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Se apropie conferința generală a 
partidului. Pentru prima dată după 3r- 
tâția ani de neagră ilegalitate partidul 
nostru poate să treacă în revistă suc
cesele dobândite în scurtul interval

Un important discurs al tov. ministru Teohari Georgescu

scurs dela 23 Aug, 1944. Eșirea Ro
mâniei din războiul împotriva U. S, 
declararea războiului împotriva Germa
niei hltleriste semnarea armistițiului 
generos cu U. S., răsturnarea regim .t- 
rllor reacționare Sănătescu și Rădescu 
iată rezultatele luptelor conduse de par-

]•; cadrul unei adunări convocate de 
partidul comunist la S T. B. tovară
șul Techari Georgescu, membru în co
mitetul central al P. C. și ministru de 
tnterne a rosti! un important discurs. 
.Lupta partidului comunist, spune tov. 
Georgescu, singurul care în anii săi ae 
existență nu a desarmat și a dus lupta 
pentru interesele și binele poporului, 
e fost încununată de succes, iar azi 
când se poate pronunța cuvâotul par
tid?! comuoist ne cuprinde o bucurie-.

,lnsâ r, r.cine poate fl membru al 
partidului comunist, este un titlu de 
onoare ș cine-, are trebue să-, păs
treze cu if ițenie-. Pe iru a . utealsia 

Comitetul regional Valea-Jiului a P. (. R.
Câtre toate .organizațiile de partid din Regionala 

________  Valea-Jiului (Alba Hunedoara) _________
TOVARĂȘI!

Pe baza hotărârii C. C al P C. R. Comitetul Regional a stabilit 
convocarea con eri ței regionale de partid pentru zilele de 12-13 
August 1945 care se va ține la Petroșani centru miner din bazinul 
carbonifer a Văi-Jiului. Hotărârea aceasta a Comitetului Regional de 
a ține conferința de partid la Petroșani arată importanța covârșitoare 
a bazinului carbonifer în opera de refacere a țării care este actual
mente problema de bază m fața part dului și a întreguIut popor.

t artid .1 nos ru a obținut succese mari in lupta împotriva fascis
mului pentru blnelî clasei muncitoare și a țării întregi. Astfel închee- 
rea Frontului Unic Muncitoresc la I Mai >944 a făcut posibil mobi
lizarea in jurul clasei muncitoare a tuturor forțelor cu adevărat de
mocratice înfăptuind la 23 August 1944 cu ajutorul glorioasei armate 
roșii doborîrea dictaturii mârșave a lui Antonescu șl întorcând armele 
împotriva cotropitorilor hitlerlști, am așezat România în rândt I po- 
ooare or iubitoare de pace.

Pe baza liniei politicei juste partidul nostru a reușit ca impreună 
cu celelalte organizații democratice să mobilizeze întregul popor, ză- 

l dărnlcind încercările reacționarilor din partidele istorice conduși de 
Maniu și B-ătianu de a reinstaura regimul de dictatură in România și 
pr n instaurarea guvernului de largă concentrare democratică Dr. 
Petru Groza s’a deschis o nouă eră în istoria Poporului Român.

Reforma agrară reintegrarea Ardealului de Nord, contribuția 
oastră la terminarea grabnică și victorioasă a războiului aplicarea 

H practică a condițiilor generoase ale armistițiului și prin aceasta 
cimentarea prieteniei cu U R. S. S. sunt fără îndoială triumful liniei 

' politice a partidului nostru.
Pentru a garanta menț nerea șl desvoltarea acestor succese este 

i necesar întărirea și lărgirea organizației de partid spre ■ mobiliza 
poporul întreg m această uriașă campanie de refacere a țării.

Pe această b9ză toate organizațiile de partid trebue să-și asume 
1 sarcini concrete în reeace privește ridicarea producției șl întărirea 
I partidului până la conferința generală de partid Tot pe această' 

bază și după indicațiile C. C. al P.C.R. Comitetul Regional a stabilit 
pentru conf;rința reg onală următoarea ordine de zi:

1) Raport politic extern-întern
2) Refacerea țării.
3) Raport organizatoric.
4) Politica națională a partidului.
5) Agitația și propaganda
6) Munca de massă.
7) Alegerea Comitetului Regional.
8) Alegerea delegaților pentru congresul general, 

încrezători In forța partidului bazat pe învățăturile genialilor
conducători ai proletariatului mondial Marx-Engels-Lenin-Stalin, bazat 
pe spiritul de jertfă a acelora care și au dat viața pentru cauza 
proletariatului salutăm prima conferință liberă de partid din Regio
nala Valea Jiului.

(•«Halal Regional Valaa Halal al P. (. R.

parte cât mai des la adunările munci
torești tov. Teohari Georgescu își la 
angajtmentul de a lucra noaptea iar 
ziua să poată fi mai mult printre mun
citori.

Dușmanii poporului, spune tov. Geor
gescu, cari au guvernat țara ca o mo
șie a lor până la 6 Martie au declarat 
un război crâncen împotriva poporului. 
Văzând realizările mari ale guvernului 
în fața căreia rămân neputincioși ei 
caută totuși să facă rău în domeniul 
economic. Dar vom găsi ac de cojocul 
fiecărui! din ei. Ei ciută acum să a- 
cute guvernul de greutățile econc mice 
și cred că pot înșela poporul, munci

torimea. Ei nu știu că muncitorimea nu 
a uitat că atunci când a cutezat să 
ceară o bucată de pâine i-au dat gloanțe. 
Nu pot uita massele că după răsboiul 
trecut când a urmat șomaj, foame, ori 
ce încercare din partea masselor de 
ași câștiga un drept era reprimat ime
diat, ce a mers până la asasinare. Azi 
muncitorimea știe că aceste greutăți se 
datoresc jafului, sabotajului organizat 
chiar de reacțiune în frunte cu Maniu 
și poporul înțelege aceste greutăți.

Problea economică este unad n cele 
mal importante ale vieții noastre și tre- 
bue să înțelegem fiecare dintre noi că 
numai prin munca tuturor făcând ca 
toate fabricile să lucreze, să producă 
mai mult putem să îmbunătățim situața. 
Trecând la situația politică, spune, „noi 
nu înțelegem democrația în sens ne
gativ lăsând bandiții să-și facă de cap. 
Noi am înțeles democrația și liberta
tea dar am înțeles-o peotru, popor, 
pentru clasa muncitoare, n’o înțelegem 
pentru bandiții cari uneltesc împotriva 
intereselor poporului.

Reacționarilor noi le spunem până 
la 6 Martie, la noi în țară, n’a fost 
libertate, au fost închisori și lagăre, 
lagăre pline de cei mai buni fii ai po
porului. Astăzi este libertate. Este a- 
devărat, sunt închisori și lagăre dar 
ele sunt peotru bandiții fasciști, pentru 
speculanți și sabotări pentru dușmanii 
poporului. Vom avea și noi alegeri 
pentru prima dată în țară în care vor 
vota și femeile și tineretul. Elementele 
reacționare din țară cred să înșele 
massele de femei cum au înșelat pe 
ță:ani. Se înșeală și se înșeală amar
nic, dacă cred că alegerile vor da re
zultate pentru ei. Alegerile vor fi 
mormântul lor“.

In.hele, chemând massele la luptă 
pentru refacerea țării și la luptă îm
potriva tuturor speculanților, reacționa
rilor șl fasciștilor.

Cuvântarea tov- Pătrașcu, membiu în C. L 
al P. C. R. rostită la Petrosenl y

In ziua de 5 Aurust a. c., în manulul libertății poparelor, Mslsmul

cazinoul muncitorilor din Petroșani, 
a avut loc o ședință publică a 
Partidului Comunist pentru come
morarea lui Engels și măcelului de 
la 6 August 1929.

In fața unei săli arhipline tov. 
Pătrașcu, membru în C. C. al 
Partidului Comunist din Ronaăma 
a rostit următoarea cuvâni^e:

„Popoarele din lumea întreagă au câș- 
Urp* o victorie strălucită asuțva duș- 

tidul comunist. A urmat 6 Martie, în 
fruntea țării a fost instaurat un guv?ra 
democratic cerut de popor. Parbddl 
comunist a mobilizat masele largi ale 
poporului pentru sprijinirea guvernului. 
Retrocedarea Nordului Ardaelului, le
giferarea reformiei agrare, acordul e- 
conomlc cu U. S. și Polonia, legile e- 
conomice, democratizarea țării și reîn- 
toarcera prizlonerifor sunt pe lângă al
tele neenumărate sarcinile îndeplinite 
de popor. Toate acestea sunt încoro
nate de faptul că azi România este 
părtașa Națiunilor Unite la victoria a- 
supra hitlerismuiui șl Armatele Române 
se întorc victorioase în patrie. Dar 
pertru a menține și mai ales lărgi a- 
ceste succese dobândite partidul comu
nist pune ca sarcină principală în fața 
poporului refacerea țării singura care 
poate garanta un viitor mai bun și 
fericit. Conferința generală a partidu
lui care va avea loc la 8 Sept,, va 
decurge deasemenea sub semnul etor- 
turilor pentru refacerea țării. Membrii 
comitetului central al partidului nostru 
tov. Ana Pauker, Teohari Georgesoo, 
Oh. Gheorghiu Dej, Const. Pârvulesas 
ș. a. au arătat foarte clar în cuvântă
rile lor care sunt sarcinile cari trebu- 
esc înfăptuite pentru refacerea țării. 
Trebue mai întâi să refacem căile de 
comunicații arterele pe care trebue să 
se scurgă toat bunurile. Producția căr
bunelui și a petrolului trebuesc mărite 
la maximum fiind necesare pentru pu
nerea în funcție a Industriei și mași
nilor noastre. Tot odată petrolul este 
un bun, cu ajutorul căreia vom putea 
ajunge la multe materiale pe care noi 
nu le avem și de care avem mare ne
voie la refacerea țării ca, mașini, bain- 
bac, cărbuni, ctc.

Transformarea industriei de răzbai 
în cea de pace valorific area bogfc ii
lor subsolului încă neexplotate și ri 8- 

— Continuare Id pag. 3 —

german. Democrația, prietenia, între 
popare. libertatea, dreptul la viața au 
învins. Una din cele mai puternice ga
ranții că sângele vărsat n’a fost în za
dar o consiitue uriașa sforțare a U. R. 
S.S. în acest războlu. La sfârșitul răz
boiului trecut din cauza lipsei unei forțe 
democratice progresiste, sângele vărsat 
□*a fost folosit în favoarea popoarelor. 
Deși dus sub lozincile de democrație 
șl libertate,

'Continuare In pag. 2-a)
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Cuvântarea tov. Pătrașcu membru în C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. l-a) 
totuși comandamentele, instituțiile create 
nu au srevit cauza păcii și au fost trans
formate în instrumente ale imperialiști
lor, popoarele au fost Înșelate. Socie
tatea națiunilor a devenit un loc de 
complot ai i dustri așilor de războiu.

Azi la masa verde, prezența U R. 
S. S. conslitue garanția llbi'tățll po
poarelor din lumea întreagă. Privirile 
lumii sunt o ațintite asupra conferinței 
celor trei mari p> teri. Cei care au 
vrut să izoleze U.R.S.S, au trebuit să 
bată te ret'agere

In acest sens noi din România sa- 
iatăm cu bucurie victoria democrației 
din Anglia. Problema refacerii țării a 
fost cauza înfrângerii conservatorilor.

Datorita efortului uriaș al tuturor po
poarelor Iubitoare de libertate, în frunte 
cu cel sovietic s’a instaurat dem rcrațla. 
4ol am văzut cu bucurie trimful poli
ticei de p ietenie cu U. R. S. S. Dea- 
semenea am salutat cu bucurie cuvin
tele tov. Fa. kasdin C. C. al P. Comu
nist Maghiar declarând că de azi înainte 
poporui maghiar își va uni forțele cu 
cel rcraân pentru distrugerea definitivă 
a fascismului in această parte a Ero- 
pei. Triumful vrletenlel între popare 
e baza v clorlet asupra fascismului ba
zat pe ară.

România noastră a suferit distru
geri d<n cauza guvernelor trădătoare 
care au pregătit dictatura nemernică 
a Iul Antonescu, Acum suntem la un 
oanct de cotitură La 23 August am 
deschis o pârtie nouă. Datorită slăbl- 
ctwel democrației elemente ticăloase 
au mal făcut jocul reacțlunll 7 luni, 
până când cu sforțări imense am pu
tut Instala guvernul Dr. Petru Groza, 
cart conslitue chezășia democrației în 
țara noastră.

Democrația s’a Instalat in comanda
mentele politice de unde zădărnicește 
politica de aventură. Dar nu există 
Independență politică fără Independență 
economică. Trebue să punem temelia 
cuceririlor noastre.
In războiul trecut România a fost 
scoasă din criză prin capitalul străin, 
prin care șl-a perdut Independența po
litică. Atunci P. C. a spus că Româ
nia trebuie jd ;asă din criză prin pro
priile sale forțe. Istoria se repetă azi. 
Reacțlunea încearcă din nou subjuga
rea economică a țării. Noi susținem șl 
șl alături de noi tot poporul că fără 
sforțare uriașe a întregului popor nu 
putem Ieși din criză. înțelegem să fa
cem schimburi comerciale, dar pe baza 
pe care am închlat acordul cu U. R, 
S. S., care garantează Independeța eco
nomică. Acorduri comerciale pe baza 
prieteniei cu forțele democrate progre
siste, Polon'a, Ungaria șl mai ales cu 
U. R. S. S, Pe această bază s’a făcut 
Soc. română-sovietfcă de petrol șl soc. 
Română-Sovietică de transporturi ae
riene.

Acum O vernul a pus în discuție re
zolvarea pentru totdeauna a probleme
lor din Valea Jiului, hotărât să nu mal 
tolereze actuala stare de dezinteresare 
a Soc. Petroșani. Dacă nu vor înțelege 

vom cere preluarea de către C. F. R, 
de către Stat (Entuziasm de nedescris).

Dar pentru a putea triumfa în lupta 
noastră grea împotriva elementelor re
acționare ce s’au concentrat pe tărâm 
economic e nevoe de o încordare uriașe 
a clasei muncitoare. Refacerea țării cere 
Investiții mari. Noi am rezolvat o serie 
de probleme istorice. Reforma agrară 
săvârșită de noi a fost de exemplu tu
turor țărilor vecine. Dar lăsați în voia 
soartei țăranii vor deveni o jucărie în 
mâna speculanților. Fără o mișcare coo
peratistă puternică, fără înființarea sta
țiunilor de mașini care să combată scă
derea recoltei prin fărâmițarea în loturi 
mici, reforma agrară din bsză a demo
crației va deveni bază a rcacțlunii.

A Il-a problemă e refacerlea industriei. 
Refacerea transporturilor, a exploatări
lor minere de petroi și cărbuni constl- 
tue elemente de bază.

Reacțiunea știe că punctul nostru slab 
sunt problemele economice. Dar mun
citorimea din întreaga țarăe încordată în 
efortul de mărire a producției, Munci
torii dela Malaxa au mărit producția cu 
600 la sută. La fel cei dela C.F.R. au 
mărit producția cu 800 la sută, reclă
dind în timpul nopți atelierele distruse.

Și muncitorii din Valea Jiului sunt 
angajați în această bătălie uriașă. Prin 
măsurile care se pun la punct munci
torii minieri se vor putea prezenta în 
fața țării cu o producție mărită. Va reuși 
să luăm exemplu dela cei din București, 
fa aceste sforțări să cuprindem pe toți 
ingirerii, techricienii, funcționarii, pen
tru a reuși în lupta de care depinde 
Idependența noastră economică.

Conferință intersindicală a Sind. Funcționarilor Particulari
I In ziua de 5 August a. c. a avut 

o conferință intersindicală a Sindi
catului Funcționarilor Particulari la care 
au participat tov. Georgescu — preșe
dintele Uniune) Funcționarilor Particu
lari și tov. Vlnea — secretarul Uniu
ne! F. P.

Au mai luat parte delegații Sindica
tului Funcționarilor Particulari din jud. 
Hunedoara

Tov. Schmldt salută prezența tov. 
președinte al Unlunel Funcționarilor 
Particulari șl a tov. Vinea — secretarul 
Unlunel.

Răspunde tov. Vinea, mulțumind pen
tru salut, spunând că va trebui să de
punem o muncă concretă, reală.

Ord'nea de zi este:
1. Rapoarte sindicale.
2. Problemele economice.
3. Producția.
4. Aniversarea a un an dela înființa

rea sindicatelor și conferința interna
țională sindicală dela Paris.

5. Diverse
După citirea rapoartelor de către de

legații: Aninoasa, tov. Mihnea; Brad, 
tov, Lyca; Lupenl, tov. Drăgulescu; 
PetrofJnl; tov. Gabor; Lonea, tov. 
Uogureanu; Hunedoara, tov. Necula; 
Cuglr, tov. Muțiu; Câlan tov. Mun-

Sunfem siguri că vom triumfa. Reac
țiunea a primit o lovitură cu ocazia 
alegerilor din Anglia, al căror rezultat 
a însemnat lo itura de grație dată par
tidelor istorice. Dar terenul pe care re
ușesc e cel economic. Guvernul nostru 
a primit o moștenire grea și se zbate 
zi și noapte să vină în sprijinul masse- 
lor muncitoare, lozinca de viață șl de 
moarte de azi este mărirea producției. 
Zdrobirea reacțiunii, desființarea spe
culei, stabilizarea monedei noastre se 
poate numai prin mărirea producției.

Clasa muncitoare a înțeles aceasta și 
noi suntem hotărîți să sprijinim lupta 
aceasta a întregului popor. Pe linia mă
ririi producției vom duce lupla fără cru
țare îmeotriva celor ce caută să o ză
dărnicească. Chemăm alături de noi 
to-ite forțele democrate constructive. Cei 
ce ne vor sia în cale vor simți forța 
poporului.

In acest sens întâmpinăm Aniversa
rea zilei de 23 August, care ne gă
sește uniți în F.U.M., în care nici un 
trădător nu va putea pătrunde Frontul 
Unic nu înseamnă unirea celor 2 par
tide ci unitatea întregei c lase munci
toare. Bazați pe Frontul Unic al între
gei clâse muncitoare, pe unitatea de 
luptă a tuturor elementelor democratice 
întâmpinăm ziua de 23 August cu în
credere că prin forțele noastre vom face 
o Românie cu adevărat liberă, democra
tică și fericită.

Miercuri 8 August a.c. se j^că la Deva
PARADA BALICILOR

revistă muzicală

teanu; Deva, tovarășul Schmidt și 
delegatul Sindicatului Orăștle, tova
rășul Georgescu arată însemnătatea 
ce o au rapoartele, peutrucă din ele 
fiecare poate să-șl completeze ceeace 
este bun, eliminând astfel greutățile și 
slăbiciunile.

In continuare vorbește despre cola
borarea ce trebuie să existe între fun
cționari și muncitori, despre Importanța 
frontului unic muncitoresc, despre pro
blemele economice, arătând care este 
rolul fiecărui sindicalist să contrlbue 
în munca pentru ridicarea producției, 
ajutând astfel la opera de refacere a 
țării.*

După aceasta la cuvântul tov. Vinea 
care spune că: „Sindicatele trebuie să 
fie pivotul de luptă a claselor înaintate, 
în lupta pe care poporul o duce în o- 
pera de refacere a țării.

In continuare amintește despre cam
pania ce are loc pentru împlinirea a un 
an de activitate sindicală șl pregătirea 
Conferinței Internaționale a Sindicatelor 
dela Paris.

Arată rolul mărire! producției pen
tru refacere țării, pe care reacționarii 
— cari pe teren politic au fost Învinși 
de voința poporului, ellmlnându-1 — 
caută să-o împiedece, adunând în ju-

Să întărim partidul

Centralismul
7 democratic

Partidul nostru este orga
nizat pe baza principiului cen
tralismului democratic. Acesta i 
însemnează că organele de 
conducere sunt aiese 
de jos In sus, instrucțiunile 
vin din sus în jos, organele 
inferioare se supun celor su- j 

perloare și minoritatea se su
pune majorității. i

Principiul centralismului de
mocratic este incompatibil cu 
existența fricțiunilor a cen
trelor paralele cari duc la I 
descompunerea partidului.

Discuțiile și luptele de păreri 
sunt admise în cadrul partidu
lui, însă hotărîrea odată luată 
de majoritate trebue aplicată 
de toți. împotriva hotărîrilor 
organelor inferioare se poate 
apela la organul superior Fo
rul suprem al partidului este 
Congresul. Congresul tra
sează linia politică a parti
dului și alege comitetul cen
tral care răspunde pentru pu
nerea în practică a hotărîri
lor luate la cbngres.

Centralismul democratic pe 
lângă că asigura conducerea 
centrală, unitatea de voință 
și de luptă a partidului dă po
sibilitate tuturor membrilor de 
partid de a lua parte la con
ducerea partidului.

rul lor ultimele rămășițe fasciste spe
culanții și sabot uii.
Exemplifică munca de refacere eroici a 
teritoriilor din Uniunea Sovietică, ce 
au fost distruse de cotropitorii fasciști 
și hitlerlștl, exemplu pe care trebuie 
să-1 ia și muncitorul din țara noastră. 

Aduce un îndemn pentru reorgani
zarea comitetelor, munca pe tărâm 
cultural cere să dispară prăpastia dintre 
muncitori și funcționari colaborând cât 
mai strâns în activitatea sindicală.

In încheiere tov, Vinea spune: „Ani-* 
versarea primului an de activitate sin
dicală liberă și pregătirea Conferinței 
Internaționale a Sindicatelor dela Paris, 
trebuie să fie un nou imbold, un nou 
avânt <a muncă.

Fără mărirea producției, fără recons
trucția țării, nu vom putea duce un 
trai mai bun într’o Românie liberă și 
democrată.

Comunicat:
Sindicatul îmbrăcăminte în

ființează un cuis de croi pentru 
pantofari.

Cursurile vor începe Vineri 10 
August a. c. la ora 5 șl se vor 
ține în fiecare săptămână Vineri 
și Sâmbătă.
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Marea adunare a Frontului Plugarilor din Abrud ;< țjgfjj.
In ziua de 30 Iulie a. c., a a- 

vut loc la Abrud, adunarea Fron
tului Plugarilor din plasa Abrud, 
la care au participat un mare nu- 

^tnăr de plugari, muncitori*și func
ționari.

După deschiderea adunării ia 
cuvântul tov. primar, Jurca Ghe- 
orghe, cara arată devastările fă
cute de către armatele fasciste 
în Uniunea Sovietică. Vorbește 
despre generosul armistițiu, din 
caie Uniunea Sovietică ne-a redus 
o mare parte din cotele ce erau 
prevăzute. îndeamnă întreaga po
pulație de a contribui la aplicarea 
condițiunilor de armistițiu, fiecare 
cetățean fimd impus just de co
tele cu care trebuie să contribue.

Arată apoi rostul blocării ce' 
realelor, excluzând astfel specu
lanții, cari acum caută să cum 
pere pe un preț de nimic, pen
tru ca ia primăvară să ceară um 
preț cu mult mai mare.

In încheiere cere ca roți cetățenii 
să depună efortul lor pentru refa
cerea țării.

la cuvântul tov. Vatca Ion, pre
ședintele sindicatului, care prin 
cuvinte precise arată suferința 
clasei muncitoare până la 6 Martie, 

’rietenul Dan Samoilâ un pub
licist Moț din comuna Mogoș, po
vestește suferințele Indurate de 
veacuri de populația acestei re
pun!. In aplauzele asistenței a re- 
c tat o poezie despre atitudinea 
partidelor istorice respinsă de patru 
ori de cenzura reacționară. Tov. 
Dandea Simion, președintele sind. 
Bucium vorbește despre suferințele 
Indurate de muncitori, în ultimii 
ani amintind de măcelul dela 
Lupeni, organizat de reacțiune în 
frunte cu Maniu și Vaida, și cari 
și astăzi pun bețe în roate popo-

rului muncitor Georgeta Motolic, 
din U. F. A. R. dela București în
deamnă femeile la organizare la 
înfăptuirea leagănelor de copii ș.a.

In cuvântul prietenul Vonica T., 
președintele de plasă a Frontului 
Plugarilor din plasa Abrud, care 
arată realizările guvernului Dr. 
Groza, ajutorul larg acordat de 
U S. și ajutorul dat de muncito
rime în frunte cu partidul comu
nist țăranilor români.

Fetița Letiția Vonica, declamă 
poezia „ Noi vrem pământ “ de 
George Coșbuc.

Ultimul i-a cuvântul tov. Dan

Mihai, secr. part, comunist din 
Abrud, care cheamă țăranii, mun
citorii și intelectualii să-se înfrățeas
că pentru a putea clădi o Româ
nie fericită și democrată. Arată 
cum trebuie să luptăm împotriva 
spsculei și-a sabotajului. îndeamnă 
pe plugari să se înscrie în Fron
tul plugarilor.

Adunarea a decurs într’o prie
tenie strânsă făurită prin suferința 
comună îndurată de poporul aces
tei regiuni de care guvernele din 
trecut nu s’au gândit numai prin 
vorbe.

aplicări Armistițiului
La o adunare populară ținută 

la 28 Iulie a. c. în comuna Criș- 
cior populația adunată a votat o 
moțiune în care a cerut ca obli
gațiile care decurg din aplicarea 
condițiilor de armistițiu să fie su
portate mai întâi de reacționari și 
acei cari au profitat de pe urma 
războiului.

In această moțiune se arată 
foarte just motivele pentru care 
aceștia trebue să plătească cei 
dintâi pentru armistițiu, Nu au 
participat cu nimic la războiul de 
eliberarea poporului de sub domi
nația hitleristă. In tot cursul răz
boiului când alții erau pe front și 
familiile lor duceau lipsuri acești 
corbi au prădat poporul storcân- 
du-1 până la ultima picătură ex- 
plotând munca lor. Ei au fost a- 
cei cari au primit cu bucurie ști- 
reaă c poporul nostru a fost 
mânat de clica trădătoare a 
lui Antonescu în războiul de jaf 
împotriva popoarelor pașnice ale 
U. R. S. S., Acum când 
datorită eroicei Armatei Roșii care 
ne-a eliberat, a Armatei Viteze 
Române care au zdrobit umăr la 
umăr cu Armata Roșie, definitiv 
fiara fascistă, acești profitori ai 
regimului de teroare să plătească 
pentru stricăciunile și Jafurile e- 
fectuate.

Un spital veterinar ia Deva 7
/ ' 

împotriva bolilor putem face totul!
Bolile le putem preveni și le 

putem trata. Pentru a face acest 
lucru avem nevoe de specialiști, 
medici veterinari, de mijloace de 
tratare și prevenirea îmbolnăvirii 
animalelor: medicamente și instru
mentar, dar avem în special ne
voe de un loc, de un spital vete
rinar, unde să poată fi găsit ori
când un medic veterinar unde să 
se poată pune precis și rapid un 
diagonistic, unde să se găsească 
oricând medicamentul salvator al 
animalului bolnav și unde să poată 
fi spitalizate animalele bolnave 
care necesită un tratament deose
bit și îndelungat!

Ne trebuește un spital veteri
nar la Deva!

Am avut în trecut, în era par
tidelor politice, reacționare cluburi 
pent.u fiecare clică politică.

N’am avut șl nu avem încă un 
spital veterinar la Deva, ca-și 
când n’ar fi ale noastre animalele 
acestui județ, care valorează 
chec! și opt de miliarde lei.

Trăim astăzi vremuri noi. 
renunțăm la obiceiurile rele
trecut și să ne înolm, să pășim 
la înfăptuirea operei de dreptate 
socială care ne ordonă să salvăm 
vaca vâduvei, care-i hrana copii
lor ei, iară copiii el 
neamului!

Să punem umărul 
tru a face un spital 
Deva

Războiul și consecințele lui, au 
făcut șl va face ca numărul ani
malelor să scadă

Bolile, la rândul lor, au contri
buit și vor contrbui la fel, In vii
tor, la scăderea numărului anima
lelor.

Numeric scăzând, animalele tre- 
buesc imbunătăt'te calitativ, spre, 
a suplini prin mărirea producției 
lor (lână, lapte, carne, performate) 
lipsurile ce ar rezulta altfel.

Consecința imediată este că 
preturile animalelor și al produse
lor lor se ridică. Astfel azi
cal bun coastă un milion de lei, 
o pereche de boi un milion și 
jumătate sau două milioane, un 
porc -4 sute de mii, o gâ că 
10-18 mii, o găină 5 mii de lei.

Valoarea aproximativă a anima
lelor acestui județ, Hunedoara, la 
prețurile de azi, este de 58 mi- 
l'irde lei.

Cincizeci și opt miliarde lei!
Dacă împotriva războiului n’am 

putut face totul spre a I evita,

un

Poliția democrată din Petroșeni contribue 
la mărirea

cin-

Dela preluarea conducerii poli
tiei din Petroșeni, de către un 
muncitor capabil, actfvitatea ce se 
depune este pe zi ce trece mai 
furctunoasă.

Astfel cu personalul redus, to
tuși s’a ajjns ca prin convingere, 
toiul să decurgă normai și cazu
rile reclamate să fie rezolvate prin 
descoperiri eficace.

Din cele 31 reclamatii de furt, 
ce s’au comis cu 2—3 luni In 
armă, politia democrată din Pe
troșeni, de sub conducerea comi
sarului Matjas a descoperit 28 
cazuri de furt, obiectele în valoa
re de circa 2 milioane lei fiind 
resdtuite pioprietarilor, Iar f ptașil 
înaintați spre judecată tribunalului 
Hațeg.

O echipă de gardieni sub con
ducerea șefului de politie, după o

Â
muncă de patru zile, pe teren,

producției Să 
din

a 
reușit să aresteze prima bandă de 
spărgători în frunte cu Crișan 
Viorel, Dud losif și Dud Ana îm
preună cu toți complicii lor.

In ziua de 6 Iunie a. c., o 
dublă captură făcută de poliție, a 
fost prinderea bandelor de hoți: 
Ciulea Maxim cu banda lui din 
Orăștie și pe Gheorghe Alex 
Lăncrajan Ion, 
Zolc Petre.

Intr’o adunare 
sonal polițienesc 
ziua de 30 Iulie 
hotărîrea ca un grup de polițiști 
să lucreze timp de o săptămână 
în mină, pentru a mări producția 
de cărbune, contribuind prin a- 
ceasta la opera de refacere a 
țării.

Schultz Șina șl

a Întregului per- 
ce a avut loc în 
a. c., s’a luat

sunt viitorul

și inima pen- 
veterinar la

Medic veterinar
Dn A. GEGROEONI

A N U k T
Se caută pentru cumpărare o insta

lație complectă de moară, minus motorul 
și clădirea, cu o capacitate de măcinare 
de cca 1GO00 kgr. grâu In 24 ore.

Oferk 3etailab 'a ziar sub Nr. 8041. 
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Refacerea țării pro
blema centrală a po

porului întreg
Urmare din pag. l-a

carea producției în general la toate 
produsele ajută la refacerea țării. Ri
dicarea productivității pământului prin 
agricultura intensivă prin crearea de 
centre de mașini agricole și selecțio
narea semințelor este în interesul a- 
tât a țărănimii cât și-a poporului în
treg. Dar șl aici ajutorul U. S. acordat 
prin convenția economică și societățile 
8ovieto-române nu întârzie să-șl dea 
roadele. Bumbacul sosit din U. S. a și 
dat de lucru unui număr însemnat de 
muncitori. Mal mult el va fi îmbrăcat 
în scurt timp de massele noastre ță
rănești șl muncitorești. La lupta noaa- 
tră noi trebuie necondiționat să adăugăm 
lupta împotriva speculanților, împotriva 
acestor corbi nesătoșl organizați de 
partidele Istorice în frunte cu Maniu 
ca o ultimă încercare a lor de-a abale 
poporul de pe drumul său just de 
sprijinire a guvernului, ca subminând 
forța democrației să încerce reînvierea 
reacțlunll. Pregătirea conferinței gene
rale a partidului 6ă fie semnalul dla- 
trugerii definitive a reacțiunii și a în
făptuirii unei Românii fericite demo
cratice șl libere.
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Aniversarea măcelului dela Lupenl $1 a marelui 

fondator al socialismului Engels la Deva X
Primul consiliu de miniștri 

laburist in Anglia
Frontul Unic Muncitoresc din Deva 

o comemorat Duminică într’o ședință 
comună ținută in sala teatrului. 50 ani 
dela moartea luptătorului pentru pro
gres și democrație, Friedrlch Engels 
și 16 ani dela odiosul măcel să
vârșit de agenții reacțiunii în frunte 
cu Maniu și Vaida în rândurile mun
citorilor de pe Valea Jiului.

înainte de începerea ședinței muzica 
militară din localitate cântă imnul re
gal român, urmat de imnurile Națiunilor 
Unite după care, tov. Mlhu din partea 
P. S. D. deschide ședința și dă cuvân
tul tov. Lazăr care face istoricul vieții 
lui(Engels și activitatea depusă de a- 
cest mare om de știință. Din partea 
oartidului comunist tov. Sassu secre
tarul raionalei Deva vorbește despre 
lupta dusă de Friedrich Engels și învă
țaturile acestuia cari au rămas scumpe 
pentru clasa muncitoare. Proletariatul 
nu are altă armă decât unitatea și or
ganizarea, pe care trebue s’o întărească 
spure Engels. încheie aducând elogii 
poporului Sovietic care a pus în prac
tică învățăturile lui Marx șl Engels și 
care și-au găsit urmașii demni în Le- 
uln și Stalin.

i’a cuvântul tov, Vancea secretarul

Mărfuri în valoare de zeci de milioane 
oescoperite de comitetele cetățenești la Uloara

Semnalul ofensivei nemiloase Împo
triva speculei dat de forțele democra
tice, in frunte cu partidul comunist In 
ntreaga țară dă roade neașteptate. Zil

nic mărfuri în valori de milioane ba 
chiar miliarde sunt descoperite de or
ganele de control ajutate de popor. 
Profitori criminali de rând care stau la 
pândă pentru a atenta la viața și bună 
starea poporului au acelaș caracter în 
întreaga ț^ră. Pretutindeni la București 
sau la Brașov dar chiar In localități 
-oai mici ei scot mărfurile din circuitul 
noimal spre a leputea plasa cu un câș- 
t g gras acolo unde aceștia își găsesc 
.omplicii. Astfel și In regiunea noastră 
<n comuna Uioara unde o mulțime de 
muncito i cinstiți lucrează la minele de 
sare pentru a scoate alimentul atât de 
necesar unde țăranii muncesc pentru a 
asigura pâine poporului și celelalte ca
tegorii duc o viață cumpătată, comitetul 
cetățenesc a făcut desceperiri senzațio
nale. In luna Iulie într’o serie întreagă 
de percheziții a descoperit mărfuri do
site în valoare de zeci de milioane. 
Cositorii de măriurj, speculanții, mai 
jos notați nu au nimic ca populația 
cinstită din acel oraș din care și el fac 
parte. Dm contră cu cât populația de 
acolo va ști să se curețe mal repede de 
acești corbi și va ajuta la demascarea 
lor In întregime ea va da dovadă de 
cinste și conștiință celățăneaacă. lată 

regionalei Valea țiului a P. C R. 
care în atenția încordată a tuturor 
participanților povestește de masacrele 
dela Lupeni.

In Mai 1928 spune D-sa peste 5000 
de muncitori din Valea Jiului am mers 
peste dealuri cu trenul cum puteam la 
Alba Iulia ca să-l împingem pe d-1 
Maniu să ia puterea. Am avut încre
derea că vom fi ajutați de acel gu
vern care va fi sub președinția d-sale. 
Dar ne-am înșelat amarnic. In Novem- 
brie 1928 Maniu vine la putere iar în 
anul 1929 la 6 Aug. tot acelaș Maniu 
pe care i’am ajutat să ajungă la gu
vern și-a bătut joc de noi. In loc de 
pâine pe care am cerut-o, el nea dat 
gloanțe. Niciodată nu mi-ași fi înche- 
puit continuă tov, Vancea că pot să 
fie așa de barbari, ca să ordone să se 
tragă în oameni fără nici o apărare 
și mai ales după ce muncitorii au fost 
împrăștiați s’a tras după ei pe dealuri 
iar răalții au fost Împunși cu baionetele.

Această muncitorime sunt sigur că, 
nu va mai putea fi înșelată niciodată 
și va duce lupta pâaă la distrugerea 
definitivă a elicei reacționare în frunte 
cu Maniu.

Sala ovaționează [îndelung, ultimele 
cuvinte restite de tov. Vancea.

oamenii și iată faptele lor murdare:
La 2 Iulie la o percheziție s’a găsit 

la Costa Olga 4190 pachete de tutun 
cal. l-a care era pus In vânzare cu 
preț de speculă.

La 7 Iulie s’a găsit la T6i6k Ștefan 
270 coli mari de foițe de țigări furate 
dela fabrica din Tg.-Mureș.

La 20 Iulie la Friedman Ludovic din 
str Cloșca au fost găsite mărfuri în 
valoare de sute de mii, ca, zahăr, 
chibrituri, fol de țigări, zaharină, etc.

La 26 Iulie la Qutman Estera, str. 
Regele Ferdinand o mulțime de 
mărfuri de pielărie ca, talpă, piele de 
box, bizon, chevreaux, albă, box fio, 
șireturi și cremă, toate în cantitate de 
speculă,

La 29 iulie la Solomon M urițiu str. 
Reg. Ferd. au fost găsit» mărfuri îu 
valoare de zeci de milioane ca, 280 m. 
stofă de lână, 600 kg. săpun, 24 kg. 
talpă, ceai, unsoare de bocanci, ață, 
vopsele șl pile pentru coase.

Toate mărfurile au fost confiscate și 
autorii predați parchetului pentru a le 
da pedeapsa meritată.

Activitatea acestui comitet cetățenesc 
șl celelalte din întreagă țară trebue să 
fie urmată de altele până poporul nostru 
va putea scoate din viața publică toate 
aceste hiene, toți agenții reacționarilor 
lui Maniu cari stau gata pentru pradă.

Guvernul laburist englez de sub 
președinția d-lui Clement Attlee 
ține azi prima lui ședință ia care 
iau parte toți minșitrii cabinetului.

La acest consiliu de miniștrii 
va fi fixată politica guvernului pen
tru viitoarele î 2 luni care va face 
parte din programul de 5 ani 
schițat de guvern înainte de ale
geri.

Programul va fi adus în fața 
parlamentului la 15 August când 
se va face deschiderea festivă în 
prezența regelui Angliei. Se crede 

Stabilirea de legături diplomatice cu U. S. 
Comunicat

La 6 Aug. Dl Dr. Petru Groza a primit la preș. cons. la 
prezența Dl Gh. Tătărescu vizita Dl Genera! Colonel Susaicov în
soțit de Dl consilier politic A. P. Pavlov. Dl General Colonel Su
saicov a înmânat Dl preș, [al cons. de miniștrii următoarea co
municare :

Stimate D-le Prim-Ministru. Din însărcinarea guvernului sovietic, am onoare 
a vă înștiința că guvernul sovietic ținând seama de participarea activă a^Româ- 
niei începând dela 23 August 1944 în lupta de partea aliaților în contra Ger
maniei hitleriste, precum și de îndeplinirea loială de către România a obligațiu
nilor luate prin convenția de armistițiu, a hotărît să restabilească relațiile diplo
matice cu România și propune un schimb de miniștrii plenipotențiail Dl Preș, af 
Cons. Dr. P. Groza a răspuns Dl Gen. Col. Susaicov următoarele : In numele 
guvernului de concentrare democratică, primesc aceasta comunicare. Guvernul și 
poporul român iau act cu recunoștință de această solemnă apreciere a contribu
ției României în lupta contra germaniei htleriste și pentru libertatea tuturor po
poarelor. Acest nou act care se adaugă la manifestațiile anterioare arată țării 
noastre odată mai mai mult că guvernul U. S. apreciază marile interese ale Ro
mâniei pe planul consolidării Interne și externe. Țara întreagă este fericită să 
constate că executarea loială a convenției armistițiului a găsit prețuirea guver
nului U. S. șl că marile el sforțări pe acest teren au fost rodnice. Guvern și 
popor vede în holărîrea de restabilire a I gâturilor diplomatice dintre țările 
noastre și în schimbul de miniștrii care îl va urma, recunoștința tuturor jertfelor 
noastre șl totodată prilejul pentru adâncirea prieteniei indisolubile între popoa
rele noastre. Sunt fericit că ml-a fost dat să prezidez guvernul C2re a colaborat 
la actst mare act.

r» ȘTIRI SCURTE
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• Comitetul Național de eliberare al slovenilor din Istria a adre
sat un protest guvernelor aliate în care i-a atitudine împotriva măsuri
lor luate de unele autorități militare aliate

• Se crede că Franța a primit invitația celor trei de a lua parte 
In consiliul miniștrilor de externe dela Londra. Deasemenea Franța 
va trimite delegatul său îr. comisia de reparații dela Moscova.

• Ambasadorul Statelor Unite, d l Hariman a sosit la Stokholm
dela Potsdam. El va petrece acolo câteva zile și după declarațiile d-sale 
vrea să se întâlnească cu d-l Iohnson, ambasadorul Statelor Unite la 
Stokholm care-i este un vechi prieten. *

• Președintele Comisarilor Poporului Gencralissimul Stalin împreu
nă cu comisarul poporului pentru afacerile externe au sosit la Moscova 
venind dela Potsdam. moscova

• Delegația sldicatelor de fier șt oțel dij Anglia care se affă în 
U. S duce tratative cu sindicatele din U. S. cu privire la funcționarea 
nouîl organizații sindicale mondială care va ține ședința la Paris,

® Conferința dela Paris cu privire la Tanger care trebuia să în
ceapă la 6 August, a fost amânată până la sfârșitul săptămânii.

• Egiptenii speră că tratatul anglo-egiptean va putea fi ameliorat 
acum cu noul guvern Britanic. Acest tratat expiră abia peste 10 ani.

• Noul ambasador sovietic a sosit la Haga în Olanda.
• Fiul Iul Rommel a făcut senzaționale declarații cu privire la

moartea misterioasă a tatălui său. Astfel Rommel s’a sinucis la ord» 
din 20 ""e'l w'"" C‘ “ '’n"n“" de " " l“,‘ P,r,e rCVOl,“

că în primul an guvernul Britanic 
va trece la naționalizarea minelor, 
a băncii Angliei își va extinde 
controlul asupra prețurilor și va 
trece în program construirea de 
case pentru populația care a su
ferit de pe urma bumbardamente- 
lor. Cu privire la numirile de nor 
m-nișfri care s’au făcut după în
toarcerea lui Attlee dela Potsdam, 
ele sunt tot atât de fericite ca 
cele făcute ta început, declară 
ziarul laburiștilor englezi.

Imprimeria jad. Hunedoara — Deva 661—


