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Garanția unei pașnice conviețuiri Valea-Jiuiui lagărul Muncii constructive ți al Democrației consiituc 
obiectul principal a! sabotajului sistematic șl multilateral al rea<VMnli

între popoarele conlocuitoare
Cetind din obligare profe

sională fițuica manistă „Tribuna 
Transilvaniei- care lmproșc3 aeînce- 

tat cu noroi în populația conlo
cuitoare maghiară și îndeamnă 
la ură șovină, mi-a venit în 
minfc o scenă petrecută cu 
vre-o 14 — 15 ani în urmă, a) 
cărei martor ocular am fost.

Consider această întâmplare 
deosebit de semnificativă deoa
rece ne arată că atunci <ța și a- 
cum, partidele „istorice” du
ceau aceeaș politică de ură și 
învrăjbire între naționalitățile 
conlocuitoare.

Călătoream într’un accelerat 
de pe linia Timițoara-București. 
In compartiment cu tninc se mai 
aflau trei vlăjgani, a căror ocu
pație n’aș putca-o preciza. Lj 
Piatra-Olt, s'a mai urcat un sol 
dat cu o ladă în spinare, care 
văzând că în compartimentul no 
stru mai sunt locuri neocupate, 
c'a așezat timid pe un capăt 
de bancă. Nu s’ar fi întâmplat 
nimic deosebit dacii cei trei dru
meți din compartiment n’ar fi 
intrat în vorbă cu ostașul. Dar 
după primul schimb de cuvinte 
văzându-1 că nu știe bine romă 
nește s’au repezit ca lupii a- 
supra lui. După ce i-au adminl 
strat o bătae zdravănă l-au îm 
brâncit afară mototol, trârrtin- 
du-i și lada în cap care s’a des 
Lcut, cele câteva boarfe, ca
re se aflau în ea, împrăștiindu- 
se prin vagon.

In fruntea guvernului, se a- 
fia atunci „Marele Român” lu- 
liu Maniu. Cel bătut în tren c- 
ra o biată cătană de prin regiu
nea Sibiului, care se înapoia la 
regiment în București dintr’o 
scurtă permisie pe care și-o fă 
cuse mai’ mult pe tren.

Eram corpii pea tunci dar fap 
tul m’a indignat profund. N’am 
mai putut suporta atmosfera 
proaspăt creiată în comparti
ment unde cei trei se lăfăiau 
și am eșit afară pe coridor.

Multe zile, gândul mi-a stat 
numai Ia această întâmplare pâ
nă când într'o zi am povestit-o 
unui prieten mal în vârstă. A- 
oesta, m’a luat în râs demon- 
strându-mi naivitatea. — „Păi, 
imi apunea el, asemenea în
tâmplări sunt foarte dese și cu 
evreii, cu basarabienli șl cu ori
care nație streină din țara ro
mânească. Trebue să ne facă 
loc

Nu l-am' mai ascultat. I) mi 
rosisem. Era șovinistl Suferea 
de aceeaș boală de care sufe 
rtau cei trei huligani din tren.

De teamă să nu pățesc Ta fel 
și cu alții n’am mai povestit în
tâmplarea la nimeni. De fapt 
nu era ceva nou.

f-aptele tiu suportă nici un 
comentariu. Așa era pe vremea 
aceea.

Lozinca: „România a româ- 
mânilor” care ș’i astăzi mai e- 
ste fluturată de unii dar cu oa
recare teamă, lansată de cirațciî 
lui Maniu, făcea furori în ma- 
ssele de ignoranți. In felul a- 
cesta căuta Maniu să canaJizezc 
nemulțumirile poporujui, îndrep 
tându-le împotriva naționalități 
lor conlocuitoare. •

Toții românii cu puțină jude
cată care a\i crezut pentru mo
ment într’o astfel de politică 
și-au dat rn<i târziu scaiula că 
s’au înșelat și că Iozînfcjm a (fost 
demagogie deșartă, 
p Și-au dat scama

că au fost înșelați, atunci când 
iu văzut că bancherii români se 
înțeleg foarte bine cu bancherii 
unguri sau evrei și asmut îrtfun- 
citorii români contra muncito
rilor maghiari, că moșierii to-

Cortlnoare In pag 2-a

Rezultatele obținute de către delegația română la conferința Păcii

Declarațiile făcute de tov. Gh. Gheorghiu-Dej
Secretarul General al P. C. R. ziarului „Graiul Rou“

BUCUREȘTI. (Agerpres) - 
Tov. Oh. Gheorghiu Dej mini
strul comunicațiilor într'un în- 
terviev acordat ziarului Graiul 
Nou organul Direcțiunii Politice 
a grupului de titupe ale Arma
tei Roșii a spus următoarele la 
întrebarea:

Care au fost rezultatele ob
ținute de către delegația româ
nă la Conferința Păcii ?

In primul rând, revendica
rea principală a României, adi
că recunoașterea Ardealului în 
întregime a fost satisfăcută. 
Hotărîrea celor patru Miniștri 
de Externe a fost adoptată și 
de Conferința 'de Pace.

Obiecțiunile României âȘupra 
clauzelor militare au fost dca- 
semenea adoptate.

In obținerea ațcestor rezul
tate de mare Importanță pentru 
țara noastră, delegația sovieti
că ne-a sprijinit din toate pute
rile, făcând ca Conferința să 
adopte, în problemele arătate 
hotărlri corespunzătoare intere
selor și drepturilor României.

(are es‘? situația economică din Valea-Jiulul
Un inlerview acordat ziarului nostru de tov. Nadaș 

administratorul general al Societății Petroșeni
Cu ocazia Instalării noului director principal al societății Fe- 

itoșenl, redactorul ziarului nostru l'a rugit pe tov. Nadaș, admi
nistratorul gsntral al Soe. să lămurească unele din p oblemele cele 
mal importante ale Vdll Jiului. D ta a binevoit să răspundă urmă
toare e la tntrebăriie puse:

— Care sjunt cauzelp reale 
care au dus la lipsurile a|im(«n- 
tare exis cmte in aproviziona
rea economatelor muncitorești 
din Valea Jiului.

— Sunt două cauze care au 
determinat staitea economică 
precară în care -r găsesc ac
tualmente economatele miniere 
din Valea Jiului și anume:

Prima cauză este s;epeta 
din ultimii doi ani, îar a doua 
cauză a luat naștere din sabo
tajul economic al Băncilor aî- 
late sub influența capitalului 
brătienist.

Să analizăm lucrurile.
încă din Mai a. c., Soc. Pe

troșeni a solicitat B. N. R.-ului 
un credit de 45,6 miliaițdg Lei 
necesar aprovizionării economa-

In ceeace privește clauzele e- 
conomice, dacă recomandările 
făcute de Conferința ar fi men 
ținute, ele ar constitui o piedică, 
serioasă în calea refacerii Ro
mâniei și îndeplinirîî obliga
țiunilor sale internaționale

In discuțiile care au avut loc 
în jurul pcestor probleme s’a 
manifestat sprijinul activ dat de 
Uniunea Sovietică, precum șt* de 

telor nrinieip. Creditul solicitat 
a f,ost obținut dar numai pe hâr
tie, deoaiiece datorită sabotaju
lui sistematic exercitat de cer
curile reacționarțe care nu pu
teau privi cu ochi buni apro
vizionarea normală și la timp 
a zecilor de mii ce mineri, 
la data de B0 August a. c., Soc. 
Petroșani în urma repetatelor 
presiuni și insistențe se afla în 
posesia a numai 10 miliarde Lieți 
sumă cu totul insuficientă ne
cesităților economiile ale Suc.

Deși în ultimul timp determi
nat de i nterxJecițta e/iergică a 
guvernului B. N. R-jul ne-a e 
liberat creditul alocat economa- 
telor minic.c. un prim punct 
din programul sabotajului dia 
bolic al reacțiunii fuseiie rea- 

alte state prietene ca Cehoslo
vacia, Polonia, Jugosțavța.

Punctul de vedere susținut 
de Uniunea Sovietică în legă
tură cu clauzele economice ale 
tratatului de pace cu România 
urmărește să asigure Suvcra-ț 
nitatea noastră n^țiot’iajă, dâyi- 
du-ne în acelaș timp posibili
tatea de a aduce la bun sfârșit 
refacerea economică a țării.

Textul definitiv al tratatului 
de pace va fi elaborat de Con
siliul celor patru Miniștri de ,E- 
xterne.

Suntem siguri că și acolo %c 
vom bucura de tot sprijinul ma 
rei și dreptei noastre prietene 
Uniunea Sovietică și că ca ne 
va ajuta pentru a fa£e ca ho- 
tărîrile Consiliului să aducă o 
ușurare a condițiuiiilor econo
mice ale tratatului de pace, pre
cum, și recunoașterea drepturi
lor și intereselor legitime ale 
țării noastre. 

lizat: întârzierea aprovizionării 
economatelor miniere și 6cade 
rea considerabilă a puterii de 
cumpărare a creditului acordat. 
Aceasta este situația care a di» 
la existența lipsurilor actuale în 
aprovizionarea economatelor mi 
mere, Valea Jiului lagărul mun
cii constructive șl al democra
ției constitue ob'ifectul principal 
al sabotajului sistematic și mul
tilateral al reacțiunii.

— Care este situația actițațță 
a economatelor minere din Va
lea Jiului.

— Situația economică actuală 
a economatelor minere din Va
lea Jiului nu este chiar așa grpt- 
vă cum caută că o prezinte a- 
numiți interesați pescuitori în 
ape tulburi. Ea se prezintă în 
felul următor:

Rațiile de făină integrală de 
pe prima jumătate a lunii Oct. 
sunt distribuite. In curând se 
vor distribui și rațîîle de pe a 2-a 
jumătate a lunii curente din caai 
titațile de grâu pe care guver
nul la cererea deiegaților mun
citorilor minieri din Valea-Jîu 
lui le-a acordat. Mai mult: din 
cele 25 de vagoane de grâu pe 
care guvernul le-a dat din cota 
de armistițiu și a altor 15 vago^ 
ne grâu colectate în zilele de 
9 și 10 Oct. din județele Doljs, 
Romanați, și Timiș aprovizio
narea pe luna Noemvrie ne e- 
ste asiguiată.

Problema porumbului e mâi 
dificilă, dar această problemă 
este pe calc de rezolvare! și prin 
iin'ediata sosire din Ungaria a 
unor cantități suficiente se vor 
putea distribui rațiile restante șl 
-rsigura aprovizionarea eco
nom ațelor cu porumb pe mai 
multe luni.

In prezent s’au intensificat co 
lectările de grâu din regiunile 
excedentare și prin tratativele 
de import care' se duc actual
mente, aprovizionarea cu grâu 
și porumb a economatelor mi
niere este asigurată pe 5 luni 
înainte. Deci criza alimentară 
care se ivise în aprovizionarea 
economatelor miniere din Valea 
Jiului datorită sabotajului cri
minal al reacțiunii se poate pri
vi ca remediată și chiar rczolva- 
vală, prin grija guvernului și 
străduința efepusa de coriduce- 
rea Societății.

Continuare In pag. 3-a.
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Plugari grăbiți însămânțările
Grija cea mai mare pe care 

trebuie să o avem în toamna a- 
ceasta trebuie să fie însămân 
țarea grâului, hrana cea de toa
te zilele pentru anul viitor. \ 

Timpur care ne-a rămas pen 
tru această muncă este scurt, 
lucrările au început târziu din 
cauza secetei, să nu uităm că 
vremea se poate strica și deci 
nu trebuie să întârziem nici un 
îfiinut și să întrebuințăm toa
te mijloacele de lucru pe care 
le avem în gospodăria noastră, 
pentru a le duce Ia bun sfâr
șit. Nu trebuie să uităm că du
pă terminarea însămânțărilor 
mai avem de făcut ogoarele de 
toamnă.

Trebuie prin orice mijloace 
ți cu orice sacrificii să fafcem 
■ceste însămânțări cu toate li
psurile pe care le avem, să nu 
■ităm că hrana noastră pentru 
■nul viitor stă în aceste însă
mânțări pe care le facem acum.

Să insămânțăm cât mai mult 
ca să putem Lajuta cu rodul rrtun 
di noastre și pe frații noștri dîn 
■Ite regiuni ale țării unde Se
ceta a fost mai grozavă decât 
Ia noi și cari chiar puțina se- 
mință ce-au cules—o în acest 
■n, o bagă tot în pământ pentru 
■ avea roade pentru anul viitor.

Nu e voie să ne plângem ci 
■u avem semințe, căci recolta 
Se bine de rău a 'fost iridestu- 
lătoare în regiunea noastră, 
fl'am putut primi anul acesta se 
mință selecționată din altă parte 
din cauza secetei, să nu mai a- 
rteptăm și să însămânțăm grâul 
ee-I avem, curățindu I bine ți 
tratându-1 cu prafurile ce le ■ 
▼cm țăentru al feri de boli ți 
pentru a avea roade frumc'a1- 
•ft'

Cine încă nu a însămâirițat 
să se grăbească și să bage se- 
mința *1 pământ e mai bine ca 
ploaia să găsească semința în 
pământ decât să ne împiedice 
mai târziu să nu-1 putem' în 
sămânța deloc, rămânând fără 
lanuri însămânțate și fără hra
nă asigurată prtrtrti anul vii- 
for Chiar cei ce nu au prea 
multe rezerve și să gândesc să 
le mănânce, să nu uite un fil
tru și anume, că trebue să-s) 
■sigure pâinea pentru anul vii
tor.

Este deci de datoria tiiîuror 
plugarilor conșticnți șî buni ro 
mâni să" asculte aceste sfaturi 
șt să fie convinși că prin aceista

cwp ți rhRif’d'țl 
ziarul ,Z0M 101*

dau cel mai mare ajutor țărei este îndreptățită a-I aștepta de 
scumpe și dragă fiecăruia, ca- la toți fiii ei.
re ne cere acest lucru și (care Ing: agr. CHIROAȘCÂ

Garanția unei pașnice conviețuiri 
între popoarele conlocuitoare

Urmare <lin pag. 1-a

mâni se înțeleg foarte bine cu 
grofii unguri și asmut țăranii 
români contra țăranilor unguri 
și viceversa. Și-au dat seama că 
au fost înșelați când au des
chis ochii și au văzut că murtci- 
torii români âu același inte
rese cu muncitorii unguri, că ță
ranii români sunt exploatați la 
fel de sângeros ca țăranii un
guri.

Ungurii și românii au simțit 
pe pielea lor ce înseamnă ura 
și cu ce scop este semănată a- 
ceastă ură, după cum alu sim
țit apoi, dupăi 6 Martijeț și ce' în
seamnă buna conviețuire, uni
rea poporului muncitor.

Țăranii unguri și români, a- 
jutați de muncitorii din fabri
ci ți uzine, au împărțit frățește 
moșiile atât ale moșierilor ro
mâni cât șî ale grofilor maghia
ri Muncitorii români din Ar
deal și-au cucerit drepturile luț 
tând cot la cot cu frații lorimun 
citori maghiari împotriva ulti
melor rămășițe fasciste gru
pate în jurul lui Maniu, Brătia- 
nu, Beetlen.

Frăția dintre poporul român 
ți cel maghiar nu este nouă. 
Această frăție s’a năiscut i| ț Fo
cul luptei împotriva asuprito
rilor comuni. Ea dăinuește din 
timpurile lui Doja, Eforia, A- 
vram lăncii sub al căror steag 
sângele românesc și maghiar a 
curs împreună pentru aceeași 
cauză.

Numai grofii unguri și moșie 
rii români au încercat ani dea- 
rândul să menție între cele 
două popoare 6 stare artificială 
de dușmănie, pentru a le putea 
exploata mai bine .

„Este un adevăr istoric, că 

Școala de mineri din Supeni
încă din anul trecut din iniția
tiva Societăților miniere Mîca 
ți Pctroșeni, a luat fjlință la I u- 
peni școala de minieri pentru a 
pregăti elemente, care în vH- 
tor să fie buni cunoscători ai 
mașinilor deci buni minîerî.

In tot timpul cursului prac
tic» se va face în atelier la su
prafață iar pe lângă mtifica de 
■ teliere se vor ține cursuri de: 
■ritmetîcă, română. Istorie, geo
grafie șl teologie 

imperiul austro-ungar și regimu 
rile reacționare române și ma
ghiare sunt deopotrivă respon
sabile pentru creiarea prtificia'- 
lă și întreținerea sistematică a 
urii șovine și a neînțelegerilor 
dintre rom'ânii și ungurii dn 
Transilvania. Această politică a 
lăsat incontestabil urms adânci 
în mentalitatea și Starea de spi
rit a unei părți însemîTfâflfe a po
pulației transilvănene, ceea ce 
folosesc șoviniștii români șî re
vizioniștii maghîarî” scrîe tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în ad 
mirabila sa lucrare „Poziția Par 
tidului Comunist Român față de 
curentele șovine și revizioniste.

„Partidul nostru — Spune 
mai departe tov. Gheofghiii- 
Dej — privește populația ma
ghiară din Transilvania cn o a- 
liată a forțelor democrate îm
potriva reactiunii, care a fost și 
este dușmanul principal m’l li
bertăților și drepturilotr câști
gate de poporul român și de na 
{tonalitățile conlocuitoare”.

Prin acordarea de drepturi e 
gile naț nnalpăill.ir conlocuitoa
re, guvernul Groza a întărit fră 
ția dintre cele două popoare 
iar prin victoria Blocului Parti
delor Democrate în alegeri a- 
ceastă frăție va fi cimentată.

Pentru a tpulfcera trecutul 
rușinos de care am scăpat abcia 
la 6 Martie 1945 și pentru a e- 
vea garanția unei palșnice con
viețuiri, popoarele român
și maghiar trebue să lupte cot 
la cot pentru a distruge din 
rădăcini germcnele șovinisl 
sdrohind în alegerile care se a- 
propie ultimele rămășițe reac- 
ționaro-fasciste în sânul cărora 
se ascundea cest germen.

C. Magilaiin

După terminarea ctirstirlTo|f 
de 2 ani vor face un ati| practică 
în mină după care vor deveni 
minieri.

Iii privința recrutării elevi
lor se preferă copii de minieri 
între 14 — ț7 ani.

Iii cei trei ani de școală, toți 
elevii șutit bursierii Soc. Pe
troșani și se bucură de avan- 
tagiilc contractului colectiv Cap. 
XI lari. 16.

Cursurile se vor începe pe
ste câteva zile.

I^=p Acțiunea pentru ajutorarea
M regiunilor bântuite de secetă

Muncitorii dela Cugir 
vor lucra în flecare lună o Duminecă 

pentru ajutorarea regiunilor secetoase
Muncitorii deTa fabricile din 

Cugir au hotărît întrio ședin
ță sindicală, să lucreze în fiec- 
care lună câte o Duminecă, pen 
tru ajutorarea regiunilor lovi
te de secetă.
i Iată încă un gest patriotic 
din partea muncitorilor, care în

/Din activitatea 
tineretului

Un grup de 20 tineri munci
tori din Aninoasa.au lucrat o zi 
întreagă la beton, pentru ter
minarea casinoului, care era în 
reparație.

*
Duminică 6 Oct. a. c., Tine

Echipa
k a B. P. D. în
{Tineretul din Orăștie, înca

drat. în B. P. DE a organizat o 
echipă de teatru, cu care colin 
dă satele plasei Orăștie și Go 
o, agiu, aducând lumină și voie 
bună în casele țăranilor*.

Echipa a dat până acum1 ro 
prezentații în comunele Văidei, 
Rotnos, Oeoagiu, Bozeș, Gel- 
mer, Dâncu Mane, Dâncu Mic, 
Jel «dinți, Sibisel, Castoi Și- 
bot și Aurel Vlaicu, urtdjet a ob 
ținut foarte frumoase succese,

Viața politică

nauguraFEa „Casei fllegătorului" 
la Lupani sl Bălța

In ziua de 16 Ofcdj." a. c., a a- 
vut loc la Lupeni, în cadrul li
nei măria diluări populare, inau
gurarea „Casei Alegătorului’’^

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Mohnca Vasile.

Au luat cuvântul cu această 
partea bisericii)) tov. Or. Solo- 
ocazic: Preotul Pop loniță (din 
mon (P. C R..)). tov. Păcura
rii! Ștefan (P. S. 11). prietenul 
Filip (F. P > dl. Cicu loan (P.
N. I -Tătarcscii)), preot GroTT 
(IJ. P M.) și tov Mi lăsă re a nu 
losif (T. P), arătând rolul și 
însemnătatea „Casei Alegătoru
lui” în munca de orientare poli 
țică a cetățenilor.

Dcasemcni, a mai luat cu
vântul tov. Elena Stoia, mem
bră în Comitetul Executiv ni 
C. G M., aflată întâmplător în 
localitate.

la Mița
Duminică 20 Oct. w c. ■ K- 

vut loc deschiderea casei ale
gătorului în corni Bfiifa. *

țelegând situația grea în care se 
află frații Tor țărani, din regiu
nile secetoase vin în ajutorul lor 
cu salariile depe o zi în afară 
de aceia că muncind în plus l
contribue la refacerea economi
că a țării. < 

retul Progresist din Cugir, • 
dat un frumos festival artistic 
în comuna Șibot.

Piesa ,,Care-i Fioțuf’ a fost 
ascultată cu mult sudees, fiind 
viu aplaudată de public.

teatrală 
plasa Orăștie 
cu com'ediile progresiste „Târt 
dală” și „Dl. Gâscănescu*

Pretutindeni țăranii au parti
cipat în număr mare la repre
zentații unde au ascultat și cu
vintele oratorilor, care le-au j 
rătat grija ce o poartă ,actualul 
guvern păturei țărănești.

Acțiunea este stimulată de 
tov. Paveloiu, un Toarte talen
tat fiu al Orăștiei care depune 
tot entuziasmul vârstei sale, în 
slujba acestui frumos ideal.

După oficierea serviciului re 
ligios au luat cuvântul: Tov. 
Mihăilă care a vorbit despre în
semnătatea casei alegătorului șl 
tov Mârșu.

Administrative
șl redacționale

Aducem la cunoștință ta- 
tuturor cititorilor noștri, In
stituțiilor șl organizați lor, 
cd redacția ziarului nostru, 
s’a mital dtn s'r. Desebal 
Nr 3, la Str Reg na Măria 
Nr. 9 etaj tar admm stra- 
'la, tn Palatul Prefecturel, 
la Imprimeria Județeană.

In conteflnțâ, oriei adrese 
șl corespondențe se vor tri
mite la adresele de mii sas.

Anunțăm deasemeni, ca a- 
'eastd ocaz e cd noul eundr 
al telefonului Redacției no
astre este 252 B.

Rtdacțla ți Â lulnlutrafta 
știrului „Zert Noi"

Aninoasa.au
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Cum a fost sărbătorită Ziua Prieteniei
Româno-Stwtette în Vilea-J ului, a

Din lnl|lativa tov. Primar Ing. Tudorlcâ Spirea 

Salarlatll Primăriei orașului Hunedoara 
repară școala primară

Ziua prieteniei româno-sovie- 
tice a fost sărbătorită cu multă 
însuflețire de întreaga popula
ta din Valea Jiului. In această 
ri în care poporul român și-a 
manifestat sentimentele sale de 
adâncă și sinceră prietenie față 
de U. R. S. S, — pentru prețio
sul ăjutor politic mi]itar și e- 
conomic; în toate cele 6 centre 
minere din Valea-Jiuluî au fost 
arborate stindardele Naționpfh 
și sovietic și s’au organizat 
meetinguri în care reprezentata 
ții oragnizațiilor muncitorești, 
politice, cultura]e și militare au 
concretizat importanța pe care 
o are pentru țara noastră prie
tenia româno-sovietică

A fotșt o zi de revelație sufle
tească pentru zecile de mii de 
mineri care au sărbătorit priete 
nia care leagă cele două popoa
re vecine înfrățite pentru tot
deauna.

La Petroșani
Dimineața la orele 10 în sala 

Casinoului Muncitoresc din Io 
calitate în prezența unei mume- 
roase asistențe a avut loc mee- 
tingul organizat de organizația 
locală A.R.L.U S în cadrul că
reia au vorbit reprezentanții or- 
ganizațiilor politice șî munci
torești scoțând în evidență în
semnătatea zilei.

Meetingul a fost deschis de 
tov. Haiduc Aurel după care 
su vorbit tov. Ing Colev mem
bru al filialei A.R.L.U S. sub
liniind gesturile mărinîmoase 
•Ie U- R. S. S. față de poporul 
român, dl. locot. Pântea care 
a relevat jertfele de sânge fă
cute de Armata Noastră ală
turi de glorioasa Armată Ro
șie cu sprijinul căreia ne-am re
căpătat independența mfirlnalĂ 
și Ardealul vândut de regirrfuri- 
fe trădătoare din trecut, tov. dr. 
Boier în numele F. D. F. R. a- 
ratând revindecările cucerite de 
femeile române sub guverna
rea regimului democrat dr. Pe
tru Groza și aportul uriaș pe 
care-1 aduce în vieața de Stat fe 
meia sovietică. In încehiere a 
vorbit tov. Crețu secretarul Co
mitetului de Plasă al B P D 
Petroșani care a făcut un am- 
blu expozeu politic analizând a 
jutoarele neprecupețite pe ca
re U. R. S. S. le-a acordat po
porului român în momentele 
cele mai dificile.

La Lvotnl
Meetingul s’a ținut în sala 

festivă a Palatului Cultural Iai 
care au participat peste 2000 ce
tățeni. Cuvântul de deschidere 
a fost ținut de tov. Mihnea du
pă care au vorbit dl. ing Stoicu- 
lescu dircc.'orul Minei Lupcn\ 
dl. ing. Crisanidi membru al 
organizației locale ARLUS tov 
Dan Mihai din partea ÎL P. n

La sfârșitul mcetingului șco» 
Ia de Maiștri Muieti din loe- 
litate sub conducerea dl. pro
fesor Golubov a prezentat un 
frumos program artistic com
pus din recitări cântece șl d«n- 
stfri.

La Aninoasa
L'a Aninoasa un mare număr 

de participând întruniți în sa
la Cantinei Gheorghiu-Dej au 
sărbătorit ziua prieteniei româ- 
no-sovietice în cadrul meetirt- 
gului prezidat de tov. lancu. Atl 
vorbit dl. Giurumescu Directo
rul Minei Aninoasa, preotul Ia- 
cob din partea Bisericii orto
doxe tov. Bodea Mircea din par 
tea P. B. (D., sergent major, 
Visalon din partea Armatei ț, 
preotul Traian din partea Bise
ricii catolic.

La Petrila
Meetingul a avut loc la se

diul T. P. și a fost prezidat de 
tov. Ruvaș Anton care apoi a 
dat cuvântul păr. Vulcu Ioan 
reprezentantul Bisericii tov. Pă- 
trășcoiu Victor reprezentantul 
B. P. D. Plot. Major Tănase L 
reprezentantula, riratei, și

Care este situația 
economică din Valea-Jiului

fUrtnare din pagina 1-a)

DeasemCnea, prin cele 45ooo 
metri stofă sosite zilele acestea 
la economatele noastre și cei 18 
mii perechi bocanci pe care fab
rica Dennata din Cluj urmează 
să ni 1, livreze, aprovizionarea 
cu articole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte este rezolvată.

SABOTAJ ORGANIZAT- 
REPERCURS1UN1 

REZOLVĂRI.
Care este situația în cele

lalte ramuri de aprovizionare 
ale industriei miniere ?

LEMNUL
— Tot din lipsa de bani pro 

venită din acelaș sabotaj reac
ționar, Societatea nu s’a putut 
aproviziona la timp cu mate
riale lemnoase. Lipsa a fost ac
centuată prin incendiile de pă
duri provocate de elemente o- 
stile poporului și democrației, 
cu care ocazie Societatea a pier
dut 50 de mii metri cubi lemn 
fasonat.

Astăzi prin acordul contrac
tat cti Societatea Silvică Rășina 
Petroșani problem* lemnului 
este rezolvată. *

FIERUL
O. D E. S. F. E R -urcare - 

ste o citadelă a reacțiunii și-a 
exercitat sabotajul cu atâta fe
rocitate încât din totalul comen
zilor făcute de Societatea Petro
șani nu am obținut (nici 30 la 
sută.

Astăzi avem o cantitite de 
30 tone materiale suficient pen
tru satisfacerea necesităților.

'EXPLOZIVI
Dcascmenca Soc. Național 

de Explozivi din Făgăraș care 
este o anerdăj a Biăncii Române
ști ne-a micșorat, întârziat șri 
sabotat în mod deschis comen
zile făcute de noi.
..Prin noui Acorduri perfecta

ta rtceat și aprovizionarea tu a 

Kovacs Mihai reprezentantul U.
P. M..

La Vulcan
P La Vulcan ziua prieteniei ro 
mâno-sovietice a fost sărbăto
rită dfe întreaga populație *o- 
cală. Meetingul a avut loc în 
sala Casinoului Muncitoresc șl 
a fost prezidat .de tov. lancu, 
Au vorbit prietenul Pop din par 
tea ARLUS, Slot.'Andreescu din 
partea Armatei v. F^ncsali din 
partea U. P. M. și tov. Câta'Min 
partea B. P. D..

La Lonea
Meetingul a avut Ioc pe a- 

rena sportivă din Lonea și a 
fost prezidat de tov. Ciocan. Au 
vorbit — stabilind Importanța 
zilei — Plut. Cristache Gheor- 
ghe din partea Armatei, învăț. 
Bălceanu din partea școalei și 
tov. Mogoș din partea B. P. D.

cesft mătclrial exploziv atât de 
util exploatarea minelor va 
fi asigurată.
UNELTE PNEUMATICE PIE
SE DE SCHIMB MOTOARE

ELECTRICE ETC.
Cât privește procurarea de 

unelte pneumatice, piese dq 
schimb instalații electrice, mo
toare electrice de mină, cauciuc 
și tot ce necesită buna exploa
tare a minelor, este inclusă 
în programul tratativelor pe ca 
re delegația economică a Ro
mâniei plecată zileje acestea la 
Moscova le va duce acolo și 
totodată prin acordul prin com
pensație încheiat recent cu Un
garia.

PERSPECTIVE

— Care Bunt perspectivei» 
producției carbonifere ?
- Prin integrala realizare a 

celor enumerate mai sus prin 
conducerea înțeleaptă și ener
gică a Societății de către noul 
director principal Dl. Gaicu prin 
concursul sindicatelor și prin 
frecvența regulată și disciplina 
în muncă a bravilor noștri mi
nieri producția de cărbuni va 
putea fi ridicată în curând la 
6.500 tone. w

Am ferma convingere că a- 
ccste deziderate vor fi în mi
nimum de timp realizate în u- 
nanimitate și că Valea Jiului 
obiectul principal al sabotajului 
reacționar și care este precum 
am1 spus și mai sus lagărul rntan 
cii constructive și a| democrației 
își va păstra cu demnitate a 
cest titlu cucerit prin eforturi 
pornite din patriotism vrednic 
de admirația întregului popor 
român. — • Jncheiat tov. Na- 
diș. — D daraillie sale,

Plfța Oh.

Realizarea platformei-prog- 
rami a Blocului Partidelor De
mocrate, — isvorîtă din cele 
mai fundamentale năzuinți po
pulare și devenită azi un bun 
af lor, — depinde de noi toți, 
rfte massele largi muncitorești, 
țărănești și intelectuale.

Guvernul, expresia acestor, 
năzuinți și chezășia unui vîtor 
mai bun pentru poporul nostru, 
ne dă toată libertatea și tot spri
jinul ca să înfăptuim această 
platforma-program.

Astfel, în toate regiunile ță
rii, în toate orașele și satele 
noastre, se desfășoară acțiuni 
demne de' urmat. Poporul re- 
oonstruește țara, realizând și în- 
drumându-se după preconizări
le platformei-program.

iȘi, cum! realizarea platformei 
program! depinde de noi, iată ci 
în orașul Hunedoara, centru im 
dustrial-feroviar, - cu majorițl 
tea locurilor muncitori, - ma 
nuali sau intelectuali, din iniția
tiva tov. Primar Ing. Tudorică 
Spirea și cu sprijinul salaria- 
ților comunali, dela Primăria lo 
cală, s’a intreprins o acțiune pu
blică, pentru repararea școalei 
primare centru, — care fiind ve 
che, necesită reparații mart.

In acest scop, în seara zilei 
de 5 Oct. a. c., ei au dat o pe 
trecere — cu tombolăl - care s’a 
soldat cu un venit de 2.000.ooo 
Lei — cu care sumă se va pu
tea repara în parte această scoă 
Iă.

Pe lângă aceasta, la apelul Sa 
Iariaților comunali, au răspuns 
cu toată dragostea și și-au "cfa.1 
obolul lor, muncitori, țărani și 
intelectuali, știind că școala e- 
ste un bun al lor, unde fiilor 
lor I-i se va "deschide mintea 
spre lumină.

Alții însă, refuzau să răspun

O lucrare merituoasă 
a muncitorilor dela serviciul 

Electro-Mecanlc al minei Petrila
Sârguincioșii muncitori aî . 

serviciului Elcctro Mecanic de
la mina Petrila au înlocuit în- 
tr’un timp record fermele din 
lemn ale acoperișului casei com 
presoarclor, cu ferme metalice.

'Șeful echipei a condus acea
stă lucrare în așa fel încât aco
perișul nu a trebuit să fie de
montat, ceeace dacă ar fi fost 
necesar ar fi stânjenit funcțio
narea comprcsoarclbr, a căror

Ion Mihalache
a rămas definitiv nedemn electoral

BUCUREȘTI, 23- (Agcrprcs 
F.ri dimineață în fața Judecă
toriei de Ocol Topolovcni s’au 
desbătut contestațiile pe care 
d-nii: Vasilc T. loncscu din 
com. Qobrcști, Muscel, Alee 
Alexandrcscu, N. Saschclaric, 
și C. Tuca din Țopolovcni Mus
cel, Ic Făcuseră contra înscrie
rii lui Ion Mihalache în lîstclc c- 
lcctorale a]c comunei DobrCști.

După o scurtă suspendare 
n ședinței, Judecătoria Topolo

dă apelului lansat de forțele de 
mocratice, nu înțeleg să contri
buie și ei la reconstrucția ță
rii, ba mai mult chiar, sabote^ 
ză orice bun început în acest 
scop.

Aceștia sunt reacționarii, fo
ști legionari șia ctualmente meni 
brii ai partidelor „istorice”, — 
care au agonisit averi de pe 
urma guvernărilor ior nefaste.

Dar, dacă ne gândim că gu
vernările liberale din trecut au 
avut repercursiuni în monedă 
fo rte, pentru așa zișii primari, 
senatori, care s’au perindat pe- 
la conducerea orașului Hune-i 
doara și care âu înțeles să con
struiască altceva decât o «coală 
sau un spital, — care erau și 
sunt atât de necesare poporu
lui nostru —, nu ne miră faptul 
că reacțiunea din Hunedoara 
și-a dat mâna și refuză Să par
ticipe la orice acțiune patriotică.

Poporul însă, în alegerile ca
re bat la ușe, îi va judecai și răs
plăti după faptele lor, distru- 
gându-i definitiv, prin voTuI pe 
care-1 vor da „SOARELUI”, 
semnul democrației în alegeri.

Știind astăzi ce vor —< și vo
ința lor ne putând fi înfrânată 
de niște cioturi maniste-brătie- 
niște, — salariații dela Primă
ria orașului Hunedoara și-au fă
cut din prisosință datoria, stând 
în fruntea acțiunii pentru repa
rarea școalei primare —centru 
— asigurând îna cest mod „o 
bună desvoltare culturală” a co
piilor de muncitori, țărani șî in
telectuali dina cest oraș, ceeace 
prevede platforma-program ă 
B. P. D.. (

Fapta Ior e demnă de urmat 
de cât mai mulți, spre propăși
rea țării noastre.

Serglu Dârmoiana

A

mers neîntrerupt este foarte ne
cesar.

Merită toată lauda echipa de 
profesioniști compusă din lucră
torii: Alb Nicolae, Szitaș Vț- 
liam, Ciobanszki losif, și Cri
stian Victor, condusă de Hog 
losif precum și echipa de dul
gheri compusă din muncitorii: 
Doja Ludovic, Șcheff luliu, Ber- 
toti Carol și Siko Ghcorghe, 
condusă de Fu<|dui ’Ghcrasiml 

vcni admite contestațiile făcute 
de locuitorii din Dobrcștî șî To
polovcni contra înscrierii luî 
Ion Mihalache în listele electo
rale ale comunei Dobrcști.

In fond ea constată că Ion 
Mihalache se încadrează în dî- 
sp. art. 7 aî. f., din legea electo
rală și în teonsccință, ordonă 
ștergerea numitului din listele 
electorale ațe com1. DobrCșH 
Muscel, ca fiind nedemn1 j



DESCHIDEREA
cele! de a doua sesiuni a

Adunării Generale a Națiunilor Unite

Congresul Sindicatelor Britanice
Cuvântarea delegatului‘ Sovietic^,T&rassov

NEW,yCRK, 23 P.iiîl'a ș*. 
dința a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite a avut loc azi 
după amiază într’un cadru o- 
femn. Primul a țuat cuvântul 
reprezentantul primarului ora
șului' New-york urând bun so
sit delegaților. După aceea dl.

In cu 
rostită la deschiderea 
Națiunilor Unite, pre 
Truman după ce a u 
sosit delegați lor câFe

Discursul Pesedmtelu Truman
NEW-YORK, 23.

vântarea 
Adunării 
ședințele 
urat bun
au venit din toate părțile lumii a 
arătat că poponil american pri
mește delegații și secretarii Na
țiunilor Unite ca pe buni vdcini 
și prieteni. După ce aa rătat c\ 
după primul război mondial 
America practicase o politică de 
izolare, președintele Truman a 
declarat că acqastă Adunate a 
Națiunilor Unite simbolizează a- 
bandonarea de către Statele U- 
rute ă politicii de izolare. Sdro- 
bitoarea majoritate a poporului 
american sprijină Națiunile U- 
nite. Statele Unite sunt hotărîte 
să contribue la stabilirea și men 
ținerea unei păd juste și du
rabile între popoarele lumii. Or, 
ganizația Națiunilor Unite are 
de scop să găsească mijloace 
pentru menținerea păcii interțna* 
țion/le-

In timpul din urmă s’a vor
bit mult de posibl Etatea unui 
nou război. Statele Unite nu do
resc să poarte acum sau în vii
tor un bou război indiferent îm
potriva cui >r fi. Statele Unite 
vor lupta pentru pace. Un alt 
război mondial ar distruge com
plect civilizația. Spre a evita 
pericolul războiuțul, popoarele 
din toate țările trebue să iu
bească pace» trebue să gă
tească mijloace pentru a o apă
ra cu principii juste. Popoarele 
lumii știu că nu poaitef fi o pace 
reală până nu se făurește o pa

Buletin Intern
In cadrul unei conferințe ți

nută de o delegație a B. P. D. 
compuș e din tov. Miron Con- 
stantinescu șî d-nii Al, Sobru, 
Petre Bălăceanu și Petre Bejan 
ministrul Industriei, s’a pus la 
punct noua lege prin care se 
creiază Oficiul Fierului în locul 
Odesferului. Noua lege cuprin
de dispozițiuni privitoare la or
ganizarea și stimularea produc
ției de fler.

Postul de radio Moscova a- 
nunță că începând dela 25 Oct. 
a. c, în emisiunea dela ora 21 
«cvor cifi scrisori atlrebate dd 
prizonierii români rudelor și cu- 
noscuților din România.

Cu prilejul Zilei Prieteniei 
Româno Sovietice ARLUS a tri 
mis telegrame M. S. Regelui 
Mihaq I și generalissimului Sta- 
En.

NațiunilorSpaak, Președinele
Unite și ministrul de externe al 
Belgiei, a deschis adunarea în 
mod oficial. A luat apoi cuvân
tul președintele Truman. După 
ședința protocolară, Adunarea 
vaîncepe mâine prima fază a lu
crărilor sale.

ce dreaptă.
In ceea ce privește Germania 

și Japonia, trebue să ajungem 
la un âcord care să asigure a- 
tât desarmarea Germaniei cât 
Și a Japoniei.

Toți aliații trebue sa-și sin 
cronizeze în așa fel interesele in, 
ternaționale pentru a putea ser
vi interesele primordiale de pa 
ce, securitate și dreptate.

Președintele Truman a pre
văzut apoi două dintre obliga
țiile cele mai serioase ale Na
țiunilor Unite referitoare la în
lăturarea temei de război, care 
trebuesc îndeplinite: Ajungerea 
la un acord în privința co’ntrolu- 
’ui internațional al energiei ato
mice făcând-o aplicabilă stopu 
nlor pașnice și ajungerea la un

Legăturile partidului țărănesc polonez 
cu organizațiile teroriste

' VARȘOVIA. — La o < ofe
ri nță de presă prezidată de mi
nistrul de externe polonez s’au 
dat Ia iveală legăturile dintre 
membrii partidului d-lui Miko 
laicik cu organizațiile teroriste 
subterane din Polonia. A foci 
arestat secretarul partidului d 
Mikolaidk din Cracovia care 
at V> A de intermediar între par

ElUot Roossvelt demască Intențiile 
râtbninlte ale Iul Ihndembetg

N,EW! - yORK. - lass tian 
sinitc: La o întrunire ținută la 
New York sub suspiciilc „Co
mitetului cetățenilor indepen
denți pentru arte și științe”, Lui 
fostului președinte Roo-
jsevelt a acuzat pe Vandembcrg 
că comentează cel de al doilea 
război mondial și falșifică po
litica externă a lui Rosscvclt. El 
a declarat că partidul ]tii 1 d’t, 
Dewey Vandenberg (partidul rd

I- P 5. S. Patriarhul Nldd m a placat la Mcscova
BUCUREȘTI, 23 (Agcrprcs) 

Azi dimineață la 'ora 8 I. [PIȘ, S. 
Patriarhul Nicodim împrcunX 
cu o delegație de prclați a pk 
cat la Moscova cu un tren spe
cial din gara Mogoșaiâ. înaltul 
chiriarh a fo6t salutat la ple
care de hiembrii guvernului în 

acord care să înlăture fabrica
rea și utilarea de alte arme tot 
atât de teribile ca și bomba a- 
torni că.

Cuvântarea Președin
telui Truman a produs 

o vie imprcs'e 
asupra delegațllor
NEWJyORK, 24. Molctav șe 

ful delegației sovietice la sesiu
nea Adunării Generale a Națiu
nilor Icnite s’a adresat președin
telui Truman cu următoarele qu 
vinte la recepție care a avut loc 
după ceremonia deschiderii A<du 
nării:

„Țin să vă felicit pciitru cu
vântarea Dvs. de azi. 
cuvântare splendidă”.

La rândul său, dl. 
cker, șeful delegației 
a declarat unui trimis special al 
agenției Rauter că discursul 
președintelui Truman a fost mi
nunat. „El oferă un program < 
xcelent de lucru Adunării Na- 
ținuilor Unite.

Alți delegați ai ărilor mai mi
ci, și-au exprimat deasemeni sa 
tisfacția pentru discursul rosțit 
de președintele Truman.

A fost o

Noel Be- 
britanice

tid și o organizație teroristă iar 
un alt membru marcant al par
tidului care a fost arestat, era 
conducătorul unui ziar fasdst i- 
legal. Mai nmlți membri ai ace
stui partid, care au fost pres’a'ți, 
aveau legături strânse cu bande
le fasciste care au comis nume
roase asasinate pobtice în rr.fni 
multe orașe din Polonia.

publicau)) falșifică cu bună ști
ință politica externă peiîtru a 
câștiga controlul poptic asupra 
Statelor Un.te pc baza teoriei că 
numai puțini oameni ar trebui 
să conducă țara, și în cele din 
urmă lumea”.
i (Elliott Roosscvclt a îndem
nat pe toți americanii să se it 
ncască în apărarea politicii c- 
xterne a Iui Roosevelt, bazată 
pe unitatea de scopuri între pu 
teri și pC cooperarea mondială.

frunte cu d-nii primi hmtfstrt 
Rr. Petru Groza, Gheorglie Tă- 
lărcscu, tov. Teohari Georgcs- 
cu, de reprezentanții ambasadei 
sovietice și de rtuincYdîLse per
sonalități din lumea politică și 
culturală.

MOSCOVA. 23 (Radio)) La 
Congresul Tradja - Unionurilo’r 
britanice a luat cuvântul Ta!- 
rassov, secretarul consiliului 
central al sindicatelor sovietice 
salutând Congresul în numele 
sindicatelor sovietice.

Tarassov a arătaț că rapor
turile actuale dintre sindicate
le britanice și sovietice și-au gă 
sit cea mai deplină expresie iu 
timpul războiului d.’tis împotri
va Germaniei hitleriste și Ja
poniei imperialiste.

Elementele reacționare devrn 
din ce în ce mai impertineinte 
în ofensiva lor împotriva inte
reselor vitale ale clasei munci
toare. Delegația sovietică la 
Conferința de Pace dela Paris a 
demonstrat în fața Tuturor țări
lor sincera ei dorințC<Ie- a (sta
bili o pace trainică și relațiunî 
prietenești cu toate țările de
mocrate.

Sarcina importantă a munci
torilor din țările noastre e£te 
de a stabili o pace trainică și 
relațiuni prietenești cu toate ță
rile democrate.

Poporul american nu va 
permite continuarea 
politicii d-lui Byrnes

SAN-FRANCISCO, 22 (Ager 
preș)). Tass transmite: Peiste 5 
sute delegați reprezentând sin
dicatele, biserica, tineretul și 
grupele de veterani, au ținut o 
conferință asupra problemelor 
externe orientale. Adunarea, ca 
re a durat trei zile a javutl oc 
sub ispiciile comitetului do 
„Câștiagre a Păcii’ și a „Co
mitetului Politicei Democratice 
în 'Extremul Orient”. Conferin
ța s’a deschis n noaptea de 18 
Octombrie cu un meeting la ca
re au luat parte peste 15 000 
persoane. Congresistul Petter- 
son a cerut retragerea unități
lor de marină Vi le Statejor U- 
mtc din China pentru a Jnu st 
mai ajunge la un nou război.

U.R.S.S. demo
bilizează 

un n o u conti
nent

MOSCOVA. Prezidiumul 
Sovietului Suprem ăl Uniunii Șo 
victice a hotarît ca în perioada 
lunilor Noembrie Ianuarie sa 
fie demobilizat un i:on contin
gent de soldați și sergenți din 
trupele terestre. Demobilizațji 
vor fi aprovizionați cu îmbrăcă
minte, alimente pentru dtmn și 
transportul gratuit. Acei care 
vor voi să-și construiască loca 
ințe proprii, vor primi Terenuri 
pi ajutoare.' . *

Sarcina importantă a munci
torilor din țările noastre este d« 
a lupta cu tjoate mijloacele pe* 
tru creiarea unei păci trainic* 
și asigurarea securității mondi
ale. Pentru aceasta este necesat 
ră strângerea gândurilor noa
stre, consolidând prietenia și îe 
țelegerea reciprocă. ’

Muncitorii MJarei Britanii pot 
fi siguri că ei au un amic de
votat în persoana clasei munci
toare sovietice care sub con
ducerea generalissimului Stalin 
a luptat și va lupta pentru o pa 
ce trainică și îndelungată. '

Clasa mtincitoare din Uniu
nea Sovietica urmărește cu vi
gilență tot ce se petrece în iu 
mea întreagă. Clasa muncitoa
re sovietică constată cu indig
nare toleranța manifest'altă de 
guvernele câtorva țări față de 
regimul fascist din Spania și în
tronarea unui regim fascist în 
Grecia. In încheere Tarassov și- 
a exprimat încrederea că ,ace- 
ste chestiuni vor fi incluse în 
rezoluția congresului.

Pe'terson a continuat declarând 
că poporul american nu va po
rnite continuarea politicii d-luî 
Byrnes, Vandenberg și Conjcto- 
■y,-. ._. i

In ședința de închiriere â’a 
luathotărîrea de a se îndemni» 
poporul american să ceară gu
vernului să facă o politică cu 
adevărat democrată. Dacă gu
vernul Truman va continua să 
asculte de grupurile reacționa
re, delegații împreună cu sindi
catele își iau angajamentul sa 
pună stavilă trimiterii de trupa 
și arme pentru orient.

S’a cerut deascmenca, liber
tate pentru sindicatele din J» 
ponia.

BULETIN EXTERN
LONDRA. — Alți 801 etni- 

granți ilegali evrei im fost trans 
sportnți Miercuri pc insula Ci
pru, pc două vapoare britani
ce- In cele 5 câmpuri de conccni 
rare <lțn această insulă, se gă 
scsc actiini peste 5.000 tlcpor 
tați evrei.

• •
*

La Madrid a fost semnat un 
tratat comercial între guvernul 
olandez și Spania franchistă. 
Cercurile democratice din O 
landa protestează împotriva ai 
cestui tratat.

mp'lveri* (ud i 1.1 H ><tdoa h 847—KMb


