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o „Guvernul este hotărât să ră-
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Grandioasa manifestație pentru sprijinirea guvernului 
Dr. Petre Groza și împotriva reacțiunii la Deva/

Comunicatul dat de guvernul Dr. Petru 
Groza prin care anunță că este hotărît 
să rămână pe loc pentru a-și continua 
opera ea care încă nu este terminată, 
a stârnit un val de bucurie ia întreg 
poporul, care după ce a aflat de Întărirea 
guvernului și de încercările criminale 
ale reacțiunil și-a reînoit angajamentul 
de luptă hotărită pentru susținerea lui. 
Zeci de mii de muncitori, țărani și in
telectuali s’au adunat zilele trecute în 
orașele și ratele din regionala noastră 
pentru a manifesta împreună cu mili
oanele de muncitori, țărani șl intelec
tuali din în'rezga țară alături de gu
vernul poporului dr. Petru Groza. A- 
cei cari au asistat la acesle demon
strații au putut să se convingă că gu
vernul adus la cârma țării la 6 Mar
tie de voința maselor largi populare 
are încrederea nețărmurită a poporului. 
Pretutindeni poporul cu guvernul ră
mân neclintit pe locul lor de veghe 
pentru a apăra cu ori ce preț tânăra 
noastră democrație.

In orașul nostru miile de msnifes- 
tanți adunați în trei colțuri ale orașului 
s'au întâlnit pentru a forma împreună 
un tot indestructibil șl așa au plecat 
pe străzile orașului încolonați cu stea
guri și cu lozinci strigând sacadat lo
zincile ,Pe-tru Gro-za și po-po-rul“ și 
„l>s Ma-niu, jos Bră-tianu". Câteodată 
ci,a mamfestanți se auzeau glasuri de 
,Trăiască Guvernul Poporului în frunte 
cu Dr. Petru Groza" la care masele 
entuziaste au răspuns cu urale Însuflețite.

Astfel a Înțeles populația orașului 
Deva împreună cu țăranii veniți dela 
sate, sătenii de la Cristur, Leșnic și 
alții să asigure guvernul de tot spriji
nul lor. Trecând prin fața sediilor 
„Frontului Plugarilor", și a Partidului 
Comunist, coloanele s’au oprit pen
tru a manifesta simpatia lor față 
de aceste organizații care -u dus 
lupta pentru libertatea poporului ro
mân, împotriva dictaturei, împotriva 
războiului criminal dus împotriva Uniu
nii Sovietice, acei cari au dus lupta 
împreună cu țoale forțele patriotice și 
democratice pentru instaurarea la câr
ma țării a guvernului de largă concen
trare democratică dr. Petru Groza șl 
azi luptă hotărît mai departe împreună 
pentru sprijinirea guvernului șl împot
riva reacțiunii în frunte cu Maniu șl 
Brătianu.

Ajuns în fața prefecturii publicul s’a 
oprit pentru a asculta cuvântul repre

zentanților organizațiilor și a partide
lor politice.

Fiecare este primit cu aceleași strigăte 
de urale iar de nulteori vorbitorii sunt 
întrerupți de strigătul însuflețit al mase
lor scandând aceleași lozinci.

A vorbit mai întâi prefectul județului 
Dr. A. Almâșan care a amintit de lup
tele pornite de pe acești munți împo
triva asupritori or, împotriva reacțiunii 
de Horia, Cloșca și Crișan. Tot astfel 
și azi poporul acestor strămoși este 
gata apere cu sânge dacă e nevoie, 
libertățile câștigate. A vorbit de înfăp
tuirile guvernului Dr. P. Groza, de ge
nerozitatea Uniunii Sovietice care va 
avea repercursiuni și asupra aprovizio
nării orașului nostru. Stocul de cereale 
care trebuia să-l primim dela Timișoa
ra este acum pus la dispoziția orașului.

URIAȘA MANIFESTAȚIE DIN VALEA-3IULUI
20.000 muncitori, țărani șl Intelectuali participă V 

la demonstrația In sprijinul guvernului Dr. P. Groza
Victo la democrației asupra uneltiri

lor reacționare înscrie încă o pagină 
glorioasă prin uriașa desfășurare de 
forțe care a avut ioc Duminică la Pe
troșani și Lupeni.
jCu acelaș elan pe care îl depune 

flecare localitate din Valea Jiului în 
întrecerile patriotice de ridicare a pro
ducției a încercat și cu această ocazie 
să fie în frunte ca număr de parti
cipant!, înfățișare, entuziasm, desci- 
pllnă șl hotărîre. Arena sportivă unde 
se adună mainfestantii după impresio
nanta defilare prin oraș pare la un 
momeil dat că va fi neîncăpătoare. 
In drumul dela 6 Martie forțele demo
cratice au crescut enorm în jurul cla
sei muncitoare din V. J. Tineri, plu
gari, femei, Intelectuali iau parte la 
acțiunea de sprijinire a guvernului a- 
dus la cârma țârii prin voința între
gului popor in frunte cu bravii minieri, 
în cea mai impresionată manifestație 
pe care a cunoscut-o Valea Jiuiui.

Rând pe rând sosesc în frunte cu 
muzica, gărzile cetățenești, organizațlle 
de massă, țăranii șl cetățenii din Ani- 
noasa, Lonea, Petrila, llscront, Livezenl.

15 000 de nanlfestanți transformă 
arena într’o mare de capete din care 
răsar impunătoare steagurile șl lozin
cile zugrăvite sugestiv și strigate din 
piepturile oțellte în muncă ca dlntr’un 
singur glas. In acelaș timp 7000 d 

înfierează cu hotărîre încercările crimi
nale ale lui Maniu și Brătianu și a u- 
neltelor sale și se întreabă unde ne-ar 
fi dus gărzile lui Olteanu patronate tot 
de Maniu (strigăte jos Maniu, jos Bră
tianu). Numai guvernul de largă con
centrare deruocratică în frunte cu Pe
tre Groza a putut forma garanția în 
fața aliaților în frunte cu U. S. de a 
ni se reda Ardealul de Nord (strigăte 
Petru Groza și Poporul).

In numele Sindicalelor vorbește tov. 
KOkosr iar din partea U. P. M. priete
nul Dubovsky în limba maghiară chia- 
mă tot poporul maghiar ca să se arate 
vrednic de libertățile câștigate și să 
sprijine din toate puterile guvernul Groza 
care a realizat aceste libertăți. Urmea- 

(Gontinuare in pag. 3-a) 

cetățeni manifestează la Lupeni îm
preună cu cei din Vulcan. Impresia de 
forță care rcese din tot acest entuziasm 
abia stăpânit dovedește că, în frunte 
cu minerii, cetățenii democrați din Va
lea Jiului știu ce vor și vor ști să 
impună voința lor celui mai aprig duș
man al celor ce muncesc.

După intonarea .imnului minier de 
către muzica și corul Petrila, localitate 
care stă in fruntea ridicării producției, 
tov. Dr. Rădulescu deschide marea adu
nare cu cuvintele: pășim victorioși pe 
calea democrației progresiste deschisă 
la 6 Martie șl sprijinim guvernul și 
opera de refacere cu toată puterea 
noastră.

După aceea dă cuvântul delegaților 
care aduc salutul și adeziunea diverse
lor organizații la manifestația de spri
jinirea guvernului și la lupta împotriva 
reacțiunii. Astfel vorbesc: iov. Cotoț 
în numele Sindicatului minier, tov. 
Nicorici — Sind. C F.R , tov. Ungu- 
reanu — Slnd. Lo<:ea, tov. Sfan Ion 
—Slnd. Petrila, tov. lancu Alexandru — 
Sind. Aninosa tov. Ardelein — Slnd. 
funcționarilor publici, prietenul Băcllă 
din partea Frontului Plugarilor din 
Comuna Iscroni, prietenul Saturn, 
președintele Fromulul Plugari or din 
plasa Petroșani, prktenul Cova<s Ște
fan în numele Tineretului Progresist, 
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pentru a continua și desăvârși 
opera constructivă* .

Cu aceste cuvinte începe co
municatul guvernului care a fost 
radiodifuzat și afișat în toate 
orașele și comunele țării. Acest 
comunicat primt cu bucurie de oa
menii hotărîț!, căliți și convinși de 
stabilitatea guvernului a cătat 
ca o lovitură de măciucă în ca
pul reacționarilor și a scos un 
oftat de ușurare izvorât din 
sufletul acelora cari pentru un 
moment si-au pierdut încrede- 
tea în guvernul de concentrare 
democratică, în forțele vii ale 
poporului.

Da! Guvernul acela care prin 
realizările sale a câștigat în
crederea marei majorități a po
poarelor din România rămâne 
la cârma țării pentu a continua 
munca uriașă pe care a începui-o 
— refacerea țării.

A rămas la cârma țării îm
potriva tuturor uneltirilor reac
țiunii în frunte cu Maniu și 
Brătianu cari au încercat să 
producă discordie între guvern 
și popor pe deo- parte și Capul 
Statului pedealtă parte • pentru 
a apăra șt mai departe adevă
ratele interese ale poporului.

Marile manifestații cari an 
avut loc în decursul săptămânii 
trecute în județele noastre au 
arătat bucuria tuturor oameni
lor muncii asupra hotărârii gu
vernului

Discursurile înflăcărate ale 
oratorilor și uratele și aplauzele 
nesfârșite ale masselor au spul
berat orisce speranță a reacțio
narilor cari credeau în posi
bilitatea unei rupturi între po
por și guvernul său.

Populația județelor noastre a 
dat din nou dovadă că înțelege 
să susțină cu toate forțele sale 
acel guvern care ne-a readus 
Ardealul de Nord și prizonierii 
din U.R.S.S., a legiferat re
forma agrară și prin felul cum 
a înțeles să execute condițiile 
generosului armistițiu a câștigat 
încrederea Uniunii Sovietice care 
a reluat legăturile diplomatice 
cu țara noastră înaintea înche- 
eril tratatului de pace.

Au mai arătat aceste mani
festații ura populației cinsVte 
împotrlvu reacționarilor „isto 
nci“ cari suferind înfrângeri 
după înfrângeri în disperarea 
lor au recurs la formarea echi
pelor de teroriști pentruca prin 
teroare să recâștige dominația, 
ceeacc prin propaganda or 
mincinoasă nici — ei nu au 
mai crezut să le reușească.

Suntem siguri că manifesta
țiile de simpatie la adresa gu
vernului nu se vor opri aci. 
Toți oameni muncii din județele 
noastre, cari șt până acuma au

— Cootlaoars la pag, 4 —
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Uriașa manifestație din Valea-Jiului
Urmare din pag. 1-S

prietena Cioflica Eiisabeta în numele 
U F. A. din Valea Jiului, prietenul 
Birtahn — U. P. M. Dr. Herman 
O. D. E Ing Mareș Uniunea Patrio- 
tflor, Dr. Rădulescu Apărarea Patiotică 
și tovarășul Șoit în numele P. S. D., 
vorbitorii trebue să întrerupă cuvântă
rile pentru a U6a publicul să și ma
nifeste neobosit simpatia față de gu
vern și hotărârea de a lupta fără cru
țare împotriva uneltirilor reacționare.

Entuziasmul nu mai cunoaște mar
gini, aplauzele șl ovațiunlle nu mai con
tenesc în momentul când ia cuvântul 
în numele Partidului Comunist tova
rășul Pâtrășcv, delegatul C. C care 
■pune între altele:

Țara întreagă s’a ridicat ca un sin
gur om in momentul când o bandă de 
reacționari în frunte cu MaDiu și Bră
tianu a încercat prin minciuni să îm
piedice munca de refacere a guvernu
lui P. Groza. Acești trădători de țară 
nu au putut privi liniștiți cum guver
nul pas cu pas realizează năzuințele 
maselor largi ale celor ce muncesc. Nu 
au putut privi cum a rezolvat proble
ma de veacuri a țărănimii prin reforma 
agrară, cum pentru prima oară în Isto
ria țării a înfăptuit prietenia înte po
poarele conlocuitoare.

Dușmanii de moarte al poporului, au 
umplut pușcăriile cu pjtrioți adevărați, 
luptători pentru binele poporului așa 
cum nu s’au sfiit să tragă în 1929 în 
Minierii din Valea-Jiului.

La apelul P. C. de a alătura toate 
forțele democrate ei intră în cele din 
urmă în BLcul Național Democrat cu 
Intenția să trădeze, să abată România 
din calea democrației. Socotelile lor 
nu au corespuns. Poporul întreg s’a 
ridicat și a instaurat la 6 Martie un 
guvern cu idevărat democrat. Reacțiu- 
nea nemal având nici o bază în ma»- 
■ele populare a trecut la uneltiri josnice 
căutând să despartă guvernul de po
por.

Dar noi am arătat țării și lumii 
întregi .ă suntem hotărâți să apă

răm libertatea, am arătat că așa cum 
a oi instaurat guvernul știm să-l apărim 
împotriva oricui. Oricine trebue să în
țeleagă că a merge împotriva guver
nului înseamnă a merge împotriva po
porului și va simți voința Iul.
LaBicurești făcând sforțări supraome

nești ță soluționăm probi ma Văii Jiului 
am simțit că în spatele direcțiunii ge
nerale sabotoare stă tot clica reacțio
nară a lut Manlu și Brătianu, repre
zentată prin reacționarul Bujoi. In fata 
Impresionantei voastre demonstrații vă 
pot aduce la cun ștlnță că Jurnalul 
Consiliului de miniștri s mn.it de în
tregul guvern prin care asupra Soc. 
Petroșani se inst'tue controlul statului 
a fost promulgat Sunt s'gur că Statul 
va admite să facă acest control prin 
C. F. R.

Vorbind apoi de încrederea câștigată 
față de U. S. și de generozitate mani
festată la flecare pa« de mar»a noastră 
vecină Iov. Pătrașcu spune că adevăra- 

tu! prieten la nevoe se cunoaște. Sun
tem mândrii de această prietenie și nu 
ne vom da înapoi dela nici un sacrifi
ciu spre a dovedi popoarelor generoase 
din Uniunea Sovietică că suntem demni 
de prietenia lor, că vom lupta până la 
ultima picătură de sânge pentru distru
gerea rămășițelor fasciste. Am invitat 
și Invităm reprezentanții tuturor popoa
relor să vină să vadă că tot ce e cins
tit în România e alături de guvernul 
Petre'Groza, pe care e gata să I apere 
cu tot ce are mai conștient și mai ho- 
tărtt îapotriv oricui.

Demonstrația de azi arată că în a- 
ceastă V'le a Jiului, deși condițiile 
economice sunt extrem de grele, deși 
reacțlunea a căutat să folosească aceste 
coodițiuni pentru a dezbina unitatea

moțiune:
»Noi minieri, lucrători la suprafață, 

meseriași, intelectuali șl populația d n 
Petroșani, Aninoas?, Petrila, Lonea și 
comunele din jur, aflând de mârșava 
încercare a elicei reacționare în frunte 
cu Maulu și Brătianu de a provoca în 
mod artificial o criză de guvern în țara 
noastră, ne-am adunat in Petroșeoi 
într’o mare manifestație spre a saluta 
cu entuziasm hotărlrea guvernului nostru 
de a rămâne ferm în fruntea țării ca 
să-șl poală continua opera de refacere.

Cu acest prilej am luat hotărîrea să

AjMuncitorii din 
Barza voluntari
Treizeci și unu de meseriași 

dela Societatea Mica din Gura 
Barza și 9 din Brad, înțelegând 
greut'țile c re apasă azi poporul 
nostru in urma teroarei fasciste 
antoneșriene și a elicei sale prin
tre care este Directorul Ulmanu, 
s’au hotărît să contribue cu toții 
la ridicarea producției și întreține
rea minei Tebea care este în cea 
mai mare parte d t usă Io ziua de 
1 Septembrie acești voluntari ai 
muncii în frunte cu secretarul 
Partidului Comunist din Brad, tov. 
Pop Ștefan au lucrat în mina 
Țebea, dând dovadă că sunt

Către toate comisiile și sindicatele din jud. Hunedoara
Dragi tovarăși

Comisia Locală a Sindicatelor 
Unite din Deva, apreciind greută
țile Confederaț i G nerale a Mun
cii de a convoca comisiile locale 
la conferința pe țară mai des, în 
cadru! programului nostru de mun
că, vă învitâm a lua parte la o 
conferință județeană a comisiilor 
locale și sindicate, ce va avea loc 
în ziua de 16 Septemvrie a. c., 

muncitorească, nu a reușit. Minierii din 
VJea Jkilui sunt un sorijln puternic 
pentru guvernul Groza. Muncitorii din 
Capitală pot fi mândrii de frații lor din 
Valea Jiului.

Demonstrația aceasta să constitue un 
punct de plecare în hotărîrea de a lupta 
împotriva dușmanilor care încearcă să 
submineze unitatea poporului cu guver
nul, un punct de plecare pentru inten- 
sif carea acțiunii oatriotlce de ridicarea a 
producției. Mergând pe acest drum, având 
în primele rânduri guvernul, nu vom 
înceta lupta până nu vom crea condi 
țiunile unui traiu mai omenos, pentru a 
crea o țară fericită în care să aibe 
dreptul numai cei care muncesc".

In entuziasmul de nedescris s’a vo
tat următoarea 

mărim și mai mult eforturile noastre de 
sprijinire a guvernului Petru Groza, 
care este al nostru.

Răspunsul nostru la provocarea lasă 
a reacționarilor va fi înmulțirea echipe
lor de șoc pentru mărirea producției și 
mărirea vigilenței și a hotărîrei noastre 
de a luota pentru distrugerea totală a 
ultimelor rămășițe fascisto-reacționare 
din țara noastră.

Trăiască guvernul Petru Groza!
Trăiască România liberă șl democ- 

rală" I

Brad și Gura- 
la mina Țebea

luptători devotați ai clasei munci
toare Sunt în curs de organizare 
mai multe echipe care vor intra 
săptămânal o zi în mină. Primul 
exemplu a fost dat de președin
tele Sindicatului miner, tov. Ron- 
cea, care în cursul săpfămâmi 
trecute a lucrat cu tov. Teodo- 
rescu un șut întreg în nuna de 
cărbuni

Sperăm ca exemplul meseria- 
șilori din Brad și Gura Barza să 
fie urmat și de alți meseriași, 
funcționari și mineri din minele 
de aur.

ora 9 dimineața, în sala mare a 
Sind. Unite Deva, strada Aurel 
Vlaicu 1, tinde rugăm a trimite 
delegați legitimați.

Se va discuta coordonai ea mun
cii sindicale.

ORDINEA DE ZI:

1. Pregătirea conferinței inter
naționale Sindicale.

2. Comisia Sindicală Locală.

Eroii patriei
Abnegație, eroism, elan, hetă- 

rîre nestrămutată pentru a re
construi cât mai repede tara, iată 
caracteristicile muncitorilor.

Voința lor este atât de tare, 
iubirea lor de patrie și popor a- 
tât de adâncă, încât r scându-și 
propria lor viață, ei înfruntă cele 
mai mari primejdii. Pe pioae și 
vânt, în adâncurile întunecoase 
ale pământului, lângă oțelul incan
descent, la temperaturi foarte ri
dicate, bravii muncitori își încor
dează mușchii zi și noapte pentru 
a produce cărbuni, fier, vagoane, 
locomotive, etc, etc.

Munca lor este neprețuită, In
dispensabilă traiului nostru de 
fiecare zi, viața lor ne este 
scumpă.

Deaceia, moartea celor 6 mi
neri, eroi ai muncii dela Anina, 
este o pierdere grea, o lovitură 
dureroasă pentru întreaga mun
citorime.

Memoria lor o vom cinsti în 
veci. Spiritul lor de jertfă va ră
mâne nesters și va fi o fâșie de 
lumină călăuzitoare pentru clasa 
muncitoare pe drumul ei aspru 
de reconstrucție a țării.

Faptul că Sârbu Gheorghe, 
Tepeanu Gheorghe, Cristoi Cons
tantin, Miclău Ion și Bojinescu 
Gheorghe în frunte cu ing. Radu 
Podescu au atacat un strat de 
cărbuni care se aprinsese cu o 
lună înainte și stăruia pericolul de 
a se aprinde din nou, este pilda 
cea mai vie a abnegației și a e- 
roismului lor.

Iar manifestația de simpatie a 
funcționarilor și muncitorilor socie
tății Reșița și a sindicatului Sfipia, 
pe care au făcut-o prin participa
rea ing. Radu Popescu la Bucu
rești și prin donarea sumei de 
£24.967 lei pentru familiile eroilor 
căzuți este un exemplu elocvent 
al sentimentului de solidaritate 
muncitorească.

Z BRUMARU

Anunț
Familia Grosu mulțumește pe această 

cale tuturor rudelor, prietenilor si cu- 
noscuților cari au luat parte la înmor
mântarea regretatului lor soț și tată 
iV/ctor Grosa

3. Coordonarea activității pe 
județ (Camera de Muncă, Casa 
Asigurărilor Sociale, Inspectoriatul 
Muncii, etc.)

4. Problema refacerii țării.
5. Campania de însămânțare.
6. Diverse, propuneri.

Comisia Locală Devrț
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— DE PRETUTINDENI —
Grandioasa manifestație pentru sprijinirea guv. 
Dr. P. Groza si împotriva reactiunii la Deva

— Urmare din pa«. l-a — 
ză prietena Stoica in numeie U.F.A.R, 
prietenul Scorei din partea Frontului 
Plugarilor, Prof. Sirca din partea inte
lectualilor, Tov. M hu din partea P.S.D.

Primit cu urale prelungite ia cuvân
tul tov. Vancea din partea Partidului 
Comunist care orintre altele spune: 
.Guvernul care a fost instaurat ia câr- 
m. țârii la 6 Martie din voința popo
rului nu va pleca numai dacă poporul 
Ii va aere acest lucru. Susținut mai de

parte de massele populare ceace dove
desc manifestațiile uriașe din întreaga 
țară, guvernul va continua să ducă mai 
departe șirul înfăptuirilor în interesul 
poporului cu toate încercările crimina'e 
de lui Maniu și Brătianu ajutați de 
cozile de topor pentru a sabota opera 
de guvernare mergând chiar până la 
formarea de bande teroriste"*.

Marea adunare populară a votat în 
unanimitate următoarea

MOȚIUNE
Ce’âțeull orașului Deva șl jur, muncitori, plugari și intelectuali pătrunși 

dt soiritul strămoșilor noștrlt, Horia, Cloșca, Crișan și Dozsa, adunați în ma
rea adunare populară la 9 Sept. 1945 am hotârît următoarele:

Să susținem guvernul P. Groza, guvernul poporului în opera de recon
strucție a țârii. L’am adus cu lupta noastră hotărîiă, va fi susținut cu dârze
nie șt dacă trebue cu sânge in contra bandelor de reacționari și trădători ai 
poporului.

Vom face z’d în jarul guvernului pentrucă a adus pacea între naționali
tățile din țară orln care am câștigat încrederea prietenilor noștril.

Pentru că a contribuit la introducerea administrației românești în Ardealul 
de Nord.

Ptntra că a dat pământ țăranilor, în primul rând luptătorilor pe front, 
văduvelor și orfanilor de război.

Câștigând prlettnia popoarelor din U: S. va asigura patriei noastre un 
viitor strălucit între popoarele din Europa.

Cerem ca pe drumul trasat la 6 Martie sâ meargă înainte, noi vom jl 
alături de el până la victoria definitivă .

După manifestație publicul ■ fost in
vitat de artiștii Ministerului Artelor la 
piesa .Răscoala din 1907*  care ne-a 
arătat lupta poporului român pentru 
pământul pe care l-a mundt, l-a udat 
cu sâogele său, In lupta Împotriva clo-

coimil-șl care a fost încununată de 
succes la 6 Martie 1945 când guvernul 
Dr. P. Qrozs a consfințit după veni
rea sa la cârma țării prin lege d eptul 
țăranubi de a fi stăpân pe moșiile bo- 
erilor*.

LA ORAȘTIE X
La Orăștie populația orașului adu

nată ia piața Catedralei și pe stadionul 
primăriei a demonstrat pentru guvernul 
poporului. După cuvântarea priet. Prof. 
Tudor secretarul F. N. D.-ului, Tov. 
Dancu din partea Partidului Comunist 
secția O'ăștie, prietenul Dăneasa de la 
Frontul Plugarilor, tov. D .bru dela P. 
S. D , tov. ing. Voicukscu din partea 
Sindicatelor, Elena Țipan din partea 
U F.A R. care șl-au manifestat holărî-

M o ț

rea de a susține t ia>e acțiunile guver
nului de largă concentrare, a luai cu
vântul tov. Stoica losil secretarul Co
mitetului Regional Valea Jiul raP.C.R.

In cuvântare tov. Stoica vorbind de 
realizările guvernului dc largă concen
trare democratică, pe care suntem ho- 
tărîți să-l apărăm cu ori ce preț, înfie
rează clica reacțimară in frunte cu 
Maniu șl Brătianu, după > are populația 
orașului a votat următoarea

I une
Cetățenii orașului Orăștie șl împrejurimi, conștienți de marea luptă pe care 

membrii guvernului, în frunte cu Dr. Petru Groza, o duc pentru victoria prin
cipiilor democratice și înfrângerea totală a reacțiunei, asigură din toată inima 
guvernul de sprijinul lor. Consideră hotărârea guvernului de a nu părăsi lupta 
ca cea mai complectă dovadă de patriotism.

Cetățenii Orăștit.I, și din jur nu recunosc ca reprezentanți și conducători ai 
lor decât guvernul de concentrare democratică, care străjuește, In frunte cu 
primul Ministru Petru Groza, destinele Poporului Român. SunterTiflalAturi de gu
vern și vom lupta fără odihnă pentru distrugerea totală a dușmanilor democației 
în frunle cu Maniu, Brâtanu și Rîdescu.

TELEGRAMA
Muncitorimea CFR istă din Brad și jur Ișl ia angajamentul de a sprijini și 

în viitor cu mal multă râvnă șl devotament, guvernul de largă concentrare de 
mocratică P tre Groza, pentru înfăptuirea tuturor idealurilor poporului șl rezol
varea definitivă a drepturilor clasei muncitoare.

Președinte, ss. fauna Sabin

Muncitorii $i țăranii alături de guvern
moțiune

Noi muncitorii fabricei G. B. L, Sebeș-Alba întruniți azi, 8 Sept, 
în adunare generală luând la cunoștință mișeleasca încercare a 
reacțlunii în frunte cu Maniu, și Brătianu de a duce țara noastră 
din nou pe marginea prăpăstiei, ne declarăm uniți alături de întregul 
popor în jurul guvernului Petru Groza pe care îl vom susține cu 
toate forțele noastre.

Trăiască guvernul de largă concentrare democratică.
Trăiască veșnic prietenia între poporul român și Uniunea Sov.
Trăiască Generalissimul Stalin eliberatorul poporului român.

MOȚIUNE
Noi muncitorii fabrice! de pălării „Astra“ din Sebeș luând cunoș

tință de încercările reacțiunii“condusă de Maniu și Brătianu de-a în
toarce țara noastră la trecutul său întunecat, facem zid în jurul gu
vernului de largă concentrare democratică Petru Groza pe care 11 vom 
susține cu toate puterile noastre

Trăiască guvernul de largă concentrare.
Trăiască F. N. D.

MOȚIUNE

Noi, muncitorii și țăranii adunați în piața Bălța, întrun număr de 4000 în 
marea adunare din 7 Septemvrie a. c, răspundem reacțiunei cuibărită în juru
lui Maniu, Brătianu și Rădescu, și condusă de ei că guvernul Petre Groza este 
Guvernul pop irului și noi îl sprijinim din toate puterile noastre.

Poporul este zidul de granit in jurul guvernului Petre Groza și nu admite 
reacțiunei răsturnarea acestui guvern, căci acesta este al poporului.

COMITETUL F. N. D. BĂIȚA 

MOȚIUNE

Noi, muncitorii fabrice! de piele Sebeș întruniți în adunarea generală în ziua 
de 8 Sept. înfierăm cu toată puterea încercarea reacțlunii condusă de Maniu și 
Brătianu de a readuce țara in starea dictaturii fasciste, Cunoscând realizările 
guvernului de largă concentrare democratică vom reînoi forțele noastre de-a face 
zid alături de întregul popor în jurul actualului guvern care astăzi singur re
prezintă adevăratele interese ale poporului nostru.

MOȚIUNE

Noi, muncitorii minelor saline Uloare cu î> tregul personal adunat în adu
narea generală a celor peste 500 angajați cunoscând încercurile criminale ale 
reacțlunii, inaniste, brătienlste, luăm angajamentul de-a face zid în jurul guver
nului Petre Groza asjgurândul de tot devotamentul și sprijinul nostru.

Vom continua să luptăm pe drumul trasat de guvernul de largă concentrare 
acesta fiind singura cale pentru salvarea țării noastre.

Vom duce lupta și mai hotărît împotriva reacțlunii. Vom continua mai mult 
mărirea producției înspre binele întregului popor.

MOȚIUNE

Mii de muncitori, prani șl intelectuali dn .omuna Brad întruniți la marea 
adunare populară, ținută în ziua de 9 Sept. a. c confruntând realizările Gu
vernului Petru Groza adus la conducerea țării prin voința poporului, constată cl 
este singurul guvern care poafa salva și reface țara din dezastrul la care a fos| 
dusă de criminalul Antonescu în colaborare cu trădătorii Maniu, Brătianu șl 
Rădescu.

MOȚIUNE

Marea adunare populară a muncitorilor, țăranilor șl cărturarilor din comu
na Cuglr, convocată d: F. N. D. în ziua de 8 Septembrie 1945, apreciind rea
lizările guvernului de largă concentrare democratică, prezidat de Dr. Petru 
Groz\ constată că este astăzi singurul guvern care poate asigura democratiza
rea totală și refacerea economică a țării și e gi.ver.iul care poate adânci prie
tenia Sovieto-Română.

Populația Cugirului în unanimitate asigură guvernul Groza că îșl va mo
biliza toate forțele penlru a-i întări poziția, singura chezășie a progresului bunel 
stări șl fericirii noastre.

MOȚIUNE
Moții dela Bata-de-Crlș stau solidari alături de guvernul dr, Groza,'marele 

luptător al plaiurilor noastre.
I uptăm pentru acest guvern al poporului.
Luptăm pentru alianța șl prietenia veșitică cu marea vecină Uniunea So

vietică. Moții pslgură pe dr. Omza că vor sta credincioși guvernului pe care-l 
prezidează pentru binele și pmgresul popo ului.

Trimitem salutul nostru guvernului de largă concentrare democratică dr. 
Groza, pentru marile realizări făcute popotiul român.

F. N. D. din Baij de-Cris a trimis» președintelui Consiliului de Miniștri 
dr. OrțrzS următoarea tckgramă :

Marea adunarea populară din BMa-de-Crls stă solidară alături de guver
nul pc carc-l prezidați șl vă transmite salutul pentru marile realizări făcuti 
poporului român.
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Izvestia susține independenta și suveranitatea României ^resțs es

Ziarele Bucureștene publică in 
Întregime articolul de fond al zia
rului ,Izvestia' instituit In jurul 
chestiunii guvernului Român. Se 
ajatâ că demersul făcut acum 15 
zile de M. S. Regele Mi hai 1 pe 
iârgâ Statele Unite, Uniunea So
vietică, și Marea Britanie pentru 
a-l ajuta să formeze un guvern 
care ar putea fi recunoscut de 
cele trei puteri aliate, a fost al
cătuit sub influența reprezentanți
lor Statelor Unite și Msrii Britanii 
la București. Această acțiune s’a 
făcut de reprezentanții englez și 
american nu numai fără aproba
rea, dar chiar fără știrea colegu
lui lor sovietic din comisia de 
control aliată.

După ce arată meritele guver
nului Groza !■ rezolvarea atâtor 
probleme pertru stabilirea păcii 
interne și democratizarea țării, 
ziarul „Izvestia* * scrie; O anumită 
parte din presă streină se stîâ- 
duește în prezent să creeze o 
chestiune Română așa cum mai 
demult se crease chetiunea polo
neză, in scopul de a se exagera 
neînțelegerile dintre puterile aliate

va avea loc mâine. D. Bevin Mi
nistrul de Externe al Marei Britanii 
va prezida aceste întruniri.
• Londra 10. Azi s’a dat verdic

tul in procesul lui Quisltng, care a 
fost condamnat la moarte.
• Berlin. 10. In ziua de 8 Sep

tembrie primarul orașului Berlin a 
declamat cA este convins eA Hit- 
ler trftește și că niclunul din cele 
5 cadavre găsite în Canceiariatului 
Rrichului nu a fost al lui Hitler.
• Luxemburg. 10. O agenție a- 

mericanA anunță că numărul cri
minalilor de război din Germania, 
în afară de crim r.alii Oe război 
principali, se ridică la 400.00C oa
meni Cea mai mare p»rte din a 
ceștia vor fi condamnați la muncă 
silnică Principalii criminali de 
război vor fi spânzurați
• Paris. 10, Plecarea la Lrndra 

a D lui Bidault Ministrul de Exter
ne al Franței, a făcut să se nască 
speranțe că reuniunea dela Lc dra 
ar putea să netezească calea unei 
prietenii Anglo-Franceze.
• Moscova. 10. Printr'un decret 

al Preziaiumului Sovietului Suprem 
ai U. R. S S. s’a acordat ordinul 
.Victoria" Mareșalului losif Broz 
Tito Șeful Guvernului Jugoslav, pen
tru eminentele succese obținute tn 
conducerea operațiunilor militare, 
care au contribuit la făurirea Vic
toriei.

Drumul just
(Urm ir» dlo p»< l-a

dat dovadă de înțelegere a si
tuației vor continua cu si mai 
muil dor munca lor In uzine, 
fabrici, mine, btrourl sau pe o- 
goare pentru a atinge scopul 
măreț pe care ni l'a pus in 
fafă guvernul nostru, r,clădirea 
țârii.

Prin munca noastră de zt de 
zi prin mărirea producției, prin 
găsirea a noul mijloace d» pro
ducție să sprijinim guvernul 
nostru a făuri o Românie demo 
erată șl fericită

Anunț
’ Uniunea Patriotică din Deva 
Invită toți cetățenii să partic’pe la 
adur rea -*et  țeneascâ de Dumi
necă, 16 Septembrie, unde se vor 
discuta probkm- le economice și 
pelt ice curente

TELEGRAMA
Consiliului de miniștri.

București
Mir ito li organizați tn «aKcatnl Unit Minier Roșia-Montznă în adunarea 

gtr.eralâ ții u’ă în ziua de 5 septembrie 1945 felicită guvernul Petru Groza 
pentru hot r v ară li ziua de 24 August de a rămân» alături de popor, 
cae e un guvern ce xprimă voința p o po r n I u j. Asigurăm spri
jinul stru și pe mă' departe î i ooera de reconstrucție a țării cu aceiaț loia- 
itate a și pS J acu 1

Este ue remarcat că pe de altă 
parte se fac auzite glasuri care 
ținând seama de istoria recentă a 
faimoasei chestiuni poloneze pun 
in gardă Anglia și Statele Unite 
Împotriva repetării acestei politici 
față de România. In orice caz, 
punctul de vedere al opiniei pub
lice sovietice este clar. El stă

Chemarea U. F.A.R. către femei
Uniunea Femeilor Antifasciste 

din România a adresat un apel 
către femei prin care după ce se 
arată importantele realizări a'e gu
vernului Groza și încercările reac
ționarilor de a răsturna acest Gu
vern, se Inchee astfel : Pentru 
apărarea drepturilor capitale, pen-

Adunarea Populară 
pentru sprijinirea guvernului la Abrud

800 muncitori, țărani și intelec
tuali din Abrud au făcut In ziua 
de 8 Sept, o mare adunare popu
lară și o demonstrație de stradă

Au luat cuvântul tov. Vâtca din 
partea Sindicatului, tov. Jurca pri
marul orașului, prietenul Oniciu 
Remus Frontul Plugarilor, tov. 
Dan Mihai din P C , tov. Nicu 
Ion din partea P. S. D.

S’a votat următoarea moțiune:
Muncitorii, țăranii șl intelectualii 

din regiunea Abrudului jud. Alba 
Întruniți Intr’o mare adunare popu
lară aduc pe această cale guver
nului de largă concentrare democ
ratică prezidat de Dr. Petru Groza 
asigurarea deplinei noastre încre
deri și cerem insistent ca țara să

k Adunarea muncitorilor
I

la Simeria pentru susținerea guvernului Groza
Muncitorii ceferiști din centrul 

feroviar S'meria precum și mulți
mea din satele din jur, Întruniți 
ia ziua de 8 Septembrie 1945 
dupi ce iu ascultat cuvântările 

ferm pe poziția că este in princi
piu In contra amestecului în afa
cerile interne ale României, care 
este un stat independent și suve
ran. Ar fi ridicol să se creadă că 
un asemenea amestec care nu 
face decât să încurajeze forțele 
antidemocratice, este întreprins în 
interesul democrației din România.

tru lărgirea și desăvârșirea lor, 
pentru fericirea noastră și a. co
piilor noștri, pentru a nu mai trăi 
grozăviile unor noui războaie care 
să ne răpească fiii, frații și băr
bații, să facem zid In jurul guver
nului Groza.

rămână mai departe sub conduce
rea actualului guvern care repre
zintă interesele tuturor păturilor 
sociale.

r» ȘTIRI SCURTE
• Londra 10. — D Molotov Co

misarul Poporului pentru Afacerile 
Străine ale U.RSS. a sosit la Lon
dra pentru a lua parte la Consi
liul Miniștrilor de Externe. Dease- 
menea se nșteapt' ca d. Byrnes 
Ministrul de Externe al Statelor 
Unite, să sosească azi la Londra. 
Miniștrii de Externe a! Franței și 
Chinei au sosit eri. Prima ședința

delegaților organizațiilor și a tov. 
Pătrașcu delegatul C. C. al P. C. R. 
au votat următoarea moțiune:

Salutăm cu toată dragostea gu
vernul Dr, Petru Groza precum și 
realizările aduse poporului dela 6 
Martie și până azi înfierăm poli
tica de aventuri dusă de reacțio
nari in frunte cu Maniu și Bră- 
tianu. Sprijinim cu toate forțele 
noastre opera de reconstrucție a 
tării și hunăstafoa progresistă a 
poporului, luptă In care guvernul 
este ajutat încă din primele zile 
ab- guvernării și nu va cunoaște 
odihnă până nu va aduce pe de
plin această bucurie poporului.

speculanților 
cu 300 fuse de 

piele bizon
La 6 Sept. 1945, au fost prinși 

de către organele polițienești ale 
Chesturei Alba lulia, doi mdivizi 
speculanți, care transportau dela 
Craiova spre Turda, 300 fuse de 
piele bizon, marfă care era de> ti- 
nată speculei, fără niciun act jus
tificativ.

Vinovății au fost imediat arestați 
și deferiți parchetului, iar nwrfa 
confiscată s’a dat spre distribuire, 
după îndeplinirea formelor legale, 
economatelor muncitorești.

Dispărut
Gros Elisabeta din Lupeni de profesie 
casnică, născută 1905, statura Mijlocie, 
potrivită, btondâ, fata și mâinile pătate.

Cine o va semnala poliției va iml 
un premiu de 50 000 lei dela p i ția 
orașului Deva.
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