
Anul 1! Nr. 105
Proletari din toate-țările nnlț v-ăl

Organul Comitetului Regional Valea Jiului al Partidului tomunlst din Românca
SEDACȚLA ȘI ADMINISTRAT1* DEVA, gTK, DECEBAL Nr. 9. — TELEFOf 2"___________________________ _

4 pagini 30 Lei Joi 4 Octonivne 1945

COMIȘIILE A 
de control $i rolul lor

„Accelerarea executării re fot mei a- 
grare prin înființarea în flecare plasă 
a unei comislunt de control având 
drept președinte un magistrat sau un 
avocat al Statului șl drept membrii: 
pretorul, agronomul cel mai vechi în 
grad al plășli și doi delegați al în
dreptățirilor la împroprietărire din 
plasă. Comlsiunile de control au drept 
misiune să cerceteze toate contestațiile 
care s’au făcut atât de îndreptățițlt la

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

In urma dlscuțiunilor la rapoartele și 
obs-r Ariile critice și îndrumătoaie fă
cute de tov. Gh. Gheorghiu-Dej con
ferința organizației rtgiona.e Valea- 
Jtului a partidului comun st constată că:

Regiunea Valea-Jiului prin sursele de 
materii prime, bazinul carbonikr, zăcă
minte de aur, de fier, industrii mttalur- 
gice și saline precum și prin massă 
compactă, ca trad'ție de luptă joacă un 
roi important îo procesul de re fa ere 
economica șl consolidarea regimului 
democrat d«n țara noastră.

Această situație rid că în f<|a orga
nizați*!  de partid îndatorirea de a mo
biliza lotreaga populație In spr jinirea 
guvernului de concentrare democratică 
petru Groza în opera de refacere a ță
rii, de îmbunătățirea nivelului material 
și cultural al masselor și de consolida
rea demomerației.

In acest scop conferința propune:
I. a) Asigurarea unui fond de rul

ment de 19 miliarde lei.
b) Aducerea Imediată a 2000 mun

citori subterani.
c) încetarea actualului sistem de con

ducere bicefal, adică conducerea ex- 
p! stării minelor să albă sediul la fața 
locului.

La sediul partidului național 
țărănesc manist din Alba-lulia 

s’a descoperit o cantitate de 700 kg zah&r 
șl alte mlrlurl dosite

Reacțiunea alungată de pe terenul 
politic la 6 Martie de unde a fost ex
clusă pentru totdeauna, mal încercă 
prin sabotaj și speculă prin toate mij
loacele criminale care-i stau la dispo- 
z Șie să submineze tânăra democrație 
roruâneas ă.

Poporul nu poate să se aprovizioneze 
cu ce’e necesare traiului zilnic, Iar a- 
genții, reacționarii, dosesc mărfurile la 
porunca șefilor lor tocmai pentru a lovi 
în acest popor muncitor șl harnic, pen
tru a-l despărți astfel de adevărații săi 
conducători.

Minevrele lor se lovesc însă de zi
dul de granit al poporului întreg care 
face zid In jurul guvernului s4u, Iar 
ei, dușmanii pop^rulu1, sabotorii și spe
culanții sunt demis .ați pe zl ce trece.

De astă dată e vorba însă nu de 
s'mpll agențl al rea>țlunli cl sunt des
coperit! chiar acei cari sunt cei mai 
apvopiațl de cel mai mare șef al lor 
M mlu.

Astfel la sediul partidului Național

Realizând aceste proouneri șl ț'rând 
seama de actualele posibilități ale ex
ploatării, produ tia se va putea mări 
cu 100 %•

2. In cadrul intensificării refacerii 
vieții economice, măririi producției și 
îmbunătățirii vieții materiale și culturale 
a masselor, organizațiile de partid tre
buie să depună tot efortul pentru:

a) a continua șf întări întrecerile 
patriotice, a înmulți echipele de șoc, a 
orgamza consfătuirile pe echipe și a 
conducătorilor de echipe pentru s:h mb 
de expeiicnțe șl valorificarea nouilor 
cadre techulce, a mări numărul volun
tarilor cari să coboare în mină, a a- 
trage și mobiliza technicieDi, a întări 
disciplina în procesul de producție prin 
muncă individuală și acțiuni de massă, 
a întări vigilența prin lupta pentru li
chidarea sabotajului.

b) a ridica producția la Uzinele de 
her diu Hunedoara, șl a veghia la apro
vizionarea acestei intreprindei 1 cu ma
terii prime șl combustibile, (cocs, căr
bune mangal) și a accelera procesul de 
transformare a Industriei de război fn 
industrie de pace la Cugir, Viahlța, 
Vulcan etc.

c) a fzee efortul necesar pentru re
zolvarea coordonării producție! de căr-

Țărănesc al lui Maniu, din Alba-lulla, 
care este la d-l Pop Candln, fratele 
fostului ministru manlst Pop Janci a 
fost găsită o mare cantitate de zahăr șl 
alte mărfuri dosite. Mărfurile confiscate 
au fost expuse spre vedere publică fn 
piața din Alba-lulia, pentruca întregul 
popor să cunoască pe adevărații săi 
dușmani.

Cantitățile de mărfuri confiscate sunt 
14 lăzi de zahăr, 15 duzini ciorapi băr
bătești, lână diferite culori, 40 legături 
de ață pescărească, 34 pantaloni sport 
și 31 costume întregi de «port.

Șl de astădată organele sindicale au 
fost la înălțime știind 
să curme din timp o 
de sabotaj, îndreptat 
nulul.

P «porul întreg 
vlnge de faptele murdare la care se 
dedau rea ționarii, Iar chiar șl acel ca
re-! priveau cu nepăsare sau acel cari 
se mal lăsau înșelați de aceste bande 
îi condamnă cu hotărâre șl se dzsofl- 
darlzează de toate acțiunile lor.

prin vigilenta lor 
nouă încercare 

împotriva guvrr-

s’a putut con

România /
/ ‘

buni, de fier și de transpari, care sunt 
legate întie ele și prin a căror coor
donare se va determina o mai grabnică 
refacere a țării.

d) a intens fica RITMUL reparațiilor 
de vagoane, locomotive, refacerea a- 
telierelor, complectarea cu utilajul ne
cesar, continuarea și întărirea acțiunii 
muncii voluntare în toate aceste sec
toare și a populariza succesele muncii.

d) propune Introducerea m meii cu 
acord cu un salariu de bază, pentru o 
normă fixată și pentru plata progresivă 
la depășirea normei, a înfl nța un con
trol sanitar la intrare în mină, a veghia 
ia o bună aprovizionare a cooperative
lor cu alimente, îmbrăcăminte si încăl
țăminte.

f) a valorifica produsele solului, us
carea a 20% din fructe (Teiuș-Coșlar) 
Înființarea uscătoriilor de legume la 
Alba iulla și Deva, și a crescătoriilor de 
perei la Alba Iulla.

g) a sprij.nii efectuarea cât mai ra
țională a muncii agricole dezmlriștirea 
a 70% a terenurilor agricole (Teiuș 
Coslar etc.) a ajuta la procurarea de 
materiale agricole și crearea de centre 
de mașini și a întări alianța muncitori
lor și a țăranilor.

h) a lupta pentru punerea în aplicare 
a legilor economice prin sprijinirea 
auto ftatilor în descoperirea speculanți
lor și sib itorilor și întărirea organelor 
de control cetățenesc, a mobiliza massele 
pentru demascarea sabotorilor și specu
lanților și a îmoicdica «scurgerea auru
lui spre bursa neagră.

i) a curăți cooperativele de elemen
tele necinstite ș< a le îmbunătăți prin 
lărgirea bazei de massă și asigurarea 
aprovizionării prin folosirea produselor 
locale a fabricilor din regiune.

3. In cadrul luptei politice contra 
reacțlunel și pentru a înlătura lipsurile 
șl greșelile noastre trebue:

— Contlnuirc In pagina 3

Declarațiile făcute preiei de d-nul Prof. P. 
Constantinescu-la$l ministrul propagandei

D-l profesor P. Constantinescu-Iași 
Ministrul Propaganlei a convocat Sâm
bătă pe reprezentant!! ziarelor cărora 
le-a dat o seamă de lămutiri In legă
tură cu recentul comunicat al președin
ției Consiliului de Miniștrii. D-l minis
tru al propagandei a subliniat înfăp
tuirile guvernului în cele 6 luni dc când 
se află la reducerea statului și a ară
tat prog'amul de realizări Imediate ale 
cârmuirii. D sa a afirmat c.1 reprezen
tanții celor 7 părțile și organizași po- 
litlcm sunt hotărîte să gâtue criza eco
nomică și să doboare baricadele în 
spatele căreia se mai ascund rezlsten- 

împroprietărire, cât șl de proprietari 
împotriva hotărîrilor comitetelor de 
plasă în cazul când au aplicat greșit 
legea pentru reforma agrară", acestea 
sunt hotărîrile Consiliului de Miniștrii, 
„Toate procesele în legătură cu apli
carea greșită a reformei ograre vor fl 
suspendate până ce comisiile de con
trol îșl vor termina lucrările, iar nu
mai după aceea nemulțumirii se vor 
putea adresa Justiției" ; sunt cuvintele 
spuse de primul ministru al țării, re
dactorului nostru la semnalarea cazu
rilor dela Tribunalul Deva.

Intr’adevăr în ultimul timp reacțiu- 
nea fidelă obiceiurilor ei de totdeauna 
caută să-șl făurească o armă împotri
va democrație! prin răstălmăcirea le
gilor date de guvernul țării în intere
sul poporului.

Cunoaștem cu toții împrejurările din 
primăvara acestui an când la cârma 
țării se găsea un guvern cu majoritate 
reacționară când moșierii s’au opus 
reformei agrare șl sabotau însămân- 
țărlle. in astfel de împref urări țăranii 
ajutați de muncitori au 
proprierea pământurilor 
la lucrarea pământului 
ceș;a.

După 6 Martie când 
largă concentrare democratică a legh 
țerat reforma agrară și a dispus in
trarea în legalitate în spiritul legii în 
care a țost întocmită, reacționarii au 
găsit timpul prielnic pentru a nu se 
mulțumi cu intrarea în legalitate din 
partea țăranilor șl au Incepuut cu în
scenarea a o mulțime de procese cane 
nu cad in competlnța Judecătoriei. Ast
fel .39 de țărani din comuna Bejan 
ș. a. sunt purtațl pela Judecătorie eu 
toate că legea spune clar că cel ce aa 
semănat șl muncit pământul vor cn-

— Cont nuare In pag. 2-a. —

trecut la ex- 
fl 
a-

moșiereștl 
părăsit de

guvernul de

tele fasciste. In scurt timp se va trece 
la desăvârșirea lucrărilor pentru apli
cate relormei agrare In sprijinul legii 
pentru aplicarea reformei agrare în spi
ritul legii speciale care a consfmtft-o.

D-l profesor Constantinescu-Iași a 
arătat că guvernul tine un strâns con
tact cu opinia publică prin congresele 
șl adunările pe care le organizează par
tidele politice care II compun. De alt
fel, a adăugat d-l Ministru al propa
gandei, în curând vom avea șl organu 
prin care această consultare se va per- 
manetiza și desăvârși: parlamentul, 

(Continuare in pag. 2-a)
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DE PRETUTINDENI -
IMPORTANT COMUNICAT 

al Președinției Consiliului de Miniștri 
Accelerarea executării reformei agrare 

Revizuirea aparatului de Stat 
Desființarea lagărelor

Adunarea generală a U.F.A.R.-ulul la Ghelar ■

In vederea desăvârșirii programului 
care stă la baza acțiunii sale Guver
nai a luat In cercetare In mai multe 
șednțe rezultatele obținute până azi tn 
administrația și gospodăria țârii șl in 
urma desbaterllor care au avat loc, a 
hotărî t :

— Consolidarea situației financiare 
șl economice prin executarea noului 
program tn curs de elaborare care va 
fi adus la cunoștința generală;

— Accelerarea executării reformei 
agrare prin înființarea In flecare plasă 
a unei comisii de control având drept 
președinte un magistrat sau un avocat 
al statului șl drept membri pretorul, 
agronomul cel mal vechi tn grad al 
pUștl și doi delegați al îndreptățlțl- 
lor la împroprietărire din plasă. Co
misiile de control au drept misiune să 
cerceteze toate contestațiile care s’au 
făcut atât de tndreptățițli la împro
prietărire cât șl de proprietari împo
triva hotărtrllor comitetelor de plasă 
fa cazul când au aplicat greșit legea 
pentru reforma agrară. Comisiile de 
control constituite prin delegații apro
bate de Ministerul Agriculturii, vot cer

Serbare populară organizată
V. de U.P.M. la Brad

Uniunea Populară Maghiară din 
Brad a aranjat in ziua de 22 Sept, 
a. c. serbarea „Culesul viilor".

Serbarea a început la orele 9 
seara cu un cuvânt de deschidere 
al prietenului Gagyi Endre In limba 
română care arată că, rolul aces
tei serbări este de a se adânci 
prietenia intre locuitorii orașului.

A urmat apoi cuvântarea prie
tenului președinte de onoare, Cson- 
gradi Ștefan care spune printre

Comisiile de control $1 rolul lor
din pag. l-a)(Urmare 

lege roadele". Desigur el înscenează 
aceste procese pentru a Intimida pe 
țărani șt a-l determina să renunțe la 
recolta din acest an sau sd despăgu
bească pe proprietari — după cum am 
fost Informați că țăranii sunt chemați 
de aceșt'a pe acasă pentru să se îm
pace. Procesele au deci acest rol si 
determine țăranul ca tn contradicție 
cu legile în vigoare să-l oblige la un 
compromis. Nu mal vorbim de adevă
ratele cauze care-l face pe acești re
acționari să denunțe țăranii la justiție 
și prin care încearcă de-a îndepărta 
pe aceștia de adevărațll Iul conducă
tori.

Poporal însă recunoaște tn acești 
binevoitori de nzl tare ațâță țărăni
mea pe mottvr rj frcbue să între tn 
hgaltfa *,  pe văr uț săi dușmani. Bl 

ceta șl soluționa fiecare contestație 
făcând aplicarea prescripțiunilor legii 
agrare Invitând apoi comitetele de 
plasă să se conformeze hotărtrilor 
luate. Comisiile de plasă se obligă să 
execute aceste hotărtrl. Neexecutărfle 
vor fl considerate drept abuz de putere 
șl vor fl sancționate potrivit legilor 
penale tn vigoare.

— Revizuirea întregului apa'at de 
Stat In vederea epurării tuturor elemente 
lor]necorespunzătoare. Lagărele se vor 
desființa. Se vor tria toți deținuți ac
tuali rețlnăndu-se numai cel ce urmează 
să fie deferiți justiției șl care vor fl 
transferați tn arest provizoriu precum 
și contravenlențll la legile economice 
pentru care se vor organiza coloane de 
muncă. încadrarea întregului aparat 
de stat într’o severă disciplină.

— Extinderea în toate comunele ur
bane șt rurale a comitetelor de coor
donare îndeplinind misiunea de organ 
de consultare pentru satisfacerea Inte
reselor locale șl regionale.

Miniștrii răspunzători vur lua ime
diat măsurile necesare pentru executa
rea acestor hotârîri.

altele: Guvernul Dr. Petru Groza 
este chezăș’a prieteniei româno- 
maghiare și reacțiunea încearcă 
zadarnic să facă dezbinări între 
popoarele conlocuitoare".

După cuvântări a urmat dansul 
jltarilor, furtul strugurilor cu pe
trece până în zori.

Totul a decurs într’o atmosferă 
plăcută de armonie și înfrățire 
româno-maghlară.

știe ca a primit sute de mii de hectare 
pe tot cuprinsul țării care a [ost dat 
pentru totdeauna sutelor de mii de ță
rani șl nu va admite ca să piardă li
bertățile șl drepturile mari câștigate 
pentru unele mici cedări care vor con
tribui din partea lut la tntrarea tn 
legalitate.

Tot atunci vor ți nevolțl să între tn 
legalitate — prin comisiile ce se for
mează șl orin hotărtrea care va veni 
de a se suspenda toate aceste procese 

— toți reacționarii, să renunță la țe
lul tn cate au crezut el să mal subjuge 
poporal șl să-l îndepărteze dela ade 
vărațli Iul conducători. Acesta este 

sensul noilor comisii de revizuire for
mată pe întreg cuprinsul țării,

In ziua de 23 Septembrie a. c. 
a avut loc în comuna Ghelar a- 
dunarea generală a femeilor anti
fasciste în sala mare a cantinei.

Lazar Lucreția președinta U. F. 
A. R. deschide ședințe și dă cu
vântul prietene prefect Elvira Al- 
mășan care face apel tuturor fe
meilor să între în unica organiza
ție a U.F.A.R.-ului.

Expune apoi sarcinile și îndato
ririle acestei organizații punând în 
vedere congresul apropiat al fe
meilor antifasciste, la Paris unde 
vor lua parte și delegate din ta
ra noastră.

Declarațiile dl. prof. Constantlnescu-lașl
— Urmare din pag. l-a —

Peste putină vreme vor avea loc 
alegerile administrative pentru desem
narea consililor comunale urmând ca 
după aceea să se țină alegerile gene
rale pentru parlament. Reprezentanții 
partidelor guvernamentale lucrează în 
acest scop la întocmirea profetului de 
lege electorală care, a precizat d-1 mi- 
nlslru al propagandei, va lărgi mult cor
pul electoral prin chemarea In fața ur
nelor a cetățenilor de 18 ani și chiar 
mai tineri precum și a femeilor, indi
ferent de starea lor socială sau de pre
gătirea lor intelectuală.

In legătură cu dșsfințarea lagărilor 
d-l profesor Constantinescu-Iași a pre-

M1NISTERUL MUNCII 
GAmlnul de ucenld „Reg, Mihai I*  Hunedoara

Nr. 384 din 29 Sept. 1945.

Publicațlune
In xlua de 12 Octomvrlc 1945, orele 11 

dlm. va avea loc licitafle publIcA la căminul 
de ucenici ,Reg. Mihai I' din Hunedoara 
pentru darea in execuție a lucrărilor de În
treținere a căminului.

Valoarea lucrăr.l 4,540.267 lei.
Termenul de piedare 50 zile dela semna

rea contractului.
Concurenții vor depune oferte (ochise și 

sigiiate necondiționate odată cu oferta In 
plic separat șl sigilat, concurenții vor depune 
și garanție legală de 5 la sută asupra va
lorii lucrării.

Devizele șl caletela de sarcini se pot con
sulta la cancelaria căminului de ucenici in 
f.'ecare zi de lucru dela orele 8-13 șl 16-18,

Licitația se va ține tn conformitate cu oon- 
dițlunile L. C. P. și Rrgulamrntelor tn vigoare. 
Administrator, Prof. M. Barbovschl.

Secretar-contabil, Înv. Vlorel Alic?

Anunț
Sindicatul Salariaților S.A.R, de Te

lefoane Arad, str, Molse Nlcoară9-ll, 
roagă publicul din Deva, ca în sols 
până la 10 Oct. 1945 rA ne dea refe
rințe, politice sau de serviciu, privitor 
la funcționarii S, A. R. de Telefoane 
Deva.

Anonimele nu sunt luate în conside
rație.

Preftd, Sisd. .Telefarad"
E. F. Drăgușiu

Prietena Ana V. Șoit vorbește 
despre lupta de azi a femeii pen
tru stârpirea rămășițelor fasciste.

la cuvântul apoi prietena Stoica 
Maria care vorbește despre rolul 
femeii în statul democratic, sufe
rințele ei în timpul dictaturii an- 
tonesciene.

La sfârșitul comitetul a luat 
inițiativa înființării unei cooperative 
a U F.A.R.—lui pentru îmbunătăți
rea situației din comună. Aduna
rea generală a aprobat, trecânclu- 
se apoi la subscrierea acțiunilor.

Pentru fete se va înființa un 
curs de țesătorie.

cizat că se procedează la trierea celor 
deținuți. Cei cu vini grave vor fi de
feriți justiției, ceilalți mai puțin vino- 
vați care și-au revizuit conștiința vor fi 
puși în libertate iar sabotării șl specu
lanții var fi încadrați în coloane ds 
muncă.

D-l profesor Conslantlnscu-Iași a dat 
realații asupra modului cum se va face 
revizuirea apatatuui de stat. In comune 
și orașe se vor institui comisii Interi
mare cu roi gospodăresc și comisii po
litice consuțative. D sa a mai anun
țat în altă ordine de idei că se pregă
tește la propunerea D-lul ministru al 
Justiției un proect de lege pentru apă
rarea democrației.

Epurația aparatului de stat va fi 
continuată. Vor fi înlăturate elementele 
care șl-au demascat spiritul lor fascist 
și reacționar.

Deasemenea se studiază un proect de 
lege de impunerea beneficiilor particu
lare pentru acoperirea nevoilor bugetare 
create de mărirea salariilor funcționari
lor publici.

îndemnul bisericii 
pentru sprijinirea 

acțiunii A. P.'
I. P. S. S. P. Patriarhul Nicodlm 

a adresat țării următorul îndemn: 
„Războiul a lăsat în urma lui 

multe suferințe și îndolieri pentru > 
fiecare din noi. Cu toții trebue să 
contribuim ca aceste suferințe să 
fie curmate. Orfani și văduve de 
război, Invalizi și deportați așteaptă 
acum în prag de iarnă un ajutor 
pentru a li se ușura viața lor de 
toate zilele dusă în noiamul de 
greutăți. îndemn pe toți fiii aces
tui neam de a deschide larg inima 
lor pentru strângerea de ajutoare 
sub orice formă ca astfel cei pe 
care îi ajutăm să vadă că nu sunt 
singuri șl că, cu toții luăm parte 
la suferințele lor. Dumneaen să 
binecuvânteze pe toțl^cei ea se vor; 
strădnl să ajute pa aproapele lor".
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___ UZINE-FABRICI-MINE
Manifestație de caldă prietenie făcută 
minerilor din Valea Jiului în Capitală A

Primirea plină de entuziasm pe care 
muncitorii din București au făcut-o 
echipei culturale a minierilor din Valea 
țiului a fost pe dt plin justifcată. Pro
gramul prezentat, desfășurând fntr’o 
înariă ținută artistică viața și lupta a- 
cefora care cu grele sacrificii, uneori 
chiar cu prețul vieții, scot la lumină 
din adâncul pământului prețiosul .dia
mant negru", a fost în acelaș timp a- 
dânc mișcător șl plin dJ avântul eroic 
care situează clasa muncitoare în frun
tea luptei pentru reconstrucție șl de
mocrație. .Cine i-a văzut pe minieri 
lucrând în fundul pământulu — scrie 
cronicarul ziarului Scânteia — sfrede
lind stâncile cu ciocanul pneumatic 
sau spărgând cărbunele cu oblșnui’ul 
ciocan ascuțit de minier, cine i-a văzut 
mișunând prin galeriile întunecoase, 
cine a văzut munca grea, viața plină 
de lipsuri și mai ales cine a înțeles 
efortul lor eroic de a mări mereu pro
ducția de cărbune pentru reconstrucția 
țlrii, sfidând curajos toate greutățile 
vieții cat zate de războiu, nu poate să au 
rămână adânc Impresionat constatând 
că peste toate greutățile vieții și muncii 
lor, minierii au In ei încă destule forțe 
sufletești, destul avâot și dragoste de 
frumos pentru ca să cultive arta cu 
toată pasiunea oamenilor însetați după 
1 ’iatoă*.

La G'alex, Malaxa, Prefectura poli
ției, Atelierele Orlvtța, Radio, Divizia 
de Panduri, Grădina Sindicatelor, Vul
can, Imprimeriile Statului, pretutindeni 
sunt întâmpinați ca aceeași caldă sim
patie. Dar cine oare putea să le facă 
o primire mal impresionată, cine putea 
să-i înțeleagă mai b'ne decât tovarășii 
dela C F.R Vizita și reprezentația dată 
la Atelierele Grivița C.F.R. In fața a 
drca 6000 de muncitori s’a transformat 
într’o uriașă maaifeștație de simpatie 
și înfrățire. Aceasta au simțit-o minierii 
chiar dela primul contact, când vizitând 
marcie tem olu al muncii care sunt ate
lierele Grivița au întâlnit privirile stră
lucitoare de bucurie care se ridicau 
pentru o clipă depe strung siu nicovală 
perUf. a saluta pe tovarășii lor din 
Val' a I» ilui. Nu au nevoe de vorbe, 
nici măcar de o strângere de mână, 
se înțeleg dintr'o singură privire, care 
spune atâtea I

Când în curte un martor ocular a- 
rată bakonul de pe care eroicul lup
tător pentru cauza clasei m*n  itoare 
V. Doacea a vorbit greviștilor din 33 
și locul unde ucenicul Vaslle 
Roaitâ a murit In acelaș timp străpuns 
de baionete cu mâna pa semnslul de 
alarmă care chema ceferiștii la luptă, 
supraviețuitorii masacrului dela Lupeni

Cum se va face epurația în 
întreprinderile particulare

Lz Ministerul muncii s'a reluat stu
diul legtl de epurare pentru întreprin
derile patflculsre.

Decret-'1-Lege prevede In primul 
rând epurarea tuturor silariațllor care 
au folosit influența organizațiilor legio
nare și fasciste pentru a ocupa slujbe. 
Deasemeni vor fl epurați acei cari au 
folosit Influența grupului etnic german 
atotputernic pe vremea dictaturii Vor 
mai fi epurați deasemeni șt acel cari 
aa militat ca legionari notorii șl au o- 
eupat posturi de conducere, grație a- 
eaetul fapt, în înteprinderlle particulare. 

ascultă cu o adâncă reculegere. Legă
turile dintre minieri și ceferiști nu sunt 
de azi. înfrățiți prin sângele vărsat în 
lupta pentru aceeași cauză, ei iși dau 
mâna azi fiind din nou în fruntea cla
sei muncitoare și a întregului popor în 
efortul de reclădire a țării, a unei lumi 
mai bune, mai fericite. Grivița șl Lu
peni, după ani de lupte grele, de te
roare și sacrificii, se întâlnesc pentru 
prima oară, liberi, sub regimul demo
crat al guvernului poporului, guvernul 
Petru Groza.

Iată ceeace explică cil prisosință e- 
moțla cu căre au fost ascultate înainte 
de începerea programului cuvintele 
eroilor muncii, tovarășii Altmam Gav- 
rllă din Petroșeni, Fiorea Cornel din 
Petrlla, Litean Patru din Lupeni și Ciu
lea Grigore din Aninoasa ducând sa
lutul minierilor odată cu hotărîrra lor 
de a lupta neclintiți mai departe alături 
de muncitorimea din Capitală pentru 
sprijinirea guvernului în opera sa uriașe 
de refacere a țării, în ciuda greutăților 
și a sabotajului Direcțiunii Generale a 
Societății Petroșani. Cuvântul conducă
torilor sindicatelor C.F.R. tovarășii Va- 
sile Bâgu și V. Turcu, vorbind în nu
mele celei mai puternice organizații sin-

Rezoluția conferinței
— Urmare din pag. l-a —

a) Să întărim F.U M. prin strânge
rea colaborării cu organizațiile P. S. D. 
mobilizarea muncitorilor fără de partid 
șl demascarea și combaterea oricărei 
încercări de subminare a unității clasei 
muncitoare de ori unde ar veni ele.

b) A sprijini șl întări colaborarea cu 
celelalte organizații democratice din F. 
N.D., Fr. Pi., U. P. M., etc., șl cu par
tidul liberal condus de d-l Gh. Tătă- 
răscu și a spr'jlni întărirea organizației 
T. P. a UFAR.-ului. etc.

c) A populariza în sânul masselor 
largi ale populației ajutorul care ni-l dă 
Uniunea Sovietică, în refacerea țării și 
a lumina pe flecare că o singură prie
tenie cu U R.S S. este în interesul pro
pășirii țării noastre.

d) A lupta împotriva elementelor șo 
viniste, atât române cât și tingire.

e) A prelucra linia partidului și în
drumările C. C. a partidului și a com
bate devierile de stânga (Valea-Jiului) 
și cele de dreapta (Valea-Mureșulul).

f) A întări numerkește partidul nos
tru cu muncitori, țărani, Intelectuali, a 
atrage noi cadre în posturi de condu
cere, aplicând o muncă sistematică co
lectivă pe baza disciplinei liber conslm-

La Ministerul de Interne s’a alcătuit 
un decret lege pentru modificarea legii 
administrative. Proectul prevede înfiin
țarea de comisii interimare compuse 
din 3—9 persoane, care să ajute la 
gospodăria comunelor.

La București se vor înființa comisl- 
unl Interimare pe lângă primăriile de 
sector. In compunerea acestor comlsl- 
uni va Interveni un aranjament Intre- 
grupurllor politice care formează ac
tualul guvern, spre a M proporțional 
reprezentate.

dlcale din țară, cuprinzând peste 
150 000 de ceferiști, care au promis 
sprijinul lor în lupta minierilor împo
triva sabotorilor a fost primit cu un 
entuziasm de nedescris.

După desfășurarea programului artis
tic, întrerupt de nenumărate ori de ro
pote de aplauze la scenă deschisă, 
exprimând entuziasmul nemaistăpânit 
al publicului, tov. Vasile Bâgu mulțu
mește în cuvinte pline de emoție tov. 
minieri care le-au dat ocazia să asiste 
Ia o prezentare artistică atât de reușită 
și promite că ceferiștii vor întoarce cât 
mai curân vizita tovarășilor depe Valea 
Jiului. In încheere tovarășul Droblici, 
responsabilul cultural al Văii Jiului și 
tov. Cristea din Lupeni, președintele 
Sindicatelor Unite din Industria de Pe
trol, Mine șl Gaz Metan, exprimă bu
curia și recunoștiința minierilor din 
Valea Jiului pentru dragostea și căldura 
cu care au fost primiți.

După massa tovărășească, o uriașe 
horă a unirii în sunetele muzicii miniere 
a simbolizat cimentarea solidarității din
tre minieri și ceferiști, călită pentru 
totdeauna în focul luptei pentru binele 
clasei muncitoare si a întregulur popor.

Regionalei Valea-Jiului 
țlte, criticei constructive și a vigilențe1 
în rândurile noastre împotriva orlcăre*  
devieri, împotriva oricăror încercări ale 
elementelor dușmane de a pătrunde în 
partidul nostru precum șl împotriva 
manevrelor elementelor reacționare.

g) A ridica nivelul ideologic marxlst- 
lenlnist al membrilor de partid prin 
îmbunătățirea școlilor de cadre, crea
rea unei școli de cadre Regionale, dis
tribuirea literatur i de partid, studierea 
Individuală a literaturii partidului și a 
duce lupta pentru ridicarea culturală a 
raisselor populare dela orașe șl sate, 
de pe cuprinsul întregei noastre regiuni, 
prin creerea de școli de adulți, biblio
teci, cămlnurl.

Conferința însărcinează noul comitet 
regional ales să ajute organizațiile de 
Partid din regiune la prelucrarea șl 
aplicarea hotăiîrllor luate, pentru a asi
gura îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
noastre de refacere a țării, de ridicarea 
nivelului material șl cultural al masse- 
lor populare șl consolidarea democrației.

Un nou si strălucit record al
minerului Luca Golotolosov

Intr’un singur schimb de lucru el a îndeplinit 
norma pe o lună șl jumătate

ROVENSKI (Regiunea Voroși- 
lovgrad), Celebrul miner Luca 
Golocolosov din basinul Donețului, 
a stabilit un nou și strălucit re
cord de productivitate în muncă. 
In ziua de 23 Septembrie el a 
scos intr’un schimb o cantitate de 
cărbuni egală cu aceea pe o lună 
și jumătate, împlinind norma de 
mancă pe zi ca 4557 la sută. Iu 
chipul acesta el a lăsat ca ta uit

Muncitorii din Arad 
In ajutorul minerilor din 

Valea Jiului

Muncitorimea fabricilor Astra 
șl I.T.A., ca și în alte dăți dd 
dovadă șl azi de acelaș solida
ritate, venind în ajutorul minie
rilor diu Valea fiului șl copiilor 
lor, care se găsesc din punct de 
vedere al alimentației și îmbră
cămintei într’o situație grea. 
Astfel prin comitetele culturale 
al susnumitelor fabrici, au aran
jat în ziua de 22 Septemvrie o 
serată cu un bogat șl artistic 
program cultural urmat de dans. 
Venitul net este destinat ajuto
rării acestor bravi muncitori, ce- 
și trâesc viața în adâncuri de 
mine.

Piese ce nu se 
giseauîn tară Inventate 

de un muncitor
Prin Introducerea sistemului rațional 

de exploatare a minelor Societatea 
.Minaur" Roșia Montană, a introdus 
perforajul mecanic care mărește mull 
producția de minereu.

Din uzare mașinile de perforat nece
sită piese de schimb. Cum mașinile 
„Ingherzoler*  sunt Americane iai 
„BAIIer“ Germane, stocurile din maga
zie cât șl din țară s’au epuzlat șl ne- 
putându-se face importuri perforaju 
mecanic trebuia la un moment dat în
locuit cu perforajul de mână care ni 
putea alimenta suficient flotați» cu mi
nereu (piatră).

Atelierele societății nefiind dotate ci 
mașini, unelte speciale confecționare*  
aceștor piese de schimb era imposibilă

Strungharul Corcheș Nlcolae a in
ventat un dispozitiv și prin adaptare: 
lui la strung e ajuns să confecționeze 
pistoanele cufnuturl speciale'pentru per
foratoarele .Ingherzoler*  și piulițe dralht 
pentru perforatoarele „BAIler care im 
primă pistonului rotație.

Elanul neobosit al strungarului Cor 
cheș Nicolae este țvrednic de urmat 
Nu șl-a dat o clipă de răgaz până n’. 
terminat, mulțumindu-se deablalaurmî 
când perforatorul rneocnlc funcționa ci 
piesele inventate de el.

în urmă recordurile tuturor mine 
rilor din basinul Donețului.

(Extras din O raiul Nou)
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Nouî declarații făcute de dl. Dr. Petru Ciroza 
cu privire la întrevederile avute la Moscova

Miercuri 26 Septemvrie a. c. in șe- 
CHnța resortului propagandei Frontului 
Plugarilor, d-1 prim ministru dr. Petru

l V. ST A LIN

Gr za a făcut un nou șl cuprinzător 
exp zeu din care exlragem următoarele 
in legătură cu vizita D-Sale ia Mos- 
ccva :

„Am avut o întrevedere cu Genera
lisim j! Stalin in patru ochi, fără tâl-

TOV. GH. APOSTOL DE VORBA CU ZIARUL PARIZIAN „CE SOIR“
in Interview-ul acordat ziarului 

parizian „Ce Solr“, tovarășul Gh. 
Apostol, Președ ntele Confederației 
Generale o Muncii din România, 
șeful delegației Române te Confe
rința Mondială Sindicală, care se 
desfășoară în prezent la Paris, a 
făcut interesante declarații din care 
extragem:

întrecut cum a putut mișcarea 
sindicală din România să se des- 
volte atât de rapid tov Gh. Apos
tol lămurește:

.Căderea lui Antonescu a provo
cat o desvoltare Impulsivă a orga
nizațiilor muncitorești, care au luat 
naștere în fo ul luptei clandestine 
împotriva lui Hltler șl Antonesiu. 
La drept vorbind nici guvernul lui 
Sănătescu. care a preluat p terea 
după căderea lui Antonescu, nici 
acel al lui Rădtscu, care i a urmat, 
nu au văzut cu ochi buni creșterea 
mhcărb sindicale Se poate spune 
că au făcut tot posibilul pentru ca 
so împiedice De îndată ce O oza a 
fost chemat de Regele Mlhai ca să 
preia guvernul, totul s'a g-himbat* *. • Generalul Mac Arthur a pub

licat un decret în care a arătat că 
guvernul japonez trebuie să re
nunțe la orice încercare de a sta
bili controlul sau cenzura sa asup
ra presei sau posturilor de radio 
japoneze.
• Numărul muncitorilor eare sunt 

în grevă în Statele Unite se ridică 
la 350 000 muncitori. Din cauza 
grevei personalul dela lifturi, alte 
300,000 oameni nu se pot duce la 
lucru.

„GUVERNUL GROZA UN ADE 
VĂRAT GUVERN DEMOCRAT*.

Lat*  <1® af rmațble dela Londra 
că gtvernul Groza nu este demo
cratic. to». Apostol declară:

„Da, o știu bine și d. Bevn este 
cel dintâiu . Adevărul este că mi
niștrii englezi își Iau informații la 
amicii d lui Manlu sau d-lui Bră- 
tianu. -r. acești oame i, care nu 
au mișcat un deget pentru a spri

maciu. Nimeni dintre streini până acum 
n’a lost Invitat în aceste condițiUDi. 
Am fost chemat seara târziu dela teat
ru. Conversația s’a purtat în limba 
germană. Am examinat împreună toate 
problemele României. Cuneștea realită
țile României în cele mai mici amă
nunte. Cunoștea poziția noastră eco
nomică peste tot nu numai a petrolu
lui. II interesa în dtoiebi soarta plu- 
gărlmii. Am vorbit ca doi oameni de 
realități cu deosebire că el ei a un om 
excepțional, un profesor bătrân, pe 
când eu mă consideram un mic elev. 
Am vorbit despre experiența sovietică 
în agricultură.

Cunoaștea și înțelegea perfect evo
luția plugărimii, m’a sfătuit să rămânem 
la proprietatea individuală privată dar 
să întărim această propiictate țăiăneascn 
individuală și să înlocuim murea brută 
a plugărlmli prin mașinlsm. Ne-a reco
mandat rezerva de stat dar nu sovho
zuri. Pe lângă aceste rezerve de stat 
să înființăm ferme model, elemente mo
del dela care țăranii să se inspire în 
organizarea muncii, selecționarea semin
țelor și întreaga evoluție a unei agri
culturi ilstematice. Paralel, să înființăm 
ceDtre de mașini agricole cât mai nu
meroase și cât mai bure utilate. Lucrând 
astfel vom ridica nivelul plugărlmll și 
individului spre a-1 face capabil să în
țeleagă foloasele muncii colective dar 

jini rezistanța, nu au decât o idee 
In capul lor; de a împiedica reali
zarea clauzelor armistițiului. Intr’un

Tov GH, APOSTOL

sfert de veac el n'au învățat nimic...
In locul d-lul Bevln eu m'aș adresa 

mat curând prietenilor socialiști din 
guvernul român, căci In sânul guver
nului Groza, care este un adevărat gu
vern de concentrare democratică, sunt 
$1 socialiști, după cum sunt șl liberali''.

.SARCINA NOASTRÂ ESTE RE
CONSTRUCȚIA ȚĂRII".

Rolul Sindicatelor în noua Româ
nie este de a alrena două milioane 
de salorlați si de funcționari de 
stat în munca de reconstrucție a 
țării noastre jefuite de hitltrlștl.

Muncitorii romât I au făcut și fac 
sforțări uriașe.

Din Inițiativa C G. M au putut 
fi constituite comitete de producție 

încă odată, numai cine vrea, fără nici 
o constrângere, fără nici o grabă. 
Problema esenfală rămâne insă meca-

Dr. P GROZA

niza^ea agii ulturii și pentru randamen
tul ei și peutru al țăranului în munca 
lui istovitoare. Să-i dăm răgaz să se 
cultive, să vadă filme, să meargă la 
teatru, la muzee, să meargă la oraș".

care cuprind muncitori, tehnicieni, 
meseriași și chiar pe patronii pa 
trioți. Aceste comitete joacA un rol 
din ce în ce mai Important. Ele nu 
se mulțumesc de a obține îmbună
tățire a randamentului, ci ei diri
jează produsele spre economate și 
cooperative*.

Întrebat cum explică faptul că 
se refuză recunoașterea acestui gu
vern, ținând seama de spiritul care 
însuflețește noua Românie, tov. 
Apostol răspunde hotărît:

.Ce să-l faci? Dacă d-nli Manlu 
$1 Brătianu ar fi la putere, ei ar 
găsi imediat sprijin în cercurile 
reacțlunii internaționale.

Dar oricine poate veni în Româ
nia ca să constate sentimentele 
poporului față de guvernul de con
centrare democratică".

• Moscova. După cum anunță 
un comunicat oficial, trupele sovie
tice din Manciuria au început să 
fie retrase. Până la sfârșitul lunii 
Noemvrle vor fi retrase toate tru
pele. Retragerea se face sub con
ducerea Mareșalului Malinovski.
• Moscova După cum a trans

mis o agenție din Londrb Grene- 
ralul Eisenhawer a destituit pe 
Schaffer președintele Bavarez cu
noscut prin legăturile lui cu fasciști.

Un nou transport da 
prizonieri români 

s’au înapoiat In țarfi

Joi a sosit în portul Constanta 
motonava „Transilvania" au un 
transport de 1960 prizonieri ro
mâni ce se înapoiază din U. R. S. 
Prizonierii au fost întâmpinată la 
debarcader de reprezentanții au
torităților locale precum și de un 
numeros public care a făcut pri
zonierilor români o caldă manifes
tație de simpatie.

Mareșalul Uniunii 
Sovietice Vasiievski 

decorat cu ordinul ,,Lenin“
Mareșalul Vasilievski a topîinit 

50 ani. Pentru a marca marele me
rit al Mareșalului Vasilievski față 
de Statul Sovietic și de Armata Ro
șie, Prezidiumul Sovietului Suprem 
la decorat cu ordinul „Lenin*.  Ma
reșalul Vasilievski este unul din cei 
mai de vază comandanți ai Arma
tei Roșii, talentat organizator al 
forțelor armate ale Uniunii Sovie
tice. Sub conducerea lui direntă 
trupele Armatei Roșii au sdrt bit 
gruparea germană dela JCOnigș- 
berg și au cucerit citadela milita
rismului prusac. Sub comanda ma
reșalului Vas lievtki trupele sovie
tice su sdrobit armata japoneză 
din extremul orient și a eliberat 
întreaga Mandurie, Sabaticul de 
Sud și insulele Kurile.

Amânarea
alegerilor din Grecia

ATENA Șefii partidelor de
mocratice din Grecia au cerut 
guvernului Vulgar, s amânarea 
alegerilor. După părerea condu
cătorilor partidelor democratice, 
alegerile nu pot avea loc în Gre
cia atâta timp cât nu se dd ga
ranția scrutinului. Vulgaris a ho- 
tărît să amâne alegerile până în 
luna Ianuarie 1946.
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