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Partidul Comunist Român 
Comitetul Local Deva, anunță o

Ședință educativă 
de Partid

Vinferi 231. c. Ia ora 18.30 în sala 
Cinematografului .Progresul" 

Prezența membrilor de Partid 
este obligatorie.

Sunt invitați toți cetățenii, prie
tenii și simpatizanții Partide lui

9 \

’ (••liUlîhVizita noului consiliu de administrație 
al Societății „Petroșani" în Valea Jiului^

3^0 minieri cari s’au distins în muncă la abataje primesc câte un rând de haine și o pereche bocanci 
Se va distribui zilnic o masă gratuită muncitorilor și funcționarilor subterani

5* știe că vechiul consiliu de adm'nlstroție al Societății „Pet roșeai" o 
a fost înlocuit prlntr’zn ncu consiliu alcătuit din oameni pricepuți și dornici 
de a redresa acest sector de beză al economie! noastre naționale in zilele 
de 16, 17 șl 18 Noemb»rle, memprll noalul Consiliu de Administrație au vi
zitat exploatările ml nit re dm Petroșani, Anlnoasa șt Lupenl. Ca acest prilej 
s’a prevăzut aeordarea uno‘ p’lme de cdborîre In mină, de r ,paament ae 
producție, care avantajează tn palmul rănd pe muncitorii s’ib'trani și cointe
resează pe toți salariațlt la mărirea producției.

Deasemenea, rațiile d' alimente an fost sporit’ nunându-se ttn accent 
deosebit ptnlru p ocurarea grăsmllor pentru a se osigura cantitatea de calorii 
necesară mlnterllor,

%z va distribui zilnic o masă gra
tuită muncitorilor și funcționarilor 
subterani

Celor 350 minieri care s’au dis
tins în muncă la abatajele frontale 
II a*a acordat câte an rând de haine 
șl o pereche de bocanci

Uniunea Sovietică prin reprezen- 
țfl săi dă un prețios sprijin renun- 
țăud la o inportanță cantitate de 
grâ ia folosul minierilor din Valea 
Ji Iul.

Ședința cu șefii de grupe 
șl personalul technlc

Cu ocazia vizitei noului Conciliu de 
Administrație al Sec. Petroșani în Voi a 
Jiului, s’.i ținut o frumoasă ședință la 
M na Aninoasa în localul Sindicatului 
Unit Minier în zi' a d=î 18 XI. 1945, 
en toți șefii do grupe șl personalul 
technlc al Exploatări’.

Ședința este deschisă de Domnul 
Director General Adr.an Br.iha,

Domnisa S expune formarea noului 
Consiliu de Administrați?, după care 
ia cuvântul tovarășul Criites Aron, pre
ședintele Uniunii M niere d n Români .

Tovarășul Cristea, ara’ă sabot jul fă
cut de vechi I Consiliu de Adminis
trație și relevă sprijinul acordat de to
varășul ministru Gh. Gheorghiu-Dej, 
muncitorimii dir Valea Jiului. Comunică

A început procesul internațional 
al criminalilor de războiu

NEW-YORK. Un eveniment isto
ric a avut loc azi în Europa. La 
Nfirenberg a început primul proces 
internațional al criminalilor de răz
boi. Principalii criminali de război 
naziști sunt pe băncile acuzaților, 
în cuvântarea de deschidere, pre
ședintele Curții a stăruit asupra 
importanței procesului. Procesul 
care începe acum este unic în isto
ria Jurisprudenței prin importanța 

hotărârea noului Consiliu de a înființa 
cantine pentru muncitorii subterani, ca

Kalinin decorat cu ordinul „Lenin"
MOSCOVA. C‘< ocazia celei de 

a 70-a aniversăii a zilei de naște-

M. I. KALININ
re, Președintele Kalinin a fost de
corat cu ordinul „L.nin*.

La 20 Noemv ie M Kalinin Pre
ședintele Sovietului Suprem al U. 
R.S.S. implinețte 70 ani. Mlhrjl 

pe care o prezintă în lumea în
treagă*.

Cetirea actului de acuzare a du
rat toată dimineața zilei de Marți 
șia continuat și după masă. Acuzații 
sunt vinovați pentru înfăptuirea de 
crime împotriva păcii, umanității și 
crime de război nu numai împotriva 
inamicilor ci Împotriva populației 
civile nebeligerante.

aceștia si ptată primi câte o masă 
gratuită.

Face apel către tovarășii muncitori 
pentru ridicarea producției nentru a pu
tea sprijinii guvernul în refacerea țării. 
Amintește faptele josnice petrecute la 
8 .^oembr'e 1945, la București de ban
dele hnliga: ice alo lui Manlu șl Bră- 
tianu împotriva democrației. Comunică 
convorbirea avută cu Domnul ministru 
Petre G oza, referitor la impozitul pe 
salarii al muncitorilor din Valea Jiului.

Ia cuvântul Demnul Administrator 
Unic Inginer Nadaș, spunând că este

Ivanovlcl Kalinin, membru în biroul 
comitetului central al partidului co
munist (bolș vie) și Președintele 
Sovietului Suprem al URSS a fost 
unul dlnbe colaboratorii credin
cioși ei lui Lenin, Stalin >i unul 
dintre cei mai de secimă oameni de 
Stat ai Uniunii SovietcL

Poporul român p rticipă cu tot 
sufletul la sărbătorirea celei de a 
70-a aniversări a Președintelui 
Kalinin șl îi urează viață lungă și 
muncă rodni ă pentru binele patriei 
sale șl a întregii omeniri pro
gresiste.

* *
Ziarele public ă următoarea te

legramă a d-Iui Dr. Petru Groza 
Președintele Consiliului de MJniș 
tri:

Excelenței Sale Mlhall Ivanovlcl Ka
linin, Președintele Prezidiumulul Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice, 
Moscova.

„Cu orazln să'bătorlrll șl aniversă
rii a 70 ani, tr' dt Dvs. din partea 
Guvenuiul țl a mea personal, cele mal 
bune tirări de vlofă lungă șl sănătate 
pentru binele șl prosperitatea patriei 
șl poporului vostru".

Dr. Petru Groza.
* * *

MOSCOVA. Cu ocazia sărbători
rii a 70 ani dela nașterea iui Mi- 
hail Ivanovlcl Kalinin, Comitetul 
Central al Partidului Comunist (b 4- 
șevlc) și Consiliul Comisarilor Po
porului, iau trimis Președinți lui 
KaHnln o scrisoare prin care aduc 
elogii activității sale de o viață 
întreagă pi ntru binele muncito
rilor și țăranilor.

foarte încântat că a putut veni în mij
locul tovarășilor minieri cu noul Con
siliu de Administrație. Expune măsurile 
luate de noul Consiliu, în privința:

1. Problema alimentației.
2. Problemă salarizării muncitei ilor.
3. Problema ridicării producției.

Domnia Sa spune că primele 
două sunt rezolvate cu mari sacri
ficii din partea Guvernului și face apel 
ca fiecare muncitor să simtă și să ccn- 
tribue la ridicarea producției pentru an
gajamentul luat de noul Consiliu de 
Administrație față de guvern, că mun
citorimea va înțelege aceste sacrificii, 
mărind preducția pentru a sprijini gu
vernul in refacerea țării.

Ia cuvântul tovarășul Soit, din partea 
Sindicatelor Unite din Valea Jiului expu
nând măsurile luate de noul Consiliu 
pentru ameliorarea situației munclto- 
rlm i din Valea Jiului.

in aplauzele frenetice ale tovarășflo 
muncitori ia cuvântul tovarășul Pos 
ianschi, membru în noui consiliu 
care face istoricul luptei dela 23 Auguf 
1943, până la 6 Martie 1945, când s’ 
putut instaura un guvern de largă coi. 
centrare democratică.

Vorbește despre disciplina munci! cai 
trebue să existe la tovarășii muncite 
pentru bunul mers a! producției. Pleca 
în sfe a lui de activitate să fie la loc 
lui ca să mărească producția.

Tovarășul Postauschi amintește Ce 
pre efortul depus de guvern 
oroblcma alimentației și a salarkă 
pentru muncitori.

Ia cuvântul tovarășul Inginer Ian 
Ghcorghe, președintele noului Consi 
de Administrație, care expune forn 
îea noului Consiliu, comunică măsu 
luate de noul Consiliu și cere încre 
rea muncitorilor, expunând că veci 
Consiliu a fost înlăturat fiind reacție 
șl asigură muncitorimea că benefl 
realizat n’are să mai fie împărțit 
vreo câțiva ci se va întrebuința pet 
crearea de Cantine, Cămine, Mate 
tați. Spitale, Alimentație și intrețim 
minei cu materiale.

Face apel la muncitorimea conștl 
să dea tot sprijinul pentru ridic 
producției.

Ca încheiere a luat cuvântul E 
nul Director General Adrian Braha, 
mulțumește tuturor celor prezenț 
au luat parte la această ședință I 
du-sl angajamentul împreună cu i 
citoumea din Aninoasa că vor 
producția pentru a sprijini guvern 
reconstrucția țării.



zor; noiDE PRETUTINDENI
VIAȚĂ de partid

< Deschiderea școalei 
Comitetul Regional

Marți, 17 Septembrie s’a deschis la 
Deva, în prezenta membrilor biroului 
politic al Regionalei Valea Jiului prima 
școală de cadre de bază, menită să dea 
o pregătire temeinică tovarășilor în care 
Part’dul lși pune speranța că vor de
veni cel mai buni luptători ai clasei 
■uncitoare și al poporului întreg.

Primul a luat cuvântul tov. Varga, 
aducând salutul biroului Regional și 
spune Intre altele: pentru ca Partidul 
să-și poată îndeplini misiunea de con
ducător politic al clasei muncitoare, el 
trebue să fie înarmat cu teoria mar
xisto-leninistă, care îl arată calea cea 
mai justă în rezolvarea problemelor 
care li stau în față ca îndrumător 
al poporului întreg. Datoria fiecărui 
comunist este să-și însușească temeinic 
această teorie, care întrunește toate ex
periențele luptei clasei muncitoare Fără 
teorie revoluționară nu există mișcare 
revoluționară, după cum teoria pentru 
a ti o forfă trebue să fie legată de 
practică. Teoria pusă în practică este 
forța cea mai uriaș; în lupta noastră.

Tov. Belea Miron spune că deschi
derea primei școli de bază este înce- 
putal de punere în practică a uneia din 
kotărlriie conferinței naționale a P.C.R. 
Arătând apoi împrejurările în care se 
deschid cursurile, în zilele când reac- 
(iunea din (ara, ca o verigă a reacțlunii 
internaționale a căutat să dea o nouă 
lovitură poporului Răspunsul a fost un 
elan și o mobilizare mal uriașă pentru 
a face zid în jurai guvernului și a con
tinua lupta împotriva rămășițelor fas
ciste pentru consolidarea democrației. 
Pentru ca elanul de luptă să fie bine 
călăuzit, pentru a fi de un real folos, 
este necesar ca Partidul să fie înar
mat cu teorie mar» st > leninistă, trebue

de cadre organizată 
Valea-Jiului a P. C.

de R.
să facem toate sforțările pentru ridica
rea nivelului politic al cadrelor de par
tid. Aceasta este sascina acestei școli, 
lămurind cadrele asupra importanței 
teoriei pentru a se putea orienta în si
tuațiile economice șl politice încareîși 
desfășoară munca. Ca membri ai unui 
detașament de avangardă, ai unui Par
tid a cărei linie justă oglindește sarci
nile întregului popor, tovarășii noștri 
trebue să devină prin însușirea teoriei 
marxisto-leniniite adevărat! stegari ai 
Partidului nostru.

Tov. Morăscu dă indicații tovarășilor 
de felul cum vor trebui să lucreze pen
tru a-șl însuși cât mai temeinic cu
noștințele necesare, care îi vor feri de 
greșeli în munca grea pe care o depun.

Din partea elevilor răspunde tova
rășul Burlacu, arătând cât de mult s’a 
simtit transformat în urma unui cura la 
care a mai luat parte și care a durat 
numai 5 zile. Sunt sigur că lucrând cu 
mare sârguintă, școala pe care o în
cepem astăzi ne va înmulți numărul 
cunoștințelor în astfel de măsură ca să 
ne putem orienta just in orice împre
jurare.

Ultimul a luat cuvântul tov. Dr. So- 
lomon, spunând printre ațele:

Azi când partidul nostru este nu na 
mai conducătorul clasai muncitoare, ci 
îndrumătorul poporului întreg, de felul 
cum vor fi pregătiți tova<ășil noștri, de 
spiritul lor de orientare, de vederea 
lor clară va depinde soarta prezentă 
șl viitoare a țării n csire. Oricât de 
bun să fie programul Pa tidului no
stru el rămâne literă moartă da ă nu 
sunt oameni care să-l însușească, dacă 
nu sunt cadre pregătite să lupte pentru 
acest program. Soarta poporului de 
pinde de cadrele care îl înfăptuiesc și 
care sunt fondul de aur ai Partidului

— așa cum spune tov. Stalln — și 
azi nu numai al Partidului ci al țării 
întregi. Cu foarte puține cadre eșite 
din legalitate Partidul nostru a deve
nit totuși în scurt timp cel mai pu
ternic, datorită modulul cum a pu
tut aplica principiul stalinian de a 
înainta în posturile de răspundere 
cadre tinere, tovarăși cinstiți, buni 
muncitori, buni comuniști, abca eșițl 
din matsele largi, rezervorul nesfârșit 
al cad'elor noastre.

Ceeace caracterizează un comunist 
este faptul că privește în viitor, toată 
activitatea lui e pregătrea zilelor de 
mâine, mai luminoase, folosind trecu
tul numai în măsura învățămintelor 
pentru viitor. Cu elemente tinere care 
posedă simțul noului, îndrumate și 
conduse de cadrele vecbl, călite și veri
ficate, vom putea organiza lupta noastră 
pentru înfăptuirea programului Partidului 

Muncitorii din Hunedoara au cerut 
4 dizolvarea partidelor Istorice 
(ch urmare a actelor criminale să- 

vârș;te de huliganii lui Maniu și Bră
tianu în București în ziua de 8 Nov. 
1945, muncitorimea din Uzinele de 
Fier ale Statului dm Hunedoara, pentru 
a înfiera actele acestora cu cea mai 
mare indignare, au convocat o mare
adunare în cadrul Frontului Unic Mun
citoresc în ziua de 19 Noemvrie 1945.

La această adunare au luat cuvân
tul tov. Florea Francisc din partea P. 
S. D-ulul, Iov. Truța Vasile din partea 
Sindicatului Muncitoresc și tov. Cretu 
loan din partea organizației de partid 
a Partidului Comunist Româa din loca
litate.

Cu tot<i au scos în evidență actele 
criminale ale Iul Maniu și Brătianu din 
trecut șl cele din 8 Noemvrie 1945, 
împotriva clasei muncitoare și a popo
rului întreg.

Orice comunist trebue să caute să 
se perfecționeze în specialitatea sa, 
dar este o știință care trebue însușit* 
de orice comunist, știința care dă forța 
și progres în specializare. Aceasta e 
știința mrxistă-leninistă-stalinistă, știteța 
desvo tării societății omenești, știința 
luptelor de clasă, știința care ne în
vață cum să înfăptuim programul Par
tidului nostru.

Nu veți primi aci nici o cunoștință 
care să nu fie strâns legată de prac
tică, astfel că legând teoria de practică 
să reușim să o>ganizâm lupta noastei, 
evitând greșelile care s’au făcuL

Cerem din partea voastră o muacă 
asiduă și disciplinată pentru ca toate 
cunoștințele ce le veți primi să fie btae 
asimilate.

După ce expune programul și meto
dele de lucru tov. Dr Solomon îndiee 
exprlmându-și speranța că în urna 
muncii pe care o vor depune, fiecare 
va deveni un membru mai valoros pen
tru Partid și pentru Țara noastră, un 
bun comunist, organizator, mobilizator 
și conducător al masselor.

După terminarea vorbirilor s'a votat 
următoarea

MOȚIUNE:
înfierăm cu cea mai mare indignare 

actele criminale provocate de luliu Ma
niu și Brătianu la București in ziua de 
8 Noemvrie 1945, cari profitând de 
libertățile largi date de Ouvernul Groza 
șl sub masca unei manifestații monar
hice, au atacat armato, instituțiile mun
citorești, diferite mir i stere și cetățenfi 
pașnici, scăldându-și din nou mâinile 
lor criminale în sângele nevinovat al 
poporului.

Cerem imediata arestare a lui foita 
Maniu și Brătianu, și a tuturor crimi
nalilor cari au servit interesele mes
chine ale acestora 1

Cerem lichidarea definitivă a organi
zațiilor fasciste ale lui Maniu șl Bră
tianu I

(Continuare in pag. 3-a)

Republicile Uniunii Sovietice-Rusă, 
Ucraineană, Belorusă și altele, se sub- 
împart In regiuni și ținuturi. Regiunea, 
ca regulă, cuprinde un teritoriu destul 
de însemnat, uneori de câte zeci de 
mii de kilometri pătrațl. Aceasta nu este 
numai o unitate teritorială administra
tivă ci și cea mai potrivită reunire e- 
conomlcă a orașelor, raioanelor locali
tăților rurale, care istoricește gravitează 
unul spre celălalt.

Să arătăm printr’un exemplu ce re
prezintă o regiune. In Sudul Federației 
Sovietice Ruse există regiunea Rostov. 
Ea se numește așa după centrul său 
Industrial orașul Rostov pe Don. In cu
prinsul regiunii intră 67 de raioane și 
un șir de orașe mari și mici. Regiunea 
Rostov este o bogată regiune agricolă 
Aici sute de mii de hectare se seamănă 
cu g âu, porumb, fbarea soarelui, aici 
ie găiesc minunate grădini de pomi 
fructiferi, podgorii, grădini de zarzavat. 
Bogata agricultură este Complectată de 
j industrie puternică la Rostov. Ta- 
janrog, Șahtl, Kamensc, Novocetkase 
ji alte orașe ale regiune!, de o mare 
rospodărle a pescuitului pe Don și h 
lăarea de Azov. Regiunea este satu- 
aiă cu Instituții culturale. Numai la 
îovocercask se numără peste zece școli 
uperioare. Toate acestea șl agricultura 
I industria si cultura au suferit mult 
ie pe urma Invazlrl germane. Dar a- 
um totul se restaurează șl viața Intră

Sovietul suprem al deputatllor celor ce muncesc 
I. Krasko

treptat pe făgașul ei.
Cum se conduce regiunea ? Puterea 

sovietică se bazează în rrgiune sau ți
nut, c» și in întreaga țară, pe principii 
cu adevărat dtm >cratice. Sovietul re
gional (sau de ținut) al drputaților ce
lor ce muncesc, care exercită conduce
rea regiunii ori a ținutului, se alege pe 
baza dreptului de vot general, egal, di
rect șl secret. In raport cu mărimea re
giunii șl cu populația sa, se fixează 
norma electorală Un deputat al Sovle 
tului regional se alege din partea a nu 
mai puțin de 15^0, șl nu mai mult de 
60 000 de locuitori. De dreptul de a a- 
lege și de a fi ales în Sovietul regio
nal al dpputațHor celor ce muncesc, ca 
In alte soviete, beneficiază toți cetățenii 
ajunși la vârsta de 18 ani, Independent 
de apartenența lor națională sau ra
sială, de confesiune, de studii, de sta
bilitate, originea Bodală, situația patri
monială șl activitatea din trecut, cu ex
cepția allenaților șl a persoanelor con
damnate la privarea lor de dreptul e- 
lectoral. Cetățenii sovietici exercită în 
mod deosebit de activ dreptul lor de 
vot. La alegerile în Sovietele locale (și 
regionale) ale deputatllor celor ce mun
cesc, ce-au avut loc până la războiu, 

au luat parte 98-99 la sută din numă
rul alegătorilor.

Sovietul regional sau de ținut con
duce, pe teritoriul său, munca polttico- 
culturală șl de edificare economică, sta
bilește bugetul regiunii, dirijează acti
vitatea organelor administrative ce-i sunt 
subordonate, asigură paza ordinei de 
stat, respectarea legilor, respectul drep
tul Hor cetățenilor, contrlbue la întărirea 
capacității defensive a țării. Deciziile 
și dispozițiile Sovietului Regional în ca
drul drepturilor ce-l sunt rezervate de 
Constituita, Bunt obligatorii pentru toți 
cetățenii, instituțiile, întreprinderile și 
organizat ile, af ate pe teritoriul regiunii.

Sovietul regional sau de ținut se re
unește In sesiune la fiecare 3 luni. In 
sesiuni se examinează cele mal impor
tante șl vitale chestiuni ale vieții regi- 
unel, ținutului. In perioada dintre se
siuni, puterea este exercitată de organul 
executiv și admnlstrativ al Sovietului, 
Comitetul executiv. Ei se alege în se
siune din numărul depufaților, fiind 
compus dintr’un președinte, locțiitorul 
său, un secretar și membri. De obicelu 
în Comitetul Executiv al Sovietului In
tră dela II până la 15 persoane.

Sovietul regional îl sunt subordonate 
toate sovietele orășăneștl, raionale și 

sătești din regiune și el are dreptul de 
a anula h tărlnle lor nelegale, nedrepte. 
Sovietul regional, la rândul său este, 
subordonat Sovietului Suprem al repu
blice! șl Sovietului Suprim al U.R.S.S.

Pentru conducerea vieții multlh erale 
a regiunii sale, a economiei culturii ei. 
Comitetul executiv al Sovietului Regio
nal f nmează servicii: agricol, financiar, 
al comerțului, al ocrotirii sociale, al in
strucției publice, al industriei locale, al 
gospodăriei comunale, al asgurărllov 
sociale, serviciul artei, comisia de pla
nificare și altele. Toate aceste servioM 
împreună cu corn tetul executiv renre- 
zintă aparatul de stat al regiunii. Șefii 
de servicii se numesc șl se sch mbă 
de sesiunile Sovietului, Comitetul exe
cutiv conduce activitatea lor, veghează 
ca în aparatul de stat să n’atbă toc 
tergiversări, hiiirocratismul. In însuși 
Comitetul exi utiv, în serviciile lui sunt 
organizate zile p.ntru prlmlna vizita
torilor, când orice cetățean se poate a- 
dresa cu chestiunile, reclamațll, cere
rile tor.

Deputății Sovietului Regional prezio-ă 
periodic alegătorilor tor dări de seamă. 
Comuniunea cu alegătorii desfcori dă 
putință deputu; ’ul să rldtoe în sesiuni 
siu în fața cor itetului executiv diferite 
probleme de sf.it.

Așa se realizează dreptul Constita- 
tional al populației în conducerea re
giune! (șl a ținutului).
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O importantă Conferință Administrativă 

la Prefectura județului Hunedoara
Dmnlnlcă 18 Decemvrie s’a ținut la 

Deva, ta sala festivă a Prefecturei 
prima conferință administrativă jude
țeană la care au luat parte pretorii, 
prtaarfl șl notarii din județ. Ședința a 
fost prezidată de prefectul județului, 
Dr. Augustin Almășan. Rapoartele pre
zentate au înfățișat probleme economice, 
politice și administrative ale fiecărei 
plase. Deschizând ședința Dl. Prefect a- 
rată Importanta acestei conferințe, mul
țumită căreia se va putea cunoaște In 
mod amănunțit situația reală a fiecărei 
comune, astfel că ascultând greutățile, 
nevoile și propunerile, vor putea fi luate 
cele mai bune hotărîri de remediere.

STa trecut apoi la rapoartele prezen
tate de fiecare pretor sau notar, din 
care se poate constata situația gene
rală a județului.

Pe teren economic, deși se luptă cu 
mari piedici, dintre cari greutățile de 
aprovizionare sunt problema principală, 
situația este în genere sat sfăcătoare. 
Reforma Agrară înfăptuită pretutindeni 
este pe cale de desăvârșire. îndeplini
rea condlțlunilor de armistițiu decurge 
mulțumitor, populația dând dovadă 
multă de înțelegere In îndeplinirea a- 
cestel datorii de onoare.

Planul de însămânțărl a fost depă- 
ș'T Tn multe comune, variind în cele
lalte Intre 907# și 98°/,.

In privința cooperativelor în măsura 
tn care se dovedesc din ce în ce mal 
mult a fi o armă puternică împotriva 
speculei în aceeași măsură se s'mte 
lipsa unor organe pregătite pentru a 
organiza șl a conduce aceste coopera
tive. Acolo unde s’au realizat ele s’au 
dovedit de un real folos în lupta eco
nomică de fiecare zl.

Ia ceeace privește valorificarea pro
duselor agricole ca și a bunurilor sub
terane sunt multe de făcut, simtindu-se 
nevoia intensificării producției agricole 
șl Industriale, ca șl utilizarea tuturor 
posibilităților de schimb de produse 
între comune.

Piedica cea mai Importantă o con- 
stltue problema transporturilor. Oreu- 
tățl fac și unele organe de control care 
nu au înțeles pe deplin, sau greșit ro
lul lor.

Din punct de vedere politic organi
zația Frontului Plugarilor ocupă pri
mul loc, devenind organizata cu cea 
mal mare Influență.

In privința administrației rapoartele 
au enum-rat puține locuri vacante care 
urmează a fl complectate în limitele 
b> getului. Raporturile dintre populație 
șl organele administrative, în afară de 
unele cazuri unde funcționarii vechi nu 
se încadrează spiritului nou, sunt din 
ce în ce mai bune. Ele dovedesc în
crederea pe care populația o arată or
ganelor democrate care lucrează în 
Siujba Intereselor celor mulți.

După terminarea rapoartelor a luat 
cuvântul tov. Belea Miron, secretarul 
F.N.D.. care spune:

Puterea guvernului de largă concen
trare democratică constă și în faptul 
că apreciază pe slujitorii statului ca pe 

colaboratorii săi, al căror cuvânt este 
ascultat. Se cere ca ei să-și desvoite 
spiritul de Inițiativă și simțul de răs
pundere contribuind prin munca lor 
constructivă la rezolvarea sarcinilor ca
re stau azi în fata poporului întreg. 
Munca creatoare în interesul consoli
dării democrației și refacerii țării, în 
condițiile specific de grele ale conse
cinței războiului fascist, este elementul 
ce stimulează toate categoriile sociale 
sociale pentru mărirea producției tn in
teresul celor ce muncesc, pentru crea
rea unor condiții mai bune de viată 
pentru tot poporul. Pentru realizarea 
acestor năzuinti, massele largi ale po
porului, în luptă cu reacțiunea, au a- 
dus la cârma tării primul guvern din 
sânul său.

După ce vorbește despre importanta 
prezentei conferințe, tovarășul Belea 
trece la aprecierea critică a rapoarte
lor, scoțând în evidentă lipsurile, slă
biciunile pentru a extrage învățăm’n- 
tele pentru viitar. Cele mai bune ra
poarte au fost cele prezentante de pre
torul din Deva și din Hunedoara.

Vorbind despre Armistițiu, tov. B'- 
lea spune că îndeplinirea Condlțlunilor 
sale nu sunt numai o datorie de ono
are a poporului român, cl și mijlo
cul pentru creerea condlțlunilor po
litice șl economice de refacere a țării.

0 provocare legionară la adunarea generală a 
sindicatului Metalo-Chimic Astra-Orâstie Y

Sindicatul metalo-ch’mic dela uzinele 
«Astra* Orăștle a lost convocat în 
ziua de 9 Nov. pentru'o adunare ge
nerală.

Scopul adunării a f st clarificarea 
situației întrucât o parte din membrii 
sindicatului au declarat că președintele 
sindicatului Ciurdărescu Toma, fost le
gionar, nu lucrează în interesul munci
torilor ci lucrează mână în mână cu di
recțiunea, — care este un cuib de legio
nari,—împotriva intereselor muncitorești.

A luat cuvâniul tov KleiD Ștefan de
legatul Uniunii Metalo-Chimice din Lu
goj care a vocbit despre Importanța 
zilei de de 7 Noemvrle pe care con
ducerea sindicatului a sabotat-o, nelrâod

Cetățenii din Ocr«a-Mureș 
inflerează atacul reacțlunli din 8 Nov.

In ziua de 15 Nov. a. c. a avut loc 
la Ocna Mureș o adunare publică la 
care au luat parte cca 1500 muncitori 
manuali șl intelectuali.

Deschizând ședința tov. Gălnaru Va- 
slle dă cuvântul tov. Dobrs Nic. din 
partea P.S.D. Tov. Roșea Teodor din 
partea Sindicatului M,xt, Lt. pandur 
Țăruș Vasile, tov. Șerbu Grigore și 
tov, Marian Drrghlclu din psrtea P.C.R.

Muncitorii cer dizolvarea partidelor istorice
— Urmare din pag. 2-a —

Ne luăm angajamentul ca să întărim 
Frontul Uoic Muncitoresc, chezășia vic
toriei poporului Român asupra rămă
șițelor fasciste I

Suntem alături de guvernul poporu
lui Condus de dl. Dr. Petru Groza, ga
ranția libertăților câștigate cu ajutorul

Constatând apoi pe baza rapoarte
lor o serie de greutăți tn munca apa
ratului administrativ, a căror origine 
renidă fie tn lipsa unei strânse cola
borări Intre organele administrative și 
F. N. D., fie în substituirea F. N. D.- 
ului în munca organelor administrative, 
tov. Belea propune remediul prin cola
borarea aparatului administrativ cu 
F. N. D., atât în problemele economi
ce cit și administrative.

In privința muncii educative pro
pune să se desbată în adunările du
minicale la cate teze referitoare la: re
forma agrară, armistițiul, realizările gu
vernului, stațiuni de mașini agricole, 
cooperative.

Pentru cooperative se va rezolva 
problema pr*n constituire de comitete de 
inițiativă, având în fruntea lor oameni 
cinstiți și cn mai mare popularitate, 
cari vor începe subscrierea acțiunilor.

In acest fel aparatul administrativ 
va îndeplini rolul său de răspundere 
politică, prin eliminarea izolării, înfăp
tuind o strânsă colaborare cu masele 
largi, în cadrul operei de interes ge
neral

Ținând cont de toate acestea, con
ferința va constitui o contribuție valo
roasă a aparatului administrativ în toate 
campaniile care totalizează sarcinile gu
vernului.

Metalo-Chimic Astra-Orăștie Y
nici o măsură pentru participarea Sln-
dicatului la meeting, așa cum fusese 
programat. In timp ce tov. Klein vor
bi a a fost întrerupt în repetate rân
duri de funcționarul Gherman Cornel 
cu provocări cari nu au încetat decât 
în urma intervenției tovarășilor Dancu 
și Borza cire l-au demascat în așa fel 
încât asistența a cerut îndepărtarea lui, 

lutre timp a fost adus în uzină aca
rul Groza beat, care susținut de lu
crătorul Boldor Nicolae a strigat lozinci 
șovine.

După ce s'a rtstabil t liniștea a luat 
cuvântul Borza Gheorghe care a de
mascat pe președintele sindicatului care 
lucrează mână în mână cu direcțiunea

Toți arată încercările"™acțiunii de a 
răpi libertățile șl drepturile clasei mun
citoare și"a poporului întreg.

Flecare în numele organizației din 
care face parte, ișl ia angajamentul să 
nu înceteze lupta până când nu vor fi 
disolyate toate organizațiile fasclsto- 
rcacționare Iar șefii lor «istorici* ares
tați șl trimiși în judecată pentru sân
gele vărsat.

Armatelor Roșii și vom lupta din răs- 
put-ri pentru unitatea noistră și pen
tru mărirea producției, ajutând efortul 
guvernului în continuarea operei de re
construcție a patriei noastre democratei 

Nici o pedeapsă nu esie prea ma’e, 
pentru cel cari au făcut să curgă sân
ge nevinovat în ziua de 8 Nov. 1945.

Populația comunei 
(rlstur-Hunedoara 

manifestează contra reattluni
Întruniți într’o adunare publică lo

cuitorii comunei Cristur își manifestă 
ura contra huliganilor provocători aten
tatului din 8 Nov. la București.

Se solidarizează în jurul guvernului 
democratic Dr. Petru Groza și cer gu
vernului disolvarea organizațiilor «Isto
rice* cu caracter fascisto-reacționar și 
pedepsirea exemplară a vinovațllor.

Adunarea a votat următoarea

MOȚIUNE:
Noi locuitorii comunei Cristur, mun

citori, meseriași, intelectuali și plugari 
luând cunoștință de atentatele criminale 
puse la cale de bandele reacționare și 
restul lepădăturilor fasciste de sub 
conducerea lui Manlu șl Brătlanu îm
potriva poporului, în ziua de 8 Nov. 
a. c. înfierăm cu toată energia și ce
rem cu toată hotărîrea arestarea ime
diată șl pedepsirea tuturor vinovaților 
în frunte cu Maniu șl Brătlanu șl des
ființarea partidelor «istorice0 care sub 
firma lor ocrotesc și adăpostesc bestiile 
fasciste, resturile gărzii de f er, crimi
nalii antonescleni care prezintă o pri
mejdie pentru democrație.

' I 
împotriva intereselor muncitorimii.'To- 
varășul Buciumau Ion îi aduce acuzlri 
în acelaș sens.

Tovarășul Moranclu arată că imub- 
citorimea nu poate merge pe drumul 
ei adevărat până când nu Înlătură din 
sânul ei uneltele reacțiunil și cere pre
ședintelui să recunoască faptul că na 
le mai reprezintă interesele.

Au mai luat cuvântul tovarășul Borza 
în legătură cu tabelele de disponibili
tate cu cari președntele nu a căuta 
decât să pună lucrătorii pe drum.

In cele din urmă s’a căzut de acorc 
că adunarea să primească demisia Co
mitetului. S’a numit în acelaș timp « 
cc misiune de cinci muncitori care sJ 
verifice activitatea vehiuiul comitet 
după care urmează să se convoao 
o nouă adunare generală pentru ale 
gerea noului comitet.

lată și concluziile comisiei de veri 
ficare:

Direcțiunea se compune dlntr’ui 
fost cuib de legionari, format din: Dli 
log. Plăcintaru, Ing. Grecu, Gh. Petri 
șor, R. Dlnică, C. Dinculescu, Stoic 
Eugen, Bejan Ovidlu șl Secărea Corio 
lan, fost primar în timpul d.ctaturii an 
tonesciene.

Iată deci care sunt elementele cai 
susțineau și puneau la cale provocă 
rile șl sabotajul.

Muncitorimea conștientă nu va în 
ceta lupta până când asemenea ele 
mente reacționare nu vor I înlăturat 
și puse în situația de a nu mal s.a I 
calea luptei unui întreg popor pe*itr 
refacerea economică, pentru o viață mi 
bună șl un viitor mal luminos.
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Omenirea Mue să aibă o pace permanentă

a declarat Președintele Truman
Până acum au sosit 8.000.000 

kg. bumbac din (1. R. S. S.
WASHINGTON. La conferința 

de pressă de luni, Președintele 
Truman, a făcut următoarea de
clarație răspunzând la întrebările 
cu privire la Palestina, Java și

D. Etheridge primit de M. S. Regele 
și de D-l Dr. Petre Groza

New- York (Radio). D. Mark 
Etheridge reprezentantul perso
nal al D-lnt Byrnes secretarul 
departamentului de Stat a sosit 
Luni la Buurești. După ce a 
luat contact cu reprezentanții 
americani, a avut o întrevedere 
de o oră cu reprezentantul so 
vletfc al Comisiei Aliate de Con
trol în Românio

București (radio). După între
vederea avută cu membrii mi
siunii americane din București, 
d. Etheridge s’a deplasat la 
Sinaia unde a fost primit de 
M. S. Regele Ml hau Seara îna
poi nda- se la București d. E?h - 
rldge a avat o intreved. e cu 
d. Kaftaradze, Ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București. 
In cursul dimineți de Miercuri, 
a avat o întrevedere de două 
ore cu d. Gh. Tătănscu Vice- 
presedlntelJ Consiliului de Mi
niștrii și Ministrul Afacerilor

Guvernul Grec a demisionat
Atena. — Guvernul elen în 

' n!e cu Kan lopulos șt a dat 
demisia. Rege tul Greciei, Mi
tropolitul Damas 'h n s a ccn- 
v. cat :m- i t pe fostul p- mier 
i o conf r nță pentru a is uta 

uația din tară. Ambas dorul 
b itanic la Atena a avut o lu^gă 
i.ifrev dcre cu Regentul.

150 MILIARDE LEI
pentru refacerea drumurilor

In continuarea operei de refacere 
• tării, Ministerul Comunicațiilor 
ji-a propus definitivarea unei re
țele de drumuri de 225 km. reface
rea in lemn â 3 000 m. I. poduri 
distruse și definitivare a Încă 3.000 
m. 1. poduri. Deasemenea a com
plecta 100 km. pavaj pe șos. Bucu
rești—Oltenița, București Mizil și 
București Giurgiu și Cluj—O adea 
Prin acoperiri asfaltice, Îmbunătă
țirea de drumuri asfaltate

Totalul sumelor acestor lucrări 
•ate de 150 miliarde lei.

Persia. «Omenirea trebue să aibă 
o pace permanentă și trebue să 
profite de prilejul ce i se oferă 
căci altfel, alternativa este distru
gerea totală'.

SOFIA. Postul de radio Sofia 
anunță că în toată țara din nu-

Străine Iar la orele 12 a fost 
primit de dl. Dr. Petru Groza 
Președintele Consiliului de Mi
niștri.

Gen. De Gaulle formează 
noul guvern frsncez

PARIS. Generalul de Gaulle a 
început tratativele pentru formarea 
unui guvern compus din cele trei 
mari partide.

PARIS. Ministerul de Interne 
a dat un ccmumcat că nici o ma-

Un an dela decorarea Diviziei 
TUDOR VLADIMIRESCU

Ziarele relevă Împlinirea unui an 
de când Divizia de Voluntari Pan-

Regental Damaschino o în
sărcinat pe d Tcmistocle Sofu- 
1‘ cu formarea noului Guvern.
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• LONDRA, Brigada evreiască din nrmaia britanică a hotărât să dcclsre gieva foamei 
In semn de protestare pentru atitudinea autorităților britanice asupra evenimentelor din Pa~ 
lestln < Greviștii Ișf îndeplinesc in acelaș timp țcrvicln.

• MOSCOVA. Autorității' militare aliate . u anunțat că Dunărea este acum naviga
bilă din Germania până în Marea Neagră.

• BERNA. 20 0<i0 lucrători indieni din industria de bumbac au declarat grevă în semn 
de simpatie pentru indonezieni,

• 1EW-YORK. Dela 1 VII. !<?l0 - 1 VII. 1945, Statele Unite ale Americel au cheltuit 
cu războiul 521 miliarde dolari.

• î EW vO?K La Detroit se așteaptă răspunsul Campaniei General Motors la pro
punerea sindicatelor, ca actualul conflict să fie supus arbitrajului.

* LONDRA. Se așteaptă ca d-l Attlee, să facă în camera comunelor declarații cu pri
vire .a recentele întrevederi avute la Washington cu privire la controlul energiei atomice

• NEW-YORK. Guvernul Cehoslovac a hotărât să naționalizeze 1800 întreprinderi si 
uzine.

• LONDRA. Din Java se anunță cft situația din Java s’a agravat. Un post clandestin 
de radio care se afle in mâna indonezienilor a declarat război Mare! Biit^il.

• 1 ONDRA. Guvernul portughez a reînființat cenzura absolută a presei după ce a 
anunțat că în alegeri a învins Salazar

Până acum au sosit din Unîu-
bw ni i ■■lii—ignan—m

Pierderi Engleze în Java
Batavia. — Pierderile engleze 

de la începutul ostilităților sunt: 
85 morți, 296 răniți și 172 dis
păruți.

Rezultatul alegerilor din Bulgaria

nifestație publică uu va fi tolerată. 
Comunicatul adaugă că organiza
țiile politice nu trebue să agite 
spiritele în momentui când aduna
rea constituantă aleasă liber, dis
cută chestiunile Franțe.

d ri „Tudor Vladimirescu" a primit 
din partea Comandamentului Su
prem Sovietic denumirea de „De- 
bre in“. Se știe că această Divizie, 
prin acte de eroism, prin jertfe, 
prin împlinirea unor misiuni înalte, 
a luet parte la cucerirea orașului 
Debrețin care fusese puternic for
tificat de Lupele liitleriste și hor- 
tiste, înlesnind isgonirea și exter 
minarea cu un ceas mai devreme 
a cotropiinrilor fasciști, 

nea Sovietică 8 vapoare cu cca 
8.000.000 kgr. bumbac puf. Dîn 
acestă cantitate s’a distribuit spre 
prelucrare filaturilor în cele 5 
tranșe cantitatea de 5.500 000 kgr. 
restul fiind în curs de repartiție. 
Firele țărănești au fost distribuite 
țăranilor cu prilejul colectării ce
realelor, tutunului și ale colectării 
bumbacului indigen.

mărul total al alegătorilor de 
4.500.000, au votat 3.862 492, 
adică 86°/o'. Din aceștia, au votas 
pentru Frontul Patriotic 3,407.350, 
adică 88.2°/o.

Noul parlament bulgar se va 
întruni săptămâna viitoare.

i
La închiderea ediției

Noul guvern francez
a fost format
PARIS. Noul Guvern Francez 

prezidat de generalul de Oarde 
are 21 membri, cu unul mai pu
țin decât ultimul guvern. Tradi
ționalele Ministere: A >r, Marină 
ș> Război, cu fost înlocuite prin 
două în cere unul va pui ta r.u 
mele de Ministerul Armatei și 
a tul Miriște rut înarmării. Mi
nisterul Prizon or lor și D p<r- 
taților a fost suprimat Ministe
rul Aprovizionări o fost conto
pit c t Ministerul Agriculturii. 
Ministerul Em granțllor a deve
nit Mi dsterul Populației.

Comuniștii de{in Ministerele.: 
Inarmurli, E cn nu , Producției 
industriale șl Muncii.

Noul guvern francez cuprind : 
5 social tști, 5 cimunișțf 5 r - 
pubiicani, l moderat ș 3ttch.i- 
cieni

325000 muncitori
din uzinele General

MotiM au declarat grevă
NEW-YORK (radio). 325.000 

muncitori au declarat Mietcun 
grevă la uzinele General-Motors. 
Hotărârea sindicatelor de a de
clara grevă s’a luat în urma eșe
cului negocierilor pentru acorda
rea unui spor de salarii de
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