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SPRIJINIT DE ÎNTREG POPORUL GUVERNUL 
RAMANE NECLINTIT LA POSTUL SAU V 

COMUNICAT '
Ia șediața Cons liului de Miniștri 

dia 24 Aug si a. c. d. Dr. Petru Groz; 
Pria-ministru al Guvernul J de largă 
concentrare democratică, a făcut o am
plă expunere asupra activității Guver
nului și Încercărilor cercurilor reacțio
nare dia România de a provoca o 
criză de guvern.

in urma dezbaterilor care au avut 
loc cu acest prilej, Guvernul în unan- 
miute a constatat:

Ad.s la cârma țării prin voința li
ber exprimată a maselor largi populare, 
Guvernului Groza l-a revenit marea 
sarcină de a rezolva dlficul’ățile creiate 
României di gurernul A .toneseu și 
acliv,»aiea elementelor re cțlonare din 
g iverucle care s’au perindat la cârma 
țării de la 23 August 1944 până la 6 
Martie 1945

Guvernul Groza a stabilit In Româ
nia un regim cu ade/ărat democratic, 
expresiunea colaborării partidelor ș> 
organizațiilor polilke reprezentând toate 
categoriile socftre, ounând capăt astfel 
gravelor dezirdl i< provocate de politica 
lipsită de răspundere a elementelor 
reacționare d o guvernele anterioare și 
i principalilor lor sprijinitori dinăuntru 
J din afara guvernelor.

Guvernul a înfăptuit reforma agrară 
mult așteptată de pătura țărănească. 
Bucurându-se de încrederea marei 
noastre vecine și prietene Uniunea 
Sovietică și de simpatia m rilor na
ții ni aliate, Guvernul a redobândit 
Ar leatul de No <i. dând astfel satis
faci e stntimer>tuiui național rănit prin 
dictatul dela Viena.

Guvernul a stabilit bazele unor ra
porturi de prietenie și colaborare cu 
toți vecinii noștri, eliminând prin a- 
ceasia posibilitatea uuor discuțitmi a- 
supra gramțclor țării noastre pe care 
astfel le-a asigurat.

Călăuzit de principiul respectării e- 
ftaliiățu di drepturi între națiunile con
locuitoare și poporul român, Guvernul 
a lichidat posibilitatea agitațiilor șovine 
și a creiat premiza unei înțelegeri ar
monioase a națiunilor dinăuntrul grani 
țelor noastre.

Guvernul a executat cu loialitate și 
conșiilncioziloti angajamentele con
venției de armistițiu, consolidând ast
fel poziția Internațlonn'ă a R. mâniei, 
încheind acorduri de colaborare eco- 
aomică și comerciale cu Uniunea So
vietică șl alte țăii vecine.

Restabilind relațiile diplomatice cu 
Uniunea Sovietică Guvernul a deschis 
tuturor forțelor productive ale țării, 
largi perspective ia marea ii patriotica 

sarcină de refacere a economiei națio
nale.

Aceste r<> lizări dau dreptul Guver
nului să stea ferm pe poziția că mi
siunea lui nu este încă terminată, că 
se bucură de încrederea șl sprijinul 
forțelor populare, în momentul de față 
fund preocupat da găsirea mijloacelor 
capabile să normalizeze viața econo
mică, tă pună capăt speculei, să asi
gure refacerea țării și îmbunătățirea 
situației mat-riale a funcționarilor și 
Arm te).

in aceste împrejurări de supremă în
cordări; peGt:u realizarea sarcinilor în
alt pair oii. ce stau în fața Guver
nului, Mamu și B ăt anu conducătorii 
grupărilor politice antidemocratic-, din 
România pierzând contactul cu reali
tățile vieții noastre din România, în
cearcă să provoace cu mijloace pe.fde 
o criză de guvern.

Folosind intriga și combinațiile de 
culise, aceste cercuri urmăresc să se
mene discordie între Guvern și p ,por 
pe de o parte ș Capul Statului pe de 
altă paite, făcâ idu-1 să întreprindă ac
țiuni dăunătoare atât intereselor națio-

O delegație a Guvernului Român 
în frunte cu dl. P. Groza a piecat la Moscova

In ziua de 4 Septembrie a. c. 
o delegație a Guvernului Român 
compus din D-nii Or. Petru Groza 
Președintele Consiliului de Miniș
tri, Gh. Tătârescu Vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri șl Minis
tru de Externe, Gh. Gheorghiu- 
Dej Ministrul Comunicațiilor, Ște
fan Voitec Ministrul Educițiet 
Naț.onale, Mihail Ghelmegeanu 
Președintele Comisiei Române pen
tru Aplicarea Armistițiului, Bucur 
Schiopu Comisarul General al 
Preț .rilor și M'rcea Solacoulu Co

/ Arestarea șl înaintarea la Curtea 
Marțiali a hltlerlstului Robert Valentin

Organele de jandarmerie din 
Bă ița au fost sesizate că la hl- 
tleristul Robert Valentin fost 
Ștful grupului etnic german s’ar 
afla ascuns material de popa- 
gnndă interzis. Efectuând la lo
cuința susnumitutui o perchlz țte 
s’au găsit ascunse o mulțime de 

na'e ale poporului rofrân cât și inte 
reselor Coroanei. Răspândesc știri falșe 
pentru a dezorienta opinia publică șț 
a discredita Guvernul în țară și străi
nătate.

Sprijiniți permanent pe principiile ce 
stau la baza îațelcgeril înirc cele trej 
mari națiuni care în lupta lor împo
triva fascismului s’au angajat să res
pecte dreptul popoarelor de a-șl h'- 
tărî singure soarta și de a-și lndita 
regimurile pașnice democratice interne, 
Guvern' i Român este hotărît să ducă 
lupta pâ ă la capăt cu toate forțele 
sale împotriva acțiunii antinaționale și 
antidemocratice a resturilor fasciste 
coaiizale cu alți reacționari, acțiune 
înd eptată împotriva regimului demo
cratic stabilit Ta 6 Martie 1945 și care 
primejduește nu numai realizările sale 
în folosul națiunii ci și armonia inter
nați mală.

Spi jinti de. întreg poporul, Guver
nul este hoiătît sâ râmâ iă neclintit la 
postul sân pentru a continua Șl desă
vârși cpera constructivă începută la 
6 Martie 1945.

misarul General al Comerțului Ex
terior a plecat la Moscova pentru 
a lua contact cu reprezentanții 
U.R.S.S. pentru tratarea diferitelor 
probleme pendinte între cele două 
Guverne

Odată cu această delegație a 
plecat la Moscova d Kafdaratze 
Ambasadorul extraordinar și Mi
nistru Plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice acerditat in România și d. 
General Colonel Susaicov Loctii- 
toiul Președintelui Comisiei Aliate 
de Control In România.

broșuri cu caracter propagandist 
tic și insigne hitleriste. hjipn. ună 
cu întreg materialul găsit a"fâst 
înaintat Legiunei de Jandarmi 
d n D va care după îndeplini
rea formalităților îl va înainta 
Curții Marțiale a Carpului VI 
Armată.

Poporul Român 
nu va uita niciodată 
mărinimia popoarelor 

Sovietice
Dl. Simion Oeriu Comisarul 

General pentru aplicarea armis
tițiului a făcut la posturile noas
tre de Radio o expunere asupra 
poziției U. S. față de România 
în legătură cu aplicarea armisti
țiului. Din declarațiile salereese 
că Uniunea Sovietică văzând si
tuația alimentară precară în care 
se află România de pe urma se
cetei care a bântuit în unele re
giuni a hotărît să ne acorde 
1000 vagoane de porumb și să 
renunțe la 17.000 vagoane grâu 
care trebuia să le livrăm în 
cursul anului în contul armisti
țiului. Nu putem să trecem fără 
să subliniem importanța acestei 
noui manifestări de generozitate 
și prietenie pentru poporul Ro
mân și guvernul său Dr. Petru 
Groza. După sprijinul acordat 
României dela 6 Martie ca; re
trocedarea Ardealului de Nord 
care a fost de 2 ori trădat de 
clica lui Maniu, acordurile eco
nomice prin care ni s’a trimis 
bumbacul sovietic, echipele de 
medici pentru combaterea tifosu
lui exantematic, cele 2 000 trac
toare jefuite din U. S. și care 
au fost lăsate în folosința agri
culturii românești, gestul mărini
mos dela 8 Iulie a. c. când Uniu
nea Sovietică a renunțat la mii 
de vagoane de grâu, carne, gră
simi ș. a. Uniunea Sovietică ne 
vine iarăși în ajutor. Cu toate 
distrugerile efectuate de bandele 
hitleriste ajutați de bandele an- 
tonesclene în Uniunea Sovietică 
cu toate lipsurile pe care încă 
este nevoit să le suporte poporul 
sovietic, guvernul Uniunii Sovie
tice ține seama și de greutățile 
economice ale țării noastre cau
zate de jaful nemțesc și de po 
litica economică criminală dusă 
de Antone seu.

Cu aceste stocuri populația 
năpăstuită de secetă nu va fi 
lipsită de hrană datorită gene
rozității Uniunii Sovietice care 
arată poporului nostru o priete
nie sinceră.

Poporul Român recunoaște a- 
ceste manifestări continui de prie
tenie din partea poporului sovie
tic șl îl asigură că nu se va lă
sa antrenat de jocul reacțiunli 
care în ultima vreme s’a dedat 
la fel de fel de manopere pentru 
a zdruncina încrederea poporului 
în guvernul său și pentru a com
promite relațiile noastre eu Uni
nsă Sovietică. Poporul Român na 
va uita niciodată mărinimia popoa
relor sovietice.
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UZINE-FABRICI-MINE
EkmentdE reacționare din conducerea Sindicatului funcționarilor 

sprijină conducerea reacționară
Spiritul reacționar al conducerii Soc.

Mica este sprijinit de elementele reac
ționare din Sindicatul funcționarilor So
cietății c?.ri servesc Interesele patroni
lor în dauna salariaților și al bunei 
funcționări a întreprinderii. Astfel:

Funcționarul Trâmb ță Emil, cunos- 
cat legionar, urmărit de poliția Brad, 
se ascunde prin Timișoara din Februa
rie până in Iulie fără ca Societatea să 
ia vre’o măsură pentru concedierea lui.

Soc. Mica plătește salariile întregi 
tuturor legionarilor internați în lagăre 
deasen.enea plătește salariul întreg și 
celor epurați de muncitori, astfel că 
oel epurat primește leafa fără să de
pună nici o muncă.

Fementele reacționare au reușit să 
determine comitetul sindical să fixeze 
saiariil in mod arbritrar făcând astfel 
mari nedreptăți. Se continuă și mai de
parte favoritismele din trecut Intr’ade- 
▼ăr reîncad-area avea de scop o nive
lare a salariilor având ca bar-ă de cai
ac! iele trei elemente de pregătire, ve- 
rtlre și merit.

Ori abuzând de acest al treilea ele
ment >’au creeat salarii excepționale tu
turor elementelor reacționare din comi
tet și simpat zanților lor, unii primind 
nână la 20 ani vechime în plus, în 
timp ce altora nu li s’au dat nici drep
turile ce li se cuveneau după primele 
două e emente.

Prin legea Nr. 573 din Nov. 1944 
Guvernul a fixat salariile minimale pen
tru fiecare categorie de funcționari în-

întrunirea Consulului Politic 
al Prefecture« Alba

La 1 Sept. a. c. la Prefectura 
județului Alba sub președinția dlui 
subprefect Aurel Mucea, s’a întru
nit consiliul politic de colaborare 
depe lângă Prefectură. La ordinea 
de zi s’au desbătut următoarele: 

. Aprovizionarea cu lemne de 
foc a întregului județ. Lemnele 
sunt la curs de livrare și s’au Iu3t 
ia suri pent u îndestularea întregei 
populații ș1 mai ales cea săracă, 
rămânând vagonul de lemne sta
bilit la suma de lei 125 000.

Măsuri energice pentru punerea în stare de 
funcționare a ecnnomateîor muncitorești

In ședința Comisiei Locale a 
Sindicatelor Unite din Alba lulia, 
ținută în ziua de 29 August a. c , 
delegații tuturor Sindicatelor au 
cerut măsuri energice pentruca 
patronii să pună pe picior de func
ționare, în timpul cel mai scurt, 
economatele, de unde muncitorii 
să se poată aproviziona la prețuri 
oficiale cu articolele de prima ne
cesitate.

tr’un spirit democratic llnzând să ri
dice în specia! pe cti cu salarii de mi
zerie șl lăsând între prinderii latitudinea 
să acorde și alte avantagii. Conducerea 
profitând de acest fapt, a acordat in
ginerilor câte 30 0G0 de lei în plus, iar 
celor mici numai 100-500 lei sau chiar 
nimic, creind astfel din nou, contrar 
spiritului democratic diferențieri enorme 
între diferitele categorii de funcționari. 
Elementele reacționare au determinat 
sindicatul ca să ru intervie ca la dis
cuții să se ia bază schema fixată de 
guvern. S’a luat ca bază de discuție ia 
aceste reîncadrări o schemă propusă

Viața de partid

Ședintă publică a P. C. în Cărăstău
La 2 Sept a. c. a avut loc o 

înpunătoare ședință publică a Par
tidului Comunist în Cărăstău, la 
care au participat numeroși țărani 
și muncitori.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Banciu Nicolae care arată situația 
economică și administrativă a co
munei Organizația P. C. se anga
jează să sprijine lupta țăranilor 
pentru refacerea economică a co
munei și prin aceasta să amelio
reze situația g-ea pe care ne-a 
lăsat-o războiul.

A mai vorb t în acest sens tov.

2 Aprovizionarea populației cu 
pâinea necesară.

3. Distribuirea cotelor de zahăr.
4. Măsuri pentru îndeplinirea 

condițiilor de armistițiu, hotărându- 
se i se cumpăra totul depe piață, 
la prețul zilei.

5. înființarea unei comisii jude 
țene pentru cercetarea și distru
gerea întregului material de pro 
pagandă fascistă și hitleristă, care 
eventual încă nu s’a distrus și 
este dosit

Astfel, o delegație specială’ 
dupăce va lua lămuriri dela Ofi 
ciul Economic de Aprovizionare, 
va pleca la București să depună 
reclamații împotriva acelora care 
împiedică funcționarea acestor eco- 
nomate și să ceară organelor în 
drept măsuri mai energice și mai 
rapide la oluționarea cererilor 
muncitorești.

dela Soc. Mica
de conducerea societății, cu o diferen
țiere bună oară de 23 ani între un ba
calaureat și un iaginer, astfel că primul 
trebue să muncească 23 ani până a- 
junge la salariul unui inginer începător. 
Elementele reacționare fac jocul con
ducătorilor Societății Mica accentuează 
diferențierele de salarii.

Funcționarii democrațl cer demiterea 
membrilor reacționari din comitet și a- 
legerea acelor oameni care au curajul 
și vor știi să apere interese e funcțio
narilor, fiind singurii care asigură ins
taurarea dreptății pe principii demo
cratice.

Lup Roman lui Roman, Luca Te- 
rente, Marcu Vasile, Banciu Ște
fan, Joldea Ștefan și prieteni Teo
dorei Petru, Lup Roman și Judea 
Petru primarul comunei.

Se dă cuvântul tov. Balița Vic
tor care printr’o concisă cuvântare 
expune situația economică gene
rală și arată că întreg poporul și-a 
luat angajamentul să refacă țara 
care a fost cotroptă de călcâiul 
nemțesc și care datorită Armatei 
Roșii astăzi este liber.

In continuare tov. Balița arată 
lupta pe care o duc muncitorii 
comuniști alături de p'ugari pentru 
binele întregului popor, generozita
tea U. S. care pe lângă generosul 
armistițiu ne-a scutit de mari can
tități de cereale, carne, făinâ, pește 
și altele pe care trebuia să le dăm.

Tot odată ni s’a dat pos bilitate 
de a încheea acorduri economice 
de o importanță nemai pomenită 
în istoria noastră.

Incheiând cu elogii pentru Ge- 
ueraliss mpl Stalin, Uniunea Sovie
tică și Guvernul poporului Dr. 
Groza, publicul a aplaudat și o- 
vaționat îndelung

Lovituri date elementelor reacționare $1 fasciste

Deschiderea școlilor 
amânată cu 15 zile

Ministerul E. N. Comunică;
D n cauza epidemiilor, deschi

derea școlilor s’a amânat 
cu 15 zile. Lămuririle pre
mergătoare încep; rei cursurilor 
încep la 1 Oct. Iar cursurile 
la 15 Oct. a. c. Examenele par
ticulare încep la 20 Septembrie, 
înscrierile în clasa I a se vor 
face la aceeaș dată adică la 15 
Sept. Absolvenții cursului primar 
din localitatea un.te nu există 
școală secunda ă sau unde nu s’a 
înființat ‘ Gimnaziul Unic cei 
care doresc să-l urmeze, se pot 
înscrie la școala cea mai apro
priată în clasa l-a de la liceele 
teoretice. Vor jl preferați la 
înscriere elevii din med ul rural-

1ELEGWAMA 
Confederației 

Generale a Muncii 
trimisă dl. Dr. P. Groza

Confederația Generală a Muncii 
a trimis dlui Dr. Petru Groza ur
mătoarea telegramă: Comitetul 
Executiv al Confederatei Generale 
a Muncii întrunit în ședința ple
nară la 1 Septembrie 1945 la un 
an dela organizai ea mișcării sindi
cale unite din România, trimite cu 
acest prilej un salut fierbinte Dvs. 
și Guvernului ce-1 prezidați. Ne 
obligăm să menținem neștirbită și 
totodată să întărim autoritatea 
Guvernului prin colaborarea cea 
mai strânsă pentru fer-c rea între
gului popor.

Citiți ș, răspândiți ziarul

„ZORI NOI“

crezând că aici își vor putea face 
de cap acestea au luat și ele mă
suri pentru înlăturarea din sânul 
lor a acestor elemente putrede și 
înfieează cu toată hotărliea acțiu
nile josnice de trădare ale acostor 
oportuniști. Măsurile de siguranță 
și punerea la punct a acestor re
acționari sunt în curs.

MINISTERUL ARTELOR 
prczlivft în * * ia Teatrului Comunal 

Vineri 7 Septembrie a. c.

In z lele aceste s’a prins și a- 
rest t de c tre Chestura Munici
piului Alba lulia, fostul șef jude
țean al mișcării legionare Paștiu, 
care se afla ascuns încă dn 
t amna trecută într’o vizuină bine 
aleasă într’unul din sattie c cestui 
j ideț.

*
Organele de siguranță 

au luat măsuri energice și au 
arestat cu dovezi hotăiîioare, 
mai inulți reacționari, printre cari 
și pe prof. Focșa șl pe fn3tui iusp. 
școlar Raica loan. Chiar dacă a- 
ceștia au fost aciuiați în ultijnul 
timp în unele partide democintioe,

Răscoala din *907  
puternică dramă socială reprezentată pe 

scot d Teatrului Național 
din București.
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OGOARE-MUNȚI-PADURI
I

înscrierea la școlile secundare este obligatorie
Se înființează gimnazii în satele mari x

Suatem astăzi in măsură să 
anunțăm normele de funcționare 
ale gimnaziului unic și care ur
mează să ia ființă chiar din anul 
acesta.

Astfel, elevii care au absolvit 
cursul primar se vor înscrie obli
gatoriu la una din școalele secun
dare teoretice, comerciale, profe
sionale, normale sau seminarii, 
din localitatea în care locuescsau 
dta cea mai apropiată localitate 
până la data de 15 Septembrie 
1945. Numărul maximum al ele
vilor care vor intra într’o clasă 
va fi de 40.

L.2 repartizarerea elevilor, se 
va avea în vedere apropierea lor 
de școală și vor avea prioritate 
elevii din localități mai depărtate. 
Clasele I. gimnaziale, ce se înfiin
țează pe lângă școlile primare, 
vor depinde organic de cea mai 
apropiată școală secundară.

Clașa V a supra-primară este 
desființată în centrele urbane, e- 
levii absolvenți ai clasei a IV-a 
primare fiind obligăți să se înscrie 
In clasa l-a a Gimnaziului Unic 
nou înființat.

In centrele rurale mai impor
tante se vor putea înființa clase 
de gimnaziu unic. Dacă elevii din 
comunele rurale nu frecventează 
gimnaziul unic, ei vor fi obligați 
să urmeze cursul supraprimar, 
care se menține, dar a cărui pro
gramă va fi cât mai apropiată de 
acevi a gimnaziului unic.

Prima clasă a școlilor de gos
podărie rurală devine, prin noua 
lege, prima clasă a gimnaziului 
unic.

Armata în sorii.nul acVunli 
I. Apărării Patriotice

Apărarea Patriot că din Deva 
ne trimite spre publicare următoa
rea scrisoare:

DOMNULE PREȘEDINTE,
In r tmul nou al vremii — în

cadrați cu toții in munca pentru 
ajutorarea celor ce au luptat și 
căzut pentru victorie, — in cre- 
d nța sigură că ajutorul Domniei- 
Voastre manifestat in toate ramu
rile de activitate și producție, — 
se dirijează mai ales față de cei 
rămiși singuri, — a căror părinți, 
fie că s’au jertfit pentru Patrie, 
fie că sub munca istovitoare a 
măririi producției, nu au poslbtta- 
te să îngrijească și să dirijeze 
ajutor rea tinerilor lor vlăstare.

Armata, — Armata Poporului — 
unită pentru totdeauna cu Armata 
lucrătorilor din mine, uzine și fa
brici, — înțelege să vină în aju
torul înfăptuirii operii Domniei- 
Voastre de asistență

In privința taxelor școlare pen
tru elevii și elevele ce se înscriu 
în cl. I-a a gimnaziului unic, a- 
cestea se fixează după normele 
ștab lite pentru celelalte clase ale 
școlilor secundare, adică avându- 
se în vedere situațiunea materială 
a părinților — cu drept de scu
tire de 30 la sută și de înscriere 
la examenele de bursă

10 la sută din totalul locurilor 

Uscarea fructelor și legumelor

^Realizările O.T.P.R.«ului din
Cotitura istorică dela 23 Avgust marca misiune care le revine și uniți 

1945, a desch s noul și largi perspec într’un bloc indlstructlbll înrolându-»e 
în cehele O. T. P. R. au pornit la 
muncă pentru făurirea unei României 
noui, libere și democratice.

din internatele școlilor secundare, 
teoretice și practice, vor fi rezer
vate elevilor gimnaziului unic, re
partizați de minister. Acești elevi 
vor fi întreținuți gratuit,

Numărul total al locurilor din 
clasa I-a a internatelor școalelor 
normale și seminariilor va fi rezer
vat bursierilor, după normele de 
alegere pe care ministerul le va 
anunța ulterior.

va tăia cu aparatul de tăiat varză. 
Vinele frunzelor vor fi crestate de 
mai multe ori, în lungime, altfel își 
pierde culoarea.

SPANACUL nu se aburește mai 
înainte ci se usucă direct. El poate 
fi apoi transformat și în praf, fiind 
conservat ca făină de spanac

CEAPA se taie în felioare și 
nu va fi aburită înainte.

Toate verdețur le de bucătărie 
ca și ceaiurile nu pot fi aburite. 
Uscarea lor se face direct si com
plect la o temperatură potrivită 
Ele se usucă repede, de aceea nu 
trtbue să le lăsăm în cuptor toată 
noaptea.

P in faptele lor, prin vorba lor și 
prin scrisul lor au reușit într’un timp 
record să împrăștie o parte a întune- 
recului care apăsa pe umărul munci
torilor ca urmare a regimului trecut.

Cu conducere compusă dla tineri 
hotărâțl și cari s’3u evidențiat prin 
muncă dârză și neobosită în frunte cu 
Kovacs Plus, Calmau Dlonisie și Pop 
G. șl cu concursul D-lor Insp. Ing. 
Panal^scu Alexandru, Hrisanide Du
mitru, Bo ânclos ban, Haer Eugen, 
Plaslnciuc Vasilc din partea Societății 
Petroșani și a organizațiilor democra
tice din localitatf îr. frunte cu tov. 
Muszlk M hai și Toacă ban din par
tea Partidului Comunist și prietenul 
Kovaca Gheorghe responsabil al Apă
rării Patriotice au adus urmăroarele 
realizări:

/ Pe teren propagandistic, au or
ganizat in cadrele O.T.P.R. întreg ti
neretul din localitate.

2. Pe teren sportiv, au construit un 
ștrand de 50 x 50 rn. alimentat cu 
apă caldă.

In construcție o arenă de foot-ball.
O sală dt gimnastică prevăzută cu 

tot felul de aparate moderne. SaH cul
turală cu diferite distracții: ping pong, 
biliard, șsioh, ziare ete.

ACTIVITATEA PATRIOTICĂ 
/ LA PETROȘENI

A Uniunea Patrioților din Petro
șani a reluat Vineri, 24 Augnsi 
conferințele publice săptămânale 
urmate de discuții libere, totdea
una vii și instructive. In cadru! a- 
cestor conferințe a vorbit Viner 
24 August prietenul ing. E. Măreț 
despre „Idealurile Democrației du
pă răsboi*,  scoțând în evidenți 
țelurile de umanitate și progres 
social spre care se îndreaptă în
treaga lume, după acest cataclisn 
provocat de barbaria hitleristă 
Conferința a fost ascultată cu ui 
deosebit interes. Au urmat discu
ții asupra problemelor expuse di 
prietenul ing. Mareș la care ai 
luat parte între alții prietenii Dr 
Sanielevici, muncitorul minier Vec 
serdi și alții.

— Urmare din oamăral fr-ecut —

Legumele se aleg, scoțându-se 
părțile rele, apoi se spală în apă 
rece sprș a se îndepărta toate 
murdăriile, nisipul etc. Apoi vor fi 
tăiate ca de obicei Legumele pre
parate astfel vor fi fierte foarte 
puțin. Se obișnuește să se pună 
în apa de fiert șl puțină sare.

MAZĂREA verde trebue aleasă 
pentrucă boabele mici se usucă 
mult mai repede.

PÂSTĂILE DE FASOLE se taie 
în fâșii Fasolea tânără, subțire se 
va usca complect.

Varza albă și roșie se va tăia 
în bucățele lunguiețe, late sau se

tive tineretului din toată Ura.
In Comuna Petrila, centru important 

carbonifer a Văii Jiului, tinere și tineri 
din țoală păturile sociale au înțeles

Deaceea Cercul Teritorial Hu 
nedoara donează prin subsemn tul, 
în c?litate de Comandant, suma 
de lei una sută mii, ce reprezintă 
un minim față ie «forturile de în
făptuit.

Fie ca gestul nostru minim să 
fie un înde; n, iar s mbolnl efortu
lui nostru să accentueze și defini
tiveze legătura sufletească cu ar
mata.

Iar copii din Valea Jiului, a că
ror îngrijire și educație revine or
ganizației Domniei-Voastre patrio
tice să resimtă mângâerea sufle
tească pe care o simțim noi, îii 
momentul ajutorării lor.

Acceptați vă rog Domnule Pre- 
șefinte asigurarea întregei noastre 
considerațiuni

Comand. Cerc. Tcrlt. hnned.: 
Colonel CIOBOTARV

Vinerea următoare la 31 Aug 
Uniunea Patrioților a înlocuit con 
ferința urmată de discuții print’i 
ședință publică, la care a partid 
pat o numeroasă asistență.

Prietenul ing. Mareș, secretari: 
U. P. a făcut raportul de activi 
tate, iar prietenul Dr. Rădulesci 
a făcut expunerea momentului po 
litic intern, cerând în încheere îi 
special intelectualilor să se alătur 
de muncitorii care aci în Vale; 
Jiului dau cel rnai frumos exera 
piu de patriotism în lupta pentn 
refacerea economică a țării și con 
solidarea democrației.

Valfea Jiului
O arenă: de popice, tenis, Woley 

Ball și cu echipele lor respective. Peo 
tru sportul de iarnă o arenă de pati 
naj și sit) confecționare 30 perechi d 
schiuri Organizări de excursii în munț

3. Pe teren cultural, funcționează î 
permanență două echipe teatrale su 
conducerea prietenilor: Petruș Alexar 
dru și Potoczkl O orchestră în serv 
ciul teatrului și serbărilor culturali 
Echipe de tinere educatoare cari zi 
nic se ocupă cu educarea a unui ni 
măr de cea. 150 pioneil (3-15 ani 
Coruri și o instalație rlk up pentru dac 
Au organizat un grandios mei 
ting spoitlv la care au luat parte to 
tinerii din Valea Jiului,

In slujba reconstrucției țării, echip 
dc voluntari prestează ore suplimentai 
de 2 ori pe săptămână în mină, rid 
când cu 2On/o producția de cărbun 
Sc depene o muncă intensă în atellen 
uzine și în toate locuiilei unde es 
nevoe Au distribuit 2.700 buc. țigă 
soldaț 'or întorși de p • front, etc.

Astfel a înțeles tineretul progres! 
din Petrila, Jă se încad-*>;:c  în nou 
orânduire a țării pentru a făuri o R< 
mânie nou?, liberă și democratică, cor 
eol’dâ id prin acțiunea lor, pacea c 
mâine încât libertatea câștigată cu ; 
tâla trudă șl sânge să nu mal fie 
bușită vi odată.

Tineri urmațl-lc exnmplHl I

Covaci Ph
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— ULTIMELE ȘTIRI -
Sosirea la Moscova a delegatei guvernului Român

MOSCOVA 4 (Radio). Azi a sosit 
la Moscova dl Dr. Petru Oroza 
Președintele Consiliului de Miniștri

GENERAUSSIMUL I. V. STALIN

însoțit de dnii Gheorghe Tătârescu 
Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri și Miristru al Afacerilor Străi
ne, Gh. Gheorghiu-Dej Ministrul 
Comunicațiilor șl Lucrărilor Pibiice, 
Ștefan Voitec Ministrul Educației 
Naționale, Ghelmegeanu Președin
tele Comisiei Române pent/u Apli- 

Armistițiului șa In acelaș 
timp au sosit la Moscora și di Kaf- 
daradze Ambasadorul Extraordinar 
și Ministru Plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice acreditat în Româi ia și 
Generalul Colonel Susrieov Locții
torul Președintelui Comisiei Aliate 
de Control in Români >.

Pe aerodromul central d n Mos
cova oaspeții au fost întâ piuați 
de dl Molotov Vicepresedint Je Con
ciliului Comisurilor Poporului și Co
misarul Popor iui la Afac erile Strei
ne, ae Locțiitorii la Afacerile Streine 
Vâșlnski și Decanozov, Locțiitorul 
oenru Comerțul Exterior Cruticov, 
Pavlov, Consilier Politic al Comi
siei Aliate de Control din R.mânia, 
Lavrisev Șt ful Comisiei Balcanice, 
avlov Vfcep~eședintele Sovietului 

Orașului Moscova, Generalm Loco
tenent SumilOr ;i funcționari supe
riori din C minariatul Afacerilor 
Streine Oaspeții au fost întâmpi-

Mari adunări populare de solidarizare 
cu guvernul Dr. Petru Groza 

în întreaga țară
/« zeci de fabrici și uzine, 

nașe ți sate, s'au făcut adu-

ANUNȚ

înscrierile li școala primară de 
)âeți și fete din Deva se face zi! 
tic între orele 15—18 incapâad 

data de I —10,Sept, a c. 

nați deasemenea de personalul Am
basadei Române in Uniunea Sovie
tică în frunte cu Ambasadorul Iorgu 
Iordan.

La sosire a fost »liniată o gardă 
de onoare și au fost intonate im
nurile român și sovietic. Aerodro
mul a fost pavoazat cu drapelele 
României și Uniunii Sovietice La 
coborîrea din avion dl Dr, Petru 
GrozH a rostit următoarea cuvân
tare :

Domnule Comisar al Afacerilor 
Stieine, Iubiți Prieteni,

Su t fericit că am putut păși pen
tru Întâia oară pe pământul Mos
covei.

Din copilărie am cetit, am auzit*  
ml-am apropiat gârdurile mele și 
studiile mele de această metropolă.

• Moscova. Prlntr’un decret al 
Prezldiumului Sovietului Suprem al 
Comisarilor Poporului, a fost des
ființat Comitetul de Stat pentru 
Apărare, toate atribuțiile Ciul tre
când In sarcina Consiliului Comi
sarilor Poporului ai Uniunii So
vietice.

Cu emoție multă și combinată 
cu bucurie ne întâlnim în 
zorii mei glorii câștigate cu multe 
jertfe, mult sânge vărsat de glo
rioasa Armata Roșie. Pe lângă a- 
ceastă Armată Roșie și a*mata  țării 
noastre mici mulțumită destinului a 
putut să dea o luptă împotriva a- 
leea ce se numește fascism, hitle- 
rism.

Primirea 0 lui P. Groza de Generalisimul Stalin
Tot la 4 Septembrie d' Dr Petru 

Groza a fost primit de Generalissi- 
mul Stslln. Din Partea Uniunii So
vietice a fost de față dnii Molotov,

însemnătatea primului Congres al
Uniunii Artiștilor Scrlltorlilor $î Ziariștilor
Ziarele Bucureștene subliniază 

semnificația primului congres al 
Uniunii Sindicatelor de artiști și 
ziariști, care sa desfășurat in Ca
pitală, Prezența <1- lui Dr. Petru 
Groza președintele consiliului, a 
numeroși miniștri a reprezentanți
lor presei, artei și literaturii a fă
cut că această reuniune să ia ca-

nări și s'au votat moțiuni de 
solidarizare cu Guvernul de lar
gă concentrare democratică de 
sub conducerea D lui Dr. Petru 
Oroza. întregul popor a asigu
rat Ofer sal cd-l va sprijini în 
opera de democratizate și re
construcție a țării și va lupta 
împotriva reacționarilor.

Gândul meu aleargă la Marele 
Conducător al Uniunii Sovietice, 
Marele Conducător al Armatei Roșii

Dr. PETRU GROZA

la generalissimul Stalin.
Bucuros de a fi în mijlocul Dvs , 

sunt sigur că vom păstra o bună 
amintire a noastră și vom duce o 
rodnică muncă cu rezultate în fa
voarea ambelor țări.

Vâș nskl, De: anozov, Kaftnradze și 
Generalul Colonel Susaicov. Din 
pa tea Românie» dnii Gh. Tătărescu, 
Gh Gheorgh u-De], Ștefan Voitec, 
Iordan și Ghelmegeanu.

racterul unei strălucite manifestări 
politice și culturale. „La acest con
gres — afirmă ziarele — pentru 
prima oară se realizează o strân
gere de rânduri in jurul unui ideal 
democratic de cultură, de luptă în 
comun a gazetarilor, scriitorilor și 
artiștilor pentru lumea nouă mai 
bună și mai dreaptă ce se anunță.

Aproprierea dintre gazetari, scrii
tori și artiști va duce și la o nouă 
prețuire a muncii lor care nu se 
va mai depune în van ci va avea 
un scop: omenie, dreptate, liber
tate. aceste mari idealuri demo
cratice pentru a căror realizare în 
fapt s’a jertfit și s’a trudit atât 
de mult până azi. Uniunea Sindi 
catelor de artiști, scriitori și zia
riști apare ca o forță nouă, având 
un țel determinat și puteri de 
murcă nel'mitate Astfel pornesc 
la muncă gazetarii, scriitorii și ar
tiștii.

C. G. M. d'n Franța 
condamnă atltudineă. 
Generalului;. Be Gâdile

Paris. Confederația Generală 
a Muncii și comitetele centrale 
Gle partidelor de stânga au ho- 
tărît să trimită un memoriu 
Generalului de Gaulle în legă 
tură cu refuzul acestuia de a 
primi delegația trimisă spre a 
propune Generalului de Geiuiie 
să ia în considerare sistemul de 
vot propus de Confederația Ge
nerală a Muncii

In cursul unei ședințe comi
tetul a adoptat o moțiune prin 
care se arată că având în ve
dere sdrobitoarea putere și au 
toritatea sa nu va admite nicio
dată să fie contestat, dreptul 
de a-și exprima părerea a tutu
ror cetățenilor ce angajează or
dinea democratică

lOBDIM DE ZI
dat de Comandantul Suprem al 
Armatei Roșii Generalissimul 

Stalin cu ocazia terminării 
războiului

Ir. ziua de 2 Septembrie 1945, 
la Tckio,. reprezentanții Japon ei 
au semnat actul de capitulare ne
condiționată a forțelor armate ja
poneze.

Războiul dus de poporul sivietîc 
împieună cu aiiații noștri împotriva 
ultimului agresor, imperialismul ja
ponez, a fost încheiat în mod vic
torios. Japonia a fost sdrobită și 
a capitulat.

Tovarăși ostași roșii, marinari 
roșd, sergenți, subofițeri, ofițeri din 
armată și flotă, generali, amirali 
și mareșali vă felicit cu prilejul 
încheerii victorioase a răzb oiului 
dus împotriva Japoniei.

Pentru a marca victoria asupra 
Japoniei, azi 3 Septembrie în ziua 
sărbătoririi victoriei asupra Japoniei, 
la orele 21, Capitala patriei noastre 
Moscova, în numele patriei va sa
luta vitezele trupe ale Armatei 
Roșii, Uritâțîlor Floteî Navale, 
care au repurtat această vic- 
toririe, cu 24 salve de aTtilerei 
trase de 324 tunuri.

Glorie eternă eroilor care ax 
Căzut în luptă pentru onoarea și 
victoria patriei noastre.

Trăiască Armata noastră Roșie 
și Flota noastră Navală de Război, 

i Comandant Suprem,
Generallsslm STA UN
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