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Mărind producția 
prin lupta noastră 

unită, refacem țara!

Trăiască alianța 
muncitorilor 
cu țăranii!

„Noi am încheiat cu Guvernul Sovietic o serie 
întreagă de convenții reciproc avantajoase, care vor 
ajuta încă și mai mult să consolideze prietenia și 

colaborarea dintre țările noastre"
Intervlewui acordat de dl. dr. Petru Groza unul corespondent sovietic

MOSCOVA, 13. (Radio). — îna
inte de a părăsi Moscova, d. dr. 
Petm Groza, primul ministru al Ro
mâniei, a împărtășit coresponden
tului nostru impresiile sale din vi
zita făcută In Capitala Uniunii So
vietice.

.Moscova, — a declarat dl dr. 
Groza — a lăsat asupra mea și a- 
aupra colegilor mei cea mai plă
cută -mpresie. Pe străzi, in parcuri, 
in fabrici și in uzine, în muzee, in 
teatre. In școli, In metro, pretutin
deni am observat o viață Intensă.

In auzit multe despre Uniunea 
Sovietică, dar ceeace am văzut a 
întrecut toate așteptările.

In această mare țară a muncii 
organizată colectiv, este deschis 
drumal pentru toate talentele. Ge
niul individual poate să se mani
feste Intr’adevăr fără limite. Aci 
nu este nimic uniform, standa-di- 
zat, banal: totul se manifestă In- 
tr'o individualitate și originalitate 
luminoasă, fără egal, începând cu 
gările metropolitanului, — flecare 
din ele constituind opera artistică 
■ndependendenlă a unui anumit ar
hitect, — și terminând cu ansam
blurile de cântâce și Jocuri, unde 
au fost adunate talentele populare. 
Și se prea poate ca lucrul cel mai 
admirabil constă în faptul că neli
mitata inițiativă particulară este In 
mod iscusit dirijată aci, pentru bi
nele general sl poporului și nu pen
tru îmbogățirea personală, cum se 
ote -ervă în alte țări.

Toate acestea le spun pentru a 
sublinia I psa de consistență a bâr- 
felllor răspândite in Europa, că în 
Uni mea Sovietică ar fi înăbușită 
inițiativa particulară. Șl în sânul 
poporului simplu și în cercurile gu 
veroamcntafe, pretutindeni, am ob
servat năzuința serioasă spre per- 
fe ționare, spre ridicarea nivelului 
material și cultural al tuturor stra
turilor populației. Am putut să ju
dec aceasta după numeroase și 
variate fapte La teatrul de operă 
de pildă, omul m .ncitor ocupă cele 
mai bu®e tocuri tot așa și in ce
lelalte teatre și cinematografe. Mu
zeele și bibliotecile sunt pline Eu

□’am observat asemenea fapte In 
nici o altă țară.

In apusul Europei, numai oame
nii bogați au posibilitatea să asis
te la reprezentațiile de operă, iar 
muzeele sunt vizitate mai ales de 
turiști; pe când in Uniunea Sovie
tică, după cum rs'am convins cul
tura și artele sunt accesibile celor 
mai largi pături ale poporului

La Moscova, la guvernul sovie
tic, eu și colegii mei am întâlnit o 
atmosferă de adâncă înțelegere a 
intereselor țării noastre. Tratati
vele pe care le-am dus pe diferite 
chestiuni au decurs intr’un spirit 
de sinceritate și complectă încre
dere reciprocă.

Generalissimul Stalin, care mi a 
apărut ca un părinte al unei enor
me familii, numită poporul sovietic, 
a manifestat față de noi căldură 
și atențiune**

La întrebarea corespondentului 
nostru: Cum ■ preciați Drg. rezul
tatele vizitei făcută la Moscova? 
d. Groza a răspuns:

.Sunt complect satisfăcut Noi am 
încheiat cu guvernul sovietic o se
rie întreagă de convenții reciproc 
avantajoase, care vor ajuta încă 
și mal mult să consolideze prietenia 
și colaborarea dintre țările noastre".

.Mal departe, d Petru Groan a 
expus planurile guvernului român 
în ce pr>vește înlăturarea greută
ților din țară șl în primul rând în 
chestiunea refacerii economiei mi 
nată de război.

„In industrie — a spus d. Groza 
— avem în vedere în primul rând 
înlăturarea definitivă a sabotării 
din partea cercurilor reacționare și 
a unor patroni care — fiindcă veni 
vorba - finanțează cercurile reac
ționare Aici este necesară o exe
cutare consecventă a legilor adop
tate de noi până acum. Sper că 
vom reuși aceasta, în viitorul cel 
mai apropiat

In agricultură, guvernul duce o 
politică de largă ajutorare a țără- 
nlmei Creiem în întreaga țară o 
rățea de stațiuni pentru închirierea 
de mașini, stațiuni înzestrate cu 
tractoare, semănătoare, treerătoare 
șl alte mașini agricole Aceste sta

țiuni vor închiria cu preț eftin ță
ranilor majni și utilaj și vor ajuta 
astfel la buna prelucrare a pămân
tului. Câteva stațiuni de acest fel 
au început de acum să funcționeze 
și țăranii sunt extrem de mulțumiți 
de ele

Actualul gL vern român — a de
clarat in îneheere d. Dr. Petru Gro
za — este un guvern de concen
trare a forțelor democratice ale 
țării. Guvernul simte la fiecare pas 
c? este sprijinit de majoritatea co
vârșitoare a populației românești

Marea adunare populară a Frontului 
Național Democrat ia Deva > 

pentru desbaterea rezultatelor obținute la Moscova

/mi diat după ce s'a aflat de 
sosirea delegației române de ia 
Moscova și de rezultatele ex
cepționale obținute de aceasta 
populația regionalei noastre a 
conttnuat seria demonstrațiilor 
șt adunărilor începute după co
municatul guv din 24 Aug 1945.

Ședințe extraordinare de par
tid au fost convocate pentru a 
desbate tmpreună rezultatele ob
ținute, adunări publice pentru 
popularizarea șl aducere ia cuno- 
știința întregei populații din a- 
ceastă țară au fost convocate 
de F.N.D. Ajutorul acordat de 
Uniunea Sovietică poporului ro
mân, in fruntea căreia se află 
guv. dr. P Groza atunci când 
era amenințat in înțelesul In 
treg al cuvântului cu foamea a 
electrizat massele șl a manifestat 
un nou val de hotărtre și de în
credere In viitorul poporului ro
mân și în prietenia veșnică tu 
Uninunia Sovietică.

Guvernul poporului, care adus 
aceste tratative cu atâta succes, 
guvernul care conduce țara 
noastră din victorie in victorie 
este susținut de massele largi 
populare cu toată hotărtrea, ca 
toată încrederea.

și din acest motiv este atât de 
trainic.

De îndată ce vom rezolva pro
blemele cele mai urgente, vom În
cepe pregătirile pentru alegerile 
parlamentare pe baza votului uni
versal, direct și secret.

Atunci, întreaga omenire se va 
convinge că simpatiile poporului 
român sunt de partea guvernului 
de concentrare democratică ce rea
lizează în mod consecvent refor
mele democratice*.

Ultimele rezultate obținute la Mo
scova sunt unele din rezultatele 
excepționale obținute de guver
nul Dr. P. Groza dela 6 Mar
tie a. c.

La chemarea F. N. D. din 
Deva s’a ținut, sâmbăta 14 Sept, 
a. c. marea Adunarea Populară în 
sala cinematografului 9Progre
sul0. Sala frumos împodobită 
cu steaguri roșii și naționale 
cu portretele Generallssimului 
Stalin alăturea eârula au fost 
puse portretele primului minis
tru Dr. P. Groza s’a umplut cu 
cetățenii care au venit să audă 
din gura oratorilor amănunțit 
fiecare rezultat în parte pentru 
a-și putea manifesta prin ap
lauze recunoștința General issi- 
muiui Slaiin și guvernului ro
mân în frunte cu dr. P. Groza.

Adunarea populară a fost 
deschisă de prefectul județului, 
dr. Augustin Almășan, care în 
cuvinte vibrante a arătat atașa
mentul nostru față de guvern șl 
a înfierat cu toată hotărtrea 
Încercările reacționare de a a- 
duce din nou țara spre margi
nea piâpaștiei.

Au urmat apoi pe rând re- 
<ContlMnr« In pag. 4-a)
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PLUGARULUI!Apelul Comitetului Central 
^al Apărării Patriotice

CETĂȚENI,
Piacâra nimicitoare a războiului a pricinuit țârii și poporului nostru răni 

adânc și dureroase.
Zeci de mii de copii rămași pe drumuri, schllc d ți de mine, pradă foa

metei șl molimelor. Văduve nenumărate împovărate de durere, fără sprjin, cu 
lipsuri și nevoi, luptă din greu cu mizeria.

Deporiații, victime ale teroare! bestiale hltleriste se reîntorc din lagărele 
morții, extenuați, goi, cu sînătatea sdruncinată, fără cămin și fără avut.

Invalizii, eroii luptei pentru libertate și îr dependența noastră, sau victime 
ale unul răzbîi'i nelegiuit, se sbat în grele nevoi, din cauza Infirmității lor.

CETĂȚENI,
Guvernul de largă concentrare democratică face eforturi uriașe pentru a 

șterge urmele nehste ale războiului, pentru refacerea și reconstrucția țării.
Guvernul Groza, adus de popor la cârma țării, asigură pentru fiecare 

cetățean pos bidtatea de a duce o muncă constructivă pentru binele întregu
lui popor.

Să dăm cu tot elanul, cu tot avântul munca noastră, capacitatea, piice- 
perea și energia noastră pentru lecuirea rănilor lăsate în urmă de valul 
bestialității huleriste care atrecut și peste țara noastră.

CETĂȚENI,
Apărarea Patriotică vă cheamă oe toți la acțiunea în campania du61 sub 

lozinca „Totul Dentru lecuirea rănilor de război' în cadrul căreia se v< 
deschide la 1 Octombrie „Luna invalizilor, văduvelor, orfanilor și deportaților.“

Invalizii, văduvele, orfanii și deportați! trebuie să s mtă că, acum când 
războiul a luat sfârșit, sacrificiul lor n’a fost zadarnic că venim alături de 
dânșii.

In această lună toț: cetățenii, dela sate șl orașe, militarii, preoții, învă
țătorii sunt chemați să participe la alinarea șl tămăduirea rănilor și suferințe
lor pricinuite de războiu.

In această lună apelăm la sprijinul tuturor organizațiilor d mocratlce și 
patriotice, tuturor asociațiilor si societăților de asistență pentru a Intensifica 
și coordona efortul de ajutorare a victimelor fascismului și războiului.

Apărarea Patriotică își îndreaptă cb'marea ei și către invalizi, văduve, 
orfani și deportați ca și dânșii să se alăture acțiunii devenind elemente active 
pentru solidarizarea întregului popor in munca șl li pta pentru lecuirea rănilor 
războiului.

INVALIZI, șt voi vă puteți ajuta 1
Organizațl-vă și participați activ la acțiunile APĂRĂRII PATRIOTICE. 

Multe din nevoile și suferințele voastre pot fl astfel alinate.
VĂDUVE și ORFANI, veniți alături de Apărarea Patriotice și încadrân- 

du-vâ în munca de refacere a țării, veți putea învinge greutățile și lipsurile 
voastre.

DEPORTAȚI, revenind ca cetățeri I beri în patria voastră liberă șl democ
ratică, tncadrați-vă în munca constructivă pentTU vindecarea rănilor războiu
lui și refacerea țării.

CETĂȚENI,
Ventțl cu toții alături de Apărarea Patriotică în Bprijinul victimelor fas

cismului și războiului
Dați d(n tot sufletul, din munca voastră, din banul vostru pentru acei cari 

au suferit și s’au sacrificat pentru făurirea libertății și Independenta țării noastre
Dați .TOTUL PENTRU LECUIREA RĂNILOR RĂZBOIULUI*.

Comitetul Central al ApârU^ll Patriotice

Ini in de palmele tale trudite și 
pline de bătături să citim și noi 
poezia muncii, să ne pătrundă 
și pe noi fiorul ei In palmele 
tale ea este scrisă cu literele pe 
care truda le-a săpat zi de zi.

Azi ești stăpânul pământului 
pe care-l lucrezi. Zorii albi ai 
zilei te găsesc ca plugul în 
brazda De care o răstorni. Să- i 
dai vieață să rodească Plugar, 
cât de ned^eptă a fost soarta 
ta încilntel Fie al pământul să 
dea rod și culegeau alții ceeace 
tu samănai cu sudoarea frunții 
tale brăzdată de nevoi Plugar, azi 
ai tău este pământul! Fii vred
nic de măreția visului ce ți s’a 
împlinit, convins deaptiruri că 
dreptatea ce țls'afăcut o datorezi 
unui guvern ca adevărat democrat, 
guvernului Dr. Petru Graza.

Lasă ochii tăi peste întinsul

țârii. Pământul e rodnic daci 
brațele tale harnice îl vor îm
brățișa cu munca lor. Muncește-1 
pentrucă azi este al tău ! Nici-o 
palmă de pământ neînsămânțată 
— este îndemnul care să te ur
mărească de-alungul ogorului ce-l 
lucrezi.

Suntem în prag de toamnă. 
Se încep arăturile și semănătu 
rlle acestui sezon. In primăvară 
tnsâmânțările au întârziat cu 
două luni, sabotate în mod cri
minal de guvernele de dinainte 
de 6 Martie. Acum să pornim 
și^mai hotărît la lupta pentru 
refacerea economică a țării 
și desăvârșire a ref o-mei agrare

Azi munca o depunem cu mai 
multă râvnă 
mâine le vor 
muncit și-au 
li se cuvine.

căci roadele de 
aduna cei ce-au 
semănat, căci lor 

Ana Valeria Spoit

.Adunarea tineretului progresist, secția Vulcan
V

I

In zilele trecute a avut loc o 
mare adunare a tineretului prog
resist din secția Vulcani.

Seria cuvântărilor o deschide 
președintele organizației Depaul 
arătând realizările frumoase ale 
Tineretului Progresist până în pre
zent :

1. 35 de tineri in frunte cu 
Clej Ioan și Adam Vlorel au in
trat în mină pentru mărirea pro
ducției.

2. O echipă de Valei-Ball, de 
box, de popicărie și una de pim- 
pong.

Prietenul Jurca Victor citește

cuvântul prietenul Pitirii, vor- 
despre situația economică a 
noastre, despre refacerea ță-

circulara primită dela comitetul 
județean în vederea pregătirii pen
tru congresul Tineretului Progre
sist.

Ia 
bind 
țării
rii și sprijinirea guvernului.

Vorbește apoi prietenul Covaci 
Pius și expune situația tineretului 
din România și situația tineretului 
mondial. Amintește tinerilor de 
congresul din România și Congre
sul Mondial care se va ține la 
Londra.

i Dela Tineretul Progresist Deva
Comitetul de inițiativă al orga

nizației Tineretului 
județul Hunedoara 
conferință 
care se va 
Prefecturii, 
a. c. orele

progresist din 
anunță prima 

a
sala

publică 
ține în
Duminecă, 22 Sept.
8 30.

tineretului 
festivă a

La aceasta conferință vor par
ticipa delegații ai tineretului prog
resist din întregul județ când se 
va alege și comitetul județean.

Tineretul este rugat a participa 
în număr cât mai mare.

Tineretul progresist

Bucureșci s’au 
mare în localul

Nicolae a vorbit

rea comitetului luân iu-și totodată 
angajamentul de-a lupta pentru în
ființarea cooperativei și strângerea 
acțlun’lor într’un timp cât ;mai 
scurt.

/ Adunarea populară
In comuna Bucureșci, plasa Brad

In ziua de 9 Sept. 1945 locui
torii din comuna 
adunat în număr 
șcralei primare.

Tov. Roncea
despre importanța înființării coope
rativei, o puternică armă de luptă 
^mpotriva speculei, citind totodată 
si statutul cooperativelor.

Locuitorii dornici de a înființa 
cooperativa au și trecut la alege-

Trăiască Federația 
Sindical*  

Internaflonală

Uniunea Patrioților Organizația Deva
Uniunea Patrioților, Organizația 

Deva, Invită pe această cale On. 
Public, să ia parte la Ședința Fes
tivă pentru comemorarea marelui 
om politic și luptător, Mihail Ko- 
gălniceanu, ce va avea loc în sila 
Teatrului Comunal, Miercuri 19 
Septemvrie a. c. ora 18 cu urmă
torul program:

I. Cuvânt de deschidere, lancu
Gh. Todoran.

2. Dicursul festiv, Prof Nicolae 
Lupșor.

3. Solo de vioară, executat de 
Prof: Nic. Avram

4. „Către Țărani 
Maikovschl, recitire 
mășan Aneta.

5. Solo de vioară, 
Prof. Nic. Avram.

Intrarea liberă.

Comitetul

poezle de 
de D ra Al-

executat de

U. P. Deva
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-== UZINE-FABRICI-MINE ==-
Conferința sindicală iud. la Deva

Telegramele trimise Primului Ministru» 
șl congresului InternaționalC. G. M.

Duminică a avut loc la Deva o con
ferință sindicală la care au luat parte 
delegații comisiilor sindicale ji sindi
catelor din întregul județ, având ca 
scop coordonară muncii sindicale și 
dis otarea problemelor mai importante 
pentru a hotărî cele mai bune soluții.

Ședința a fost deschisă Je tovarășul 
KGkftsy care propune un prezidium 
de oaoare format din: 1. Comisia de 
organizare a Conferinței Internaționale 
dei? Londra și 2. Conducătorii Confe
derației Generale a Muncii. Prezidiu- 
mul activ este ales din următorii dele
gați : tor. Ardelean din Petroșeni, Un- 
gureanu din Lonea, Sulea din Vulcan, 
Sjucicl din partea CFR. Petroșeni (Li
vezi ii), Sentea Alexandru din Brad, 
Rn cea din Crișclor, Malea din Simeria, 
BudM din Orăștle șl biroul comisiei 
locale sindicale Deva. După ce citește 
ordicea de zi tov. Kdkbssy dă cuvân
tul tor. Balica Mihai, delegat la con
fer'", ța mondială sindicală dela Paris, 
care aduce salutul C.O.M.

In Februarie, spune tov. BaHca, s’a 
înf iațat comisia de organizare a sin
dicatelor internaționale pentru a orga
niza tongresul care se va ține la 28 
Septemvrie la Paris.

Acest congres va uni toate forțele 
sindicale mondiale într'o singură orga
nizație, punând bazele unei noi Fede
rații Sindicale Internaționale, a cărui 
meniri va fi în primul rând să împie
dice prin solidarizarea internațională 
Izbucnirea unul nou război mondial, 
iar în al doilea îmbunătățirea condl- 
țiwrilor de muncă șl de traiu ale popoa
relor din toate țările printr’o repartiție 
echitabilă a materiilor prime.

Tov. Mlhalcea a făcut o expunere 
amănunțită asupra regulamentelor de 
funcționare a comisiilor locale șl a co
mitetelor de fabrică. Acolo unde comi
tetele de fabrică au înțeles și și-au 
îndeplinit menirea, cum sunt cele din 
Valea-jiulul, au reușit să mobilizeze 
nu numai întreaga clasă muncit >are ci 
toate categoriile de cetățeni în lupta 
de ridicare a producției.

Tov. Schmit a vorbit despre legisla
ția muncitorească și instituțiile puse în 
serviciul salariaților cum sunt Camera 
de Muncă, Inspectoratele Muncii șl 
Asigurările Sociale. In legătură cu a- 
aceasta tov Ardelean propune că pe 
lângă flecare comisie locală să funcțio
neze așa ca pe lângă C. Q. M o co
misie de legislație care să studieze le
gile și să propue schimbări pentru cele 
al căror spirit nu mai corespunde.

Refacerea țării problema 
cea mai importantă.

Problema cea mai Importantă care 
s’a discutat a fost in legătură cu re
facerea ecdhomică a țării, asupra că
reia tov. Pârvu a făcut o expunere, în
cepând cu o scurtă recapitulare a eve
nimentelor care au procedat veni,eî la 
cârma țării a guvernului de largă con

centrare democratică, în frunte cu Dr. 
Petre Groza. La venirea la conducerea 
țării guvernul a găsit economia distrusă 
refacerea fiind împiedecată de lipsa de 
mărfuri, Insuficiența mijloacelor de tia6- 
port șl recolta compromisă. 'Iov. Pârvu 
expune după aceea înfăptuirile regio
nalei dela venirea guvernului la cârma 
țării.

La C. F. R. Simeria s’a lucrat la re
facerea rețelei de comunicații, s’a luc
rat la reparația generală a locomotive
lor, 10 reparații mici, 350 vagoane cu 
reparații periodice și 350 cu reparații 
curente. Succesul acestei munci rea
lizate se datorește în primul rând co
laborării strânse între tehnicieni și 
muncitori.

Realizările minerilor din Va- 
lea-Jiului stârnesc entuzias
mul întregei adunări sindi
cale.

Eroismul minerilor care în ciuda 
condițiilor grele de muncă și traiu au 
știut să atingă toate forțele constructive, 
preoți medici, ingineri, funcționari, ță
rani, nu numai din regiune dar chiar 
șl din țara Hațegului, a stăruit acla
mațiile asistenței. Deosebit de ipzesio- 
nate au fost realizările făcute de echi
pele de voluntari la Petrila, care au 
scos într’o singură noapte, în 11 Aug. 
600 vagonete în mina Gheorghiu-Dej. 
Bchipe noi continuă să se formeze, 
toate localitățile, Eupeni, Aninoasa, 
Lonea, Petrila fiind angajate în între
cerile patriotice, în care se evidențiază 
mereu altă localitate constituind un 
exemplu unic în Istoria muncitorimii 
românești.

Sabotarea acestei munci patriotice ®e 
servesc de pildă pentru întreaga țară 
este o crimă pentru care direcțiunea 
societății. în frunte cu administratorul 
Bujoi vor trebui să răspundă.

Deosebit de călduros a fost primit 
raportul tov. Boticl care a expus mun
ca echipelor de voluntari ai C.F.R.-ului 
Livezeni care au încărcat 56 vagoane 
de lemne în orele suplimentare pentru 
tov. Ceferiști din București și au lucrat 
ore suplimentare pentru grăbirea exe
cutării lucrărilor la care a luat parte 
întreg personalul in frunte cu tovarășul 
insp. ing. Florescu.

Vorbind mai departe de situația ce
lorlalte regiuni tov. Pârvu arată că ex 
ploatările de cărbune dfrj Valea Mure

Sau expediat cu aprobarea unanimă plinădeentuzlasm, telegrame, Președinției 
Consiliului de Miniștri, Confederație! Generale a Muncii din România Isl Lega
ției Franceze din București.

Telegrama adresată Președinției Consiliului 
de Miniștri

Reprezentanții Comisiilor Locale și Sindicatelor Muncitorești ^din 
județul Hunedoara întruniți în conferință Internă reprezentând un nu
măr de cca. 50.000 muncitori sindicalizați, salută cu bucurie extraor
dinarele succese obținute de dekgația Guvernului la Moscova asigu- 
rându-l de concursul nemărginit al muncitorilor hunedoreni în lupta de 
stârpire a ultimelor rămășițe fasciste-hitlcriște, de reacționarii din tară 
și declară că vor sprijini cu toate forjele munca de refacere a țării.

șului urinează ca importanță după cele 
din Valea Jiului. La Țebea și la Teiiuc 
muncitorii au luat exemplu dela tova
rășii din V.-Jiului formând echipe de 
voluntari pentru mărirea producției.

Dessemeni la Uzinele Hunedoara și 
Cătan cu tortă lipsa de materii prime 
s’a reușit în sectoarele unde se lucrează 
să se ridice producția și sunt perspec
tive noi în urma acordurilor comerciale 
cu U. S.

Problema transformării industriei de 
război în industrie de pace se pune la 
fabricile Astra și la uzinele metalurgice 
Copșa Mică Cugir.

In regiunea auriferă Brad-Crișcior- 
Săcărâmb producția a scăzut din cauza 
sabotajului sistematic organizat de Di
recțiunea generaiă a Soc. Mica, în frunte 
cu Ionel Pop și Glgurtu.

In încheere tov. Pârvu vorbește des
pre sarcinele Sindicatelor în legătură 
cu refacerea economică. Necesitatea în
ființării la fiecare întreprindere a comi
tetelor de producție, formată din cei 
mat buni muncitori, technicieni, ingi
neri și chiar cei mai buni din adminis
trație pentru soluționarea tuturor pro
blemelor în legătură cu ridicarea pro
ducției. Organizarea și Înmulțirea echi
pelor de șoc și a echipelor de volun
tari, consfătuiri între fruntașii echipelor 
de șoc, organizarea valorificării bogă
țiilor neexploatate, salarizarea în acord 
și premii de încurajare, dezvoltarea ini
țiativei șl simțului de răspundere, de
mascarea sabotorilor economici, suot 
sarcini la îndeplinirea cărora ‘ Sindica
tele sunt chemate aă vegheze în Inte
resul refacerii economice.

La ultimul punct din ordinea de zi 
tov. Ilie Gheorghe a vorbit despre cam
pania însămâuțărilor de toamnă, după 
care a urmat consfătuiri cm delegații 
din Hunedoara, Călan, Cugir, Petroșani 
pentru discutarea modalităților de fa
bricare și reparare a^uneltelor agricole 
necesare.

Adunarea a luat sfârșit într’o atmos
feră entuziastă de solidarizare cu gu
vernul poporului, Dr. P. Groza al că
rui ultim succes, marcat prin rezultatele 
peste orice aștepta-e aduse de delega
ția întoarsă dela Moscova, a fost evi
dențiat în cursul cuvântărilor.

Mihail Kogălniceanu
Dela nașterea lui M. Kogălni- 

ceanu, marele scriitor, orator și om 
politic al generației din 1848, se 
împlinesc 128 de ani.

Uniunea Patrioților a luat ini
țiativa să comemoreaze această 
dată, căci M. Kogălniceanu este 
actual și astăzi.

Inima lui a vibrat în primul rând 
pentru țigani: „pentru acest neno
rocit popor, sclav în țara mea, în 
sânul Europei civilizate și tratat 
ca lucru, prin însăși legile țării 
noastre".

Povățuit de spiritul vremii, de 
legile omenirii, împreună cu alții 
întreprinde o acțiune pentru a 
spăla țara sa de rușinea sclaviei. 
Căci nici indivizii, nici popoarele, 
chiar dacă e vorba de țigani, nu 
pot trăi in robie.

Dar lupta mare, după desființa
rea sclaviei negre, a dus o Kogăl
niceanu pentru desființarea sclaviei 
albe.

Deși, după legile vechi ale țării 
fiecare român putea deveni boier, 
totuși cu timpul s’a creiat și în 
țara noastră o aristocrație „sui 
generis", care imita cu fidelitate 
nobilimea altor țări. Ocârmuirea 
țării se încredința numai unui nu
măr restrâns de familii

Mihail Kogălniceanu citează un 
singur caz, când în Muntenia, un 
Vilara, fiu de simplu negustor, a 
putut străbate incinta de fier a 
aristocrației, și să ajungă Vistier 
mare.

lată dece, data de 29 Octom- 
vrie 1857, când s’a proclamat și 
în România desființarea privilegiilor 
de naștere și de castă, este o zi 
istorică.

După lovitura de moarte data 
privilegiilor boierești, mai era încă 
o mare reformă de făcut:

Improp’etărirea țăranilor pe 
pământurile muncite de ei
El voia în Românis brațe libere 

și proprietate liberă. După multe 
lupte, cu peripeții tragice, la 14 
Aug, 1864, reacțiunea de atunci 
a fost învinsă și ziua mult dorită 
de țărani, în fine a sosit.

In proclamația către țărani, Cuza 
Vodă a putut scrie aceste rânduri: 
„De astăzi voi sunteți stăpâni pe 
brajele voastre; voi aveți o părti
cică de pământ, proprietate și mo
șia voastră °.

Acesta a fost Mihail Kogălnice
anu : un îndrăgostit până la extaz 
pentru ce este frumos și mare în 
viața omului. Lupta penî.u liber
tatea popoarelor, lupta pentru ega
litatea de drept a tuturor catego
riilor sociale și lupta pentru a da 
țăranilor baza lor de existență fi
rească, au fost elementele carac
teristice ale democrației, de atunci, 
și sunt noîele dominante în con
cepția democrației actuale.

U. P.
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-= ULTIMELE ȘTIRI =
Discursul tov. Ministru Uicrefiu Pătrășianu 

cu ocazia deschiderii noului an judecătoresc
La curtea de Apel Secția I-a 

s’a desfășurat Sâmbătă 10 Sep
tembrie, Solemnitatea deschiderii 
noului an judecătoresc. Cu acest 
prilej d-l Ministru a Justiției Lucre- 
țiu Pătrășcanu a rostit o cuvân
tare din care desprindem urmă
toarele :

.Rămășițele trecutului nu au fost 
Încă lichidate. Am făcut intr’ade- 
văr, epurația magistraturei dar 
aș fi naiv să cred că prin aceasta 
am încheiat problema. Iată de 
pildă la combaterea speculei, ca 
răspuns la toate Îndemnurile și 
chemările mele sau îndreptat în
trucâtva lucrurile dar prea puțin. 
N’am văzut acea cotitură hotărî- 
toare de masivă Înregimentare a 
magistraturei în aceste mișcări dar 
aceasta este de imediată necesitate, 
ceea ce până la urmă vom ști s’o 
Impunem. Am făcut și In corpul 
avocaților o epurație destul de 
adâncă dar nu aci a fos problema. 
Vă voia da două cazuri concrete: 
1. Am avut procesul criminalilor 
de război. Mai puțin decât oricare 
voiu nega dreptul oricărui criminal 
de a avea un apărător dar din a- 
ceastă situație până la acea con
centrare masivă a avocaților de a 
pleda , în procesul criminalilor de 
război, trebue să recunoaștem că 
este o mică distanță. Al doilea 
caz: S’a judecat acum câteva zile 
procesul câtorva tineri la Curtea 
Mațială. Aceștia deși nu reprezintă 
nimic, totuși la Curtea Marțială 
s’au înscris la acest proces 73 a- 
vocați. Nu este întâmplător. Epu
rația nici a?ci nu a tranșat pro
blema* *.

Poporului pentru Afacerile Streine 
al U. R. S. S. a primit la Ambasada 
Sovietieă pe d. Byrnes Secretarul 
de Stat pentru Departamental Ex
ternelor al U.S.A.
• In cadrul desbaterilor confe

rinței Miniștrilor de Externe privi
tor la încheerea tratatului de pace 
cu Italia, chestiunea colonrdor ita
liene a fost dată în studiul comi
siei de experți de pe lângă con
ferință.
• Delegația Jugoslavă în frunte 

cu d. Cardel Vice-președ. ConsAkihii 
de Miniștri a sosit la Londra. Din 
delegație fac parte și trimișii Jn- 
goslaviei la Washington șt Londra. 
Deasemenea a mai sosit ta Londra 
și delegația Italiană în frunte ctc 
De Gasperi Ministru de Externe.
• D. Dr. Song Premierul Chinez a 

sosit la Londra unde a fost primit 
în audiență de d. Atlee.
• New-York. Ministrul de Exter

ne al Guvernului Spaniol din Mexic 
a cerut Consiliului Miniștrilor de Ex
terne ca Guvernul Spaniol din exil 
tn frunte cu Girai să fie reeimoscut 
ca singurul guvern reprezentativ al 
Spaniei.
• Paris D. Dr. Song Primul Mi

nistru Chinez va sosi Miercuri în 
Paris unde va avea intervederi cu 
Generalul de Gaulle. Se va discuta 
situația Indo-Chinei franceze.
• Praga Ministrul de Externe al 

Ceho-Slovaciei a declarat ia Bra
tislava că speră că divergențele 
privitoare la teritorii, existente în
tre Polonia și Ceho-Slovaeia, vor 
fi lichidate la Conferința Miniștri
lor de Externe.

D-l Ministru Lucrețiu Pătrăș
canu a vorbit apoi despre munca 
depusă în organizarea magistrați-

Marea adunare oopulară a Frontului Național 
Democrat la Deva

Urmare din pag. l-a 

prezentanții diferitelor categorii 
soc la. e. Tovarășul Deac hilTu 
din partea muncitorilor manuali, 
S orei Ioan, secretarul jud. ai 
„F ontului Plugarilor0, din par
tea țăranilor care a adus asi
gur ar a ă acest guvern dacă 
trebue va fi apărat cu ori ce 
pr- ț de țărănimea română tov. 
Ghifă llte din partea intelectua 
Iilor.

Au luat apoi cuvântul prie
tena Șolt Valeria, d>n partea 
f> meilor și a tineretului și Joc 
Ladlslau din partea moghia- 
'llor din localitate după care tov. 
Stoica tosif, secretariatul regio
nalei .Valea-fiului0 a P C. R. 

lor în sindicate. D-l Ministru Lu
crețiu Pătrășcanu a ridicat in sfâr
șit, chestiunea salarizării. „In fața 
reprezentanților sindicatelor care 
au fost la mine din partea ma- 
gistraților și din partea funcționa
rilor, am arătat greutățile care ne 
stau în față. Sunt într’adevăr greu
tăți. Dar tocmai în timpul greută
ților se dovedește viabilitatea or
ganismului de Stat, a organizațiilor 
și oamenilor. In momentul de față

Șomajul continuă să crească 
în America

* New-lork. Industriile ameri
cane continuă să sufere turburări. 
Până in prezent au declarat greva 
218 000 lucrători. Ei au cerut ma
jorarea salariilor cu 30 la sutâ.La 
Uzinele Ford situația ecte stațio
nară, numărul șomerilor la aceste 
uzine fiind de 50 000 oameni. Pre
ședintele Truman și-a întrerupt că
lătoria de pe Missuri și s’a intors 
pentru a discuta ce să se dea de 
lucru celor 8.000.000 șomeri rămași 
in urma încetării lucrului în indus
triile de răzbai șl celor 3,000.000 
demobilizați. Unele ziare americane 
afirmă că grevele s’ar datora acu-

Nimeni nu poate fi concediat și 
nici să părăsească serviciul 

Comunicatul ministerului Muncii

Ministerul Muncii aduce din nou 
la cunoștința tuturor întreprinderi
lor comerciale și tuturor salariați-

(i făcut o largă expune e a 
evenimentelor care au prece
dat guvernul dr. Petru Groza șl 
rezultatele ebțlnute de acesta de 
la 6 Martie până în prezent, fie
care rezultat arătat fiind sub
liniat de asist -nță cu vii aplauze.

In continuare tov Stoi :a lo- 
slf a scos îri evidență tr ptac (in
dusă de partidul comunist până 
ce s’a ajuns la c ceeste rezultate.

La sfârșit publicul, a făcut o 
caldă manifestație guvernului 
de largă concentrare democra
tică. Dr. Petra Groza, guvernu
lui care într’un timp record a 
obținut rezultate hotăriloare 
pentru desvoltarea poporului ro
mân.

vin dela Consiliul de Miniștri în 
care s’au studiat probleme vaste 
ca necesitatea revizuirii salariilor 
funcționarilor și magistraților. Dar 
de aci să nu ne închipuim că cu 
aceasta rezolvăm problema Și 
această mărire nu va reprezenta 
decât un mic aport dacă nu vom 
preveni printr’un efoit colectiv să 
tranșăm celelalte probleme privind 
viața economică și financiară care 
se pune azi".

mutării revendicărilor din timpul 
războiului. Se semnalează mai multe 
cazuri în industriile importante. 
Statisticele arată un adevărat șo
maj dacă grevele și crizele continuă.

r> ȘTIRI SCURTE
• Londra. In Japonia, cu excep

ția a 17 persoane, toți criminalii 
de război au fost arestați în urma 
ordinului Generalului Mac Arthur.

A Londra. D. Molotov, Comisarul

lor, că nici o concediere și nici o 
părăsire de lucru — indiferent de 
motiv—nu se poate face fără apro
barea prealabilă a ministerului 
muncii

Contravenienții vor fi trimiși în 
judecată pentru crimă de sabotaj 
pedepsindu-se cu închisoare dela 
5—25 ani, conform art. 31 din 
Decretul Lege asupra regimului 
muncii în timp de războiu.

La încheerea angajamentelor de 
muncă, se va ține seama atât de 
către Ministerul Muncii, cât și de 
patroni, de respectarea normelor 
mai sus prevăzute pentru desface
rea vechilor contracte de muncă.

Osebit de aceasta, pvtrivit de
ciziei ministeriale Nr. 1601 | 1945 
dată pe temeiul legii Nr. 511 | 945, 
salariații care au părăsit serviciile 
lor fârâ respectarea prevederilor 
de mal sus, nu vor putea fi pla
sați sau angajați la alte întreprin
derii.

Ministerul Muncii, a dat dispo 
zițiuni organelor în subordine, 
pentru stricta aplicare a acestor 
norme.

Prelungirea 
înscrierilor la școlile 

secundare
Ministerul Educației Naționale a 

hotărțt că înscrierile în clasa î-a 
se prelungesc până la 25 Septem
vrie, fiecare director de școală 
fiind obligat a primi înscrierile con
form instrucțiunilor date anterior. 
Elevii care nu vor avea ioc în 
clasele ce se vor înființa la școh'le 
respective vor fi repartizați la alte 
școli, chiar primare, după criteriile 
școlilor secundare.

La aceste clase vor preda lecții 
aceiaș profesori. Clasele formate 
la școlile primare țin de școala 
secundară cea mai apropiată. La 
liceele teoretice au preferință cei 
dela țară.

Hunedoara Devi B42—tVW


