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REZOLUȚIA CONFERINȚEI REGIONALEI VALEA-JIULUI 
a Partidului Comunist din România /

Conferința organizației Regionala Va
lea Jiului a P.C.R. ascultând și desbă- 
tând rapoartele prezentate șl proble
mele ridicate de toate organlzațiunile 
locale și raionale, făcând bilanțul suc
ceselor și slăbiciunilor din munca și 
lupta dusă pentru refacerea și demo
cratizarea țării, constată :

I. In perioada dela 23 August 1944 
organizația de partid din regiunea Văii 
Jiului sub îndrumarea C. C. al Parti
dului a reușit:

a) Să ducă în fr.,nt unic și împre
ună cu celelalte forțe democratice, ac
țiunea largă a mass^lor populare de 
Înlăturare a foștilor prefecți șl primari 
fasciști, contribuind In mare măsură la 
aducerea in fruntea județelor și locali
tăților a unor conducători democrați de 
seamă, Tn ciuda terorii și focurilor de 
armă a poliției lui Rădescu-Manlu, a 
fost în primele rânduri ale luptei po
porului de răsturnare a guvernului Ră- 
descu și pentru Instaurarea guvernului 
de largă concentrare democratică Dr. 
Petru Groza.

b) Să mobilizeze mâssele producă
toare In lupta pentru ridicarea produc
ției cu toate condițlunile grele econo
mice pentru transformarea unei părți a 
Industriei de război în industrie de pace 
(Astra-Orâștie) și creerea unui avânt 
de muncă prin întrecerile patriotice. A 
reușit să încadreze muncitori de par
tid și fără de partid, de specialități di
ferite, populație civilă, ingineri, funcțio
nari, pensionari, tineri, femei, preoți în 
echipele de șoc pentru muncă și în 
rândurile voluntarilor pentru coborâre 
In mină, campania de 1 Mai, cea din 
23 August, creșterea producției la ate
lierele C F.R. Petroșani cu 33 la sută, 
creșterea producției în onoarea Confe
rinței Regionale când minerii din Valea 
Jiului în frunte cu cei din Petrila au 
ridicat în ziua de 11 August 1945 pro
ducția totală la 5.500 tone, adică cu 
1000 tone peste media zilnică din ulti
mele luni, etc.

c) a reușit să obțină colaborarea teh
nicienilor (Valea Jiului) și astfel să stin
gă prin efort comun toate locurile din 
mină (pentru prima dată dela existența 
exploatării minelor din această regiune) 
sa mobilizeze, pe mineri dm Valea Jiu
lui inspotriva direcțiunii sabotoare dela 
București care încearcă secarea locuri
lor de muncă caută să epuizeze anu
mite sectoare fără a face pregătirile de 
exploatare a altor sectoare, împiedecă 
crearea de condițiunl favorabile de 
muncă capabile de a atrage și a reține 
mâua de lucru cars face ca sectoare 

întregi să fie neexploatate din cauza 
lipsei mânei de lucru, sabotează în mod 
sistematic aprovizionarea muncitorilor 
cu scopul de a stârni o grevă în Valea 
Jiului, a lovi prin aceasta în Guvernul 
de largă concentrare deaiocraiică de 
sub cooducerea Dr. Petru Groza și în 
iutregul popor muncilor care luptă pen
tru refacerea țării.

d) să cuprindă organizatoric, deși 
organizație tânără, întreaga regiune, să 
crească numeric (cu o compoziție so
cială de 85 la sută elemente muncito
rești) șl să facă un început pentru ridi
carea ideologică a membrilor de par
tid, etc.

2. In această muncă, organizația 
noastră a comis unele greșeli serioase 
și abateri stângiste datorită:

a) neprelucrării temeinice a liniei po
litice a C. C. neînțelegerea suficientă a 
F U.M. pentru lupta clasei muncitoare 
și a întregului popor, insuficientă edu
care șl luptă concretă împotriva șovi
nismului, atitudine negativă a unor tov. 
față de intelectuali chiar și față de 
technicleni, neînțelegerea suficientă din 
partea unor tovt. a importanței colabo
rării cu celelalte organizații democra
tice și antifasciste, subprețulrea de 
către unele organizații locale a impor-

Eroii muncii din Valea Jiului au
Sosirea în capitală a echipei cultu- 

rale-artlstlce a minerilor din Valea-Jiu- 
lui a constituit pentru oamenii muncii 
din București un eveniment de o Im
portanță deosebită. Primiți pretutindeni 
cu dragoste și admirație pentru faptele

Declarațiile tov. Teohari Georgescu, ministru 
de interne, făcute la Cluj

La Cluj în capitala Ardealului s'a 
deschis Marți 25 Sept. a. c sub 
președenția tov. Ministru Teohari 
Georgescu o conferință administra
tivă cu participarea inspectorilor 
generali administrativi din regiune, 
a tuturor prefecților de județ din 
Ardeal, a primarilor orașelor de 
reședință, a reprezentanților tutu
ror autorităților civile șl militare, 
Inspectorilor regionali de poliție și 
jandarmerie, repremeutauțil bise
ricii etc.

!■ afară de tov. asteistru au ue- 

tanței metodei colective de muncă și a 
activității sistematice, permanente și vie 
a celulelor de partid, care a imprimat 
uneori muncii un caracter spontan și 
personal și nu s’a dat atenție cuvenită 
muncii de ridicare ideologică a mem
brilor de partid și ridicarea de noui 
cadre la posturi de răspundere etc.

b) Organizațiile noastre de partid 
n’au fost destul de vigilente. Nu s’a 
mobilizat cum trebue muncitorimea îm
potriva actelor de sabotare făcute de 
conducerea superioară a minerilor din 
regiunea auriferă Brad, Zlatna care în 
mod nerușinat încurajează furtul de 
aur cu scopul de a submina economia 
țării noastre.

c) La Vlahița Vulcan sau fab. de ar
mament Cugir nu s’a dat atenție cu
venită transformării acestor industrii 
de războiu în indusrii de pace și nu 
s’au folosit toate posibilitățile pentru 
realizarea de stațiuni de mașini agri
cole.

d) Nu s’a dus o luptă eficace pen
tru aplicarea îa practică a legilor eco
nomice, lupta contra speculei, întărirea 
și aprovizionarea cooperativelor, popu
larizarea semnificației blocării cerealelor 
și importanța acesteia pentru aprovizio
narea masselor largi etc.

Continuare tn numărul viitor

lor din câmpul muncii, spectacolul de 
artă progresistă prezentat, a dovedit că 
și pe tărâm artistic stau în fruntea 
realizărilor, a stârnit un entuziasm de 
nedescris. Cimentând solidaritatea mun
citorească, echipa culturală a servit

sit din capitală, tov. ministru sub
secretar de stat 1. Burcă și D-nul 
Gh. Vântu, secretarii generali, di
rectorul general al poliției, al ad
ministrației de stat și Generalul 
Anton inspectorul general ai jan
darmeriei.

După ce a adus salutul din par
tea primului ministru și a guvernu
lui tov. Teohari Georgescu face un 
bilanț al guvernării de la C Martie 
șt piuă astăzi. Este nevoia să fa- 
facem acest bilanț — a spm d-aa

— Bont BOira la pag, >o. —

Pedeapsă 
binemeritată pentru s 

speculanți /
Speculantul Nelu Miiâilescu 

mare comerciant din București 
sta primit la timp meritata 
pedeapsă prin 18 ani închisoare, 
5 milioane lei amendă iar măr
furile au fost confiscate.

Justiția n’a mai lăsat nepe
depsit un astfel de hoț cu dip
lomă, un trândav care-și batea 
joc de truda zilnică a muncito
rului și de legile țării

In timp ce muncitorimea, mi
nierii, plugarii, țăranii și cărtu
rarii își închină întreaga lor 
ființă operei de refacere a țării 
Nelu Mihăilescu făcea specală 
șl dosea marfa pentru a o vinde 
la prețuri înzecite.

Țărănimea ducea lipsă de o- 
pinci, minerii din Valea fiului 
intrau în adâncul minei eu san
dale de lemn, mii de orfani 
așteptau desculți să le bată iarna 
în ușe tar nemernicul șl mârșa
vul speculant Nelu Mihăilesca 
îșl număra sutele de milioane 
care proveneau din dosirea tălpii 
și-a pielii în cantități enorme. 

Clientela lui o formau câțiva 
tâlhari agenți de bursa neagră, 
o pătură plină de noroi.

Dar acum omul banalul și a 
speculei este pus cu botul pe 
labe într’o celulă din Văcărești.

In fața justiției ria mal avut 
cu ce se scuza căci dovezile 
arătau clar vinovăția lui. 
Vina lui este cu atât mai mare 
cu cât cunoștea legea sabotaju
lui și o că ca eu impertinentă.

Așa își vor primi răsplata toți 
cel cărora le place să trăiască din 
speculă și sabotaj călcând legUe 
țării.

vorbit ia radio >
drept Imbold, fiecare întreprindere vi
zitată promițând să întoarcă cât de cu
rând vizita cu un program la înălțimea 
celui la care a asistat.

O parte din program a fost transmis 
pe calea undelor în cadrul orei sindi
cale a postului de radio-difuziune Bu
curești. Cu această ocazie cel patru mi
neri, eroi ai muncii, venlți odată cu 
echipa culturală au vorbit despre must
ea și lupta lor. Tov. Altman QavriKi 
printe altele spune:

Salutăm in numele muncitorilor mineri 
pe toți oamenii muncii din România. 
Faptul că astăzi muncitorii mineri pot 
cânta la radio se datorește luptei munci
torimii și a poporului întreg pentru un 
regim democratic. Noi muncitorii mineri 
ne luăm angajamentul în fața țării în
tregi a întări acest regim sprijinind gu
vernul Ciroza, guvernul poporului, prin 
munca noastră productivă. Noi ne tru
dim să mărim producția dar Mintea 
sabotați de societatea „Petroșani". Des
pre felul cum sabotează societatea .Pe-

— <' «ternar* ta pafta* >. —
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Afacerea cu talpă $1 piele 

dela fabrica „Corium"
Declarațiile tov. Teoharl Georgescu 

ministru de Interne făcute la Ciul

Sesizată de către muncitorii 
fabricei de talpă și piele .Cori- 
urn“ din Alba-lulia că la această 
fabrica, produsele se scurg din 
fabricii In mod ilegal.

Comisia Locală a Sindicatelor a 
luat măsuri pentru verificarea la 
fața locului a situației reclamată 
de muncitori.

Astfel în ziua de 18 Sept. a.c„ 
s’a deplasat la fabrică o comisie 
de anchetare compusă din d-nii 
suprefect Mucea Aurel, tov. Tă- 
maș Moise, președintele Comisiei 
Locale și tov Ivanovici Victor, 
secret arul Comisiei Locale a sin
dicatelor

După luarea declarațiilor dela 
muncitori, s’a format dosarul de 
acuzare contra direcțiunei fabricei 
.Corium* pentru comerț ilicit. 
Cercetările au fost apoi completate 
de către organele de poliție ale 
chesturel Alba-lulia și astfel com
pletat, dosarul s’a depus parchetului 
Alba

Ca urmare a celor constatate, 
comisia Locală a Sindicatelor, 
a procedat la întărirea comitetului 
de fabrică prin încadrarea a 
noui membri și prin înlăturarea 
d.n comitet a muncitorilor care nu 
și-au făcut datoria. A numit pe 
muncitorul Popesca Olimpiu con
trolor de fabrică, conform legii 
or. 349 -1945, art. 23, publicată 
în Mon. Of. nr. 101 din 3 Mai 
1945, dându i explicații cum să 
procedeze la controlul șl verifica
rea materiilor prime și a produse
lor atât la intrarea In fabrică cât 
și la eșirea lor.

< Muncitorii dela „Mlnaur“ întrebuințați 
pentru interese personale

Ridicarea producției este prob 
Ierna centrală care ne preocupă 
pe toți. Muncitorii, țăranii Si teh
nicienii cinstiți au înțeles aceasta 
și lucrează împreună la refacerea 
țârii.

Sunt și astăzi Insă unii cărora nu 
le place avântul cu care poporul 
întreg a pornit la munca de re 
facere. Ei caută să impiedece a- 
cest lucru prin diferite forme. Mai 
mult ei se arată ca victime nevi
novate cărora le-ar părea rău de 
'aptul că in unele sectoare nu se 
rece la mărirea producției.

Astfel in oomuna CerteJ la ex- 
)loatarea .Minaur*, șeful se plân- 
țe <â producția se află în scă- 
lere. E natural. Muncitorii care 
ir trebui se lucreze pentru ridi
carea producției sunt întrebuințați 
a lucru pela gospodăriile d-lui șef

Noul comitet de fabrică întru
nit în ședință extraordinară în 22 
Septemvrie 1945 în unanimitate a 
adus următoarea hotărîre:

Punerea în disponibilitate din 
postul de mecanic a lui Banciu 
Anton, actualmente director la 
Casa de Asigurări Sociale Alba- 
lulia și înlocuirea lui printr’un alt 
mecanic sau cu un subaltern, 
pentru motivele că fiind director 
la Asigurări, nu are timp a se o- 
cupa de mașinile fabricei și tot 
din această cauză, cu toate că a 
fost numit controlor de producție, 
a neglj|at complet această răspun
dere înlesnind prin aceasta scurge
rea ilegală a mărfurilor din fabrică.

îndepărtarea din serviciul de 
portar al fabricei ,Corium“ a lui 
Șandru Vasi'e pentru atitudine 
anttmuncitorească. Solidarizat cu 
patronul a înlesnit scoaterea din 
fabrică, în mod clandestin a pro
duselor fabricate. A declarat că 
împușcă 20—30 muncitori dacă 
se mânie și caută să desolidari
zeze pe muncitori, pe unii învrăj- 
bmdu-i contra altora, la unii ser- 
vindu-le alcool.

Avertisment sever lui Domșa 
Viorel, contab tul fabricei, pentru 
înlesnirea eșiril din fabrică la spe
culă, a produselor fabricate și 
pentru amenințarea muncitorilor 
«ă, dacă se va schimba situația 
pe toți muncitorii li omoară. De
sigur că schimbarea acestui con
tabil va fi iminentă, imediat ce 
direcțiunea își va găsi un înlo
cuitor.

al exploatării, și al d-lor condu
cători.

La săparea grădinilor și la toate 
lucrurile de gospodărie sunt folo
siți muncitorii care sunt scoși din 
timpul schimbului in loc să lucreze 
pentru a ridica producția.

Aceasta înseamnă sabotaț a 
scoate muncitorii din schimb pen
tru interese personale. In felul a- 
cesta înțelege d-l inginer și unii 
conducători dela CerteJ, că se 
mărește producția ?

Dacă au nevoie de servitori 
n'au decât să-și ia șl săi plă
tească, în nici un caz să nu se 
mal folosească de muncitorii care 
au o inaltă misiune, de a mări 
producția pentru binele lor șl a 
tuturor.

— Urmare din pag. l-a —

— pentru a pune ia punct pe toți 
dușmanii țării noastre, pe toate a- 
cele elemente reacționare pe toți 
acei șovini care în continuu dela 6 
Martie până astăzi, an sperat că 
România să aibă o problemă de 
rezolvat. — Putem să spunem 
că toate planurile acelor ele
mente dușmane din țara noastră, 
s'au prăbușit pentru totdeauna. In 
coniinuare tov. ministru arată care 
a fost situația până !a 6 Martie a 
Ardealului sub guvernele de până 
atenei. A fost o perioadă grea, țara 
noastră ajunsese iarăși la margi
nea prăpastie!. In țară domnea ha
os, mulți prefecți și primari erau 
aceia rămași de pe timpul lui An- 
toaesca, nu se ținea cont de vo
ința țărănimii, se opuneau refor
mei agrare. In asemenea condițiuni 
nu era posibilă mobilizarea tuturor 
forțelor pentru câjtigarea războiu
lui.
Actul Istoric dela 6 Martie

In fața încercărilor de a i se ră
pi libertatea, poporul a reacționat 
și la 6 Martie a adus la cârma țări 
guvernul de largă concentrare de
mocratică, guvăm în care sunt re
prezentanți dela țărani, muncitori 
șl Intelectuali până la bancheri și 
fabricanți. Acest guvern a fost sin
gurul tu stare ca dela 6 Martie șl 
până astăzi să rezolve atâta pro
bleme care au stat în fața țării 
noastre.

Reacționarii au continuat însă să 
manevreze, dur fiecare dintre noi 
conșiienți de datoria noastră ca 
români nu putem decât să vedem 
clar și categoric că politica lui Me
niu Brătlanu ne-a dus pe drumul 
de a pierde Ardealul, iar politica 
guvernului Oroza ne a dus pe dru
mul de a câștiga Ardealul.

Rostul Conferinței
Rostul acestei conferințe este 

tocmai să scoată la iveală părțile 
bune ale muncii noastre dar și păr
țile slabe. Elementele reacționare 
din ambele tabere au acuzat gu
vernul că duce o politică filo ma
ghiară sau invers că dace o poli
tică ftlo-română. După 6 luni de 
zile însă dacă analizăm situația de 
acum și cea dinainte cu 6 luni ne 
putem da clar seama de tot ceace 
a realizat guvernul în această parte 
de țară. Noi am arătat populației 
maghiare că na venim ca aupri- 
tori cl noi suntem prieteni că po
porul român nu trebue să trăiască 
decât în înfrățire cu poporul ma
ghiar. Fără nici o îndoială că nu 
avem încă o situație complect li
niștită. Dar un lucru aste clar pen
tru toată lumea. In Ardeal și-au 
dat mâna fasciștii românii cu fas
ciștii și reacționari maghiari urmă
rind acelaș lucru, să lovească în 

guvernul țării Toți trebue să frp- 
tăm împotriva acestor manifestări.

Noi declarăm șl românilor și ma
ghiarilor că nici odată nu vom face 
o politică în favoarea unei națio
nalități sau alteia.

Vom avea alegeri
Pentru prima dată în istoria po

porului vom avea alegeri cu ade
vărat libere și democratice. Popo
rul întreg va participa, tineretul și 
femeile. Ele vor da o lovitură ho- 
tărîtoare și definitivă reacțianIL

In încheiere tov. ministru a fixat 
ca o sarcină principală pentru Ar
deal ca și pentru țara întreagă ca 
să fie curățită de toate elementele 
reacționare, fasciste și șovine. A- 
ceasta va forma o garanție pen
tru buna conviețuire a popoarelor 
conlocuitoare și va asigura tuturor 
cetățenilor libertate deplină.

Jlegerea noului comi
tet al A. P. din Brad

In ziua de 23 Sept. a. c. a avut 
loc la sediul Apărării Patriotice 
din Brad o adunare în care pe 
lângă alte puncte a fost ales noul 
comitet de conducere care constă 
din următori membri:

Președinte, pr. Ilieșiu ; resp. ad- 
tiv., Munteanu; resp. financiar, 
Neagu; cenzori: Popa și Goghi; 
resp. inventar: Ancateu.

După alegerea comitetului prie
tena Daicovici Pepi, secretară ju
dețeană, a arătat noile sarcini ce 
stau în fața noului comitet accen
tuând apropiata campanie pentru 
ajutorarea invalizilor, orfanilor, vă
duvelor, rânlților și deportaților, 
comitetul luându-și obligațiunea de 
a pregăti in acest sens un mee- 
ting care va avea loc Duminecă 
29 Septemvrie

Pe lângă aceasta comitetul are 
în perspectivă deschiderea unei can
tine unde vor lua masa cei lipsiți 
— victime ale războiului.

Descoperirea unul 
depozit de muniții 
pe valea Sebeșului

Organele de siguranță ale poli
ției au descoperit pe valea Sebe
șului, în hotarul comunei Căpâlna 
un depozit clandestin de arme și 
muniții Cercetările sunt în cuis.

Fir mi Paul Augustln pan 
tofar și restaurator se mută dhi 
localitate la Cluj.

Cine are ceva pretențiuni față 
de firmă să se prezinte până la 
data de 1 Octombrie 1945.
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UZINE-FABRICI-MINE

Săptămâna sindicală internațio
nală, care a ținut din 17 până în 
25 Septembrie a. c. s’a încheiat. 
Pentru prima dată în istoria sin
dicatelor din România, muncitorii 
manuali și intelectuali organizați în 
sindicate uuite, au putut sărbători 
liberi acest mare eveniment, dato
rită în primul rând vitezei Armate 
Roșii, care nu a precupețit nimic, 
pentru eliberarea popoarelor de sub 
jugul tiraniei fascismului și hitle- 
rismului.

La fiecare fabrică, Instituție și 
chiar și la atelierele mai mari s’au 
arborat drapelele libertății, drape
lele roșii, dând astfel un caracter 
de sărbătoare acestui eveniment.

Toți pereții fabricilor și institu
țiilor au fost frumos împodobiți cu 
lozincele sindicale, afișându-le și 
pe străzile orașului.

Activiștii Comisiei Locale a Sin
dicatelor Unite, s’au deplasat |a 
locul de producție la fabricele 
»Mureșana", „Podzudek“ și la 
.Derubau" unde au ținut discur
suri, arătând marea importanță ce 
o are conferința sindicală interna
țională dela Paris, pentru crearea 
și cimentarea solidarității sindicale 
internaționale, garanția păcii mon
diale. Deasemenea s'au ținut șe
dințe festive ci Sindicatul Func
ționarilor publici și cu Sindicatul 
P. T. T.

In onoarea săptămânii sindicale 
Internaționale muncitorii fabricei de 
conserve .Mureșana* și „Podzu- 
dck' au lucrat câte o oră în plus, 
iar din banii rezultați se vor cum
păra cărți pentru bibclioteca sin
dicatului

Pe șantierul Derubau—Brănișca 
a fost Introdusă munca in acord. 
S’a format o echipă de șoc, din 
elevii școalei de tractoriști, cari 
vor lucra la cariera de piatră 
Derubau—Deva.

La sindicatul sanitar, comitetul 
de fabrică al spitalului de .stat a 
remediat toate lipsurile ce au fost 
semnalate comitetului. Tot în cad
rul spitalului s’a înființat o școală 
de anaifabeți care este frecventată 
de un număr de 12 elevi.

La comitetul de fabrică Tele
foane toți muncitorii și funcționarii 
au mărit randamentul de lucru în 
mod considerabil.

Sindicatul Metalo-Chlmic a des
chis o școală de tractoriști care 
este frecventată chiar dela început 
150 elevi, veniți din toate colțu
rile județului. O comisie formată 
din membrii sindicatului s’a de
plasat în comunele: Vețel, Leșnlc, 
Brănișca, Mintia, Bârsău, fila, Sl- 
meria, Sântuhalm, Sântandrei, Bă- 
cia și Simeria Veche, unde a ve
rificat tractoarele în vederea cam
paniei de însămânțări.

Comitetul de fabrică al Sindi

catului Funcționarilor Publici din 
Prefectură a hotărît să presteze 
ore suplimentare în mod gratuit 
pentru a aduce la normal lucră
rile birourilor. Vor organiza în sin
dicat toți funcționarii rămași ne
organizați.

Deasemenea și la Sindicatul 
P.T.T. s’a ridicat randamentul de 
lucru.

In afară de aceasta, tonte sin
dicatele au ținut adunări generale 
șl au trimis telegrame felicitare 
Ambasadei Franceze din București

Eroii muncii din Valea-JIului au vorbit la radio
(Urmare din pag. l-a) 

troșani- va vorbi tov. Litan Pătru 
din Lupenl care a ridicat producția 
dela 9 tone la 39 tone, ceeace înseam
nă an record european.

Tov. Litean Pătru spâne:
Așa este tovarăși, societatea .Petro

șani* sabotează producția în fel de fel 
de chipuri. Să vă dau numai câteva 
exemple. Mașinile de perforat sunt dis
truse, furtunurile de cauciuc sunt uzate 
șl se rup. Direcția generală refuză îă 
le înlocuiască, cu toate că are câteva 
sute de bucăți în magazii, pe care 
spune că le ține ca .rezerve*. Ori a- 
cum este timpul să între in funcțiune 
când țara are nevoie de cărbune. Altă 

formă de sabotare este aceea că refu
ză să aprovizioneze pe muncitorii din 
Valea- fiului cu alimente și îmbrăcă
minte. Alimentele și încălțămintea pro
curate prin Confederația Generală a 
Muncii nu au putut ajunge complet șl 
la timp din cauză că direcția generală 
a sabotat plata lor și a indus in eroare 
ministere și organele sindicale supe
rioare.

Vom lupta ca Soc. Petroșani, dacă 
nu încetează sabotajul, să treacă sub 
controlul statalul, așa cum se spune 
In apelul din 1 Septembrie al Confe
derației Generale a Muncii. In felul a- 
cesta sprijinim guvernul Oroza să îm
bunătățească situația poporului, mai a- 
les acum când s’a întors dela Moscova 
cu o mulțime de ajutoare. Să vă po
vestească tov. Fiorea Cornel ce a fost 
la Petroșani când s’a aflat de rezultatele 
delegației Ouvernului la Moscova.

Iov. Fiorea Cornel este un minier 
care a reușii să mărească producția ta 
pregătirea pentru exploatare cu 150 la 
sută. Lui l se spune „stahanovlstul 
din mina Petrlla".

.Noi muncim din toate puterile noa
stre — spune tov. Fiorea — pentru 
mărirea producției cu toată mizeria și 
foametea care este la noi. Îngrijorarea 
pe care Soc.,Petroșani- șl toți reacțio
narii o întrețineau prin fel de fel avo- 
nurl cu privire la foametea ce ne-ar 
aștepta a fost risipită atunci când s’a 
aflat la radio rezultatele dela Moscova. 
Noul primar al orașului, Bodea Mlhai a 
spus difuzoare în tot orașul șl toată 

spre a fi transmise conferinței sin
dicale internaționale din Paris, prin 
care salută cu bucurie această 
conferință.

Sărbătorirea încheierii săptă 
mânii sindicale internaționale se va 
face în sala mare a fabricei 
,Podzudek“în seara zilei de sâm
bătă 29 Sept, ora 8,30 seara, în 
cadrul căreia va conferința Loco
tenentul Chioreanu Ion din Divizia 
Horia, Cloșca și Crișan. Serbarea 
va fi urmată de dans.

populația a aflat imediat de marele a- 
jutor pe care Guvernul Oroza a reușit 
să-l primească pentru poporul român 
din partea marei noastre prietene și eli
beratoare, Uniunea Sovietică. A fost o 
bucurie generală. Muncitorii din mine 
au prins curaj mai mare și am hotărît 
cu toții să muncim mal mult încă, să 
fim vrednici de ajutorul ce nl-1 dă 
Uniunea Sovietică.

Despre conferința sindicală dela Pa
ris vă va vorbi tov. Ciulea Grlgore 
din Anlnoasa care a organizat echipe 
de reconstrucție de voluntari șl a reu
șit să facă 13 schimburi suplimentare 
lunar. In echipele de voluntari au In
trat funcționari, technleleni, cărturari 
și chiar preoți, înfrâțlndu-se astfel cu 
minerii în opera de refacere a țării*.

Tov. Ciulea Grlgore salută în numele 
minierilor din Valea Jiului Conferința 
Internațională Sindicală dela Paris. Sun
tem mândri — spune tov. Ciulea — că 
este și un minier de pe Valea Jiului, 
tov. Poporenl Alexandru din Lupenl în 
delegația românească în fruntea căreia 
se a Mă tov. Gheorghe Apostol Președin
tele Confederației Gzoerale a Muncii.

„La Paris, delegații muncitorilor din 
lumea întreagă își dau mâna că lupte 
împreună pentru binele omenirii întregi. 
Muncitori din toată lumea uniți fritr’o 
oiganlzațle sindicală internațională vor 
lupta pentru a reface țările distruse de 
războiul de hitlerist, să nimicească fas
cismul oriunde s’ar ascunde șl să facă 
astfel ca pacea să domnească pe pă
mânt-.

Cuvintele simple șl pline de cumin
țenie rostite de minieri au avut un ră
sunet adânc. Subliniind viața de eroism 
și sacrificiu a minierilor în luptă cu 
Societatea .Petroșani-, ziarele din Ca
pitală cer realizarea cât mal neîntârziată 
a celor cerute de ei, încheind cu cu
vintele :

„Cinste muncitorilor minieri din Va
lea Jiului, eroi al reconstrucției!“

Pentru abonați
Rugăm pe abonați noștri! 

care nu primesc ziarul la 
timp să ne facă cunoscut a- 
ceasta prin scris pentru a 
lua măsurile cuvenite.

Ad-țla zlaratei

Societatea „Derubau" 
sprijină tinerii cari urmat* 

cursul de tractoriști 'x

Cu ocazia deschiderii cursului 
de tractoriști din seara zilei de 25 
Septembrie a. c., anunțat de noi 
în numărul trecut, din inițiativa 
sindicatului metalo-chimic, s'au 
luat și măsuri ca cei 170 de ti
neri cursiști să fie plasați In dife
rite întreprinderi din localitate.

Este o bună intenție a comi
siei locale de a sprijini frumosul 
elan al tinerilor dornici de a urma 
acest curs, atât de necesar azi.

Trebuie să remarcăm munca 
depusă de tovarășii din Comisia 
locală a sindicatelor Deva care 
au reușit a plasa o parte din ei 
la societatea .Derubau0, formând 
din ei o echipă de șoc

Este demn de relevat și gestul 
societății .Derubau- care, nu ne 
îndoim, va avea deplină Înțelegere 
față de acești tineri care vor să 
învețe, vor să ajute țara, cu toate 
forțele lor.

Cursiștii vor lucra efectiv, pe 
teren 2 săptămâni, după termina
rea teoriei de 4 săptămâni, aju
tând țăranilor fără vite la arăturile 
de toamnă.

Aducem pe această cale mulțu
miri inițiatorilor, — sindicatul me- 
talo chimic — și urăm prosperi
tate tinerilor cursiștl, având con
vingerea fermă că aceste cursuri 
sunt de o importanță covârșitoare 
pentru economia națională, aeum 
în preaj ua însămânțărilor.

Muncitor bătut $i 
amenințat cu pistolul

Muncitorul Nelega Samuilă fă
când de straje la flotație și ateliere 
într’o noăpte, s’a pomenit că ci
neva aruncă cu pietre în geamul 
magaziei spărgând două geamuri, 
după care îșl face apariția Palade 
Radu beat, într’un hal de nede- 
scris.

Fără să aibă vre un motiv a- 
cestn dă câteva palme strajei și-l 
trânieste la pământ amenințându-l 
cu pistolul.

Făcându-se cercetări Șeful Ex
ploatării și Ing. Const. Beșliu asi
gură muncitorul că s’au luat mă
surile cuvenite contra chimistului 
bătăuș.

Măsuri insă nu s’a luat nici 
până azi deoarece șef ii Exploa
tării crede că e bine să acopere 
faptele mârșave și josnice săvâr
șite de un bătăuș dela Exploatare 
în loc să pedepsească exemplar 
pentru a nu se repeta asemenea 
cazuri.
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articolul lui Ilya Ehrenburg în ziarul „Pravda" despre România D. JUAN NEGRIA
Ziarul „Pravda" a publicat un 

interesant articol despre România 
semnat de Ilya Ehrenburg în care 
autorul iși descrie impresiile din 
vizita făcută recent la București. 
Autorul după ce descrie Bucureștii 
descuiate aserțiunea că România 
este o farâ săracă. După ce enu- 
mără marile bogății ale tării, 
Ehrenburg scrie:

Jara era săracă pentrucă 
oamenii care o cârmuiau nu se 
gândeau decât la propriul lor 
câștig. Irebue făcută o deosebire 
intre poporul român și mâna de 
pierde-vară din București. Noi 
ținem minte asasinatele comise 
de legionari la București; dease- 
menea ținem minte măcelul dela 
Odesa. Cine a adus pe români 
la această decădere? Nu numai 
Antonescu și legionarii ci și acei 
care In mod blasfemator își zic 
„democrațr.

Ilya Ehrenburg arată apoi care 
era în trecut mecanismul de suc
cedare la cârma țării a partide
lor politice amintite, promisiunile 
care nu se realizau niciodată pe 
care partidele de opoziție le fă
ceau alegătorilor. „Democrația* 
lui Maniu și Brătianu era apli
cată de agenții electorali cu bâta 
in mână. Astfel au pregătit par
tidele istorice triumfulfascismu
lui și guvernului lui Antonescu.

Mai departe, Ehrenburg scrie: 
„Bacareștiul este orașul din 
Europa eliberată care a avut 
cel mai puțin de suferit, au plă
tit însă scump pentru vina gu
vernanților săi, alte regiuni ale 
țării. Se poate vedea pe drumu-

Comuniștii în fruntea 
tuturor partidelor 

la Paris
PARIS. După alegerile de Du

minecă, consiliul general al Senei, 
care grupează 150 de aleși, a fost 
constituit astfel: comuniști 52, so
cialiști 32, mișcarea republicană 
populară 28, uniunea republicană 
democratică 28, radicali socialiști 
8, socialiști-independenți 2.

Tot în această ședință Consiliul 
a hotărît încetarea imediată a re
chiziționării și cumpărării forțate a

Reluarea relațiilor diplomatice Sovieto-Ungare
Postul de radio Budapesta a a- 

nunțat reluarea relațiilor diploma
tice Intre Ungaria și Uniunea So
vietică.

Decizia guvernului U.R.SS. a 
fost comunicată de Mareșalul Vo- 
roșilov reprezentanților Statelor 
Unite și Angliei în comlsiunea a- 
liată de control pentru Ungaria. 

rile Moldovei și în regiunile mun
toase ale țării. Guvernul Groza 
are foarte mult de luptat. Popo
rul român a căpătat credința în 
viitor. In fruntea guvernului sunt 
oameni cinstiți care nu au înșe
lat și nu vor înșela. Ocupându- 
se de ajutorul acordat de Uniunea 
Sovietică României, Ilya EbrerAurg 
scrie: Atitudinea poporului sovie
tic este plină de noblețe. Soldă- 
țoii lui Antonescu ne-au făcut 
mult rău; n’am uitat și nu putem

IMPORTANTE DIRECTIVE 
pentru soluționarea problemelor 

economice urgente ale țâri
Președinția Consiliului de Miniștri 

comunică:
Consilia! Superior al Economiei 

Naționale constituit prin hotărlrea 
Consiliului de Miniștri din 21 Sep
tembrie 1945, cu menirea de a co
ordona și planifica economia țării, 
a ținut prima sa ședință In 25 Sept. 
1945, sub preșidențla d-lui Dr. Pe
tru Groza, de față fiind reprezen
tanții tuturor partidelor și organi
zațiile care elcfttuesc guvernul.

In această ședință, s’au fixat di
rectivele pentru soluționarea pro
blemelor economice urgente, în pri
mul rând problema aprovizionării 
în întregul ei ansamblu și In spe
cial problema cărnii, pâlnii, produ
selor C. A M , șl a combustibilului.

S’a hotârit să se aplice cn ener
gie măsurile luate pentru ca bum
bacul importat din U.R.S.S, să a- 
jungă în mâna țăranilor cât mai 
neîntârziat și la prețul oficial.

Deasemenea s’au mai luat mă
suri pentru aprovizionarea țărani
lor cu produsele de pielărie nece
sare pentru încălțăminte.

Consiliul a mai dat directive pen
tru sporirea producției prin aBlg î- 
rarea creditelor necesare

In continuare Consiliul a trecut 
la examinarea problemei salarizării 
funcționarilor publici, civili și mi
litari

Postul de radio Budapesta a mai 
anunțat că guvernul ungar exami
nează o notă remisă ministerului 
de externe al Ungariei, prin care 
Statele Unite se declară dispuse 
să reia relațiile diplomatice cu ac
tualul guvern provizor al Ungariei.

Alegerile generale din Ungaria 
au fost fixate la 4 Noemvrie a. c. 

uita acest lucru dar infecția fas
cistă n’a atins sufletul poporalii 
român. Poporul român a muucit 
din greu, este an popor icarnic 
și curat sufletește. Noi am întins 
o mână frățească acestui popor. 
Partidelor istorice nu le place 
acest lucru și ar da mult pentru 
a întoarce roata. Ei sunt puțini 
la număr dar gălăgioși. Gălăgia 
faliților istoriei provoacă mai 
mult sgomot dincolo peste mări 
și oceane decât în România.

vitelor, rămânând ca pe viitor ori 
ce necesități să fie împlinite numai 
prin cumpărări de pe piață.

Consiliul a luat sfârșit la orele 20.

PRINCIPIILE ADMINISTRAȚIEI ALIATE IN GERMANIA
Consiliul de control aliat întru

nit la Berlin a publicat o procla
mație în care sunt expuse princi
piile politicei aliate în Germania.

Consiliul aliat va stabili măsu
rile pentru expulzarea germanilor 
din afara fostelor frontiere din 
1937 ale Germaniei. Reprezentan
ții militari aliați vor hotărî averile 
pe care aceștia le vor putea lua 
cu dânșii. Autoritățile germane 
vor trebui să suporte toate chel
tuielile necesitate de întreținerea 
trupelor aliate de ocupație.

Autoritățile germane sunt obli
gate să pună la dispoziția autori
tăților aliate toate informațiile cu 
privire la fruntașii naziști și să la 
măsuri pentru ca martorii citați în 
procesele criminalilor de războiu 
să compară la timp în fața tribu
nalelor militare aliate.

Partidul Comunist cere evacuarea trupelor 
Britanice din Grecia

Atena. Organizația E.A.M. și-a 
sărbătorit a patra aniversare dela 
înființarea ei. In cuvântarea ținută 
cu aceasta ocazie, tov. Zaharides 
secretarul partidului comunist, a 
cerut demisia regentului Damas-

Conferința dela Londra prelungită până Duminecă
Londra, joi după amiază Con

siliul Miniștrilor de Externe a ți
nut o ședință sub președinția d Iul 
Ministru de Externe al Statelor 
Unite. A fost luat în discuție me
moriul guvernului francez privitor 
la restituirea bunurilor luate de 
Germania depe teritoriul Francez.

avertizează de 
primejdia reînvierii 

fascismului
NEW-YORK. D-l Jua» Negrin, 

primul ministru al ultimului guvern 
republican ales în Spania, a ad
resat un mesaj prin radio, spanio
lilor republicani, spunândn-te «ă 
primejdia reînvierii fascisumiui in 
America de limbă spaniolă și in 
Europa va fi mereu acută, atâta 
vreme cât va mai trăi un regia 
fascist în Spania.

„Eliberarea Spaniei de sub tas- 
•ism — a spus dl hlegrin — este o 
parte integrantă din victorie, fără 
eliberarea Spaniei, victoria lumi 
nu este completă'.

Aurul, argintul, platina, m bare 
sau monede și devizele străine 
vor fi puse la dispoziția autorită
ților aliate de ocupație, fie că a- 
parțin naționalilor din Germania, 
fie că sunt proprietatea băn^Jor, 
societăților sau concernelor ger
mane din străinătate.

Toți diplomații și agenții con
sulari germani aflațiln străinătate, 
vor fi rechemați în țară.

Producția materialelor de răz
boiu și posesiunea armelor parti
culare este interzisă.

Finanțele, agricultura și .«dug- 
tria trec sub controlul autorități
lor aliate.

Proclamația mai anunță desfiin
țarea forțelor armate, aeriene și 
navale germane, a statului major 
și a tuturor organizațiilor care ar 
putea reedita militarismului german.

chinos și a guvernului, evacuarea 
trupelor britanice din Grecia, 
dacă nu pot să îmbunătățeasci 
situația actuală. Partidul comunist 
nu va lua parte la alegeri dacă 
nu vor fi făcute aceste sdânbări.

Confenința Miniștrilor de Ex
terne este așteptată ca să se ter
mine Duminecă cu o ultimă ședință 
plenară în care va fi dat comunicatul 
final după 18 zile de desbâiere.

Se crede că viitoarea cont a M 
niștr. de Externe ai celor 5 poteri va 
avea loc în cursul lunii Novembrie.
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