 
pletărire șl deaceea a sprijinit În
făptuirea reformei agrare.

Muncitorimea metalurglstă a 
Înțeles comunitatea ei de late- 
rese cu muncitorimea satelor și 
deaceea a dat tot ajutorul ță
rănimii, refăcând unelte agri
cole a'e acesteia șl Înzestrând-o 
cu plug iri, sape, grape, etc, 

Reacțfunea »l-a dat seama 
că Împroprietărirea țărănimii șl 
Înzestrarea acesteia ca unelte 
agricole Înseamnă întărirea ti
nerei noastre democrații șl a 
căutat tot timpul, ca șl astăzi, 
să comprom tă prin tot felul de 
manevre bunele IntentH ale G j- 
vernului.
Muncitorimea metalurglstă a 

dat șl ea contribuția sa, împreună 
cu toată mișcarea sindicală, la 
camjan’a agricolă din acest an.

L ipti dusă de muncitorimea 
metalurglstă nu este încă termV- 
na*ă aceas'ă luptă trebue conti
nuată.

Dacă urmele războiului hltlerlst 
au fost șterse într’o oarecare mă
sură, dacă producția a putut în
registra progrese, In sch'mb, reac
tiunea prin manevrele de sabotare 
dirij ază producția spre scopuri 
secundare și speculative. Astfel, 
în loc să facă toate eforturile pen
tru a Împlini lipsa acută de unelte 
agricole, resimțită de muncitori
mea satelor, în loc de a depuce 
toate sforțările pentru mărirea 
producției de pluguri, prășltoaie, 
șine d: căruțe etc., unii dintre 
conducătorii reacționari al Între
prinderilor metalurgice preferă să 
folosească materii primi în alte 
scopuri decât cele de satisfacere 
a nevoilor țărănimii cu unelte a- 
grlcole. Această atitudine înseamnă 
scăderea forței de producție a ță
rănimii, Înseamnă efecte negative 
asupra întregii economii naționale, 
înseamnă o împiedecare a asigu
rării poporului cu hrar'ă suficientă 
și eftină. Iar hrana suficientă șl 
eftină înseamnă asigurarea puterii 
de muncă a întreg'! muncitorimi.

Iată de ce astăzi, mal mult ca 
orlcâod trebue să Înzecim forțele 
noastre, puoUndu-le în slujba în

zestrării agriculturii cu uneltele 
necesare.

In fata metalurglștllor stă 
astăzi ca o sarcină de prim or
din și de cea mai mare urgentă 
fabricarea uneltelor agricole prin 
prelucrarea unei bune părți din 
materia primă In acest scop. 
Asfăii In fața Întregi muncito

rimi metalurg'ste etă următoarea 
sarcină concretă și care nu su
feră nici o amânare:

Muncitorimea să-și concentreze 
toate forțele pentru a determina 
conducerile întreprinderilor să 
aducă cât mai multă materie pri
mă, să pioducă cât mai multe 
unelte agricole și la nevoie să 
demaște acele conduceri de între
prinderi cari sabotează p'auul gu-

Echipe de șoc, formate din volunt^i 
măresc producția de cărbuni, 
la minele „Gh.Gheorgh!u-Dej‘"(lm Lupen!

Sâmbătă 6 Iulie a. c., o 
echipă de șoc, formată din 
mai mulți muncitori și func
ționari, au coborît în mină, 
unde prin efortul lor ce me
rită a fi lăudat, au mărit pro
ducția cu 161 tone.

Dăm mal jos numele celor 
cari au înțeles ca astfel să-și 
facă datoria față de ț^ră, în 
opera de mărire a producției:

Billek Ioan, Dudaș Filimoo, 
Szuder Vilhilm, Dreguș Gh, 
Golgotiu Aurei, Moldovan 1i- 

REVISTA PRESEI
Expozeul tov. Gheorgh'u Dej 

făcut în ședința lărgită a Comi
tetului Central al P. C. R. cu 
privire la poziția Partidului Co
munist Român f ița de curentele 
șovine șl revizioniste, a găsit un 
larg ecou șl o unanimă aprobare 
In rândurile presei democratice 
din capitală.

Intf’un articol intitulat „împo
triva șovinismului și revizionis
mului* ziarul „Dreptstca Nouă* 
după ce d m'.scă manevrele re
actiunii românești șl celei ma- 
gh'are intre care este o „vcc/te 
ți solldâ comandate de Interese* 
închee:

„In acest sens, expunerea d-lul 
Oh. Gheorghlu-Dtj nu este nu
mai o Justă înfierare a acestor 
manevre, dar șl un strigăt de a- 
larmă venit la timp.*

Ocupându-se de aceesș pro
blemă In articolul său de fond, 
.Națiunea* seriei „Expunerea pe 
care a făcut-o d. Qheorghlu-Dej, 
asupra poziției P. C. R fată d£ 
curentele șovine șl revizioniste,

vernului nostru pentru ridicarea 
agriculturii.

Chemăm toată muncitorimea 
metalurglstă la luptă peDtru reali
zarea acestei sarcini.

Asaltul furie, pe care reacțiu- 
nta II dă astăzi pentru distruge
rea economică a tării șl compro
miterea regim lui democratic, tre
bue să se sfarme neputincios de 
elanul cu care întreaga muncito
rime metalurglstă, ca un singur 
om, va duce lupta pentru ridica
rea agriculturii pentru înzestrarea 
el cu uneltele necesare, pentru îa- 
tărhea alianței cu țărănimea, pen
tru sdroblrea reactiunii șl pentru 
victoiia democrației.

Comitetul Executiv al Uniunii 
Sindicatelor din Industriile 

metalurgice ei chtmlce 
din România

an, Kutek Aagustin, Drâmbo- 
rean Pavel, Hrabak Vențel, 
Gerbert Francisc, Suciu loan, 
Apojtol Gh., Petrea Gh , Ml- 
krui loan, Golgoțla Carol, 
G >!goțlu S'm’on, Mlch Vuslle, 
Chuda Gh , B Lazar, Ka 
doși losif, J cola Emil șl 
Csavlovlcs Ștefan.

Iată cum înțeîeg muncitorii 
din Valea Jiului să sprijine 
guvernul In opera de refacere 
a țâill, de redresare a eco
nomiei naționale.

are, mal ales 11 c’lpa de față, o 
covârș'toare importantă. Ea lă
murește șl indică linia pe care 
tei bue să se miște politica de apro
piere de națiunile conlocuitoare, 
tn deosebi cu cea maghiară. Din 
ea se desprinde unitatea de ac
țiune a rencllanil româno-ma
ghiare — șl încercările de ma
nevre pe ca'e ea le face la noi 
șl In străinătate cu dublu scop 
— de a lovi unitatea statului șt 
în democrația noastră abia înfl- 
ripa'ă*'

„Semnalul* scrie; „In urma 
expunerii atât dellmp zl a d-lul 
Ghrorghlu-DtJ, Partidul Comu
nist a hotdrlt ca, paralel cu 
munca de lămurire a populației 
maghiare șt române, să îndrepte 
tntreaga forță a organizațiilor 
sale împotriva provocatorilor a- 
Jutând în acelaș timp șl orga
nele de sfat, la combaterea celor 
ce răspândesc Ide ta urli națio

nale*.

Duminică 7 Iulie a. c. munci
torii metalurgiștl dela II. F. H. 
din Hunedoara, au formst șase 
echipe de reparații, compuse din 
ferarl și sudori, cu care au piș
cat la satele din jur.

Sub conducerea tov. Scukanu, 
Abraham, Dombranschi, Dobra, 
Șemboid, și Straga, echipele s’an 
d plasat la câte una din comu
nele: Mâserău, Hășdat, Peștișul

Mic, Nandru, Jjgan șl Boj, 
unde au reparat tn mod gratuit

Excursia salariafilor
dela „Derubau

Duminică 7 Iulie, a. c , Sin
dicatul Constructori dela Soc. 
„Derubau“ Deva, avâ td tot 
concursul direcțiunii, a orga
nizat o excursie la Geoaglu, 
jud. Hunedoara, la care au 
luat parte muncitorii, funcțio
narii șl techniuienii societății 
împreună cu fam’llile lor.

Transportul excursioniștilor 
s’a făcut cu camînoanele so
cietății împodobite cu drapele 
și lozinci.

După ce au făcut baie, 
excursioniștilor li sa servit o 
masă gratuit.

După 6 zile de muncă, 
muncitorul are nevoie de o 
destinde'e, de o plimbare sub 
cerul liber și în aer curat.

Ceferiștii din S’msrla, renan uneltele / 
țăranilor dela Bâda Spini /\

Muncitorii ceferiști din SI- 
merla, au plecat din nou cu 
echipe la sate, reparănd ță
ranilor unelte. Astfel Dumi
nică 7 Iulie a. c. 2 ech’pe

PIERDERI
Pierdut în ziua de 7 Iulie a. o. 

în trenul personal Lugoj—lila, 
sau în comuna lila, următoarele 
acte:

Permis de liberă trecere Nr. 83, 
eliberat de Org. P. C. R. Bucu
rești sector 4 Roșu.

Carnet tip. S. A. R. T. București,
Carnet de sindicat, eliberat de 

Sindic. S. A. R. T. București.
Autorizația eliberată de Sindic. 

S, A, R. T. București, 2 acte în 
limba rusă, pe numele Cercelsru 
V islle, Soc. An. Rom. Telefoane 
București.

Oăsitorul este rugat ai le anunțe 
la Of. Telef. Deva, contrar dre- 
arate nule. 

țăranilor unelte agricole,ca: coa
se, seceri, furci, roți, care, au 
potcovit cal și vite, etc.

Pretutindeni au fost întâmpi
nat! cu multă dragoste de țărani, 
care văd ia muncitori, pe ade- 
vărațll lor prieteni.

După repararea uneltelor, au 
Început discuții, muncitorii, dâad 
sfaturi, iar țăranii luându-șl an
gajamentul că vor sprlj ni toate 
acțiunile muncitorilor.

Sindicatul Constructori,* în 
frunte cu tov. Ostașiuc, a tre
cut la realizări deaceia"merită 
toată lauda.

Caravana cinemato
grafică în corn. Nun

Tot Duminică 7 Iulie a. c. o 
echipă culturală a P. C. R. din 
Hunedoara, împreună cu cara
vana elaematografică, s’a deplasat 
in corn. Alun Echipa a fost con
dusă de tov. Dane j Petru, secre
tarul Org. P. C. R Hunedoara. 
După rularea filmului, care a 
crelat o atmosferă de voie bună 
și de solidaritate, tov. Dancu, a 
vorbit țâțânilor adunați.

s’au deplasat una In com. 
Băcia și alta In com. Spini, 
unde au depus o muncă ne
precupețită în a repara unel
tele țăranilor. S’au evidențiat 
în muncă tov-Ii: Petrean SI- 
mlon la Băcia și Vlad Lăscuț, 
Horvat, Subaș și Filimon Gh. 
Ia Spini.

După repararea uneltelor 
tov-ii Mlclău loan, Muntoiu 
Simlon și Bonța loan au lă
murit diferite probleme, spre 
satisfacția țăranilor.

In com. Bampotoc ș! Slme- 
rla Veche, alte eclrpe de 
muncitori au d ii diferite sfa
turi și îndrinărl țăranilor. 
Pretutindeni țăranii au primit 
cu drag pe muncitori mani- 
festău iu și dorința de a fi 
v’zrtaț < ât mai des.

Cit ți șl rAspAndițl

z arul «ZORI NOI*
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Urmare dlo pag. l-a 
poarele pașnice sunt interesate 
să vadă Germania dezarmată 
pentru o perioadă de timp cât 
mai lungă cu putință.

Pericolul renaștere! 
Germaniei ca putere 

agresivă
In consecință, guvernul so

vietic a ajuns la concluzia că, 
dacă tratatul celor patru puteri 
se mărginește la cele spuse cu 
privire la dezarmarea Germa
niei, el nu va putea servi drept 
garanție pură pentru securita
tea 1 uropei și lumii întregi.

Dimpotrivă, măsurile insufici
ente propuse în acest proect ar 
putea să comporte pericolul re
nașterii Germaniei, ca putere 
agresivă.

Problema ce se pune este de 
a se ști Care trebue să fie tra
tatul celor patru puteri care ar 
avea scopul să prevină o nouă 
agresiune din partea Germaniei 
și care, chiar prin acest fapt, 
ar servi la asigurarea unei păci 
solide și a securității popoare
lor.

Hotărîri e conferinței 
dela Berlin trebuesc 

menținute
întreaga lume știe că hotărî- 

rjle comune aje guvernupii Sta
telor Unite, Uniunea Soviete
lor $i Marei Britanica doptate 
în conferința din Crîmeea și 
desvoltate în conferința dela 
Berlin, la care s’a asociat și 
Franța, și-au fixat ca princip 
palele sarcini asigurarea Euro
pei și lumii întregi împotriva 
pericoluțui unei noui agresiuni 
germane.

Nu vedem nici un motiv pen- 
(tru a renunța la aceste hotărîri.

Ele trebuesc să servească 
''firept bază pentru măsurile 
noastre ulterioare, ce au drept 
școp asigurarea păcii.

Lichidarea potențialului 
de războiu german

In ceeace privește problema 
lichidării potențialului econo
miei de război germane, situa
ția se prezintă cu desăvârșire 
nesatisfăcătoare.

in această privință, nu este 
nimic de verificat pentrucă pâ
nă în prezent nu s’a adoptat 
nici un plan cu privire la lichi
darea potențialului de război 
german, în afară de câteva ma
suri izolate, luate independent 
de pl>nui corni n, mf.cându se 
nimic în acest sens. In felul a- 
cesta, guvernul sovietic crede 
că nu se mai poate amâna ela
borarea unui plan, aplicarea și 
continuarea măsurilor destinate 
să lichideze rașnurile industriei 
germane ce au servit drept ba
ză economiei de război agre
siv german, prin producerea u- 
nor cantități enorme de arma
ment pentru armata germană.

Numai o asemenea dezarma
re; a Germaniei — careț ar com
porta dizolvarea forțelor mili
tare germane și a țuturorf orga
nizațiilor. militare și semimiii- 
tare, ca șl lichidarea industriei

Declarațiile Oui V. M. MOLOTOV 
în lesăturS cu dezarmarea șl demobilizarea Germaniei

germane ce a fost în servicii^ 
înarmării germane — numai o 
asemenea dezarmare și demili
tarizare a Germaniei ar răspun
de la interesele unei păci [stabile 
și securității popoarelor. Trata
tul celor patru puteri, având 
dreprt scop asigurarea păcii și 
securității, 6 trebue înainte de 
orice să contribue la realizarea 
acestor sarcini. Or, proectul 
prezentat nu dă un răspuns sa
tisfăcător la aceste întrebări.

Trebue realizată 
defascizsrea completă 

a Germaniei
In acelaș timp, trebue să ne 

reamintim' că securitatea și pre
venirea unei noui agresiuni din 
partea Germaniei, nu depinde 
numai de măsuri de ordin 'mi
litar sau de cele ale economiei 
de război.

Nu mai puțin importante sunt 
acele decizii ale conferințelor 
din Crîmeea și Berlin, ce pri
vesc sarcinile politice relative 
la Germania, a căror realizare 
a fost totdeauna considerată de 
către puterile aliate ca fiind ab
solut necesară pentru asigura
rea păcii viitoare și securității 
popoarelor.

Proectul prezentat neglijea
ză problema lichidării resturi
lor fascismului german și re
construcția vieții politice germa
ne pe baze democratice.

Marile trusturi germane 
iși păstrează influența in 

zona occidentală
In continuare dl. Molotov a 

spus:
Se știe că reforma agrară, 

comportând lichidarea proprie
tarilor funciari ce ațu fost susți
nătorii credincioși ai hitleris- 
mului, a fost indep]inită numai 
în zona sovietică de ocupație, 
ea nefiind nici macar începută 
în celelalte zone de ocupație..

Marile societăți monopoliste 
ale industriașilor germani, toate 
cartelurile, trusturile, sindicate
le, etc. care au fost sprijinul 
fascismului german în timpul 
pregătirii agresiunii și în t'mpul 
războiului, continuă să-și păst
reze întreaga influență, mai cu 
seama în zonele occidentale.

In consecință nu avem nici un 
■motiv de a ne slăbi atenția ce 
treube îndreptată asupra sar- 
cinei de lichidai e complectă a 
nazismului și asupra probleme
lor de democratizare a Germa
niei, dacă vrem să obținem ga
ranții cu adevărat sigure de se

• PARIS. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite va fl amânată până la 23 Septembrie.
• MOSCOVA. Președintele Poloiiei d-1 Moravikcy a declarat că rezultatul referendumului arată 

că 60°/, din populația poloneză i’a pronunțat pentru siatamul unicameral.
• NEW DELHY. Pandit Nahru, a format noul comitet al partidului. Compoziția marchează o 

mișcare spre stânga.

curitate pentru viitor.
Date fiind toate acestea, cum 

trebue oare înțeles faptul căi nu 
se spune nici un cuvânt măcar 
în proectul prezentat, cu privire 
la aceste sarcini importante 
pentru asigurarea păcii și secu
rității popoarelor?

Pentru noi trebue să fie lim
pede faptul că toți partizanii 
unei păci durabile sunt intere-

V. M. MOLOTOV 

sați ’în aceea că hotărîrile con
ferințelor din Crîmeea și Berlin 
să fie îndeplinite fără condiții

Țelurile ocupației teri
toriului german

Nu trebue uitat faptul că| pre
zența trupelor aliate și sovie
tice în Germania are trei sco
puri :

1) Asigurarea și ducerea pâ
nă la sfârșit a dezarmării (milita
re și economice a Germaniei.

2. Asigurarea democratizării 
regimului din Germania, $

3. Asigurarea livrărilor cu tit
lul de reparații.

Atâtl timp cât aceste sarcini 
nu vor fi îndeplinite, vom' con
sidera în mod necondiționat că 
fiind necesară prezența trupe
lor de ocupație în Germania ți 
menținerea zonelor de ocupa
ție.

Cele de mai sus fiind spuse, 
cât de nesatisfăcător este acest 
proect din punctul de Vedere 
al asigurării dezarmării com
plete militară și economică a 
Germaniei.

S’a mai spus că proectul nu 
recunoaște în întregime sarci
na de a se asigura, democratiza
rea regimului din Germania. 
Rămâne de adăugat că proec
tul d-iui Byrnes nu recunoaște 
în întregime și necesitate de 
a se asigura livrarea repara
țiilor.

Guvernul sovietic nu poate 

consimți în nici un chip la a- 
cest lucru.

Pn.blema reparatelor
Trebue să ne oprim asupra 

problemei reparațiilor de pri
mit din partea Germaniei.

Această problemă afectată în 
mod deosebit Interesele state- 
lor ce au suferit invaziunea tru
pelor germane și au suportat 
nenorocirile Imense pricinuite 
de ocupația germana.

Este de înțeles că Uniunea 
Sovietelor nu poatr să uite re- 
parțiile deși acest lucru este 
uitat în proectul prezentat. 
. Suma totală a reparațiilor de 
primit din partea Germaniei - 
în favoarea Uniunii Sovietelor, 
așa cum guvernele Uniunii So
vietelor și Statelor Unite au re
cunoscut în conferința dela Crî
meea ca fiind cu plutințălde luat 
drept bază reprezintă suma de 
lo miliarde dolari.

In conferința dela Berlin, gu
vernul sovietic a insistat din 
nou pentru ca reparațiile din 
partea Germaniei în favoarea 
Uniunii Sovietelor să fie fixate 
la totajui de lo miliarde dolari.

Livrările către U.R.S.S. 
n’au fost executate

Cu toate angajamentele asu
mate de Uniunea Sovietelor și 
Marea Britanie, cât și de Fran
ța care a aderat m I târz’u 
la hotărîrile dela Berlin, liv
rările cu titlu de reparații n’au 
fost executate în zonele occi
dentale de ocupație ale Ger
maniei. Se găsesc pretexte me
reu noi pentru a se amâna și 
impiedeca executarea acestor 
hotărîri.

De curând, generalul ameri- 
(can Clay a publicat o jdieclarație 
ilegală prin care a refuzat li- 
livrările cu titlul de reparații 
pentru Uniunea Sovietică și al
te țări, chiar în conformitate; cu 
hotărîrile prime și cu Iotul ne
satisfăcătoare ale acordului ce 
p fost deja realizat atât intre ce
le patru guverne, cât și în sâ
nul Consi]iuiui de control aliat.

Guvernul sovietic nu poate 
în nici un caz să aprobe o ase
menea atitudine cu privire la 
hotărîrile relative la chesitunea 
reparațiilor luate de comun a- 
cord de către guvernele noa
stre, cu atât mai mult neputând 
să aprobe propunerile ce fi
gurează în proectul d-lui Byr
nes, ale căror termeni admitțîn
cetarea ocupării teritoriului 
german, independent de rea

lizarea programului de livrări 
cu titlu] de reparații.

Guvernul sovietic insistă ca 
acest program de reparații de 
primit din partea Germaniei, 
pentru suma de lo miliarde do
lari, să fie executat fără condi
ții, pentrucă el deabea acoperă, 
într’o măsură insuficientă pa
gubele enorme pricinuite Uni
unii Sovietice de către ocupația 
germană.

Popoarele Uniunii Sovie
tice nu renunță la cere

rile lor legitime
Este probabil că Statele U- 

nite și Marea Britanie, care nu 
au suferit nenorocirile ocupa
ției, să subestimeze într’o oare
care măsură importanța pen
tru Uniunea Sovietelor a re
parațiilor, dar popoarele din U- 
niunea Sovietelor, care au cu
noscut henonocirile ocupației 
germane, nu pof admite o ase- 
etenea atitudine față de cererile 
lor legitime.

Din tot ceeace s’a spus, se 
poate vedea care este poziția 
adoptată de Uniunea Soviete
lor față de proectul prezentat 
de dl. Byrnes asupra dezar
mării și demilitarizării Germa
niei.

Pentru noi, este evident că 
proectul tratatului,a șa cum este 
prezentat, nu răspunde intere
selor păcii și securității popoa
relor.

Proectul cere să fie revizuit 
în mod fundamental.

Observațiile pe care le-am 
făcut, arată direcția în care, du
pă parerea noastră, este nece
sar să se procedeze la revizui
rea acestui proect.

România va fi 
invitată la 

conferința păcii
PARIS. In cursul ș dtnței 

de Marți seara a consliului 
miniștrilor de externe s’a ho
tărât ca Italia, România, Un
garia, Bulgaria și Finlanea să 
f e invitate a trm'te repre
zentanți la conferința de pace, 
care să exprime punctul de 
vedere ai țărilor respective,

*
ROMA. Cei patru miniștri 

de externe au Însărcinat o 
comis’une cu pregătirea regu
lamentului zonei internațicnale 
Triest.

Acordul complect 
intre cele trei partide 

principale din Italia

ROMA. D-! De Gasperi a 
terminat Miercuri consultările 
cu celelalte partide in vede
rea constituirii noului cabinet 
italian.

* ?
LONDRA. Fruntașul co

munist Togllati a declarat că 
s’a ajuns la un acord coni- 
plect asupra tuturor puncte
lor In discuțiile celor trei par
tide politice principale. <
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