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Bătăliei reconstrucției 
’e^te bătălia muncitorilor, 

Ef*țăranllor,  tehnicienilor, in
ginerilor, intelectualilor, 
întreprinzătorilor, a tutu
ror acelora ce voesc să 
creeze o Românie mai fe
ricită, o Românie liberă, 
puternică și independentă.

Din raportul politic al C.C prezentat la 
Conferința Națională a P.C.R*
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re ANDREI PĂTRAȘCU 
membru tn C. C. al P. C, R.Conferința Națională a Partidului Comunist Român a stabilit ca sarcină 

de bază lupta pentru refacerea economică a țării.
Era elar că fără a stabil! precis arumul pc care trebue să meargă refa

cerea economică a țării, nu pulea fi vorba de îndeplinirea acestei sarcini. Greu
tățile mari economice In cari se sbat actualmente toate țările smulse din ghta- 
rele fascismului, cu pus la ordinea de zl prebema redresării economice a 

acestor țări.
Nu poete fi concepută opera de refacere fără normalizarea trai sparturi

lor. Oricâte succese s’or obține pe tărâmul măriri producției în diferitele părți 
Qle țării, fără buna funcționare a transporturilor, succesele acestea r u pot con
tribui la îmbunătățirea situației econcmlce. Nu întâmplător atențiunea Confe
rinței Națicrale a Partidului Comunist Român a fost îndreptată spre norma
lizarea transporlur lor. Din copul tocului era necesară asigurarea ccmbustlbl- 
lalul. De aceea In raportul prezentat de tov. Gheorghiu- Dc], este pusă pro
blema r dlcârll producției de (cibt.nl ca pi m jalen In rpna de refacere a 

țdrIL
Organizației de partid din Valea fiului l-a căzut această sarcină de 

onoare încredințată de Cerferlnfă de a-și concentra toate puterile pentru a 
îmbunătăți producția de că buni de pe Valea Jiului. Rezoluția votată de con
ferința Regionalei P.C. R. din Valea fiului f nlă In luna August a c, a sta
bilit măsurile obiective necesare unei îmbunătățiri în ceea ce privește mărirea 
/•roducțlei de cărbuni.

Felul cum era administrat acest sector otit de vital din punct de ve
dere economic, na dădta posibilitate măririi prcdncțlti.

Sabolaful fostei conduceri reacționare
ce privește aprovizionarea cu unelte 
technice, a adus la scăderea producției.

Cu toate succesele comuniștilor din 
Valea Jiului, cu țoale succesele mobi
lizărilor patriotice în ceea ce privește 
mărirea preducțle’, cu tot eroismul mi
nierilor, această acțiune de sabotaj a 
conducerii a reușit să ducă la scăde

rea producției cu peste 60%.
Tot ce este sincer, democrat, în țara 

aceasta, muncitori, ț^raD1, intelectuali 
cinstiți, nu puteau să privească nepă

Tov. ANDREI PĂTRAȘCU
Conducerea Societății „Petroșani" 

compusă din elemente d șmănoasc de
mocrației, dușmănoase actului dela 23 
August, a s-botat în mod conștient 
mărirea produce! de căibunl.

Prin îrfometarea sistematică a mun
citorilor, prin sabotarea măsurilor tei h- 
nlce, pi In Introducerea haosului în ceea

Cu ocazia târgului din Debrețin

Ardelenii pot talăto i fără pașaport în Ungaria
Ziarul „Vilagossag" din Cluj reproduce telegrama Ministerului de 

Rnterre către prefectura județului referitor la condițiile în cari locuitorii 
din Ardeal pr t vizita târgul din Debrețin (Ungaria). Dlspozițiunlle sunt 
următoarele:

Pentru locuitorii d n Ardeal se permite trecerea frontierei cu legi
timație eliberată de chestuiile de poliție respective. Aceste legitimații 
•unt vale bile 8 zi'e pet tru vizitatori și 30 zile pentru cei cari participă 
la Expoziție.

Au*oturi«me  șl camioane vor putea frece peste graniță numai cu 
autorizație sprcia'ă eliberată dc prefectura județului.

Nu pot fi tre ute mărfuri peste graniță decât cele calificate ma
terial pentru târg de carne a de industrie și comerț.

Militarii și funcționarii publici ru vor putea participa la târg. Dea- 
aemenea ru vor pu < participa acela cari sunt cunoscuți ca fasciști și 
fOviniști. Pârtie păr ți, ji vizitatorii sunt obligați ca la reîntoarcere să 
prezinte autr izația primită cu sigiliu târgului.

Chesturile și Comisariatele de poliție rămân responsabile pentru 
executarea dlspoz? lunilor în mod special pentru cele privitoare ia 
excepții.

Această dispoziție a Ministerului de Interne face posibil ca, — după 
cum a promis d. Dr. Petre Oroza la conferința U.P M. d’n Târgu-Mureș 
— locuitorii din Ardeal să-și prată vizita rudele și ci noștirțele din Un
garia.

rători a'eas’ă acțiune dușmănoasă po
porului din partea direcțiunii Societății 
„Petroșani". Toate încercările acestor 
dușmani ai poporului de a provoca o 
grevă a min.ltoribr mineri din Valea 
Jiului au dat greș. Org .nlzațiile de Par
tid din Valea Jiului printr’o muncă de 
lămurire zi de zi, au reușit ră mobili
zeze pe loțl muncitorii în Front Unic 
împotriva direcțiunii sabotoare și cu 
toate lipsurile mari economice au susți
nut acțiunea Guvernului pentru mărirea 
producției si au respins cu hotărâre 
șoaptele reacțlunil și ale dușmanilor 
poporului, care irst’gau la grevă. In 
luna August anul acesta când la un 
moment dat muncitorii minieri au ră
mas și fără bucățica de pâine datorită

sabotajui conștient al direcțiunii, a fost 
proba de foc a hotărârii, a voinței mun
citorilor de a-și apăra libertățile cu- 
curite în 23 August. In adunarea aceea 
unde Ii s’a adus la cunoștință minieri
lor că nu vor mai primi bucățica de 
pâine, răspunsul lor a fost că mai bine 
sunt h tăfâții să piară cu toții de foame 
în mină decât să re preteze la îndem
nul reacțiunii care vrea tu orice preț 
să stârnească o grevă în Valea Jiului.

Hotărârea lor de muncă nu putea 
să rîmână fără rezultat. Sesizate Sin
dicatele, Confederația Genarală a Munci, 
cu ajutorul Guvernului, sabotorii dini 
fruntea Societății .Petroșani" au fost) 
izgoniți.

Noua conducere și-a inaugurat insta
larea prlnrasfgurarea'minimului de trai 
necesar^muncitorilor minieri din Valea 
Jiului.! Efectedele sih mbăril u’au în
târziat căâ>e arate. A doua zi după 
schîmbarcaXonducerii societății „Pe 
troșani“, producția s’a ridicat cu 1CC0 
tone’’pe zi.. Nici n’au ajuns la desti
nație îmbunătățirile preconizate de 
noua conducere și producția este 
în contiruă creștere. Astfel în ziua 
de;26 Ncv.fproducția a fost de 7100 
tone față de 32CO-32O tenerredia 
zilnică în ultimele luni.

Așa cum în zilele grele sabotați din 
toate părțile minierii Văii Jiului au do
vedit atașamentul lor Guvernului de 
Concentrare Democratică, libertălilor 
câștgate la 23 August, după conduce
rea conducerii societății Petroșani, ca 
un sirgur om ș!-au luat arg jamentui 
ca să folosească condlțiunile favorabile 
spre a asigura combust bilul necesar 
transporturilor șl punerii în funcțiune 
a industriei grele a țării.

Minierii din Valea fiului sl au luat 
angajamentul față de întreaga clasă 

— Continuare fri pagina 2. —

■

Delegații P. C. R., P. S. D. și C. G. M
au hotârlt să ducă fapta

muncitoare în cadrul

BUCUREȘTI. — Reprezentanții 
Partidului Comunist, Partidului So
cial Democrat precum și ai Con
federației Generale a Muncii din 
România 
gionalei 
care cei 
au votat 
cerut:

— Consolidare ! uniți ții dc ac
țiune a clasei muncitoare.

s’an întrunit la sediul Re- 
Rm urești a P.CR. după 
peste 1 (;()0 reprezentanți 
o moțiune prin care s’a

pentru unitatea clasei 
F. U. M. șl C G. M.

— Refacerea țării și
— Desăvârșirea regimului de

mocrat.
Delegații celor două partide și 

ai Confederației Generale a Muncii 
au liutârlt mobilizarea tuturor for
țelor clasei muncitoare pentru rea
lizarea acestor deziderate și-și iau 
angajamentul să ducă lupta hotă- 
rîtă pentru unitatea clasei mun- 
cifoaie în FUM și C G M

cibt.nl
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ZORI NOI

Toate organizațiile femenine din județul 
Alba au aderat la programul 

Congresul Internațional al femeilor
Femeile au primit cu mare entuziasm 

apelul de înfrățire in lupta pentru pace, 
libertate și democrație trimis de femeile 
franceze. Răspunsul a fost organizarea 
Congresului Internațional al Femeilor, 
unde se pon bazele Mlșeăril Mondiale 
Femenine.

Femeile din Alba lulia își dau seama 
le importanța a:estui mare eveniment, 
:oosiderându-l ca un pas hotârîtor 
aentru viitorul lor șl al copiilor lor.

In ziua de 18 Noembrle au orginl- 
:at o mare latrunire la care au parti- 
Spat toate organizațiile femenine din 
Klba lulia pentru a diseuta programul 
Zoagresulul și a adera la el.

Prietena Ana Alberti, deschizând șe- 
llDța salută prietenele care au răspuns 
i apelul Uniunii Femeilor Antifasciste 
litre toate organizațiile ca să-șl însu- 
jeiacl programul, astfel ca delegatele 
Arii noastre la Congres sâ reprezinte 
itr’adevlr marea massă a femeilor din 
țomâ'ta.

Se alege apoi uu prezldium care 
iste format din: D-na Ciuleanu, direc- 
oare liceului de fete, ca președintă, 
poi D-nele Georgeta Velican, din pir- 
ea Societății Principele Mlrcea, Zshi- 
ia Munteanu, d o Partea Reuniunii Fe- 
aeilor Române, Gețea și Col. Codor- 
ea, din partea Crucel R >ș i, D na Col. 
îlnza și subprefect Mjcea din partea 
Jnlunii Femeilor Ant fasciste.

Luând cuvântul D-na Ciuleanu svioe 
â programul Congresului dovedești 
maturitatea femeilor care plșesclafău- 
Ires unul vieți mi, I bi.e, demne pen- 
ru ele și copi i lor.

D-na Zthirln, preș dința Reuniunii 
-ilor P imâne «ub'inlază d ?rinți 

Bmeilor uc a hpia pr tru drepturi ce- 
Sținestl egal* * cu ale blrbati.lul, spu- 
âad :,q. I b erc câ ■■rgWiizața pe ure 
i rtprtwM sutfjt cu • tu ' »m ’a 
•’-g-H-;; C gr sulul Mondial dda 
’aus.

Școala din Ucran.1 a ajins In anii de pu- 
!re sovietică la o mire înflorire. Ucraina s’a 
an’f< rmat Inti’o țrră fără snalfabeț', In una 
In cele mai înaintate șl cu te republici din. 
niunea Sovietică. Dacă In anii dinainte de 

’.viluție numai 1/5 din copil făcea parte din
m.lrul elevilor de școală, puterea sovietică 
deschis larg In fața oamenilor muncii ușile 

tolilor secundare și superioare.
Să aducem ca fplldă câtefa cifre In anul 

:olar 1913—14 aveam In total 19568 școli. 
In care 18.775 primare. 341 secundare ne- 
implecte și 452 secundare. In acelaș an 
■au 1 milion 678 mii elevi, din care partea 
ivârșitoare (aproape I 5 milioane) erau In 
:oală primara.
Cu totul alt tablou avem In anul școlar 

MO—41, In ajunul războiului. Numărul șco- 
9 față de epoca dinainte de revoluție, a 
escut >a 29.314. Dar această sch'mbare nu 
a numai cantitativă, ci șl calitativă. Dacă 
anii dinainte de revoluție tipul dominat

• școală era școala primară cu 3 ani de 
ndil, In timpul sovietic tipul dominat este 
sala secundară cu 7 10 ani de studii.
In școlile sovietice din Ucraina au învățat 
■inte de războia peste 6 milioane de copti 

înseamnă că contigentele d» școlari 
iu mărit in a-eștl ani la orașe de 5,5 ori, 
r la sat’ de 30 de ori
Am dărâmat căsițele in care se aciuiau 
linte de rțvolițl? școlile șl am construit ia

D-ra G:Velican, pre» dința 
>'‘"Jciăpi P.-inr.p-le vntbeș'e
3fre al ele de pre prob em.i copilului, 
a:e mal mult ca oricând trebue să 

formeze centrul preocupărilor noastre, 
pent u a face din el cetățerii cinriiți 
și sănătoși si statului democrat de 
mâine. Societatea Principele Mlrcea se 
solidarizează cu programul Congresului.

D-na Gețea vi ibeș'e din partea 
Crucii R »șii, care dorește cea mal 
strânsă colaborare cu U F.A R și aderă 
ci mult entuziasm la programul și ho- 
tărîrile Congresului.

Din partea U. F. A R.-ulul, prietena 
Elena Pantellmon vorb ște desp e lupta 
femeii în trecut împot iva r« ginurilor 
care nu au făcut de cât să o asup
rească Luptând pentru democrație fe- 
meea și-a cucerit dreptul la o viață 
mal bună ca mamă, muncitoare și ce- 
tățeană. Ea este chrmită astăzi să par
ticipe la viața pub Ică, să lupte pentru 
a asigura un viitor bun copiilor ei îati’o 
Româale liberă, democrată și Indepen
dentă. Participând la Congresul dela 
Paris ea va aduce contribuția ei în 
stabilirea unei păci trainice, aslgurân- 
du-și astfel căm nul și țara împotriva 
unui nou războlu.

La sfârșitul ședinței după alegerea 
Comitetului de in ț atlvă de aderare la 
Congres, fo-mat din reprezentantele tu
turor organizațiilor s’a votit următoarea

Moțiune
Noi femeile din Alba lulia, întru-

înființarea Cont. Superior al Economiei Naționale
In baza unul jurnal al Consili

ului de miniștri, pe lângă Președin
ția Consiliului se înLInț ază Con- 
s lini Superior ai Economiei N. țio- 
nale.

Noul orgi.n'sm Fre următoarele 
atrib țiuni: propune Consiliului de 
ml.’.trl măsurile necesare penbu 
coordonare» într. gel activități a 
departamentelor cu caracter eco- 
ii m i t. iar șl so ii'; propune 
prog-înie, planuri, măsuri etc , în 
vederea Into mirii planului general 
economi ; avizează nsupr proec- 
lelor de onvenții internaționale cu 
cara Ier economic, f nanclar sau 
social; urmărește și controlează 
executarea planurilor șl măsurilor 

nindu-ne în ședința din 18 Noem- 
brie, ascultând expunerea asupra 
programului Congresului Mondial 
Fcmeniu care va avea loc la Paris 
și luând cunoștință de problemele 
ce se vor discuta acolo, aderăm 
cu tot sufletul la acest program și 
ne luăm angajamentul să luptăm 
pentru a pune în aplicare hotărî- 
rile care se vor lua cu aedaslă 
ocazie.

•
Organizația U.F.A.R.-ului din Alud, 

Uioara, Teiuș, Z atna au trimes dease- 
menea moțiuni prin care își exprimă 
bucuria de a ad*ra  la programul Con
gresului Mondial care se va întruni 
luna aceasta la Paris.

Delegația femeilor din România 
care a-st plecat la Paris pentru a lua 
parte la conferință este compusă din: 
Dr. Medeea Nlculescu, președinta de
legației, Ana Pauker, Eugenia RâJă- 
ceanu, Alexandrina Mlrcea, Elena Ll- 
vezeanu, Elena Stota, Mlhaela Manase, 
lleș Borlșki, Ellsabeta Varga, Mia 
Jileș, Floarea Pândele, Alexandrina 
Predescu, Marla Mlhalcea șl Marta 
Morarii.

obligatorii luate în baza propune
rilor sale.

Nici un proect delege cu carac ■ 
ter economic, financiar seu social 
nu va p tea fi supus Consiliului de 
miniștri fără avizul prealabil al Con
siliului Superior al Ec. Naționale.

Consiliul este alcătuit din ; ministrul 
Industriei și comerțului, ministrul f nan- 
țelor, ministrul agriculturii șl domenii- 
1 > , ministrul minelor ți petrolului, mi
nistrul muncii, min'strul comunicațiilor 
și m nistrul cooperați i și guvernatorul 
Băncii Naționale a României.

Vor putea fi numiți deasemen’a, dr 
către Președinția Consiliului d<*  mi
niștrii, la prnp nerca Consiliului Supe
rior ai E onomlei Naț;on le, 5 până la 
9 membri din tehnicienii cu pregătire 
de specialitate.

Angajamentul minerilor 
din Valea Jiului
— Urmare din pag. 2-a — 

muncitoare, față de întregul popor ro
mân, că până la s'ârșltul acestui an 
să mâreasta producția dela 320-3300 
tone pe zi, cât au tăcut în luna August- 
Septemb ie la 6300 6500 pâ să la sfâr
șitul anului, deci cu peste 100*.

Așa înțeleg muncitorii minieri să răs
pundă bandelor teroriste ale Iul Maniu 
șt B ăfiatiu care încearcă să atace li
bertățile câștigate cu atâta sudoare de 
sânge de muncitori șl minieri, de în
treaga clasă m incitoare din România 
și de întregul popor.

Minierii dela Lupeni care au sângerat 
sub gloanțele trădătorului Maniu, nu vor 
permite niciodată atingerea drepturilor 
lor. Răspunsul lor la aceste acte de te
roare este încordarea șl mai mare a 
sforțărilor lor pentru mărirea produofieL

Conștiențl de importanța respectări 
acestui angajament, conștienți de impor
tanța pe care o prezintă cărbunele fn 
opera de refacerii a țării, minierii din 
Valea Jiului sunt hotărâți ca să-și ținll 
angajamentul cu orice preț.

Privind rezultatele obținute în scur
tul interval dela schimbarea conducerii, 
există temei că acest angajament vi 
fi realizat.

Rolul organizațiilor de partid din Va
lea Jiului în mub'lizarea muncitorilor 
în Front Unic pentru îndeplinirea an
gajamentului luat, este covârșitor.

Nu este întâmplător că aproape to
talitatea echipelor de șoc care s’au dis
tins în mărirea producției, sunt oom- 
puse in marea majoritate a lor din mem
bri al Partidului Comunist.

Faptul acesta a'ată justețea liniei Par
tidului nostru întărită șl adâncită de 
Conferința Națională.

Succesele de până acum obținute 
de organizația de partid din Valea 
Jiului în direcția măririi producției, coos- 
tltue o giranțle a îndepliniri angaja
mentelor luate.

INSTRUCȚIA PUBLICĂ
In Republica Sovietică Socialistă Ucraineană

PAVEL TÂC1NA 
academician, Co-nbar al poporului la Instrucția public» a RSS Ucrainene

timpul puterii sovietice aproap? 7 mll de clă
diri minunate de școala cu clase spațioase, 
luminoase și confortabile, cu cabinete, săli. 
Școlarii noștri înainte de războlu erau com
plect as'gurați cu manuale și materialele di
dactice. învățătorii alcătuiau o armată enorma 
(aproape 238 mii) de specialiști calificați.

A crescut mult și rețeaua școlilor superioare 
din Ucraina In ajunul Războiului de Apărare 
a Patriei aveam U8 de școli superioare cu 
peste 126 mii de studcnțl.

S'a perfecț anat neasemănat și însăși acti
vitatea educativă — Instructivă din școli șl 
din instituțiile de învățământ superior, meto
dica șl conținutul ei. Școlile sovietice au edu
cat numeroși profesioniști de înaltă cultură, 
complect pregătiți pentru activitatea practică 
șl crea’oare

Agresiunea perfidă a Germanici hitleriste 
asupra țării sovietice a cauzat poporului uc
rainean suferințe făiă seamăn. Numai fn s’s- 
temul de instrucție publică a Ucrainei sovie
tice pagubei - aduse dc Invazia dușmană se 
socotesc la 1 miliard S69 milioane ruble. Aii 
fost comple t distruse peste opt mll de clă
diri d_> școli. A fost aruncată In aer clădirea 

minunată a Universității din Kiev, construită 
după proectul celebrului arhitect Bercttl 
Universitatea din Kiev — este cetatea culturii 
ucrainene, de ea sunt legate multe amintiri 
ale poporului ucrainean.

In această universitate au lucrat șl: au creat 
remarcabilii noștri profesori-savanțl, al căror 
nume au ocupat un loc de cinste Intre oameni 
de științe șl arte La Universitatea din Kiev 
a lucrat un timp ca profesor cel mal marc 
poet al Ucrainei, Taras Șevcenco, care fn 
zilele fără lumină ale absolutismului monarhic 
din Rusia, proorocea viitorul fericit al poporu
lui nostru.

De mâinile dușmanului au avut de suferit 
deasemenea vechile universități ucrainene din 
Uarkov ș1 Lvov.

Fasciștii au prădat șl au distrus cabinetele 
școlare șl universitare, laboratoriile. bibliote
cile, au ars zeci de ml1 de cărți și manuscrise 
de marc preț.

Dar dușmanul sălbitec nu s’a mărginii să 
distrugă numai valorile materiale I i a urmă
rit să distrugă moralicește șl fizicește pe in
telectualii noștri sovietici, In primul rând, pe 
profesorii sovlet'cl și tineretul poporului, in

tenționând să prefacă poporul ucrainean fn 
sclavi supuși ai lui. Dorind să se așeze pen
tru totdeauna pe pământul nostru, el a tins 
la distrugerea ulterioară complectă a popo
rului nostru ucrainean și a culturii sale.

Dar popoarele sovietice, legate prin priete
nie frățească, s’au ridicat pentru apărare*  
drepturilor, a libertății, cinstei și Independen
ței lor. Armata Roșie a Izgonit hoardele bar
bare de pe pământul Uniunii Sovietice șl, ’ 
împreuna cu al/ațll, a dislrus fiara fascistă In 
propriul Iul bârlog.

In Ucraina are loc astăzi cu un avânt de
osebit refacerea școlii sovietice. In băncile 
școlilor s’au așezai milioane de copii. In and 
școlar curent funcționează deja 27.246 șoM 
primare, secundare — complecte șl necom
plecte — cu un contlgent de aproape cind 
milioane de școlari. In școlile Ucrainei luc
rează deja peste 200 mii de învățători

Renașterea școlii sovietice nu se reduce 
numai la refacerea clădirilor, cabinetelor 01 
bibliotecilor distruse. Noi ridicăm totodată 
nivelul învățământului șl educației școlarilor, 
căci un timp destul de îndelungat — tot tim
pul ocupației — școala Ucraina n'a funcționat 
de loc șl acest timp trebucștc recuperat. Noi 
încă n’ant atins nivelul dinainte de războit^*  
dar toată societatea sovietică, pedagogii șt 
elevii sovietici sunt plini de încredere nestră
mutată că toate efectele războiului vor fi fn 
timpul cel mai scurt lichidate In întregime.
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Mare Adunare Plugărească la Deva 
Dl Dr. Petru Groia Președintele Consiliului de Miniștri 
șl Președintele Frontului Plugarilor va ține cuvântul

In ziua de 2 Decemvrie Comitetul Județean Huneioar» al Frontului Plu
garilor organizează o mare adunare plugărească la care va lua cuvântul Dl. 
Dr. Petru Groza Președintele Frontului Plugarilor.

In vederea acestei adunări Frontul Plugarilor a lansat următorul manifest:

Frontul Plugarilor s’a născut din suferințele da nelndurat pe care le-a 
adas asupra Întregului popor guvernele criminale ale partidelor N. Ț. și L. con
duse de Manlu și Brătianu, dușmani de moarte ai plugărimli. Aceste Givarne 
în slujba moșierilor și a cămătarilor ne-au Împins în cea mii mare mizerie. 11 
țara noastră bogată am cunoscut foametea, teroarea jandarmilor șl notarilor 
rescțbnari, am ajuns cerșetori In satele noastre seserate de boli șl stăpânite de 
neștiință și întuneric.

12 ani de zile duce Frontul Plugarilor lupta neînfricată pentru pământ, drep
tate și libertate, lupta pentru bunăstarea șl fericirea plugărimii.

In acelaș timp Manlu șl B ătlanu au pregătit calea dictaturii a lui Carol 
contrbalnd opal șl la înfăptuirea dlctatur.l leglonare-antonectene.

Cu învoirea tăcută a lut Minlu prin dictatul de la Vlena au raDt tn 
două Ardealul adâncind astfel prăpastia Intre pap arul român și maghiar — 
pentru a nu putea lupta cu forje unite împotriva hitlerlsmului tâlhăresc și a 
bandelor lor. Manlu și Brătianu, împreună cu clica de moșieri, de renlieri-cămă- 
tari șl legionari nu s’au multnmit cu rcbia națională în care au imp as între- 
Snl nostru popor — dar au ajutat ca tara să fie târâtă la abatorul hitlerist, în 
războiul anti-sovletic împotriva Intereselor tării — 500.000 da plugari au plătit 
cu viața că s’au lăsat înșelat! de Maniu. 700.000 de oameni a pierdut poporul 
român în urma politicei trădătoare a lui Maniu-Brătianu.

După 23 August 1941, când cu ajutorul Armatei Roșii am câștigat llber- 
tea și am început lupta pentru a asigura regimul democratic drepturile și In
dependenta tării clica dușmanilor poporului in frunte cu Maniu șl Brătianu au 
continuat politica lor îndreptată împotriva Intereselor podorului ca reprezentanții 
plugărimii, fruntașii Frontului Plugarilor să participe la primele guverne Sănă- 
tescu, pentru a introduce criminali de război încercând astfel să împiedice de
mocratizarea tării.

Au sabotat îndeplinirea condițiilor Convenfiunei dj Arm’stijiu pentru a ne 
compromite fată de Uniunea Sovietică care alât de generos ne-s ajulat în lupta 
împotriva hitlerismului și care și astăzi ne ajută cu alimente șl materii prime.

Au trimis în Ardealul de Nord bande de ucigași șl jefuitori a lui Maniu 
pentru ca dând fo: satelor și măcelăiind populația maghiară pașnică să pro
voace dezordine primejduind reintegrarea acestui teritoriu în patria noastră. Prin 
miniștri sobotori Hudțâ și Leucuția și ceilalți lachei al lor Manlu șl Brătianu 
după ordinul moșierilor au împiedecat reforma agrară p’nă la 6 Martie — Iar 
pentru ca lipsurile să fie mai mari au sabotat și însămâițările tar acuma pre
gătesc un nou război un nou măcel pentru tineretul nostru.

Popo'u! întreg a deschis lupta hotărâtă împotriva acestor trădători și pa- 
raziți. Itctorla poporului se sprlfnă pe alianța dintre muncitori șl țărani pe 
lupta tuturor acelora care doresc Ibertatea șl fericirea poporului. Brndele asa
sine ale lui MJniu șl Brătianu fără aleg-re varsă sângele acelora care se ri
dică peitru o vleață mai bună. Cum în 1907 au ucis 10 030 de țărani, la Tl- 
mișoata, Lupenl, Grivița sute și s>Je de munc torl In ziua de 21 Februarie 1945, 
au des.hls tocul asupra întregului popor. In ziua d" 8 Noembrle au Ieșit du 
nou hoirdele lui Mauiu și Brătianu atscând instituțiile publice, oameni pașnici 
încercând să lovească democrația instaurată la 6 M irtie.

Scopul pentru, care luptă organizația Frontului Plugarilor, este de a asi
gura stăpânirea țăranului asupra pământului cu care a fost împroprietărit de a 
aduce o vleață mal bună pentru țărănime prlti Înzestrarea celor împroprietăriți 
cu unelte șl cele necesare pentru a putea lucra pămîntul de a asigura pe ță
rănime ca văzând produsele să-și cumpere de ce arc nevoe — (prin creere 
de cooperative) de a ridica nivelul de vleață al plugrilor asigură id școala gra
tuită pentru ță-anil săraci și după puterea lor materială pentru plugari Înstăriți.

Frontul Plugirllor va putea v'ndeca toate aceste nrvjl ale ptugărimll 
numai prin înregimentarea tuturor plugarilor In sânul organizat ei lor proprii 
care mină In mână cu clasa muncitoare șl tn colab irare cu toate naționalitățile'si 
cu toate grupările politice din Ouvernul de largă Concentrare D Petre Groza 
prin lupta împotriva rămășițelor fascismului, a sabotorilor șt speculanților 
prin cimentarea prieteniei cu marea vecină care ne-a redat Ardealul Uniunea So
vietică, vom crea o Românie a paporulul democratică șt fericită.

Poporul întreg ezte încleștat în uriașa luptă de reficere șl reclădire a tării 
prin mărirea producției in lolosul celor ce muncesc In lupta cu specula si bursa 
neagra p?ntru a reda gospodăriei noastre cele necesare.

F rați Plugari. întărind organizația noasră care să devină o haină care să 
cuprindă pe toți plugarii sitelor, luptând în cadrele Frontului Plugarilor strâns 
uniți cu muncitorimea și intelectualitatea cinstită sub cond iceie i Guvernului 
Petru ' imn vom asigura pentru plugărime șl pentru popo ul întreg o vleată 
mai bună și fericită. 5 1

Venifl cu toț<i la Msrea Adunare PlugftreaacA dlu ziua de 2 De
cemvrie ce se va ține la Deva pentru a asculta cuvântul coiducfttoru- 
x;7™„.^,P^Xn'e’e,l""eie con,"i“,“ide

Trăiască Guvernul de largă concentrare drmo'ratlcă Dr. Petru Grota | 
Trăiască alianța dintre muncitori țărani șl intelectuali 1
Tiă'sscă Frontul Plugarilor din R imânia I

COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
al Frontului Plugarilor

Cooperativele micilor meseriași
Micii meseriași au de luptat cu mari 

greutăți pentru a se putea aproviziona 
cu materialele nacesare. Din cauza lip
sei de capital și de credit ei sunt siliți 
să cumpere numai din comerțul de 
detail, unde preturile cresc simțitor pe 
măsură ce marfa trece prin mâna dlferi- 
ților Intermediari.

Pentru a feri micii meseriași de 
gtaiarele speculanților Federația Gene
rală a micilor meseriași a încurajat o 
acțiune intensă de asocieri a meseria
șilor în mici coperative de aprovizi
onare, pentru a-și procura astfel mate
riale suficente la preturi oficiale direct 
dela locul de producție.

Legea Cooperației prevede însă că 
pentru constituirea unei asemenea coo
perative este necesar să fie cel puțin 
10O de membrii din aceiași profesiune 
șl cu un capital depu3 de 5.000 000 lei 
Această prevedere constituie o piedică,

importanță în formarea Cooperativelor, 
dat fiind că în iocalitație mai mici 
se găsesc greu 100 de meseriași din 
același profesiune care să se organi
zeze. Pe de altă parte și procurarea 
capitalului este o chestiune destul i 
dificilă, ținând seama că aceste coopera
tive ar cuprinde în special meseriași 
săraci care nu dispun de capital.

lată dece ar trebui să se găsească 
o modalitate pentru a permite constitu
irea meseriașilor în aceiași cooperativă 
indiferent de profesiune. Pe de altă par
te ar trebui să se acorde acestor coo
perative capitalul necesar pe credit, fie 
la Banca de Credit a Meseriașilor, fie 
la Institutul Național al Cooperației sau 
chiar la bănci particulare. Ia felul aces
ta, având capital și credit, Cooperativa 
ar putea asigura cu adevărat necesita
tea de aprovizionare ale meseriașilor, 
care vor putea astfel ridica randamen
tul, contribuind la refacerea economică 
a țări.

Conferința pe țară a Uniunii 
Sind. de funcționari particulari
La București a avut loc zilele trecute 

conferința pe țară a Uniunii sindicate
lor de funcționari particulari.

Au luat parte la conferință tov. O. 
Georgescu președintele Uniunii, Ema- 
noil Vinea secretarul general al Uniu
nii, Nic. lonescu-Lazu vlce-președintele 
Uniunii și delegații tuturor sindicatelor 
de funcționari particulari din provincie.

Tovarășii delegați al sindicalelor din 
provincie au dat rapoartele lor arătând 
munca depusă șl greutățile întâmpinate.

In rapoartele lor delegații demască 
diversiunea unor funcționari din bănci 
care au creiat sindicatul contat Iilor cu

scopul vădit de a sparge unitatea sin
dicală.

Luând cuvântul tov. C. Pârvulescu 
membru în C. C. al P. C. R, vorbește 
despre sarcinile care revin funcționari
lor organizați în special de a demasca 
pe sabotori și speculanți șl de a duce 
lupta împotriva rămășițelor fasclsto- 
reacționare.

Tov. C. Pârvulescu închee expunând 
sarcinile care revin sindicatelor de a e- 
duca maisa funcționărească intr’un spi
rit democratic, aplicând măsurile gu
vernului, măsuri care formează însuși 
caracterul democratic al regimului nos
tru actual.

Se vor înființa comisii de femei, 
tineret și sport pe lângă sindicate 
Hotărirlle luate In ședința plenară a Confederației 

Generale a Muncii
Sub preșrdintia tovarășului Gheorghe 

Apostol a avut loc la 16 Noembrle a 
treia ședință plenară a C. C. al C.G.M.

Ddegițla sindicală română la Con- 
greiul Sindical Mondial dela Paris a 
făcut raportul privitor la desbaterile 
Congresului șl la sarcinile care revin 
mișcării sindicale din România în le
gătură cu hotărlrile Congresului.

Ca urmare plenară C. C. a votat o 
rezoluție în care arată hotărârea C. G. 
M. de a aplica în condițiunlle politice 
șl sociale dela noi principiile și hotă
rârile Federației Sindicale Mondiale, 
luptând din toate puterile la extermi
narea tuturor manifestațlunllor fasciste 
ți muncind în vederea unei păci sta
bile șl durabile. Deasemenea își la an- 
gijamentul de a munci p-ntru ci Ro
mâna să contribue ptin resursele ei la 
bună staiea lumii, peit'u ca la rândul 
el să se bu-iire de sprijinul material șl 
tdinic al altor popoare, Împlinind ast
fel unul du țelurile Federației Sindi
cale Mondiale, care este ridicarea stan
dardului de viață al mass’lor prin coo
perare internațională.

Mișcarea sindicală din România va

cere să participe la delegația Românie 
la viitoarea conferință a păcii șl să fie 
reprezentată în organele Statului care 
lucrează In direcția redresării vieții e- 
conomlce șl sociale, naționale șl Inter
naționale.

Dezbătând problemele de ordin or
ganizatoric C. C. al C.G.M. a hotărât 
să fie create de îndată resoarte de fe
mei, tineret și sport, pe toate treptele 
organizatorice, începând dela comitetele 
de intreprlndere și până la conducere! 
Confederației Generale a Muncii.

Pentru îmbunătățirea situației mate
riale a muncitorimii se va accelera în- 
cheerea de contracte colective pe ra
muri de producție.

Se va intensifica o acțiune împotriva 
speculei, împotriva dosirii mărfurilor 
pentru o mai bună aprovizionare.

Față d1 așezarea nedreaptă a impo
zitelor, care apasă în deosebi pe umerii 
sala taților, C. C. al C. G. M. a dat 
mandat Comitetului Executiv al C G.M. 
să Iacă demersurile necesare pentru în
făptuirea unei reforme fiscale care rl 
fie bazată pe spiritul de echitate.
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Garda de Fier a primit arme 
și muniții dela naziștii

NUEREMBERG. — Corespordentul 
Agenției Franceze de presă la procesul 
dela Nueremberg, scrie următoarele în 
legătură cu actele asupra activității a- 
genților speciali germani în România :

Jncă din 1940, Oei mania a livrat 
arme și munțiuni Gărzii de Fier din 
Rcmânia. Armele și munițiunile au fost 
trinfse pe Durăre, prin vapoare cis
terne. In timp ce miniștrii Ge maniei 
la București Fabriclus șl atol Kilinger 
•prijineau pe „cocducâtomi*  Artonescv, 
Himler susținea mișcarea Gărzii de Fier 
șl mal aies cercul din jurul Iul Horia 
Sima. Doi ageriți lucrau în acest sens 
Bolsihw'g și procurorul Geissler.

Cârd rebeliunea legionarilor a dat 
greș și Antcnescu a rămas stăpân pe 
sitiație, Bolschwg a ascuns pe Horia 
Sima In casa sa mal multe săptămâni 
pentru ca după aceea să-l transporte 
taifun cufăr legat la spatele automo- 
bDului la Sofia de unde a fost trimis 
ca avionul In Germania. Himler l-apus 
pe Horia S ma șl alți 23 șeii legionari 
îrtr’o reședință svprsvr ghiată a forma- 
țfanllcr SS, de unde în Septembrie 
1942 a fugit în Italia. In acest timp 

S’a deschis Congresul Mondial
al femeilor

Antonescu aflase de fuga lui și tcmân- 
du-se de un atentat împotriva persoanei 
sale a amenințat pe Hitler că va re
trage armatele române de pe frontul 
rus. Hitler a cerut Ital ei ca să fie 
extrădat, lucru ce ba fost acordat și 
Horia Sima predat Germaniei, umiasă 
fie spânzurat la Dachau în prezența lui

Grecia, refugiu al criminalilor 
de război din Balcani

MOSCOVA, — Postul de ra
dio albanez a anunțat că Gre
cia s'a transformat înt/’un re
fugiu pentru criminali de război 
din țările balcanice Criminalii 
de război din Albania, Jugosla-

PRETENȚIILE ELVEȚIENE FATfi DE GERMANIA
BERNA. — Guvernul elvețian 

a declarat că depunerile Germa
niei din Elveția se ridică la a- 

Himler. Din motive necunoscute a ră
mas totuși în viață și în August 1944 
când R mânia a semnat armistițiul cu 
allații, agentul Sima a format „guver
nul provizoriu român din exit“ insta- 
lându-se în hctel Bristol din VJena a- 
lături de „guvernele*  ungar și bulgar 
pronaziste,

via și Bulgaria se ascund de 
preferință la lanira șt Salonic 
unde autoritățile locale au pus 
la dispoziția lor cele mai bune 
hoteluri.

proximatlv un miliard franci el
vețieni. Această cifră nu este 
flnaiă întrucât cercetările con
tinuă. Elveția afirmă că are de 
revendicat dela Germania intre 
3—4 miliarde franci elvețieni, 
pentru daunele ce i-a produs 
Germania în timpul războiului 
șl pentru furnituri neachitate.

URIAȘELE GREVE 
din Statele Unite 

scot In discuție însăși prin
cipiile sistemului 

economic al U. S. A.

PARIS. — In legătură cu uria
șele greve din Statele Unite pe 
primul plan apar în discuție în
săși principiile sistemului econo
mic al Statelor Unite. Este de 
așteptat ca Joi să izbucnească 
alte greve în industria oțelului, 
la care vor participa peste 
660 000 muncitori. Se pare eă 
aceasta vor fi ut mate și de greva 
muncitorilor d’n industria cau
ciucului, fier uit i ș. o. Muncilor ii 
dela una din cele mai mari uzine 
americane „Montgomerya nu In
tenționează să accepte o majo
rare de salarii dacă aceasta ar 
angrena și ridicarea prețurilor.

Presa pariziană afirmă eă kt 
rezolvarea acestei probleme na 
sunt mari speranțe deși popula
ritatea Președintelui Truman 
este în joc.

SÂMBĂTA
ZIARUL NOSTRU
apare în 6 pagini

MCSCOVA. — Luni 26 Nocmvrie 
■ început fa Paris C< ngresul Mon- 
llal al Femeilor la care participi 
lelegațl din 42 țări. La Prima șt
iință a Congresului a lutt cuvân
tai și Popova din partea femeilor 
Kvletlce Ea a voi bit congresului 
leaț re lupta dusă de femeile so-

Popoiul flzer baltJj an 
îșl formează guvern 

autonom
MOSCOVA. — Adunarea Na- 

îonalâ Azerbaidjiară care s’a ți- 
lut !n zilele de 20 și 21 Noem- 
rie a hotărât în unami’ate că 
lopnru! azerba;d|an formează un 
;uvern național antonem angajat 
a să conducă autonom treburile 
iterne.

Azerbaidjan are Istoria sa se- 
uhră, limbâ proprie, partlculari- 
Iți și tradiții naționale, care îi 
ermit pe baza Chartei Atlanticu 
ii ca câ devină autonom ca și 
le națiuni dn lume stăpân pe 
■opr a soartă.
Rev’rdecările legitime ale popo- 

ilul Azerbaidjan cu pnvire la 
lordarea autonomiei nu amenință 
nici o măgură integritatea sta

lul Iranian. 

vlefice pe front și în spatele fron
tului, împotriva fascismului, despre 
eforturile femeii sovietice pentru 
refacerea țării.

In preziduimul Congresului au 
fost alese reprezentante ale Fran
ței, Uniuni Sovietice, Chinei, Spâ
nii i Republicane, Jugoslaviei șl 
Cehoslovaciei. Popova a fost alea
să în birou din partea delegației 
sovietice.

• FRANKFURT. — Generalul american Mac Neil urmașul Generalului Elscnhowcr In 
funcția de reprezentant al Statelor Unite In Consulul de Control al Germaniei a sosit la 
Frankfurt pe Maln,

• MOSCOVA. — Datorit» celui de al treilea plan cincinal fondurile asigurărilor so
ciale se ridică la 32 miliarde ruble.

S LONDRA. — Joi 29 Noembrle va avea loc crima ședința a parlamentului Jugoslav. 
Cu acest prilej se va discuta noua formă pe care o va lua Statul Iugoslav.

O NEW-YORK. — Senatul american a luat in discuție proectul dc lege privitor la 
efectivul trupelor pe care Statele Unite urmează a-I pune la depoziția Coiisll. dc securitate.

O LONDRA. — Muiți delegați care participă la ședința pregătitoare a Organizației 
Națiunilor Unite Ișl dau seama că sediul nouri organizații va trebui să fie in Europa.

• PRAGA. — Cu prilejul iuchldetil Congresului Internațional Studențesc Președintele 
Beneș a organizat o recepție la care au luat parte delegațiile sirelnc de stridențl, membrii 
corpului diplomatic și mal mulțl miniștri.

• f ONORA. — Noul parlament bulg r va fi convocat In prima jumătate a lunii Dec.
• WASHINGTON. — Senatul american a confirmat in unanimitate numirea generalului 

Eisenhower in postul de șef al Marelui Stat Major american.
• BELGPAD. Negocierile economice dintre delegația română și Iugoslavă au luat sfârșit,
• PARIS. — La Congresul Internațional al Femeilor, care și-a Început lucrările, peste 

I.CCO delegate au păstr.'t un minut de tăcere pentru femeile victime ale fascismului,
• BATAVIA. - Comitetul Național Republican Indonezian a laqsat un apel tuturor 

popoarelor 'unii prin rare se crre sprijinirea morală șl materială de a împiedica pe englezi 
de a transforma Indonezia Intr’o nouă colonie a olandezilor,

Pregătiri pentru alegerile din 
Sovietul Suprem al (J.R.S.S.

MOSCOVA. — In toată țara sovie
tică continuă pregătirile pentru alege
rile pentru Sovietul Suprem. Scopul lor 
este să asigure cetățenilor sovietici po

sibilitățile pentru a-și îndeplini dreptu
rile electorale. Toate comisiile electo
rale sun alcătuite din reprezentanți ai 
organizațiilor obștești șl muncitorești 
precum și din reprezentanți aleși la 
adunările muncitorești, țărănești, inte- 
le tuale. Comisia electorală trebuie să 
albă grijă ca legea electorală să fie “ 
întocmai executată treblie să cerceteze 
reclamațille privitoare la eventualele 
nereguli, prin urmare poporul însuși 
prin reprezentanții in comisiile electo
rale supraveghează ca legea electorală r 
să fie întocmai ap lcată în-viață.

Frământările din 
Italia continuă

ROMA. Secretarii celor șase par
tide care formau guvernul, s’au în
trunit pentru a soluționa situația cri
tică. Principele de Piemont nu a re
nunțat de a slărul pe lângă Orlando 
fostul prim-ministru dinaintea venirii 
fasciștilor la putere.

Comuniștii Italieni se opun ca Or- 
lando să fie tnsărclnat de a conduce 
noul guvern italian.
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