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Rolul Partidului Comunist în organizarea și 
conducerea luptei muncitorilor de pe 
Valea Jiului pentru mărirea producției 

de M1HAI MUJIC 
membru supleant al C. C, al P, C. R.Ura din sarcinile de bază pe care 

Conferința Națională a pus-o in fața 
Partidului nost-u este aciea a reface
rii vieții economice a tării noastre.

In lupta pentru câștigarea bătăliei 
economice de victoria căreia depinde 
au numai viitorul clasei muncitoare ci 
al popofblui întreg, pretutindeni Par
tidul Ccmnaist s’ă în fnnte ca oiga- 
nizator, condccătcr, și mobilizator al 
poxrrnui întreg.

fn bazinul carbonifer din Valea Jiu
lui, constituind unul din elementele de 
baza ale refacer i transporturilor și a 
întregi economii, problema ridicării 
producției de cărb.ne a preocupat nu 
numai organizat ile locale ci țara in
tri g*.

Din itua când în Noembrie anul tre
cut iov. Ministru GheorghiL-DeJ, cobo- 
rârd In mijlocul minerilor le-a spus că 
țara are nevoe de cărbuni șl le-a ară
tat In acelaș timp calea ptniru îobu- 
nă lățire a vieții lor alât de .mizerabile, 
lupta pentru mărirea producției a fost 
deschisă.

Comuniștii In fruntea 
echipelor de șoc

Orgnn rațiile de partid din Valea 
Jiu>ui n’au înc< tat să p; eliu.reze cu m m- 
brii lor modd'tățlle p ntru mărirea pro
ducției. In fruntea ech pelor de șoc stau 
comuniștii, do lâodarile lor răsar prl- 
« i eroi ai munco citați pe națiune, 
rar în jur1 I I r, Intr’un elan r> maiîn- 
tâln t, într’o ra b.l za a tuturor f r- 
țe or constr t’v ■, ou t mai minerii dar 
toți muncitori, meseriași, ir.tele;tuaJi, 
uueri, chla feme', se încadrează intr’un 
efo t comun. Ș d nțele publice ale pa - 
udului, care au la bară acer aș d scuție

Medalia comemorativă „Z3 August 19^‘‘
Ministerul de Război a întocmit 

un proect de decret lege pentru In 
ființare*  medaliei comemorative 
„23 August 1944 “ ce rre de scop 
d a pe pet’.a aminti en acestei zi
le. Ea se va onftri p rsoanelor 
care dând dovadă de inițiativă, 
apirlt de sacrificiu și patriotism, 
au ajutat la înfăptu rea actului is
toric dela 23 August 1944 Dease 
menea militarilor și aslmilaț or din 
regiunea operativi sau interioară, 
de orice grad, care au luat parte 

în jurul problemei ridicării producției, 
se bucură de cea mai mare populari
tate, sălile devin netacăpătorre pentru 
muncitorii care indiferent dacă sunt s.u 
nu în partid va să asculte pe cer care 
sunt cc nslderațl drept conducătorii lor. In 
interesul luptei corni ne Partidul reu
șește să închega unitatea înttgii mun
citorimi, în pof da elementelor care 
sapă această unitate. Ațâțănîe la ură, 
la șovinism se lovesc de jiincipiile în
frățirii popoarelor conlocuitoare, propa
gate dc Partidul nostru șl însușite de 
imensa majoritate a muncitorimii.

Din Inițiativa partidului au 
fost înființate comitete 

de producție
Dar sarcina ridicării producției nu 

este suațlnută numai de clasa munci
toare. Din inițl tiva Partidului echipe 
de muncitor! ajută țăranilor la infăp-

Contrrctu- colectiv de muncă 
în industria metalurgică 

Cont'nuarea tratativelor cu UG.IR-ul — Problemele 
soluționate. Regimul Întreprinderilor bombardate

La Confederația Generală a Mun
cii au continuat eri după amiază 
tratativele în vederea încheerii con
tractului colectiv de muncă, între 
Com s'a Centrală a U. G. I. R. și 
Uniui ea Metalurgică pe deoparte 
și delegații C.O M pe de altă parte

La Comisii Centr IA U G.I R s’a 
cristalizat forma relațiilor dintre 
patroni șl salariații, in vederea con
lucrării pentru refacerea economică 
a țârii

Discuțiile Intre delegații Uniunii 

sub orice formă în războiul cont a 
Germaniei d>. p*  data de 23 August 
1944, și furj ționarilor civili ai ar
matei și personalului care a adus 
un serviciu efectiv și peimanet ar
mat*!  române după data de 23 Au
gust 1944. Medalia se va onferl 
pe viață, ea fiind o medalie de 
război, p rlflndu se imediat după 
medalia .Victoria", dreptul de a o 
purta pierzăndu-se din acelăușl 
cauze pentru care se pierde șl ca 
li ta tea da cstăț'aa român.

tuirta reformei agrare și la desăvârși
rea ei, fabricând unelte și ajutând in 
timpul liber la muncile agricole. In fe
lul acesta el câștigă încrederea și ali
anța țărănimii care azi lucrează a’ăt'’ri 
de minieri >a ridicarea producției. Spri
jinul pe c re l-a dat Partidul formări 
unor puternice organizații de femei, ca 
și de t in-, ret, 9e rflsfrâ ge asupra efor
tului de ridicare a producției prin co
laborarea acestor organizații la lupta 
minerilor.

Tot atât de importantă a fost munca 
depusă de Partidul nostru pentru ridi
carea nivelului cultural, sptijinând în- 
îr ființarea școlilor de analfabeți, uni
versitatea muncitorească, școli de cadre 
sindicale, școli de aj jtor-m nieri, unde 

(Continuare in pag 2-a)

patronale metalurgice și delegații 
muncitorimii, nu s’au Încheiat defi- 
n tiv.

I urma desbaterilor ample de azi, 
în are rtprezent nții muncitorilor 
șl ai C G M au av t de nlâmpi- 
nat m ri dificultăți, au fost solu
ționate următoarele probleme:

Prima de frec criță;
Alocația de chiri ;
Prima de mumă grea.
S’a fAct t excepție pentru între

prinderile b mbardate, în cea ce 
privește acorda f a alocației de chi 
rie pentru tal rieți țlnâ du-se sea
ma de starea excepțională în care 
se află aceste i t pprlnderi.

Se va stabili un regim special 
acestor categorii de întreprinderi, 
cari vor fi clrsiflcate de către co- 
mislui.i speciale ce vor constata 
g ad l’de dls'rugere.

R prt zentanții muncitorilor iu de 
dus n 'iiptă grea, întrucât fiecare 
punct c’i.> proectul de contract ca- 
lec iv întâmpină rezistența patro
nilor, caiî cearcă prin diferite ar 
gumei te sA se eschiveze dla anu
mite obligații.

Tratativele vor fi continuate a ai 
la orele 4 d. m.

MAGISTRAT!!»
SPECULA și 

Di. Pop Candin
Cititorii cari urmăresc în ziarul 

nostru publicațiile despre activitatea 
instanțelor speciale de sabotaj cari 
s’au înființat pe lângă flecare tribu- 
nai, desigur că se miră, — împreună 
cu noi. —

Șl într’adevăr, avem de ce. Ori fi 
cât am căuta nu vom găsi condamnări 
cari să treacă peste o lună de închi
soare sau maximum 100.000 lei amendă.

Șt care sunt faptele pentru care a- 
ceștia sunt condamnați?

O țărancă pentrucă a vândut lap
tele cu 50 let peste prețul maximal, 
sau alta care a vândut mere în loc de 
600 let kg. cu 680 lei.

Nu cumva, cineva să creadă, eâ noi 
nu găsim Juste aces'e sentințe.

Cine calcă legile să sufere rigorile 
sale.

Dar ne întrebăm noi, oare aceștia 
sunt toți acela cari se îndeletnicesc ra 
speculă ? Numai aceste două cazuri 
mici există?

Șt credem că răspunsul este: Neri 
hotărît.

Dacă vom intra în unelt magozluc 
din județele noastre credem că am o- 
junge la constatarea că specula nu se 
face numai cu laptele, cu ouă șl ou 
biănzâ.

Puține magazine am găsi unde lu
crurile să fie în redulă.

Ca să începem de la vitrine, pre
țurile nu sunt afișate, cu toate ci 
legea prevede acest liiau. Sau chai 
dacă sunt, marfa din vitrină nu st 
vinde la prețul afișat populației, a 
unor „cunoscuți" cari închid un othtt 
când e vorba de plaiă.

Unui prieten de al nostru 1 s’a în
tâmplat că a Intrat intr’un magazin din 
Deva șf a cerut din stofa expuși 
în vitrină.

Răspunsul D-lul negustor a fest gi 
nu poate să scoată ma’fa din vit/lni 
pentrucă aceasta ar strica aspecte 
„vitrinei”.

in afară de cetate este expus aoolt 
nu mal are nimica.

Prietenul nostru a fost nevoit st 
pleee fă d stofă.

Șl daci ăsta ar fi numai un sluga 
caz.

in județele noastre specula se fac 
în stil mare șl nu se ia nici o măsură

Să amintim numai cazul speculau 
tulul Pop Candin din Alba-Juila car 
a fost găsit cu mârf rl in valoare d 
milioane pus 700 kg. zahăr dostte. 
la seaiul Partid ul Ncfonal Țărănes 
Manlst din Alba- lulta

Cazul a fost judecat de tribunals 
din A ba șl speculantul Pop (fr-.te) 
jostuiLi ministru rranlst fanei Pop) î 
loc să fie t imls la ocnă a scăpa 
doar cu amendă.

Recuriui Parchetului a iest respln 
de Curtea de Apel din Sibiu pe mc 
tivul că . era adresat D lut Preșcdini 
al instanței Speciale șt nu Domnuli 
Grefier al Instanței.

Șl penfuca Curtea să nu poatâ 
învinovățită de inegalitate de trate 
ment a respins in acea zl toate n 
cursuri e care erau adresate Dlui Pft 
ședlnle.

Noi știm însă că toate recursuri 
redactate în felul acesta au fost pr 
mite șl Judecate până acuma.

Nu putem să nu ne amintim de ci 
vinfele tov. L. Pătrășcanu, m'ntstr 
Justiției, eare vo bea dc mag strai 
cari au privirile îrcă spre trecut

Dar nu trebue să uităm nici ceva» 
a declarat tov. Pătrășcanu mai dă nd 
Scânteiel textual'. „Lupta împonh

— Coatlnuire In pagina 9. —
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Rolul Partidului Comunist în organizarea $1 
coducerea luptei muncitorilor de pe 
ValeaJiului pentru mărirea producției

— Urmare din pag. l-a —

muncitorimea a primit cunoștințele care 
■i-i permită îmbunătățirea productivități 
muncii. Noi metode de lucru In ateliere, 
descoperite de muncitori sunt în mare 
măsură rezultatul îmbogățiri cunoștințe
lor și tehnfcei, având o înrâurire directă 
asupra măririi producției.

Ia acelaș timp se înființează dia ini
țiativa Partidului comitetele de produc
ție compuse din muncitori ți tehnicieni, 
sare lucrează împreună ia găsirea mijloa
celor mai eficace de mărire a randa- 
me■‘ului Iar împotriva sabotajului se 
iau măsuri chiar de către muncitori 
care organizează controlul permanent al 
locurilor de muncă.

Io acest timp, cu toate eforturile fă
cute pentru îmbunătățirea situației ma
teriale, sabotajul exercitat de reacțio
narii din fosta conducere îngreunează 
din ce In ce vleața minerilor și în con
secință mărirea producției.

Ia aceste condițiuni atât de grele, 
tapra zi de d*  zi a partidului, acțiunea de 
Hmarire, exemplul celor mal buni din
tre membrii partidului, a contribuit tn 
cea mai mare măsură ca minerii să 
•ontinue lotuși lupta, să nu se lase 
provocat! de acei care abea așteaptă 
■K profite de situația jalnică In care 
l-au adus pentru a-i desblna și a-i 
bnpioge la grevă. Șl minerii, In frunte 
cu comuniștii, mobilizând In jurul lor 
toate elementele patriotice, continuă 
lupta conduși de Partid a cărui influ
entă crește din ce In ce.

MArirea producției, problema 
centrală a conferinței 

regionale de partid
Prima conferință liberă a Regionalei 

Valea Jiului a P. C. R. este conside
rată de întreaga muncitorime do Valea 
Jiului ca o sărbătoare a el șl în onoa
rea el se organizează întreceri D-trio- 
Uce, mobilizând sute de voluntari 
c«re coboară în mină. Minerii comu- 
rriști au arătat astfel că au înțeles și 
au reușit să convingă pe toți oamenii 
muncii d n această Vale a Jiului de 
import-nța ridicării producției de căr
bune pentru refacerea |ă il si pentr»'. 
consolida ea tuturor libertăților cuce
rite.

Baza discuțiilor acestei conferințe 
căreia Comitet îl central l-a acordat o 
deosebită importantă a constituit-o gă
sirea soluțiilor celor mai b ne pentru

Nu se mai face nici o
Ministrul Afacerilor Irve'ne și 

Comisari tul General al Execu
tării Armistițiului au dat urmă
torul comunicat:

Potrivit dispoziț lunilor Preșe
dinției Consiliului de Miniștrii, 
prefecții de Județ șl delagații 
județeni ol Comlsarlatulul Ge 
neral al Executării Armistițiului 
vor lua mături să se aducă la 
cunoștința populației rurale, prin 
afișe, bătăi de tobă șl corn, că 
începând dela 1 Decemvrie 

rld'carea masivă a producției d*.  căr
buni.

Din rapoartele prezentate a reeșit 
entuziasmul cu care muncitorii vin în 
mod voluntar 6ă ajute la îndeplinirea 
obligațiilor luate în această privință de 
organizațiile de partid. Această miș
care nouă care tinde să se generali
zeze, pornind tocmai dela muncitorii 
mineri dintre caie cei mai buni f mai 
hotărîji sunt comuniștii arată impor
tanța pe care influența part'dului a a- 
vut-o în organizarea și conducerea a- 
cestei lupte.

In acelaș t mp organizațiile de par
tid au cercetat lipsuri e și greutățile 
care împiedecau ca mărirea producției 
să fie corespunzătoare uriașului efrrt 
depus. Sabotajul dn ce în ce mai sus
ținut șl mai fățiș al direcțiunii reacțio
nare era o piedică care st cerea grab
nic înlăturată. Era evident că în ase
menea condițluni ridicar a producției șl 
deci refacerea țării era grav amenin
țată.

Perspective noi în 
Vaka-Jiaîui

In fruntea acțiunii de răsturnare a 
acestei direcțiuni, manifestată în întru
niri uriașe de întreaga muncitorime u- 
nită și hotărîiă, partidul susține șl con
duce lupta de al cărei succes depinde 
însăși rf facerea țării. Victoria Biunci-

BANDIȚII AU ESIT LA 
DRUMUL MARE...

ln comuna Bucerda Vinoasă, în 
timpul lormârii comitetului sindica
tului agricol, niște indivizi au tras 
focuri de armă sub fereastra sin
dicatului, dispărând după aceea 
In întunerec.

Care e^te explicația acestui fapt ?
In urma investg <ț» lor întiepunse 

de comitetul locul sindical precum 
și de organele primăriei, reese că 
elemente maniste din comunele

ANUNȚ
Dentist techi lcian(fi) angajez

Denbsf GOTTLIEB
1-3 DEVA

rechizițiB de «ale
1945, este Interzis a se face 
rechlziții de an'male (boi, vaci, 
oi, porci și cal) dela lo uitorl.

Ortce animale pent u Arm s- 
tițiu se vor procura la preț li 
ber de la cei care doresc să 
vândă.

Ministrul Afacerilor Interne, 
(ss) Teoharî Georg^ seu 

Comisar General al Executări 
Armistițiului 

Ministru Subsecretar de Stat 
(■•) Dr. S Oerlu 

torimii obținută cu ajuto-ul guvernului 
și al C.G M. csnstitue în acelaș timp 
ua succes ai liniei jjste a partidului 
nostru. Pe baza acestei linii juste con
firmată In atâtea împrejurări a cerut 
partidul sacrificii din partea minierilor, 
sacrificii care se dovedesc azi a nu fi 
fost Inutile.

Ua avânt nou se ridică astăzi în 
toriă Valea Jiului. Efectele schimbării 
s’au concretizat din primele zile prin 
mărirea producției dela 3.300 la peste 
S000 tone zilnic.

Sute de voluntari în fruntea cărora 
stau același comuniști care au luptat în 
zilele cele mai grele se prezintă zilnic. 
Organizațiile de partid prelucrează în 
fiecare ședință posibilitățile de a ajunge 
cât mai curând ia producția de 6.500 
tone, așa cum și-au luat angajamentul 
muncitorii, până la sfârșitul acestui an.

Influenta partidului crește simțitor în 
măsura în care crește încrederea șl 
dragostea claael muncitoare pentru de
tașamentul ei înaintat In noulle con
dițiuni care asigură o strânsă cohbo- 
între muncitori șl tehnicieni, întărind 
unitatea clasei muncitoare și disciplina 
în muncă, muncitorimea din Valea Jiu
lui pășește h >tărât pe drumul victoriei.

Pe acest drum ea este călăuzită și 
sprijiniră de Partidul care este în frun
tea luptei pentru binele clasei munci
toare și a poporului Întreg.

din jur sunt înarmate și prin salve 
de foc caută să intimideze popu
lația pașnică strigând : «roata să 
trăiască".

Dar lucrurile nu se termină aci. 
Bandiții, întrebuințând metodele lor 
huliganice, trimit scrisori primaru
lui — un vechiu luptător democrat 
— prin care îl amenință că îi dau 
foc casei. Notați bine: li dau foc 
casei 1 Ca în codrul Btndiții au 
eșit la drumul mare. Iată până 
un ie merg cu îndrăzneala, iată ce 
sunt în s are să facă elementele 
inconștiente la îndemnul istorici
lor Maniu și Brătianu : Să tragă 
focuri de armă pela ferestre și să 
dea foc coselor cetățenilor pașnici, 
lafă cum își bat joc bandiții de 
liberfâțle acordate poporului de 
Guvernul de largă concentrare de- 
m >cratică I

Cerem ca autoritățile de resort 
să ia imediate măsuri pentru des- 
armarea și arestarea acestor bande 
de huligani cari periclitează viața 
șl avutul cetățenilor pașnici

Situația Insâmânțârllor 
In Sebeș. Alba

Până la data de 1 Decemvrie 
în plasa Sebeș Alba au fost însă
mânțate 23.717 ha. din care 23.500 
hectare cu grâu, 18 ha. cu secară 
și 199 ha. cu orz.

Comisiile sindicale 
de femei

Dela 1 Septembrie 1944, mișcarea 
noastră sindicală a luat un avânt ne
cunoscut până ccum. S’au organizat șl 
femeile în sindicate, convinse că a’a 
deschis larg drumul luptei pentru ridi
carea nivelului de trai al salariatelor. 
Femeile din câmpul muncii au avut 
multe doleanțe de ord n economic și 
cultural. Afară de lupta pentru reven
dicările lor juste, au trebuit si lupte și 
cu o mentalitate învechită, care susți
nea că femeia poate să lucreze alături 
de bărbați dar n’are ce căuta înts’un 
sindicat și mai alea în conducerea or
ganizațiilor sindicale.

S’au organizat comisii de femei în 
sânul fiecărui sindicat. Munca eu fe
meile sindicalizate a început să meargă 
binișor. Femeile din uzine și birouri 
s’au strâns în jurul acestor comisii de 
femei, luptând pentru revendicările lor 
speciale ca: salariu egal la muncă e- 
gală, concedii plătite înainte și după 
naștere, cămine de zi. Rezultatele ob
ținuse prin acțiunile inițiate de comi
siile de femei au contribuit mult la 
ridicarea nivelului de trai al salaria
telor.

Fără îndoială că au fost șl multe 
greutăți. In unele locuri comisiile au 
fost complect lipsite de Inițiativă, în alte 
locuri au privit toate munca sindicală 
numai sub acest unghiu special.

Acum câteva luni comitetul C. O. 
M.-ului condus de ideia că munca în
tre femei trebue să devină o sarcină 
întregii mișcări sindicale, a hotărât să 
dizolve comisiile de femei. Comisiile 
au fost dizolvate, dar munca ^ntre fe
meile slnnicalizate a încetat în întregi
me, cu mici excepții.

Numărul tenurilor la noi în prodtr(ie 
ating. 40 la sută din întreaga massfi 
a salariațllor. Trebue să ne fie clar că 
democratizarea țării nu se poate face 
fără contribuția femeilor și mai ales a 
celor din câmpul muncii.

Nu putem reface tot c.’a distrus fas
cismul șl nu putem să construim și să 
organizăm o viață fericită a poporului 
nosteu fără aportul salariatelor.

Comitetul executiv al C. G. M.-ului 
a analizat situația In ceeacc p Ivește 
munca cu femeile. A constatat Unsa 
acestei activități șl a hotărât reînfiin
țarea comisiilor de femei. Munca între 
femei va fl condusă de comisia de fe
mei de pe lângă C. G. M. Prin co
misiile de pe lângă Uniuni și Sindicate 
vor fl cuprinse toate femeile din uzine 
și birouri. Peste tot trebue să se pună 
din nou pe linia sindicală problema 
femeii.

Stăm în fața încheerli contractelor 
colective. Trebue să dăm o atenție 
specială femeilor, să studiem revendi
cările speciale ale lor și să le fixăm în 
contractele colective ale întregii mun
citorimii.

Adunând salariatele în jurul co
misiilor de femei, dându-le atenția co
respunzătoare, ele vor răspunde cu 
entuziasm șl cu elan acestei chemări, 
aducând contribuția lor atât de nece
sară în lupta pentru o viață mal baaă 

(Scânteia) Amaiia Fui ga



3ZORI NOI

Familia și -școala sovietică
la Uaiunea Sovietică familia șl școala 

■unt strâns legate printr’o sarcină co
mună; aceea a educației copil'or. Ia 
această privință școala dă familiei un 
mare ajutor. Ea nu opune pe copil pă
rinților, ea nu-l desparte de familie; 
dimpotrivă sistemul lovietic de educație 

sporește prin toate m j toacele auto ita- 
tea familiei ia ochii copllulu’, II învață 
să aibă o purtare corectă și slnce ă 
atât In școală cât și in familie.

Copilul ajuns la vâ-sta de 7 ani,

Cum se face legătura dintre școală șl familie
E«istă un îatrrg sistem care asig uă 

efectiv o st-ână legătură int e școală 
și fam Le. Primul act obligatoriu al a- 
acestei legături este carnetul școlar. 
Prin acest carnet părinții șl iast tuitorii 
au o legătură zilnică unii cu alții.

In școală copilul învață șapte sau 
zece ani. li acest timp se formează 
caraterut, se minifestă șl se desvoltă 
capacitatea și apt'tudinile copilului. La 
sfârșitei anilor de învățământ copilul 
de șapte ani devine un om format. 
După terminarea școlii, bieților și fe
telor sovietice ii se desch'cb toate dru
murile. E pot continua învățătura In 
școlile superioare, pot munci, își pot 
alege o profesiune potrivit dorinței fie
căruia.

Alt mijloc de realizare a legăturii 
dintre familie și școală sunt adunările

Desvoltarea înclinațiilor copiilor
de a spr j ni corpul profesoral al școli 
11 folosirea timpului liber șl organiza
rea odihnei elevilor, In organizarea ta
berelor de ploneri, a terenurilor pentru 
joci ri șl în educația copiilor în trupul 
va'anțel. La aceste adunări se alege 
d ntre părinții copiilor un reprezentant 
în Cons llu Pedagogic, în care pă ioțl>, 
pedagrg. și educatorii discută asupra 
măturilor cu caiactcr pedagogic și 
educativ.

In ultimul timp o serie de școli au 
găsit o nouă formă de legătură cu pă-

Afiîr.d că copiii lor minifestă ind'- 
oații spre muzică sau de-en fă Ințil le 
creară acasă cond<țiunile necesare pen
tru desvoltarea talentului lor. Părinții pot 
vlz ta școale nu numai cu prilejul ace
lor ad nării. Ei pot veni in fie are zi 
ia ș.oală spre a se infoimi despre tct 
ceeace-1 Interesează cu priv re la copiii 
Ic-.

învățătorul, la rândul Iul, vizitează 
adeseori acasă pe părinții copiilor. In 
f.lul acesta se leagă și se Întăresc Ie
șituri permanente Intre familie și școala 
sovietică.

Un mare evenimet In viața școlel 11 
prezintă adunarea generală a părinților, 
care se ține cel puțin de trei ori pe 
an șl care este totodată șl un control 
al activității ș oalei. Alât școala și ele
vii, cât și părinții se pregătesc pentru 
aceste adunări. ȘcoMa organizează ex 
poziții, dări de se mă, pregătește ser
bări Ș' olare cu elevii, exerciții sportive 
și coruri. Elevii arata părinților suc
cesele pe care le-au obținut Intr'o pe
rioadă de timp da ă.

In adunările generale se alege din 
sânul părinților așa zisul „Consilii de 
ajutora-e". A.eit consiliu are sarciai 

intră in școala sovietică unde petrece 
aproape o jumătate d n zi Aici el este 
îndrumat șl educat de pedigogl cu 
experiență.

Trim'țându-șl copiii la școală familia 
sovietică, urmărește educația lor, dar 
nu lasă toată răspunderea educației și 
de3voltării copilului pe umerii corpului 
didactic. Școala șl familia sunt împre
una răspunzătoare de pregătirea șl des 
voltarea viitorului memb u el societății 
sovietice.

periodice, pe c'ase, la care iau parte 
pă lnții copiilor. Ii aceste adunări se 
fac dări de seamă asupra activități*  
școalei. D.r glntele-pedagog al clasei 
informează pe părinții copiilor asupra 
succesului, aptitudinilor, înclinărilor și 
disciplinei elevilor iul. In aceste adunări 
sunt arătate, ce'e mai bune lucrări de 
literatură, arte plastice, lucru manual, 
executate dc elevi. Se fac expuneri 
ample asupra activității personale a 
levilor, se joacă piese de teatru, 
citesc lucrări șl veisuri compuse 
elevi. Datorită acestui fapt părinții 
pot Inf >rma asupra desvoltărli copiilor 
1 >r, asupra deprinderilor practice căpă
tate în școală. Insă aceste adunări n’au 
un caracter demonstrativ, „de ochiț 
lumii". Cu acest prilej școala arată și 
ceeace cere dela părinții copiilor.

FEMEILE

pentru viitorul acestei

Femeile de pretutindeni cu 
groaza In suf et au văzut trecând printre 
ele secerătoirea răsbolulul

Dep1 mormintele proasp't iruhlse a 
cel r ce le erau mai scumpi, f mrlle s’au 
ridicat ștcrgându-șl lacrimile și putând 
mâ.ia pe sapă șl pe condelu... muncind 
cu mii multă îndârjire ca înainte. Au 
pornit hotărlte, alături de bărbați, să 
taie b szde noi 
țări.

Risbolul le-a 
lupte împot iva 
trebuie să mal stea deoparte, pasive, 
muncind șl tăcând.

h acest războiu, hm’ile șl au dat 
scama că trebue să lupte pentruca nl- 
m c și nimeni să nu mal poată opri 
manifestările lor in toate d »m nlile 
vieții ca nimeni să nu le piață da de
oparte, șl ca r.im ni să ou le mal poată 
privi cu disp eț spună ,d: „Ce ști tu 
femeie" 1

rlnțil. Școala a început să se ocupe 
de pregătirea părinților în ce privește 
problemele de educație, pedagogie, psi
holog e șl alte chestiuni legate de edu
cația copilului. Această firmă s’a năs
cut din cerințele vieții. Păriții nu sunt 
toți la fel, unii din ei au nevoie de a 
fi inițlați în problemele de educație. 
Forma aceasta d; activitate a căpătat 
denumirea de „Universitate pentru 
părinți".

E'evii sovietici sunt înconjurați de 

toată grija și atenția, atât în școală 
cât și acasă. E< primesc o educație și 

creștere bună. Un rol hotărâtor în for- 
ma ea viitorului om sovietic îl joacă 
școala, care împreună cu părinții, 
poartă răipuaderea educației generaței 
tinere. Legătura slrâjsă dintre școală șl 
familie este o garanție a unei desvol- 
tiri juste și multilaterale [a tineretului 

sovietic.

a

Graiul nou"

1 ■

DE VOTȘI DREPTUL

JU
n.‘ jl'lî'l

u

Prin lupta lor dusă alături de popor 
împ >triva rcacțiunil șl asupritorilor, prin 
contrib ițla lor la ridicarea producției, 
sp ijinlrea g ivernulul Dr. Petru Oroza, 
ca e a Instaurat t.n reg'm de largă de
mocrație, este o dovadă că femeile știu 
acum.’pe ce drum trebue să meargă.

Astăzi, — femela datorită — guver
nul de largă concentrare democratică, 
a primit ce n’a avut ni iodată; 
turile cetățenești și 
vot, de-a alege și 
curând femeia va 

dea cuvântul.
Ea care a suferit

I s d s.h de dri m îl spre o viață mal 
d-mnă, va șli să dea sp ijinul ei celor 
c>re l-a i d sch s drumul spre libertate 

și liim'nă, celor care în fruntea popo
rului muncesc p nt'ir a construi o lume 
mal dreaptă.

drep- 
va avea drept dc 
de-a fl aleasă. In 

fi chemată să-și

atâta, astăzi când

Pământ nou . 
X

Războiul a născut cântecul nou 
Al țăranului sărăcit, 
Cântecul scris cu b'estem șl sânge 
împotriva moșieru'ul hămesit.

Cântecul care se ridică din fabrlct 
Pentru întâmpinarea celor închiși, 
Pentru plămădirea pământului nou, 
Udat cu sângele eroilor uciși 
Pentru luptași nez irunclnata lor credință 
Ii strălucitoarea și marea biruință.

revolta poporului iobag 
crescut nestăvilitul steag

In
A
De az' șlde mâine, 
Pentru om, pentru pâine. 
Pe b 'az la pământului nou 
Vor fl aruncare 
Semințe alese, 
Semințe curate.

Dumitru Corbea.

Pentru femei, democrația înseamnă 
putința de-a șl naște șl crește în liniște 
copil, dreptul de-a munci șl de-a primi 
răsplata dreaptă a mun II, dreptul la 
cultură *1  propășire.

Perdeaua neagră cu care dușmanii 
ascundeau lumina, a fost dată la o 
parte și soarele a Intrat în viața ei. 
Femeii știe acum ce vrea și ce are de 
făcut. Ea a dat piept cu viața I Munci
toarea, țăranca, gospodina, sau î.itelec- 
tualn, știe 

deoparte 
noaște tot 
pentiuca
In viață. Deaceea în ziua când tot po
porul va fl chemat să-și aleagă condu- 
ducătorii, glas îl femeii se va auzi ha 
tărlt rostindu-șl voința.

Ea nu va alege decât pe acela car. 
au dovedit că prețuiesc aportul p : car- 
femeile îl aduc societăți.

Marla Stoica

ca 

că 
ce 
Bă

nu mai trebue să stei 
datoria el este de-a cu- 
sc petrece tn jurul e 
poală păși cu siguranța
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Poli
la ultimul timp anumți oameni și- 

au exprimit părerea că polițe*  nu are 
ce căuta in sport.

Am auzit discursuri și im citit arti
cole unde se afirma acest punct de 
vedere.

Aceste rânduri nu polemizează, d 
vor să stabilească fapte șl vor să tra
gi concluzii.

Să vedem dacă tn trecut sportul a 
fast el oare politic ?

Credem, că ta mameotul când spor- 
tut a fnceput să devie un factor pe 
care trebuia să se conteze tn viața 
publică și ou a mal fost d sfracția câ
torva, a Încetat să mal fie apolitic. Așa 
s’a întâmplat peste ț-.t așa s'au petre
cut lucrurile și la noi. Iată cum.

Sportul in ță’ile fuscise, dictaturiaJe 
sau cb ar cu un regim de fdsâ democ
rate, - fost ld mj oc de ațâțare șovi
nă In relațiunile Internaționale, când 
fiecare în tâ oire Intre țări a fost con
siderată un fel de bătălie, care trebuia 
câștigată cu orice preț.

Pe planul intern, ma;sele de tineret 
m?b lizate prin sport, au devenit masse 
de manev 1 ale claselor coducătoare.

Guvernele care au condri țara In 
Interesul unor clici reacționare, au folo
sit sportul, când ca un temperat ir al 
nen ițumirilor populare, când ca o di
versiune, iar sportivii au fost întrebula- 
;iți ca grupuri de șoc împotriva unor 
asse sau naț onalitlți conlocui oare. 
jG^tivii, — pe cari unii Incorștienți, 

i vor apolitici, — au fost c cscuți 
:stemstl: în sentimentul de ură Impot- 
iva a tot ce r.u a fost pe placul regi- 
nurilor fiscs’e și reacționare

A nu fa:e po’iUcâ In trecut, a în
semnat p rr și simplu: a accepta siste
mul pr>c*icat  pe acele vremuri și a 
□semnat pur ji simplu de a servi de 
>ună vc’e ca o uneltă reacționară. ’

Nu este o coi Jder țâ, că acele ele- 
■ ente, cari astăzi se pronunță p;ct u 
nlâtjr.v<a politicei din sport, sunt 
Jectlce cu acelea, cari în trecut nu au 
ost peltici, ci au urlat ca lupii.

Aii situația s’a schimbat, fi ndcă a- 
em un regim demo^at'c.

tică și sport
Beneficiată de acest regim democra

tic, toți cetățeni țării, deopotrivă.
Acum, acele elemente, cari nu au 

făcut nimic ca această democrație să se 
înfăptuiască, ci din contră au colabo 
rat Intens cu adversarii democrației, 
Invoacă șl el libertatea, ce in mod fi
resc există într’o democrație sl se e- 
rije?ză in apărătorii sportului apolitic.

Acești individ pot fi de două feluri: 
unii s’ar putea să fie de bană credință 
șl tir putei să înțeleagă, că de
mocrația există fiindcă popoare 
eroice au luptat pentrn ea șl că aceas
tă democrație va exista numai dacă va 
fi apărată cu îndârj re împotriva ori
cărui Inamic al el.

Alții șl aceștia sunt mai numeroși,
au un scop precis urmărind un sport 
.apolitic*.  Aceștia știu bine, că fjptul 
de a ou face politică însemnează de 
a face politica dușmanilor democrației 
și aceștia sunt agenții conș'lenți ai 
reacțiunil.

•
Democrația noast ă a fost câștigată 

cu mul sacrificii. Poporul nostru a 
dat un tribut cu lâige foarte prețios 
pentru lascăunarea democrației în țara 
noaUrâ,

In sport și oriunde, cetățeanul con
știent trebuie să lupte necontenit pen
tru păstrarea asestei democrații.

Aceasta este politica care trebuie să- 
o facă orice sportiv și aceasta este o 
politică democratică.

Știind aceste lucruri, trebuie să fim 
foarte vigllențl față de acei, cari se 
pronunță pentru eliminarea politicei 
d'n sport, fiindcă aceștia sunt inamicii 
democrației, cari prin manevrele lor 
caută să submineze nu numai organi
zarea democratică a sportului, dar și 
îasușl reg'mul democratic.

Să facem deci, politică în sport, dar 
o politică democratică I S. P.

Mereu înainte-1 porunca,
Spre orizontul de foc 

Șl jar,
Nu stațl pe loc 

Pas la pas cu Victoria 
Umăr la umăr 
Să făurim Istoria

MARE
Noi,
Cel mulțl la număr,
Să scriem în orizont 

Ca literă mare, 
De jar,

Din lumină șt soare1. Chemare I 
Tu proletar,

O nouă fibricâ melalurgi'ă îa orsșul Tuh din Uniunea Sovietică

Voi, muncitoare,
Urziți destinul noilor vremuri 
Voi uriașele plloane,
Pășiți strident,
Cu pași de oțel,
Spre al clasei noastre țel. 
N’avețl teamă de cicloane
Din Iureșul luptei

S’au ridicat eroi,
Ș'.-au învins!

Au lub't libertatea
Șl-au rupt lanțurile groazei, 

Izblndu-le
In ob’azul de târfă

al jascismulul.

Ridicați privirea spre el, 
Spre răsărit de soare,' sa 
l ol, fll al muncii ;
Voi, cel lub torl de libertate

Voi popoare!..

DR A NC IA NU ION 
muncitor

Fund.imcc:.,!.-,Jsâtură caracteristica ancro 
rii sănătății pr b Ies In I., R. S. S este car ac- 
erol el de st.jt CorstM'a sovietică garan- 
îaz.l tuturor celor ce muncesc asistența me- 
iculă gratuit*  pe contul «fătului.

In rsioane sistemul asistenței medicale este 
ondut de către serviciile ocrotirii «ănătații 
ubiice ale sovietelor raionale de deputați al 
elor ce muncesc. F.ece raion cu o populație 
e.'a iJ și r taă 4 ' mii de oameni este Impă-- 
t In stci.-.jre medrale sătești, care deser- 
esc un număr de ;7-!2 m i de oameni. In 
uorinsui fiecărui sector există un dispensar, 
are tn mijlociu este frecventat anual de un 
■măr de 7-ts mii de hain avi Pe lănț a aceasta, 
ispensarul oferi ajutor med cal la domicil'iu 
celor b 'navi, far, a „ MnaJ ,(3rll «Unității 
r nu pot veni la dispensar. Un nurvăr de 
este 5C procente d n aceste sectoare medf- 
tcalc au, pe iâr,^ dispensare, și spitale cu 

paturi 'a rneetie, spitalele au deoblceiu 
cțiuni de maternitate, de boli In'ecțioase și 
îeie.
Ftecarș <.ec*or  este deservit de unul, sau de 

■șt med ci.
Rolns-ri*  rare au nevțe de asistența unor 

'edict șpe,. aliști. sunt îndreptați de către me
ni de sector In centrul raional.
In capitala fiecărui raion se găsesc așezi-

Organizarea ocrotirii sanStSțil 
a populației sătesti In U.R.S.S.

dt li GAVRIl.OV
minte medicale specializate, cu un număr de 
40-fc și mai multe paturi și cu «'cțiuni spe
ciale therapeutlcă. de maternitate chirurg că, 
de boli Infvcțioase șl uneori șl de boli de co
pii și de ochi, o policlnicâ. unde bolnavii s. nt 
examinițl de către medici specializați, con
sultații speciale pentru boli de femei și de 
copii Așa dar, bolnavul îndreptat de medicul 
de sector In vederea consultării unui specia
list sau spre a urmi un trat iment special, 
capătă tn capitala de raion asistența medicală 
de care are nevoe.

In cazuri mai compilate așezămlntele me
dicale raionale, li In treaptă pe bolnavi In ca
pitala regiunii, unde există specialiști de înal
tă califica,le, in cele mal multe cazuri șl 
clinici universitare. Institute de cercetări știin
țifice. sanatorii fizioiharapeut.ee, etc.

Ființând o asemenea organizare a siste
mului de ocrotire a sănătății publice, locui
torului satului sovietic li sunt accesibile toate 
genurile de asistență medicală de care are 
nevoe, dacă nu In localitatea Iul, ataci tu 

capitala de ralor, și In cazurile complicate 
In capitala de regiune.

O însemnată parte a spitalelor și a dispen
sarelor sătești este înzestrată cu laboratorli 
c lnico-diagnostice, cab nete Roentgen și Ins
talat uni therapcuti e.mal ales In capitalele de 
raion.

Ca ajutor al medicului de sector șl cu sco
pul apropierii asistenței medicale de popu
lație. există pe lângă sectoarele medicale 
puncte medicale care sunt servite de un per
sonal medical Inferior : subehirurg șl moașă. 
Aceste puncte medicale dau consultații bol
navilor cât șl la doml lllul bolnavilor șl de
sfășoară o activitate sanitaro-prcfilactlcă șl 
antiepidemică Fi Iși pun munca tn corespun
dere cu un plan general, s ib conducerea me
dicului șef al sectorului.

Periodic, tn zilele anumite, medicul de sec
tor vizitează punctele medicale sătești, oferă 
consultații bolnavilor aleși anume In acest 
scop de către personalul medical inferior, dă 
Indicațiile neceaare tn privința tuturor pro

blemelor legate cu'activitatca medicală șl sa 
nltară.

Pc lângă activ tatca de deservire mcd'cală 
a populației, toate așezămlntele medicale si
tuate fn cup insul teritoriului sectorului me
dica', efectuează supravegherea stării sanitare 
a școalelor. a g.ăuinilor de copil, a localu
rilor de folos nță publică, a băilor, restauran
telor, etc. constatând eventual cazuri de boli 
epidemice, Iau măsuri fn vederea Izolării șl 
internării la spital a celor atacați de aceste 
boli și a d 'zlnfectăill locuințelor.

Atât medicul sectorului cât șl personalul 
medical Inferior dau consultații copiilor mici, 
iau patronajul copiilor de țâța, vizitându-l la 
domiciliu, cu acest prilej el dau mamelor In
dicat I asupra regimului de alimentare șl de 
educație a copiilor, O răspând re tot mal 
1 rrgă capătă In localitățile sătești așa numi
tele .bucătării de laple*  pe lângă dispensare, 
care aprovizionează copil cu lapte, produse 
ale laptelui șl alte feluri de mâncare de le
gume șl fructe.

Activitatea In domeniul profilacticei a per
sonalului medical al sectorului medical sătesc 
este Însoțită șl de muncă In vederea lumină
rii sanitare a populației. Se organizează con
ferințe șl serate de Întrebări și răspunsuri 
tn timpul cărora se demonstrează dispozitive, 
diagrame, Iar uneori chiar șl filme.

fizioiharapeut.ee
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Spre o rezolvare a situației dela U.F.H.
SJariații Urnelor Je Fier ale Statu

lui Hunedoara au fost printre primi 
în (ari car* * au alungat conducerea 
reacționară sabotoare din fruntea uzi
nei iaitaurînd o conducere democrată, 
aleasă și susținută de marea majoritate 
a salariațllor.

Dlsclpllna, liber consimțită este 
deopotrivă de obligatorie pen
tru toți membrii Partidului.

•
Toate organele de conducere ale 
partidului sunt organe 'alese fi 
flecare membru de Partid are 
dreptul să aleagă și să fie ales.

(Din Intioducerea la SHtalal P.C.R.»

Noua conducere împreună cu sala- 
riațil uzinei a trecut la muncă.

După terminarea victorioasă a răz
boiului împotriva Germaniei h tleriste, 
conducerea împreună cu muncitorii au 
depus tot efortul pentruca uzina să fie 
transformată ia necesitățile timpului de 
pace.

Pe când la alte uzine din cauza 
sabotajului direcțiunii (de ex. Astra din 
Orăști J nu a reușit această trausfor- 
forasare U.F.H.-ul a pornit «unea, re
parând vagoane de cale ferată, cisterne, 
etc. contr butnd astkl la refacerea eco- 
Bcmică a firii.

Dar reaejiunea din această uainl, 
care a prunii o lovitură dureroasă prin 
schimbarea direcțiunii, nu este com
plect Înfrântă.

Ea mai încearcă să saboteze și azi 
acolo unde poate.

Muacitorii trebue să fie vigilențl.
Actele de sabotaj trebuesc demascate 

sub orice formă s'ar prezenta ele.
ytlm că sunt greutăți multe și în ju

rul aprovizionării uzinei cu materii 
prinse.

Dar acest lucru nu trebue să descu
rajeze pe nimeni. Sunt greutăți. Nimeni 
au trebue sa le ascundă. Dar nu tre
bue să lăsăm ca aceste greutăți să fie 
•xp’oarate pentru o propagandă minci
noasă chiar de acei cad poaită răspun
derea pentru aceste neajunsuri.

Nu est) vinovat nici poporul șl nici 
guvernul cam vor să arate dușmanii, 
ei sunt vinovați, chiar ei care au tâ
rât țara într’un război criminal sau

Sind țațele salariatelor 
dela „Astra" Oăstîe 

și-a ales comitetul j
Problema uzinelor „Astra' din Om>- 

tle a fost dc multe ori desbătută în 
coloanele zisrulu nostru. Muncitorimea 
dela această uzină trădată dc conducă
torii sindicatului ei, legionari și m miști 
— au a găsit for(e destule pentruci să 
se opună sabotaj ilui organizat de le
gionarii din direcțiune.

Muncitorii dela .Astra' au reușit 
acuma să înlăture fusta conducere a 
sindicatului și au ales un nou comitet 
compus din tovarășii; Mureșan Augus- 
tin, președinte; Borza Gheorghc, vice
președinte; Mâguraru Stan, secretar; 
Cioran Ioar>, casier; ș, Morancm losif, 
Costescu Samul'ă, Călugăr Gheorghe, 
Stoica S b n. Popa Romulus, Lupu loan, 
Suciu L .urentiu, Orășan loan, losif 
Gheorghe, m1 mbri, Căllnescu Roman, 
șl Pa vele seu Gheorghe, cenzori.

Sperăm că nou’ comitet va merita 
încrederea ce i s'a acordat d'n partea 
muncitorilor, prlntr’o muncă desintere- 
sată Iu favoarea salariațllor șl prin efor
turile pe care leva face peniruca uzine
le „Astra*  dia Orăștle se reia din alin 
activitatea.

i-au sasținut pe aceia care au făcut 
a.sst lucru.

Dacă sunt astăzi greutăți în unele 
sectoare ale economiei țării noastre, 
apoi să se știe, că ei sânt vinovați 
pentru acestea.

O delegație a salariațllor dela U.F.H. 
a plecat la București pentru a prezenta

Principiile muncii în acord
In aplicarea sistemului de mancă îa 

acord, C.G M. a acordat o atenție deo
sebită modulul de cronometrare. Aceas
tă lucrare în trecut se făcea în cel mai 
bun caz dia birourile de studii ale în
treprinderilor, iar în majoritatea cazu
rilor ea era ia bunul plac al patronilor. 
Și într’un caz, șl în altul, salariații erau 
nemulțumiți de t mpul acordat execu
tării lucrărilor.

In primul caz, oronomefrarea din bi
rou se fbcea luându-se ca bază randa
mentul mașinii, dar se uita întotdeauna 
de a se ține cont de uzura mașinii, de 
calitățile diferite de material, a mașinel 
sau a sculelor.

in ai doilea caz, patroni aveau grijă 
de a tăia timpul de execuție ori de 
câte ori salariațri prin eforturile lor re
ușeau să scurteze timpul. Astfel sala- 
rlațli ajungeau ca într’un timp scurt de 
muncă în acord cu toată urcarea pro- 
ducțisi, să ajungă să primească acelaș 
sa'ar mizer pe care l-au avut la înce
perea muncii în acord.

Cronometrarea preconizată de către 
C. O M. trfbue făcută de către o co
misie formată din reprezentanții Direc
țiunii și Comitetului de Fabrică și 
lucrătorul ce urmează să fie supus cro- 
nometrării are garanția că fixarea tim
purilor va fi cea normală și orice efort 
în plug va aduce și câștigul corespun
zător salariului.

Ia întreprinderile unde se b trează 
în prezent în acord nu 6e va trece la 
o înlăturare a tuturor cal :ulor existente. 
Comisiile vor accepta dela c<z la caz 
reclamatele făcute de muncitori sau da 
întreprindere asupra tlmprllor de exe- 
cuț e n?core9punzâtoare. Sunt unele în
treprinderi cari și-au organizat servi
ciile de ca'culașie, cari lucreaz ă după 
norme pe fecte. Aceste serv cil f ind 
conduse astăzi de funcționari șl tech- 
nlcienl sindicalizai!, conștl-n’i de efor
tul ce trebue să-l dea pentru refacerea 
•conomică a țării, vor constitui organul 
de sprijinirea comisiei de cronomrtrsre 
pin întreprindere, ajutând o în între
prinderea sarcin i sale în Interesul pro
ductivității și al salariațllor.

In mărirea producției trfbue să fie 
Interesați toți oamenii muncii m .nuale 
șl Intelectuale.

Acești salariațl lunari șl în special 
conducătorii technici al muncitorilor 
primeau In trecut diferite prime din 
partea patronilor. Aceste prime nu a- 
veau nimic comun cu aportul lor, în 
d-svoltarea productivității, ele urmăreau 
numai câștiguri cât mal mari pentru 
patroni prin transformarea aparatului 
administrativ al întreprinderii în tam
pon între muncitori șl patroni.

La fsi cum ■Mcitoril pentru efor 

acolo situația în care se află astăzi 
uzina.

Avem credința că delegați va arăta 
situația reaiă în care se găsește azi u- 
zina și se va întoarce cu rezultate pozitive 
care vor face posibil ca uzinele de fier din 
Hunedoara să-șl poată continua și in- 
tenalfica activitatea.

urile lor au dreptul a primi și stimu- 
entul necesar, tot așa și technlcienii 
trebue să fie încurajați pentru aportul 
constructiv adus în conducerea între
prinderilor, secțiilor sau atelierelor.

Aceste prime urmează a fl reparti
zate în felul următor:

Pentru ingineri, maiștri, șefi de e- 
ch pă, prima va fl egală cu media 
acordului realizat în atelier sau secția 
pe care o conduce.

Funcționarii din birouri tecbnlce, 
care îndeplinesc sarclDl technice ca 
desenatori, birou de studii, cari nu sunt 
iegați prin lucrările lor numai de o 
singură secție, urmează a primi 80 la 
sută din media acordului realizat pe 
întreprindere.

Muncitorii cari nu lucrează in acord 
vor primi deasemenea media acordului 
din secția lor sau dacă o întreagă sec
ție nu lucrează in acord din cauza na
turii muncii lor, cum ar fi de cx. sec
ția întreținere, sculăria, etc., aceștia 
vor primi media întreagă a acordului 
realizat pe întreprindere.

Deschiderea unui cămin de zi pentru 
copiii muncitorilor dela U.F.H. \

Sâmbătă 1 Decembrie s'a inaugurat 
un cămin de zi pentru copil muncito
rilor dela Uzinele de Fier din Hune
doara

Căminul s’a înființat la Inițiativa Apă
rării Patriotice cu concursul Direcțiune! 
U. F. H. U. F. A R. și U. P. M.

Deschiderea a avut loc în cadrul unei 
festivități la care ’au asistat reprezen
tanți ai tuturor autorităților, șl organi
zațiilor democratice.

Două camere luminoase, spațioase, 
curate șl încălzite, o sală de mese șl 
un dormitor, vor sta la dispoziția a 28 
de copil, scoțându-i din mizeria, frigul 
foametea la care erau expuși.

Sfințirea localului s’a făcut de pro
topopul Suciu.

A luat apoi cuvântulg prietenul Po-

Magistralii, specula 
$1 Dl. Pop Candin

Urma-e din pag. 4) 

specule! tn ceeace privește justiția o 
vom dace cu toate forțele.

Orice abatere dela stricta aplicare 
a legii, orice îngăduință rod al slă- 
btciunlt sau al influentei lăturalnice a 
celor care sunt puși să facă operă de 
juslițle Intri o problemă nu numai so
cială ci șl națională cum este stărpl- 
rea speculei șt a sabotajului o vom 
pedepst tn mod exemplar*.

Ar ți bine ca domnii maglstrațl de 
pe la noi să asculte de cuvintele tov. 
ministru Pitrășcanu șl am dori ca de 
acum încolo să nu citim tn cronica 
judiciară numai despre țața Marla cate 
a fost condamnată la 10000 lei a- 
mendă pentrucă a văndut cu an pol 
mal scump merele ci șl despre conul 
G<cu câ-i trim s la ocnă pentruci a 
văndut pe piața neagră zahăr, țigări 
șt câte șl mal câte alte lucruri.

Așteptăm șl cerem domnilor magis- 
trați șt noi să ajute poporul tn lupta 
aceasti împotriva speculei, pentru re
facerea economică a țării.

NOUL BIROU POLITIC 
al organizației jud. Alba 
a Frontului Plugarilor

Frontul Plugarilor din Jud. 
Alba intri o ședință a ales biroul 
politic județean Președinte a 
fost ales Bucur Emil prefectul 
județului Alba, membrii sunt 
Stoian Gheorghe, Limba, M^d 
rea Scfronie, Străuțl, M-trcfan 
Nl.olae, Hâprie secretar și Lăuc- 
răngean Gheorghe Oarda casier.

pescu, directorul Uzinei și președinte al 
Comitetului de inițiativă, cerând spri
jinul populației la susținerea perma
nentă a acestui cămin.

Prietenul dr. Popovlcl, secretara! 
Apărării Patriotice, mulțumește organi
zațiilor, care și-au dat spr jinul pentru 
a se putea reallz» deschiderea acestui 
cămin. Dânsul arată rolul căminului din 
punctul de vedere al mamei muncitoare, 
care ștlindu-și copilul la adăpost, poate 
muncii liniștită șl din punct de vedere 
educativ deosrece acești copilași vor fi 
crescuți în spirit democratic, ca să de
vină cetățeni cinstiți de mâine.

In încheiere prietenul Martoo, delega
tul C. C. al A.P. arată că deschiderea 
acestui cămin precum și orice altă rea
lizare de asistență socială, este o da
torie cetățenească, față de țară, pe 
care fiecare bun patriot trebue să 
o îndeplinească pentru ameliorarea su
ferințelor rămase depe urma distrugeri
lor fasciste, pentru vindecarea rănilor 
războiului, pentru propășirea țării.

Publicul a răspuns cu entuziasm, H- 
ându-și angajamentul să se alăture la 
toata acțiunile de asistență ; le A. P

Sindicatul muncitorilor dela U. F. H 
a vitat suma de 150.000 1 d n fon
dul Me sale pentru întreținerea a^estu 
cămin.
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— ULTIME L E Ș T I R I -----
Cu privire la chestiunea 
încrederii $■ suspiciunii

Tema preferată a comentator hor I 
Merntțianall este azi chestiunea în- | 
crederii ți suspiciunii. tadști re
acționari scria neîncetat la versiuni 
inventate de el cu privire la „sus
piciunea sovietică*,  care ar fl — 
cum spân el— buia conflictului Inter
nat ionii.

ImprtaMta |«4 NmW ,»a — >Jev» 100J—I94B

Să vedem cum stau lucnrlle
Pentru a pune bazele păcii mon

diale, mai înainte de toate este ne
cesară o act vltate încordată șt pă
trunsă de încredere, reciprocă a 
națiunilor puternice, tn vederea des- 
armării agresorului fascist șt a pre
întâmpinării oricărei pos'b tăți aie 
unei noul ag eslunl. Aceasta nimeni 
n’o neagă.

Din inițiativa con lucitorilor ma
rilor pute’f, ca Instrument pentru 
pace, a fost creată Organizația h- 
lemațlonald a Națiunilor Uni e. Mal 
multe conferințe Internaționale ca cele 
dela Trheran, C'lmeea, Berlin, au a- 
dootat hotdrțrt a căror îndeplinire ga
rantează exterminarea fascismului — 
purtătoru principal al a gresii nil -ga
rantează pacea, securitatea șl llb«'- 
lâtlle democra'he ale popoarelor 
din lumea întreagă. In timpul dis
cuțiilor acesto- hotârlr! au avut oc 
o se'le de divergente dar nicidecum 
n’a existat o atmosferă de neîncre
dere șl suspiciune.

De unde a apărut această atmos
feră în situația post belică când s’ar 
oârea că nu e3te altceva de făcut 
decât să fie îndeplinite hotărî rlle 
marilor puteri? Se înțelege dela 
sine că hutărlnle se iau ca să fie 
îndeplinite Neîncredere șl s splcl- 
ure seamină ace1 care caută să 
compromită hotdrfriit adoptate Cne 
sunt aceștia? Este evdrnt că nu 
Umunea Sovietică. Ni ea >n- 
deumnâ li înmormântarea Organi
zației N țlunUor Unite.

Incccâri de a devia dela politica 
de e icbwe la politica de echilibru, 
U divizarea lamit fp sfere de In- 
funetâ, n’a tăcut nicloda'â narfe 
du p’opunerde Un'und S vie-ce

Z 'ele sov etice nu duc camoi n I 
calomnl cse Impotrtva armatelr.r 
al ale cun prccedea-ă Imnol va 
A'm tel R -.t unele agenții engleze 
3 om-dcane, cum ar fl Obre V‘•, 
He'.ld T ’b ne, Tmrs ș a

Cine poartă v na? In orice caz 
nu sovi aci.

< S’ar mai putea pune o înt ebare 
fi anume: „ Ine seamănă suspiciune! 
șl neîncredere Int e A ’’aț ?*  O re 
atitudea pe care o a 1 trupele sovie
tice de ocupație care procedează 
co form hotărârilor dela Berlin, iau 
aceea care o au trupele ol afe care 
In pofida acestor hotă âd întrețin 
mart fo-mațiunl de armate germane 
în zona britanică de ocupație? Ce 
anume s’a obirr vat în zona sovieti
că ? S’a observat că In prezent ; este. 
/ OOOOOO soldați germani înarmați 
fac exerciții militare, primesc rația dt 
al mente dună normele sovltlce?!

Uniunea Sovietică nu s’a abătut 
niciodată dela pozițiile ei principii le, 
de a respec area hotă> âr.lor aela Te
heran, Crimeea, Berlin.

In afa'ă de ace dea se știe că în 
arest război ooporul sovietic a do- 
ve it, că el < re toate motivele pentru 
a avea încredere în sine, ca să 
privească viitorul calm, șt va contribui 
des'gur la limpezirea atmosferei înve
ninată de calomniile susținătorilor de 
erl țl de azi al fascismu'ul.

după „Radio Mostsva, I

Proectul de constituție
al Republicii Federative Populare Juvoslave

MOSCOVA. Ziarele din Belgrad 
au publicat proectul de constituție 
al Republicii Federative Populare 
Jugoslave.

Pr n acest proect Jugoslavia de
vine un stat populsr republican prin 
unire a popoarelorcu drepturi egale, 
care și-au exprimat dorința de a 
forma un stat federativ.

Capitolul II prevede că toată pu
terea aparține poporului prin co
mitetele populare pftnă la scupcina 
republici', care au luat naștere ta 
timpul războiului în lupta de elibe
rare împotriva fascismului.

Toate organele puteri, de Stat — 
comitetele populare și scupeina re
publice! sunt alese prin vot egal, 
secret și direct.

Toate m jioacele de producție 
sunt proprietatea statului Toate 
bogățiile subsoln ui $i solului, apele, 
mijloacele de comunicație, poșta, 
telegraful, telefoanele, radio sunt 
proprietatea poporului. Se garan
tează proprietatea privată și ini 
țlatlva particulară. Proprietatea pri
vată poate fi îndrumată sau expro
priată dar numii In baza unei legi.

Toți sunt egali In fața legilor și 
obl gațl să respecte constituția șl 
leg-!e țării. Nu se admite nici un 
privii g u de naționalitate, grad de

Fsrfe armate german® în zona de ocupație britanică
Un memorandum Sovietic înaintat Consiliului Aliat de Control

MOSCOVA Corsajului Aliat de 
Control din Germania i s’a Înain
tat un memorandum sovietic cu 
pr-vire la fantul că, contr riu ho- 
tăr.ior luate la Confe'ința dda 
Berlin, în zona britanică de ocu
pație din Germania continuă să 
existe impoit nte formațiuni ale 
forțelor armate și autoritățilQr m:- 
litare navale și aeriene germane

Din hotărârile luate la confe 
rința dela Be'lin reese că pe te
ritoriul german nu trebue ă mal 
rămână mei o autoritate a arma
tei, fl: tei șl aviației germane s^u 
vre-o formație, unitate sau servi
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• WASHINGTON Casi Albă a desmlnțit svonul după care președintele Truman ar 
asisla la vllto?rea ședință a miniștrilor de externe.

0 WASHINGTON. Eyrnes a numit pe «el 5 membri din comisia anglo-americană din 
Palestina,

• ROMA. Fruntași politici egipteni au^hotărlt să ceară guvernului egiptean să ceară 
Imediata revizuire a tratatului anglo-r<1ptean.

• WASHINGTON, L) Byrnea a declarat ră guvernul Statelor Unite a reamintit gu
vernului egiptevn că toți agenții germani vor II deportat!. Până azi însă, nu s’a făcut nici o 
deportare

• LONDRA La lucrările comitetului cărbunelui din cadrul delegației Internaționale a 
muncii s’au dsHgat din toate țările Europei câte doi delegați. Problema cărbunelui este o 
preblemă internațională șl producția de cărbuni este icăzută din cai za lipsei de brațe.

• VARȘOVIA. Totalul global al creditelor pentru reconstrucție este 4.100 000.000 zloți.

cultură sau religie. Biserica este 
separată de stat iar școala de bi
serică.

Proectul garantează libertatea 
presei, libertatea cuvântului, liber
tatea de asociere, libertatea «netin- 
gudlor și mGnibsîati'or.

Turda acceptă planul american 
pentru controlul Dardanelelor

ANKARA. — La o conferință 
de presă Saracioglu a declarat efi 
Turcia este pregătită să accepte 
planul Statelor Unite pentru mo
dificarea tratatului de la Montreaux 
privitor la controlul Dardanelelor, 
Guvernul american a făcut urmă
toarele sugesti:

— Libera trecere prin strămtori 
pentru vasele de comerț ale tutu
ror națiunilor.
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In Ungaria situația alimentară e dezastruoasă
BUDAPESTA — Dl Zoltan 

T ldy prim-ministru ungar a dec
larat că în anul 1945—46 vor 
reveni numai 49 kgr. pâine de 
om în loc de 124 cât este normal. 
Grăs mi primesc numi i muncitorii 

ciu ai acestora.
Aceste hotărâri nu sunt execu

tate in z« nele de ocupație aliate din 
Germania. A>tfcl în zona de ocu
pație britanică există o grupare a 
armatei germane Mueller care are 
un stat m jor ce cuprinde secți
uni: operative, intendență, cadre 
de ofițeri, autobansport, servicu 
sanitar, mare cartier, In afară de 
acestea, s’rn mai creat 5 cir- 
cums ripți ni I’are germane în 5 
orașe pe lângă care s’au creiat 
25 komandaturl militare germane. 
Formațiunile militare aeriene ger
mane cuprind secțiuni antiaeriene,

Fiecare cetățean este obligat si 
lucreze după aptitudinile SBle.

Apărarea ahtului este o datoria 
și o cinste pentru fiecare cetățean.

Cea de a doua parte a proectu
lul prevede normele de executare 
ale puterii de stat.

—Libera trecere pentru vasele de 
războiu ale României, Bulgariei șl 
Uniuni Sovietice.

Trecerea vaselor de război ale 
celorlalte țări cu excepția vaselor 
cu un tonaj fixat.

Japonia va fi eliminată dintre 
țările semnatare dela Monteaux 
iar ,Org. Națiunilor Unite" va în
locui „Liga Națiunilor" din textul 
convenției.

din mine, câte un kgr. de unt 
anual Fabricile nu vor putea rea
liza decât 75 la sută din produc
ție. Un om va primi n« mai 858 
calorii pe zi în loc de 2.900 cât 
este normal.

escadre de bombardament, vână
toare, recunoaștere și de atac. 
Această armată mai posedă mai 
mult de 5 regimente de transmi
siuni și si beii vizii de tancuri

In afară de formațiunile germane 
arătate mai sus, se găsesc peste 
1 000,0(0 so’dați germani căi ora 
nu li s’a aplicat tratame1 tul de 
prizonieri de război și continuă să 
facă o instrucție militară.

Pe lângă forțele germane din 
zona de ocupație britan că se gă
sesc și unități militare ale celor
lalte state care au oarticlpat la 
război alături d Geimania împo
triva Națiunilor Unite. Astfel îirț 
zona de ocupație britanică se gă
sesc unități ungurești, vstoniene, 
letone și lituanine.

Toate aceste efective enumerate 
mai sus, sunt aprovizionate de 
eng’eji cu toate formele militare 
de aprovizionare. Toate efect: ele 
d« toate giadele, iau parte la 
exerciții mii tare, primesc avan
sări șl au alocații de soldă.

Existența în zona engleză de 
ocupație a acestor grupuri de ar
mate, contrazice hotflrîrile luate la 
conferința dela Berlin și dechrn- 
tille privitoare la înfrângerea Ger
maniei.


