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Mari serbări populare cu ocazia aniversării ziiei de 
23 August în județul Hunedoara a

d

J
F

Serbarea zilei de 23 August s’a des
fășurat la Deva Intr’o atmosferă în
suflețită de cel mal cald entuziasm. 
Tot orașul a fost împodobit cu stea
guri șl lozinci, iar tribuna înălțată In 
piața Unirii, unde oficialitățile și re
prezentanții tuturor organizațiilor au 
primit defilarea, avea deoparte șl alta 
portretele Generallssimulul Stalln șt al 
M. S. Regelui Mlhal I.

Deschizând șirul cuvântărilor, Dr. 
Augustin Al mc. șan, prefectul fudețulul, 
spune că actul deia 23 August înseam
nă o cotitură Importantă In viața po
porului român. Făcând analiza trecu
tului arată rolul pe care l-au avut 
partidele Istorice In pregătirea dicta
turii fasciste, continuând chiar după 
23 August politica lor nefastă. Astăzi 
uneltesc încă, crezând ci pot întoarce 
mersul isteriei. Sărbătorind ziua de 23 
August noi iui ne culcăm pe lauri, ci 
ne adanăm toate eforturile în vederea 
reclădirii țârii și stârplrea rămășițelor 
fasciste pentru consolidarea democrației.

Dl. Colonel Clubotaru, In numtle ar
matei, spune ci porunca este azi să 
nestrângem rândurilepentruta uniți sâ 
pornim ia plămădirea României noi, 
independente șl democrate.

in numele bisericii ortodoxe a voi bit 
P. S. protopop Chlfa, aducând bine
cuvântarea bisericii ortodoxe M. S. 
Regelui și guvernului democrat.

Urmează salutul organizațiilor poli
tice. Prietenul Scorel la cuvântul In nu
mele F. P., tov. Pârvu In numele Sindi
catelor, prietenul Popa în numele Uni
unii Fatrloților, prietenul Silaghl din 
partea Apărării Patriotice, prietena 
Kokâși în numele Uniunii Femeilor 
Antifasciste, prietenul Lukatos dlnpar- 
tea O'ganlzațiel Tineretului Progresist, 
prietenul fok din partea Uniunii Po
pulare Maghiare, tov. Gârbovan Irt nu
mele Partidului Social-Democrat, care 
asigură că PSD. va sprijini cu toate 
ț irțele F. U. M. șl g&vemul de largă 
cunceutra e democratică Dr. P. Groza.

Ultimul a luat cuvântul tov. Oita- 
ștuc, in numele Partidului Comunist 
spunând : „Sărbătorim astăzi prima a- 
niversare a mărețului act dela 23 Au- 
g tt 1944 prin care Român,a a sed- 
put de sub j gul fascist și s’a alătu
re, t luptei drepte de ehbrrare dusă do 
N țluntle Unite în j ,<ie cu Uniunea 
S' vlttlcă. Dor ar fi o greșeală sâ săr
bătorim această zl națională numai cu 
parezi șl manlfestațit da bacur/e. 23 
August este o experiență Istorică a în
tregului popor și noi trebue. azi să re
vizuim evenimente letricute pentra a- 
trage d n ele învățăminte pentru vil 

4 pagfcri 30 Lai

tor“. După ce a ati ce a adus regi
mul de dictatură (dictatul dela Vlena, 
târârea țării în războiul criminal antl- 
sovletlc), introau3 în țară ca o armare 
a politicii antl naționale st antl-demo
cratice ale iul Maniu șl Brătianu, tov. 
Ostașluc face un scurt istoric al luptei 
dusă de Partidul Cemunlst, care încă 
înaintea instaurării (Uitaturi!, din a- 
dâncâ ilegalitate, na a încetat să arate 
perlcslul pe care-l reprezintă fascismul 
șl să cheme întreg poporul la atțlune

După 23 Asgust P. C. a continuat 
să fie in fruntea laptel pentru aduce
rea la cârma țării a unut guvern al popo
ralul ceeace a reușit după lupte grele 
la 6 Marile, imtaurându- se la cârma 
țării guvernul de largă concentrare de
mocrată, ca expresie a volnftl poporu
lui. Acest guvern a înfăptuit in cinci 
luni de guvernare mal mult ca oricare 
altul in 5 ani, guvernul are încă în fața

p Bazinul Carbonifer din Valea Jiului constitue 
elementul de bază în refacerea transporturilor jĂ 

Expunerea tov. Pătrașcu la conferința regionalei Valea Jiului a P. C. R; ' 
Publicam astăzi, în continuarea des- 

baterilor conferinței, raportul tov. Pă- 
trâșcu, care, complectând raportul iov. 
Stoica, a spus, priotre altele;

.Timpul care ne-a stat la dispoziție 
pentru a pregAti această conferință cu 
probleme atâi de importante pantru 
prezentul și viitorul Partidului nostru,’ 
al ciasei muncitoare, ai poporului, în
treg, a fest scurt. Tot1 și organizațiile 
noastre au avut posibilitatea 6â prelu
creze problemele de bază care consti
tue mezul desbaterîlor acestei conferințe. 
Până tn prezent Rom inia democrată 
dea 23 August a putut saluta o serie 
de conferințe ah dJeritelor organizații 
democrate. Dar conferința Regională a 
partidului nostru constitue un punct de

IMPORTANTE DECLARAȚII ROSTITE LA RADIO 
de Dl. Gh. Tâtirescu vlce președ. consiliului de miniștrii

D Gh. Tâtârescu Vice-președlntele Consi
liului de Miniștri și Ministru de Externe, a 
vorbit aseară La posturile noastre de radio, 
adresându-se lumii tntregl, lămurind pe a- 
ceastâ cale poziția internațională a României.

După ce a arătat contribuția M. S. Rege
lui la actul dela 23 August, aportul Româ
niei la înfrângerea fascismului dela 23 Au
gust 1944 încoace, loialitatea cu care și-a în
deplinit condițtunile de armistițiu, ejoNuti re
cunoscute de marea noastră vecină și prietenă 
Uniunea Sovietică, prin reluarea legăturilor 
diplomatice, a stabilit poziția noastră inter
națională arătând că țara noastră dorește să 
reia legăturii* diplomatice cu toate statele 
democratice, Marea Brltanie, Statele Unite, 
Franța, Polonia, Jugoslavia, Cehoslovacia, 
precum șl cu Ungaria șt Bu'garia, etc

.Guvernul de largă concentrare democra
tică de sub președinția D-lui Dr. Petru Groza 
reprezintă cu prisosință toate clasele, toate 
forțele politice și tocit nărninjele democratice 
ale țării cu excepția modestelor forțe reacți
onare ale lui Maniu șl Brătianu.

l
cea masa sarcini gre e, dintre care 

importantă astăzi e refacerea țării. Po
porul întreg este antrenat în această 
uriașă încordare, în luptă cu încercă
rile reatțlunil de a sabota munca po
porului întreg.

Să luăm exemplul luminos al eroilor 
muncii din fabricile, minele șl uzinele 
din întreaga țară, care nu precupețesc 
nici o jertfă pentru a contribui prin 
mărirea producției la refacerea țării 
Avem ajutorul celui mal generos po
por din lume, poporul sovietic, de a 
cărei prietenie trebue să ne arătăm 
vrednici. Organizația locală a Parti
dului Comunist, își la angajamentul 
azi, că va continua cu și mal multă 
hotărâre lupta pentru refacerea țării, 
pentru stârplrea rămășițelor fasciste 
pentru o conviețuire pașnică cu popoa
rele conlocuitoare, pentru prietenia 
veșnică cu U. S.

— Continuare tn pagina 3. —

cotitură nu numai în viața partidului 
ci în viața întregului popor, pentrucă 
problemele care vor fi la baza discu
țiilor noastre constiiue răspântia la 
care se află azi România democrată. 
Dacă privim lupta noastră dela 23 Au
gust putem constata cu bucurie că am 
înregistrat sucesc foarte mari. Am reu
șit să mobilizăm massle largi ale po
porului din România pentru a întări 
democrația în țara noastră."

Arătând lupta dusă pentru răsturna
rea guvernelor cu majoritate reacțio
nară ce au urmat după 23 August tov. 
Pătrașcu spune că am curățat calea 
d-.mocrațiîi din România șl la 6 Mar
tie, printr’o mobilizare uriașă a tuturor 
forțelor democratice ale întregului po-

Guvernul a justificat toate nădejdile pe 
care le pusesără tn el și aliații și țara A 
contribuit la doborârea dușmanului hltlerlst, 
a redobândit Ardealul de Nord, a înfăptuit 
reforma agrară a îndeplinit condițiile armis
tițiului, a restabilit raporturile diplomatice cu 
U. S, a consolidat poziția monarhici constl- 
țlonală

Suntem un guvern recunoscut de U. S. și 
această recunoaștere ne este scumpă'. „Am 
pornit cu armata sovietică In zilele grele ale 
războiului, vom rămâne aliați cu sovieticii tn 
zilele păcii*.

In tnclieere d. Oh. Tătărescu spune: „Noi 
credem In forțele binelui șl ale justiției și 
așteptăm ceasul pentru a ne lua locul tntre 
celelalte popoare unite, având ca (el drepta
tea Așteptând acest ceas, Guvernul nos
tru va ontinua fâra nici o abatere și 
fără nici o șovăla’ă să ți îndeplinească 
toate îndatf rlrlle, ascultând numai In
teresele țării*'.

a lucrat 
cei mai 
cu mais- 
Iosif II și 
meseriași

Marți 28 August 1945 

Comuniștii în fruntea 
luptei pentru mărirea 

producției
. In momentul de fată asistăm la 
întrecerea patriotică a mancitori- 
lor meseriași din Valea Jiului pen
tru ridicarea producției, astfel ca 
ziua de 23 August ne-a găsit în 
plină activitate pentru câștigarea 
bătăliei de reconstrucție a tării.

In urma forței prea mari a ma
șinii de extracție a puțului central 
Vasile Luca, s’a ars bobinajul 
motorului, ceeace a constituit o 
piedică în muncă timp de 34 ore 
la mina nr. 3 Jieț Lonea.

înlocuirea acestui motor însemna 
o muncă de cel puțin 6 zile fără 
întrerupere. La înlocuire 
o echipă compusă din 
buni meseriași, în frunte 
rii mecanici Moldovan 
Augustin Carol, iar ca 
Balint Eugen, Grava Ioan, Terleț- 
chi losif, Tbrbk AI., Tecar Ioan, 
Clemencici Ștefan, Popa Nicolae, 
Vago Nicolae, Ciuha Martin, Gh. 
Bucur, Ursu Ioan, Vintze Francisc.

Această echipă, formată în ju
mătate din comuniști, a lucrai 
fără întrerupere 34 ore și a reu
șit a înlocui motorul ars cu unul 
în stare de perfectă funcționare.

Prin munca lor plină de • abne
gație acești tovarăși au adus un 
aport serios la construcție, prin 
faptul că, datorită efortului lor, 
Mina Jieț Lonea a fost pusă în 
stare de perfectă funcționare în fo
losul tării.

de largă 
P. Groza.

por, am instaurat guvernul 
concentrare democratică 
„Vorbind apoi despre organizarea Par
tidului în Valea țiului, arată ăc re
giunea aceasta are marele avantaj că 
cuprinde una din cele mai compacte și 
mai hotărâte masse de proletariat din 
România. Minierii din Valea Jiului șl» 
au vărsat sângele din belșug pentru a- 
părarea lor, care constitue și apărarea 
intereselor democrației din România. In 
1929 mi eril din Lupenl au deschis calea 
li.ptei hotărâte împotriva încercărilor 
din Româaia pentru instaurarea r< gi- 
mului fascist și a constituit începutul 
luptei clasei muncitoare pentru a apăra 
democrația."

„Tov. Pătrașcu face apoi analiza 
structurii economice a regiunii, începând 
cu Valea Jiului, baza acestei regiuni." 
Dacă la baza acestei confeiiuțe, stau 
problemele economice, problemele re
facerii țării, în caie refacerea trar s- 
porturilo ocupă un loc de frunte, ba- 
sinul carbonifer din Valea Jiului cons- 
titute elementul de bază, pentrucă fără 
ridicarea pioducțlcl de cărbune nu 
poate fi vo’ba de a pune în mod se
rios probii ma de refacere a transpor
turilor. Oricâte i forturi am face pen
tru a repara parcurile dr locomotive, 
de vagoane distruse, pentru desch de- 
rea a noi căi de comunicație, fără asi
gurarea producției de cărbune nu vom 
avea succes. De ceea Comitetul nostru 
Central a dat o astfel de importanță 
conferinței acestei Regionale, puitm a 
găsi mijloacele cele mal rapide pentru 
a dubla producția în aceit bazin car
bonifer. Pe lângă aceasta ;<vem în le
giunea aceasta un imrortant centru de 
industrie gma. Uzinele metalurgice dela 

— Cont nu?re tn pag, 4-a. —
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Petrila în fruntea campaniei de mărire a producției
\ Raportul tov. Muzsik la conferința P. C. R. Regionala Valea-JIulul

Raportul făcut de secretarul organi
zației Petrii», tov. Muzsik Mihal, la 
conferința Reg. a P.C.R.-ului a oglindit 
înaltul spirit patriotic al minerilor, care 
cu tot traiul lor mizerabil Ia care con- 
tribue și nepăsarea direcțiunii Societă
ții Petroșani, s’au angajat dârz în 
fapta Iot hbtărâiă ds ridicare a produc
ției pentru refacerea țării, conștienți că 
este singura cale pentru asigurarea li
bertăților câștigat», singura chezășie a 
urui trai mai ocneaos. fapunerea a 
stârnit entuziasmul întregei să'i, con
stituind unul din ceie mal frumoase 
mom;nte ale conferinței.

in urma hotărî ii luate în ședința 
organizației Petrila la 1 August, s’a 
formal prima ech'pă de șoc din tova
răși ce nu sunt în producție la cărbune, 
compuaă din primar, comandantul găr
zilor cetățenești, președintele sindica
tului secretarul partidului comunist, 4 
funcționari, 10 mineri și 15 meseriași, 
■chipa s’a angajat să facă In afară de 
serviciul lor regulat câte două pusfari 
suplimentare pe săptămână la cărbune, 
iar dacă producția nu va crește, trei 
pocturi suplimentare. Au primit ajuto
rul celor mal buni funcționari tehnici 
democrați, în frunte cu șef-maistrul 
miner Momea. Obiecțiunea șefului de 
mină că nefiind idstruiți nu poate ga
ranta de viața lor s’a lovit da răspun
sul hotărî! sl tov. Pop Ludovic: .moa
ra un comunist, se nașe 20 mai buni*.

In tot cursul zilei de 2 August s’a 
▼orbit despre Importanța campaniei de 
ridicare a p odueției In vederea zilei 
de 23 August. Seara, această prmă 
echipă a fost întâmpinată In sala de 
apel de un grup di 41 tineri progre
siști cu imnul minerilor. Echipele au 
lucrat cântând toată noaptsh, primind 
dimineața rezultatal mancii lor: 250 
tone de cărbune. Exemplul lor este 
armat ds tinerii progresiști care se în
colonează cântând și răspund oameni
lor vsnlțl să privească: toată lumea la

mlzerie. Ia
310 tone

pe munci-

producție, să »e scăpăm de 
noaptea aceea s’au produs 
de cărbuni.

Entuziasmul a cuprins și
torli fără partid, astfel că zilaic se pre
zintă noui voluntari. S’au format câte 
două echipe care între 6—9 August 
fac noaptea suplimente la cărbune și 
primele echipe de soc întră în mină 
îatre 7—10 Aigust.

In ziua de 7 August s’au produs 
440 de tone de cărbune. Ua tov. pen
sionar îa vârstă de 70 de ani se pre
zintă pentru a veni în ajutorul tov. 
mineri. Tovarăși și tovarășele dela Pre
parata Petrila se prezintă la posturi 
suplimentare șl cu ei și funcționarele. 
Este de remarcat entuziasmul tinerilor 
care se înghesuiau la înscrieri, de tea
mă să nu rămână nerepartizați. In onoa
rea conferinței reg'onale și a tovarășu
lui Gheorghlu-Dej, care a venit 
mineri în ziua de 11 August s’a 
rit producția de cărbune la mina 
orghiu-Dej cu 600 vagonete.

rea mizerie ei 
aceste zile grele 
tovarășii 

comunist, 
șl nu au

con- 
care 

trădat 
vrem

ZORI NOI

în’re 
spo- 
Ghe-

Trăim în cea mai 
fac datoria ca în 

să lupte alături de 
ducători ai partidului 
au suferit în închlwri
niciodată clasa muncitoare. Nu 
să ajuagem la bătrânețe să cerșim ca 
părinții noștri, care și-au mâncat viața 
în fundul minei, iar astăzi nu au atâta 
pensie ca să trăiască din ea. Dacă nu 
vom fi în stare să asigurăm viitorul 
copiilor noștri vom ajunge șl mai rău, 
— raportează tov. Muzsik

Deaceea, neclintiți, alături de Parti
dul Comunist în lupta pentru un viitor 
mal bun, vom trece toate greutățile, 
toate obstacolele, vom lupta pânâ la 
ultima picătură de sânge pentru cauza 
clasei muncitoare, care este și a între
gului popor.

Trăiască Comitetul Central al Par
tidului Comunist din România.

Trăiască muncitorii din Valea-JIulul, 
care sunt în fruntea luptei pentru mă
rirea producției.

Știri sindicale
— Muncitorii și funcționarii de 

la Derubau, în vederea măririi 
producției prestează zilnic de bună 
voie ore suplimentare, lucrând o 
oră chiar două pe șantier.

— La Deva a luat ființă sindi
catul „Transporturilor" compus 
din birjari, cărăuși, șl șoferi.

— Comisia locală a sindicatu
lui a luat o importantă hotărîre 
de a demasca pe toți profesorii 
și învățătorii care duc o politică 
șovină și antidemocrată.

— La 1 Septemvrie 1945, se 
împlinește un an decând s’a pus 
baza Uniunii Sindicale în țară, la 
toate fabricile, atelierile și institu
țiile, m orele libere se vor 
meetinguri.

Destituirii
La ședința comisiei locale 

Marți, 21 August s’a hotărît 
tituirea d-lor Ghinea Gh. din 
tul de președinte al sindicatului 
profesorilor și a învățătorului N. 
Lazăr pentru atitudine șovină și 
antidmocrată.

ține

de 
des- 
pos-

a Sindicatului Constructorilor in onoarea zilei de 23 Aug
In onoarea zilei de 23 

ziua națională a poporului 
sindicatul constructori din 
tate a organizat în seara
22 August o serbare gratuită cu 
un program reușit. Sala teatrului 
comunal a fost umplută până la 
refuz de publicul compus din mun-

August 
român, 
locali- 

zilel de

Poporul român sprljjnâ 
din toate puterile sale 
guvernul de concentrare 
democratlcA Dr. P. Groza

Marea adunare a Partidului 
Comunist din Sarmișeghetuza

cltori, țărani și intelectuali care 
au venit să aplaude pe muncitori 
care au arătat că au simț și pen
tru artă. După cuvântul de des
chidere al tov. K<5k6și care a a- 
rătat Importanța acestei zile isto
rice pentru clasa muncitoare, șl 
Întregul popor din România a ur
mat cântecul „Doftanei" care a 
impresionat adânc pe spectatori. 
A urmat o poezie a lui Petâfi 
recitată de tov. Gobel Nandor, 
împreună cu un tablou care re- 
piezenta un rob întemnițat, legat 
de mâni și cum este eliberat de 
forțele dreptății.
Muncitoarele din sindicatul texti-

list au executat dansuri naționale 
iar muncitorii matchuri de box. 
Deodată sala este inundată cu 
chemarea Frontului Național De
mocratic pentru ziua de 23 Aug. 
aruncate în sute de exemplare de 
la balcon. După pauză a fost 
predată o scenetă veselă în care 
s’a arătat, hrăpereția ofițerului 
german. Dansurile naționale, ro
mâne, sovietice și maghiare în
cheiate cu hora unirii au fost mo
mentele ceie mai înălțătoare ale 
serbării organizate de muncitorii 
elberați de sub jugul fascist, — 
Publicul spectator a resplătit cu 
aplauze și flori frumoasa serbare.

In ziua de 19 August 1945, 
s’a ținut I* sediul partidului co
munist din Sarmișeghetuza aduna
rea partidului, unde au luat parte 
delegați ai partidului comunist din 
comunele Sarmișeghetuza, Clopo- 
tiva, Hobița, Paucinești, >eicani, 
Breazova și Steiu. A luai cuvân
tul tov. Bora Ștefan, secretarul 
secției Sirmisej hetuza, arătând 
lupta dasă de partidul comunist, 
sfătuind oameni să se organizeze, 
căci numai organizați pot duce 
lupta de stărpire totală a unelti
rilor fasciste. Totodată arată lupta 
dusă contra speculei, îndemnând 
plugarii să se organizeze în coope-

rativ», căci astfel pot să facă eftini- 
rea traiului pentru plugari. Dă apoi 
pe scurt o dare de seamă a co
operativei de plasă „Ulpia Traia- 
nă" din Sermisegtrtuza, care are 
un număr de 650 membri înscriși 
și o conducere democrată spunând: 
nici un sat fără coperativă șl nici un 
plugar neînscris în cooperativă". 
Adunarea s’a încheiat în cea mai 
deplină bucnrie. Membrii partidului 
comunist au luat angajamentul «ă 
distrugă specula, înființând în toate 
satele cooperative.

Conferința comitetului Sindicatului 
/ Constructorilor din Deva 

In Xi.
In ziua <!e 2 1 August a. c. co

mitetul sindicatului constructorilor 
din Deva, a ținut o ședință în 
care s’au luat Importante hotărîrl.

Astfel după deschiderea ședin
ței, comitetul a discutat despre 
lărgirea organelor de control cetă
țenesc precum și mijloacele prac
tice pentru combaterea speculei, 
pentru a putea menține raportul 
între salariu șl prețuri:

La I Septemvrie a. c. [se Im-

plmește un an dela punerea ba
zelor comisiei de organizare sindi
cale pe țară, pentru care scop 
tnmltetul hotărăște în unanimita
tea să facă metlngurl, în care va 
fi desbătută lupta uriașe ce a 
dus-o comisia de organizare sin
dicală timp de 5 luni până la fn- 
flnțarea Confederației Generale a 
Muncii.

(Continuare fa pag 3-a)


