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pentru a mări
In Valea Jiului echipe de voluntari intră în mină 

producția în cinstea lui 23 Auâust y 

o echipă formată 
nari și mesiriaji 
plus d- 100 tone cărbuni.

ADră de aceștia lucrează în 
mină săptămânal o ech pă de 200 
meseriași dela Atelierele Centrale 
25 fu .(ionari ai Societății Petro
șani, 10 funcț onari dela Aslgură- 
rde Socir.l» 30 dela Poliție și 25 
dda l mirelui Progresist.

Astfel rin colaborarea tuturor

Aiâtun de muieri --eroi ai muncii 
— toa â populația din Valea Jiului 
lucrează pert u o ă>irv« producției 
ic interesul edresir.i econ ?m ce a 
țârii.

Echipe de voluntari form ite din 
funcționari, meseriași și ii. eri intră 
în mină, in frunte* acestei a țiuni 
pretutindeni se gâses. conducătorii 
clasei >x.uncitoa e, memb-u ai Pâr
tiei lui Comunist

La Petrila prima echipă de vo
luntari formata din32oamen> a in- 
.ral în mină la 2 Aug st si a reu
șit să rd.ee p ducția Cu 17u tone 
cărbuni.

ir frunte« acestei c.mpe »- gă
sesc to •. Mus J tk Mlh..i secr tarul 
C. L. al P C R., secretarul sindi
cat Ilî rruoer Cujtel loslf p irnarui 
cocrunei Bobar heo-ghe. șef i 
gări Ipr cetățenvș.i Dsvid Alexan
dru ș< Tai r ... precum și 
ducătorii’imcretu'ui progres st 
st Ku^aci Pma.|

in z ua de 4 August încă • t 
de voluntari formată d n 34 tm ri 
prog, rs<ști a intrat mină riduând 
nrodu ț'a echipelor c* voluntari la 

10 tone
Echipe e ș -au im: angajamentul 

de a lucra de 2 ori pe săptămână, 
!*• d^câ proiucția n t va creste 
suiicieat vor ntra de 3 ■

Lw Lonca o e Mp’ d- voLc^rl 
formată din _ii‘ de funcționari, me- 
se.rigjj. etc n f. ,nte cu s-' retarn| 
cotar te î’.îrH incaf a P C f S-rida 
• regjă in mrâ

Iri cnrân; ,a i:i ra ți a doua 
j h'pă far ’ată din ucenicii i' iția- 
ova fmd i secretarul O T. P R.- 
ulm din localita e Ujfaivy

La Luoe ri 120 de muo.it i dela 
acaf-ițfl I majoritate meseriajl 
crestează re suplimentare | mi â.

La Prtro'ierJ intri > .Ini în mină

o 
Pop

tlipâ

Cererea de capitulare a J iponiei 
vietic Guvernul japonez consideră 
c.-! -a. :â 
cereu c i re 
irnp'r.ir lui.

Deaceea 
sâ i so facâ 

D-l Toț 
declar i e analoga a fost 
in-jâ i 
ve sl r Statelor Unite, Angliei 
Si ( h uei

•l^erri-.î .Las.- transmite
K > 3 n t L r I 

< ■ azi. I A.jj^ijsf inirij ■ 51
s • ■ M •! k .1 r ,-vf t

g . ''i- i .j> jgJ
■ rez c r t .< fâcut j 

d- ’ari’țj
6:.»’j fp i ste ga» 

acrepte declarația a.r șiafâ 
N niiu.tk Unite d. L> r uts Ja 
ctre s'a asudat și tyuvrTrul

4 
‘1

din 25 funcțio- 
oL ri produc un

C.F R.-iștii IN FRUNTEA LUPTEI j 
PENTRU MĂRIREA PRODUCȚIEI A

Muncitorii dela atelierele CF.R.Simeria țl-auluat anga
jamentul de a mări producția In cinstea zilei de 23 August

P> oduc ia iu I ni: 1945; 550 
vagoane • < 2 locomotive re- 
pa aie.

• ulie 1945; 644 vagoane 
14 locomotive reparate.

C fre cire vorbesc singure
Cif.e care arată lupta eroică a 

cituri or ceferiști din Simeria 
pe; tru r ■ .cerci clilor de comu- 
r;ciț e o obtema cea mai impor
tantă iu cadrul redresării econo
mice i [ăi i.

iM’ ncitorii au învins toate gteu- 
tâțk c . ri stăteau in fața lor.

Lipse .o. materiale prime Lipsea 
cost rul, bron ui ; materialul pen
tru
Ș

■r

g? »turi. LI, ea tilajul, ma- 
•le u elte lipsea un compre 
c. re să fie capabil de a ali- 

rr ota uzi..a i neagă.
Dar to-ate aceste lipsuri nu au 

. utuf opri Linul muncitorilor con 
șt nți dc cesitatea luptei pt n 
tru mărirea producției In inteiesul 
rțf ce a țării.

M.iter lele lipsă u fost îolo 
cu alte materii sim hre, lip^

La încheierea ediției

declarație nu convine 
ar leza prerogativele

guvernul japonez cere 
o comunicare precisă. 

f a mai declarat că o 
trans- 

prir intermediul Suediei, gu-
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forțelor democratice producțl/ de 
cărbuni atât de necesară industriei 
noastre și căilor ferate este în 
creștere.
Atitudinea m nerilo, funcționarilor, 

meseriașilor, tinerilor, din Valea- 
Jiul I cari în afară de munca lor de 
toate zilele prestează o muncă supli
mentară in mină dă dovadă de un 
splfrit de înalt patriotism demn 
de a fi cunoscut de țara întreagă.

uneltelor a fost recompensată p in 
muncă suplimentaiă.

Intr’o mare adunare ceferiștii 
din Simeiia și-au luat angajamen
tul ca in cinstea zilei de 23 Au
gust să mărească producția până 
la 850 vagoane și 26 locomotive 
reparate In luna August, iar dacă 
lipsa de 
cu Încă 
număr

Pilda ceferiștilor cari nu precu
pețesc nici-un efort, nici-un sacil- 
heiu pentru a ajuta opera de re
clădire a tării trebue urmat de 
toți oameni muncii, de întreg po
porul român.

materii va fi Înlăturată, 
50 li sută peste acest

------------------------------------------------ -- ----------- —----------------------

PRIMIRE» TRUPELOR ROMANE LA PETROȘANI
T c< rea prin Petroșani a Diviziei 

11- hiDntrrie înapoiată victoiios din 
războiul împotriva h'tlerismulul ge rman 
a însemnat pentru locuitorii < rașulul o 
zi Săfb’fOUTC

at agurl șl lczin< i.

de mare
încă din ajun ot^^iiI a fost fmpodo- 

b ' ci flori
îndată după ce sirenele și clopotele 

au anunțM aprr pi ta intra-r. a trupelor 
în oraș străzile ș p>ața a fost înfețată 
d* lume .ii brațele Hcărcate de flori 
La intrarea în oraș unde s'a înălțat un 
arc de triumf g rmzoana și ofiu'ailtățlle 
au primit pe . andantul diviziei Dl 
G n V. leu, oferind un steag, pe care 
minerii din Valea Ju lui Van dat p otru 
viteaza armată remâ; ă. Apr>[ s’au țn- 
d eptat cu toții spre tribuna înălțată în 
pLiț.a i nde au pr tnn defilarea unități
lor anunțate prin mtgafon <>dată cu 
L-ptelt de arme p in care s’au distins

F^tvziismul publicului s’a manifestat
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LA MUrwvĂ
In vederea sărbătoririi 

zilei de 23 August ’i
/

Poporul român cu toate popoa
rele conlocuitoare a făcut o ex
periență amară cu regimurile 
fasciste. Dictatura fascistă ■ 
care a fost instaurată în Româ
nia ca o urmare a guvernărilor 
antidemocratice ale lui Maniu și 
Brătianu — a înhumat România 
la carul hitierismului și a adus 
țării dictatul fascist dela Viena 
<are a tăiat o graniță artificială 
in trupul viu al Transilvaniei, 
pentruca mai târziu u promi
siuni false să ne răpească într'un 
război de jaf și de cotropire 
contrar- intereselor poporului ro
mân.

Ziua de 23 August — zl na
țională a poporului român — a 
pus capăt acestei stări readucând 
țara noastră pe lângă aliații ei 
firești alături de cari a contri
buit la distrugerea dușmanului 
comun Germania hitleristă.

Apropierea celei dintâi aniver
sări a zilei eliberării poporului 
român de sub jugul cotropitorilor 
naziști a mobilizat pe toți oamenii 
muncii intr’o luptă uriașă.

Țara noastră distrusă și se
cătuită de pe urma jafului nem
țesc și a războiului antisovietic 
trebue refăcută.

Clasa muncitoare a înțeles că 
nu este suficient de a sărbători 
această zi numai prin serbări și 
prin discursuri ci și printr’o în
cordare și mai mare în muncă 
luând angajamente concrete de 
ridicare a producției până la a- 
ceastă dată

In decursul ultimelor săptă
mâni muncitorii din diferite mine, 
întreprinderi s'ou provocat la în
treceri patriotice în vederea lui 
23 August In Valea Jiului mi
nierii lucrează ore suplimentare 
și echipe de voluntari compuse

— Contlnmre In png. 4 —

neobosit prin zplauzc, urale șl o ploile 
de flori.

După masă a avut loc un match d' 
foot-ball Intre echipa Diviziei ll-a șl 
echipa Jiul

Înainte de desch derca jocului o de- 
Irgație a Clubului Sportiv .Jiul* a pre
zentat șcfi li i echipei Diviziei ll-a uo 
inu s buchet di flori pc care acesta l’a 
transmis în ovațiile publicului D lui 
Gen. Voicu

CJe două echipe au făcut un joc 
frumos pe care l'au tnmiral la egali
tate rezultatul fiird 1 — 1.

Au urmat demonstrații Rporllve după 
care Dl Gen Voiai a ținut o cuvân
tare explicând ostașilor impoitanța pri
mirii făcute fn această cetate a muucli 
dw lătre muncitorii care din puținul 
pe carc-1 au și cu toate greutățile cu 
care au de luptat, au făcut Armatei Ro 

- ConUnuare In pagina 4. —
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UZINE-FABRICI-MINE =-
Mari adunări publice convocate 
de Partidul Comunist în lud. Alba

înaintea conferinței regionale de partid ce se va ține* la Petroșani, orga
nizațiile de partid din jud. Alba au convocat mari adunări publice unde atât 
reprezentanță partidului cât șl a organizațiilor democratice au lămurit în țața 
masselor problemele mari ce stau în fața noastră. Un ~umăr mare de cetățeni 
din toate straturile sociale au ascultat cuvântul partidului șl a organizațiilor 
democratice.

La Alud
In ziua de 5 August în fața primă

riei, a deschis seria cuvântărilor tov. 
Brldean, secretarul Comitetului raional 
Teiuș-Coșlariu a P. C. R. care spune: 
,Ne găsim într’o încleștare uriașă a 
întregului popor pentru refacerea țării 
jefuită d; fasciștii germani și români.

In lupta pentru progres poporul nos
tru dela 6 Martie prin instaurarea 
guvernului de concentrare democratică, 
a desch s seria unor importante victorii 
a: încadarea Ardealului de Nord la 

Patria Mamă, întoarcerea prlzionerllor 
din U. R. S. S,, elaborarea legii refor- 
aei agrare, care a crelat pesle 2 mi

lioane de noul proprietari agricoli, de- 
mocratlzirea aparatului de itat, înche- 
erea de acorduri economice cu URSS 

și cu celelalte țări cari vor să colabo
reze cinstit pe plan economic cu țara 
noastră.

In continuare scoate Iu evidență ja

Cuvântul muncitorilor din sindicate
(a cuvân ul tov. Benedek, președin

tele Comisiei locale sind cale, care a- 
ntă suferințele muncitorimei, în frunte 
cu cti mal iubiți conducători tov. Ana 
Pv;ker, Vasile Luca, Teohari Geor- 
gBsc'J, Gh. Gheorghiu-Dej Gh. Apostol 
și alții care au suferit închisori și schin
giuiri din partea regimurilor de falsă 
democrație și dictatură. *

A trebuit ca să vină 23 August, 
când toate forjele democrate unite în- 
ti’uo bloc, au putut — în urmi impe
tuoasei ofensive dezlănțuite dc Armata 
Roșie — să oprească țara pe margi
nea prăpiallei care se deschidea în 
fața noastră.

Muncitorimea, clasa cea mal conști
entă a trecut la organizare. Astăzi, 
după un an de zile s’a ajuns ca peste 
un milion jumătate de muncitori să lie 
sindicalizați.

Au fost câștigcte reviodicărl munct-

Cuvântul
Jin partea Frontului Plugarilor Ln 

plasa Alud, vorbește prietenul plugir 
D'agomir. Dună ce aduce salutul orga
nizației F. P. din plasa Al d, arată cum 
ță ănlmea împreună cu muncitorii, nrin 
actul dela 23 August, au primit llbtr- 
tatea de a sc oîgor ’za și a ține întru 
nlri libere.

Cu d>te precise arată atitudinea anti
democratică de totdeauna a Iul Manlu, 
care «e întorcea depe frontul din Italia 
îi 1918 șl trecând prin Vleua, a dat 
ajutor burgheziei, de a înăbuși revolu
ta clasei muncitoare din Austria, luâ id 
comanda reg. 64 lof. cu un fectlv de 
100 000 oameni. In anul 1928 29 arată 
cum marele democrat a desființat sin
dicatele un'te muncitorești «ar minerilor 

ful făcut de clica antonesciană, când 
toate bogățiile țării noastre au luat 
drumul Germaniei. Reacțiunea, în frun
te cu Manlu șl Brătianu exponenții 
marilor moșieri fără moș î, caută acum 
să submineze munca pe teren econo
mic — dupăce pe teren politic au 
fost înfrânți — spunând că toate lip
surile ce sunt azi sunt numai din cuza 
guvernului actual.

Este necesar astăzi o luptă hotărîtă 
pentru a învinge Tracțiunea și pe plan 
economic C3 să nu mai poată periclita 
democratizarea țării noastre.

In încheiere, tov. Beldesn, se adre
sează întregului popor muncitor dela 
sate și orașe, de a sprijini guvernul 
poporului, mărind producția, aplkând 
legile economice, demascând speculan
ții, întărind frontul unic muncitoresc, 
ca prlntr’o luptă hotărltă bazată pe 
frăția națiunilor conlocuitoare 3ă aju
tăm la opera de refacere a țării.

torești. Dar pentru a păstra ceeace 
am câștigat trebuie muncă.

Penriu a duce această mutică coor
donată și hotărîtă cele două partide 
muncitorești, prințr’ > înțelegere și co
laborare sinceră au pus bazele luptei 
comune, creind Frontul Unic Munci
toresc, care conduce lupta muncitorilor, 
contra tuturor uneltelor reacțlunli de 
a desbina clasă muncitoare.

In continuare vorbește despre legile 
economice, care trebuiesc aplicate, ne- 
lăsând aceasta la voia patronului. Apoi 
arată aportul muncitorilor in campania 
de însămânțări și la strângerea recoltei, 
unde muocitorii prin munca lor, prin 
unelte, au dat ajutor țărănimei pecet
luind astfel allința muncitorimei cu 
țăranii.

In încheiere face apel ia muncitori
me ca să depună tot efortul pentru 
mărimea producției, integrându-se cu 
toții în opera de refacere a țării,

plugarilor
deia Lupeni, cari cercau o bucată de 
pâine, li s’au dat gl r^nțe șl închisori, 
apoi în 1933, când CFR-iștil au cerut 
o scădere a curbelor de sacrificiu tot 
,democratui“ Marii'i a iost acela care 
a ordonat masacrul del Grivlța unde 
600 de muncitori au căzut victime ale 
gloanțelor trase din ordinii Iul Mjnlu, 
iar uite mii de muncitori au luat dru
mul închisorilor.

Acent mare democrat Maniu a făcut 
un pact cu legionarii, elevii h'.tlerIștilor, 
dându le ajutor șl sfaturi. Ch ar acum, 
d ipă 23 August, Maniu a primit Ins
trucțiuni dela Horla Sima, ca împreună 
cu Rădescu să reintroducă Iar dictatura.

Arată importanța ajutorului primit de 
la muncitori în efectuarea refownei a

grare, la însămânțări și la strângerea 
recoltei. Vorbește apoi despre rostul 
blocării cerealelor, căci numai așa vom 
pu*ea eși eu bine până la cealaltă re
coltă, fără să fie foamete în țară. Reac- 
țiunea acum când pe teren politic a 
fost învinsă, caută ca să ducă țara ia 
dezastru pe plan economic.

Dar țăranii nu trebuie să dea cre
zare celor spuse de reacționari, ei tre
buie să dea prisosul lor la cooperative, 
care în schimb le va da mărfuri dela 
fabrică șl bumbac.

Lupta trebuie dusă în comut), spune 
prietenul Dragomir. Alături de munci
tori, de Partidul Comunist, noi plugarii 
trebuie să depunem tot efortul nostru 
pentru a ne încadra și noi în marea 
operă de refacere a țării.

Delegatul Uniunii Populare Maghiare 
aduce salutul organizației din Aiud și 
promite că poporul maghiar a'ături de 
poporul român va duc* lupta hotărîtă 
împotriva speculanților — uneltele reac- 
țiunil — sprijinind guvernul de largă con
centrare democratică peutru a contribui 
la clădirea unei românii libere în care 
să fie asigurate pentru totdeauna drep
turile egale pentru toate națloanlitățtle 
conlocu'toare.

lin numărul viitor adunările din 
Tei u ș Uioara

H

Lupta împotriva speculanților 
trebuie dusă cu toată dârzenie.

Circulara Confederației
CIRCULARA

către
Toate Uniunile, Comisiile Locale, 

Sindicatele și Comitetele de Fabrică 
din țară

TOVARĂȘI,
In diferite fabrici și întreprinderi, 

elemente în hgătuiă cu reacționarii din 
țara noastră, agită pe muncitori, în- 
demnâdu-i să ceară majorarea salarii
lor, fie direct, fie sub forma de .recti
ficare" a salariilor.

In chipul acesta ei știu că ar putea 
determina o nouă cursă între salarii șl 
p ețurt, din care speculanții ar avea 
numai de câștigat șl care în realitate 
ar însemna o alunecare a economiei 
țării pe făgașul haosului economic șl 
al inflației.

Iotr’adevăr, trecutul ne-a învățat că 
o sporire continuă a salariilor însea
mnă în realitate o sporire și mai con
siderabilă a prețurilor, o creștere fără 
măsură a câștigurilor tipeculanților și 
deci, în ultimă analiză, o micșorare 
din ce în ce mai accentuată a puterii 
de cumpărare a salarlațllor.

O acțiune deci, pentru mărirea sa
lariilor, în a trialele împrejurări, se tra
duce pent u salarkți cu coborîrea stan
dardului lor de viață. Cel cari ag fă a- 
ceastă parolă denuigoglcă sunt duș
manii muncitorilor.

Organizarea sindicatului 
muncitoresc la 
Baia de Criș

Duminecă 29 Iulie a, c., în Baia de 
Criș a avut toc o adunare a tuturor 
muncitorilor, pentru a se organiza fa 
sindicat.

Vorbește iov. Baiița care arată ros
tul sindicalizării muncitorilor, la care 
trebue să ia parte or:ce muncitor cin
stit, căci nvmal organizați muncitorii 
pot duce lupta pentru drepturile lo\ 
de ca e an fost frustați până acum 
de regimurile de falsă democrațle^aie 
lui Manlu, BrâFar.a, Valda șl alții șl 
de regimul fascist al automareșalulul 
de tristă memorie.

Muncitorii sindicalizați, în afară de 
drepturile lor firești, vor fi ridicați 
din punct de vedere economic, politic 
șl cultural.

in unanimitate se alege următorul 
comitet: Aicxa loslf, președinte; Gala 
Ion, vlce președinte; Pop Gheza, ca
sier; Raț Alexandru, bibliotecar; Popa 
Sebaslian, Schrtelder 4. șl Baiița V . 
cont olorl; Benkeș Petre, Baiița V) 
Czcka Rozalla; comitetul de conducere 
șl Marju v., Socacl S., Suto L.,Meș 
co lostf, Câra Gh, supleanțl.

După constituire președintele mulțu
mește — în numele comitetului — pen
tru încrederea arătată șl promite că 
va lupta pentru drepturile muncitori
lor șl cere ca întreaga muncitorime să 
participe la mărirea producției ajutând 
astfel la opera de refacere a țârii.

Generale a Muncii
Sindicatele noastre luptă însă pent 

ridicarea standardului de viață al mun
citorimii. Iar soluția îmbunătățirii vieții 
noastre nu stă în ridicarea salariilor, 
cl în mărirea puterii lor de cumpărare-

Pentru a mări puterea de cumpărare 
a salariilor, este necesar să mergem 
pe drumul Indicat de Guvern și de 
Confederația Generală a Muncii, prin 
aplicarea strictă a legilor economice, 
Este necesar deci, să ducem acțiuni 
în întreprinderi, pentru a obl’ga pe pa
tronii recalcitranți să înființeze Econo- 
matele.

Este necesar, în al doilea rând, să 
mărim producția, prin Intensificarea 
muncii noastre, prin găsirea metode^ 
celor mai potrivite pentru mărirea ran
damentului muncii, prin inovațiuui 
technlce, cari să sporească randamen
tul, prin aplicarea muririi în acord, 
care, pe de o parte, mărește realmente 
salariul zilnic, iar pe de altă parte 
sporește canlltatea de mărfuri aruncate 
pe piață Lzte mijlocul cel mai slgcr 
de a dezarma pe speculanți, cari pot 
forfoti numai atunci când mărfurile 
sunt puține pe piață șl nu când există 
belșug de mărfuri.

In al treilea rând, trebuie dusă cu șl 
mai multă dârzenie lupta împotriva spe
culanților. Sindicatele, comitetele de în
treprinderi șl sindicaliștii în general 

(Continuare In pag, 3-a)
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Nici un bob de grâu să nu încapă 
pe mâna speculanților

B 
X 
n 
s
I

recolta în acest an 
Astfel recolta 
evaluată la

regiuni 
să fie 
anul a-din 

140—150 mii 
din anii din 

față din a-

fixeze un preț real pentru cerealele 
predate. Deasemenea va aproviziona 
țărănimea prin cooperative cu bumbac 
și alte măi furi de primă necesitate ia 
prețuri oficiale. — Țărănimea să i-a 
exemplu dela salariațl în frunte cu 
muncitorii care au renunțat Ja majorările 
continui de salarii pentru a opri scum
pirea mărfurilor. Tot astfel țăranul 
trebue să știe că grâul vândut In afară 
de cooperative, speculanților cu preț

de speculă îa afară de aceea că nu va 
ajunge ca hrană muncitorului cinstit, 
care nu poate plăti preț de speculă, 
va contribui la mărirea prețurilor măr
furilor necesare poporului întreg.

Fruntașii țărănimii trebue să explice 
țăranilor că a vinde grâul speculanților 
sau a tolera ca vecinul sau alții să 
facă aceasta, fără ai demasca, fără a le 
explica greșala făcută este o trădare a 
propriilor lor interese și a poporului 
Întreg.

Dela Primăria orașulwl 
DEVA

Se aduce la cunoștință publică, si 
începând cu 1 Aprilie 1945 s’a apro
bat pe întreaga țară pentru locuințele 
funcționarilor șl pensionarilor publici « 
reducere de 25% din tarifele de elec
tricitate, apă și salubritate.

Cel interesați vor solicita personali 
reducerea de mai sus, făcând dovadă 
cu acte în regulă la uzina electrică, 
uzina de apă și serviciul de ecarisaj] 
al primăriei, că sunt 
pensionari public;

funcționar! sau

■ț

3
3

3
3

■J»

Țara noastră a suferit mult de pe 
urma războiuluf și de jugul nem țese 
care ne-a golit țara. Moșierii, reacțio
narii, di teapa lui Hudiță, au s.,botăt 
în toamna trecută însămânțările. Cu 
toată strădu’nța depusă de țărani aju
tați de muncitori in primăvara aceasta, 
seceta care a bântuit în unele 
a făcut ca 
mai slabă, 
cesta este
vagoane față de 280,000 
trecut. Trebue să facem 
ceastă recoltă obligațiilor luate prin ar
mistițiu, să asgu-ăm însămânțările din 
toamnă și să asigurăm pâine pentru 
întregul an. Pentru a putea face față ob
ligațiunilor d: mii sus guvernul a ho- 
Urît, blocarea cerealelor și strângerea 
lor prin cooperat've. Reacționarii în 
frunte cu Maniu și Brătianu care au 
suferit un șir întreg de înfrângeri pe 
phn politic caută acum ca din greu
tățile economice, în care ne-au târât 
chiar ei, să-și făurească o armă poli- 
litică. Ei sunt gata să plătească ori cât 
pentru a putea pune mâna pe hrana 
poporului întreg, De care mai târziu 
ar revinde-o cu prețuri fabuloase. A- 
ceasta nu este numai o simplă speculă, 
prin aceasta ei caută $5 compromită 
guvernul și regimul democratic pentru 
a putea instaura domnia lor nefastă.

Pentru țărănime aceasta ar însemua 
în afară de alte greutăți șl pierderea 
pământului câștigat prin reforma ag
rară. Ar însemna Întoarcerea la iobă
gie, ar însemna pentru poporul intrrg 
pierderea libertății câjtgată cu atâtea 
jertfe grele de sânge. Guvernul nu 
poate deci admite ca hrana poporului, 
libertatea Iul să fie amenință de mo
șieri, de reacționari, de dușmanii po
porului. Țăranul trebue să știe de răs
punderea mare pe care o are îu statul 
democratic de azi. El nu trebue să de
vină o massă de manevră în mâna 
reacționarilor, el nu trebue deci să 
vândă nici un bob de grâu decât co
operativelor, altfel ar servi numai duș
manilor poporului.

Guvernul poporului s’a gândit să

Ministerul de 
pentru achitarea

□

Poliția democratică din Deva 
pe urmele speculanților /

Pentru a stârpi specula, orga- • - -....................
nele polițienești din Deva, între
prind zilnic percheziții domiciliare 
peni u a scoate la iveală materii 
prime dosite și a ie reda circula
ției la prețurile oficiale.

Astfel în ziua de 8 August a. 
c. a fost prins individul Feig Sa- 
moii din Deva, care Incearca să 
p'aseze pe piață un număr impor
tant de produse C. A. M.

Asupra lui s’au găsit 10.200 
buc, țigarete „Carpați“ și 3000 
buc, țigarete „Mărăsești" in va
loare totală de 178.800 lei.

Țigările au fost confiscate și 
prădate debitului Sindicatelor Unite 
pentru a fi distribuite muncitori
lor la prețul oficial, iar numitu
lui i s’a făcut acte de dare in

Se face cunoscut că 
Răsboiu a luat măsuri 
tuturor sumelor restante pentru cum
părări de vite, cai etc. și tuturora sa 
vor achita drepturile ce fi se cuvin,

.a

judecată, fiind înaintate parche
tului.

Deasemeni, într’o descindere fă
cută la Banca Românească s’au 
descoperit 38 kg. zahăr de a că
rui proveniență n’a putut da ni
meni nici un amănunt

Zahărul a fost confiscat și pre 
dat economatului funcționarilor 
publici, pentru a fi distribuit con
tra cost la prețul oficial.

Descoperind zilnic pe 
corbi ai economiei noastre, 
democrată se încadrează în 
de refacere economică a 
zădărnicind opera de distrugere a 
democratizării tării pe care au 
plănuit-o reacționarii în frunte cu 
Maniu și Brătianu.

Toți proprietarii de vii din Deva 
sunt invitați a se prezenta la primărie 
Sâmbătă 11 August 1945 orele 9 
dimi iața camera No. 18, pentru a 
stabili paza viilor și plata paznicilor

acești 
poliția 
opera 
tării,

Pnmăria Comunei Lupeni 
No. 1875 din 3 August 1945

Concurs
Se publică concurs pentru ocuparea 

a 2 posturi de impiegat fără gradație, 
la Primăria comunei Lupeni.

Salariile sunt cele prevăzute în bu
getul anului financiar 1945 | 46.

Concurenții își vor înainta cererile 
însoțite de actele prevăzute de C.F P 
în termen de 10 zile dela publicarea 
prezentei publlcațiuni în Buletinul Ofi
cial al Județului Hunedoara.

Primar: V. SÂRBII
Notar, I. VIOREL

Activitatea Comisiei pentru aplicarea legii de reformă agrară
din plasa Orăștie

In ziua de 22 Iulie a c. a 
avut loc a treia ședință a Comi
siei pentru aplicarea legii de re
formă agrară din plasa Orăștie 
sub președinția plugarului Dă- 
neasă Samollă din Berin.

Au luat parte ca delegați ai 
comunelor plugarii:
Cărăguț Mois-, Bota Petre Fe-

Lupta împotriva speculanților
trebuie dusă cu toată dărzenla

culei, vom izbuti să punem ca tind 
situdțluni p î care rea {lunarii tind s’o 
mm țină șl s’o adânce iscă.

Datoria Comllete’or de întreprindere 
este de a denunța forurilor sindi ale 
pe toți cei care agilă pe mundlori 
ptnlru ridicarea salariilor, pe toți ccl 
cari sabotează producția, pentru a fi 
pred iți organelor legile de resort.

Așteptăm dela voi Înțelegerea 
datorlrilor ce le aveți șl Împlinirea 
în lupta de zi cu zi.

CONFEDERAȚIA GENERAI Ă A 
MUNCII DIN ROMANIA

— Urmare din paț. 2-a — 
trebje să denunțe organelor poliție
nești pe speculanți, ajufându-le să-l 
descopere, pentru ca mărfurile dosite 
și speculate să fie confiscate și împăr
țite Ecoimmatelor prin organele legile, 
urmând ca speculanții să 
de I '.stanțe speciale, unde 
prezentați și consumatorii.

Numai prin îndeplinirea
datorlrl, adică prîn crelarea de Econo- 
mate, prin mărirea producției, prinh’o 
disciplină severă a muncii în întreprin
deri și prin colaborarea noastră sus
ținută cu organele de reprimare a spe-

fle j idecațl 
vor fi re-

acestor Tfi-
în- 
lor

rechian Laurian, Drăgoțel Mâ
nase, Ocolișan Ilie, Samonid Dă- 
nilă, Costea Nicolae, Jar Adam, 
Ilanciu Dumitru, Iov Ion, Groza 
Damian, Rusu Gh , Permanițchi 
Petre, Vasiu Nicolae, Popovici 
Ioan. Filip Ioan, Viorel Viorel, 
Viorel Avram, Oprescu Vasile, 
Urițescu Văiean, Dobrean Viorel 
și Lazăr Anton. Secretar al co
misiei a fost numit prietenul a- 
vocat Tracim Teodor, fiu de 
plugar.

Această comisie, a verificat 
96 dosare, de contestații referi
tor la exproprierea făcută tere
nurilor ce au aparținut germani
lor, ari s'au dovedit prin acte 
oficiale și declarații că au făcut 
parte din grupul etnic german, 
facă d propagândhltlcristă, 
respingându se contestațiile conf. 
legii de reformă agrară.

S’a admis cererea primăriei 
Orăștioara de sus, prin care se 
cere exproplerea a 45 jugătepă
șune proprietatea familiei Bor- 
ncmisa din comuna Petr la, îm-

prorietărindu-se locuitorii satu
lui Costești.

Exproprierea terenului de pă
șune din comuna Petroșani, pro
prietatea lui Terek Ștefan și 
Terek Șarlota, precum și a pă- 
șunei în suprafață de 74 jugă 
re, proprietatea lui Apathi Cor
nelia din comuna Petrllaf tm- 
proprietărindu-se cu aceste te
renuri locuitorii comunei Ludești

Prin împroprietărirea țărani
lor cu aceste terenuri, el devir 
muncitori pământului propriu pt 
care până acum a muncit pentru 
moșierii — cari au luat până 
șl cel din urmă bob de grâu r» 
era muncit cu sudoarea frunți 
plugarului

Astăzi plugarul, stăpân pe pă 
mântui său, va munci din zi ș 
până în noapte, dând pâine țari 
ajutând astfel la opera de recon 
stru țte a țării, în care flecari 
om al muncii duce un tra 
mai bun.
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Comentariile presei despre intrarea 
în războiul împotriva Japoniei a U. S.

Un fost inspector dela I.N.C.O.P* din 
Alba în fata Tribunalului Poporului

Comentând intrarea U.R.S.S, 
ii războiul împotriva Japoniei, 
zorele sovietice „Pravda11 și 
Jzvestia“ scriu întrealtele. Ja- 
p nta imperialistă di 50 om s’a 
purtat cu perfidie și dispreț 
față de alții. Astfel ia acești 
ani a atacat China in 1894, 
Rusia in 1904, iar în 1918—19 
u dus un război de intervenție 
față de statul sovietic. Dease- 
menea războiul pornit împotriva 
Chinei, atacurile din 1938—39, 
m toată existența unui pact, a 
regiunilor cnri aparțin U S și 
atacul din 8 Dec 1941 împot
riva țărilor aliate face parte 
din planurile de cotropire a fas
ciștilor Japonezi. In continuare 
spune ziarul ,lzvestlau Japonia 
este azi singura tară care este 
r potriva unei păci în Itme. — 

Respingerea cererel de caoitu- 
la/r' adresată la 26 Iulie dela 
Potsdam dovedește intenția mi- 
litariștilor japonezi de a conți

Războiul împotriva Japoniei
Primul comunicat sovietic d'spre 

oe'âțurarea operațiunilor spune printre 
altele.

ir ziua de 9 August trupde sovietice 
.. trecut la arac la frontiera Minclu- 
riei in trei locuri. După zbroblrea lini
ei de hotar, trupele armatd roșii au 
înlotar 15 Km. Au fost trecute fluviul 
Amur și râul Usuri unde a fost ocupat 
< rașul Fuiani. In general în prima zi 
a ipențiunilnr t.upele sovietice au 
ica ntat 15—22 Km în adâncime.

Aviația s ivietică a atacat principele 
r. duri de cale feraă în Manciuria.

Comunicaiul aliat anunță. A doua 
o' mbâ atomică a f >st lansată asupra

Formarea unui tribunal special aliat 
pentru judecarea marilor cnm'naii

A fost senii.at acordul intre U 
R S. S Argri , Statele Unite și 
Fr nta pentru alcătuirea unui tri- 
o< ; d special care va judeca mani 
cr minai! de război

Primul proces la care vor fi 
juJ-oțf 10 criminali va avea I c 
I, NOrnbcrg și el va începe la I 
Septemvrie 11 45 Printre primii 
cri ninali se afla Qrtring, R.ben- 
trop, Ley, Franck ș. a. Acordul 
nu anulează înțe’egerca anterioară 
prin care criminalii de război cari 
dh comis crime pe teritoriile țări 
I x cotroa t , vor fi predați pentru 
a I judecați pe locul unde au să- 
vâr- i crima. Astfel pe baza a- 
ceator înțelegeri, Cari Franck a 

nua războiul cu orice preț Ja
ponia a sprijinit războiul dus de 
Germania împotrivi U. S. Dea- 
cea la cererea guvernelor aliate 
guvernul sovietic a hotărît de
clararea războiului împotriva Ja
poniei. Cu aceasta holărîre gu
vernul sovietic va da ajutorul 
său efectiv la stingerea ultimu
lui focar de luptă, la scăderea 
suferințelor războiului, la scur
tarea lui și la scăparea poporu
lui japonez dela distrugere.

Ziarele din capitalele aliate 
arată că hotărîrea U. S. este o 
dovadă în plus a strânsei cola
borări a celor trei muri puteri 
mondiale din fruntea Națiunilor 
Unite. Contribuția U. S va fi 
hotărîtoare pentru scurtarea răz
boiului în extremul orient. Pre
mierul Marei Britanii d-l Attlee 
într’o declarație a salutat cu 
satisfacție hotărîrea guvernului 
sovietic.

orașului Nagascki. Rezultatul atacului 
nu este cunoscut, un nor de fum aco
perind oraș 1 care număra 230.000 lo
cuituri. Alte 1200 avioane decolale de 
pe vase purtătoare de avioane -u bom
bardat orașele din Jiponîa. Superfor- 
tărețe sbuiăioare an bombardat arse
nalul din regiunea Tikio.

Consiliul de miniștri japonez au f st 
convocat înlr’o ședință extraordinară 
pentru a se verifica situația pontică și 
militară după declarația de război din 
partea U. S.

Bomba atomi ă v,r fl aruncată în 
viitoarele zile asupra orașului Tokio 
dechrâ posturile de radio Engleze.

fost extrădat zleleac stra de tru
pele amertc-me guvernului Ceho
slovac.

A. R. L.. U. S., împreună cu Cer- 
( cui T-riloiial lluned • r< aranj ază 

o „Kermeză” în par.ui ora-iuhil
D va, Dumlni A 12 August 1945. 
Iti eputul >■ ora 10 dimineața

Tombolă, Bufet, (} ătar, B rituri. 
D fente distracții, ele. < tc.

Muzica R< g. 3. Transmisiuni, va 
deie ta Onor, public.

In caz de timp nefavorabil, petre- 
cerra va avea loc în saloanele Cer
cului Clvilo-Mlbt r.

Comit tul

La cabinetul I, al d-îui acuza
tor public dr. Ai. Bohăției, sunt 
In cercetare cauzele criminalilor 
de război, Bakai Alex., I. Borty, 
Gh. Costescu

Gheorghe Costescu, fost inspec
tor general la „INCOP“ din Aiba- 
Iulia a bătut, a înjurat, a amenin
țat cu împușcarea și cu trimiterea 
în judecata Curții Marțiale, pre
cum și cu punerea Ia zid pe o 
serie de mecanici, și muncitori.

Primirea trupelor române la Petroșani
— Urmare din pag. l-a —

mâne democrate una din cele mai fru
moase primiri.

In numele muncitorilor tov. inginer 
Floiescu, spune că voibește în special 
în numele acelor muncitori car! uu au 
putut participa la această serbare de
oarece ei lucrează și azi în mină la ri
dicarea producției în vedeiea zilei de

La muncă în vederea sărbătoririi 
zilei de 23 August

Urmare din pag. l-a

din funcționari și chiar femei 
luptă pentru ridicarea producției.

Dar în timp ce toate forțele 
cinstite, democratice se încordează 
în fabrici, în uzine, în birouri 
și pe ogoare pentru refacerea 
țării, forțele reacțipnli uneltesc 
împotriva a tot ce este interesul 
poporului întreg, saboteurii și 
speculanții, uneltele lor, jefuesc, 
populația țării încercând să stă- 

r» ȘTIRI SCURTE <*-,
• La adunarea Frontului Popular din Jugo Sîavia, Mareșalul Tito 

a cerut demiterea Regelui Petru care a colaborat cu bandele lui Mihui- 
lovici și Nedici și trecerea ia ferma de stat republicană.

• La Berlin s’a ținut a 5 a ședință a Consiliului Aliat de Control 
din Germania care a hotărît cu ocuparea zonei franceze de Către tru
pele franceze să se fa ă Duminică S’a li tărît scoateren unui ziar co
mun pentru Berlin, discuțiile referitor la stabilirea de salarii egale pe 
tot cuprinsul orășelul continuă.

• In procesul Iti Petain au fost ascultați ca martori uiți doi IrA- 
dători. Unul e De Brinon fost ambasador .al guvernului din Vichy în * 
Germania și Darnand fost șef al miliției franceze din Vichy care vâna 
după patrioți pentru a i preda Gestapoului.

• Guvernul francez a holărît cu toăte împotrivirea Adunări) Con
sultative ț nerea ui.ui Referendum popular fa 21 Oct. a. c. odată cu ți
nerea alegerilor pentru adunarea constituantă. Alegerile Comunale vor 
avea loc în hina Scptemb ie

• Consulta<ei pentru formarea unui nou guvern în Grecia conti
nuă. Partidul Comunist gre a c*rut formarea unui guvern grec din 
care să fa ei p rte toate partidele în afară de Papandrcu pentru faptul 
de-a fi sprijinit pe reacționarii g ecl. Guvernul va trebui să țină alegeri

• Guvernul maghiar a ratificat acordul economic semnai cu 
România.

• Urug ai a rup> relațiile diplomatice cu Spania Ici Franco.
• Delegația guvernului Polonez compusă din Dl Berut. Osubka 

Moravszkl Micolaics k și alții a sosit la Moscova. A sosit deasemerea 
și anibasado ul U. S. pe lângă guvernul polon Dl Lebedev,

învinuitul prin actde sale anti- 
democraie, s’a făcut exponentul 
regimului Antonescu, de exploa
tare și de menținere în condiții 
de trai absolut neomenești, a mtn 
citoriior de sub conducerea s’a 
continuând acest lucru și di pă 
data de 23 August 1944.

Costescu obișnuia să țină cu
vântări muncitorilor, făcând apolo
gia hillerismului.

23 August înțelegând să primească a- 
ceastă zi istorică a eliberării prinmun.â 
sporită penii u refacerea țării.

Tov. M haicea d n partea sindicHu'ui 
C F R a urai bau sosit vitejilor ostași 
după care serbaiea a continuat îrdi’o 
atmosferă de strânsă înfrățire între po
porul muncitor și arrraia sa.

vilească elanul cu care a pornit 
la munca de reconstrucție.

Muncitor mea însă nu poate fi 
oprită pe drumul just pe care a
pornit.

Mărirea continuă a producției 
este răspunsul just și hotărît pe 
care poporul român în frunte 
cu clasa muncitoare îl dă duș
manilor săi, reacționarilor, sabo
torilor șl speculanților.
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