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Preocuparea noastră princi
pală acum e refacerea ță ii. 
Pentru prima dată avem posi
bilitatea ca această refacere 
să nu se facă in dauna celor 
muiți și în favoarea numai a 
unui pumn de oameni. Grija 
noastră permanentă treboe 
să fie ca economia țării să 
fie refăcută și astfel cei ce 
muncesc la oraș și la țară 
să-și îmbunătățească mereu 
traiul.
(Din raportul tov. Ana Pauker, asupra 

Statalul P.C.R)

Muncitorii dela Uzinele din Cugir t 
cer în unanimitate trecerea uzinelor la C. F. R. sau la Stat

Sabotajul Direcțiunii actuale
La 8 Decemvrie a avut loc la Uri

ne e dm Cugir, vizita d lui teg 1 Ber- 
nachi, Directorul General al C F R.-ulul.

Act a Hă vizită a avut drept scop, 
cercetarea la fata locului a neajunsuri
lor și greutăților pe care le Întâmpină 
transforma ea uzinei în vederea pro
ducției de pace.

La Uzlnde din C' gir, din momentul 
când s'a întrerupt fabricata de răzb >iu, 
gr j.j de căpetenie a foit transformarea 
utilajului pertru Indus'ria de pace.

Primele correozl au fost primite dela 
C.F R Repararea mașinilor, uneltelor 
și I brlcarea iculelor necesare în ate
lierele C.F R se execută astăzi în cele 
m i bure condițiunt techntce. in tonte 
celela'te sectoare ale Uzinelor, munci
torii y( technlcienii lucrează cu sârgu- 
ln|ă la transformarea totală prntru in
dustria de pace.

S’a pus la punct până in prezent, 
fabricarea de: micrometre, șublere, 
scule chirurgicale de foarte bună cali
tate, mașini de cusut, se fabrică lacăte 
șl scule normale (chei universale, chel 
de tăiat și înșurubat țevi, mergh ne, 
d feriți clești etc), cari rival z*ază cu 
cele mai bune scule de a est fel, ce 
se fă:eau înainta de războlu în străi
nătate.

La sect'a rfe muniții, s’a pus la punct 
fabricarea cartușu'ui de vânătoare cu 
toa e elementele componente (tub, alice, 
capse) și a cartușelor de sport „Ftau- 
bert*.

Uzinele sunt utilate cu cele mii mo
derne mașini, reprezentând o adevărată 
bogăție a irdastrlel naționale.

Cu tot utilaj I Impecabil, cu toată 
bunăvoința muncitoiior șl a unei 
părți dintre tech ilcienii cinstiți, cari au 
înțeles să se înroleze în a easlă muncă, 
mărirea producției este împiedecată și 
sabotată sistematic, de anumite ele
mente, cari fac parte chiar din condu
cerea acest r Uz ne.

Deși recent au fost d mascațl șl în
depărtați dela conducere Directorul Ge
neral Cristescu și Dlre.torul B y, pu
rificarea n’a fost pe deplin fă ută și o 
nouă epurație se cere.

Sabotajul direcțiunii este 
dovedit

Dl. Ing. I. B?rnachl, Directorul Oe- 
neral al C F.R.-ulul, a vizitat Uzinele 
nou re ea trimis al guvernului, care 

sesizat de starea de lucruri dela Cugir, 
înțelege să ia măsuri de îndreptare.

După ce D-sa a vizitat at lierele» 
întererându-se amănunțit de mersul lu
crului și de starea materială a munci
torilor, a avut loc o ședință la care 
au luat parte organele de conducere, 
corn tetele de f.bică, și delegați ai 
muncitorilor dm fiecare atelier.

In cursul acestei ședințe în urma 
declarațiilor comitetelor de fabrică, ba
zate pe dovezi palpabile s’a dovedit 
următoarele:

1. Dlre (lunea Genera'ă a Uzine
lor refză anumite comenzi, înțele
gând să rezerve exclusivitatea cumpă- 
rărtt piuuuseioi, unei persoane saU 
unul număr restrâns de cumpărători 
generoși fată de acei ce le înlesnise 
aceas ă favoare. Pentru acest motiv, 
produsele noastre se vând pe piață cu

Marea RevMă S yietlcă „T mpuri despre:

SINDICATELE
Revista sovietică „Timpuri 

Noi* publicâ un articol despre 
Si dlcatele Muncito> ști din Ro
mânia pe care îi reproducem în 
întregime. •

Comemorarea zilei de 13 DecemMe în Capitală
Joi 13 Decembrie la orele 16 

a avut loc în peța Teatrului Na
țional din Bicurești comemorarea 
jertfelor aduse de muncitorime în 
lupta sa pentru o viață mai bună. 
Tov Gheorghe I loresct în numele 
Partldilul Comunist Român a amin 
fit jertfa eroică a act lor cizuți a- 
Cum 27 ani făcând apel l< conso
lidarea FUM ca<e garantează c& 
astfel de atacuri împotriva clasei 
muncitoare nu vor mai fi posibile. 
Jertfa acelora care și-au dnt viața 
pentru ridicarea muncitorimii tre- 
bue să constitue un indtmn la înche
garea și mai strânsă a un tații c a- 
sei muncitoare pentru a ajunge la 
crearea partidului unic al clasei 
muncitoare.

Tot Joi 13 Deeembrie a avut 
loc un pelerinaj la mormântul Iul 
I. C. Fr/mu omorît mlșdește de 

6—7OO°/o mai scumpe de cât prețul 
lor de cumpărare. De exemplu: un la
căt cumpărat dela Uzine cu 3.5C0 lei 
se vinde pe piață cu 18.000 lei (la 
firma ,j k?li“ din Alba Iulia).

2. Lipsă de pricepere sau rea 
voir ță în administrația Uzinelor.

In Uzină lipsesc kmnelede foc, deși 
Cuglrul este s1 tuatjîn una din cele mai 
bogite regiuni forestiere. Atelierele sunt 
neîncălzite, iar lucrătorii nu pot lucra 
dm această cauză. Lipsesc deas me
nea unele materii prime, cari s’ar fi pu
tut procura dacă se făceau la timp 
Intervențiile cuvenite.

3 Sabotarea comenzilor 
actuale-

Ca dovadă se relatează o convorbire 
telef mică Interceptată de Tov. Ispas 
Andrei din Comitetul de Fab Ică, între 
subdirectorul Uzinelor care comunica

MUNCI IOREȘTI
România este o țară b'gată în re

surse natura'e. Ea are petrol, cărbuni, 
minereuri de fier, bauxită, crem, aramă, 
mercur, plumb, antim miu, mine de 
sire, zăcăminte de gaz natural, păduri 

regimul brăt'enist Din partea Co
misiei Locale a vorbit tov. Marin 
Florea Ionescu.

Au mai avut loc comemorări la 
Atelierele Grivi|a C.F R., P.T.T. șl 
„Socec* unde a asiitat și tov. Teo- 
liarl Georgescu Ministru de Interne.

La Opera Română Comisia Lo- 
crlă Sindicală a organizat un fes 
tival unde a vorbit d. prof. Con- 
stantlnescu-Iași Ministrul Propa
gandei.

La Ateneul Român a avut loc un 
festival organ zat de Apărarea Pa- 
tr otică unde « luat cuvântul tov. 
Nicolae Moraru, vorb nd despre 
13 De embr e. După aceea d 1 Vic
tor Eft miu, a recittat poezia d-sale 
„13 Decembrie".

Au mai fost ținute meetlngurl în 
toate fab' cile șl întreprinderile mori 
din Capitală.

Directorului dela București la Cugir, să 
aranjeze în așa fel, încât C.F.R.-ul 
să-și retragă comenzile ne fiind prea 
rentabile pentru societate.

4 Încercări de înstrăinare a bu
nurilor Societății la prețuri deri
zorii.

Astfel se vând mașini-unelte pe cari 
Societatea le are în depozit dela vechea 
fabrică în perfectă stare, la prețuri cari 
nu reprezintă nici a zecea parte din 
adevărata lor valoare.

Se constată de asemenea, intenția Di
recțiunii Generale, de a vinde o mare 
magazie construită din tablă ondulată, 
prevăzută cu linie de garaj și două 
mari macarale și împrejmuită ew «a 
teren de 10000 ma, cu suma de două 
sute milioane lei. (Magazia sc afiă la 
Copșa Mică). După părerea D-lui Di- 

(Contlnuare în pag 5-a)

DIN ROMANIA
de N. Dl MIT Rl EV A 

mari șl forța torentelor de apă, care 
se revarsă din munți. Înainte de lăz- 
boi, g âul românesc a hrănit Europa. 
Numai țăranii români nu-l consumau. 
A'imentul lor principal fusese în toate 
timpurile mămăliga și cartofii. Cânepa, 
ovăzul, soia și alte produse agri.ole 
creșteau foarte bine în România, cu 
condiția ca pământul să fi fost cultivat 
așa cum trebuie. Dar metodele agro
nomice au rămis aproaoe aceleaș ca 
pe timpul Iul Ohinghls- Kan, plugui ca 
tracțiune animală a fost principala 
untltă agricolă. Aproape 40 la sută 
din țăranii români nu au nici bol, nld 
cai șl nici alte animale de muncă. El 
nu f dosesc aproape de loc îngrășă
minte.

Marea întârziere economică a R mâ
niei a făcut ca cu toată bogăția ei al 
fie una dintre cele mai sărace |ăr 
din Euiopa. Optzeci la sută din locui
torii săi ti Alese la tară și se ocupă ci 
agricultura. Dar aproape 1 800.000 di 
muncitori români luertază în Industrii 
și în transporturi.

Situația clasei muucitoarc din R(* 
mânia a fost întotdeauna extrem li 
grea în comjaratie cu celelalte țări Iii 
Europa înainte de război, salariul ine 
din al mun itotulul român corespunde 

Continuare in pagina 5, —
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însemnătatea reformei agrare și problema națională 
discutată în ședința publică a organizației P. (. R. dm Cristur

la ziua de 9 Decemvrie organizația 
dn Cristur a P.C.R. a ținut o ședință 
publică la care a participat o nume
rotai ai;stență.

Ș-dința este deschis! de tov. Kailer, 
secretarul organizației locale care dl 
cuvântul tov. Fiorea Simlou, din partea 
Regionalei Valea-Jiului a Partidului Co
munist Român.

Tovarășul Fiorea vorbește despre re
forma agrari, datorită căreia țăranul a 
ajuns să fie stlaân pe pământul pe 
care I muncește și subliniază munca pe 
care au dus-o muncitori conduși de 
Partidul Comunist în sprijinul dat ță- 
rânimi sâ înfăptuiască șl sl desăvâr
șească această reformă. Din această 
luptă dusă împreună a eșit întărită a- 
lianța strânsă care s’a închegat între 
țlraoii și muncitorii dela orașe. Legi
ferarea reformei agrare este una din 
Importantele reabză-i ale Guvernului 
poporului, Guvernul Dr. Petru G oza.

Vorbind apoi despre problema na
ționalităților conlocuitoare tov. Fiorea 
arată că Guvernul Groza, condus de 
p> ncipiul egalității In drepturi a tuturor 
națvona1|tat'l°r conlocuitoare, dă posibi
litate de desv'ltare și propășire tuturor 
acestor naționalități, istă dece, spune 
tov. Fiorea, atât românii cât șl maghiarii 
au ioteresul ă spnjlae acest Guvern 
combătând cu hotărâre reacțiunea din 
propriile rânduri care încearcă să des- 
bi-ie cele două pogoare pentru a face 
jocul comun al reacțiuni atât române 
cât și maghiare, acela de a Iovi regi
mul demociat din cele două țări. Nu
mai In colaborare șl înfrățire Intre cele 
doră naționalități vor putea reuși în 
lupta lor comună p.ntru un trai mal 
bun și un viitor mai fericit.

Ședința Publică organizată 
de F. N. D. la Coșlariu

In ziua de 2 Dec. 1945 s’a ți- 
r ut o ședință publ câ la Coșlariu 
organizata de F. N D

Au luat parte un mare număr 
de muncitori ceferiști, țlrani și 
Intelectuali.

Prietenul Lupu loan a vorbit 
despre realizările guvernului de 
largâ concentrare, despre necesi
tatea unltăț'i clasei muncitoar șl 
d°spre alianța muncitorilor cu țâ- 
rinii ca pilonii principali pentru 
susținerea acestui govern care e3te 
g’ranția democratizării și reclădi
rii țării noastre.

„Maniu și Brătianu cari încear- 
ta sâ saboteze red esarea țării se 
or lovi de zidul de granit pe 

-are toți cetâtenii cinstiți II for- 
nează In jurul guvernului Dr. Pe
ru Groza", îșt încheie cuvântul 
prietenul Lupu,

In acest sens a vorbit și prie- 
”0111 Boancă Grigore după care ia 
'ivântul prietenul Popa Victor, de- 
egat responsabil din partea pre- 
ecturii Jud Alba cu controlul re- 
ormel agrare, care dă citire unui 
»rdîn al Ministerului Agriculturii

Tovarășul Fiorea a mai vorbit de 
sprijinul uriaș pe care U. S și Armata 
Roșie eliberatoare l-a dat și îl dă țării 
noastre. Libcriățile cucerite de popor cu 
prețul atâtor sacrificii — încheie tov. 
Fiorea — nu vor putea fi păitrate de
cât prin lupta unilă a tuturor forțelor 
pentru refacerea țării și prin aceasta 
consolidarea regnului democrat care 
sprijină din toate puterile sale lupta

De câteva săptămâni circulația auto
buselor C F.R. intre Deva - Brad-Baia 
de Criș și D bra au fost întrerupte. 
Desigur că reacționarii au încercat să 
pună și aceasta în spinarea guvernului 
șl a regimului dem cratic pe care-l fac 
vinovat de toate greutățile care se ivesc 
datorită războiului antisovieiic deslăn- 
țult și susținut tocmai de acești reac
ționari.

Dar iată că și aici ca în multe ra
muri ale producției, U. R. S. S. prin ge
nerozitatea ci ne-a venit în ajutor. Ast
fel cu anvelopele pe care ni le-a li
vrat prin convenția comercială înche
iată anul acesta la Moscova, auto-gv 
rajul C.F R, d o orașul nostru a putut 
pune și el în miș.-are au obuieie sale. 
Stând de vorbă cu angajrții auto-ga- 
rsjului C F.R., aceștia ne-au declarat că 
datorită generozității Uniunii Sovietice 
s’au putut pune în mișcare mașinile 
C. F. R.-ului dela noi și din alte localități 
cari vor ajuta simțitor la ameliorarea

și domeniilor prin care se face 
cunoscut că GI'C Vilma șl Glie 
Elith, ambele din comuna Galtiu, 
sunt declarate fbsentiste și î trea- 
ga lor avere afla ă pe raza comu
nei Galtiu și Coșlariu este expro
priată.

Susnumitele au vrut să sustra
gă averea lor dela dispozițiile le
gale vânzând-o unor persoane însă 
conrsia centrală de reformă agra
ră fiind sesizată a luat măsurile 
cuvenite.

Ș.dința a fost închîsă în ova
țiile auditorului fa adresa guver- 
uului care dă ascultare și rezol
vă toate păsurile celor ce mun
cesc.

Pentru abonați
Rugăm pe ab' nații noștri 

care nu primesc ziarul 1 
timp să ne facă cunoscut a- 
ceasta prin scris, pentru a 
lua măsurile cuvenite.

Ad-(ia ziarului

poporului întreg pentru o viață mai 
bună.

Cuvântarea tov. Fiorea a fost tra
dusă în limba msghhră de tov. Tușa 
Ludovic.

Șs-dința s’a încheiat într’o atmrsferă 
de înfrățire între țărani șl muncitori 
între români și m gh ari d >rnici să 
lupte și mai hotă ât pentru un țel care-i 
unește pe toți cetățenii ai acestei țări.

Datorită ajutorului generos al Uniunii Sovietice 
autobuzele C. F. R. din județul nostru au fost 

repuse în circulare
situației transporturilor mâi ales dacă 
ne gândim la tftmătatea cu care aceste 
autobuse fac transportul. Probabil — 
au declarat d — că in săptămânile vii
toare vor ii repartiiate pentru județul
nostru și din camioanele care sosesc 
continuu din URSS și care vor fi p> se 
în circulație pentru transportul mărfu
rilor.

MERSUL AUTOBUSELOR CFR.

Cu începere din ziua de 11 Dec. 
1945 s’a reluat circulația autobuse or 
C.F.R. pe traseele: Deva-Brad-Baia de 
Criș și Deva - Dobra după următorul 
program :

TRASEUL DEVA-BRAD-BAIA de CRIȘ

Cursa 8841 pi. Deva ora 15.oo sos. 
Baia de Criș ora 17 10.

Cursa 8847 ol D va ora 16 30 sos. 
Biad ora 18 10.

Cursa 8806 pi. Bala de Criș ora 6.30 
sos. Deva oi a 8 40. •

Cursa 8810 pi. Brad ora 7.00 sos. 
Deva ora 8 40

TRASEUL DEVA-DOBRA

Cursa 6638 pi. Deva ora 14.00 sos. 
Dobia ora 15.10.

Cursa 6610 ni. Dobra ora 7 00 sos. 
Deva ora 8.10.

Cursa D^va-Dobra ru circulă Dumi
nica șl sărhăt rlle- legale.

Specula cu petrol^ 
descoperită la Călan

O Importantă cantitate de petrol dosită 
pentru a ft vân utd la preț de specu
lă a test descoperită la Călan dato
rită v fr enfel tov. Brăteccu Cu aju
torul comitetelor cetățtntștl s’au ridi
cat ^ela Dl Cnba o cantitate de 
110 kg’ petrol pe care Rozalla Km- 
ka tl vindea la prrful de 6 ouă kilog
ramul. Petrolul confiscat a fost pre
dat economotulul pentru a ti distribuit 
muncitorilor la preful maximal. Vino
vății nrmeaz.ă să șl primească pedeapsa 
b/ne meritată pentru fapta lor de sa
botaj economic făcută In dauna celor 
ce prin muncă se străduțe să refacă 
fara.

Camera de Comerț și Industrie Deva

ÎNȘTIINȚARE
Conform telegramei Camerei de Co

merț Oradta, se fa e cunoscut celor 
interesați că vizitatorii târgului din 
Debrețin, trebuie să ducă cu sine dela 
Poliția locală, biletul de trecere a fron
tierei și astfel ce mai fiind nevoie de 
certificatul de moralitate.

Tâ'gul durează până Ia 31 Decem
brie 1945.

Participant)! nu pot trece frontiera, 
fără carnetul de târg, care se ellbrează 
de Camera de Comerț Oradea, de către 
Comisia de Târg Ungară.

Deva, ia 7 Dec. 1945.

Președinte, A. Chlo’ean.
Prim secretar, Emil I. Onlfta.

■—ja—ai " uimim—

Pr'măria comun-i Țebia, jud. Hunedoara

Nr. 1287-1915

Publicaflune
Se ad ce la cunoștință că In zlna de 31 

Dec-mvre 1945 ora 11 in loctlul Primăriei 
co unei Țebea, județul Hunedoara se va 
vi ide prin licitație pub Ică, cu oferte închise, 
materialul lemnos care va rezulta din exploa
tarea oarchetumi 1H45—<146 in suprafață de 
8,75 Ha, Cu un volum de c a 6’0,500 m cubl 
le mu de lucru eseDță fag și 258 metri steri 
lemn de foc, pâ ur a comunei Țebea, pro
prietatea comunei Țrbna si’uată In hoiarul 
comunei Bi tin județul Hunedoara

Vânzarea ae va face cu respectarea art. 
88 1 0 iuc us v d n L. C. P publicată In
M. Of Nr. 167 dm 31 Iulie 2929; cu modifl- 
cânle aduse rrln Decretul Lege publicat in 
M Of Nr i7S d n 24 luiie 1941; R-vulatnen- 
tu ui O C. L șl normele generale de ține
rea li itațiilor, > ub icate in M. Of. Nr, 127 
din 4 Iu ne 1931, condit’unilor generale de 
exploatarea pădurilor Stalului publicate ta 
M. Of. Nr. 106 din 19^2, comp etate cu coa- 
di; un ie speciale de care amatorii pot lua 
cum șiinfâ la Primăria Țebea și la Ocolul 
Suvie Baia-de-Crlș.

Garanția provizorie este de 5°/. din prețul 
oferit.

Ofer'e telegraf ce, telefonice, condiționate, 
netimb'aie, neagil te »au supraoferte nu se 
primesc In c zui că licitația va fi fără re
zultat, a doua licitație se va ținea in ziua 
de 9 lanuar e 946 in aceleeș condițiuni,

Notar, Silviu Bota.
Primar, Trandafir furdal.

Primăria Municipiului Alba Iulla 

Nr. 5u66—1945.

PUBLICAȚIE
Se aduce la cunoștința celor intere

sați, că în ziua de 29 Decemvrie 1945 
ora 10 «a avea loc la Primăria Muni- 
c piulul Aibă Iulia, camera 13, o licita
ție publică, cu oferte închise și sigilate 
îti conformitate cu art. 88—110 din 
Legea Contabilități pub Ice, relativă la 
concesionarea dreptului de cinematograf 
șl teatru, precum și închirierea sălii 
teatrului comunal „Caragiale",

Termenul închirierii și concesionării 
este de 5 ani.

Caietul de sarcini se poate vedea zil
nic la Primăria Municipiului, camera 
Nr. 13.

Garanția este de 5 la sută și va fi 
complectată de adjudecatar la 10 la sută. 

Alba Iulla, la 10 Dec 1945. 
Primar, CONST. DUMITRESCU

Secretar General, ClRLEA C.

ANUNȚ ———
Dentist technîclan(ă) angajez

Dentist GOTTLIEB
33 DEVA
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O neagră zl. Decembrie, în treisprezece, 
Sâ’bătorlm noi azi — n’am mal fi sărbătorit-o! — 
Un dureros, însângerat adio
Al anor dragi tovarăși îndemnați să plece 
Asemeni celor trași pe roată,
Pe țărmuri mal senine, ca dreptate pentru biata gloata, 
Pentru lumea toată...

13 DECEMBRIE V
de VICTOR EFTIMIU /\

Să-țl curgă nădușeala pe funinginea ce-o bel 
Când eu voi bea din vinul cel mal rece șl mal bun 
Ca neamul meu, cu slugile șl cu moștenitorii met. 
Ta, muncitorule, nebun și prost 
7u vrei să schimb! străvechiul lumii rost 
Cu mintea ta nevolnică, sărmană?

ROADELE
sportului democrat

Era o zi de foamete șl frig tn Iarna grea,
Cu crivăț care nu se mal oprea,
Ca scâncet de copil bolnavi șl desbrăcaț),
Cu mame atârnându-șl pruncul gol de sânii loruscațl 
Șl mal era o zl ca foc plăcut In scb; ’nalte
Cu îngerași de porțelan țl toate celelalte,
Ca vesele ospețe pentru cei îndestulați,
Cu muncitori trecânda șl mâna grea pe tâmplă
Așa cum de la tnceputul lumii se întâmplă.

Șt'n ziua cea de lamă au pornit împușcături
Șl cel lovit cădea tn drum cum apuca, 
Mușcau pământul spintecate guri,
Dar nu ca la teatrul lângă care tragedia se juca 
Șl unde tragi cu pușca în momât de ceară.,..
Na, gloanțele erau fierbinți, adevărate,
Șl oamenii erau adevărațl, visau drepta'e
Șl îndrăzneau dreptatea sd șl-o ceară...

Dar pentru cine crezi c’am pregătit Doflana ? 
Nu țl-au ajuns atâtea Inchsori?
Te-au pus la zid, mal vrei spânzurători
Să vezi de sus, de acolo lumea nouă ce-o să vie? 
Nu ți place viața ce țl am făurit aici?
Am să te culc, să nu te mal ridici!
Tu vrei din paradisul meu să faci o vijelie? 
Stal să țl arăt, Vasile Roita șl Iile Pinillle, 
Tu Fillmoane Sâ-bu șl tu Bernaih Andrei, 
Voi toți, vă fac strigoi pe toți, dușmanii mei 1 
Rldlcă-te din groapă muncltorule ucis șl vino 
Sl inima de râsvrătlt mulțimilor închin-o, 
Ridică glasul, de mai poți, să potrivesc eu bine 
Să te urmeze In mormânt șl alți nebuni ca tine1*.

l-au omorit, l-au schingiuit țl l-au bătut
Șl... .foarte bine le-au făcut!
Ce căutau acești încurcă-lume
La poarta de petrecert șl de glume
A celor b necuvântați de soartă ?
De ce-au bătut la ferecata poartă?
Pedeapsa țl au primit cu prisosință îndrăzneții 
Ce-au încercat să zgudue orândulala vieții!

N’a fost întâi, nici cea din urmă oară 
Când cel ce nu trăiau au trebuit să moarăI 
Na s’a clintit al lumii aprig mers
Ca câțiva oameni mal puțin In univers

Așa vorbeau stăpânltorll vremii
Clocoti, potentații — necuratul cheme-i! — 
Vorbem așa călăii adunați in cete
Păziți de tunuri, de harapnice, de baionete...
Dar astăzi tunul nu mai este-al lor! 
Soldatul nu va mal lovi pe muncitor, 
Na s’o mal înfrunta săracul cu săracul, 
Să facă hora celor mari — lua-l-ar dracul — 
Căci astăzi toți cel drepți și buni sunt frați, 
Deapururea nedespărțlți șl niciodată clătlnațl 
St si’nmulțesc mereu șl-al lor va fi pământul, 
Cacl au făcut pentru vecie legământul 
Di-a fi mereu alături, cot la cot 
Si lupte pentru desroblre șt dreptate, 
In cântecul de biruință ce- a cuprins pământul tot, 
in cântecul de muncă, de’nfrățlre șt de libertate!...

N’a început atunci șl nici atunci nu s’a'nchelat 
imensul lanț de prigoniri șl de sabat 
Câid fratele lovra tn frate din porunca celor mari 
Când ce' mal slab era temut de cel mat tari, 
Când mă gâlerea Iul era un pat de pușcă..
.Hal, tlcălosule, țărâna rece muș â, 
Să na mat tulburi paradisul pimântesc. 
Al celor ce btnclut lese sl se'nmulfesc! 
Ești bun de muncă tu, (ăront! Dă- ne g âu 
Cu bice potoește-(t foamea de bolcu- 
Și tu, ce cauți aur pentru noi, (n râu, 
Și’n fundul minelor scobind, ne c^ațt aur, 
Ta, care scoți cărbuni din fund de mine, 
Ta 
Să mă’ncălzeștl șl să-ml vânezi soboli țl fiare 
Ca
Ș' tu, zețar, care culegi în praf de cos'tor 
Ciuperca oftlcel, odată cu romanul â' amor 
Pe care-l va citi domnița ’rt patul el de puf, 
Șl tu, hamal, ce-alergi pe vifor șl zăduf, 
Fierar, ce bați ciocanul greu pe nicovală 
Să-mi potcovești cartea triumfală 
Sl tu fochist, care’n locomotivă, negru, gol 
Arunc’ In foc pârjol peste pârjol. 
Ca să mă duci spre metropole'n mers nebun, 
Să-țl ardă ochii tn văpaie șl scântei,

ai verrit pe lume mimai ptntrn m'nt,

să ml îmbrac Ibovnica fi blănuri rare.,.

Un proverb românesc spune :1a foam 
se numără bobocii. înțelepciunea pop 
Iară cristalizată în această zicală a î 
țeles că socoteala unei activități nu 
poate face decât după ce si-a dat m 
sura. E cazul celor cari în tot lunț 
acestei din urmă an în loc să pu 
mâna la clădirea noului sport române; 
n’au făcut decât să clevetească, să țea 
intrigi din umbră®pentru a împiedi 
opera pe care istoria a sancționat-o 
pecetea ei.

Sportul românesc altădată prilej 
învrăjbire a popoarelor, de atâțare 
josnicei uri de rasă, Intrat pe făga 
înoirii, a devenit prin strădania ne; 
treruptă și merituoasă a Organizai 
Sportului Popular o piatră rezistenta 
cimentul prieteniei poporului român 
toate popoarele iubitoare de pace 
libertate. Acesta e sensul rodnicei C( 
ferințț dela Sofia, e sensul tuturor n 
nifestăriior sportive îndrumate azi 
O. S. P. pe drumul definitiv al c< 
s rucției sportului popular.

Sunt toate acestea roadele sporti 
democrat vizibile și de netăgăduit 
căror inventariere o facem cu oca 
nici unei aniversări, roade ce încum 
munca spornică și nepregetată a ce 
cari au pus temelia sportului popi 

la noi în țară. Rezu 
tele Conferinței dela 
fia sunt o demonstr: 
de nedesimțit a realiz; 
lor noului sport.

Când reacțiunea o 
centrată, a căutat să sl 
me unitatea popul; 
spo tul democratic a 
rnent t legăturile de p 
tenie dintre poporul n 
tru și cele vecine. C 
reacționarii arătândw 
colții au căutat să înv 
beas<â tineretul țării, 
terenurile de sport 
uzine $i școli, sportu 
înfrățit și legat

Sub zodia nouă în ( 
a intrat pentru totdea 
țara noastră, sportul 
mocrat își culege roa 
pentru sprijinirea rec 
Btrucțiel pe temelii i 
a României.
6. P. E. Mei

f

Munca de reconstrucție tn Uniunea Sovietică

La 60 km. spre Nord-Vest de Moscova este 
situat orășelul KHn. El este centrul admi- 
nlstrstiv al unui raion cu același nume. In 
raion există 125 mari întreprinderi agricole 
Patru din ele aparțin statului, celelalte cons- 
tltue proprietatea colectivă a cooperativelor 
de praducție ale țăranilor colhoznici.

Raionul Klin s’a găsjt sub ocupație 22 de 
zile — dela 22 Noembrle până la 19 Decem
brie 1941 In «cest interval scurt nemții au 
distrus tn raion 1743 construcții de clădiri 
agricole, aproape toate mașinile agricole, In
ventarul țl utiiajil. El au jefuit țl au distrus 
distrus 126 mii de chintale de semințe, furaj 
ți producție. întreprinderile agricole ale ra
ionului au pierdut 81 la sută din animatele 
ds tracțiune, 98 la sută din vitele cernute 
mar1, 97 la sută din numărul oilor, 49 la sută 
din numărul porcilor.

Mult a avut de suf-rit țl avutul individual 
In animale al țăranilor Nemții le-au luat 12 
la aulă din numărul vacilor, aproape o jumă
tate din porci, au distrus păsările de curte — 
tn mediu câte 8 bucăți de fiecare gospodărie.

Nemții au supus distrugerii toate formele 
ds economie din raioanele de stat, ceope*

Refacerea economiei rurale din 
raionul Klin, regiunea Moscova

ratlve ți Individuale, toate ramurile producției 
agricole —• culturile de cereale, crețterea vi
telor, pământul

Distrugerile s’au dovedit enorme. Se părea 
că va fi nevoie de zeci de ani de muncă 
pentru a Mtoarce economia rurală i raionu
lui la nivelul dinainte de războiu.

Dar n’au trecut nici trei ani după Izgonirea 
nemților din raionul KHn, țl In refarerea eco
nomiei agricole a ralonului|s'au realizat succe
se uimitoare.

Suprafața însămânțau a raionului, care In 
19*0 alcătuia 18 607 ha, a ajuns In 1944, la 
18 997 ha Suprafața unor culturi s’a mărit 
mult comparativei anul 1940 : suprafețele 
cu cartofi — cu 23 la sută, cele oi legume 
— cu 75 la sută, ceea ce arată crețterea In
tensității agricultsril. '

M, S. DRAOHILEV 
Candidai de Științe economice

Recolta medie a tuturor culturilor de cere
ale ți cartofi a întrecut recolta din 1939. Cu 
toate greutățile timpului de război, recoltele 
creșteau din an: astfel, din 1942până In 1943, 
ele au crescut la culturile de cereale dela 10 
la 12 chintale, la cartofi dela 74 la 97 chin
tale de hectar

Refacerea suprafeței însămânțate dinainte 
de războiu șl a nivelului de recoltă a permis 
sâ se ajungă la producea agricolă globală 
antebelică, Iar la legume chiar să se întreacă 
cu mult aceit nivel. Raionul dl astăzi de 2,7 
ori mal multe legums decât înainte de răz- 
bo'u

I ărantl din raionul Klin, au obținut succese 
mari țl »n refacerea creșterii vitelor. Numărul 
vitelor cornute mari a crescut deli 93 — tn 
1942, până la 4515 tn 1945, numărul oilor —

dela 222 la 348?, al porcilor dela S la 
Aceasta tn ce privește vitele colective.

Paralel Insă a crescut șl numărul vițeii 
divlduale ale țăranilor: vite cornute mari 
3009 In 1942, până la 3531 tn 1944, al 
dela 6700 la 106C0, al porcilor deli 
la 915.

Țăranii din rainonul Klin au refăcul 
prafâța Insămânțabllă dinainte de război; 
colt» globală, partea comercială a pr 
țlei, creșterea vitelor — având la disp 
doar o jumătate din forța de tracțiune i 
mecanică, cu mari scăderi — din cauza 
bolului și a ocupației — de populație tn 
să muncească.

Cum s’au obținut aceste succese:
înainte de toate mulțumită ajutorului ai 

de stat cooperativelor șl gospodăriilor 
vlduaie ale țăranilor. Ajutorul s’a da 
formă de Bemlnțc, mașini vite, credite, 
tc riale de construcție După eliberarea 
nulul de sub ocupanțl s’a constatat ci 
tru semănături 58 la sută din semințele 
menoase. Creditul In semințe a fost d, 
O jumătate din Întreprinderile raionului 
complect fără curți de vite — Iar ceala
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Du psu! mondial ai femeilor din toate țări le lumii
de Elena Komanenko

Este primul congres mondial al le- 
meilor, prima reuniune a femeilor din 
toate colturile globului pământesc. Marea 
sala ce poartă numele de „Sală a Mu- 
tjaliWtli- (Salle de Mutualii), răsună 
de voci femenine în limbile lumii.

Ori încotro te uiți, vezi capete ne
gre sau blonde, fel de fel de costume, 
pălării, șaluri, eșarfe, flori, pene, dan
tele. Pe mesele lungi sunt fixate tăbrițe: 
«Australia*, „Algeria", „Egipt", „italia", 
,Spania",Ș.Belg a", „Elveția", „Olanda", 
„Marea Britanic*, „Austria".., Sunt pes
te patruzeci de astfel de tăblițe.

Privesc fetele femeilor. Iată mici chi
neze, pline de gratie. O masă sgomo- 
toasă, care respLă numai prietenie, e a 
spaniolelor; francezele au chipuri extrem 
de mobile, nervoase. Fețele energice 
si ochii de un cenușiu albăstrui, ca un 
lac de munte, sunt ale norveglenelor. 
Femei din India; fetele lor sunt brune 
pupile negre ard ca un cărbune. Alba
nezele au tăietura ochilor ca o mig
dală, frunți de o frumusețe rară și 
pielea obrajilor mată. Femeie Jug sla- 
viel se disting prin ținuta mândră a ca
pului, prin trâsăiurilr lor voluntare, prin 
decorațiile de luptă prinse (.e costume- 
e lor modeste. Printre iugoslave recu
nosc pe vestita partizană Kata Peino- 
rici, căreia fasciștii i-au omorât soțul și 
rel Iii. Ea este azi acum așa cum am 
răzut-o In Croația: pe cap poartă o 
>a«ma re?gră țărănească, iar in mâini 
ine o desagă, țesută acasă.

— Te salut, camaradă I îmi spune 
a și mă sărută pe amândoi obraj 1.

Bulgăroaice, poloneze, cehe, f mei 
Io Portugalia, România, Elveția, Mexic, 
Iraztlia, Argentina, Maroc, Peru.. Ce 
h p rl deosebite de femei vezi în „Sala 
tatuai! tații".

Delegația noastră sovietică se bucură 
e o atenție generală. Ni se strâng 
lâinite, vedem priviri p ine de interes 
, mai ales de prietenie.
Când privesc fețele deschise, atât de 
ine de simplicitate, ale compatrfoate- 
r mele, fără să vreau mă cuprinde bu-

tste avea aceste curți dar puternic distruse. 
> ta tul a acordat credite șl materiale lem- 
im. In 1941, erau deja comolect refăcute 

reparate capital curțile de vite ale tu- 
or întreprinderilor agricole din raion.
Jn ajutor important ta refacerea economiei 
ile din raionul Klln l-au dat cooperativele 
producție ale țăranilor din ținuturile de 

Irit, ce nu s’au găsit s :b ocupație Ele 
iu împărțit cu raioanele ce au avut de su- 
t, tn special cu raionul KI'h, tractoarele, 
le de producție, inventarul.
in ajutor însemnat l-au dat intreprlnderl- 
agrlcola din raionul Klln muncitorii, func- 
arli șl elevii orașului. Participarea lor 
<lă, în timpul războiului, la strângerea re- 
elor alcătuejte până la 20 la sută din toate 
tuellle de muncă făcut- In agricultura ra- 
i'ui In acești ani.
Isboiul a deposedat întreprinderile agri- 

ale raloru'ut de o mare parte d’n forța 
muncă bărbătească, tocmai partea cea 
capabilă de muncă șl cea mai calificată, 

toate acestea, cantitatea to'ală de muncă 
isă pentru producție nu s’a redu«, d »’a 
it In tntreprinoerlle agricole cooperative 
Uve din U.R.S.S cantitatea de muncă chel- 

curia. Câlă demnitate respiră 
chipul tractoriste! Dașa Garmaș, câtă 
grație f menină exprimă fața Zinai- 
del Troțcia, director-general al frac
țiunii, căreia îi dau asalt toți reporterii 
fotografi I Fcmeoitatea ei combinată cu 
epoleții de general si cu decorațiile ei 
face o impresie puternică asupra stră
inilor. Tatiana Feodorova, inginer, la 
Construcția metropolitî nulul, de putatăîn 
Sovietul Suprem, rivalizează in elegan
ță cu parizienele, iar pieptul ei este 
plin de ordine și medalii. Deasemnnea 
acoperit cu ordine este și pieptul Evdo- 
k.ci Berșanscaia, locotenent colonel de 
aviație. Dintre ordinele ei ies în evi— 
d nță mai ales ordinele „Suvorov" și 
"Alexandr Nevski".

La oricare dintre ele te uiți fie ea 
artista poporului a U R. S.S^ Larisa 
Pompeivua, Alexandrovscaia, sau pro
fesoara Zinalda Ermolieva, laureată a 
premiului „Stalin", satt directoarea unui 
leagăn de copii, Artfieva — toate sunt 
decorate. Nu există femeie in delega
ția noastră, care să nu aibă decorații 
d' luptă sau de muncă. $1 ta delegație 
suot femei de toate profesiunile, de toate 
categoriile. Sunt printre ele șl savante; 
e arhitecta Auna Kapustina, consilierul 
de justiție, Mariatina Sabri'o, directoa
rea unei școli de fete, Bjicenko, tână
ra stahanovistă Ivaneeva șl actrițele 
Zercalova și Marețcaia. Din partea 
Uniunii Sovietice au venit 42 de dele
gate.

Pe scenă apar membrele Comitetu
lui Mondial Provizoriu de inițiativă. Ele 
sudI o.gaoiz toareie Congresului. Doam 
na C ;ttorr, o franceza în vântă, cămntă, 
cu o față nobilă șl plăcută, c doctor io 
fizică și ține un discurs bine simțit 
despre scopurile congresului.

—...Dacă vrem s< asigurăm pacea, 
trebue să contribuim pretutindeni la 
desvoltarea democrației. Piflr.eta noastră 
e prea mtJ, penti j ca fascismul tă 
poată exista înti’un loc, fără să pro
voace un război general. Pzcea c.sti- 
tue ma'ca țintă a tuturor femeilor jitie 
vor să-și dea toate puterile pentru a 
putea crește copii fericiți...

Astfel vorbește djamna Cofton și fe
meile din toate țările răspund la cu
vintele el cu aplauze furtunoas .

intr’adcvăr, aceiași năzuință (răește 
în inimile tuturor femeilor, fie ele ruse, 
franceze, americane sau spaniole. Toate 
mamele vor fericire pentru copii lor,

tultă ie măsoară în unități convenționale — 
zile — muncă. Prin ridicarea productivității 
muncii f ecărui lucrător, numărul m jlociu de 
zile — muncă pentru flecare muncitor s’a ri
dicat del i 247 In )9«0 la 347 în 1943.

A crescut cu mult în agricultură partea de 
muncă a femeilor, copiilor șl bărbaților de 
vârstă înaintată. Astfel, partea de muncă a 
adolescenților a crescut dela 5 la sută In 1940 
la 21 la sută In 19*3. întrucât bărbații mobl- 
lizablll au p'ecat pe front, acest fapt a avut 
o însemnătate enormă. Femei e și tineretul 
satelor au dus g.eul principal al muncii pen
tru refacerea producției agri ole In timpul 
războiului.

Oreutatca situației se compll ă prin faptul 
că ocupanții fasciști au distrus baza tehnică 
a întreprinderilor agricole șl raionul suferea 
de lipsă de forță de tracțiune Această greu
tate a fost învinsă prin mărirea folosirii 
tractoare or ; fiecare tractor era utilizat de o 
dată și lumătate mii productiv decât înainte 
de războlu, șl la începutul semănăturilor din 
primăvara anulnl 1942, întreprinderile raionu
lui dispuneau deja de un parc de tractoare 
cu o capacitate de 65 ia sută din cea dinainte 
de războlu. După izgonirea nemților In raion 

toate au înțeles că securitatea propriu
lui lor cămin esle inseparabil legată 
de securitatea statului lor, de securi
tatea lumii întregi.

Doamna Cotton, vorbește de aceia 
care au căzut în lupta împotriva fas
cismului, Ea propune:

— Să ne sculăm și să păstrăm un 
moment de recuhgers în memoria lor 
promlțâadu-le să ne unim, așa cum au 
dorit-o ei, pentru a construi o lume 
mai bună '

Toate congresistelele se ridică. Acest 
moment de reculegere le-au unit pe toate 
deodată. Pe toate fețele am văzut amă
răciune, multe aveau lacrimi în ochi.

Fiecare îșl aducea minte de cineva în 
această clipă de reculegere — de un 
fiu, soț, frate, camarad, căzut în luptă.

Mi s’a părut că aud cum răsună ini
mile femeilor, ca o singură inimă uriașă, 
rănită și îi sengerată

Scopul principal al congresului este 
să reunească pe toate femeile lumii pen
tru o singură organizaț e mondială, an
ii ascită și£democratică.

Rapoarte despre participarea femei
lor la lupta împotriva fascismului au 
ținut patru delegate: Nina Popova, din 
partea U.R.SS., Odette Ra!!£, din par
tea Franței, Ciark, din partea delegației 
brfranlce și Enang, din partea Chine'.

(Din „Graiul Nou')

Sriitorii proletariatului bulgar:

O. I. POLIANOV
Iii uit m i ani ai veacului trecut, ca 

o urmare a Inie prudenții ci, Bulgaria 
a pornit r»e drumul dcsvoltârl) ei eio- 
nom ee. Bogății Imense au început să 
■c acumuh ze. li lo ui luptători ului pen'ru 
libsrtat-', a apărut; cetățeanul practic, 
Aceaslă schimba e a influențat mult 
asupra evoluției spirituale b.dgare. Sen- 
t,mente de zavistie șl ură și-au făcut 
loc. Ivan Vazov a început să cânte ne 
norocirea p porului bulgar, cântându-șl 
resemnarea în patosul trecutului. Un

nu u rămas decât 19 la sută din număru 
dinainte de războlu al cililor. Dar țăranii au 
adunat peste 1000 de cal părăsiți de dușma- 
nul ce se retrăgea In fugft In cea mai mare 
parte erau cel răniți, bolnavi sau extenuați, 
care nu erau la început buni de nici o muncă. 
Prlntr’un șir de măsuri de îngrijire șl lecuire 
a cailor, majoritatea acestora a devenit bună 
pentru producție

Intr’o oarecare măsură deficitul de forță 
de tracțiune a fost acoperit prin munca ma
nuală la astlel de muncă ca trecratul, strân
gerea cartofilor, etc.

Aceste succese, obținute de țăranii din 
Klln, tn refacerea economiei lor au fost po
sibile mulțumi.ă faptului că șl în raion, șl tn 
fiecare întreprindere agricolă s’a elaborat 
un plan amănunțit de refacere. Planul raio
nului perm'tea să se utilizeze cu maximum 
de efect!vitale fondurile existente de produc
ție Firește, acest plan s’a putut realiza cu 
stieces numai mulțumită caracterului colectiv 
al marilor întreprinderi agricole din U.R.SS.

Actualmente agricultura raionului Klln este 
In întregime refăcută. In raion se elaboroază 
planuri de ridicare a productivității agricul
turii, conform cu problemele ce se vor re
zolva >n economia națională a U.R.S.S. In 
cursul celui d« al patrulea plan cincinal,

SPoetuf nou
de Dlmltar l. Polianov

Antica legenda cine n’o memorează, 
Cu acel poet cu într’aripat gând,] 
Sub glasul căruia se durează 
Zidurile lumii, rând pe rând?

In legende de mult numai credem 
Noi, copii noul al veacului cel nou 
Șt, totuși străvechea poveste
Ne trezește în Inimi un neașteptat ecou.

Șl astăzi cântă poetul, oameni buni 
Dar cântecul Iul numai face minuni;
Omul rob crede doar în munca brațelor 
Șl nu prostește, în ollmpul zeilor.

Șl totuși, el nu în van va cânta 
Poetul într’aripat al poporului meu 
Din elanul șl flacăra sa
Sufletul ni se înalță cu zborul sau

Când jos, în străfundurile vieții,
Când sus, spre piscurile neasemuite, 
Când pe povârnișurile golgotel,
Când în paradisul visurilor împlinite.

Astfel, zl de zi de cântecele Iul animați, 
Noi clădim o lume din ruinele el mari 
Cu voința, cu mintea, cu pumnii însân- 

lgerațl, 
Noi — milioanele de proletari!

Astfel, zl de zl, cu cântecele în gând 
Cu Imnurile noului poet, clădim 
Șl astfel sufletul Iul, trepidant,
Se tcnculește'n ziduri, rând, pe rând. 

Poem scris în 1927.

grup de tineri scriitori în frunte cu Pen- 
clu Slaveicov și dr. Crîstev s’au stră
duit zadarnic să releve trecutul plin de 
eroice acțiuni. Strădania lor manifestă 
aceiași lipsă de eșire.

Dar ceeace nu s’a putut face de 
aceștia, a Izbutit un alt poet, poate mai 
puțin dolat, cu o grije mai redusă pentru 
forma poetică, dar cu un simțământ 
mai mare pentru realitățile de atunci. 
Acest poet este Dimitar I. Pollauov.

Aceleași probleme, cari au dus Bul
garia pe drumul desvoltării economice 
și au piegătit stările lipsite de acru- 
pulozitafc, șl le-a pus clasa muncito
rească. Ia viața socială a Bulgariei a 
apărut purtătorul Ideilor noul și noului 
eroism.

Iu anii când muncitorii industriali pu
teau fi numărați pe degete, nu era ușor 
să fie prins rolul lor istoric șl să fio 
arătate luptele lor. Primul care a apă
rut în mijlocul lor, a fost, totuși. D. I. 
Polianov. In poezia bulgară de atunci, 
ei a adus un impuls și un cântec de 
luptă. Cântecul de luptă al oamenilor 
noul. D. 1. Polianov a arătat cetitoru
lui un nou creator al istoriei șl un con
tinuator al legăturel rupte cu trecutul.

El nu s’a întors numai spre clasa 
muncitoare șl acțiunea ci, dar s’a rea
lizat deplin pe sine Irgând destinul său 
poetic cu destinul clasei muncitoare. 
Cu scrisul său a început poezia prole
tară bulgară. El a realizat începutul 
msrei misiuni poetice a lui Hristo 
Smlrnenski șl fntregei pletore a poeți- 
roi contemporani revoluponirL
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Sindicatele muncitorești din România Ședinfa de constituire 
a OTP£ la Bala-de-trlș

Uraiare din pag. 1)

cu nunul 38 la s itl di i salariul unui 
muncitor din Cehoslovacia. Sindicatele 
românești a’iu cunoscut aproape <e 
loc existent! legali. Toate încercă
rile muncitorilor de a apăra intsre- 
sele lor au foit înăbușite cu forța ar
mată. Soldați! și jandarmii împuțeau 
pe muncitorii desarmațl. In 1933 la Bu
curești, Intr’o grevă a ceferiștilor, care 
a devenit grevă generală, în prima zi 
427 de muncitori au fost uciși, 1800 
răniți ți peste 7000 asvârli|i In Închi
sori d« siguranță, Cea mai mare parte 
din ei nici n'au mai eșit. Astârl Încă 
se văd la căi ferate la București ți în 
alte părți mutilați, care au luat parte 
la gr va de a Gri vita șl au fost schi
lodiți de jandarmi.

Faicițtii care au gaverntt România 
pâ iă la 23 Aug ist 1944 au depus 
toite eforturile pentru a decapita miș
carea muncitorească, a extermina pe 
aducătorii săi. Mii de mllitaotl sin
dicaliști au fost aruncați In loch sori, 
omorâti, torturați până la moarte în 
ocne. Antone acu a pus în vigoare mai 
multe legi speciale îndreptate împot
riva munclorilo'. Uzinele au fost mili
tarizate. Psd apsa cu moartea e a pre
văzută pentru sabotaj, pentrH ,încer
cări de s botaj" șl în fine pentru ,o- 
P'niț'e la normala funcționare a între
prinderii". O lege care Interzicea adu
narea a mai mu t de doi oameni a fost 
pmm » gată în Ianuarie 1943.

S ndicaieie clandestine au contunaat 
să funcționeze In ciuda regimului de 
teroare sălbitecă. Se orgmizau în uz’- 
ne g upuri de milita ți ce și-iu pro
pus de a «șura p in acte de sabota] 
înaintarea Armatei Roții care gonea pe 
hitierlțti. La Sibiu m motorii dela căile 
ferate I struiți d un corn te t sindical 
secret au făcut st sară în aer un mare 
depozit german de muniții, A.te de 
sabotaj aseminătoure au fost executate 
de ceferiști ț de muritorii petroliști 
la B z.lu șl la Gilațl.

In cursul acțiunilor clandestine par
tidul SoJal-Democrat ți Comunist din 
România a luat contact. Ei au crelat 

i 1 Mai 1944 Frontul Uilc Mundto- 
r sc. O gmizafla aceasta a fost pivo
tul In j rul căruia s’au grupat încă 
înaintea răsturnării cheri iui Anto^escu, 
forțele d* mocrati.e, car mal târziu 
s’au O'ganlzat în F ontul Național De
mocratic.

Frontul Unic Muncitoresc a fost țl 
in.tiatorul f nd^ril Si* diratelor U Ita 
din R >mân a. La I Septemvrie 1944 
s’a constituit Comisia de Organizare 
provizorie, esre a eoivocat în Ianuarie 
1945 un congres sindi I. Ao-astă cun- 
fro’r.tă a pui bnele Corifțd&ațlel Ge
nerale a Muncii.

Guvern e lui Sănă’escu ți al Iul 
Rădesm au călcat In pi doare ’ntr resele 
masidor. Ele au încercat să Inăb șe 
m’ț area sindica l. Ee nu au ezitat să 
scoată mitralierele împ >triva muncito
rilor dezarmați, care au cerut reforme 
democratice. Sindlntele an putut să 
desfășoare liber activitatea lor numii 
dela 6 Martie, când un guvern de con
centrare a forțelor d mocratke a fost 
constituit. Sindicatele susțin fără nici o

rezervă guvernul Oroza. E'e reprezintă 
astăzi o forță foarte importantă în 
lupta pentru o Românie nouă, democ
ratică. Ș) aceasta este cauza pentru 
care reactiunea grupată îa jurul lui 
Maniu țl Brătlanu îl urăsc ața de în
verșunat.

Confederația Generală a Muncit din 
Româna numără actualmente 1 300 000 
de membri. Sindicatele ajută energic 
toate inițiativele luate d* guvern. Ele 
contr bue la soluționarea problemelor 
economice ale muncitorii r, la contro
larea producției, la repartiția produse
lor, la lupta împotriva sabotajului, Ta 

ridicarea randamentului munci.
Actualmente sarcina principală a C. 

G..M. constă în a mobiliza massele 
muncitoare pentru a participa activ Ia 
reconstrucția economică. Mărirea pro
ducției este una din chestiunile de 
vieață ți de m arte pentru România, se 
declară în cercurile sindicale. Mențio
nez că ridicarea producției este una 
dintre lozincile cele mai p ipulsre prin
tre mun Itori. F rmarea guvernului de 
concentrare democratică a stârnit un 
mare entuziasm. S’a desvoltat un cu
rent patriotic pentru mărirea pr ducției. 
Muncitorii din industriile cele mai im
portant* (p trol, mine, metalu glee, căi 
ferate) au obținut, după cum anun(ă 
ziarele o mărire de trei șl de patru ori 
a producției.

Guvernul se razlml pe C.G M., care 
este una din forțele cele mal puternice 
ale Frontului Național Democratic. Tnote 
proectele do legi recente care reglemen
tează vita ța economică a tării au fost 
elaborate de C.G M. In r< mânia, ca în 
to»te t'fi'e democratice, „reeonverslu- 
nea" (adapta'ea Industriei de război la 
producția de pace) este marea problemă 
a z’lel. Guvernul a pregă.lt o lege cu 
concursul cel mai activ al C. G. M , 
menită nă împiedice șomaj il.

C. O. M. a reușit să obțină pert u 
toate categoriile de muncitori, de s ■ la- 
riați, o mărire a salariului cu 220 la 
sută. Șl Sindicatele duc o luptă ener
gică contra urcării preturilor țl a co 
mertului cbndestln. O gwe speciale 
numite economate se ocupă cu îmbu
nătățirea s tuațici muncitorilor. Ele au 
fost create pintr’o decizie a guvernu
lui pe lângă toate uzln-le ți instit'iți le

Muncitorii dela Uzinele din Cugir cer în 
unitate trecerea uzinelor ia C.F.Q. sau la Stal

— Urmare din pag. l-s —

rector General al C.F R.-ulwf, această 
m*giji ar valora două miliard:* l( I.
Comitetele de f.’bri ă propun «ă se a- 
meăajese zri,i un at Hei pentru repa
rarea vago. n lor.

5. Starea financiară precară hi 
care se află Uzinele, ac dato ețte 
anbnt julul dlrecțiun* I

Ca o consecință a stării financ'are, 
este ți m zerab l' sa a zire a tuturor 
ar’gajiților față de alt ht'eprlr.derl si
milare.

Citiți șl r'spândiți ilarul 
„ZORI NOI"

Ecoaomatele au primit dela guvern cre
dite care se efrează la 11 miliarde lei, 
cu toate greutăț le prin care a trecut 
România. Aceasta Ie-a permis amelio
rarea aprovizionării sa ariaților cu pro
duse alimentare ți manufactură.

* * •
C. G. M. din România, care nu 

există decât de un an, a reușit să ia 
contact cu sindicatele țărilor vecine: 
U îiunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria, 
Jugoslavta, Polonia, Cehoslovacia și 
Grecia. Ea a făcut s. himburi de dele
gații cu Bulgaria, Uniunea Sovietică, 
Jrgoslavia, Ungaria.

Sindicatele din România nu au fost 
reprezentate la Conferința Sindicală 
Mondială dela Londra în Februarie. 
Dar ele au luat parte la conferința de
la Paris, unde C.O.M. a fost Invitată.

Cu toate g eutațile economice prin 
care a trecut țața lor, muncitorii ro
mâni lncea<că să ajute sindicatele din 
țările vecine. Ei au trimis convoaie de 
petrol țl de materiale de construcție 
In Polonia ți îu mod special p.-ntru 
recoDSiucpa Varșoviei. Ei au oferit 
Bulgariei mai multe convoaie de grâu, 
de combustibil" ș< materiale de consruc- 
ție. Muncitori ți ingineri au foat dele
gați la munca de reconstrucție a So
fiei și a altor orașe bulgare. Un im
portant ajutor alimentar a fost acordat 
Jugosiaviei, devastata de ocupanțu hit- 
lerițti și Ungariei. C.G M. și-a luat 
angajamentul de a patrona un oi feli
nul d u Jg.sLvia, unde iți găsesc a- 
dapost trei inii de copii j goslavi, or
fani de iâzbji.

Faptele arată: Sindicatele din Româ
nia fac tot posibilul pinti u oapiopure 
cu Sindicatele țarilor vecine, putiu în
tărirea unității sindicale internaționale. 
Activitatea lor muitip.ă scoate in relief 
posibilitățile pe care regimul democra
tic le deschide în fața mar* lor masse 
populate. Nuatrebue să uităm că, nici 
odată In istoria 6a, poporul român nu 
a avut posibilitatea de a înflueuți în 
ața măsură țl în mod direct soluțio
narea problemelor care ai peDtiu el o 
importanță vitală. Putem II siguri că în 
măsura progresului democrației popu
late în Rumâuia mișcarea sindic Jâ va 
prinde lădâciul din ce în ce mai tari.

Muncitorii cer trecerea 
Uzinei la C. F R.

La terminarea ț dinț I, C iletele de 
Fabrliă șl reprezentanții muncltnrllo", 
cer D lui Ducctor General să trans- 
m tă G '-’f . uui dorința uninlmă a 
muncitorilor, de i trece Uzinele din 
C g<r la C.F R Tr;nsmt de.isermnea 
sau ui lor călduros, Tov. Ministru 
Oheorghhi Dej, asigurându I de devo
tamentul muncitorilor dela Cuglr,

Dl. Director General Ing. 1. R> rnachl 
constată, că Urnele din Cuglr sunt 
cele mal bune ut I t din țară, șl că în 
toate țările Balcanic'1, nu se găsește

In ziua de 15 Nov. s’a constituit la 
Școala Tehnică Industriali din Baia de 
Criș, în prezența delegsților Regionalei 
Deva prietenii Patiiinet Ioan și Maticek 
Nicolae, corn tetul organizatei locale a 
Tineretului Progresist.

Luând cuvântul d. Director Florisn 
Căibmaru a vorbit despre importanța 
organizării tineretului prog es st, care 
în aerst fel va putea lupta mai bine 
pentru democaț'e și progres.

A urmat apoi prietenul Patilineț Ioan, 
care înfățișează munca tineretului pen
tru reconstrucția țării șl lupta pentru 
ridicarea nivelului său cult ral. Vorbește 
apoi despre rolul șl importanța comite
tului dî școa'ă și a comitetului dedată 
pentru organizarea tineretului.

S’a procedat apoi la alegerea comi
tetului după cum urmează:

Din comitetul de onoare fac parte: 
Dl'ector F orfan Cărbunaru, președinte 
de onotre, profesor Butchevici Aoato 
liu, profesor Ș elan Alexaodrescu, pro- 
fe o; Gavrllescu Mihii, profesoara Pa- 
rasch va Nico aescu.

ComPetul activ a fost ales din: Be- 
nea Horia, președinte, Spadon Roman, 
vice-președinte, Mihuța Nim'ae, secre
tar, Moiariu Petre, secretar organizato
ric, Sirban Ioan, secretar cultural, Să
rac Alexandru, resortul financiar, Popa 
Teodor, resortul sportiv, A. Maciu, 
se ți a plugari, Petcutl Ioan, secția plo- 
neri, Halca Alexandru țl Henț Victor, 
cenzori.

După diri ibuirea carnetelor de mem
bru și insignelor, într’o atmosferă de 
entuziasm și în Lățire, tinerii au Intonat 
câ tece progresiste.

La despă țire tineretul din Bala de 
Criș și a luat angajamentul să iupte 
din toate puterile sale pentru unitate, 
cultură șt nn gres.

altă uzină s mllară care s’o întreacă
D s.i promite, că va arăta Guver 

nulul starea dr lucruri dela Cugir ș 
va cere o largă finanțare, fi dh par 
tea C.F R-ului fie din paitca Statului 
pentru a se put a procura materialei* 
pi mie necesare șl pentru a se pute; 
cr< ia angajafi'or o situație m. t’rială co 
respunzăto rr, dându se astfel poslbl 
lilatea lă g>ril activității în toate sec 
toarele de muncă, de I mărirea p o 
do iei.

D «a promite drasetnenea tot spri 
j'i.l în cceace priv ște tta ^p*;tl 
m I'tIi 1 rid ir șl m ncltoril »r ca s 
deplasează zilnic pe CI'.R.

preg%25c4%2583.lt


ZORI NOI----- ULTIMELE ȘTIRI --
O DELEGAȚIE A TINERETULUI AMERICAN 

vizitează Uniunea Sovietică
In urma Invitației Comitetului Tiae- 

retului A tifascHt sovietic dm Mos
cova, a sos t în Uriunoi Sovietică de
legația tin retuiui dm S a ele U 'te. La 
aos re, șeful delegației a d clarat că 
delegat» tineretului american este for
mată din 13 persoane — tineri și ti
nere — reprezentând toate cat( g riile 
de tineret, organi’ațule studențești, mun
citorești ș. a., dm t< ate n g uruit. De
legații au f 'St aleși d ntre conducă orii 
organizațiilor de t neret american și re
prezentanța tineretului care a fost la 
Londra. O pa te din delegați a asistat 
și la congresul studențesc dela Praga. 
La conferioța dea Lond>a noi ne am 
înlâ nit cu delegații U lunii Sovietice 
ca»e în numele tineretului sovietic ue-au 
Invitit să venim In U'lunea Sovietică 
pmtrn a faze cunoști iă cu îireretul și 
ponorul aceitel mari țâri. Pe aerodrom 
am fost lotârrp rațl de mulți prletrni 
pe care-| cunoașteam dea Londra V- 
zita noastră desch de posibilități stră
lucite p< ntru consolidarea prieteniei și 
înțrlegeril reciproce dintre tinen tul ce
lor două mari popoare. Tineretul sme
reau dori șie m lt să cunoască ma< în 
d aproape tineretul aovletl a cirul ar
mată a sfă âmat fascismul și a făcut 
pog b ă vicloria împotriva fascismului. 
Vom viz'ta mirele, fabrtcPe, urinele, 
șzodle, teatrale, și organizațiile tinerești.

Dd gația noastră iste profund recu

noscătoare comitetului antifascist al ti
neretului sovietic și tuturor organ sa- 
ț ilor oficiate și neoficiale care ne au 
făcut posibilă călătoria noastră.

Promitem să depunem cât mal multe 
sforțări pentru ca cele două mari pu
teri să pășească împreună pentru feri
cirea tuturor popoarelor.

TURCIA
reia relațiile 

diplomatice cu Ungaria, 
Cehoslovacia fl Polonia

Dezbaterile Tribunalului In
ternațional dela Nuerenberg

HIILER CERUSE Sfi FIE EXPEDIAU IN GERMANIA
PATRU MILIOANE DE MUNCITORI

In ședința de Miercuri seară a tri
bunalului internațional dela Nueremburg 
reprezentantul american al acLzării și-a 
continuat rechizitoriul. El a prezentat 
materialul care ilustrează metodt le bar
bare de exploatare a muncitorilor stre
ini precum și atitudinea sălbatecă a 
autorităților naziste fată de prizonierii 
de război. Răspunderea pe care o 
poartă inculpați! G6:rtng, H m er, Keittl,

Ooebels și ceilalți pentru călcările drep
turilor ir te naționale este evidentă.

La ședința de joi reprez ntanții acu
zării au dat cetire la noui documente 
despre folosirea muncitorilor streini la 
munci foi țațe în Oermania. Printre nu
meroasele documente figurează și pro- 
toacolul unei consfătuiri a capilor na
ziști din anul trecut în care H tler ce
ruse să fie expediați în Germania nu 
mai puțin de 4.000 COO muncliori.

ANKARA. — Guvernai tara 
dace negocieri cu unele țâri îis 
vederea schimbului de diplomațL 
In curând vor fi reluate relații
le diplomatice cu Ungaria. Un 
diplomat ca e a ocupat impor
tante funcții în serviciul secret, 
în curând va sosi !a Praga. La 
începutul anului viitor va fi re- 
înfinț tâ la Varșovia reprezen
tanța diplomatică a Turciei.

Polonia va tine alegeri generale în șase luni
MOSCOVA. — Dl. Nicolaicik 

vice președintele gtrenului polonez

Prima ședință a celor 3 miniștri de 
externe va avea loc Sâmbătă 15 Dec.

a declarat că Polonia dorește să 
țină alegeri generale cât mai cu
rând, adică până in șase luni. 
Vrem o alianță — a declarat dl. 
Nicolaic k — nu numai cu Uniu
nea Sovietică dar ș cu Franța, 
Anglia și Statele Unite.

Președintele Truman 
cere interzicerea 

grevelor timp de 
30 zile

VASHINGTON — O altă mă
sură cerută de Președintele Tru- 
man este In discuția Camerei Rep
rezentanților. Este vo ba de o le
ge prin care să se interzică gre
vele pe o perioadă de 30 zile, în 
cursul cărora să se poată studia 
neînțeî g rile.

NEW- YORK — Cu prilejul 
Conferinței de presă ’ccre a a- 
vut loc Miercuri, Președntde 
Trumana declarat că voiajul la 
Moscova al d lui Byrnes era 
prevăzut de mal mu t timD, In 
cadrul conferinței de'a Y Ha. 
Djpd ce a reamintit că dl. Byr-

net va arăta ne'esilatfa cât mei 
grobnl'ă a confer nțel de pace, 
președintele T uman a declarat 
că prima ședință a celor trei 
miniștri de externe va avra loc 
Sâribdlă. Dl Byrnes va p'eca la 
Moscova însoțit de exrerți in ent r- 
gla atomică și tnext t mul orient.

Procesul criminalilor de război
finlandezi

Dedarațiile D-lui BeVin în legătură 
cu conferița

LONDRA. lotr’o scurtă alocu-
[iune In Camera Comunelor asu
pra vizitei sale la Moscova, d I 
Bevln Ministrul de Externe al An- 

a declarat: ,Am sparanța că 
liscuțiunile noastre ar putea să 
ie îndrepte către o soluționare a

dela Moscova
marilor probleme ce frământă azi 
omenirea*.

MOSCOVA. — La procesul crimina
lilor de lâzboi finlandezi dela H Isir k, 
coDtinuâ audierile acuzatului Pyiy. Co
respondentul z'arului Izvestia dria Pro
ces scrie că i văzut cum la începutul 
cuvântării I I Ry y, avocatul său Pro- 
copi care este numit al nouă ea crlm- 
nai de război al Finlandei, a înmânat 
Președintelui t ibunalulul un bilețel. 
După ce acesta a luat cunoștință de 
conținut, a trimis pe Ry'y să stei joi. 
Este posibil că Procopi a căutat să 
ara j zc o îrtâmre îctre președintele 
tribun.ilulul și Ry y.

HELSINKY. — La procesul crimina
lilor de război s’a dat citire unul 
doci m ntat din □ anul Batbarosa din care 
reese că f șiii conducători ai Finlandei 
s’au F țeles din limi la at.carca Uniu
nii Sovieti e și că participarea Fmiau- 
d I la râzb iiul împotriva U îiunii Sovie
tic- rra prevăzută în p'anurilo lui H tler.

ȘT/R/ SCURTA

Evreii dm Palest na 
boicotează com sîa 

Anglo-Amedcană
LONDRA. — In îrt-eaga Pa

ști â au avut loc Mercuri adu
lări sioniste care au decis sâ ru 
corde nici un sprijlu Comisiei 
Lnglo a1 ricane ci din contră, să 
oicoteze această comise,

• MOSCOVA. Gusev ambasadorul Uniunii Sovietice la Londra a plecat la Moscova 
pentru a participa la conferința celor trei miniștri de ext. rne

• A^KaRA Ministrul de externe turc a prezentat scuze Ambasadorutul sovietic la 
Ankara pentru demonstra/a anti-d, mocraticd ce a a avut l c tn Turcia.

• A4OSCOV4. La Praga a sosit o delegație austriacă pentru a duce tratative eco
nomice cu Cehoslovacia.

• MOSCOVA Comisia economicii supremă din Ungaria a luat hotărârea de a acorda 
muncitorilor de Crăciun un ajutor ega\ cu salariul pe 2 săptămâni,

® MOSCOVA Comitetul C ntral al Partidului Comunist tbolșevici al Uniunii So
vietice a trimis o scrisoare d salut primului congres liber al Partidului Comunist Polonez,

• MOSCOVA Prezidiumut Sovietului Suprem al U. R. S S a numit un trimis extra
ordinar care va pleca tn curând tn Albania.

• WASHING ION. Muncitorii dn Industria Oțelului au votat să declare grevă. Data 
grevei a fost fixată pentru 14 Ianuarie 1946

® MOSCOVA, Primul ministru al Perslel va pleca la Moscova pentru a avea convor
biri cu Guvernul sovie ic

-• PARIS 1800000 de muncitori francezi au pa>ticpat Miercuri la greva demons
trativă de 3 ore ca protest împotriva refuzului guvernului de a ridica salariile.

- '.IA. HmmWw* 1032 PMS

0 delegație engleză 
va pieca în India

LONDRA. — Dl. Uerbert Mo- 
risson lotdul președintele al Came
rei Comunelor a anunțat că o de
legație alcătuită din membrii al 
tuturor partidelor vor pleca în In
dia iu decursul vacanței parlamen
tare de Crăciun.

întrevedere între 
Bonet șl consilie

rul Iul Byrnes
WASH NGÎ 'N. — Bonet Amba

sadorul Franței |. Waslvngton a 
a ut o acu’tA întrevedere ni con
silier I d-lui Byrnes Secretarul de 
Stat al D< part >tn< nt lui American, 
care îl tnso'ește la Moscova. An 
fost examinate diferite probleme ce 
interesează Statele Unite și Franța.


