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<FRUNTII$li
1 INTELECTUALI 
sprijine guvernul X 
Dr. Petru Groza

Fruntașii intelectualității românești, 
în grija legitimă pentru viitorul țării, 
au găsit oportun de a da lămuririle de 
mai jos, asupra felului cum privesc si
tuata politică internă și externă a țării 
noastre.

Pregătiți belșugul prin însământările de toamnă
50.000 ha. din 140.000 însămânțate în județul nostru /

E toamnă și, odată cn căderea 
frunzelor, trebue să ne gândim cm 
grije să așezăm bobul de grâu in 
pământ, ca mustul zăpezii să-l ger
mineze însutit. Orice plugar cu cap 
se gândește așa, dar mal ales la 
nai In Ardeal acest lucru trebue Jă 
se întâmple mai cu deosebire eăci 
însămânțările din primăvară nu dau 
nici roade așa de bune.

Astiai, când avem de luptat a- 
tâta cu greutăți e alimentației, tre- 
bue cu toți să depunem toi efortul 
pentrr. a se însămânța întregul te
ren arabi1.

E o crimă a se lăsa ne’nșămân- 
un petec de pământ, azi când 

pentru acest pământ s’a dus o lup
tă atât de dâriă șl s'a vărsat a- 
tâta sânge.

Țărănimea înțelege rolul ogoru
lui său dela care poporul /șl aș
teaptă hrana. Prin munca lor fără 
preget, acam și în primăvară, bel
șugul se va înscăuna In căminele 
fiecăruia, specula va fi alungată 
de pretutindeni PJn munca voas
tră, âranl, voi ajutați țara — vă 
ajutați pe voi. ajutați muncitorii 
cari au sângerat împreună cu voi 
pentru a vă înfăptui reforma a- 
g-arâ, pe muncitorii cari '-'au re
parat uneltele șl ajutat in munca 
câmpului. Muncind cu âvnă acest 
pământ — comoara din bfttrflni va 
ieși la iveală Iar voi cei până mai 
ieri, săraci în țară bogată, vă veți 
s tu a, boli nen mărale, nu vă vor 
mai roade mirurtaele și nu veți 
msi li exploatați! clicilor reacțio
nare

Aveți, voi țărani, toată lib eta
tea de a trăi in b*lșcg, aveți în 
mâinile voastre fericirea voast ă 
D.r pe lângă asta. aveți in mână 
$i fericirea țări, a țarii care v’a 
ajutat să ajnng țt unde sunteți.

Șl «u itâți că dacă mai sunt 
încă printre voi neîmproprletărlțl, 
fie că nu s’au ajuns terenurile din 
j r, fie că a < I st pe alte mrlea- 
g rî în momentele împroprietărire! 
g vernui are de grije ca să i sa
tisfacă. S’au luat măsuri in pi imă- 
ver# în acest sens, Iar aern s’au 
repetat u ms mare efect. Aproa
pe 1000 fam’lli »u fost împroprie
tărite în jud f.’miș - numtl din 
jud. Hunedoara Partidul nostru, 
împretmă cu Frontul Plugarilor lu

crează ai de zi spre a adu e la în
deplinire acest deziderat.

Din suprafața arabilă a județu
lui Hunedoara, de aproape 140 mii 
ha, peste 50 mii ha a fost însă
mânțată până în prezent. Avem pe 
lângă cele 21 000 atelaje, 88 tra
ctoare care vor reuși a însămânța 
Ia timp Întreaga suprafața intrată 
în planul de lucru.

Datorită reformei agrare din pri
măvară au început încă, pe 
seama celor ee au nevoe de ele 
multe mașfnl și unelte agri
cole, cari în diferitele centre de 
mașini: Mintia, Sântă Marfa, Orlea, 
Brașovia Lăpușnic, Simeria, ferma 
model la averea Oeskay și ocoale 
agricole, așteaptă a scormoni pă
mântul ; iar cele 2000 ha, expro- 
piate încăpute pe mâini bătucite 
de muncă vor da lot ce pot da.

In ce privește situația din întrea
ga țară, la cele aproape 4 milioane 
ha ce trebuesc însămânțate cu ce
reale avem peste 800.000 perechi 
de bo< șl 6618 tractoare.

In această toamnă 5 ha ar veni

„PrizoniEPii români se întorc acasă"
Sub acest titlu „Graiul Nou*, 

ziarul direcției peltce a grupa
tul de trupe al Armatei Roșii, 
■orie următoarei :

„Voioși, sănătoși șl b’ne dis
puși, prlz nlsril ie îotorr, nu 
Untr’o captivitate de unde 
■yenii vin .ttovlțl, sl bl șl bol
navi. Ei se întorc, de pe uu alt 
f ont, împotriva f sdi-muiu’, de 
p un f nt ;; muici unde fe- 
4'A.uh I s’a oferit prilejul, In li

bia c-pict.ț , să c ntr bue la 
nimic r ■= G ni h ;.str. In
ac*st fr nt el s • >ndat pe ca
marazi' lor din Diviza Tudor 
Vlad mttescu-Dsbrețhr ' întreaga 
a«m=tă română. Se înJ rc deci 
pl nt de entuz "tm ș re«.un șt’.nțâ 
față j- popoarele sov elice, c-re 
p lă. gă ă e a dat posibilita
tea gâ-.l r facă sănătatea sdrun- 
cinatfl de grozăviile războiului șl 
rațij de f >ame ct o căpătiu de 
la foștii hrâM?re‘,i de >fi, >-a u>8| 
Inîățat sa cunoască pe adevăra
tul dușmin șl să devină pattfoțl 
adevârațl al țării lor. Se întorc 

de arat de fiecare pereche de boi. 
Să nu uităm și aportul tractoare
lor, pentru oamenii care n’au încă 
vite.

Alături de hotărlrea întregului 
popor 'de a reface țara trebuie ca 
aceasta campanie a însămânțărilor 
s'o facem cn și mai multă inimă. Or
ganele superioare să lase blurocrația 
și agronomii să vină în mod prac
tic pe teren, să arate cum trebue 
muncit căci „o zi de muucâ ia câmp, 
este azi mai Importantă fi mai folosi
toare decât toate lucrările de birou pe 
care le-au făcut agronomii din Româ
nia de până acum".

Dar la succesul campaniei agri
cole de toamnă trebue să ia parte 
toate organizațiile democratice în 
primele rânduri cu organizațiile P.C. 
cari ca și în p imăvară vor con
centra toate mijloaaele ca din efortul 
și frământarea de azi, popornl noa 
tru să se ridice spre o viață nouă, 
mai bună și mai luminoasă, pe li
nia luptei pentru democrație și 
progres.

totodată plini de ură șl dlipreț 
împotriva bandelor hltlerlste și 
antonesclene care au pricinuit, 
atâta rău — pe czre i-au văzut cu 
och Hor,—popoarelor Uaianli So
viet ce. Acum foștii prizonieri știu 
că poporul sovietic a purtat tot
deauna prietenia poporului român, 
întlnzându-i în accit război mâna 
pentru a-l scăpa de Germania 
hltleristă.

Un unea Sovietică trecând peâte 
drr tul pe care îl dau legile ln- 
t rnațlun I • ale războiului, a con- 
s mțlt la tepatderea Românilor 
b.alnte de înebeerea păci'. Este 
o faptă cere s încadrează per 
fect în optra de ajutorare a Ro
mâniei, Unlunt» Sovietică înțe- 
Ugâri I să rcdtâ cu o dlpă mai 
devreme copiilor, mamelor șl so 
fiilor pe părinții, flll și soții lor 
iar României să I «edea noul 
bțîțc de muncă, no forțe de
mocratice c«re vor h->tărl în o- 
prra de reconstrui ți șl de con
solidare a democrației".

Prin momentul crucial din 23 August 
1944 a început o etapă esențială In 
poziția pe care a luat-o poporul nostru 
față de destinele sale, obligându-1 de a 
fl conștient de datoriile ce le-a asumat 
față de el însuși.

Consecințele crude resultate de pe 
urma războiului pot fi șterse numai 
prin muncă unită și încordată a forțe
lor productive șl creatoare a fiecărui 
pop->r, putându-se stabili astfel o pace 
temeinică, chezășie a progresului și 
desvoltării culturii omenești.

Calomnia șl minciuna e arma celor 
ce vor să și apere propriile lor interese.

Greutățile inerente azi sunt rezultata 
nefastului război deslănțuit de Germa
nia hitleristă. Iar seceta din acest an a 
agravat aceste dificultăți.

Popoarele Sovietice au înțeles jertfele 
noastre intru distrugerea hltlerismului 
cotropitor; ei ne ajută la redresarea 
economică, pentru eșirea din haosul e- 
conomic și monetar în care ne găsim.

„începutul promițător al vindecării 
rănilor de răsboi, de refacerea țării, re
forma agrară, îmbunătățirea raporturilor 
între naționalitățile conlocuitoare și re
patrierea prizonerilor de război, lată 
realizări ce nu sc puteau și nu se pot 
îndeplini decât de un guvern democrat. 
Numai un astfel de guvern putea asi
gura liniștea în țară, numai el putea 
avea sprijinul clasei muncitoare și în
crederea U.R.S.S.

In politica externă guvernul a fost 
ajutat de U.R.S.S. în consolidarea șl 
refacerea instituțiilor democratice pri
mind un sprijin moral șl economic. 
Temerile unora că U.R.S.S. va Impune 
țării o nouă structură politică și socială 
s’au dovedit neîntemeiate, Iar prin aju
torul dat de U. S. pentr r nimicirea dic
tatului dela Viena, poporul român e4e 
veșnic recunoscător.

Națiunile Unite, prin aportul în t< ate 
fazele luptei noastre pentru întemeiere 
și ’ndepedență, nu le vom uita și do
rim legături strânse cu Anglia, U.S A. 
și Franța ideilor generoase.

.Rațiunea ne obligă să ne dăm sea
ma că politica dusă de guvernul actual 
față de U. S. confirmă premizia pusă 
public de marele N. Titulescu oi cărei 
politici externe realiste și sănătoas pe 
c..re.ui6l, «un român conștient n’are 
dreptul s'o ignoreze*.

Astfe* poporul român se încred • în 
sincera dorință de pace a Națiunilor 
Unite, care îi vor da tot sprljlr I In 
râvna sa de a contribui la așezarea păcii1 
lumii și progresul omenii li.

lată cum fruntașii Intelectuali iții 
românești sprljit ă cu hotărire pohlit* 
dusă dr actualul guvern pentru salv
gardarea țării noastre.
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Alegerea
Tineretului

Am redat în coloanele noastre din 
nr trecut desfășurarea des hlderii pri
mei conferioțe I bere a Tineretului pro
gresist din județul nostru. După salu
tul Jelegaților din județ a luat cuvân
tai în aplauzele vil a’e tineretului d-1 
dr. Almășin Augustin, prefectul jude
țului, care in cuvinte pline de avânt 
cheamă tineretul să se organizeze în 
organizația unică a tineretului și pro
mite în numele guvernului și îo numele 
F.ND. tot sprijinul acestei organizații 
de tineret.

A luat apoi cuvântul d-1 prof. Slrca 
Llvfu, directorul liceului .Dccebal" din 
localitate, vorbind despre posibilitatea 
tineretului de a atinge prin această or
ganizație culmi neatinse niciodată la 
noi. Războiul armelor, spune dânsul, s’a 
încheiat a Ieșit victorioasă democrația. 
Trebue acum să stârpim din conștiința 
noastră toate gândurile și ideile reac
ționare șovinlste care s’au cuibărit în 
timpul anilor de fascism și reacționa
rism.

Urmează prietena Maria Almășan, 
delegata C. C. al Tineretului Progresist 
și delegată la Congresul Tineretului 
Antifasciste din Balcani. Evocă zilele 
frumoase petrecute in capitala Jiugos
laviei în capitali țării a acelui tineret 
care a dat mii de victime în războiul 
împotriva fascismului atât pe frontul 
de luptă cât și în detașamentele de 
partizani. Arată cum tineretul Mareșa
lului Tito (aplauze puternice) lucrează 
asum cu înfrigurare la reconstrucția 
țării lor distrusă de hoardele hitlerlste. 
Explică importanța lozincilor de „IJnHate 
și reconstrucție" sub semnul cărora de
curge această conferință.

In mijlocul cuvântării au sosit dele
gații din Valea-Jiului care din motive 
indpendente de voința lor au întârziat. 
Ei sunt primiți cu aplauze putemlee 
de către tineretul din județ și cu stri
găte de .Trăiască eroicul tineret din 
Valea-Jiului" la care tineretul din Va
lea-Jiului a răspuns cu cuvintele de 
.Trăiască prima conferință liberă a Ti
neretului Progresist din jud. Hunedoara.

Sunt momente înălțătoare pe care 
rar le trăiești și mai ales tineretul nos
tru care ani de zile nu a auzit decât 
ațâțări la ură de rassă. șovinism se 
iofrățește azi când se întâlnește și se 
cunoaște.

Se trece apoi la alegerea comitetului 
județean care este ales după cum ur
mează :

COMITET DE ONOARE

D. Dr. Petru Groza, d, Ministru U- 
ronl Romulus, d. Vicepreședinte F. P. 
Belea Mlron, d. Prefeot Dr. Augustin 
Almășan, d. Maior Comșa Virgil, d. Di
rector Slrca Li viu.

COMITETUL T. P.
Președinte Aslău Aurelian, Vicepre

ședinte Almășan Marii, Secretai Acb'm 
Virgillu, Secretar organizatoric Cotoț 
Ioan,, Secretar la educ, șl cult. Almă
șan Anetta, Secretar res. sportiv A«lău

comitetului județean al , 
Progresist din Hunedoara \

Aurelian, Studii și documentări Mun
tean Romulus, Sec. financiar și adm. 
Colțea Nicolae, Sec. res. Pioneri Mirt 
Cecillla, Inîtructor regional Popa Viorel.

MEMBRII
Covaci Plus, Conicica Ștefan Petco- 

șeni, Calmau Dionisle Petrila, Toma 
Ioan Lupeni, De Paoll Rudolf Vulcan, 
Fiorea Ioan Anlcoasa, Pațilineț Ioan, 
Borei Atila Brad, Balțer Ștefan Bila de 
Crlș, Odrișa Virgil Crișclor, Țanțoș Ioan 
Abrud, Giurgiu Ioan Roșia Montană, 
Groza Cornel Băițo, Soci Ștefan, Mar
mor Bumi Deva, M heț Andron Orăș- 
tie, Cristofor Ivanov Călan, Zoica Ioan 
Cuglr, Lugojane Gta. H-’țeg, Alic Caroi 
Ohelar, Marian Viorel Hunedoara, Șoi- 
moși Ștefan Răcăștie, Carzajan Ioan.

Desfășurarea zilei sporturilor 
în Vaiea-Jiuiui

PETROȘANI. Ziua sporturilor s’a ser
bat in localitate în cadrul unoi solem
nități ce au întrecut în frumusețea și 
grandloz'tatea lor cu mult pe toate cele 
precedente de acest gen.

încă de Sâmbătă 15 luna c. s’au dis
put?! în vederea finalei 2 matchuri de 
foot-ball; primul la Lupeni între gru
pările .Minerul* și C. S. Lonea soldat 
cu scorul de 4-3 (3-3) (3-1) după pre
lungire In favoarea primei grupări, iar 
al doilea la Aninoasa între echipele 
.Aninoasa" și „Jiul" terminat cu vic
toria primei echipe cbținându-se rezul
tatul de 4 2 (2-0)

Gala de box dintre grupările Jiul- 
Petroșani șl Mlnerul-Lupeol s’a ter
minat cu victoria primei grupări prin 
obținerea rezultatului final de 7-4.

Dumineca 16 luna c. o mulțime Imen
să a ținut să asiste și să aplaude per
formanțele ce se realizau.

Cel 5000 de spectatori al vigurosului 
sport popular au urmărit tot timpul fa
zele jocului de foot-ball disputat între 
învinșii din ziua precedentă și apoi în
vingătorii.

Rezultatele acestor matchuri sunt:
Jiul-Lonea 3-1 (1-1).
Minerul-Aninoasa 3 I (0-1).
Matchurile de tenis disputate pe a- 

rena .Jiul" s’au terminat cu următorii 
învingători:

Simplu domni juniori: Lcpedatu (jun.) 
. . seniori: Dr. Olteanu.

Dublu domni: Onea și Radu.
Simplu doamne: D-na Radu.
Concursurile atletice începute u 20 

concurențl pentru probele principale au 
dat 7 câștigători al insignelor .Com
plect atlet", decernute ’n felul următor:

1. Insigna de aur, Btaun Coloman, 
Petroșani. Insigna de argint, țuba, Lu
peni. Insigna de bronz, Toma, Lupeni. 
Insigna de bronz, Foldvarl, Lupeni. In
signa de bronz, Hoinfz, Lupeni. Inslg 
na de bronz, Albu, Lupeni, Insigna de 
bronz, Colda Lupeni.

Fiecare alegere este subliniată cu vii 
aplauze de delegații prezenți care de
notă- atașamentul tineretului pentru 
noul comitetul ales.

Luând cuvântul noul președinte, prof. 
Aslău Au.ellan își la angajamentul că 
va face tot pentru ca aceasta să înde
plinească scopul dorit cere concursul 
tuturor membrilor căci numai printr’o 
muncă unită a tuturora vom putea pro- 
păși pentru a făuri o Românie liberă 
democratică și fericită.

Ședința a luat sfârșit într’un spirit 
de hotărîre de-a trece la muncă pe 
teren pentru a fi vrednici de tineretul 
balcanic în frunte cu eroicul tineret 
Jugoslav și de tineretul eroic sovietic 
care nea adus desrobirea de sub jugul 
fascist. <

Un neașteptat de frumos succes au 
avut demonstrațiile de gimnastică exe
cutate de sportivii Marcu, O.nea, Retegi 
șl Szuhanek, califfcându-se adevărate nu
mere a unor acrobații de clasică valoare.

In pauzele dintre matchurile de foot- 
ball au realizat bune performanțe atle
tul Toma fugind 100 m. în timp de 12,2 
sec. și atletul Colda la săritura în înăl
țime realizând 1,70 m. Atletul Șuba a 
i âștigat la aruncarea greutății 10,20 m.

După cuvântarea tov. Veșcan din 
Confederația Generală a Munci1, în care 
s’a arătat Impor'anța popularizării spor
tului șl perspectivele de deavoltare ale 
Iul, subliniind cu această ocazie și suc
cesele delegației române la Moscova, 
Ziua Sporturilor se termină printr’o 
impozantă defilare a tuturor reprezen
tanților ramurilor de sport din toate 
cluburile sportive din Valea- Jiului.

Defilarea care a durat mal mult de 
30 minute a fost un eveniment ne mai 
Întâlnit în orașul nostru, nu numai ca 
aspect sau mulțimea sportivilor parti
cipant! ci și ca semnificație, arătând cu 
cât drag se îmbrățișează sportul sub 
semnul lozincilor de libertate și demo
crație.

Ministerul Justiției 
Comlslunta pentru constatarea condf- 
țlunllor de naturalizai e șl recunoaștere 

Dos. Nr. 2I62/Nat./1939.

Domnul M'hroil Ghimușian domiciliat 
în comuna Oiăștie, str. Unlrel Nr. 1, 
jud. Hunedoara a flfcut cerere acestui 
Minister pentru a i se acorda cetățenia 
română.

Prin cerere petiționarul arată că este 
supus airw*n de profesiune ceasornicar 
născut în Constantlnopol la data de 23 
Mai 1900 de religluue gregoriană venit 
și stabilit în țară în anul 1922.

Conform art. 19 din l< gea privitoare 
la dobândirea șl pierderea naționalității 
române, se public aceasta spre știința 
acelora care ar voi să facă întâmpinare, 
pofrlvlf art, 20 din zisa lege.

adunarea generală
V » U-F-

Hunedoara
Urmele triste ale războiului 

se văd încă prin miile de orfani 
rămași pe drumuri, fără cămin. 
Pentfu asigurarea existenței a 
acestor orfani suntem datori să 
ducem mal departe o luptă in
tensă

Un exemplu, care merită să 
fie urmat, este gestul U.F.A.R.- 
ului din Hunedoara.

In seara zile- de 22 Septem
vrie a aranjat o serată dansantă 
cu bufet, tombolă, a cărei venit 
a fost destinat pentru înființa
rea unui cămin pentru orfani, 
unde vor găsi adăpost toți co
pii orfani rămași de pe urma te- 
roarel fasciste.

Alud
U.FA.R.-ul din Aiud a ținut 

o ședință publică în ziua de 24 
Sept cri.

A luat cuvântul prietena Mol- 
dovanu vorbind despre libertatea 
și drepturile câștigate de femei 
după 23 August. Cheamă fe
meile din U.F.A.R. să cimenteze 
zidul în jarul Guvernului Dr. 
Petru Groza.

Sa făcut dorea de seamă a 
muncii U F.A.R ului, dela con
stituire până în prezent.

S’a trecut apoi la reorgani
zarea comitetului, după Statute.

Alba lulla
In ziua de 24 Sept. a.c. a avut 

loc o ședință a U. F. A R. la 
Alba lulla în sula festivă a Ca
merei de Comerț.

Ședința a fost deschisă de 
prietena Pantelemon care arată 
că este prima ședință publică 
după constituire a U.F.A.R.

la suvântul prietena Col Co- 
dercea și expune situația femei 
în frecat și viața ei de acum, în 
statul democratic. Face un căl
duros apel femeilor să se orga
nizeze în lupta care o duce un 
popor întreg, să nu stea deoparte 
acum când regimul democrat le 
acordă libertatea.

Îndeamnă femeile să- și crească 
copiii cu dragoste față de pa
trie și popor.

Prietena Szekeres a vorbit, în 
limba maghiară, despre rostul 
U.FAR.

Prietena Albertl Ana, secre
tara Comitetului Județean a 
U.F.AR., dă sfaturi'concrete în 
legătură cu munca organizato
rică a U.F.A.R.-ului, în vederea 
Congresului U.F.A R. care va fi 
în curând.

S’a trecut apoi la reorgani
zarea comitetului după Statute.*
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Deschiderea primei școli de tractoriști la Deva^
Io Seva z'lel de 25 S?pt. a.c., 

In -iedul sindicatelor unite din 
localitate 8’a deschis școala trac- 
tc știlor. Au luat parte peste 
100 de tineri dornici de a învăța 
tezistă meserie. Nnmal la auzul 
acestui cuvânt, atât de uzitat în 
U R.S S., o încredere te pătrunde, 
;ț iă târla într’o transformare 
de care azi avem nevoie. Ori 
cie a vorbit cu soldațll ce ne- 
?□ scăpat de hlterlștl șl-aa dat 
se-ma de mulțimea tractoriștilor 
d’fi U. S O spun ca mândrie, 
In glas, cu bucuria celui care în 
adevăr lucrează la cea mal de 
pr t dintre meserii, dălătoarea 
d- hrană zilnică.

Tov. locot. Ch'oreaua din dl- 
v z i de volantarl, în cavlnte 
8 cuțite arată nevoia de a se for
ma tractoriști specialiști spre a 
putea da un randament cu ma- 
: ile din țară șl cele 2000 ce 
nt-au fost lăsate de U.R.S.S.

Trebue să răjpandem cu hotă
rî s la bună voința poporalul din 
răsărit, de a le paDe în mlșC’re, 
iar ?>anul mlnliterulal agdcnlta- 
r de a scoate la anul alte terii 
de tractoare să găsească printre 
noi oamenii care aă le poarte. 
An'l grei de după războlu au în
ceput. Criza economică în care 
□ e găsim trebue să o scurtăm 
prin mărirea producției.

Noul statut P. T. T.
Actualul statut P.T.T.-ist co

respunde unui regim democrat în 
ca-e trebue să existe o înțelegere 
firească Intre conducere și execu
ție, un respect pentru munca fie
căruia și o apropiere Intre toți cei 
cari formează acest corp de sluj
bași cinstiți și muncitori și cari 
prin munca lor de zi și noapte In 
telegraf sau la poștă, In ambu
lanțele poștale, pline de praf și pe 
drumurile grele eu noroi și zăpadă 
sar colb In miez de vară, asigură 
ecmanicațille telegrafice șl telefo
nice pe întreg anprinsul țării, a- 
sigurâ transporturile poștale până 
In cele mai îndepărtate cătune, 
dând vieața astfel instituției P. T. 
T , chemată să îndeplinească un 
ma.e rol în vieața economică, cul
turală și de apărar a țării.

S atul aduce o simțitoare îmbu
nătățire a situației personalului P 
T.T., făcând astfel ca flecare sa
lariat să aibă locul său, după 
mu ca și priceperea ce are și a- 
duce in acelaș timp o reparațiune 
pentru fcțl cei cari in trecut au 
fost năpăsuți.

Se mal prevede In statut o co
laborare permanentă cu sindicatele 
P.T.T. In chestiunile ce privesc 
personalul, păstrându se neștirbită 
autoritatea conducătorilor cari

Să-șl dea seama f ecare de Im 
portanț* cunoștințelor, să le a- 
profendeze, pâtrunzându-se de 
ele, foloslndu-le îa vieața prac
tică. La lupta lor va fl alături șl 
dlvfzllle_.de voluntari, (aplauze).

La baza oricărei lapte e bana 
alimentație. Tendința părinților 
noștrll a foBt de-a eșl din greu
tățile în care an fost ținuți de 
conducerile reacționare.

Azi când vă bucurați de bene
ficiile democrației, întăriți le, cul
tivând strălucitele revendicări.

Face în continuare un călda-

Sugestii în legătură cu funcționarea

lofăptulrea cconomatelor, de- 
siderat al sahrlațllor sindicali
zat1, 8 devenit lege la 3 Mal a. 
c., prin deosebita gd]e a guver
nului actual. Sutele de mll de 
salurlațl au renunțat astfel la mă
rirea salariului, contribuind la 
străduințele de stabilizare a pre
țurilor.

Azi, după trecere de atâta vre
me, înfăptuirile lunt de mică 
valoare.

Prin legea specială de organl 
zare a acestor Instituții, patroni

poartă răspunderea, deci in orice 
măsură privitoare la personal vor 
fi conaultați și reprezentații sala- 
riaților, prin sindicat, cari au drep
tul să facă propuneri, dar rămâne 
In atribuția conducerii dreptul de 
a alege soluția cea mai justă, care 
să servească în măsură egală a- 
tât interesele salariatului, cât și 
cele ale instituției. Această cola
borare își va arăta în curând roa
dele, crelnd o atmosferă de per
fectă înțelegere între toate cate
goriile de salariații P.T.T. și ad
ministrativii P.T.T.

Principiul de salarizare este pus 
pe baze noi.

Este firesc că nu se poate pre
tinde o muncă cinstită și cu ran
dament dacă nu se asigură sala
riatului cele trebuincioase ti aiului 
și întreținerea familiei, întregul sis
tem de salarizare se bazează pe 
acoperirea minimului de existență, 
considerând că nevoile cresc iu 
cursul vleței.

Numai în felul acesta, asigu
rând salariatului o retribuție In 
raport cu cerințele vremi, și posi
bilitatea de realizare, I se va pu
tea pretinde presta (lunea unei 
munci oneste și a unul randament 
superior celui de până acum 

Diriginte, Nlcolae BăMuță

ros apel Intelectaalllor conștîenți, 
de a se ridica șl a veni în aju
torul poporalul din care fac 
parte.

Termină cu cuvintele: „Ascul
tat! de profesori și conducătorii 
voștri, duceți Iapta voastră pe 
acest plan pentrn ridicarea pro
ducției".

Încheie ședința de deschidere 
tov. Alta! care arată programai 
șl locul unde se va preda carsal.

Mulțimea tinerilor înconjoară 
în aplauze pe conducătorii lor 
într’o voioșie neobișnuită.

economatelor
au obligațiuni precise șl salari- 
zațll șl au pas toate speranțele 
că aceste obligațiuni vor fl în
deplinite ca strictețe.

Realitatea Insă dovedește că 
problema de importanță capitală, 
nu este înțeleasă, taa se cearcă 
o Sabotare conștiență șl perse
verentă, acum In prag de Iarnă.

Problema o destul de compli
cată șl, cum ea necesită o desie- 
gare urgentă șl efectivă, na poate 
fl lăsată la întâmplare și nici na 
trebae să-se persevereze pe o 
cale care nu a dat roadele do
rite.

Pentru remedierea esențială a 
răului este nevoie de fondări 
disponibile lichide, personal pre
gătit pentru aceste atrlbațlanl, lo
caluri corespunzătoare, mijloace 
de transport suficiente.

Se cere însă șl măsuri de re
presiune față de acel care sabo
tează șl împiedică înființarea eco
nomatelor. Grupai Inspectorilor 
de control sânt înființați în acest 
scop, Iar cele peste 5800 proce
se de sabotaj, perindate în fața 
tribunalelor denotă că se lucrea
ză cu destală constlnciosltate. 
Insă d'n aerste multe procese 
de sabotaj 1273 au fost achitate, 
2080 amenzi ușoare șl restal se 
tot rmână. Pentra acest lucra 
e necesar înființarea onor Instanțe 
severe de judecată, cu pedepse 
severe și să lucreze rapid. Tov. 
ministru L. Pătrășcanu « șl a- 
nunțat măsuri șl în această pri
vință.

Luându-se aceste măsuri repar- 
ti* *’e de mărfuri vor fl mal echita
bile Șl mal ușoare, gâs'rea perso 
naiului mal simplă, economiile în 
administrație mal mari șl posibi
litatea de legătură cu marii pro
ducători mult mal lefn’cîoasâ. La 
fel ar fi șl o mare așurlnjă pen
tru întreprinderile de orice fel.

Grav accident de 
muncă în Valea-Jiului.

In noaptea de 24 spre 25 
Sept. cri. s'a întâmplat un grav 
accident la mina Ileana Secto
rul I din Lupenl.

Tovarășii Doboș Martin și 
Crlșaa Damaschin mânau o sui
toare Ajungând la un abataj 
vechiu, s’a produs o ruptură care 
i-a prins pe amândoi sub dărâ
mături.

După 28 ore de muncă echi
pele au reușit să-i scoată la 
lumină.

Prin astfel de mijloace S’ar 
putea reglementa această prob
lemă de o importanță capitală, se 
va normaliza relația Intre prețuri 
șl avlari , se va de lucrătorului 
puterea și capacitatea ce trebue 
B’o depună în efortul de mări
rea producției.

Eroii muncii
ln lupta Ingrată, fără preget, 

în lupta dârzâ, neostoită de sl șl 
de noapte, au căzut doi bravi! 
Au dat tributul lor de sânge, că
zând la datorie, plătind cu viața 
angajamentul ce șt l-au luat de 
a mări producția, de a contribui 
din toate puterile lor la opera mă
reața de reconstrucție a țării. Prin 
Jertfa lor mare au ajuns în rân
dul eroilor, în rândul celor pu
țini aleși, care trebue să fie an 
îndreptar față de cel râmași. To
varășii Crtșan Damaschin șt Do
boș Martin sunt dintre aceia. In- 
frăfIndu-se cu moartea în noap
tea de 24 spre 25 luna c. au lă
sat o pildă vie tovarășilor lor de 
necazuri șl bucurii, de luptă și 
avânt, în această Vale a țiului, 
unde mai mult ca oriunde spiri
tul de jertfă este la înălțime de 
legendă.

Cinste vouă, minierilor, făuri
tori de vremuri noul, cinste fiilor' 
atât de încercați de vitregia sorții!

Faptele voastre trebue să albă 
ecou în sufletele tuturor celor care 
azi încep să întrevadă o lume 
mal bună.

Pentru abonați
Rugăm pe abonați noștrll 

care nu primesc ziarul Ic 
timp să ne facă cunoscut a- 
ceasta pr’n scris pentru s 
lua măsurile cuvenite.

Ad-țla ziarutoi

vfzllle_.de
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Blocul occidental o încercare a reactiunii de 
a se înapoia la politica Muncheneză

Presa șl Radioul Sov.etic se 
ocupa în ultimele zile de încer
cările cercurilor reacționare fran 
ceze fi conservatoare eDglcze. 
Este vorba de ața z'sul .bloc 
occidental* iau familia occ.den- 
taiâ* care ar trebui creat după 
părerea acestor cercuri pentru a 
Ccntrapune acest bloc de state
— compas din Anglia, Frânt», 
Belg a, Olanda și coloniile lor ș, 
atragerea In bloc a Spaniei 
Suediei, Danemarcei șl Norvegiei»
— celor două mari puteri car’ 
sunt U R..S.S. șl Statele Unite*

Se vede clar — ipun cercurile. 
Sovietice — aceasta manevră mal 
ales că propunerea a fost făcută 
atonei Câni la Londra a început 
conferința miniștrilor de externe 
a! celor cinci mar! puteri. Mal 
muit chiar ziarul francei «Popa- 
lairt* a af rmat că tratativele 
care s’au dus la Londra Intre 
Generalul De Gaulle șl Min'ștrll 
Englezi întrec In însemnătate con
ferința celor cine'.

Des gar că cercurile franceze 
care cunosc din trecut unde au 
das aceste încercări de-a separa 
occidentul de orient, cordoanele 
sanitare șl politica «Mlinchsnezâ*, 
sau declarat împotriva f rmărll 
acestui bloc care nu >r aduce au 
aport la contollderea păc'l între 
NaVunlle Unite.

Dar sunt șl unii ca de exem
plu Leon Blum care încearcă prin 
a da o altă denumire »c«ctul 
bice occidental să camufleze a- 
devâratele lor In'ențl . — Că 
aceat camuf »| nu va put* a în
șela pe nimeni nld In Franța șl 
nici Ia strâ nătate este confirmat

Postul de radio Moscova despre 
problema coloniilor Italiene

Interesul Uniunii Sovietice în 
problema coloniilor italiene este 
ușor de înțeles. Una din cele mai 
mari puteri este normal să fie 
interesată îndeaproape de colonii 
mai ales că aceste colonii qu fo-

Vom pr mi 2000 autnwm oane din U.R S.S.
După cum șt e, vot Importa 

la Uniu ea Sovietică 2tM>0 2ut 
ra in?n^, menite să ne ink sneasoă 
Intr’o foarte mare mă Jură problema 
Iransporturlîor.

După mfo! mâții e pe «are Iede 
|inem prii sursă oficială, ține n să 
’fecuâm C aut cim'oînele sus 
iritate reprezint In .citai o ca- 
S»ci'ate de transport de 6 HM) 
|one, a Ică 5G0 vagoane In plus 

de felul cum reacționează presa 
franceza ia aceste planuri. Astfel 
ziarul ,Epoqut“ scrie ,nn-l Dimie 
mai per colos de ât se f cl pla 
nur! de vlltcr, plecând deia riva
litatea între occident șl lumea 
slavă*.

Este demn de remarcat — 
spune radio Moscova — că a- 
ceste propuneri au găsit un larg 
ecou In presa reacționară turcă 
și spaniolă. Astfel ziaristul turc 
reacționar, Yalcln se întreabă da

„Un acord cu Franco este echivalent cu un 
acord semnat cu Hitlei

Presa franceză critică cu as
prime încheierea tratatului eco
nomic cu guvernul Iu! Franco.

«Francezii au aflat cu Ind'g- 
oare că țara noastră a încheiat 
un acord economic cu generalul 
spaniol al lui Franco, acrie zia
rul „Le Solr*.

Un acord semnat cu Franco 
este e<ti talent cu un acord sem
nat cu H tler, Delegi ții francezi 
care au negociat acest acord au 
uitat el oare că dlD cele 5000 
de societăți care există In Spa
nia, circa 1000 sunt complet con-

Flrma Paul Augustln pan
tofar și restaurator se mută din 
localitate la Cluj.

Cine are ceva pretențiuni față 
de firmă să se prezinte până la 
data de 1 Octombrie 1945. 1-3

losit fascismului drept un mijloc 
de amenințare. Uniunea Sovietică 
fiind cea mai mare putere în 
Marea Neagră este normal să 
fie interesată ce se petrece în 
Mediterană.

care vor putea circula pe șosele.
Deasemenei, cu acest prilej ne 

vor mai s >S' și ..(MM) anvelope 
care vor putea pune în funcțiune 
un import "4 număr de a» toca- 
miuane. cam vor fi redate spre 
folos r scnnom’el noastre naț onale

Livrară utucami03nelor ur- 
(jrmevă să sr facă în tranșe lu
nare de 6 luni, cu începere dela 
I Octombrie crt

ce a trebuit De Gaulle Bă sem
neze pactui cu Uniunea Sovietică 
șl preconizează crearea unul bloc 
occidental. Dcasemenea și presa 
spaniolă susține idela creării a- 
cestui bloc crezând aslfcl că va 
putea determina anele națiuni la 
o alte atitudine dtcât isa laată 
la conferința din Benin.

Uniunea Sovietică este împo
triva creerll unul astfel de bloc 
ori unde s’ar preconiza el.

trolate de capitalul gernisn, Iar 
alte 2000 au în fruntea lor di
rectori germani?

Ți se pare că visezi când afli 
că țara noastră, care întâmpină 
atâtea diflcaltățl pentru recon
strucția el, va furniza ultimului 
bastion hltlerlst din Europa fos
fate de bauxlt, unelte, mașini In
dustriale, etc. Oare trebuesă ve
dem In acest acord una din pri
mele etape ale drumului care 
trebuie să oonducă Spania în 
«Blocul occidental*, a cărui cre
iere a fost cerată de miniștrii 
lai Franco îaalnte ca să fie ce
rută de generala! De Qaalle?

D»r celace este mal grav este 
faptul că încheierea anul astfel 
de act diplomatic constltue o în
depărtare a liniei politice urmată 
până acum de A'lațl față de 
Spania.

Guvernul francez a nltat el 
oare că la Potsdam s’a hotărlt 
ca Spania să nu poată fl admisă 
în sânul Națiunilor Unite din 
caaza legăturilor strânse ce a 
existat între guvernai lui Franco 
șl țările agresore.?*

A început să sosească grâul 
din Uniunea Sovietioâ

In portul Brăila, au sosit 
Marți I. c. primele transporturi 
de grâu dtn Uniunea Sovietică, 
deșt ir a f târli noastre; în contul 
celor 150.000 tune pe care de
legația guvt rn* mentală, în frunte 
cu d. Prim ministru Or Petru 
G oza ie-o obținut, cu pribjul 
-r centri vizite făcute la Moși ova.

valoarea REALII 
a cerealelor importate 

din U.R.S.S.
După informațiuni din sursă 0- 

ficială, suntem In măsură să pre
cizăm că deși Uniunea Sovietică 
nu s’a bucurat în anul acesta de 
o reeoltă abundentă, totuși ca o 
mărturie de bună amiciție, ea a 
înțeles totuși să vină In spr;jinal 
populației românești cu masive 
cantități de cereale, care după 
cum se știe o parte de 15.000 
vagoane se află pe drum iar res
tul de 15.000 vagoane sunt în 
curs de livrare.

După informații oficiale, suntem 
în măsură să arătăm că valoarea 
cerealelor importante Ia prețul 
mondial reprezintă 30.000 000 de 
dolari sau 120.000.000 fr. clv., 
care ar înseamnă echivaleotul eu 
a trei vagoane de aur.

Indepârtarea Inspectorilor 
Incorecțl

Toți ace! care se socotesc ne- 
îndreptățlțl la transferările în în
vățământul primar, — după ce 
vor lua cunoștință din Monitorsj 
Oficial, — vor semnala Ministe
rului în o contestație scrisă ne
dreptățile săvârșite. Inspectorii 
șcdorl care se vor fi doved i că 
au săvârșit Ilegalități vor fl în
depărtați din corpul de convoi 
șt trimiși In fața comisiei de 118- 
clpHnă.

Posturile vacante
trebuie anunțate

Ministerul Muncii a reamintit 
obligațiile kgaeale Instituțiilor 
de stat, întreprinderilor Industriale, 
miniere, ctc. particulare ș. de 
Stat de a anunța oficiile de pla
sare, — în localitățile unde nu 
există oficii, — c merelor de 
muncă, toate posturile vacante șl 
orice alte neces'tăț Ir ceea ce 
privește angajările de personal, 
ca funcționar, lucrător cal ficați, 
Industriali șl nrcaliflcați.

La încheierea ediției

In t> tal au sosit 514 vagoane, 
iar grâul o șt început sd fie 
descă cat la silozurile din do- 
curl urmând a moi târziu să se 
fa ă rtpartiția pentru regiunile 

n nmetate din /< ră. Grâul este 
de bună calitate cu g eutatia 
hectoliiricâ 78 kg. șt numai 2-3 
la tuf c -puri sire ne.

Imprimări» Iod Honedoari Lh>v« MJ —IMI


