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Mari adunări populare pentru sprijinirea 
guvernului Dr. P. Groza în Munții Apuseni A

încercările reacțiunii de a Împiedica 
prin mijloace întame guvernul să-și 
Îndeplinească misiunea pentru binele 
poporului, s’au izbit și de data aceasta 
de voința de nezdruncinat a masselor 
largi de a păși alături de guvernul re
prezentând voința lor la desăvârșirea 
operei sale. Avântul uriaș care a cu
prins tara întreagă în lupta pentru câș
tigarea bătăliei economice prin propriile 
noastre forte a dovedit tuturor că po
porul conștient de forța și misiunea lui 
recunoaște pe adevărată săi conducă
tori șl nu ie va lăsa înșelat și întors 
depe calea democrației și a libertăți. La 
uneltirile josnice, la actele de teroare 
pregătite, la campania de zvonuri mln- 
cin«sae ale reacțiunii, înfăptuirile gu
vernului Groza în cumai 6 luni de gu
vernare răspund cu litere de foc în
scrise în istoria tinerii noastre democ
rații. Comunicatul, anunțând că sprijinit 
pe întreg poporul guvernul va rămâne 
neclintit la postul său pentru a-și în
deplini misiunea care nu e încă termi
nată, a fost ca un semnal pentru cetă
țenii întregei țări de a-și strânge rân
durile în jurul guvernului aslgurându-l 
că vor duce lupta cu și mai multă ho- 
tărîre pentru refacerea tării și consoli
darea democrație . Telegramele, moțiu
nile votate In întruniri uriașe, manifes
tațiile care s’au făcut zilele acestea 
în toate unghiurile țării dovedesc un 
entusiasm a cărui forță nu poate fi com
parată decât cu aceea a voinții de a în
lătura definitiv manopera reacțiunii, a- 
șezată în calea progresului.

Marile întruniri care au avut loc la 
Brad, Gura Barza și Baia de Crlș s’au 
desfășurat sub semnul solidarizării mun
citorilor și țăranilor In lupta pentru 
sprijinirea guvernului și distrugerea de
finitivă a reacțiunii. LA BRAD în fata 
unui numeros public tov. Pop, după 
ce arată însemnătatea acestei întruniri 
dă cuvântul tovarășului Roncea, președ. 
sindicatului minier care vorbește despre 
solidaritatea de nezdruncinat între clasa 
muncitoare și guvernul Groza.

Delegatul Fr. Plugarilor, amintește în
făptuirile guvernului pentru țărănime 
și alianța cu muncitorii. Tov. Palilineț 
vorbește despre sprijinul dat de guvern 
pentru organizarea tineretului care luptă 
astăzi p in muncă încordată pentru 
păstrarea drepturilor sale, susținând 
guvernul democrat |Tov.Stoica secretarul 
comit. Reg. V-Jiului a P. C. R., după 
ce arată pe larg realizările guvernului 
spune: «Dușmanii poporului caută pe 
orice cale să ne rupă legăturile cu 

marea noastră vecină, U.R S.S. Noi 
vom lupta cu toată hotărîrea pentru 
susținerea acestui guvern al poporului, 
salvatorul acestei țări, din dezas
trul în care a fost târâtă de fasciști 
și reacționarii care și azi în frunte cu 
Maniu, Brâtianu și Rădescu uneltesc 
împotriva intereselor poporului".

LA GURA BARZA, după ce au as
cultat cuvântările tovarășilor Roncea, 
Matei, din partea tineretului, prietenu
lui log. Nicolaescu și tov. Stoica losif, 
muncitorii minieri dela Soc. Mica au 
manifestat pentru guvern.

LA BAIA DE CRIȘ în cadrul unei 
mari adunări populare la care au luat 
parte toate organizațiile și un numeros

MOȚIUNE
Noi muncitorii șl țăranii din Comuna Crișcior și jur, adunați în adunare 

populară astăzi 6 Sept. 1945, condamnăm cu dispreț activitatea criminală a reac
ționarilor și acoliților lor, care pregăteau acte de teroare șl subminare împotriva 
celor mai buni Iii ai țării.

Răspunsul nostru este hotărârea neclintită și fără șovăire de a sprijini cu 
și mai multă însuflețire și abnegație Guvernul Dr. Petru Groza, Guvernul Po
porului.

„VOM AVEA ALEGERI"
Declarația tov. ministru Teohari Georgescu

la conferința Slnd. Artelor Grafice

La conferința pe țară a Uniunii 
Sindicatelor Arte Grafice tov. Teo- 
hari Georgescu Ministru de interne 
a făcut importante declarații pxj- 
litice. Tov. Teoharl Georgescu a 
declarat printre altele: «Vom avea 
alegeri"1. Pentru prima oară iu 
istoria țării noastre avem alegeri 
libere și cu adevărat democratice. 
Reacționarii din partidele istorice 
In frunte cu Maniu și Brâtianu, 
vorbesc de alegeri libere; dar cine 
sunt cei ce vorbesc de alegeri li
bere? Acei care zeci de ani prin 
alegerile care au avut loc în țară 
au înșelat poporul prin furtul ur
nelor, prin alegeri cu teroare, prin 
violență, samavolnicie, Jandarmi, 
etc. Aceștia au pretins de a ga
ranta alegerile libere. Acestea le 
poate garanta numai guvernul de 
largă concentrare democratică Dr. 
Petru Groza, guvernul care asi
gură tuturor categoriilor sociale 
din țara românească toată liber- 

pubiic s’au ținut deasemenea cuvântări 
de solidaritate față de guvern.

Lup Petru preș. Frontului Plugarilor 
arată cum plvgărimea se solidarizează cu 
guvernul Groza și ad.ee mulțumiri 
pentruce s’a realizat până în prezent, 
Ing. Bruno Romoșan Președintele A’ 
R. L. U. S. arată rolul covârșitor ce-l 
are Guvernul Groza în istoria poporu
lui român și că poporui urmeaza linia 
trasată de acest Guvern chiar până la 
sacrificiu. Tov. Balița Victor Secretarul 
Partidului Comunist expune realizările 
uimitoare ale Guvernului Dr. Groza și 
solidaritatea între acest Guvern, Popor 
și Armată.

La încheiere Marea Adunăre Popu
lară a votat următoarea:

tatea. Pentru fasciști, hitieriști 
și reacționari, nu poate exista 
libertate în România. Noi știm — 
a continuat tov. Teohari Georgescu 
— că libertățile câștigate trebuesc 
păstrate cu orice preț pentrucă 
noi am luptat pentru câștigarea 
acestor libertăți, întrebuințând pen
tru aceasta cea mai puternică 
armă din arsenalul nostru: Fron
tul Unic Muncitoresc. Noi vom ști 
să lovim pe toți cei ce duc cam
pania împotriva regimului nostru 
democratic. Vom face pe toți să 
priceapă că Guvernul de largâ 
concentrare democratică na este 
o simplă întâmplare, el re
prezintă voinfa masselor care 
l-au adus la putere și acest gu
vern ai poporului nu va * pleca 
decât când poporul îi va cere. 
Muncitorimea a dat dovadă de 
multă maturitate mergând pe dru
mul adevăratei democrații".

POPORUL ÎNTREG 
sprijină guvernul Groza /

Jura întreagă dela vn capăt la ce
lălalt este în fierbere. Demonstrațiile, 
meetlnguriie șl adunările se țin lanț 
pentru* af'dovedi solidaritatea tnasselOj 
largi populare cu guvernul Groza. La 
afirmațiile^ mincinoase ale reacțiunii Șț 
încercarea lor mârșavă de a sa-^ 
prima membrii guvernului, poporu 
care a adus Ia 6 Martie la cârma țării 
acest guvernul asigură de sprijinul său.

Ne amintim de zhele dinainte de 6 
Martie când poporul a luptat pentru 
Instaurarea guvernului când zi de zl 
și-a manifestat voința fermă de a a- 
vea un guvern cu adevărat democratic.

Poporul a câștigat șl nu s’a înșe
lat în așteptările sale, guvernul Groza 
realizând în 6 luni ceace alte guverne 
n’au realizat în zeci de ani. Numai 
după două zile dela venirea la cârma 
țării guvernul Groza câștigând încre
derea allaților a redobândit Ardealul 
de Nord trădat de clicile reacționare 
Antonesciene șl Moniste. A înfăptuit 
reforma agrară, visul de secole a ță
rănimii române împotriva căreia repre
zentanții moșierilor șl a reacționarilor 
Brâtianu și Maniu s’au opus ca țoale 
puterile.

Au urmat acordurile economice cu 
U.R.S.S., bumbacul sovietic care a dat 
de lucru miilor de muncitori șl va îm
brăca sutele de mii de țărani zdren- 
țulp de pe urma războiului, societâțPr 
mixte româno-sovletice care nu vor în
târzia să șl arate rodul și acordurile 
economice cu celelalte țări ca: Polo
nia, Ungaria etc. Reîntoarcerea prizo
nierilor dar nu cu ochii scoși și cu 
urechile tăiate cum nu de mult a mal 
avut neobrăzarea reacțlunea să spună 
cl cu alțl ochi și alte urechi care se 
apleacă la năzuința poporului. Iar pen
tru îndeplinirea conștiincioasă a con- 
dițlunilor de armistițiu. Uniunea So
vietică a renunțat la mit de vagoane 
de grâu, zahăr, ulei, carne ș. a.

Dar cea mai importantă înfăptuire 
pentru țara noastră, pentru poporul 
nostru este reluarea legăturilor diplo
matice cu Uniunea Sovietică care cul
minează azi prin vizita membrilor gu
vernului român la șefii statului sovie
tic. Acum când țara întreaga îșl ma
nifestă încrederea în guvernul său Ge 
nerallssimul Stat/n făuritorul vlctorle- 
tratează cu reprezentanții micei noas
tre țărișoare. Oare Maniu sau BrtL 
tlanu ar fl fost e! măcar primiți de 
acest ctitor de istorie al timpurilor 
noastre ?

Acestea sunt numai punctele princi
pale din realizările îndeplinite în timp 
de 6 luni. Reacțlunea care a fost în
frântă dar nu distrusă privește cu ură 
aceste realtzăriraspândește minciuni șl 
se pregătește la atentate.

Poporu! însă este hotărît să-și apire 
libertățile câștigate șl să sprijine gu
vernul său față de toate încercările 
reacționare ori de unde ar veni. Ma
nifestațiile care au avut loc și în re
giunea noastră ca cea dela Brad șt 
Gura Barza unde reacțlunea a avat an 
cuib dc al ei, dovedesc legătura strân
să care s’a făurit între popor șl gu
vernul său.
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UZINE-FABRICI-MINE
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Adunarea publică a Sindicatelor din Alba lulia
Duminecă, 2 Septembrie crt. la Alba 

luha, în sala .Capitol", a avut loc o 
mare adunare publică a muncitorilor sin- 
dicaltaați pentru sărbătorirea împli
nirii unui an dela înființarea Comisiei 
dî organizare a Sindicatelor din Româ
nia, pentru sărbătorirea împlinirii unui 
an de muncă, de manifestare, de luptă 
hotărîtoare piină de jertfe, dar și de 
satisfacții.

La orele 10 a. ■., sala Capitol este 
•eîncăpătosre. Muncitorii manuali și in- 
tekctuili au venit să iachee bilanțul u- 
nm an de muncă și să-și ia noul sar
cini pentru anul care vine, sarcini prin 
împlinirea cărora se va asigura un vii
tor strălucit, după merit.'

Adunarea este salutată de tov. Ta- 
maș Moise, președintele Comisiei Lo
cale a Sindicatelor Unite Alba-lulia, 
care deschide adunarea și dă cuvântul 
iov. Ivanovici Victor, secretarul Comi
siei Locae.

Tov. Ivanovici V., arată Importanta 
zilei de I Srpt. Descrie‘lupta grea, dar 
perseverentă, dusă de clasa muncitoare 
pentru înlăturarea guvernelor reacțio
nare și instaurarea guvernului poporu
lui, a guvernului de larga concentrare 
democratică Dr. P. Groza. Prin înglo
barea tuturor forțeior muncitorești în 
Frootal Unic, înseamnă că muncitori
mea este conștientă de rolul ce-î re

vine în titanica luptă de democratizare 
a țării, prin eliminarea complectă dn 
viața politică sț reacționarilor și sabo
torilor. r

Cei un milion și 300.000 de sindi
calizați din Rornâoia vor fi întotdeauna 
o armată gata de luptă pentru a zdro
bi definitiv dușmani clasei muncitoare, 
dușmanii de totdeauna ai poporului. Ce
lor patru m'i de sindicalizați din Alba- 
lulia le cer unitate deplină, dârzenie, 
pentruca înfrățiți cu țăranii, în lupta 
dreaptă șl cinstită, in această cetate, 
să putem răpune pentru totdeauna re- 
acțlunea. Frontul Unic Muncitoresc, e- 
manație a celor două partide ale cla
sei muncitoare, Partidul Comunist și 
Social Democrat, este o chezășie de re
ușita luptei muncitorești*.

Se aduce salutul și rapoartele sindi
catelor din Aba Iul a, după cum ur
mează: Teodorescu Anghel, ilnd. C.F. 
R; Anca Petru, sind. fier-metal-chimlc; 
Dăian Cornel, sind. lemn și forestier; 
Pârvu Gh., sind. construcții Sântimbruî 
lendrușac Cornel, sind. higienă; Ni- 
coară Nicolae, sind. funcționari publici 
și particulari; Baociu Ghgor, sind. con
strucții ; Sasu Gheorghe, sindicatul ali
mentar.

Urmează apoi cuvântarea tov. Soca- 
ciu losif, reprezentantul Frontului Unic

întrecerile patriotice ’ 
v din Valea-Jiului 

• continuăX

O poveste pentru minieri
Lingă o filnă, Intr’o z', 
Discutau minierii
Cum că-s rupțt, flămânzi șl gol 
Șt că’rtdur’ mizerii.

Printre el, un alarmist
S’a'nf titrat hoțește
Șl văzlnda-l frămlntațt 
Astfel le șootește:

„Ralul ăsta bolșevic
E un Iad alevt,
Cizme no-s, dar vor cărbuni. —
Ar fl caz de-o grevă.. 

Ce să mal râbdăm mereu?*.. 
Dar.. un pumn deodată 
Pe-alarmlst ti sboară’n vtnt 
Șl-an miner s’arată :

„Cer cuvlntul, dragii meii 
Să lăsațt speranța 
Dacă o să stăm ața. 
Nu teșim din zdreanță.

N’o să-ți coasă Dumnezeu 
haine ți capote, 
S1 te saturi, aștepttnd 
Domnul să-te ajute.

Ca ^ă'mbraci pe toți cel gol 
Trebuiesc azlne.
Dar cărbuni, să meargă ele 
Șl te’mbracl mai bine.

Ehl mlnterule, cit vezi, 
C'te rneg pe rcate, 
Haina, gheata-1 din cărbuni, 
Din cărbuni sunt toate

Chiar cu plinea țt-va g,eu 
'tacă nu-l cărbune,

Nu-s cărbuni nu este plug! 
O să ari cu pumnii?

Ce-ți gătești fără cărbuni? 
Cum să-țl sari mtncarea? 
Fără de cărbuni nu poți 
Să-ți aduc^ nici sarea.

Țara-i devastată rău ; 
Mal puteai produce 
Cind întreagă forța ei 
. entru front fu dusă ?

Dar dușmanul este nfrlnt,

Liber e norodul.
Țara e a tal Refă-o, 
Folosește-I rodu i.

Totul faci cu mintă ta 
Haine, cizme, ghete... 
Dă, atunci, cu tlrnăcopul 
In cărbuni, cu setei*...

Nici n’ajunse la sflrșlt. 
Cel apel fierb nte 
Șt-au pornit minierii toți 
Să tot dea’nalnte :

Unii sfarmă munți tntregl, 
Alții le încarcă, 
Șt pe șine, sbor mereu 
Smell negri, par’câ,

Se ridică sus, mal sus, 
Cârcă, cete-cefe: 
Se re’ntorc șl iar se duc 
Mit de vagonrte.

Șl-astfel, strins. uniți, minierii 
De sub bolta minei 
Duc cărbunii peste tot, — 
Plinea neagr'a — uzinei.

Șl se duce somnul greu 
Țara re’nvlază, 
Focul arde In cuptor 
Totul se creazâ:

Cizme penf u cei desculți, 
P'ntnt cei gol haine..
Cară trcerul ne’r.cetat 
Pluguri șl combalne.

Șl minierul e'mbrucat, 
Ppa li e plină, 
Iar mlncare-l cită vrei, — 
Pojta sd te fină!

7ratu-l Uber șl nșor
Nimic nu lipsește, 
Chiar șl laptele de cuc 
De vet, se găsește

Eu povestea Inventai, 
Insă vă pot spune1. 
Totul fl-va chiar așa, 
De va fl câ> bune.

după Vladlmlr Matur xv-hi 
T. R.

a Muncii. D-sa face un «curt 
luptei clasei muncitoare, al 
Unic Muncitoresc, ș< a Con- 
Generale a Muncii.

Muncitoresc, care face ua călduros apei 
muncitorime! ca să facă zid de granit 
pe lângă Frontul Unic Muncitoresc, în 
jurul guvernului de largă concetrare 
democratică Dr. Petre Groza.

Urmează ca încheere cuvântai ea tov. 
Leonte Mihai, delegatul Confederației 
Generale 
istoric al 
Frontului 
federației

Cu toate greutățile inerente după răz
boi — spune mai departe tov. Leonte 
— guvernul de largă concentrare de
mocratică Dr. P. Groza a realizat în 
scurt timp jucruri mari: reforma agrară, 
salarii mai bune muncitorilor, alipirea 
Ardealului de Nord, sosirea în țară a 
prizonierilor, justa aplicare a sarcinilor 
condițiilor de armistițiu, îndulcirea aces
tor condiții.

.Pentru viitor, ca 1 Sept. 1946 să 
ne găsească pe poziții mult mai înain
tate, ne revin sarcini uriașe: Poziția 
economică trebuie câștigată cu orice sa
crificii ar cere de la noi. Perseve
rență pentru înființarea unei rețele de 
cooperative și economate muncitorești. 
Totdeodată trebuesc înlăturați din sâ
nul muncitorimii toate cozile de topor, 
care urmăresc să submineze unitatea 
noastră Mai departe, e necesară o luptă 
asiduă pentru înfrățirea națiunilor con
locuitoare din România pentru înfră
țirea tuturor popoarelor, sperând astfel 
să putem înlătura războaele dintre 
națiuni.

La conferința sindicală internațională 
dela Paris, unde suntem șl noi invi
tați să luăm parte, se vor pune bazele 
solide acestei miș:ărt sindicale interna
ționale și noi putem fl mândri că în 
așa scurt timp, am ajuns să putem fi 
socotiți la justa noastră valoare.

S’au trimes telegrame de solidarizare 
către C. G, M. și D-iul Dr. P. Groza 
președintele guvernului de largă con
centrare democratică.

Citiți șl răspândiți ziarul
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frumoase, 
alte ex- 
desprlns 

muncitori

I. Grupa 1. Popa Gh. 
Ioan 36, Cenușa Cor- 
Trofan Francisc, Irirnle 
Lazăr Solomon, Benetz

Marea întrecere patriotică animatoare 
a producției de cărbune din Valea jiu
lui continuă să dea roade 
Rând pe rând se evidențiază 
ploatări. Înaintea tuturor s’a 
mina Petrila ai căror inimoși
lucrează fără preget, jertfindu-și timpul 
liber pentru binele țării.

In ziua de 1 Septembrie Mina Pe
trila a întrecut Mina Aninoasa cu 402 
tone, Mina Lupe ni cu 184 tone și Mina 
Lonea cu 858 tone, dând în total o 
producție de 1342 tone. Supremația e 
menținută în ziua de 2 Septembrie. In 
ziua următoare însă Mina Aninoasa îi 
ia locul datașându-se în fruntea pro
ducției cu 110 tone. In ziua de 4 Sep
tembrie Mina Petrila își reia locul con
ducând cu 1469 tone.

Bravele echipe de mineri care s’au 
evidențiat dintre ceilalți menținând mina 
lor în fruntea producției sunt:

SECTORUL 
lui Iostf, Popa 
nel. Grupa 3. 
Gh. 1. Petru,
Ion 1. Anton. Grupa 6. Popa Ludovic I. 
Iuliu, Codrean Ion Gheorghe, Kuderna 
Emilian. Grupa 23. Lia Ioan, Sarea Ni- 
colae, Zerba Simion. Grupa 40. lancu 
Macarie, Morar Ioan, Lădar Dumitru.

SECTORUL II. Grupa 71: Gyori Io- 
sif, Mayercsak Josof, Sabău Nandor, 
Grupa 74. Gheorghe Tănase, Mlezdna 
loslf, Vădan Moise. Grupa 76. Mun
tean Gheorghe 36, Adam Ion I. Nlco- 
lae, Boza Petru V. Grupa 78. Palie 
Mihai 11, Chezu Ioan II. Corfanta Rudolf.

SECTORUL III. Grupa 111. Ceso 
nâu Dumitru, Mardan Vasile I. Nicolae. 
Grupa 115. Morar Alex., Cazan Nico
lae 1. Nicolae. Grupa 118. Varga An
drei VIII, Duma Nicolae.

Exemplul f.umos pe care îl dau a- 
cești muncitori mineri pentru refacerea 
economică trebue să fie urmat de toți 
muncitorii manuali și Intelectuali spre 
progresul tuturor, pășind pe calea re
facerii cât mal grabnice In frunte cu 
guvernul poporului, guvernul Dr. P. 
Groza.

Adunarea Comitetelor de Exploatări a 
Sindicatului Munciteresc Criscior

in
tetul
Unit
Crișcior a finut o adunate gene
rală cu toate Comitetele de Ex
pirări și fabrică, în număr de 
cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de activitate 
vecbiulu' comitet. 2. Raportul 
turor comitetelor de fabrică 
Exploatări.

3. Raportul secretarilor de sec
toare. 4. înlocuirea unor membrii 
din comitetul de conducere cu

ziua de 1 Septembrie Comi- 
de Conducere al Sindicatului 
al Muncitorilor Minieri din

16,

al 
tu
li

alți membrii mai activi. 5. Stabi
lirea sarcinilor în resorturile pri
mite. 6. Înființarea secției cultu
rale și sportive. 7. înființarea unei 
școli de 
verse.

Prin 
ridicarea
ales s’a doveoit dornic mai mult 
ca ori când să progreseze în 
munca Sindicală, încadrându-s£ 
în lupta pentru refacerea econo • 
mică a țârii.

cadre Sindicale. 8 Di-

hotărâtea luată pentru 
producției, noul comitet

T

r 
f

fi

/
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----  OGOARE-MUNȚI-PADURI
„lncop"-ul a asigurat aprovizionarea 

țăranilor cu unelte agricole
Aprovizionarea satelor cu unelte 

agricole necesare, e una din preo
cupările primordiale ale guvernu
lui. Producția acestor unelte a 
fost stimulată, procurându-se di
verselor întreprinderi și materie 
primi, strict necesară. Pentru ca 
produsele acestea să nu ia dru
mul .Bursei Negre", guvernul a 
hoți rit ca ele să fie distribuite 
prin cooperativele din țară

In acest scop subsecretariatul 
de stat al aprov’zionării armatei 
șl populației civile, a blocat la 
dispjziț'a Institutului Național al 
Cooperației toate articolele meta
lurgice destinate uzului sătesc și 
anume: fier, balot, găleți, cue, 
lanțuri, pluguri, grape, prășitoare, 
sape, casmale, lopeți, topoare, 
furci șl accesorii.

Deasemeni s’au blocat 100 to
ne pe lună, de fier comercial la 
Reșița și 50 tone pe lună la Ti
tan Nadrag Calan.

Toate produsele acestor fabrici 
vor intra până Intr’o săptămână 
în posesia Incoop ului și vor fi 
distribuite cooperativelor încă In 
cursul acestei luni.

Deasemenea Oficiul de Desfa-

Cum se va face aprovizionarea 
cu produse agricole

Cu începere dela 5 Septem
brie 1945, aprovizionarea cu grâu, 
secară,orz, orzoaică, ovăz, porumb, 
meiu, mazăre, fasole, linte, dughie, 
sorg, măzăriche, borceag și zoană 
și derivatele acestora se va face 
exclusiv prin oficiile economice 
județene pentru provincie și prin 
oficiul economic al Municipiului 
București pentru Capitală, cere-

Serbarea din Colonia 
de vară Păclișa /

Cu ocazia închiderii seriei a 
II-a, a coloniei de vară din Pâc- 
lișa, copiii au Jjpregătlt o reușită 
serbare de despărțire Au luat 
parte și copiii din colonia de vară 
Să 'el, care la rândul lor au în
florit programul cu diferite puncte.

Au fost de față reprezentanții 
autoritarilor din jur, un grup de 
membrii din Comitetul Județean 
al Apărării Patriotice și un mare 
număr de țărani.

După executarea părții l-a care 
a constat din poezii, coruri și 
dansuri s’a jucat o reușită piesă 
interpretată de copii, având un 
caracter care a zugrăvit munca 
ce s’a dnpus până la realizarea 
acestei colonii. 

cere a fierului (Odesfer) este o- 
bligat a vărsa Incoop-ului jumă
tate din valoarea cantităților pro
gramate lunar.

Fabricile nu-și vor sista produc
ția, ci vor continua a fabrica măr
furile necesare planului de apro-

Uscarea fructelor și legumelor
— Urmare din numărul trecut —

REVENTUL se taie în bucăți 
de 5 cm. lungime, fără să fie co
jit mai înainte și nici aburit.

Ciupercile de tot felul nu vor fi 
spălate, ci șterse, tăiate în bucă
țele sau in felii și puse direct pe

Noul disoozitiuni în legătură 
cu tăierea frunzelor

Până acum era dispoziție să se 
facă frunzare numai din perime
trele din pădurile supuse exploa
tării. Azi s’a venit cu o dispozi
ție care dă posibilitate să se 

rile adresându-se numai acestor 
organe.*

Subsecretariatul de Stat al A- 
provizionârii va primi numai cereri 
cu privire la cereale șî derivatele 
acestora, care au ca obiect:

a) Executarea armistițiului,
b) Aprovizionarea centrelor in

dustriale.

Ca încheiere au vorbit: prietena 
Ileana dela Comitetul Central din 
București și delegatul instructor 
Marfon Ionel.

Lupta Tineretului Progresist din Sâcărâmb
pentru refacerea scolii

Cu tot efortul depus zi de zî 
pentru mărirea producți i tineretul 
progresist din Saiarâmb a găsit 
timp șî pentru desfășurarea acti
vității culturale. In scopul de a 
sprijini refacerea școlii ei au fă
cut o serbare cu un program 
foarte reușit art’stic și literar In 
localul școlii primare din Nojag. 

vizionare a satelor cu unelte a- 
gricole.

Prin măsura luată, s’a soluțio
nat una din problemele cele mai 
acute ale agriculturii și s’a dat o 
nouă lovitură de moarte specu
lanților.

tăvi. Numai rișcovul se spală, a- 
tunci când vrem sâ-l uscăm în în
tregime.

GULIILE se taie în felii groase 
de 5 mm. sau în fășii de 1 cm. 
lățime.

ȚEL1NA se tratează ca și guliile.

poată acționa mai bine în ceeace 
privește strângerea fânului de 
frunziș, anume ca o înlesnire a- 
cordată sătenilor, s’a dispus ca 
aceste operațiuni să poată fi fă
cute în orice porțiune a pădurilor 
fie că se află sau nu în curs de 
tăere. Regimul Silvic din Minis
terul Agriculturii și Domeniilor a 
întocmit decizia care prevede 
măsurile arătate mai sus.

0 desmlnțire a 
Ministerului Cultelor
Ministerul Cultelor este încunoș- 

tințat că reacționarii au lansat 
svonuri că Biserica va fi scoasă 
din bugetul Statului și în conse
cință preoții nu vor mai fi sala
rizați de Stat. Ministerul desminte 
toate aceste svonuri lansate cu
reaua credință și precizează că 
Guvernul nu numai că nu inten
ționează scoaterea Bisericii din 
bugetul Statului dar că a dat și 
dă avantaje ‘ Sfintei Biserici și 
slujitorilor ei.

X
Sindicatul muncitorilor din Săcă- 
râmb le a dat un foarte prețios 
concurs pentru reușita serbării. 
Exemplul acestor tineri va fi de
sigur urmat de toți tinerii progre
siști atât în lupta pentru reface
rea țării cât și pentru ridicarea 
nivelului cultural al poporului în
treg.

Adunarea publică a 
Frontului Unic Munci

toresc la Alba-lulia
Peste zece mîi de țărani și mun

citori au luat parte la marea adu
nare a Frontului Unic Muncitoresc 
care a avut loc la Alba- lulia. Ma- 
nifestanții care s’au legat pe ve
cie să ducă o luptă comună îm
potriva rămășițelor reacționare fas
ciste. Din Piața Mîhai Viteazul 
unitățile sindicale, organizațiile de 
massă, țărani, femei s’au încolonat 
îndreptându se spre sala .Capitol*. 
Ședința este deschisă de tovarășul 
Ivanovici Victor, care aduce salu
tul Comisiei Locale. Urmează sa
lutul organizațiilor de massă, după 
care ia cuvântul președintele Co
mitetului județean al F.U.M. ară
tând importanța înfrățirii tuturor 
mnneitorilor, puterea acestei soli
darități și lupta comună pe care 
trebue să o ducă împotriva reac- 
țiunii.

In numele Partidului Comunist 
vorbește tov. Mucea Aurel, iar 
din partea Partidului Social-De- 
mocrat tov. Rațiu Adrian, primiți 
cu aplauze nesfârșite.

Ședința s’a încheiat în entuziasmul 
înfrățirii între muncitori și țărani.

Muncitori, technidenl 
și funcționari 

muncesc alături pentru 
refacerea căilor ferate 

la Slmerla

In urma vizitei făcute de to
varășul Ministru Gheorghlu-DeÂ 
la Atelierele C. F. R. din Si- 
meria șl a măsurilor luate di 
tovarășii împuterniciți cu acesta 
se observă o ameliorare a ri
dicării producției. In prezent st 
lucrează cu toată capacitatei 
de lucru șl se tinde la mărirei 
cu 50% a programului stabilii

Raportul într» tehneieni ș 
muncitori este foarte strâns 
mai ales între tehnicienii tineri 
care se atașezi cu toată sinet 
fitatea alături de muncitori t 
munca pentru mărirea pro 
âncțlei.

S’au lucrat o e suplimentar 
gratuite pentru curățirea ate 
iierelor și strâng rea materiali 
lor, la care au luat parte toai 
categoriile de funcționari

A N U K T
înscrierile la școala primară ( 

băeți și fete din Deva se f. ce z 
nic între orele 15—18 Incepfir 
cu data de I—10 Sept. a. c.
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„Vom lupta cu toată dârzenia pentru 

înfrângerea reacționarilor"
■ spus delegația de muncitori care s’a prezentat la

București. 18 delegați din fa
bricile și Întreprinderile din Capi
tală, In numele celor 273.000 
muncitori sindicalizați, s’au pre
zentat la Președinția Consiliului de 
Miniștri spre a-și exprima ferm în
crederea în Guvernul de largă 
concentrare democratică și hotâ- 
rîrea de a-l sprijini cu toată ener
gia și devotamentul.

Delegația a fost primită de d. 
Mitoail Ralea Ministrul Artelor, 
General Vasiliu-Râșcanu Ministru 
de război și d. Emil Bodnăraș 
Secretar General la Președinția 
Consiliului de Miniștri.

In numele muncitorilor au vorbit 
tovarășii Voiculescu dela Sind. 
Metalurgiștilor și Țițiricâ dela fa
brica Voina, care printre altele 
au spus:

,ln urna comunicatului apărut 
în presa de eri, prin care se a- 
duce la cunoștință că Guvernul 
Poporului este hottrît să rămână 
în fruntea țârii pentru reconstruc
ția ei, cei 273.GCO mundtnri sin
dicalizați din capita'â s’au pornit 
să țină un șir întreg de metinguri 
pentru a arăta că sunt hotârîți 
ca ceeace au câștigat prin lupte 
să nu cedeze în fața reacționari
lor și să lupte cu toată dârzenia 
pentru înfrângerea definitivă a 
acestora.

Din p^rte Guvernului le a răs
puns d. Mihait Ralea Min. Artelor.

.Iubiți prieteni, în liosa Preșe
dintelui nostru, ca locțiitor îmi 
revine mie sarcina de a vă răs
punde, în numele Guvernului.

Guvernul este în plină activi
tate, misiunea lui este departe de 
a fi împlinită. In acest scurt timp 
a realizat mai mult decât ar fi 
putut să realizeze oricare alt gu
vern în condițiunile de față Ne 

Telegrama adresată M. S. Regelui 
de către d. General de Corp de Armată 

Const. Vaslilu-Răscanu Ministru de război
Cu ocazia împlinirii a 5 rni dela urcarea pe tron a M S. 

Revelat, d. General Vasiliu- Rdșcanu a trimis M. S R gelul 
următoarea telegramei.

Mij state, azi când se împlinesc 5 ani de rând Majestatca 
Voastră v'afi urcat pn tronul târit noast'f, gândul întregii oștiri 
se îndreop'â câtre Maj,statea Voastră aslgurându- Vâ de cele mai 
înalte sentimente șt respectuos devotament p>nfru binele C^roan^i, 
tării și poporului Noi ostașii de azi precum și cei de mâine nu 
rvt vom abate dela calea pe care ne-afi creiat-o ia 2) August 1944 
când prin înaltă înțelepciune și curaj neegalat ne-a(i așezat pe 
drumut ce-l străbatem acum alături do marele, gloriosul șl gtne 
rosul popo' Sovietic și de Națiunile Unite făuritorii Victoriei si 
ai Păcii

Să trăiască M. S Regina Mamă f Sâ trăiți Majestotoț 
General de Corp de Armată C. VASILUJ RÂȘCANU

găsim în serviciul poporului și 
sprijinit de el și tocmai prezența 
Dvs. aci dovedește că sarcinile 
nu sunt îndeplinite. Încrederea 
Dvs. este singura care ne redă 
nouă linia de luptă iar prezența 
Dvs. a’ci ne dă conștința ne
cesară*.

Dl Or. Petru Groza a fost primit de 01 Kaîlnln 
Președintele Prezldlumulul Sovietului Suprem al URSS

MOSCOVA Președintele Prezi- 
diumului Sovietulului Suprem Ka- 
linin a primit pe Dl Dr. Petru 
Groza Președintele Consiliului de 
Miniștrii. Tot în aceeaș zi Dl.

In Cehoslovacia comuniștii vor presta 
un milion de ore de lucru gratuit

Partidul comunist cehoslovac a 
Inaugurat o campanie de muncă la 
sfârșitul stâptămânii, prin care 
membrii și simptizanții partidului 
lucrează gratuit în timpul liber, 
tinzându-se la realizarea unei 
munci de un milon de ore de lu
cru pentru Republică.

Muncitorii de ambele sexe lu
crează cu entuz'asm mai ales că
rând molozul din casele avariate 
de bombe, acolo unde municipa
litatea nu poate mobiliza destulă 
mână de lucru. Alții aleg cărămidă 
dintre dărâmături, sau repară 
străzile. In multe locuri, munca se 
face în acordurile unei orchestre 
care cântă tot timpul.

Până acum sistemul acesta este

Preș. Cons. de Miniștri

„Știți că o delegație a Guver
nului Român de largă cncentrare 
democratică în frunte D I Dr. 
Petru Groza se găsește la Mos
cova unde a fost primită în mod 
măgulitor pentru noi acolo, ceeace 
dovedește că inlențiile noastre de 
prietenie au găsit ecou".

Gheorghe T ătărescu Ministru de 
Externe al României a fost primit 
de V. Molotov Comisarul Poporu
lui pentru afacerile Externe a 
U. R. S. S.

aplicat numai pe o rază de 100 
de km. in jurul orașului Praga, 
dar se speră că exemplul va fi 
urmat și în celelalte regiuni ale 
Cehoslovaciei.

r» ȘTIRI SCURTE
• Ministerul de Externe ameri

can a anunțat ci criminalii de rf z- 
boi japonezi vor fi u’-mâriți la fel 
cu cei din Germania.
• In ultimele zile in toată Bul

garia au avut loc mari adunAri In 
care s’a exprimat convingerea cA 
la viitoarele alegeri Frontul Patrio
tic va repurta o strălucitA victorie.
• Consiliul electoral central dm 

Jugoslavia a decis ca alegerile sA 
se ținâ în ziua de II Septembrie. 
Conform hotArbii Adunării Consti
tuante vor fi aleși 348 deputați
• In capitala Murei Britanii se 

far ultimele pregătiri pentru con
ferința celor 5 miniștri de externe.
• După cum anunță postul de 

radio Londra, pierderile Japoniei 
se ridică la 5.000 C00 oameni.
• Agenții guvernului Argentinian 

au t as în mun-itorli antifasciști 
din fabricile de conserve care s’au 
adunat la un meeting pentru a or
ganiza sindicatul lor.
• 200 deținuți politici argentini

eni au adresat guvernului o plân
gere contra polițiștilor care i-au 
torturat cu un aparat electric în 
cursul deț nerli lor.
• Autoritățile engleze au ares

tat In zona lor de ocupație 40 de

Consiliul Județean al F. N. D

Cetățenii
ReacțiuneaSin frnute cu Maniu, 
Brătianu și Rădescu nu înce
tează uneltirile împotriva de
mocrației.

In disperarea lor ei pregă
tesc atentate pentru a în
cerca sugrumarea conducă
torilor poporului.

In ur • lor împotriva demo
crației și împotriva poporului 
ei recurg la toate mijloacele 
pentru a compromite realiză
rile guvernului Dr. PETRU 
GROZA și de a submina 
prietenia noastră cu Uniunea 
Sovietică.

Veniți cu toții la marea a- 
dunare populară ce se va ține 
in ziua de Duminecă 9 Sept. 
1945, ora 10, în fața Prefec- 
turei pentu a condamna cu 
toată hotărârea acțiunile cri
minale ale reacțîunli și a a- 
firma încă odată hotărârea 
noastră de a sprijini cu toate 
forțele guvernul Dr. Petru 
Groza, guvernul poporului.

CONSILIUL IUDEȚEAN 
al F. N. D.

mari industriași germani cari aa 
făcut parte din sindicatul cărbune
lui pentru vina de a fi ajatat pe 
Hlller.

COMUNICATUL
NSILIULUI F.N.D.

Consiliul Frontului Național De
mocrat s’a întrunit azi 4 Septem
brie 1945 In ședință plenară cu 
delegația economică pentiu a dis
cuta probleme la ordinea zilei.

Consiliul a hotărât, în legătură 
cu c imunlcatul de azi al Guver
nului, lansarea unui manifest către 
țară în sprijinirea necondiționată 
a Guvernului de Sub președinția 
d-lui Dr. Petru Groza.

Au fost luate apoi în discuție 
problemele economice în ’egătură 
cu prețurile, salarizarea, organiza
rea producției și aprovizionarea, 
urmând ca încheere recomanda
rea unor măsuri concrete și ime
diate de natură economică, care 
urmează să fie supuse guvernului.

CONSILIUL F.N.D.


