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Entuziasta primire făcută delegației române înapoiată 
dela Moscova. Peste 150.000 cetățeni au manifestat 

la aeroport pentru Guvernul Groza 
Declarațiile D-lui Prlm-mlnlstru Petru Groza a Primim împrumut 150.000 tone grâu fl 150.000 tdne porumb.

• Ne-au fost cedate fără contra votare 15.000 vagoane de cale ferată, 115 
locomotive. 18 vase de râzbol șl alte 23 vase comerciale.

• Toți prizonierii vor veni acasă. 83.000 sunt In curs de repatriere, 
o 300 miliarde lei ne-au fost Iertate din art. 12.
• Au fost reduse cu 75% livrările pentru armata sovietică.

Poporul român și a primit solii 
care iau adus vești îmbucurătoare. 
Peste 150.000 de cetățeni din 
capitală muncitori și intelectuali 
cari au aflat de sosirea delegației 
române dela Moscova au ținut să 
ia parte la primirea caldă care 
s’a făcut miniștrilor români. Ca
pitala a ținut pe această cale să- 
și manifesteze Încrederea în gu
vernul poporului care a atins re
zultate atât de satisfăcătoare pen
tru poporul nostru.

D-l Mihail Ralca salutând de
legația română, din partea popo
rului, guvernului și-a țării spune 
printre altele; „Guvernul și Po
porul mai uniți ca totdeauna vă 
strigă din toată inima bine ați 
venit. Pentru tot ce ați realizat 
ța a vă este recunoscătoare.

Dar aceste sforțări nu ar fi a- 
vut succes dacă nu ap fi găsit a- 
colo prieteni sinceri care ne-au 
arătat ce înseamnă o adevărată 
și sinceră prietenie. Iar pe dea
supra succesului este unirea și 
prietenia între poporul român și 
sovietic.

Tov. Oh Apostol aduce salutul și 
un Imens bbhet d- flori din partea 
muncitorilor. In uratele nesfârșite d-l 
Dr. Petru Groza la cuvântul, spunând 
printre altele:

„Aș vrea ca cuvântul meu să f>e 
purtat de vânt io toate colturile țării, 
pentru a vesti că venim din casa ma
ri noaste vecine U. S. Am fost șt am 
văzut minunata capitală a acestei uria- 
$ țări. Am văzut o minunată organ’- 
zaț.e de muncă depusă cu zel, zi șl 
noapte, ceas cu ceas în slujba popoa
relor Wnlunii Sovktice. Am văzut uzi
nele lor școlile lor, realizările lor, în
cepând cu marele canal Moscova—

Volga. Uimiți ne-am dat seama că nu
mai prin munca organizată colectiv și 
pusă tot în slujba poporului, fără ex
ploatare, numai astfel o țară poate 
exista în viilor. Am înțeles marele 
secret cum U. S. în așa scurt timp a 
realizat armata care a distrus mașina 
de războlu germană. Sufletele noastre 
s’au încălzit la ospitalitatea plină de 
dragoste a cetățenilor sovietici care 
au primit nu pe delegații români ci 
prin noi v’a primit pe voi, popor ro
mân muncitor, cu brațele deschise.

Am bătut la inima lor și ne-au des
chis Am bătut la hambarele lor și ne- 
au deschis. Ne-au dit din hambarele

Dreptate pentru minerii din i/aiea Jiului!
Manevrele sabotorilor dela soc. Petroșani V 

înceteze I Atrebue să
Țara -e nevoie de cât msi mulți 

cărbuni pevtru transporturi. Șl cum 
cheia consolidării noastre econo
mice sunttr n spot urile — mai bine 
zis normalizarea lor — ușor își 
poate orice om conștient închipui 
importanța ne care cărbunele o are 
ca singur combustibil pentru căile 
ferate.

Primii cari au înțeles acest ade 
văr au fost muncitorii mineri. S’au 
P'S cu râvnă pe treabă, au înfrun
tat dârjl sabotajul organizat de 
conducerea societății „Petroșani". 
Uniți cu tehnicienii și ingineri au 
format echipe de șoc, au înlocuit 
materiile p» me cari lipseau, au pri
mit ajutorul voluntar 1 funcționa
rilor c horiți în mină toate a- 
cestea pentru n mări p>oducția, 
dând CFR.-uloi ■ ât mai mult căr
bune. Aceita a fost răspunsul mun
citorilor eroi din Valea Jiului dat 
criminalei conduceri a societății 
„Petros ni"

Dacă însă randamentul i idividual 
creștea, producția totală era greu 
lovită. Sesizat de așezați situație,

lor 30 000 de vagoane de grâu și po
rumb, cu cure în acest an de secetă 
vom face să biruim foamea care ne a- 
meitița. Am scăpat de cea mai mare 
grije care ne apăia.

Ne-au dat deși și ei au nevoie, fi
indcă știu că foametea nu amenința a- 
cest popor din vina lui, el a fost vred
nic și a muncit, țăranul a muncit toam
na pe câmp ajutat de proletariatul dela 
oraș, și asta se ș«ie acolo. S’a știut că 
devină a fost seceta.

Uniunea Sovietică este un uriaș 
templu în care se oficiază cultul mun
cii, respectul muncii. Am avut cinstea 

(Contlmiarc In pag, 4-a)

atent la tot ceeace privește viața 
oamenilor muncii, îngrijorat de fe
nomenul — dealtfel explicabil — al 
scăderii producției de cărbuni, gu
vernul deleagă o comisie intermi- 
niste ială pentru a studia situația 
Văii J-uIul. Comisia numește ca ad
ministrator unic al societății pe ing. 
Nadaș și însărcinează o comisie 
mixtă în frunte cu d. Bărzăoanu, 
Consilier la Curte de Casație.

Și aici, e bine de arătat ce con
chide raportul înaintat guvernului 
de d Bărzăoanu: „din analiza cau
zelor micșorării tandanwntulul (cauze 
maierlale șl morale) reiese că respon
sabilitatea cade în cea ma> ma>e parte 
asupra Direcțiunii Generale a societății 
Petroșani, cere prin țelul său de com
portare a întreținut nemulțumiri și fră
mântări prin're muncitori, Iar pe de 
altă parte, nu a soluționat proulema 
aprovizionării cu găshnl șl încălță
minte, deoarece NU A FĂCUT IN 
ACEST SCOP TOATE DILIGEN
TELE i OSIBILE*.

Dela numire i ca administrator
Conținu-re țn pagina 3. —

Marți 18 Septemvrie 1945 

făuritorii 
unul viitor fericit 

întrecerea patriotică a minei i- 
îor din Valea Jiului reușește față 
de luna Mai să mențină și să 
ridice producția de cărbune cu 
toate condițiile vitrege ale traiului. 

Lupeni, Petrila, Aninoasa,Lo- 
nea, sunt nume care vor intra 
în is'oria refacerii țării noastre 
distrusă de fasciști și jefuită de 
reacționarii lui Maniu și Brătianu. 

Eforturile eroilor mineri smulg 
zi de zi noui poziții economice 
din mâinile reacțiunii. Rezulta
tele minunate ale minerilor au 
mobilizat pături largi ale popu
lației în jurul muncitorimii, șl 
ca o dovadă a creșterii simțului 
respunsabilității, funcționari, me
seriași, preoți medici, tineri și 
femei intră în mină pentru a 
scoate cantități cât mai mari de 
cărbuni. Această mișcare pornită 
de jos se generalizează din ce în 
ce mai mult, se întinde pe tot cu
prinsul țării înglobând patrioți 
cinstiți de toate categoriile.

Țăranii din țara Hațegului, 
tinerii progresiști din Alba-Hu- 
nedoara, nu se opresc în fața 
greutăților ci se avântă să fie 
primii printre cei care coboară 
în galeriile minelor de cărbune. 
Febra muncii voluntare pentru 
refacerea țării cuprinde și pe cei 
aproape 100 muncitoti din re
giunea Crișcibrului care se dac 
la Tebea pentru a ajuta acolo 
la exploatarea cărbunelui. Abru
dul trimite zeci de voluntari la 
suie de kilometri distanță pen
tru a ajuta minerilor din Valea- 
Jiului. Nici ultimele încercări de 
desbinare ale reacțiunii nu vor 
reuși să spargă unitatea popo
rului cu guvernul.

Clasa muncitoare își va mo
biliza toate forțele pentru a dis
truge dejinitiv puterea eco
nomică a reacțiunii. In jurul 
clasei muncitoare se grupează 
tot poporul pentru a pune în im
posibilitate elementele reacționare 
care caută să împiedice marșul 
spre refacerea țării noastre.

Guvernul și poporul pășesc 
hotărîți și strânși uniți spre în
făptuirea unei Românii bogate. 
Sar-, ini uriașe stau în fața noa
stră Ridicarea producției prin 
înmulțirea echipelor de șoc, or
ganizarea consfătuirilor pe echi
pe, consfă uiri între conducătorii 
de echipe, organizarea întreceri
lor patriotice între echipe, popu
larizarea eroilor muncii și pre
miera lor. mărirea numărului 
voluntarilor care contribue la ri
dicarea efectivă a producției, a- 
tragerea și mobilizarea tehnicie
nilor, întărirea disciplinei în 
procesul de producție, întărirea 
vigilenței și a controlului pen
tru înlăturarea sabotajului, gă
sirea metodelor noui de produc
ție și de organizarea muncii va 
fi contribuția economică a oame
nilor muncii alături de guvim 
pentru făurirea unui viitor feri
cit întregului popor.
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Adunările și manifestările 7k Minierii din Valea-Jiului mulțumesc 

pentru guvernul Dr. P. Groza tov. Gheorghlu-Dej pentru concursul acordat 
la Rovine, etc.

Moțiunile și telegramele trimisegu 
verrului în frunte cu dl dr. P. Groza 
sosesc încontinuu la redacția zia
rului nostru Din satele cele mai 
indepârtate din cătunele cele mai 
mici pe care conducătorii de eri 
le-au neglijat, sosesc adeziuni la 
lupta dusă de îotregul popor pen
tru susținerea guvernului și pentru 
distrugerea definitivă a reacțiunii. 
Aceste manifestări dovedesc că 

massele noastre țărănești au înțe
les pericolul carele amenință la o 
eventuală reîntoarcere la regimu
rile dinainte de 6 Martie.

La Rovina, plugarii și muncitorii 
adunați, după ce-au ascultat cu
vântul țăranului Groza, a tov Ma
tei și a lui Oprea Solomon cari au 
arătat realizările guvernului Groza, 
au votat următoarea

Muncitorii minieri din Valea 
Jiului vrând să se înapoieze dela 
Băile Buziaș unde au fost pen
tru od hnă, nea^ând mijloace de 
transport la dispoziție, au soli
citat printr’o telegramă un va 
gon pentru întoarcerea lor. Tov.

Ziarul dr perete în Uniunea Sovietică

Ministru Gh. Dej le-a aprobat 
cererea imediat.

Astăzi muncitorii minieri din 
Valea fiului aduc, pe aceasta cale 
mulțumiri calde tov Ministru 
Gheorghiu Dej, care a dat curs 
rapid cererii lor.

Moțiune
Noi plugarii și muncitorii comunei Rovina adunați In adunarea 

populară din 8 Sept. 1945, trimitem salutul nostru de luptă, alături 
de toate forțele democratice din țară, Guvernului Dr. Petre Groza. 
Vom fi alături de guvern la toate sarcinile ce ni se vor ceTe la recons 
trucț a țârii, democratizarea ei și nimicirea criminalilofmani>ti și fasciști

Totodată înfierăm cu dispreț faptele comise de maniștî și brătie- 
rriștii la subminarea guvernului poporului.

Adunarea populară la Hațeg pentru sprijinirea
V guvernului Dr. Petru Groza

In ziua de 8 Septemvrie a. c. 
a avut loc în comuna Hațeg o 
mare adunare populară unde mul
țimea și-a menifestat încrederea 
față de guvernul Dr. Petru Groza 
hotârîți de-a merge alături de el

Programul s'a desfășurat cu 
discuțiile pline de însuflețire ale 
tovarășilor Vancea Teodor și Stoi
ca losil, secretarul Regionalei din 
Deva, din partea Partidului Co-

Muncitorii din U.F.H. 
cisterne îa

Mecllntițl în hotdrîrea de a 
sprijini cu toate puterile guver
nul de largă concentrare demo
cratică în frunte cu dl Dr. Petru 
Groza, muncitorii dela Uzinele 
Statului Hunedoara, fac eforturi 
prin muncă pentru reconstrucția 
țărti.

Astfel la secția de construcții 
metalice (vagoane) s’a format 
o comisie de inițiativă compusă 
din comuniștii Butoș Grig jr, 
Mlchel Eduard, Sfăru loan și 
Șonbom Francisc; pentru a re
para 2 vagoane cisterne gratuit.

Această comisie după ce a 
făcut formele față de condu- 
c rea uzinei cu angajamentul 
luat, au mobilizat în acțiuea 
lor încă 50 de muncitori for- 

Trâiasca prietenia veșnică Sovietică-Română.

munist.
Apoi ia cuvântul prietenul Dum

bravă ioviță din comitetul Cent
ral ai „Frontului Plugarilor" din 
București.

In numele Tineretului Progre
sist vorbește La'con Ion și Stan- 
cioriu Manasie.

La sfârșit adunarea a votat o 
moțiune care a fost înaintată Pre
ședinției Consiliului de miniștrii.

au reparat 2 vagoane 
mod gratuit
mănd două echipe de soc. care 
au început r> pararea celor două 
vagoane cisterne pentru C.F.R.

Repararea a început în 18 
August a. c. și s’a terminat la 
29 August cu cete prevăzute în 
program, executare.

Pentru gestul patriotic al ce
lor 50 de muncitori dela secția 
constrncții metalice U. S. H., 
conducerea Urinei le a adresat 
o scrisoare de mulțumire.

Aceste fapte pornite dintr’o 
înaltă conștiință a muncttortlor 
din Secția Construcții metalice 
sunt un îndemn pentru toți mun
citorii din Uzină de a veni în 
sprijinul guvernului pentru re
construcția țârii.

Lenin a spus: „Presa este nu nu
mai un colectiv propagandist șl agita
tor, dar și un colectiv organizator". 
Orice cetățean are posibilitatea de a-și 
exprima părerea, lauda, critica, ideile 
și propunerile în coloanele ziarului de 
perete

Ziarul de perete sovietic are trei 
misiuni: a reacționa la evenimentele 
politice și sociale, a critica evenimen
tele șl a ridica nivelul de producție 
socială, prin aceasta și standardul de 
viață sovietică, in acestea se cuprind 
de fap’ problemele ce le întâlnim în 
ziarele de perete sovietice- însuși po
porul sovietic comentează evenimen
tele imnortante. Orișicine poate scrie 
în coloanele ziarului de perete. Se 
critică uoii pe alții, muncitorul, func
ționarul, conducătorii. De multe ori 
partea criticată ou este muncitorul, 
funcționarul, sau ostașul ci comi'etul 
de facrică și direcțiunea. De multe oti 
în ziarele de perete ale școlilor, critica 
aspră se face conducătorului școlii, 
care într’o ț.iră cu drepturi limitate de 
de presă nu poate fi criticat. Ziarul 
de perete joacă un rol important în 
uzine din punct de vedere ;i majorării 
producției. Se descriu învățămintele 
câștigate în producție, metodele de 
lucru cu cari s'au obținut aceste rezul
tate. Astfel Învățămintele devin un bun 
comun, pentru folosul tuturor oame
nilor muncii.

Cine are ziare de perete în Uniunea 
Sovietică? Toată lumea. Nu există col
hoz, uzină, fabrică, organizație sau ins
tituție csre n’ar avea ziar de perete* 
Dar nu numai Instituția are ziar de 
perete, cl fiecare secție. Chiar șl în 
case se găsesc ziare de perete.

Pe lângă ziare de perete cari apar 
odată sau de două ori pe săptămână, 
există șl ediții speciale. Acestea apar 
fără periodicitate șl aduc evenimentele 
cele mai actuale. Dacă într'o uzină se 
petrece un eveniment important, acesta 
apare în cel mal scurt timp în ziarul 
de perete.

Articolele critice au efectul cel mal 
puternic în ziarul de perete sovietic. 
Dacă critica este justă, atunci are un 
efect educativ asupra celui atacat. Dacă 
ctl atacat crede că critica este nejustă, 
ate dreptul să răspundă și astfel se 
dezvoltă discuții sănătoase prin presă. 
Ziarul de perete este colorat cu cari
caturi, desene șl fotografii.

Ziarul de perete are un rol Impor

tant în Armat Roșie Fiecare grupă 
are ziarul său propriu. Ziarele editate 
în toiul luptei au fost botezate „Știri 
fulger". In aceste știri fulger, s’a des
cris eroismul ostașilor, ridicând astfel 
moralul lor de luptă.

Ia Uniunea Sovietică se organizeză 
concursuri pentru ziare de perete. Un 
ziar provoacă pe celălalt, și fiecare 
caută să mobilizeze cât mai mulți co
laboratori.

Deci care este importanța ziarului 
de perete sovietic? Libertatea de gân
dire și de scris. Aceasta a contribuit 
la educarea masselor de a se folosi de 
drepturile lor. Libertatea presei are un 
efect extraordinar pentru educarea co
lectivă a societății. Cine a fost criticat, 
are grijă să nu comită a două oară a- 
ceiași greșeală. Ziarul de perete are 
un rol de corector al societății. In ul
timii 27 de ani ziarul de perete a de
veni o artă în Uniunea Sovietică. Zia
rul de perete este o armă puternică 
în mâna poporului dacă știe să- I mâ
nuiască. Poporul sovietic a învățat a- 
cest lucru.

Tânăra democrație românească, are 
menirea să pășească pe urmele po
porului sovietic șf să întrebuințeze 
ziarul de perete ca un organ de luptă 
pentru democrație.

In atențiunea patronilor
Se aduce la cunoștința tuturor 

patronilor meseriași șl comer- 
cianți, că până la 1 Octomvrle 
1945 sunt obligați să-șl înscrie 
ucenicii la școală plătind taxa 
de 5000 lei pentru manuale, rec
hizite și material didacttc. în
scrierile se fac în biroul Direc
țiunii Căminului de Ucenici.

Pentru întârziere după data 
de mal sus, patronii vor fi dațl 
in judfcatd conform legii învd- 
țământulu Muncitoresc.

DIRECȚIUNEA

Pentru abonați
Rugăm pe d-nii abonați 

care nu primesc ziarul la 
timp să ne facă cunoscut a- 
ceasta prin scris pentru a 
lua măsuri de Îndreptare.

Ad-ția ziarul»
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unic a inginerului Nadaș, crimina
lii din Direcție au început să sabo
teze sistematic, urmărind dublul 
scop de a diminua producția ți de 
a înfometa pe muncitori. Direcția 
n’a luat nici o m sură pentru rea- 
provbuooarea cu materii prime, a 
căror stoc este pe cale de a se 
epuiza. Muncitorii yi corpul tehnic 
fac minuni pentru a le suplini, dar 
eroismul lor nu este valabil atâta 
timp cât Societatea le pune piedici, 

lenta tir a cea mai criminală însă, 
este aerecunoajtereainginerul*Na- 
d 9, — prin dispoaiția de anulare 
a tuturor măsurilor luate spre bi
nele producției și a muncitorilor. 
Scopul acestei manevre este clar: 
s*a aăutat a se semăna neîncrede
rea năucitorilor Tn guvernul lor, 
prin faptul că delegatul guvernului 
nu poate realiza nimic.

Societatea Petroșani a reușit să 
nu aprovizioneze economatul, a 
reușit să împiedice înființarea că
minului de zi pentru copiii mineri- 
lo a refuzat de a înregistra o ce
rere adresată CFR -ului pentru ob- 
țiuerea de vagoane in vederea a- 
provizionării cu lemne a minerilor, 
a respins toate cererile inginerului

Muncitorii $1 țăranii atîăturl de guvern y
Noi minierii, lucrătorii la suprafață, meseriașii, inginerii, muncitori 

foreștiri și întreaga populație dela Lupeni, Vulcani și comunele din jur 
ae-am adunat la Lupeni să condamnăm acțiunea trădătoare a elicei 
reacționare în frunte cu trădătorii Maniu și Brătianu.

Noi minerii dela Lupeni n’am uitat nici-o clipă că acest trădător 
și criminal Maniu care încearcă astăzi fără rușine să ridice mâna 
împotriva Guvernului poporului, în 1929 a tras cu mitralierele în noi 
când am cerut dreptul la un trai omenesc. Asigurăm Guvernul de tot 
devotamentul, de toată dragostea noastră. Facem legământ 
că vom lucra cu și mai mare energie pentru mărirea producției 
și vom lupta cu hotărlrea noastră de mineri împotriva rămășițelor fas
ciste și reacționare.

Suntem gata să apărăm Guvernul cu ori ce sacrificiu.

Noi muncitorii de toate categoriile din Ocna Mureș, dela Uzinele 
Solvey și Saline adunați azi 8 Septemvrie convinși de realizările aduse 
ls interesul patriei și a muncitorimii, hotărâm azi susținerea guvernu
lui prin munca și cuvântul nostru și înfierăm orice act al reacțiunii 
contra primului Guvern Democrat care a adus țării independența.

Nadaș și în special pe aceea refe
ritoare la soluționarea crizei de 
locuințe.

Toate aceste manevre abil regi- 
sate, au dat roade Producția a 
scăzut, muncitorii sunt înfometați.

Conducătorii societății Petroșani 
— exploatatoarea minelor Lupeni, 
Aninoasa, Petrila, Petroșani și Lo- 
nea — criminalii cari sabotează pro
ducția de cărbuni urmăresc înfo
metarea muncitorilor, reacționarii 
cari uneltesc împotriva intereselor 
mari ale țării, sunt următorii: ing. 
Bujoi, președintele Consiliului de 
Administrație, Mircea Ionescu ad-

Adunarea generală / 
a Apărării Patriotice secția Orâstle

Duminică 9 Septembrie a. c. 
orele 5 30 a avut loc In sala 
Transilvania adunarea generală 
a A. P. la care a participat un 
număr însemnat de membri ai 
organizației precum și simpa- 
tizanți.

După cuvântul de deschidere 
al prietenului Balomiri primarul 

ministrator delegat, Balș director 
general, Âlexe Bădărău, un fel de 
consilier, Bfizgan, fost director ad
ministrativ, mutat Ia Lupeni, de unde 
continuă acțiunea sa criminală.

Prejudiciile pe cari acești domni 
le aduc economiei țării sunt prea 
serioase pentruca sabotagiile lor să 
fie privite cu indulgență. Nu este 
admis ca în timp ce un întreg 
popor luptă, muncește și suferă 
pentru reconst ucția țării sale, o 
bandă de sabotori și reacționari să 
încerce subminarea unuia din cele 
mai importante sectoare: economia 
țării.

orașului ia cuvântul directorul 
liceului Aurel Vlai cu profesor 
Tudor care arată lupta dusă de 
organizație în timpul ilegalități, 
în continuare ca reprezentant al 
liceului și ca delegat din par
tea F. U. M. asigură organi
zației tot sprijinul.

Se dă citire raportului de ac
tivitate și descărcarea vechiului 
comitet, după care se trece la 
alegerea noului comitet care se 
compune din 34 persoane ce sunt 
alese pe secțiuni ca : secția or
ganizatorică, secția economico- 
finundară, secția presă culturală, 
secția asistență socială.

Ca încheiere noul președinte 
ffrofesor Rodeanu mulțumește 
în numele comitetului și asigură 
adunarea generală că va căuta 
să ducă la îndeplinire toate o- 
bligațiunile luate. In continuare 
noul președinte îndeamnă pe toți 
cei de față să se ocupe de or
ganizație căci numai muncind 
vom putea clădi o viață nouă și 
lecui rănile războiului.

Adunarea se termină într’o 
caldă atmosferă de prietenie.

Viata de partid

Ședință educativă de 
partid la Deva

Vineri 14 Sept. a. c. a avut loc 
ședința extraordinară a activului 
de partid convocată pentru a des- 
bate rezultatele strălucite obținute 
de delegația guvernului român la 
Moscova Ședința a fost deschisă 
de tov. Ostașiuc secretarul orga
nizației de partid din Deva care 
după ce a comunicat membrilor 
de partid că ședința de azi a fost 
convocată pentru a se prelucra cu 
activul partidului situația econo
mică creată în urma încheerii tra
tativelor economice la Moscova, 
dă cuvântul tov. Morăscu membru 
în comitetul regional care spune 
printre altele:

„Reacțiunea cuibărită in jurul 
lui Maniu și Brătianu și condusă 
de aceștia a încercat în ultimul 
timp să se folosească de greută
țile economice cauzate de războiul 
hitlerist și de sabotajul pe care U 
susțin ca o armă împotriva tinerii 
noastre democrații. Acordurile eco
nomice încheiate de delegația ro
mână la Moscova prin care ni se 
acordă un ajutor efectiv a căzut 
ca o lovitură de măciucă în ca
pul reacțiunii. Noi trebue să po
pularizăm și să aducem la cunoș- 
tiința masselor largi populare re
zultatele obținute*.

Scoate în evidență importanța 
livrărilor de cereale de către U.S. 
care va asigura aprovizionarea 
centrelor muncitorești prin econo- 
mate și cooperative.

In continuare s’a accentuat enor
mele înlesniri aduse populației ju
dețului în urma acordurilor în
cheiate.

Ședința a luat sfârșit Intr’un 
spirit înalt fiecare membru plecând 
hotărit de-a mobiliza masse căi 
mai largi alături de guvernul po
porului care a obținut aceste re
zultate strălucite.

Noi muncitorii ceferiști din Teiuș-Coșlariu întruniți în adunare ge
nerală la 8 Sept. 1945 înfierăm cu toată hotărlrea încercarea crimi
nală a reacțiunii de a atenta la viața liberă a poporului. Facem zid 
în jurul guvernului Dr. Petru Groza care a înfăptuit și va înfăptui în 
viitor năzuințele poporului nostru.

Telegra mg
Muncitorimea Atelierelor de zonă C. F R. Coșlariu atât manuali 

cât si intelectuali In frunte cu șeful de unitate ne solidarizăm actua
lului guvern Dr. Petre Groza și îl susținem în tot efortul pentru a-și 
îndeplini misiunea fața de țară și popor.

Trăiască guvernul de largă concen
trare democratică Dr. Petru Groza.

Tineretul progresist din Livezeni 
contribue la mărirea producției

Bchipe noi de voluntari, conti
nuă să se formeze în Valea Jiu
lui, pentru a ajuta cu însuflețire 
alături de minieri la ridicarea pro
ducției de cărbure.

Vineri, 7 Septembrie, tineretul 
progresist din C. F. R. Livezeni a 
lucrat în mina Aninoasa în tim
pul liber, mărind producția cu 
320 tone de cărbune.

S’a evidențiat în special Tână

rul progresist Henter Laurențit 
care a dat 40 găuri de mină q 
a încărcat 18 tone de cărbune.

Astfel înțelege tineretul pro 
gresist din Livezeni să sprijini 
opera de guvernare a guvernului 
încadrându-se cu tot elanul tine 
reței și forței sale în lupta patrie 
tică pentru refacerea economic 
a țării.
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să Hm primiți, să stăm la sfat cu acela 
ce este făuritorul unei noi epoci nu 
numai pentru popoarele din Uniunea 
Sovietică cl din lumea întreagă. (Sta- 
lln, Sta-lin). Ne-a primit cu dragoste, 
ne-a ascultat greuțățile și ne-a întins 
mâna lui puternică întru ajutor.

Colaboratorii Iul In frunte cu Molo- 
tov, Vâșinski, și toți ceilalți au lucrat 
fără prihană cu mare interes pentru 
noi. Colaborarea de zece zile a dai re
zultate peste orice așteptare. In afară 
de chestiunea pânil care am aranjat-o, 
am lichidat art. 12 din armistițiu lertân- 
du-ne de 300 miliarde lei. Puținul cât 
mai rămâne este eșalonat pe trei ani 
și numai începând din 1946,

Au admis ca CFR., condus cu dibă
cie și devotament de prietenul meu 
Oheorghiu-Dej (publicul ovaționează) 
să rămâne în exclusiva administrație a 
iui Gheorgbiu-Dejjși direcțiunii C.F.R.

Ne-au restituit 15000 vagoane fără 
contravaloare. Au dat 115 locomotive 
fără nid-o contravaloare, pentru reor
ganizarea transporturilor, știind că nu
mai astfel vom putea organ’za aprovi
zionarea și vom putea păși la reface
rea economică a țării. Au redus con
siderabil livrările din art. 10, au redus 
cu totui la cerealele contribuția la sus
ținerea armatei sovietice dela noi, ea 
urmând să fie întreținută de U. S. re
ducând contribuția noastră cu 75 la 
sută.

Am arătat dorința acestui popor de 
a-și vedea frații, părinții, copiii întorși 
la famliUie lor. Au ascultat și această 
rugăciune, prizonierii vor verv acasă. 
Până la 83,000 sunt în curs de repat
riere, restul va veni și el.

Am arătat suferința în care este ma
rina noastră și am convenit să ni-se 
restitue 18 v-sî de război care reve
neau după legile de războiu U S. și 
alte 23 vase din flota comercială.

Astfel s'a manifestat generozitatea 
unei țări fără precedent în istorie, care 
biruitoare, restitue prada de războiu 
fără nici un echivalent. (Ovaț i nesfâr
șite pentru U. S. și Qenerallssimul 
Stalin).

Am lichidat chestiunea cetățeni'or 
s vietici din Basarabia car’ sunt în 
țară. E< su it liberi să decidă dacă vor 
se ple e sau nu.

Cu ajutorul priet-idului Voitec am 
pus bazele colaborării culturale. Pe li
nii cultjra ă, se înjghebează adevăram 
p letenie. Sui t demne d relevat șco
lile lor, clasă d.r ciasă chiar h perif.rfi 
minunat organizate, dragostea corpukii 
didactic, disciplina acestor mici cetățeni, 
devotamentul lor pentru patrK Acor- 
d rile culturale vor fa e ca generația 
de mâine să _rească în lumină Vom 
Hch'da cu neb' nia și obscurantismul 
care a tâ ât popoarele în răzodu. 
„Trăiască moartea.' stigau nebunii 
Dincolo și la noi se strigă „Trăiască 
viața.'

Țin să vă mulțumesc din toată ini
ma. Ați ostenit până aci dar n’a fost 
în zadar. S’a dovedit că guvernul ră
sărit din năzuințele poporului e solidar 
cu poporul dar și poporul e solidar cu 
guvernul. Văzând dimensiunile acestei 
manifestații vă cer să rămâneți uniți 
pentru a păși după câștigarea păcii. Să 
se bucure țara de toate libertățile re
gimului democrat, respectul muncii, or
dinea în slujba poporului. Tot ce este 
reacțiune și învechit, tot ce mai e fas
cist să dispară din această țară. Să nu 
mai semene ură între oameni, între po
poarele conlocuitoare, să piară din dru
mul celor ce luptă pentru pace, liber
tate, bună învoire

Țin să vă mulțumeă. din toată Inima 
io numele meu, al prietenului meu dl. 
Gh. Tătărescu, al prietenului Ghtorghiu-

Comunicatul Comisiei de stat a U. $. 
pentru anchetarea distrugerilor si jafurilor 

cauzate de cotropitorii germani
Comisia de Stat a Uniunii So

vietice de anchetare a distruge
rilor și jafurilor cauzate pe teri
toriul U S. a dat publicității un 
comunicat oficial.

Cifrele curprinse in acest comu
nicat ne arată distrugerile enorme 
In bunuri cauzate de cotropitorii 
fasciști germani statului și oame
nilor particulari din Uniunea So
vietică in afară de milioanele de 
vieți omenești pierdute in timpul 
răsbniului și de atrocitățile comise 
in teritoriile ocupate vremelnic In 
Uniunea Sovietică. Valoarea totală 
a bunurilor distruse se ridică 
după datele oficiale sosite până 
în prezent ia 6/9 miliarde ruble 
socotind b.inur le la prețurile din 
1941. Comunicatul spec'ficâ pe 
larg toate distrugerile cauzate pe 
teritoriul U. S.

Astfel, au fost distruse sau a- 
variate 1710 orașe, 70.000 sate,
6 milioane clădiri și 25 milioane 
locuitori au rămas fără locuință, 
31.850 întreprinderi I? care an 
lucrat 4 m lioane lucrători, 65.000 
k n de cale ferată. Au fost arse 
sau distruse 43.000 b:blioteci 98000 
colhozuri peste 1000 sovhozuri.

Au fost transpoiLte în Ger
mania 7 milioane cai, 17 milioane 
vite cornute 20 milioane porci 27 
milioane oi și capre și 110 milio
ane păsări de casă.

La alcătuirea acestor date au 
fost folosite milioane de acte șl
7 milioane oameni. In aceste date 
nu sunt cuprinse confiscările de 
alimente, rechiziționările și pierde 
ri’e suferite de pe urma lipsei a 
atâtor brațe de muncă și pierde- 

Dej, care a fost mereu în frunte la 
muncă dar la manifestații dispare, uite, 
și scum nu știu unde s’a ascuns. (In 
timp ce este aclamat tov. Gheorgiu- 
Dej e descoperit în mijlocul mulțimii, 
e ridicat pe umeri și adus până la tri
bună. Așa pățeam și la Moscova, con
tinuă să glumească d I. dr. P. Groza, 
era primul la muncă dar la ospățuri 
trebuia să umblu după el până îl des
copeream studiind în vre-un colț retras).

In numele prietenelui Voitec, în nu
mele prietenelui Gelmegeanu, care se 
lupta cu art. 12 ca Sf. Gheorghe cu 
balaurul. In numele prietenului Bucur 
ȘcioDul, Sol a coi u și ceilalți. Insist să 
păstrați hotărîrea fermă de a nu de
zerta (Vom-lup-ta, etc.) în uzine, în 
birouri, pe ogoare până nu vom realiza 
România liberă, independentă și de- 
mo-cra-ti-că'.

rile cauzate de nefolosirea sau 
nerodirea pământului.

In actele secrete aflate — se 
spune mai departe în comunicat 
s’au găsit planuri vaste pentru 
devastare sistematică a teritoriului 
Uniunii Sovietice, pământurile care 
au fost confiscate și împărțite ge
neralilor și ofițerilor germani. Au 
fost jefaite instituțiile culturale și 
spitalele.

Toate aceste distrugeri — se 
spune — in încheiere în comuni
catul oficial sovietic — trebuesc 
să fie compensate de cotropitorii 
germani.

Telegrama D-lui Dr.P. Groza adresată 
GENERALISIMULUI STALEN

D Dr. Petru Groza Președintele Consiliului de Miniștr, a trimis 
la înapoierea sa din Moscova, următoarea telegramă, Generalisimului 
Stalin:

„Inapoiați din Moscova, membrii de'egației guvernamentale își 
îndreaptă prm mine gândul către Excelența Voastră pent u vă ex
prima șt pe această cale întreaga mulțumire pentru deosbit de c*ldu- 
roasa primire de care s’au bucurat in tot timpul șederii la Moscova 
pre um și pentru marea bunăvoință și permanente solicitudine arătată 
de Guvernul Sovietic față de interesele și nevoile poporului român.

Neștearsă va rămâne în sufletul nostru amintirea zii lor de sfor
țări în cate membrii Guvernului Uniunii Sovietelor lucrând în cea mai 
desăvârșii înțelegere cir membră Guvernului Român, au găsit soluțiu- 
nlle pentru rezolvarea grelelor probleme legate de refacerea României.

Munca noastră comună din aceste zile urmată de atâtea rodnice 
rezultate va constitui astfel o contribuție definitivă atât la consolidarea 
țării noastre, cât și la consolidarea prieteniei sovieto-române".

Președintele Consiliulu de Miniștri
Dr. PETRE GROZA

Prima ședmfă 
a Comisiei aliate 

de Control din Austria
La Vie na a avut loc pr^ma 

ședință a Consiliului Aliat de 
Control din Austria care o de
venit forul superior de coordo
nare a activitâții din întreaga 
Austrie. Prima ședință a fost 
prezidată la cererea comandan
ților alhțl de Mareșalul Konev 
comandantul trupelor sovietice 
din Austria.

jn orașul Viena a fost intro
dus un comandament interaliat 
compus din reprezentanții celor 
patru puteri: Uniunea Sovietică, 
Anglia, Statele Unite și Franța. 
Pentru a se coordona viața e- 
conomică din întreaga Aastrie 
s‘au permis trecerile dinir'o 
zonă în alia a dlferiților repre
zentanți ai vieții economice pen
tru a efectua schimburile nece
sare.

Partidele Comunist, Soc. 
Dem. și Popular au fost recu
noscute și lăsate să activez* în 
întreaga Austrie.

Rațiile alimentare au fost ma
jorate pentru orașul Viena. 
Hutărîrile luate printre tare șl 
instituirea Comisiei Aliate de 
Control au fost aduse la cunoș
tința Poporului Austriac, ta mod 
oficial.

T răi a Jcă 
guvernul Groza
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