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Hotârîrea G^C. al P. S. D. de a 
exclude din pariid pe toți acei care 
nu recunosc hotaririle Congresului 
extraordinar și care duc o acțiune de 
dizidență și anume- C- Titel Petre
scu, Adrian Dimitriu, Jumancăî'și llie 
Dumitru a pus capăt acțiunii dusă de 
aceștia în sânul P.,S. D. de-aljmne la 
remorca cercurilor reacționare.

Cine din acei cari au luat parte la 
adunările ținute în județul nostru de 
Titel Petrescu et comp jncă îra'ntea 
congresului din lena Decembrie, na
și aduce aminte de declarațiile șovi
ne și antidemocratice făcute de aceș
tia |

Nici mai mult, nici mtii 
C'reau în situația grea de 
pescuitorii în ape tulburi 
să vină singur la puteifef 
jutorul clicilor reacționare 
și străinătate. j

E adevărat au recoltit pentru a- 
cestea și aplauze dela slugile tutu
ror regimurilor din trecut care au 
avut „ocazia” să audă dela persoane 
„autorizate” din P S. D. asemenea 
declarații. i .

Dar dacă atunci s'au lăsat înșelați 
azi ei trebue să știe că P S. D. este 
pe linia unității clasSIÎ muncitoare 
despre care atunci nu s’a auzit nici- 
un cuvânt în afară de lozincile stri- 

de muncitorii din sală ca: Tră
iască. F U. M.”.

Masele de social-democrați și-au 
spus definitiv cuvântul la congres iar 
acei care vreau să se pună în afara 
acestor mase vor ajunge . soarta 
lui Titel, Adrian, etc..

I 
puțin nu 
atunci — 
— decât 

<?•( a-,
din țară

Muncitori» €eferîflî Jîw

familiilor victimelor dela Aninoasa /

Cum încearcă conducerea Soc.
Mica” să înlăture technicienii

care colaborează cu muncitorii V
Gura Bai za-Cnscior ' ’

»
O uriașă manifestație a muncitorilor din

este trimis la exploatariejai (Breaza, 
Zlatna „în interes de serviciu”.

| E adevărat și aici muncitorii re 
împrietenesc repede cu e( și-1 propun 

'ca director, cerând epurarea fostei 
'conduceri care totuși treușește să se 
mențină- i

Inginerul Neaga est® pur și simp
lu concediat pentru o vină imagi
nară. i

încurajați de reușita acestor două 
acțiuni trec la cea de-a treia îndepăr
tarea dr. chimist Nicolaescu Valen
tin din secția de afinare.

0 înscenare josnică
Deodată dispar în mod misterios 

cea. 23 kgr pur- Deși s’a constatatl că 
s’a spart broasca ușii, că miile gratii 
la fereastră nu .erau' tocmai în regulă 
fără nici o cercetare chimistul Ni
colaescu — deși nu avea singur chei
le secției ci împreună cu inginerul 
Mihălcea vărul soției dir- Ulmanu — 
este concediat fără preaviz cu se
chestrarea în mod ab ziv a salariu
lui și este dat și in judecată. Lucru 
curios, inginerul Mihalcea este men
ținut în slujbă la aceiași secție. Con
cedierea celui dintâi se face teleg
rafic, deși nu se obținuse nici cel 
puțin viza sindicatului.

Intervin muncitorii
Muncitorii află însă și intervin 
Mulțimea vine ca un singur om, 

cu forțe și în calea ei întâlnește pe 
cei ce-i așteptau pentru a le intlnde

Regiunea Brad-Lriscior este cunos
cută ca izvorul bogăției aurifere a 
țării.

Nu acesta este însă cazul și cu lo
cuitorii acestei regiuni. , r

Ei au devenit in timpul regimurilor 
din trecut robi muncind greu pe o 
plată de nimic, goi și având ca hra
na o coajă de mămăligă înmuiată 
in zeamă de prune.

Așa i-a găsit ziua de 23 August
1944 așa-au trăit și până la 6 Martie
1945 când guvernarea democrată a 
Dr. Petru Groza a deschis drum 
luminos de libertate și pentru mun
citorii acestei regiuni.

Colaborarea cu technicienii
încă dela început în rândurile 

muncitorilor au intrat pentru ai aju
ta și câțiva intelectuali.

Puțini la număr dări oțeliți de con
vingere că lupta lor este dreaptă și 
cinstită. ț , | zjj

Asa s'au alăturat muncitorimii in
gineri ca: Frânghie Traian, Neaga 
iVladimir și doctorul chimist Nico- 
laescu Valentin dela Societatea „Mi
ca”.

Cum lucrează reacțiunea
Conducerea reacționară a acestei 

întreprinderi înfrântă pe teren po
litic caută mai departe însă să se
mene discordie între muncitori și te- 
chnicieni pe deoparte iar acolo unde 
nu reușește face totul să îndepăr
teze pe intelectuali din posturile pe 
care le dețin.

Astfel nginerul Frânghie Traian

za

| Muncriorii dela atelierele C- F. R. 
I din Simeria au colectat frumoasa su
ma de 1.2oo.ooo lei pentru ajuto
rarea familiilor minierilor căzuți la 
da orie în accidentul din data de 5 
Ianuarie 1946, la (minele din Ani
noasa.

O delegație a sindicatului salaria- 
ților C- F. R. formată din 5 munci- 

,tori a plecat să predea ajutorul co
lectat, văduvelor și orfanilor acelora 
care s’au jertfit pe câmpul muncii. 

| Primiți în gara Iscroni de tov. Co- 
toț Iosif și tov. Puiu loan', dele- 

1 gații au plecat la Aninoasa unde au 
vizitat uzina electrică și orizontul 5 
de intrare în abataj după 
coborît în mină.

După terminarea vizitei 
delegații C- F. R.-iști au 
sediul sindicatului unde au
o adunare a sindicatului la care 
luat parte un numeros public.

care au

în mină, 
plecat 
asistat

mâna în acțiunea de protest. In 
dar, direcțiunea prin pamenii'iei căuta 
-ță-i înșele.

Masa nu (ine seama de aceasta și 
întâlnind pe cei nledreptățiți îi i-a în 
mijlocul lor. Un mic incident cu unul 
din Inginerii care fusese izgonit de 
minieri șijpus iîrr uzină de Direcțiunea 
Societăți nu a putut fi evitat. Mul
țimea cere repunerea în funcțiune a 
doctorului Nicolaescu. Rămâne ca di
recțiunea generală să revină asupra 
concedierii. O va face? Să sperăm. nu s>au prezentat încă Ia unitățile

A fost un icxemplu. de reușită când 
înțelegerea este deplină în masa în
treagă. Minierii aceștia pașnici au a- 

j ratat odată mai mult că știu cef vreau 
că sunt conștienți de menirea lor și 
ue dreptul ei la existență drept pe 
care și-l apără cu toată energia

RADU V JTO” - ’rlscor forță majoră.

la 
la
a

Termenul de amnistiere 
a dezertorilor și nesupușilor la legea 

recrutării a fost prelungit

Termenul în care pot beneficia de 
aministie, dezertorii și nesupuși cari

Tov- Puiu președ. sind. deschide 
ședința salutând în numele minieri
lor delegații din Simeria- Luând cu
vântul tov- Creciu Eugen secretarul 
sindicatului ai^tă însemrătatea so
lidarității dintre muncitori.

„In luna trecută — spune tov. Cre
ciu — 85 de muncitori dela ateliere
le C F. R. Grivița au vizitat regiu
nea Văii-Jiului contribuind cu o zi 
de muncă în mină Ia producția de 
cărbuni pentru refacerea ță|rii iar 
inaintea lor o delegație de brutari 
din București văzând munca grea a 
minierilor au cedat rația lor de ali
mente pe o zi în folosul minierilor 
din Valea Jiului”. In încheiere tor. 
Creciu arată, necesitatea întăririi și 
adâncirii legăturilor în F.U.M. și lu
pta necruțătoare care trebue dusă im- 
’potițiva reacțiunii.

Din partea muncitorilor C .F i.'.-iști 
ia cuvântul tov. Jolobcastai Nicolae 
care spune printre altele: muncitorii 
dela atelierele C F. R. Simeria am 
venit în mijlocul vostru cu acest mic 
ajutor, pentru famiile icclrtr riăzuți 
pentru mărirea producției Noi mm? 
citorii avem o tradiție veche, de lu
ptă, cum a fost greva generală a 
minierilor din 19o6.

Partidele „istorice” ale lui Maniu 
și Brțătianu au tras în noi cu arme
le în 1929 la Lupeni și Timișoaița 
api în 1933 la Grivița. Acestea par
tide ne mai vorbesc de libertate ? 
Ne-au dovedit-o ei în trecut ce 
ber.tate ne-au dat- Era deajuns

l din cari fac parte se prelungește pâ-
jiiaf Ia .„data [de 1 jAprilie.
| Cqi cari nu se vor putea prezenta
nici pânăi Ia această dată din cauză
de forță majora vor beneficia

ide un nou termen de una lună, so- lieflU u«i- —
(cotit dela data încetării cauzei de Linev asă colecteze bani pentru fa-

li- 
ca

că

o

'Muncitorii din Aninoasa^
lucrează pentru a ridica producția de' 

cărbuni la 2.000 tone pe zi

Hotărârile Comitetului
Central al Partidului 

Social-Democrat
_ Sâmbătă 16 crt. a avut loc ședința 

Comitetului Central al P. S. D.
După desbaterea chestiunilor la'or

dinea de zi, Comitetul Central:
1 Constată că s'au pus in afara 

partidului acei membri cari nu re
cunosc hotaririle Congresului extra
ordinar dela lo Martie și cari duc o 
pețiune de dizidență și anume C. 
Titel Petrescu, Adrian Dimitriu, lo- 
sif Jumanca și llie Dumitru.

Toți aceștia ca și acei care-i urmea
ză nu mai fac parte din partidul 
cial-democrat

Comitetul Central constatând 
toate organizațiile sunt solidare
hotărîrile congresului le îndrumă ‘ă- 
și desfășoare activitatea cu energie 
întărită în concordanță cu aceste ho- 
tăriri și să sancționeze toate încer
cările de indisciplină sau dizidență.

2 Se va lărgi, în baza mandatului 
primit dela Congresul extraordirar, 
Comitetul Central cu un număr de 
membri, reprezentând marile orga-

so-

ca 
cu

COMUNICAT
i Gombo Samoilă și Scha- 

chter Desideriu, foști membrf clic 
partid din organizația Deva au căl
cat art 16 din statutul P, P ve
nind în contrazicere cu disciplina și 
morala ceruta unui membru de par
tid

Ei prin atitudinea nepartinica și 
activitiîsa lor păgubitoare au căutat 
' i compromită partidul.

Comis>a d- Control a (.. în șe
dința sa din lo Martie 1046 îi e- 
xciude definitiv din par

nizațiuni din provincie și1 militanți în
cercați.

3. Se desființează demnitatea de 
președinte Comitetului Central, ca 
fiind contra tradiției partidului și do- 
vedindu se dăunătoare lui, partidul 
urmând să fie condus de organele 
sale statutare Comitetul Central, 
comitetul Executiv și Biroul politic, cu 
Secretariatul General ca singur or
gan executiv.

4. Tov. Tudor lonescusupune Co
mitetului Central fotocopia de scri
soare care a fosf adusa la cunoștința 
congresului de acord cu secretarii 
generali ai partidului, tov-ii Th- lor- 
dăchescu, Lotar Rădăceanu și Ște
fan Voitec-

Comitetul Central constată că do
cumentul era de natură să atingă o- 
noarea și interesele partidului social- 
democrat, dacă nu ar fi fost înfă
țișat congresului, Prin înfățișarea 
lui, partidul social-democrat a fost 
scos de sub orice bănuială de a avea 
legături oculte cu partidele istorice 
și s’a dovedit complect independenta 
a partidului față de oriecț influențe 
străine intereselor clasei muncitoa
re.

Având în vedere că: partidele isto
rice tăg.îduesc autenticitatea acestui 
jdocument care, totuș, este în per
fectă concordanță cu întreaga lor a- 

jelivitate politică și 'documentul 
.privește și alte problemei politice 
de ordin general

Comitetul Central considera că e 
ste de datoria guvernului să ordone, 
prin autoritățile judiciare, cercetările 
cuvenite.

I toate hotărîrile s'au luat în una
nimi fat«. i

Frontul Plugarilor 
va merge împreună în ale
geri cu forțele democratice

La ședința plenară din ziua 
de 18 Martie a. c„ a Comite
tului Central al Frontului Pluga
rilor la care a participat și Dl. 
Dr. Petru Groza a fost luată în 
unanimitate hotărîrea ca Fron
tul Plugarilor să 
legeri împreună 
țele democratice 
mat guvernul la

Guvernul Dr- Petru Groza face azi 
jpari eforturi, pentru refacerea, in
dustriei noastre de bază, și pentru 
a pune în funcție fabricile noastre. 
Pentru a duce la capăt aceasta grea 
misiune, guvejrjiul are pevoiel de 
concursul tuturor forțelor construc
tive din țară.

Dar pentru toate, acestea are ne
voie de cărbuni. Muncitorimea din 
Aninoasa conștientă de datoția ce 
o arp în lupta pentru o viață mai 
'bună, depune tot efortul pentru a 
mări producția, știind că prin acea
sta ajută Ia uriașa operă de refadere 

la țării. Tovarășii minieri din Aninoa-

sa, au dat dovadă de muncă dis
ciplinată ridicând producția d'e la 
125o tone, până peste 1800 tone de 
cărbuni și pe care până la sfârșitul 
lunii. Vreau s’o ridice până la 2.ooo 
tone pe zi.

Pentru aceasta, se impune o soli
daritate desăvârșită între muncitori 
și technicieni. înlăturând din câmpul 
muncii toate uneltirile (manisto-biă- 
ticniste care încearcă pe toate căile, 
să desbine unitatea clasei muncitoa
re, Vom reuși să ajutăm guvernul 
iîn operp de reclădire a Jării p|efnfru 
binele nostru și a tuturor-

IOSIF PETRUȚ —Aninoasa
tv i ■! ■—1—m ti wwUF - WM»

miliile victimelor sau să-i ajute 
să fie bătut Iși întemnițat”,

Tot din partea C. F. R.-iștilor vor
bește tov. Vlad Lăscuț, care spune, 
„Am adus acest micainrtrr adunaMe 
sindicatul salanaților C. ,F. R. Au do
nat 94o.ooo Iei muncitorii atelier 
lor C. F. R. 2oo.ee ■> lei școala d 
levi meseriași C F. R. și 60.000 . 
depoul de locomotive Simeria- No. 
muncitorii trebue să arătăm1 unita
tea și forța noastră lovind partidele 
n ționare care în trecut ne-au dat 
gl anțe și pușcărie”. Tov. Vlad Lăs
cuț termină aducând salutul minie
rilor din Valca-Jiului strigând „Tră
iască T|- ^aritatea muncitorilor mi
nierii cu muncitorii C. E. R.-iști.

Tov. Puiu mulțumește apoi în nu
mele văduvelor și orfanilor din a- 
ccidentul dela Aninoasa transmițând 
totodată salutul minierilor către mun
citorii dela atelierele C/F. R..

Ședința se înebee într’un cadru de 
solidaritate muncitorească între mi
nieri și C. F. R.-iști. MUJIC ȘTEFAN

I

meargă în a- 
cu toate (or
oare au for- 

6 Martie 1945.

fț3lasufflalaU
Inan Popa = Bulileanu cri care 

șl-a retrzat din coadă batjocora 
pădurenească moștenită din moși, 
strămoși și a adăugat una mo
țească — Zlatna — ca să poată 
înșela mal ușor nevoiașa populație 
din regiunea munților Apuseni, pe 
care o indemna la luptă nu îm
potriva adevăreților asupritori — 
Manlu, Bethlem, Brătianu șl toți 
lacomii. indlferent de religia și 
naționalitatea lor, cari au vlăguit 
norodul, până când acesta și-a a- 
les conștient conducătorii — ci 
împotriva naționalităților conlocui
toare) scoate iarăși capul la drum 
râțolndu-se in „Strâmbâtatea" ma- 
nlstă din 9 Marile a. c ca un a- 
devărat Don Quijoto, cnmaprân- 
du-și — pentru niiștlu râta nară 
— Infectai fițuică „Răsuflata'' 

Detunatei dela Bu-

onorabilul cavaler 
Quljole Bullnoanu

cu.......bazaltul
clumenl”.

Sfătuim po
Don Ion Popa
Zlatna dela Mancha Ghelar, să 
fin prudent, să nu an hazardeze 
prin pronjma Bnclumcnilor, ca nu 
cumva jicnitul h»zalt să I podop- 
aeșșcă pentru nfnnBătoarea com
parație...

D. A B.

f

PLANUL OESVOLTARII AGRICOLE
A UNIUNII SOVIETICE IN 1946

Sistemul economiei planificate a U 
niunii Sovietice cuprinde, firește, și 
agricultura. Datorită acestui sistem 
chiar în timpul războiului, când I10- 
jirklele hitleriste ocupaseră teritorii 
unense și bogate din punct de ve
dere agricol, frontul și spatele lui 
au fost aprovizionate necontenit cu 
plimenle și materii jirilnuc industria
le. Azi, în perioada pașnică de după 
război, în condițiile regimuluți' so
cialist, agriculturii sovietico i 'se de
schid perspective noui de dcsvoltarc.

Țălrănimea sovietică se află acum 
in ajunul celei dintâi primăveri de 
după război. In cadrul întregii o- 
pejr de refacere și de luptă pen
tru înflorirea lot mai mare a țării, 
agricultura sovietică își propune să 
înfăptuiască anul acesta barcini colo-

să mărească suprafațajînsămân- 
să obțină o sporire însemna- 
recoltei tuturor culturilor agri-

sale: 
țață, 

I tă a 
cole.

Guvernul sovietic caută jsă' asigure 
oamenilor muncii din agricultură toa
te condițiile necesajk: Realizării cu 
succes a acestor sarcini..Acum câteva 
zile s’a luat o hotărîre specială pri
vitoare la planul de stat de desvolta- 
re a agriculturii pe 19-16. Această 
hotărîre constitue un program amă
nunțit de activitate pentru to'i oa
menii muncii din agricultura sovie 
tică. Anul trecut colhozurile și sta- 
țiuniilc de mașini și tractoare au fă
cut mult pentru a lichida urmele cau
zate de iji/boi în agricultură. In 1915 
regiunile Povoljie, Siberia de Vest, 
Uralul și Kazahstanul au sporit su-

prafețclc însămânțate cu (grâfu de 
varță mai mult decât cu un milion 
de ha. Stațiunile de mașini și frac- 
toarp au dat și ele un ajutor serios 
la refacerea agriculturii. Proporțiile 
muncilor agricole făcute cu tractoa
rele au sporit îiț|1945 cu 2o, milioane 
ha. în comparație cu ceeac’e s’a fă
cut în 1944.

In 1946 potrivit planului de stat 
suprafața însămânțată va fi sporită 
cu 8 milioane 2oo mii ha., în corn- 
parpție cu 1945.

In acest an vor fi arate și însă
mânțate cu gnâu derivară și dd'toam- 
nă pământuri, care încă n’au fost 
lucrate, în Ural, Siberia, Povoljie și 
Kazahstan. Ca și cerealele, toate ce
lelalte culturi între care și cele de 
plante industriale vor căpăta o des- 
voltar'e considerabilă chiar în anul 
acesta și cu perspective mari pen
tru anii viitorii. Se iau măsuri ca să 
fie exploatate cât mai bine pământu
rile irigate, să Se urmeze cu strictcță 
tonte măsurile agronomiicc^ cee'ace 
va asigura sporirea recoltei.
Guvernul sovietic acordă o deosebită 
atenție mersului pregătirilor munci
lor agricole de primăvară- In acest 
scop sc dă o doosebită atenție a- 
provizion n ii stațiunilor de mașini și 
tractoare cu combușlibiiul necesar 
pentru muncile azfricolje,. Organele 
sovietice au fost tobligate să dea tot 
concursul pentru ci combustibilul 
necesar să fie ailus la timp. Ele au

(Continui^* ,n P*ll. 2-a)
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A început alegerea noilor consilii 
de administrație la cooperative \

Ce sa întâmplat la Cooperativa „^Cia^ din Brad
au fost înscriși până la 15 Februarie 
a. c., luându-li-se dreptul de vot a- 
celora care au fost înscriși după a- 
ceastă dată, numai pentru a putea 
acapara posturile de Conducere.

De felul cum S’a procedat Ia ale
gerea noilor membri în consiliul de 
administrație la această cooperativă, 
să tragem concluzia că (rebuie să 
dăm o atenție deosebită acestor a-

Pe baza Deciziei Ministeriale Nr. 
3341 din 14 Decembrie 1945 și com- 
plecat cu circulara Nr. 68 ditx 3 
Martie 1946, date dci'Ministerid Coo
perației, toate cooperativele trebuie 
să-și aleagă noui membri în consi
liul de Administrație, prin Adunări 
Generale.

In acest scop, toți membrii coope
rativelor de orice fel, trebuie să-și 
aleagă cu atenție oamenii în Consi
liul de Administrație ca nu cumva 
să se strecoare în ele elemente fas
ciste și reacționare. Fașciștii cau
tă azi să pătrundă în cooperative și 
în sectoarele economice pentru a sa
bota opera guvernului începută pen
tru aprovizionarea satelor.

Trebuie deci să se'ăleagă oamenii I ajutorjul satului colhoznic la repara- 
cei mai cinstiți, mai devotați și mai 
muncitori pentruca cooperativele să 
aducă foloasele necesare populației 
pe care le servesc. De felul cum se 
vor face alegerile, va depinde în- 
să-și existența cooperativelor.

Prin forță, reacționarii au reușit 
să pună la conducerea cooperati

vei „Lia“ din Brad, oamenii lor

In ziua de lo Martie a. c., a avut 
ioc la Cooperativa „Lia” din Prad 
alegerea noului Consiliu de Admi
nistrație. Alegerea s’a făcut coitrar 
dispozițiunilor prevăzute în circulara 
N>. 63 din 3-A'artie a. c-.'reușindu-sc 
cu un grup de reacționari în frunte 

■> profesorul Nestor Lupei să pro- 
i pe listă . 1 foști legionari, pre- 

.mente care sunt înscrise 
. cooperative de acelaș fel 

la coo- 
localita-

legeri ca ele să se desfășoare 
form instrucțiunilor Mimsterului Co
operației și totodată feăfse aleagă nu
mai oameni cinstiți eliminând orice 
Reacționari care ar încercară intre în 
aceste comitete.

Numai astfel vom putea ca coo
perativele să progreseze pentru bi
nele consumatorilor, dela sate și o- 
rpșe.

wy>~'

PLACUL DESVOLTĂRII AGRICOLE 
a Uniunii Sovietice pe 1946 

Urmare din pag. l-a)

fost deasemenea obligate să dea tot Superioritatea regimului colhoznic 
dă posibilitate statului sovietic să ri
dice la un nivel mai înalt cultivarea 
pământului și creșterea vitelor, să 
învingă în mod organizat greutățile 
de după război. Desfășurând' pe larg 
întrecerea socialistă, colhozurile noa
stre vor obține succese noui.

rea uneltelor agricole, prin forma
rea și trimiterea la sate și la stațiu
nile de mașini și tractoare a unor 
echipe de muncitori și specialiști-

O deosebită atenție se dă îmbună
tățirii lucrului stațiunilor de mașini
și tractoare. Acestea sunt complac- însuflețit de ultima cuvântațre a to- 
tate cu cadre noui calificate de trac
toriști, combineri, mecanici. Comp- 

i lectarea se face atât cu aceia care 
a urmat cursuri speciale cât și cu cei 
demobilizizați din Armata Roșie.

I Planul de stat de desvoltare a a- 
griculturii pe 1946 prevede toate a- 
mănuntele care, fără îndoială, șor 
asigura noui succese agriculturii so
cialiste.

varășului Stalin, toți oamenii muncii 
din agricultura sovietică pornesc cu 
(râvnă la îndeplinirea vastului prog
ram preconizat de marel<\conducător 
al popoarelor sovietice, știind că în
deplinirea lui înseamnă pentru fie- 
carțe cetățean al U. R(. S. S. o viață 
prosperă, un trai mai îmbelșugat și 
plin de lumină Și cultură-

Alegerea noului comitet
local al T. P. la Deva

In z’ua de 12 Maitle a. f. * avut 
2 la Deva în sala tineretului B'og'e- 

slot — lu prezența unui mitre numlr 
de tineri, — într'o atmosferă de prie
tenie a’egerea comitetului local.

Prietenul Vujdea Gheorghe, «erre- 
tnrul comitetului jude|an din Hune 
doara aduce salu’ul comitetului jod** 
țean dtn Hunedoara, fli multumețte ti
nerilor care au țlout să pa’ticjpe la 
aceaslă adoEare.

L^ând uvântul prietenul Pop» V^o- 
rel secre arul regionalei Gba-Hune 
d“ira, a T P. scoate în relief impor
tanța săptămânii lineretului mondial, 
care se apropie. Accas1ă sXp’ămâDă 
— spune prietenul Popa — trebuie 
să se desfășoare sub semnul solidari
tății întregului tineret pentru conso
lidarea unei păcii durabi e să mo
bilizeze toate forțele uriașe ale tre 
retului in slujba progresului și bine'ui 
întregii omeniri.

Se trece apoi la alegerea comitetu
lui, care este compus după cum ur
mează :
Preștdin’e; Ronc'a Constantin. Vice- 

preȘed . Blaziu Codreanu Secretar: 
MicOta Ghe Tfihe, Responsabili orga 
nizatorici : S<chter Ernest șl Matei 
Augustin. Responsabili cultural : Corol 
Ma’ la șl Lobe] Hermun. Responsabil 
financiar : losif Edilh. Responsabi I 
sportiv: Cionra Mihal și Kokoțl Wi 
Ham.

In numele noului comitet ia cuvân
tul prietenul Roncea Consbntin mul- 
lufrind tinerilor pentru încrederi a a 
cordată.

In înch ere prie'enul Tănăjciuc A- 
exandru urează noului comitet spor 
la muncă pentru a putea duce la în 
depllnire muncii începută pentru bl 
nele Și progresul tineretului șl a țârii 
întregi.

spoi i] de personal până la un nou 
control de vciifcnrc.

Sa deschis o anclicfa pentru a se 
stabili împrejurările care au dat na- 
șteqe accidentului.

La 'mina Lupeni, s'a produs Ia 
puțul exterior lin accident din cauza 
cărți fa lucrul a ‘fostf întrerupt timp* de 
15 ore. După o inuncă care a durat 

• vreo 11 ore transportul a fost re
stabilit rămânând defect doar iran-

Crimă s’au accident?
La 9 Martie 4946, Mașalco Ernest dc mecanicul și fochistul locomoti- 

șeful depoului de locomotive al S. 
C. P. din Lupeni sa urcat pe o lo
comotivă a societăți vroind să-i facă 
(revizia După mai multe''manevre șe
ful depoului s’a dat jos depc loco
motivă plecând spre depou. Mai târ
ziu însă șeful depoului a fost găsit

vei zăcând în nesimțire, având o lo
vitură în creștetul capului. Transpor
tat la spitalul din loclitate ca toate 
îngrijirile date de [medici a sucombat 

Poliția cercetează cauza morții fă
când cercetări.

Dela Oficiul Economic Județean al jud. Hunedoara

In atenția Primăriilor, Cooperativelor 
și Preturilor din județ ,

In conferința ținută de Subsecre
tariatul de Stat al Aprovizionării în 
săptămâna trecută la București, din 
partea județului nostru a luat parte 
dl. Viorel directorul Oficiului Econo 
mic Judeețan și dl. Simion Aron, di
rectorul Federalei „Deva”.

in urma instrucțiunitor. prn.ite, 
pentru a fi puse în practică pe tp- 
ren Oficiul Eco lomflf Juderean, 
convocă pentru Sâmbătă, 23 Martie 

,fJ946 orele 9 dimineața, pe toți pri-
irirLinm,-r.~-‘ * ‘i* ‘

(.POItTUL Ț JOUIAR-V’

județ, precum ' 
fiecare coope- 

r 
sa va discuta

mării și pretorii din 
i câte un delegat de 

rativă.
La această ședință 

pmănunțit felul cum vor trjebui pu
se în aplicare riouile legi economice 
cu privire la colbctareafcerealelor de
la sate și distribuirea de mărfuri in
dustriale dela fabrici la sate.

Prezența este obligatorie pentru 
toți cei menționați mai sus.

Alegerea noului comitet al O.S.F.-ului din Deva
La 17 Martie 1946,. a avut loc adu

narea generală a O. S. P.-ului re
gionala Deva.

D l Maior Comșa președintele O-

1 în 
cazul Benea Petru cdhzor 
perțtiva „Pădureana” din 
te).

Pe aceste liste figurează 
membri fntrați după 15 Februarie 
in cooperativă, care n’au dreptul la 
vot '

Comisia care a desempa-t 
consiliu de administrație n’a 
cont de cererea membrilor ca 
să fie supusă adunării generale 
tru aprobare. (

Față de această situație membrii 
cooperativei, ccr Federalei din 
Deva anularea alegerilor dirylo Mar
tie a c- și fixarea unui nou termen 
pentru adunare generală

La noua adunre generală să aibă 
drept de vot numai acei membri care

și noi

noul 
ținut 
lista 
pen-

Buletin extern
LONDRA. — Trei șenatorf de- 

mocrați americani au dat publicității 
o declarație comună în care afirmă 
că Churchill dorește sa'folosească pe 
americani pentru menținerea imperia
lismului britanic.

CIONO-KING. — Comitetul exe
cutiv al partidului .Jcomintang” a 
dat publicității o declarație prin care 
își exprimă hotărîrea de a consolida 
pacea printFo prietenie mai strânsă 
cu Uninuea Sovietică.

- t
CAIRO- — Negocieri în vederea 

revizuirii tratatul anglo-egiptean din 
anul 1936, vor începe imediat după 
sosirea noului ambasador britanic la 
Cairo care este așteptat să sosea
scă în maximum1 lo zile.

SOFIA — Ministrul dr externe 
bulgar a desmințit svonurile după 
care frontiera bulgaro-turcă a fost 
închisă.

• .
LONDRA. — < trmisia Aliată pen

tru delimitarea frontierelor dintre'Ju- 
goslavia și Italia a intrat Luni in 
zona administrată de autoritățile mi
litare jugoslave Peste tot comisia 
a fost primită do populație, care pur
ta dra| ele jigodeve și aclama pe 
mareșalulTito.

Unificarea partidelor
Social Democrat și Comunist la 

Berlin
NICI UN AMERICAN 

NU VA MURI PENTRU CHURCHILL 
violentemanifestațiiîmpotrivafostului premier britanic la New-york. 
Ciocnire între populație și manifestanți. 20 persoane arestate

NEW-YORK- — Cu două ore îna
inte ca Churchill sa vorbească la 
banchetul oferit în onoarea sa de o- 
rașul New-York, garda sa a fost spo
rită la 52 polițiști în uniformă și 
24 agenți de poliție.

Intr’un manifest publicat de marca 
organizație sindicală americană CIO, 
Churchill este cauzat ca „uneltește 
în vederea unui nou; război mondial” 
și se adaugă: „Este rușinos că o- 
rașul New-York primește oficial și 
dă posibilitate să vorbească în pu
blic unui om care abca de curând a 
fost respins de majoritatea covârși
toare a alegătorilor din propria sa 
țară”. Mari afișe împotriva lui Chu
rchill au fost lipite pe zidurile clădi
rilor de pe Rrodway, când Churchill 
j) făcut o vizdă prin centrul ora,ului. 
Foi volante pe care era scris; „ț'.hu- 
rchill vrea copiii voștri" au fost îm-

părțile pe Brodway.
In Piața Casei Municipale, 3ooo 

persoane așteptau în ploaie au fost 
lipite 25 afișe mari pe care sta scris. 
„Nici un american nu va muri pen
tru Churchill- Nu ne trebue un al 3-

lea război mondial”.
In fața primăriei s’au produs ma

nifestații împotrivă lui Churchtlll. O 
scurtă ciocnire a iavuf loc între mani- 
festanți și poliție. Poliția a arestat 2o 
persoane.

Armatele de emipranȚpolonezi 
vot fi demobilizate

LONDRA. — D-nii Attlee și Bevin 
țiu avut o întrevedere cu generalul 
Andres, comandantul trupelor polo
neze din Italia, căruia i au explicat 
dece trupele de sub comanda sa tre
bue, in cele din urmă, să fie demo. 
bilizatc.

Dl. Bevin a văzut deasemenea co-

mandanții polonezi din Scoția, Orien
tul de Mijloc și Germania, cărora 
le-a dat explicații similare.

LONDRA. — Conferența social-de- 
moor/ată din Berlin la care au luat 
parte 2.ooo delegați, a'adoptat, după 
vii desbateri, o rezoluție prin care 
ke cere ca partidele social-democrat 
și comunist să formeze îm'cdiat un 
singur partid-

Gromîco a sosit la
New-York

NEW-YORK- — Ambasadorul 
niunii Sovietice, dl. Gromîko a 
sit la New-York cu nouă zile înainte 
de deschiderea viitoarei sesiuni a 
consiliului de securitate al O. N. U. 
Secretarul general al O. N. U. dl. 
Trygwe Lie a părăsit Duminecă ca
pitala Angliei, plecând cu avionul la 
Ncw-York.

U-
so-

atâtea 
S. P.-

ajutat

Șeneralassamul
însărcinat cu formarea noului guvern sovietic

LONDRA. — Postul *<Iv- Radio tului Suprem.
Moscova a anunțat că Gcneralissi- ■ Membrii Sovietului Suprem aii ce- 
mul Stalin a prezentat atât demisia rut ca alcătuirea noului guvern fie 
[sa cât și a- guvernului sau, Sovietu- încredințată Generalissimului Stalin.

JMareșalul Sale
decorat cu cea mai înaltă distincție poloneză

GUVERNUL BRITANIC 
nu se asociază la discursul rostit 

de Churchill
Politica externă a Statelor

LONDRA. — Atitudine^ Mărci 
Britanii față dc chestiunile mondiale 
a fost precizată de dl. Bevin: „Nu 
voiu face nimic care ar putea da cea 
mai mică impresie dc agresiune și 
fac apel la telclaltd țări să renun^H 
asemenea acțiuni. Țelul nostru este 
stabilirea unei păci care va dura ge-

S. P. arată activitatea comitetului în 
anul trecut. Insistând apoi, asupra fe
lului cum urmează să-și cfesvolte ac
tivitatea viitorului comitet, care nu 
va mai avea de întâmpinat 
greutăți întrucât activitatea O- 
ului este legiferată.

Mulțumește celor cari l-au
în anul sportiv expirat și conform 
statutelor prezintă adunării generale 
demisia vechiului comitet.

Adunarea generală a ales din cei 
prezenți o comisie de candidare. Li
sta propusă de corni s este supusă 
adunării generale, care aprobă urmă
torul comitet:

Președinte: Maior Comșa Nicolae. 
Vice președ: Dr. Deutsch Ludovic 
și Aytai Ladislau.

Secretar general: Emil Onițiu.
Secretar de ședință MaschalkofA- 

dalbcrt.
Casier general: Diaconescu G< 

gore.
Casier ajutor: Vasilievici Remus.
Membri: Maior Presură M.,Lovăs 

I., Dr. Caba |E., Maiof/ Popescu., 
prof. Aslău A., Petrescu P., plut. 
adj. Mătușanu, Smit F., Doboli P., 
Naay L, Sempnyi Ștefan, Nemeș I, 
Seiger E, PI. adj. Enache, Ing. Hai- 
da T, Szentie L, Mogyorodi I., Stu- 
plik, Străuți Dionisie fșiHorvat L.

Suplleanți; Ltngiț, J.icu,lai Oh. 
Laufer L.

Cenzorii: L6wy Alexandru, Rapol- 
ti Alexandru, Maior Hariga.

Suplcanții. Horvath Viliatn, Isak 
Armin, Bubarnic Nicolae.

Se impune ca țprimăria să studieze 
legea O. S. P. și să treacă la reali
zări, pentru a ajuta munca comitetit 
lui în lupta pentru promovarea spor
tului popular.

Unite se bazează pe O.N U, 

ncrații întregi”.
DI. Bevin a subliniat apoi că 

vernil! britanic nu (se’ asociază cu 
cursul rostit de Churchill la
în America, căițe a fost pronunțat pe 
'răspunderea personală a îi^ tChu- 
rchill.

Buletin intern
gu- 
dis- 

Fulton

VARȘOVIA. — Dl. Bierut, preșe
dintele republicii poloneze a deco
rat Sâmbătă după amiază pe mare
șalul Tito cu ordinul „Virtuti Mili
tari”, cea mai înaltă destincție polo
neză

In cursul dimineții de Sâmbală, ma
reșalul Tito a vizitat, împreună cu 
președintele Hierut, ruinele orașului

Varșovia, luând cunoștință și despre 
planurile de reconstrucție a capitalei 
Poloniei.

I *

VARȘOVIA. — Mareșalul Tito a 
adslat Dumineci la o mare paradă 
militari desfășurată in onoarea sa la 
Varșovia.

DECLARAȚIILE, 
făcute de d. CByrnts 

ministru de externe al Statilor Unite

LONDRA. — D. Bvrncs secreta
rul departamentului de stat american 
a declarai că politica externă a Sta
telor finite. Se bazează pe Orga
nizația Națiunilor Unite.

HDacă va fi nevoit —. a
spus dl. Hyrncs — lorțelc armatei

ale Statelor Unite vor fi 
țațe în conformitate cu 
• harței Națiunilor Unite. 
Statelor Unite uit are intenția să in-
chee o alianță cu Uniunea Sovietică 
împotriva Angliei sau cu Anglia îm
potriva Uniunii Sovietice.

intrebuin- 
principiile 
Guvernul

Imprimeria jud Hunedoara Deva

Dl. Dr. Petru Groza Președintele 
Consiliului de Miniștri a făcut Luni 
la Palatul Camerei dețComerț în fața 
Comitetului 
gărilor, un 
litice.

Central al Frontului/*Plu- 
cxpozcu al situației' po- 

r

publicării comunicatuluiIn urma
Comitetul Central al Partidului So- 
cial-Dcmocrat, opera de lămurire în 
sânul Partidului Social - Democrat 
continuă. Duminecă au ’pvut loc adu
nări în toate sectoarele Capitalei, cc- 
rându se membrilor să Se conforme
ze hotărîrilor congresului și să facă 
în acclaș timp declarații în această 
privință. Instrucțiuni similare S’au’tn 
mis și organizațiilor din provi


