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Muncitorimea înlătură conducerea sabotoare a 
întreprinderii „Mica" din Brad

Dor ic ța reacțiunli de a submina re
gimul democratic din țara noastră se 
manifestă pe toate cărările, prin toate 
mijloacele ce 1 stau la îndemână. Lo
vind în acei care își dau toate puterile 
pen’ru sprijinirea acestui regim, în- 
greunându-le condițiile de traiv, forțele 
reacționare cred că pot demoraliza pe 
muncitori, oprindu-i îa avântul lor pa
triotic de refacere a țării. In socotelile 
lor perfide de a dezorganiza întreprin
derile, lovind astfel in producție, con
ducătorii reacționari nu au ținut sramă 
de cor știința patriotică a muncitorimii, 
care știe cine sunt adevărați vinovați, 
sabo ori ai leg lor economice pe care 
guvernul le-a dat muncitorilor ca o 
armă oecesiră apărării traiului lor de 
toate zilele. Sprijinind guvernul, ei vor 
ști în acelaț timp «ă silea» ă conduce
rile Ipslte de conștiință să-și îndepli
nească datoriile față de ei.

Sabotajul conducerii Societății .Mica** 
din Brad In frunte cu directorii Ulmanu 
și Keminger este cunoscut de multă 
vreme. Muncitorii lucrează flămânzi fi 
fără bocanci, economatul e inexistent, 
angajamentele contractului colectiv nu 
sunt respectate, mina de cărbuni din 
Țebea periclitează viața muncitorilor și 
continuarea exploatării. In duda efor
turilor muncitorilor care au Intrat vo
luntari în mină, în lipsa unor măsuri 
grabnice și eficace, închiderea minei 
amenință să oprească întregul mers al 
tuturor întreprinderilor.

In fața acestei situații alarmante, cei 
45C0 de muncitori ai întreprinderii au 
înțeles că trebue să acționeze fără în
târziere. Adunați Luni seara pe secțiuni 
’n întruniri sindicale în cele nouă lo
calități din jurul Bradului, ei au hotă- 
rît să trimeată din partea fiecărei ex- 
p’oatâri câte 20 de d° legați la direc
țiune. In timp ce cel 400 de delegați 
luau a doua zi trenul spre Brad, în
trunirile au continuat în toate localită
țile, Oura Barza, Valea Arsă, Musa- 
riu, etc.

Primul cu care au luat contact dele- 
au fost directorul Kenlnger, care, 

silit să recunoască că nu a îndeplinit 
c mdlțiile cerute de exploatări în con
tractul colectiv, sabotând aproviziona
rea economatuiui și deci bunul mers al 
întreprinderii, si-a dat demisia cerută 
de muncitori din postul de conducere.

Directorul tehnic Ulmanu, care deși s’a 
bucurat la început de concursul muncito
rimii a preferat să facă jocul reacțiunli, 
caută șl acum să arunce vina lipsei de 

aprovizionare pe greutățile pe care le-ar 
face Armata Roșie. Dar muncitorii să
tul de minciuni îi pun întrebarea ho
tărâtoare : In calitate de conducător 
tehnic responsabil al Soc. de câte ori 
a fost la mina Țebea și ce măsuri a 
luat în fața dezastrului care amenință 
mina? In fața evidenței directoiul sa
botor Ulmanu nu poate decât să se 
plece în fața cererii hotărâte a munci
torimii care, demascând sabotajul 
ascut s sub masca Incapacității și ne
păsării aparente, îi cere să-și dea de- 
m sia.

Delegații cer drasem nea demisia le
gionarului insp. mln. Tratai Mornăilă,

Calea lor va trebui să fie urmată de 
vinovății din Direcțiunea Generală, 
reacționarul Ambruș șl matiistul Ionel 
Pop. O cerere justă a Sindicatului este 
ca Direcțiunea Gtnerală să fie mutată 
la Brad.

Până la legalizarea situației nouilor 
director), foștii conducători, conform a- 
dresei făcută de Sindicat vor continua 
lucrul asistați de câte doi delegați ai

Minierii la înălțimea misiunii lorX
Sub t'tlul .Conștiina muncito

rească", tovarășul Șt. Volcu consacră 
In ziarul .Scânteia** un articol pentru 
cele ce s’au petrecut Duminică 23 Sep
tembrie în Minele din Valea Jiului, 
.act măreț de eroism al muncii și de 
sacrificiu colectiv al minierilor pe alta
rul intereselor generale ale Patriei".

Epuizând complect stocul de cărbuni, 
cu trista perspectivă de a opri circu
lația trenurilor în întreaga țară, Direc
țiunea Generală a Căilor Ferate a lan
sat un strigăt de alarmă. Convins că 
se poate bizui pe patriotismul minieri
lor, guvernul, prin Confederația Gene
rală a Muncii, face apel la minieri. 
Răspunsul a sos t fără întârziere: 
5489 muncitori minieri au coborât Du
minica în mină, In singura lor zi de 
repaos bine meritat șl au scos cărbu
nele necesar asigurării transporturilor-

Cunoaștem cu toți condlțlunlle ne
obișnuit de grele în care muncitorii mi
nieri, flămânzi și goi, sabotați pe toate 
căile de Direcțiunea Oenerală a Soc. 
Petroșani, muncesc la ridicarea produc
ției, prestând posturi suplimentare peste 
schimbul de opt ore. Totuși ei nu au 
pregetat o clipa șl, încrezători în guver
nul lor, gata să-l ajute în orice împre- 

muncitorilor.
In felul acesta, prin voința unită și 

hotărâtă a întregei muncitorimii din în
treprindere, au fost îndepăr'ați din con
ducere acei care, lovind în interesele 
vitale ale muncitorimii au vrut să com
promită guvernul și îrtreaga operă de 
refacere națională.

In timp ce delegații discutau cu di
recțiunea, afară, s’a împlinit încă un 
act de dreptate. Statuia lui OctavlanGo- 
ga, întemeetorul elicei jefuitoare din 
Soc. Mica dușmanul clasei muncitoare și 
trădător al țării sale, care nu știm în 
urma căror împrejurări condamnabile, 
continua să sfideze depe soclul său, 
este doborâtă de iureșul muncitorimii 
setoasă de dreptate.

.Muncă, disciplină, cinste", 
lozinca noului director

Noul director ales de muncitori, in
ginerul Frânghie, la conducerea în îm
prejurări grele pe care foștii conducă
tori au făcut totul să le înrăutățească. 
Dar în realizarea sarcinilor sale Ingi- 

(Continuare In pag. 3-a) 

jurare, el au făcut față greutății mo
mentane care amenința să se reverse 
asupra poporului întreg, frământat de 
greutățile aprovizionării. Animați de o 
înaltă conștiință muncitorească, munci- 

Contlnuare in pagina 3. —

Mărfuri în valoare de peste 8.000.000 / 
destinate speculei capturate de poliția din DevțA

In timp ce muncitorii, țăranii șl In
telectualii cinstiți lucrează de zor șl 
fac tot posibilul pentru a reface țara 
din distrugerile In care a fost lăsată, 
o mână de Jefuitori, agenți al reac
țiunli fac totul pentru a opri acest 
elan al poporului întreg.

Zilnic Insă acești speculanți hrăpă
reț sunt demascațl șl dațl pe mâna 
Judecătoriei care le va aplica pedeapsa 
exemplară. Erl 700 kg. de zahăr des
coperite la Sediul Partldulut Național 
Țărănesc Manlst din Alba lulia, azi 
mărfuri In valoare de milioane sunt 
descoperite șl predate economatelor 
funcționarilor șl muncitorești. Poliția 
care In trecut a fost un instrument tn 
slujba lor pentru a subjuga poporul, 
este azi alături de popor șl va desco
peri cu ajutorul lai toate cuiburile dt 
șerpi care se opun drumului just pe 
care a pornit poporul.

Poliția din Deva, în urma ordinelor

Să veghiem 
la libertatea și 

bunurile câștigate
Problema centrală care preocupă azi 

partidul nostru, guvernul de largă con
centrare democratică, poporul nostru, 
este refacerea țării. Strâns legată dea- 
ceasta este problema aprovizionării 
muncitorilor cu alimente, îmbrăcăminte 
etc. Reacțiunea știe acest lucru și de 
aceea dacă nu a putut opri elanul cla
sei muncitoare, a întregului popor ta 
munca sa de reconstrucție prin pro
pagandă împotriva refacerii țării, a că
uta’ prin înfometarea masselor, prin 
încercarea de a sustrage alimentele și 
mărfurile de pe piață care și așa se 
găsesc în cantități reduse să oprească 
poporul de pe adevăratul său drum.

Sabotaj >1 organizat de bandele lui 
Hudiță împotriva însămânțărilor și se
ceta din acest an a fost arma pe care 
reacțiunea a contat în planurile ei. A 
venit însă lovitura de moarte dată re
acționarilor. Atunci când situația era 
mai critică când din greutățile econo
mice cauzate de ei au volt să treacă 
la o ofensivă politică atât în interior 
câl și pe plan exterior a trecut ca un 
iureș prin inimile tuturor știrea despre 
vizita delegației române Ia Moscova. 
Nimeni nu s’a așteptat la strălucitele 
rezultate pe care delegația guvernului 
român le-a obținut la Moscova. Din 
impresiile descrise de dl Prim-ministru 
Dr. Petru Groza reese că î sășl vice 
președintele Consiliului de miniștri dl. 
Gheorghe Tătărescu a propus delegației 
române să se întoarcă dela Kiev, vă
zând distrugerile cauzate de bandele M- 
tleriste și antonesciene în Uniunea So
vietica.

Ei însă ne-au dat mal mult dectt 
delegația guvernului a cerut și astfel 
am scăpat de dezastru, am scăpat de 
greutățile pe care contau reacționarii și 
din care erau gata să făurească o ar
mă politică. Grâul trimis din Uniunea 
Sovietică va fi repartizat tuturor cen
trelor deficitare și între acestea și jude
țului nostru.

Nu este însă de ajuns că am primit 
aceste cereale din Uniunea Sovietică, 
poporul trebue să vegheze ca econo- 
matele și cooperativele la care se vor 
repartiza să împartă rațional acestea. 
Să nu se întâmple cum din nefericire 
s’a întâmplat — dar acesta e adevărul 
— că din bumbacul trimis cu atâta ge
nerozitate de Uniunea Sovietică a ajuns 
pe mâinile speculanților la Timișoara 
și în alte părți.

Poporul român trebue să vegheze ca 
atât libertatea câștigată cât și bunurile 
împrumutate din Uniunea Sovietică si 
nu încapă pe mâna dușmanilor țării.

date de către șeful Poliției Iancu Tu- 
i lor an, în ziua de 29 Sept. a. c. a făcut 
o importantă captură.

in timp ce voia să treacă prin ora
șul nostru Irig. Goldenberg, din Bucu
rești str. Pictor Romano 25, cu o ma
șină de lux, a fost oprit de gardianul 
de serviciu si îndrumat spre reședința 
poliției.

In urma cercetărilor făcute de către 
organele polițienești, B’au descoperit 
881,80 metri mătașe pentru lingerie dl 
damă în valoare de 8.457 6oo ki, os 
urmau a fi vândute la București la 
preț de speculă, întrucât susnumitul 
individ nu poseda asupra lui nici ur 
act justificativ ce să arate proveniența 
mă fii

împreună cu actele dresate, îng. Gol
denberg a fost înaintat pa chetuiui, lai 
marfa a fost predată Economatukr 
funcționarilor șl Cooperativei muncito
rești spre a fi vândută la prețui alcM
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DE PRETUTINDENI =
Toate procesele în legătură cu 
reforma agrară vor fi suspendate
Dl. Dr. Petru Groza primul 

ministru al țârii însoțit de tov. 
Emil Bodnâraș secretar general 
ta Președinția Consiliulut de mi
niștrii au trecut prin orașul nos- 
tiu Sâmbătă plecând spre Timi
șoara unde a avut loc Duminică 
30 Sept. a. c. o mare adunare 
populară convocată de F. N. D.

Redactorul nostru a putut cu 
această ocazie să intervieze pe 
P'lmui ministru care a binevoit 
să răspundă la unele întrebări. 
Li semnalarea redactorulw nos
tru că la Tribunalul d.n Deva 
sunt chemați li judecată țărani 
cari au intrat pe pământurile 
expropriate in primăvară șl care 
nu depășesc 50 ha pentru a fi 
expropriate. Dl. Prim ministru 
a spus că se va ordona suspen
darea proceselor in legătura cu 
reforma og ară până la termi
narea activității comisiei de re
vizuire a reformei agrare care

Plugarii din jurul radului
au plecat la munca câmpului în Banat

unde au fost împroprietăriți
Ptugarli șl muncitorii din ju’-ul 

Bradului, carejau fost împroprietă
riți în urma aprobării Ministerului, 
au plecat în grupuri mari la tere
nul care îi duce acolo unde se vor 
brațe de munci pe ogoarele Ba
natului, pentru a lacra pământul 
care deacum va FI al lor, asigu
rând țării pâinea necesară.

Bucuria se citea pe fețele fiecă
ruia din sutele de plugari care 
mergeau cântând cu muzicile țără
nești în fruntea lor.

Instalarea noului administrator financiar 
principal a județului Hiba

la ziua de 7 Sept. 1945. a avut 
l«c la Administrația Financiară a 
acestui județ instalarea noului Ad
ministrator Financiar Principal, în 
Mreoana d-lul Suma loan.

Venirea d-lui Administrator Fl- 
■anclar Principal, îa fruntea aces- 
wi Administrații, a fost așteptată 
’■ multă bucurie de funcționarii 
Administrației, cari au înțeles cu 
m ceas mai de vreme, să se în
cadreze în noul ritm al vremii, 
lied dovadă de clnsle, de omenie, 
a viața lor de slujbași, iar in so
le ta te, de democrațl convinși.
Printr’o strânsă colaborare clă

tită șl demnă Intre șeful Instituției 
I subalternii el, prin înlăturarea 
teMentelor reacționare eu manl- 
• stația de grec» faaarloți, se va 

va funcționa pe lângă fiecare 
comitet de plasă.

Dl. Prim ministru s'a intere
sat de la țăran i cari l’au încon
jurat dacă au grâu șt porumb 
în regiune și a anunțat câ din 
cerealele trimise din Uniunea 
Sovietică se va repartiza șl pen
tru județul nostru. Vitele nu vor 
mal fi cumpărate prin rechiziție 
ci (iepe piață cu preț liber.

Dl. prim ministru s’a intere
sat de activltat a organelor po
litice și administrative din județ 
arătându-se mulțumit de colabo
rarea acestora in cadrul F.N.D. 
șl a guvernului de largă con
centrare democratică. La întoar
cere din Tlmișo ra a încheiat 
primul ministru mă voi opri tn 
orașul meu pentru a putea dis
cuta în mod mal larg proble
mele care se pun î i fața guver
nului și a poporului.

Pe drum, ei eu făcut o caldă ma
nifestație de simpatie guvernului 
Groza, guvernul Dopo.ului, care a 
dat pământ țăranilor.

In zadar încearcă reacțiunea 
prin svonuriîe ei mincinoase să 
semene neîncredere desblnare și 
ură. Plugarii își cunosc azi duș
manii șl vor lupta pentru păstra
rea drepturilor câștigate, susținând 
cu toate puterile lor unite guvernul 
care, înfăptuind reforma agrară, a 
îndeplinit năzuințele lor de veacuri.

putea spune, pe drept cuvânt că șl 
aceasta Instituție, pășește pe calea 
democrat! ă alături de alte Institu- 
țlunl ale acestui județ ca Prefectu
ra, Poliția etc., luând parte la toate 
străduințele ce le depune guvernul 
de largă concentrare democratică 
dv. Petru Groza.

Pregătirile pentru campania A. P. J la Hunedoara sl Jur
b-
' In vedera campaoiei de C.C. al A,P.
pentru ajutorarea invalizilor, văduvelor,
orfanilor de războlu, deportaților și si-
nlstraților, comitetul A. P. din Hune
doara a ținut o ședință preliminară cu 
toate organizațiile și instituțiile din loca
litate în ziua de 21 Sept, prietenul 
Tudoran Ionel a vorbit despre efectele 
războiului hltlerlsto-fasclst, rănile a- 
dânci pe care le-a lăsat în trupul țării. 
Scopul aețiunii din luna Octombrie 
este să permanetizăm ajutorul nostru 
pentru a vindeca cât mai repede rănile 
râzboiului, ajutând în acest fel guver
nul Dr. Petre Groza în acțiunea sa de 
refacerea țării.

Ia ziua de 28 Sept, au fost convo- 
cați notarii șl primarii din întreaga 
plasă. După ce prietenul Samcov Ni- 
colae, secreiarul A. P. din Hunedoara 
a explicat pe larg scopul și planul ac
țiunii din luna Octombrie 6’a trecut la 
discuții, găslndu-se mijloacele cele mal 
nimerite pentru reușita acțiunii la sate. 
Astfel 54 de sate s’au angajat 6ă adune 
obștlile sătești pentru a forma comitete 
de Inițiativă a A. P. care vor întră 
imediat In acțiune pentru campania lu- 
nei Octombrie. In 7 și 14 Octombrie 
se vor face colecte în bani șl alimente 
nealterabile iar în 21 Oct. când se vor 
face serbări și hore în toate satele, care 
vor conțin a și în 28 Oct. când se 
vor anunța rezultatele campaniei.

Pentru orașul Hunedoara s’au dat 
sarcini concrete în ședința din 21 Sept, 
în care prietenul Popovicl Carol a ară
tat cum trebue planificată munca pe

ȘTIRI DIVERSE
Celor 12 județe d.ficitare —în urma 

secetei din acest an — li se vor dis
tribui cereale din cele 3O.O0O vagoane 
împrumutate de Uniunea Sovietică, care 
au început a sosi in țară. Prin acest 
ajutor îmbunătățirea situației agricole în 
unele regiuni, care s’a înregistrat în 
lunile din urmă, necesitățile consumu
lui Intern sunt complect acoperite.

•* *
O parte din clădirile trecute în pro

prietatea Statului, prin aplicarea Legii 
pentru Reforma Agrară, vor fi folosite 
pentru înființarea de noul dispensare 
și spitale veterinare.

♦ * ♦
Ministerul Afacerilor Interne de 

acord cu Ministerul de Finanțe, a 
alcătuit un decret-lege pentru ma
jorarea arenzilor actuale ale de
bitelor de băuturi spirtoase din 
comunele rurale, cu de zece ori 
arenda corespunzătoare din anul 
1940-41.

Măsura a fost luată pentru a 
se înlătura îmbogățirea fără cauză 
a cărcîumarilor dela sate, cari re
alizând venituri în raport cu pre
țurile curente plătesc totuși aren- 
zlle fixate In 1940. 

raza orașului. S’a ales un comitet de 
coordonare a întregii acțiuni.

S’a reușit în aceste ședințe să se 
lege acțiunea de masse, urmând ca co
mitetul de patronare să pună la punct 
tehnica calomniei.

ȘCOLARE

In urma deciziei Ministerului Educa
ției Naționale, toți învățătorii vor tre
bui să fie prezenți la școli Ia 1 Oc- 
tomvrie 1945

Intre 1-15 Oct. se va desfășura pro
gramul următor:

a) vie propagandă printre părinți 
peniruca la 15 Oct. a. c. cursurile să 
înceapă regulat și în frecvență maximă.

b) se vor colecta bani, procura căr
țile școlare aprobate pe anul în curs.

c) repararea localurilor de școală șl 
procurarea combustibilului necesar.

d) Se vor organiza cantinele școlare. 
Normele de mai sus, vor fl urmate

în tocmai.
*♦ *

Toți copiii membrilor corpului di
dactic, de toate categoriile — care nu 
au alte mijloace de existență decât sa
lariul — vor fl 9cutiți de orice taxă 
școlară.

A
Anunț

tineretul Progresist din județul 

Hunedocra anunță prima conferință 
liberă a Tineretului regionala Alba- 
Hunedoara, care va avea loc în 
ziua de 7 Oct. 1945. ora 8,30 dim. 
în sala festivă a Prefecturei.

Pentru prima dată tineretul va 
avea posibilitatea șl satisfacția de 
a-și afirma voința lui fermă, botă- 
rită și 1 beră, într’o adunare a re
prezentanților lui din regionala 
Aiba-Hunedoara.

Ne vom strânge mâinile frățește, 
noi, tineri din toate colțurile aces
tor plaiuri, cimentăndu-se într’o uni
tate indestructibilă voința noastră 
fârmă de a lupta fritr’un bloc unic, 
pentru viitorul nostrn, viitorul fără 
de seamăn al Remâniei Democra
tice.

Cu această ocazie ne vom arăta 
păsurile, vom arăta revendicările 
îa care avem tot dreptul, pentru a 
fl susținute la primnl congres na
țional, care va avea loc, în curând 
la București.

Org. Tineretul Progresist din România 
Comitetul Jud. Hunedoara

Primăria municipiului Alba lulla 
Nr. 4029—1945.

Publlcațiune de concurs
Se aduce la cunoștință că până la 

data de 15 Oct. 1945, se publică con
curs pentru ocuparea postului de ad
ministrator agtlcol ajutor, cu un salar 
bugetar lunar 4400 lei.

Amatorii pot înainta cererile prevă
zute cu toate actele prescrise de Codul 
Funcționarilor Publici, pentru ocuparea 
acestui post până la data de 15 Oc
tombrie 1945.

Alba-Iulla, la 19 Sept. 1945. 
Primar, Constantin Dumltrescn.

Secretar-General, Cirlea Cornel,



ZORI NOI

UZINE-FABRICI-MINE
Muncitorii ;i țăranii susțin Guvernul Groza 1

Munoilorll fl țăranii din regiune 
continuă »d exprime fn adunările pe 
ca>r le fin încrederea șl hotărlrea de 
t munci șl lupta pentru sprijinirea gu
vernului Dr. Petre Groza.

Astfel în ziua de 22 Septemarie 
muncitorii, țăranii șl întreaga popula
ție din Jebea a participat la o mare 
adunare la care au luat cuvântul to
varășul Glava șl tovarășul Ballta Vic
tor din partea Partidului Comunist, 
secția Bata de Criș Amintind de rea
lizările guvernului, oratorii îndeamnă 
pe toți sd lupte cu șl mal mult elan 
pentru reconstrucția țării distrusă de 
fasciști șl hltlenștt. Adunarea s'a în
cheiat cu o manifestație de simpatie 
șl Ihcred're deplină în guvernai Groza'

•• «
In ziua de 16 Septembrie a avut 

loc o ad nare generală a muncitorilor 
mmteri âela Socleta'ea , Mine d'ot" din 
Stânlja. Au luat cuvânta! tov. Dan, 
tov. Oprean șl tov. Matei Nicolae din 
partea P. C. din Crimelor, populari- 
rizând operele guvernului Groza șl 
dragostea pe care popoarele Uniuni! 
Sovietice au man!feitat-o încă odată 
poporului român, prin rezultatele obți
nute de delegația guvernului la Mos
cova Tov. prea Insistă asupra Im
portanței cooperativelor, care primind 
grâal trimis de U.R.S S împiedică 
astfel să între în mâni speculanților.

•♦ •
In localul Ateneului Societății Mica 

din Gwa Barza a avut loc o adunare

Minierii la înălțimea misiunii lor
— Urmare <Mn pag. l-a —

tor'i ralieri sunt la înălțimea chemării 
lor la fruntea clasei muncitoare, ei au 
|ttuț 0 mobilizeze prin fxța patriotls- 
mu? i lor tot ce este constructiv pentru 
refacerea unei Românii noi, libere j< 
feri. te.

Minerii au câștigat pe deplin drep
tul ia o riațâ mii bunâ și o vor avea, 
câci pentru aceasta lupți guvernul de- 
■«r* prin Confederația Generali a 
M ir-cti >i Uniunea Sindicatelor din In
dustriile d_* Mine, Petrol ți Gaj Metan.

.Țara întreagă mulțumește muncito-

Modificarea legiuirilor sociale și 
elaborarea unui nou codai muncii

La Ministerul Muncii a Fost con
stituită o cnmisiune care va coor
dona pe viitor toate lucrările le
gislative, încât sâ fie concentrate 
foite sob supravegherea ei.

Ea va modifica legiuirile sociale 
existente, înlăturând unele preve
deri anti-democratice, din legile 
vechi — importate din Italia fas
olită și Germania nazistă. Dea se- 
■enea această comisie Iși va da 
avtrul asupra tuturor legilor întoc- 

a tuturor sindicaliștilor la 25 Septem
brie. După cuvântările tovarășilor 
Oprișa latin, Jula șl Mate1 Nicolae, 
adunarea a manifestat călduros pentru

bunAtrter omului sovietic
lntr'unul din satele Ardealului s'a 

petrecut următoarea întâmplare:
Era pe timpul înaintării armatelor 

rusești spre Germania. O unitate so
vietică cantonase în «cel sat, ca să pe
treacă' noaptea sub acoperi,. Satul era 
compus în majoritate din sași.

La cina unul oarecare țăran sas fu
sese poftit și soldatul rus care era re
partizat la casa Iul. Au mâncat oame
nii din cele aduse la masă și țăranul 
a Invitat pe ostaș să bea un pahar din 
vinul adus aci. Soldatul a băut paharul 
de vin și după un timp omul l-a poftit 
să mal bea încă unul.

Atunci soldatul rus I a spus așa cum 
au putut el să »e în|deagă ■ .Nu mal 
beau vin, căci ml teamă că dacă mă 
amețesc nu-mi voiu mai putea stăpâni 
focul care mă arde la inimă I Am avut 
și eu casă și familie, ca dumneata, dar 
au venit nemții și ml au ars casa, mi
au batjocorit soția șl ml-au împușcat 
pe cei 3 copilași, fără nici o vină și 
fără nici un motiv. Când am ajuns cu 
trupele noastre acasă și am văzut ce 
au făcut nemții, am jurat să fac șl eu 
al'ora acelaș râ i pe Care ml I-au făcut 
alții mie. De a'eea nu mii beau vin 1“

Șl soldatul rus s’a dus să se culce 
cu inima întunecată de durere.

rllor minieri din Valea Jiului*, scrie 
tov. Voicu șl Inchee :

.In momentele in care poporul 1,1 
strânge rândurile In jurul guvernului 
Groza p-ntru refacerea economici a 
țării, In momentele în care la Confe
rința Mondială Sindicală deia Pari, 
muncitorii din lumea întreagă se întru
nesc pentru reconstrucția lumii, minierii 
depe Vslea Jiului dau dovadă că înțe
leg marile sarcfnl care stau astăzi In 
fața clasei muneftnare, In frța poporu
lui fhtreg*

mite de alte ministere, adunând 
într'un cod al muncii întreaga le
gislație muncitorească.

Conferința Sindicală Mondială oare 
are ’oc la Paris, Confederația Qene- 
rală a Muncii din România șl guver
nul dr. Petre Groza.

Câți dintre soldați! sovietici n’au 
fost exact în situația acestuia? Câți 
nu șl-au găsit casele arse și familiile 
ucise ? Mai ales copilașii nevinovați u- 
cișl I Șl desigur că s'au jurat cu toții, 
că și vor răsbuna morții și vor ucide 
pe toți nemții din lume.

Dar lată, până la urmă bunătatea cea 
mare a sufletului rusesc, a sufletului 
slav și a sufletului sovietic fn genere, 
i-a oprit dda orice faptă de cruzime și 
de răzbunare. Câți sași au pierit la noi 
de mâna soldaților sovietici, sași ai că
ror copii s’au înrolat benevol în tru
pele SS ? Nici unul, Ba chiar în Ger
mania, spun soldații noștri cari au foit 
acolo, armata sovietică n’a omorît nici 
un civil sau soldat care nu I se opu
nea fățiș cu arma în mână.

Mal mult: în loc de răsplată șl răs- 
b.mire, la armata sovietică nu vedem 
decât Iertare șl mărinimie.

Am greșit si noi românii mult față 
de ruși. Am fost însă iertați pentru 
toate.

Unde este atunci răutatea șl cruzi
mea .bolșevică* cu care ne-a înspăi
mântat 20 de ani propaganda fascistă 
și reacționară ? Omul sovietic și solda
tul bolșevic era înfățișat In cele mai 
urâte și înfrlcoșetoare culori.

Dar acum dupăce l-am cunoscut îa 
deaproape, vedem nu numai că nu ne-au 
făcut nici un rău, ci sunt de-o buoă- 
tite sl mărinimie cum rar se pot vedea.

Când vin soldați sovietici într'un sat, 
copiii noștri fug cu droaia în jurul lor, 
se agață de mașinile lor, se urcă în 
căruțe, Iar el ti ridică pe brațe, se joa
că cu ei, îl mâ găie șl sărută ca pe 
proprii lor copilași. Unde ați văzut dv. 
un soldat german luând în brațe pe un 
copil român ? Acela se uitau la copil 
cu mă șl dispreț, ca niște fiare, pe care 
numai alianța oficială II oprea ca să-l 
bata șl să-l ucidă.

Șl noi știm : un om care Iubește oo- 
plil este om bun. Copiii simt și ei In
stinctiv acest lucru, și nu se apropie 
nici el decât de oamenii buni. Șl n’am 
văzut niciodată copil fn aproprieraa tru
pelor germane.

Soldatul sovietic șl omul sovietic este 
un om de pace. Un om bun șl blând, 
care nu dorește decât ■! fie lăsat în 
liniște ca să lucreze pentru patria și 
familia lui.

Țara Sovietelor trăia liniștită șl paș
nică. muncind din răsputeri pentru bună 
stsrea tuturor, când a căzut asupra el 
atacul laș șl perfid al hoardelor hltle- 
rlste. Acum fiara hltlerlsfă a fost în
frântă șl popoarele Iubitoare de pace 
ale Uniunii Sovietelor se reîntorc Ia
răși la munca lor constructivă șl pașl- 
nică.

Noi, Românii, să fim fericiți oă ne 
găs'm în vecinătatea acestui mare și 
mărinimos popor, să strângem șl adân
cim legăturile de prietenie șl conlucrare 
cu el, ca să ne bucurim împreună de 
roadele păcii și ale progresului de 
mâine.

R. U.

Hienele 
Armistițiului

In timp ce țara întreagă șl toate for
țele productive dau lupta dârză pentru 
refacerea economică a țării, în timp ce 
țărănimea a depus cele mai mari efor
turi pentru ca țara să își poată înde
plini obligațiunile luate prin Convenția 
de Armistițiu în cele mai bune condi- 
țtunf, există încă anumlți indivizi care 
nu au înțeles că ceva s’a schimbat în 
viața politică și economică a țării și 
cire s’au repezit ca hienele, căutând 
să profite de pe urma acțiunilor de 
colectare in vederea aplicării armisti
țiului.

Comisariatul General al Executării 
Armistițiului a hotărît să cerceteze pe 
teren, felul in care decurge aplicarea 
armistițiulu și să ia cele mai drastice 
măsuri. Astfel multele cazuri semnalate 
au fost înfierate cu toată stricteța și 
vinovății deferiți justiției.

Aplicând cele mai drastice măsuri 
pretutindeni unde se constată nereguli 
In executarea sarcinilor armistițiului, 
Comisariatul General al Executării Ar
mistițiului va aduce desigur la realitate, 
în cel mai scurt timp, pe toți cei care 
ar fi tentați să mai meargă pe drumul 
de necinstite pe care au mers mulți 
profitori.

MUNCITORIMEA 
tniâtura conducerea sabo

toare a întreprinderii 
,,Mlca*a din Brad

Urmare din pag. l-a

nerul Frânghie va ști să folosească în
crederea și sprijinul pe care muncitorii 
l-l dau In îndeplinirea misiunii sale.

,Cu concursul tuturor muncitorilor 
strâns uniți în aceste împrejurări voiu 
putea aduce la îndeplinire cererile lor 
justificate In Interesul lor și al între
prinderi, — spune noul director, — 
subliniind hotărârea de a lucra în cea 
mai strânsă colaborare cu muncitorii. 
Numai astfel vor putea fi rezolvate 
problema aprovizionării, a refacerii mi
nei Țebea, a ridicării producției.

înființarea șl buna funcționare a co
mitetelor de producție, contribuind la 
apropierea șl colaborarea între munci
tori și tcchnlcleni, vor constitui un fac
tor important In procesul de Imblnă- 
lățlre a producției*.

Lucrând întotdeauna în asentimentul 
muncitorilor, al Sindicatului, rezolvând 
orice problemă prin conlucrare cu mun
citorii și funcționarii, un lolos real aț 
noii direcțiunii nu va întârzia să-și a- 
rate roadele, îndiepfățind încrederea 
acordată.

De vânzare moh|,ier pentru 
prăvălie.

Doritori se vor adresa în strada 23 
Septemvrie No. 52, între orele 1 șl 4 
după masă.
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— ULTIMELE ȘTIRI
Campania electorală
Dlfi ffJffO JzLAWA

Consiliul Miniștrilor do Externe și-a întrerupt lucrările

Pooorul fugoslav se pregătește ener
gic pentru alegerile care vor avea loc 
la 11 Noembrie. S’a terminat alcătui
rea listelor electorale. Campania se 
desfășoară energic tn întreoga țară. 
Peste tot au loc întruniri șl metinguri. 
Marele avânt cu care se desfășoară 
aceasta campanie dovedește că popo
rul jttgoslav este conștient de Impor
tanța apropiatelor alegeri. El tșl dă 
seama că aceste alegeri vor hotărî vii
torul desvoltărll politice a țării. Po
poarele Jagoslave care nu de mult au 
eliberat cu armele In mâini pământu
rile lor de sub Jugul cotropitorilor 
gormcnl, vor să-șl făurească o viață 
demnă de eforturile șl sacrificiile a- 
dase. Răipanzând la uneltirile reacțio
narilor, mll.oanele de sârbi, coați slo
veni, muntenegreni, sprijină energic 
măsurile luate de Frontul Popular. Se 
știe că acum câteva zile comitetul de 
organizare al partidului democrat care 
nu făcea parte până acum din acest 
Front, a luat întărirea de a se ală
tura Frontului Popular. La 27 Sep
tembrie conferința acestui partid a 
aprobat tn unanimitate această hotâ- 
rire a comitetului de organizare șl a 
condamnat poziția acelor ca'e încearcă 
jd spargă unitatea Frontului Popular. 
In rezoluția adoptară. de'egQțli cheamă 
pe toți democrații adevărațl să se u- 
r.ească tn vederea viitoarelor alegeri 
și să voteze pentru candidați! Frontu
lui Popular.

Frontul Pcpular jagoslav poate cu 
deplin temei înscrie ca lozincă: ,Trâ 
Iască primele alegeri libere ale popoa- 
rtlor din Iugoslavia'. Intr'adevâr, 
prima oară In Istoria Iugoslaviei, are 
drept de vot întreaga popu'aț'e dela 
vă'sta de 18 ani Indiferent de sex, 
naționalitate, situație materială sau 
studii. La viitoarele alegert vor parti
cipa peste 7 milioane de alegători pe 
când inalnte de război n'aveaa drept 
de vot decât 3 milioane de oameni. Ce 
Importanță mal poate să albă tn io fa 
acestor cifre, afirmațiile istericilor din 
care fac parte șl trădătorii Iul Macek 
care Ir.cearcă să dovedească, că cca. 
60 ta sută din populația Iugoslaviei 
es e lipsită de vot. Această versiune 
este tn total desmlntltâ de cifrele ci
tate mai sus Cure dovedesc limpede că 
numărul alegătorilor este de două ori 
și Jumătate mal mare decât înainte de 
război O altă dovadă este șl felul tn 
care se desfășoară tn prezent alegerile 
In comitetele populare locale. La a- 
ceste alegeri au participat pes'e 95 „ 
din numărul total al alegătorilor. Re
zultatele alegerilor, cum șt atmosfera 
în care se desfășoară campania elec
tor lă arată Itmpe le că poporul Ju- 
goslav sprijină tn totul Frontul Po
pular șl este gata sd arate tot dreptul 
acestuia la libertatea cucerită tn lupte 
crâncene șl să as/gare viitorul propă
șirii /tigoslaviel democrate.

,Radio Moscova*

MOSCOVA (Radio). Consiliul Minlș- 
trllor de Externe șl a 
Octombrie lucrările, ne 
hotărîre. După cum se 
Miniștrilor de Externe 
lucrările la 11 Septemvrie, ajungând la 
un acord într’o serie de probleme din
tre care unele au fost acceptate de toți 
Miniștr I. Astfel iu fost acceptate mă
surile privitoare la reparațiunile impuse 
Germaniei și Austriei, problema trata
tului de pace între Italia și Fran(a și 
acordurile înti'o serie de chestiuni în 
ceea ce privește tratatul de pace cu 
România, Finlanda și Bulgaria. In unele 
chestiuni s’au ivit divergente serioase. 
Delegația sovietică n’a acceptat ca în 
afară de semnatarii armistițiului cu a- 
ceste țării să participe și alți reprezen
tanți. D. Byrnes și 
ca Franța și China 
război cu România 
prezente la tratatele 
este în contradicție I 
Potsdim care prevâd 
la încheerea tratatelor de pace numai 
țările care au semrat armistițiul. Totuși,

întrerupt la 3 
luând nici o 
știe, Consiliul 
și a început

Bevin au ins'stat 
care n’au purtat 
și Bulgaria, sâ fie 
de pace. Aceasta 
cu hotârîrile dela 

I ca să prartlcipe

delegația sovietică a depus toate sfor
țările ca prima sesiune a Consiliului 
Miniștrilor de Externe să ru rămână 
fără rezultat. In scopul de a se rezolva 
amical divergentele a propus ca cele 5 
puteri să semneze:

— protocolul condițiunilor de repa
rații impuse Germaniei și Austriei,

— protocolul privitor la tratatul de 
pace între Italia și Franța,

— protocolul privitor la tratatele de

pace cu România și Bulgaria (în punc
tele căzute de acord),

— Mare Brltanie șl Uniunea Sovie
tică să semneze protocolul privitor la 
tratatul de pace cu Finlanda.

Acceptarea acestor propuneri ar fi 
creat o atmosferă de prietenie. Ceilalți 
miniștri n’au acceptat propunerile de
legatului sovietic și prin aceasta Con
siliul Miniștrilor de Externe și a între
rupt lucrările ne luând nici o hotărîre.

In legătură cu viitoarea conferință 
internațională

LONDRA. In 2lua de 23 Septem
brie a avut loc la Londra prima șe
dință a comitetului de pregătire a con
ferinței Internaționale a tineretului. In 
clădirea Consiliului internațional al ti
neretului s'au întâlnit reprezentanții 
tineretului democrat din diferite țări.

Kltty Hookham, secretarul Consiliu
lui Internațional al Tineretului, a vor-

a tineretului

Desbaterlls la conferința sindicaiă 
dela Paris
agresiune.

Organele conducătoare ale sindi
catelor trebue să devie piatra de 
temelie a păcii. Subliniind caracte
rul cu adevărat democratic ni pro- 
ectului Kuțnețov a deci irat că re
gulamentul întocmit nu este de a 
se amesteca în viața internă a sta
telor ci este de a da ajutor fiecă
rui sindicat în țara sa.

mondială
O Moscova. In ședința sa din 25 

Sedtemvrie conferința mondială a 
sindicatelor a luat îa desbatere 
problemele referitoare Ia regula
mentul sindicatelor. Kuțnețov, dele
gatul sindicatelor Sovietice vorbind 
cu acest prilej a înfățișat impor
tanța și rostul sindicatelor profe
sionale. Este imposibil a spus de
legatul sovietic să admitem o nouă

bit în fața Comitetului de pregătire 
despre munca de pregătire a conferin
ței. La conferința ce va avea loc în 
luna Octombrie, va fi reprezentat tine
retul a 63 de țări.

La dezbaterile ce au urmat'dopa ra
port, delegatul francez a propus spre 
adoptare textul unul manifest al comi
tetului de pregătire către tineretul de
mocratic din întreaga lume. Pentru e- 
laborarea textului manifestului a fost 
aleasă, după propunerea delegtrftel so
vietice, o c .misie din care fac parte 
reprezentanții tineretului Franței, Uni
unii Sovietice, Chinei, Angliei, U S.A., 
Norvegiei, Mexicului, Indiei șl Iugoslaviei

Apelul Armenilor Americani adresat
Consiliului Miniștrilor de Externe

viață s'au răspândit în toate păr
țile lumii datorită politicii tur
cești. Cerem insistent să se facă 
dreptote făcând posibilă reîn
toarcerea pe pământul lor natal 
și redând aceste pământuri Re
publicii Sovietice Armene care 
trăeștc în libertate și securi
tate

Uniunea Evanghelică Armeana 
din America a adresat Consiliu
lui Miniștrilor de Externe un c- 
p l în care declară că poporul 
armean care a fost pe vremuri 
o națiune Independentă, în ulti
mii 50 ani a fost exterminat de 
turci prin căs u țe în massd, 
deportări etc.. ti.r acei rămași în

Flota Germană va fi
împărțită Intf e cel trei mari

WASHINGTON. Corespondentul 
Agenției REUTER transmite:

Președintele Truman a declarat 
Miercuri că flota germană va fi 
împărțită in trei părți, 
una va fi dată Marei 
doua Rusiei Sovietice 
Statelor Unite.

Această hotărâre a 
la recenta Conferință 
a declarat președintele 
conferinței de presă, adăugând că 
Încă nu s’a luat o hotărâre cu 
privire la flota japoneză

Această hotărâre va fi luată pro
babil la Conferința pt. reparațiuni.

dintre care 
Britanii, a 

și a treia

fost luată 
din BerHn, 

Trnmann,

r» ȘTIRI SCURTE
• Casa Albă ? publicat o declarație în care limitează amestecul 

Generalului Mac Arthur, care reprezintă puterile aliate, în Japonia. 
Declarația precizează că împăratul și guvernul japonez sunt subordo
nați Comandamentului Suprem al Puterilor Aliate. Controlul asupra Ja
poniei trebue să fie exercitat prin mijlocirea Guvernu'ui japonez. Aceasta 
nu aduce însă prejudicii Comandamentului Aliat de a acționa direct 
dacă este nevoe

• Cehoslovacia a reluat relațiile diplomatice cu România.
• D. Cardelli Vlce președintele consiliului de miniștri jugoslav șl

șeful delegației iugoslave la Londra, a ținut o conferință de presă la 
ambasada jugoslavă din Paris. D. Cardeli a arătat care este atitudinea 
Jugoslaviel față de regiunea Veneția Giulia șl Trieste, schițând drepturile 
etnice, politice și economice care cer atașarea acestei regiuni la Iugo
slavia. •’

Ma^r ,a nPrnbflt prelungirea termenului pentru viza 
x > vâuătoare până la 15 Oct. 1945

Buletin intern
Comisia de avansare a învățătorilor fi-a 

terminat lucrările. Pe anul tn eurs s’au defi
nitivat In tnvâțământal primar 40fi învățători 
ți s’au avansat la gradul I! 327 învățători 
luptători de pe front.

• ♦
Comitetul Central al Ttnerctulai Progresist 

anunță că primul congres național al tine
retului progresist din România cart trebuia 
să albe loc tn zilele de 12, 13 ți 14 Oaiom- 
brie a. c„ 
tru zilele

se amână din motiv» tecAnta» pen
ele 21, 22 fi 23 Octombrto a. c.

• •
Muncitoresc de

permiselor de port-armă de

Oficiul 
ră ține un concurs pentru 
complecte poeții populare 
racter social. Se acordă următoarei» premii} 
IM 100000 premiul 1, Lei 00.000 premiul il 
și Lei 30poo premiul III. Lucrării» s» vor cto- 
pune la Oficiul Muncitoresc de Mutați» st 
Cultură din București str. Clopotarii Vtc^ 
No. 1, cel mai târziu până ia IB De». /MB

Fducație și Catoli
ce Ic mai bune fi 
fdmântffi și eu f/y-


