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DIN ACTiVITATEA
REOÎONALA VALEA JIULUI cu

prinde ca teritoriu jud. Hunedoara și 
Alba.

In opera de refacere a târli, Regio
nala noastră este de o importantă co
vârșitoare prin faptul că subsolul ei 
conține bogății imense dintre cae cel 
mai important este cărbunele „aurul 
negru* din bazinul carbonifer al Văii- 
jlulul, de exploatarea căruia depinde 
întreaga activitate a transporturilor și 
bunul mers al Industriilor din Întreaga 
(ară. Avem deasemenea importante 
wntre ale industriei grele cum sunt 
Uzinele de Fier din Hunedoara, cu bo
gatele regiuni In minereu de fier: 
Ohelar—Teliuc, Uzinele din Cugir și 
Călin precum și Slmeria—Teluș, unele 
din cele mai Importante centre fero
viare din ți’S.

Trtbue să mai semnalăm cel mal 
nai'* bazin aurifer din țară, acel din 
Munții Apuseni, precum și salinele din 
Ocna Mureșului cu o fabrică de sodă 
vestită în întreaga Europă. Avem apoi 
importanta terenuri de viticultură șl 
agricultură în jud. Alba șt Țara Hațe
gului precum și însemnate exploatări 

’orestiere la Barul-Msre, Cugir, Se
beș, etc.

Compoziția socială sănătoasă a Re
gionalei noastre reese dn numărul de 
60 000 muncitori grupați îi diferitele 
sindicate din industria minieră, Indus
tria grea și alte Industrii șl din numă
rul mare de țărani săraci din regiunile

ARMATA ROȘIE IN AJUTORUL y 
POPULAȚIEI DIN JUD. HUNEDOARA'' 
25.000 kgr. sare au fost transportate la Deva cu camioanele 

Armatei Roșii
In ultimele săptămâni pt piața jadepilul nostru s’a resimțit lipsa de sare 

tsrt a ajuns șl ea să fie speculată de dușmanii poporului șl ai democrației. 
Partidul Comuaist Român care stă permanent tn fruntea luptei pentru stârpi
nd speculei a trecut la fapte pentru a aproviziona populația înfrânând astfel 
specula cu acest articol atât de necesar fiecărei gospodării. Astfel a luat le
gătura cu Comandamentul Trupelor Sovietice care staționează tn localitate, ce
rând ajutor pentru a putea transporta sare tn Județ. Comandamentul Sovlet/c a 
dovedit o largă înțelegere față de acestâ problemă arzătoare șl astfel în ziua de 
17-18 Decembrie o caravană compusă din 10 mașini sovietice tn frunte cu d-l 
Maior CtUncov, a plecat la Uoara unde a încărcat o cantitate de 25.C00 kgr. 
sare care a fost adusă la Federala din Deva pentru a fl repartizată popolațlet.

Gestul trupelor sovietice care pe timpul șederii tn țara noastră fac tot po- 
sibilal pentru a ajuta populația țării, este o nouâ dovadă a prieteniei sincere șl 
a încrederii pe care țara noastră democrată a câștlgat-o din partea popoarelor 
sovietice.

Trebui menționat eâ în ultimul timp cf.r, a pus la dispoziția salinelor din 
Vioara un număr mal mare de vagoane care va asigura aprovizionare ca sare, 
sare dealtfel se găsește în cantități abundente putăndu se astfel pana topit deji- 
nittv speculei ea sarea.

REGIONALEI VALEA JIULUI
muntoase care nu ?u putui fi împro
prietăriți, din lipsă de pământ arabil.

La conferința regională dn Vzlea 
Jiului a partidului nostru {nulă în luna 
August a. c., pe baza rapoartelor pre
zentate, s’au trasat sarcinile concrete 
ale comuniștilor în opera de refacere 
a țării șl în sprijinirea guvernului de 
largă concentrare democratică Dr. Petru 
Groza. Astfel cu toată exploatarea ne
miloasă a fostei conduceri a Societății 
Petroșani, cu tot sabotajul vădit pentru 
a împinge muncitorimea la greva șl 
acte necugetăte, comuniștii n’au precu
peții nici un efort și prin mobilizarea 
tuturor forțelor din regiuce, bătrâni, 
tineri șl femei, Buballmentațl și desb ă- 
cațl, au reușit 6ă zădărnicească încer
cările lor criminale. Până la urmă, prin 
lupta lor un tă, cu ajutorul guvernului 
șl al Confederației Generale a Muncii, 
salariațli Soc. Petroșani au reușit să 
alunge vechiul consiliu de administrație

Uniunea Sovietică apărătoare 
a unei păci trainice

Reproducem mal Jcs un articol Cil to
varășului Eugen Varga publicat In re
vista Sovietică „Nevoit Vremia".

Din primele zile ale existenței Statu
lui Sovietic — născut acum 28 ani — 
lupta pentru o pace solidă a fost pivo
tul politicii s-le externe. Aceasta de- 

de STOICA IOSIF 
secretarul regionalei Valea-Jiului 

a P. C. R.

reacționar și să pună in fruntea so
cietății oameni care ph’zintă o garanție 
pentru as’gurarea unul trai mal ome
nesc muncitorimii. Nu trebue să uităm 
că tocmai dată fiind importanța acestei 
regiuni, reacțiunea șl-a strâns aici toate 
forțele pentru a împiedeca opera de 
refacere a țării. Lupta comuniștilor n’a 
fost deci ușoară șl a fost dusă cu per
severență și s’a term'nat cu victoria 
asupra rcacțiunli Astăzi în loc de 3 000 
tone de cărbuni cât se scotea în lunile 
trecute, și acelea cu eforturi supraome
nești, muncitorii care au primit alimente 
șl grăsimi au mărit producția cu 100^ 
reușind în ultimele zile s’o ridice la 
peste 6 000 tone zilnic.

Comunișiil din Valea Jiului stau azi 
ca exemplu nu numai pentru munci
torii din Regionala noastră dar și pen- 

(Continnare tn pag. 2-a)

de B. VAROA 

curgea din însăși natura primului Stat 
socialist al lumii. Statul clasei munci
toare a fost angajat pe drumul reface
rii vieții sociah, economice, a clvi iza- 
țlel, a condițiilor de txstență, a mora
vurilor din țara sa imensă. El dorea să 
realizezo in pace fără vreun amestec 
străin, vastul său program creator.

Dar încă din prim le zile, cu toate că 
au fost proclamate principiile pacifice 
ale politicii externe a Uciuoli Sovietice, 
a devenit clar, că lupta pentru pace 
va fi lungă șl grea.

Ut lunea Sovietică a trebuit să-și dea 
seama că este înconjurată de forțe pro
fund ostile. De fapt țara noastră a fost 
de maf multe ori obiectul atentatelor la 
siguranța sa, lansate din jur. Spiritul pa
cific al Republicilor Sovietice a trecut 
peste probe mori. Intențiile și declara
țiile pacifice n’au fost deajuns pentru a 
salva pacea. Ea trrb la cucerită șl apă 
rată. Se cerca dela tânărul stat sovietic 
o mare încordare a forțelor sale mo 
rale și materiale.

Eforturile Uniunii Sovietice pentru o 
pace solidă au găsit un ecou favorabil 
la forței progresiste din lumea în
treagă. Apărând propria ea securitate 
exterioară, ea căuta să stabilească cu 
celelalte țări relații pa9nke inspirate din 
comiderațiunl practice șl bazate pe re
ciprocitate. Politica si corespundea la- 

— Can«taaMi (■ pa*. B

Primul
Crftdun în pace

In copilărie am învățat cu 
toții: Crăciunul este sărbătoarea 
iubirii de oatfRni șl sărbătorește 
nașterea lui lisus, care și-a dat 
vieați pentru înfrățirea și feri- 
c rea omenirii. Și totuși în ulti
mi cinci ani ani sărbătorit Cră
ciunul în mijlocul unul război 
groaznic pe care l-au deslănțuit 
fasciștii cari în loc de iub re în
tre oameni predicau ura, în loe 
de înfrățire învrăjbeau popoa
rele.

Omenirea a plătit scump fap
tul că nu toți au înțeles din pri
mul momeut primejdia care se 
află în aceste idti. Nu toți au 
înțeles că ptopovăduirea lor — 
și mai mult, apl carea lor — na 
poate să ducă decât la război. 
Dar trebue acum să învățăm 
din greșelele trecutului. Trebue 
să ne unim cu toții ca să preve
nim posibilitatea unei noi agre
siuni. Pacea abea cucerită tre
bue câ tigată total, ea trebue să 
fie cimentată și opăra'ă.

Rămășițe ale fascismului își 
mai ridică capul ici colo. Acțiu
nii’ teroriste mârșave dela 8 
Noemvrie au dovedit în fața tu- 
turor că acest pericol nici tn 
țara noastră nu a dispărut încă 
complect. Ori pentru asigurarea 
unei păci trainice, prima condiție 
este stârpirea ultimelor rămășițe 
fascisto-hitleriste, cart până la 
complecta lor nlm'clre poartă tn 
ele amenințarea unui nou război.

Primul Crăciun pe care după 
cinci ani de război îl sărbătorim 
în pace, este un prilej pentru 
toți acei care s’ou lăsat târâți 
de propaganda mincino isă a re- 
acțiunii pe căi greșite, — căi 
care nu sunt ale poporului dor
nic de pace și libertate,— să’și 
revizuiască conșiința lor. Dar a- 
ceastă sărbătoare mai este un 
prilej pentru toți cetățenii țărit 
noastre de a-și lua angajamentul 
din nou pentru continuarea lup
tei necruțătoare înpotriva rămă
șițelor fascismului, pentrucă nu
mai după nimicirea lor totală se 
va putea înfăptui urarea de Cră
ciun :

Pe pământ pace, între oameni 
buna învoite.

Creșterea producției
de cărbuni ’

In ultima săptămână în urma 
creșterii producției de cărbuni 
în Valea Jiului, încărcările ds 
cărbuni pentru calea ferată 
»u depPșit media zilnică de 
3000 tone față de 2000 tone, 
cât se încărca zilnic până la 
instala ea noului Consiliu ds 
Administrație al Societății 
„PETROȘANI-.
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Problemele actuale ale frontului unic muncitoresc
prin prisma situației dela Calan

O zi la Câ'ao,... Situația pare a fi 
grea. Dușmanii poporului încearcă ca 
din greutățile generale să facă capital 
politic; din problema pâinii, a făinii, a 
pieii să facă unelte de lovire a orga
nizaților muncitorești șl democratice. 
Elementele legionare deghizate, Îmbră
când blană de miei caută să ajungă In 
fruntea sindicatelor.

Frământări, discuții, agitații. Munci
torimea e nemulțumită. Se aud voci in 
toate părțile „Sunt de vină cei cari 
dezbină unitatea noastră 1“

„La locuri de muncă, în fața fabri
ce), la colțuri de străzi, se cristalizează 
voința sinceră a oamenilor muncii: 
„Vrem Front Unic Muncitoresc; Vrem 
unitatea deplină a proletariatului I Nu 
mal vrem dușmănii în sânul clasei 
noastre:" „Să plece cei care doresc să 
rupi rândurile noastre 1“

Ne adresăm președintelui partidului 
Social Democrat — Secția Călări, Tov. 
Dr. Rațlu, care ne primește tovărășeș- 
te: „Sunt pentru unitatea de acțiune a 
muncitorimii. Sunt cu trup, cu suflet 
p ntru reînființarea Comisei de Front 
Unic Muncitoresc. Aș dori ca pe zi ce 
trece să măresc această unitate'.

Conducerea locală a Partidului Co
munist Român, ne repetă cuvintele to
varășului B rdnăraș „Unitatea clasei mun
citoare este garanția victoriei tuturor 
forțelor progresiste, după cum este și 
ga anțta vieț I fiecăruia dintre noi' „Noi 
vrem frontul Uaic Muncitoresc — a- 
daugă — acțiuni unite pe baza unui 
program un'c, reprezentând Interesele 
clasei muncitoare și a întregului popor; 
astfel vom clădi drumul creerii unui 
p irtid unic muncitoresc, refăcând de
finitiv unitatea integrală a clasei noastre.

Unitatea de acțiune, Frontul Unic 
Muncitoresc, Partidul Unic Muncitoresc 
nu aunt idei artificiale născute in cree- 
rul unora, sunt dorințele hotărâte ale 
muncitorii r.

Organizația locală a P.C.R. merge pe 
linia politică trasată la Congresul Na
țional al P.C R. „Prima sarcină politi
că generală e întărirea frontului Unic 
Muncitoresc și înfăptuirea unități po
litice muncitoare și lupta pentru înfăp
tuirea unități clasei muncitoare".

Reprezentantul local autorizat al P. 
S D. exprimă hotărât spiritul rezoluției 
adoptată la Congresul general al P. S. 
D.-lui „Comitetul central al Partidului 
consideră că F U M șl Unitatea Sindi
cală sunt reazime hotărâtoare nu numai 
ale luptei muncitorești, dar și a demo
crației românești". „Conferința însărci
nează C. C. să întreprindă o acțiune 
pentru îmbunătățirea funcționării F. U. 
M.-ului, care astăzi insă de dorit io 
diferte sectoare ș. care trebue Bă func
ționeze in spirit de loială șl tovără
șească înțelegere în toate domeniile".

Șl totuși.... la Călan e nesocotită în
țelegerea celor două partide încheiată 
la I Mal 1944 șl care a fost întărită 
șl susținută de conducerea centrală a 
Partidelor Muncitorești, arătând că ast
fel clasa proletară devine șira spinării 
a luptei democratice, garantând, că de
mocratizarea va merge progresiv și nu 
s va opri până la complecta desăvâr
șire a ei.

Cine împiedică la Călan unitatea mun- 
citoiilor din uzină? Cine are interesul 
ca a:eastă unitate să se spargă? Sunt 
acestea elemente muncitorești?

Nici un muncitor nu poate atenta 
împotriva FUM-ulul, împotriva acestui 
bun al clasei mun itoare. Acești duș
mani ai proletariatului nu sunt demni 
de a fi membrii ai nici unui partid 
muncitoresc. Ei trebuie descoperiți șl 
izr lăți de msssele largi muncitorești, ca 
■1 nu mal poită trăda Interesele clasei 
muncitoare, ale îr t 'golul popor.

Desigur pot fi neînțelegeri trecătoare,

ciocniri de idei, lupte de păreri Intre 
noi. Ne vom critica, ne vom judeca to- 
vărășește, găsind soluții'e cele mal juste, 
cele mal eficace pentru Interesele pro
letariatului șl ale întregului popor. Nu 
mai vrem să ajungem la spargerea uni
tăți noastre. Nu vrem să plătim din nou 
scump sciziunea noastră.

Slăbirea Frontului Unic Muncitoresc, 
încercările de spargere a unității Intă

resc reacțiunea, tind la înfrângerea po
porului, în primul rând a clasei mun
citoare.

Răspunsul fiecărui muncitor cinstit 
înregimentat în P.C. R. și P. S. D. sau 
neîncadrat în nici un partid trebuie£să 
fie strângerea rândurilor in jurul F. U. 
M.-ului in ărirea lui și alungarea tutu
ror dușmanilor muncitorimii din rân
durile noastre.

Din activitatea regionalei Vaiea-Jiulul a P. C. R
(Urmare din pag. l-a)

tru țara întreagă de felul cum trebue 
dusă lnpta pentru revendicările munci
torești în condiț'ile actuale, pi In mări
rea producției, pr n disciplină și prin 
strâgerea unității tuturor celor ce 
muncesc.

Tot pentru înlăturarea fostei direc 
țluni kglonare și sabotoare din fruntea 
U. F. H. comuniștii au dus în primă
vară o luptă încununată cu succes 
Datorită schimbăi li direcțiunii sabotoare 
s’a reușit ca imediat după terminarea 
războiului să se treacă la unele sec
toare din această uzină la producția 
de pace la repararea vagoanelor cis
terne pentru c. f. r. etc, ridicând In 
acelaș timp producția între 100—220ft£ 
la prelucrarea fierului brut. O ganiza- 
țla de partid depune eforturi pentru 
transformarea totalăa Uz'nli în vederea 
nevoilor păcii șl a folosirii întregei ca
pac! ățl.

Partidul nostru a stat permanent în 
fruntea tuturor acțiunilor care se în
dreptau împotriva elementelor sabotoare 
șl reacționare dela minele de aur Gura- 
Barza, CHșcior, S:ăr>ija șl a uzinelor 
ASTRA Orăștie, etc. Partidul stă acum 
în fruntea luptei du9ă de muncitorii 
dela uzinele din Ctglr pentru reven
dicările lor. La salinele din Uloara mun
citorii în frunte cu comuniștii lucrează 
ore suplimentare și au mă it producția 
dela 15 vagoane zilnic la 30—35 va
goane de sare p ntru a putea satisface 
nevoile Interne și de export la care 
țara se angajează cu statele vecine.

In urma Cot ferințel Naționale a Par
tidului nostru care a decurs sub sem
nul reconstrucției și democratizării țării 
pe baza sarcini'or trasate munca din 
regionala noastră a luat un avânt nou.

In privința măririi șl întăririi orga
nizației de partid am obținut succese 
frumoase dacă luăm în considerare frip
tul că 23 August 1944 a găsit regiu
nea noastră fără organizație de partid.

A
punct de vedere 
regională.

Un alt succes In munca noaitrăetfe 
realizarea colaborării înt e muncitori și 
technicienl în Valea-Jiului. Datorită a- 
cestel conlucrări s’a ajuns pentru prima 
dată la stingerea tuturor focurilor din 
mină.

Am trecut la forma justă de organi
zare constituind comitetele județene, 
fapt care a dat posibilitate la o mal 
justă repartizare a cadrelor șl la lărgi
rea muncii de partid

Una dintre preocupările noastre prln- 
cioale a fost ridicarea de roi cadre

‘■tăzl am reușit să cuprindem din 
organizatoric întreaga

pentru munca de partid. In acest scop 
șl penlru ridicarea nivelului politic al 
cadrelor existente am organizat o școală 
de cadre pe lângă regională cu un au
ditoriu permanent.

Prima serie a școlii de cadre și-a 
încheiat cursurile în ziua de 20 Dec.

Este cert că la obținerea succeselor 
în muncă contribue în mare măsură 
compoziția sănătoasă a organizații de 
partid. Elementul muncitoresc din in
ducția grea formează 75% din totalul 
membrilor de partid.

Politica antl-democratică și actele te
roriste săvârșite de Manlu șl Brătianu 
au arătat și populației din regionala 
noastră pericolul pe care partidele is
torice II reprezintă pantru refacerea șl 
democratizarea țării. Totuși în județul 
A>ba mai există unele cuiburi izolate 
maniste.

Pe lângă succesele obținute munca 
noastră a avut și unele slăbiciuni.

Nu am dat destulă importanță coo
perativelor și econcmatelor neglijând și 
lupta împotriva speculei.

Nu am dus o destulă campanie pen
tru popu'arizarea realizărilor guvernului 
Dr. Gioza.

Nu am folosit îndeajuns acțiunile șl 
influența politică a partidului nostru în 
sânul maselor pentru întărirea parti
dului.

Nu am reușit să mobilizăm întreaga 
organizație de partid la rezolvarea sar
cinilor.

In consecvența de a duce până la ca
păt toate hotărârile luate.

Necurățirea la timp a cadrelor noas
tre de elemente dușmănoase pătrunse 
în partid pentru interese străine.

Organizația de partid a Regionalei 
Valea Jiului înarmată cu învățământu- 
rlle primei Conferințe Naționale a par
tidului nostru va păși la realizarea tu
turor sarcinilor puse în fața partidului 
nostru șl al poporului întreg.

Ședința Uniunii Patrioților din Deva 
Y vederea congresului general
7 La sediul Uniunii Patrioților din De-

va, a avut loc Joî 20 Dec. o ședință 
a membrilor organizației în vederea 
Congresului general al organizației care 
va avea loc la 2—3 Ianuarie la Bucu
rești. A luat parte șl D-l Col. Flanu 
președintele regionelel Alba-Hunedoara 
al U. P.-nlui,

După expunerea momentului politic 
de către prietenul Mlhalcea a luat cu
vântul D-l Inginer Drob directorul 
Uzinei Electrice din localitate vorbind

Anunț.
Duminecă, 23 Decemvrie a. c., ora 

9 fix va avea Ioc o conferință Inter- 
sindicală a tuturor comitetelor de fa
brici, irstituții și sindicate, unde vor fi 
desbălute toate problemele sindicale, 
în vederea noului an sindical.

Conferința se va ține în sala festivă 
a Comisiei locale, prezența fiind obli
gatorie pentru toate comitetele.

Convocare
Acționarii băncii Banca Meseriașilor 

s. a. în lichidare se învită la adunarea 
generală extra ordinară finală care se va 
ține la Deva, 31 Decembrie 1945, ora 
9 a. m. In localul său din str. Regele 
Ferdinand Nr. 1 sau dacă atunci acțio
narii nu se vor prezenta în număr re- 
cerut, la 8 ianuarie 1946, ora 9 a. m.

Direcțiunea.
O’dinea de zi:

1. Deschiderea prezidențială. 2. De
sigilarea notarului și a verificatorilor 
procesului vetbal al adunării generale.
3. Aprobarea bilanțului de lichidare.
4. Hotărirea asupra rezultatului licitației 
publice. 2. Hotărirea asupra lucrărilor 
de lichidare. 6. Constatarea lichidării 
băncii șl hotărirea asupra ' așezării re
gistrelor. 7. Desbaten a raportului de 
lichidare șl a comitetului de cenzori. 
8. Eventuale propuneri.

Uniunea Patrioților Org, locală Deva

Invitare
Avem onoare a Vă ruga să bine

voiți a participa la ședința publică, 
fixată pentru ziua de 27 Decembrie 
1945, ora 17 (5) d.m. (a trda z< de Cră
ciun), In sala festivă a Prefecturei Ju
dețului.

PROGRAM:
1. Deschiderea ședinței: Priet. Col. 

Ion Fianu. 2. Moment politic: Prof. 
Oavrllaș Gavrilă. 3. Conferință: „Des
pre D.mocrație șl Patriotism" : Dr. An- 
dreicuți Ioan. 4. Discuțluni.

Intrarea liberă.
Comitetul.

In vederea sfârșitului de 
an rugăm abonați! noștri 
să ne trimită costul abo
namentului pe anul 1945, 
plătind sumele restante 
in contul nostru de cec 
Nr. 89661, socotind abo
namentul cu 400 lei lunar.

Citiți șl răspândiți ziarul

„ZORI NOI”

despre: „rolul electricității In dssvol- 
tarea economică a țării*.

Prietenul Popa Adrian luând cuvân
tul a arătat rolul delegațllor care vor 
participa la Congresul General unde 
vor contribui la transformarea organi
zației In partid politic al păturel mijlocii.

S’a luat hotărârea de a se ține Joi 
27 Dec. o ședință publică care va 
avea loc In Raia festivă a Prefecturii 
șl unde In afară de momentul politic 
vor fl desbălute probleme curente.
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ARTA PENTRU COPII IN U. R. S. S.
Orija penlru copil în U. R.3. S., cu 

teata formele de îndestulare a necesi
tăților sale materiale șl spirituale este 
manifestarea concretă a celui mal pu
ternic elan de înnoire pedagogică din 
istoria contemporană.

Socialismul științific așează pe om 
cu picioarele pe pământ. După o expre
sie Ironică dar plină de conținut, des 
folosită de Fr. Eogels, oamenii au pre
ferat multă vreme să „meargă în cap*.

Multă vreme filozofii s’au mulțumit 
să contemple șl să interpreteze lumea. 
Marx socotea în memorabilele sale glose 
asupra Iul Feuerbach că a venit vremea 
când filosofii ar trebui ră lucreze la 
transformarea lumii.

Nenumărate eforturi pedagogice s’au 
risipit în vântul tuturor zădărniciilor. 
Dece ? Pentrucă ela aveau valoarea unor 
predicați! teoretice, sămânță aruncată 
Io pământul pietros al tradițiilor re
fractare.

Es'e nrr tul istoric al socialismului 
științific de a fi răscolit adânc stratu
rile redactare ale tradiției de a fi adus 
la suprafața, pământul cel bun și fecund, 
pasta receptivă la înnoire.

Problema copliulul este în U. R. S. S. 
ura din cele mai Importante, nu numai 
pentru colectivitate, ci și pentru expre
sia ei juridică, tranzitorie: Statul.

lotr’un stat in care s’a redizat clasa 
md de murcitoii, era firesc să se în
făptuiască un sistem unitar de educa
ție al copilului. Era firesc să se înves
tească în materialul uman eforturi uriașe, 
capitaluri de generozitate și dragoste, 
elanuri pedagogice, ce nu pot rămâne 
fără rezu'tst.

Statul socialist nu este o creație dog
matică. El progres azâ continuu spre 
aceea eră de aur a demorahei abso
lute.

Cultura unul asemenea stat nu poate 
rămâne in sfara p-o.esului de evoluție.

Ea nu e.te des'inafă <3 alimenteze 
depozitul abstract al ideiîo', ci n v ile 
spirituale ale oam n lor. A'e oamembr 
reali.

Copilul repr-zlntă în orice momei t 
al Istoriei, trăsătura de unire dintre pie- 
zent și viitor. El este legatrrul univer
sal al culturii prezente și pionerul vii
torului,

lotr’o societate cu o evoluție închisă 
Intr’o societate cristalizată, organiciste, 
tradiționalistă, cop Iul primește ca un 
păstrător.

Intr’o lume progresistă, el primește 
pentrucă să poată dărui. FI este dina
rul care fructifică. In U. R. S.S. copii 
ou se pot plânge de itolare în lumea 
Indiferentă a oeior mari.

Un scriitor englez, Graham Kenelh, 
a scris câteva admirabile cărți de glo
rificare a copilăriei.

Intr’una din ele, în „Vâ-sta de Aur* 
oamenii mari sunt înfățișați în Ipoteza 
de ollmpleoi, de Zeii tiranici, al copi
lăriei. Z Ii aceștia trăesc în Olmplul 
marilor afaceri sau îa Hadesul dezas
trelor.

Intre el și copii, este o măre pră
pastie. Copilul o umple cu fantezia 
basmelor șl adultul cu munți de dezi
luzii, cu amărăciunea și bucuria muncii 
sale de galerian ai banului.

Ruptura dintre copil și adult nu poate 
exista Intr’un stat socialist. Prin înlă
turarea acelei crude „lupte pentru exis

tență", înfăptuește climatul antanelor 
cordiale.

Oamenii mari, părinții, nu mai sunt 
abandonați în jung'a lui „struggle for 
life“. El nu mal sunt luptători veșnic 
înarmați în arena vieții.

Hazardul, norocul, stelele bune sunt 
înlocuite prin drepturile certe șl impres
criptibile ale omului. Și printre aceste 
drepturi se află la cea de cinste „drep
tul economic.

Șl copiii sunt înglobați în mod fi
resc în sfera generoasă a acelor sacre 
drepturi ale omului. Scriitorul Gorbatov 
îmi spunea că în U. R. S. S. se fac 
eforturi neîncetate pentru a restitui co
piilor, copilăria, refuzată lor a âta amar 
de vreme.

Scriitorul Mihail Sadoveanu, îmi po
vestea că în U. R. S. S. a fost adânc 
emoționat de tratamentul exemplar al 
copiilor, în cămine, oifelir ate și școli.

Pretutindeni se vădește concretizarea 
atenției colective față de copil.

Ca și cum 200.000.000 de brațe șl 
Inimi omenești ar purta cu tandreță, 
destinul copilăriei, zălogul viitorului.

Aceasta e Rusia Sovietică.
Așa se explică de ce arta și litera

tura pentru copii a înflorit într’o uria
șă măsură în țara vecină.

Scriitori mari, produc pentru copil.
In toate orașele înfloresc teatrele, 

conservatoarele, Institutele spsc'ale pen
tru cultura copilului Corpului lor fra

Un cartier muncitoresc la periferiile Moscovei

Cântec despre Stalin
Am rătăcit printre stânci, prin stepe am umblat 
Cârunt, ars de soare, de vânturi bâtut 
Soarele nouă decenii l-am câutat — 
Nouă decenii I Dar tot l-am văzut I

Dogorât de a iul raze, In fa(a-l stăteam 
Mângâiat, luminat încălzit.
Stăteam tnaintea-l ți’n lumina-i priveam, 
Ca’n vis, ca'n poveste, vrăjit.

Tu ești al renașterii soare, Stalin 
Privești fl din ochl-țl raze pornesc 
Ce inimi ridică la noul destin 
Ce vla(ă dau firii al ei rod pârguesc. 
Nu-i e dat tinereții apuse să’nvie, 
Sunt moșneag mi-e arglntul'n pâr împletit, 
Dar atâta visat-am ca ceasul să vie 
Să-ți văd chipul, Stalin, c'am întinerit.

Vlgoarea’mi fu ia', ca prin vrajă redată, 
Simt sângele’n vine voios clocotind 

ged li se acordă o ireproșabilă supra- 
veghrre medicală.

Sufletului lor li se destinează toate 
delectările jocului în aer liber, ale ins
trucției și artei.

Autorul Imnului Sovietic, Sergiu Ml- 
haicov, este cei mai mare poet pentru 
copii. A ieșit primul la un concurs la 
care au participat 200 de scriitori de li
teratură pentru copii. Concursul este o 
instituție profund democratică. El oferă 
garanția selectării severe a valorilor.

Existența „concursului" pentru lite
ratura de copii, vădește grija cea mare 
a poporului sovietic pentru purtătorii 
marelui destin al viitorului!: copiii.

Unul din cei mai înzestrați discipoli 
ai lui QorȘi, Samuil Marșak, scrie pen
tru copii.

Pomenim numele scriitorului Lew 
Cassil, Comei Ciukovtki, Valentin Ka- 
talew, Kaverin șt al scriitoarei Agnia 
Bartu, spre ale căror opere se în
dreaptă cu predilecție sufragiul micilor 
cititori.

S’a constatat prin anchete psiholo
gice și îndelungi cercetări pedagogice, 
că inteligența copilului se acomodează 
mal ușor cu lecturile făcute de alte 
persoane.

Copilul învață „exaudltu*.
Pe baza acestor date, s’au imprimat 

mape de discuri, cu cele mai frumoase 
povești și poezii pentru copii.

V. CRISTIAN

de Djambul 
tradusa de Elisabeta Luca

$1 gârbov, tml pare, n’am fost niciodată 
Șl dinții puternici ti văd iorțscliplnd.

Am nouă decenii dar sunt iarăși june 
Privesc înapoi: oare am trăit în trecut?
Șl cânt, iar prin cântare-mi Iubirea ți-o spun 
Poporul ce fu l-al trezit, renăscut,

Eu ce cunoscut-am ? Ocări, jug, tristețe 
Doar, chinuri văzut-am bătăi, baionete 
Mat rău decât câinii ți porcii’n cotețe 
Trălt-am din leagăn până’n albele plete.

Ca soarele falnic ce bezna destramă 
Venit-al fu, Staltn, popoare salvând — 
Un steap făuril-am EMBLEMA de seamă 
Șl o țară ferice cum nu-l pe pământ."

Luminează, Stalin, de a pururi nestins 
Cântări tțl aducem și inimi șl flori 
Căci nu-l om ca tlne'n al lumii cuprins, 
Popoarelor, lumii, mai trebuiotr.

Recenzie :

Jurământul
de FEDOR GLADKC

„Jurământul* esle cuvântul dat ( 
pc porul rus patriei sale, făgăduința t 
o servi necontenit, cu muncă neobosi 
șl perfecționată. Lucrarea conține tr 
povesti1!: „Jurământul*, „Mașa din Zi 
polia*, „Porunca Tatălui*. Pe lânț 
„Jurământul* in care e vorba de t 
om format și ca vârstă șicaexperien 
în munca sa, celelalte tipuri ne impn 
sionează și in acelaș timp ne entuziai 
mează pe noi femeile, când vedem < 
în spatele frontului, femeia are atâ 
spirit de conducăto*, îngrijește colb 
zurile, iar t tbuiile merg bine, fără să i 
simtă lipsi bărbațiilor plecați în ră: 
boiu I...

In „Porunca tatălui* este zugrăvi 
râvna cu care ucenicii din fabrici 
ateliere muncesc, mândri că sunt mi 
seriași, făcând d o specialitatea lor 
artă păstrând în suflet icoana duloa; 
a părinților: mama cu o casă de cop 
rămasă în satul pe care ei l-au părăsi 
mergâad la oraș să învețe o meserii 
tatăl luptând, cu mâna nedeslipită : 
armă.

Toți muncitorii ruși, indiferent c 
sex, vârstă sau ocupație, sunt călăuzi 
de mărirea producției de perferționau 
lucrului încredințat lor de orânduia 
naturii șl de societate, de îmbinări 
armonioasă a muncii susținătoare a vid 
de toate zdtle cu creația de artă. Vo 
cunoaște de-alci meseriași, muzlcie 
distinși, pictori și poeți. Gladkov d< 
crle oamenii intuitiv, pe un fond res 
list, presară întâmplările natural și I; 
pidar. N ( este Inventat. O massă t 
oameni care și-au făcut crez din muni 
pentru patrie șt, chiar plăcere: „Vlea 
diversă a atelierului $1 ritmul febril 
mașinilor, devin însuși modelul nosti 
intim; te contopești organic cu el 
nu 1 mai simți, așa cum nu simți aer 
pe care-l respiri*. Munca în comt 
oferă individului desvoParea aptltud 
nllor prin sprijinul și prestigiul pe cai 
le acordă. Insul trebue să fie num 
binevoitor și cu suflet deschis. Un ș 
de atelier spune ucenicilor sil: „Și e 
port în mine un cântec. Fără cânți 
omul numai e om, e mumie.

Experlnța bătrânilor întărește sufle 
tul copiilor: „In vieață dacă nu tufei 
nu ești bun de nimic*. „Jurământul 
rămâne freamântul unor inimi îndrl 
gistite de natural și logic.
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ii femeile trebue să ia parte la clădirea păcii
Sute de mii de femei au muncit, s’au 
gătit să-șl re izulască activitatea 
rtru a se prezenta la marele sfat al 
leilor cu o situație cât mal exactă 
emeii ca mamă, ca mujcitoare ca 
ățeană.
Astăzi mal mult ca oricând se simte 
:esltatea de unitate de prietenie a 
leilor de pe întreg globul pământesc, 
itru a împiedeca un n^u război, 
ma condiție p ntru realizarea acestui 
p este: Distrugerea rădă inilor fas
onului, a spiritului fascist, restabili

și întărirea democrației în toate 
ie lumii.
Omp de 5 ani groaznicul război a 
jt să sângereze o lume întreagă, 
aeeastă urgie femeile au fost lovite 

numii ca soții cărora li s’au ucis băr- 
H, nu numai ca nume cărora ii s’au 
ft fi i, nu numai ca surori logodnice 
ie acestțrăzboi crimiral au fost ucise 
ițt milioane de femei Ciin toată lumea. 
)eacela în pragul Congresului mon- 

cl f<meilor în primul punct a fost 
:. distrugerea fascismului, întărirea 
îocrațieL
oate mamele de pe întreg globul 
ânksc care au născut In chinuri 
bucuria lumii — copiii — toate do- 
ferldrea copiilor noșlil. — Avem 
datoria sfântă să răspundem che

ii de uoiute mondială, pi iu care 
junem stavilă ucul eventual război, 
l Congres această chestiune de a 
e copil intr’o lume ei barată de 
ia războiului cât și lup’a pentru 
igaiea drepturilor oconomice, so- 
i și pohtee s a cei ut din partea 
rora.
om câștiga aceste drepturi numai 
ci când vom înțelege marea lor 
>rta țâ. Când vom înțelege că v ața 
reia dl'Hre noi este legală prin mii 
ire cu viața celorlalte femei șl fe 
ta noas'ră o putem obține numai 
țând rrânâ în mână, cu toate in 
;a bătălie pentru a:ea»tă fericire. 
Femeile di a România am putea să 
’ârtdrfm, avem femei cu renume

3ynamo-Tîb>lls“ 
ventus 10:5 (3:3) 
j/, h orele 14. a avat loc 
erenul ANEF. din Capitală 
Inirea echipei sovietice ,Dl- 
o Tbllisi" cu ech'pa ,Ja- 
3s“. După un joc extrem de 
faculos, echipa sovietică a f eu 10:5. 

în domeniul știnței, al artei, aljlite atuill. 
Dar mai mare este numărul celor lă
sate în bezna întunericului.

Astăzi poporul șl-a pus la cârma 
țării un guvern al său pe care-1 sus
ținem dla. toate puterile tocmai pentrucă 
acest guvern dă femeilor drepturi egale 
și prin aceasta și crează posibilitatea 
de a-șl ridica nivelul politlc-cultural, 
economic.

Dar pentru a da dovată că merităm 
acest sprijin din partea guvernului, să 
luptăm șl să contribuim la făurirea unei 
păci solide prin întărirea democrației 
îu țara noastră prin sprijinul nostru 
neprecupețit acordat guvernului Dr. 
Oroza.

Dragi prietene am stat deoparte des

O COOPERATIVA MODEL:
„Robot** — Târgul-Mureș

In condițiile grele economice de azi 
— consecință a secătuirii avutului țării, 
de către „aliațil naziști ai lui Antonescu**, 
a speculei și sabotajului organizat de 
reacțlune, aprovizionarea e6te pentru 
muncitorul șl funcționarul cu salariu 
fix, o preocupare de fieacre zi, o pro
blemă care poate fi însă ameliorată în 
buoă parte, prin economafe și prin co- 
perative, cum o dovedește dealtfel șl 
experiența de până acum.

Cooperativa, excluzând alt șir de in
termediari care mirese prețul măi fii, 
devine astfel cheia care desch'de ma- 
sselor largi populare porțile depozitelor 
de mărfuri, imb.ăcăminte, încălțăminte, 
alimente.

O asemenea Instituție este șl coo
perativa „Robot*, din fg.-Mureș, cre- 
iată dm inițiativa Comisiei Sindicale lo
cale. Cooperativa, creiată pentru a se 
di posibilitate de aprovizirnare mua- 
c.torilor fi funcțiocai lor sindicalizați, a 
luat pe lângă forma de cooperativă de 
consum șl pe aceea de cooperativă de 
producție. Ea numără nu mai puțin de
cât șase fabrici părăsite de foștii pa
troni fasciști și care au fost închiriate 
dela CASBI.

1. O fabrică de săpuo, care produce 
5000 tone pe lună, ceeace satisface nu 
numai nevoile orașului, ci ale întregului 
judj.

2. O fabrică de conserve de carne. 
Puterea ei de producție este de 4000 
de cutii pe el, cari au fost distribuite 
exclusiv economatelor fi celorlalte coo
perative.

3. O țesătorle cu 11 răiboale meca
nice în care se prelucrează bumbac so
vietic. Materialele produse au fost atri
buite ecooomatului sindicatului forestier,

4. Un atelier metalurgic, în care sunt 
fabricate obiecte casnice din aluminlum,

5. Un laborator farmaceutic.
6. O fabrică de brânzeturi.
Cooperativa a mal preluat Irel bru

tării care produc 24 000 kgr. pâine 
săptămânal, aprovizionând toate eco- 
nomatele orașului.

Toaie mărfurile .produse în aceste 
fabrici sunt distribuite exclusiv econo
matelor diverselor fabrici și numai in 
schimbul mărfurilor produse în între 
prinderile respective.

Astfel au fost stabilite legături de 
schmb cu întreprinderile: Trebltsh, Ja- 
quard, Aprelura, Scheig, Tâbăcăria Na
țională, cooperativele .Victoria* din Ti
mișoara șl .Solidaritatea* din Arad. Au 
fost procurate celor 6000 de membri ai 
cooperativei pânzeturi, încălțăminte și 
a"m1enle “ a‘,nS maximum
50 la sută fală de prețurile de pe piață.

tul. Am lipsit destulă vreme de pe 
arena vieții. S’au făcut cu soții noștri 
șl sufletele copiilor noștri desțule expe
riențe cumplite. Ajunge. — Ai dreptul 
șl datoria să fii prezentă Ia reconstruc
ția lumii. Să torni betonul, să aduci 
cărămida. Conștientă și dârză să clă
dești superba și imensa cetate a păcii, 
și mobilizată, înarmată, solidară cu toate 
femeile lumii să știi s’o păzești.

Ai grlje să dispară'ura șovină. Ajută 
la curățirea sufletelor otrăvite de ea,

Tu știi că fiecare copil a fost adus 
pe lume cu aceleaș dureri și că între 
surâsul și gânguritul lor nu există deo
sebiri rasiale. Trebue să se pătrundă 
flecare din noi, de aceste adevăruri.

Marla Stoica.

In dorința de a perfecționa în cât mai 
mare măsură acest organism, de a acor
da un ajutor cu adevărat eficace atât 
membrilor săi cât și* în general econo
miei orașului, conducerea coope
rativei a luat o serie de Inițiative 
noui șl îndrăznețe. S’a hotărât soluțio
narea crizei de hârtie, a cărei lipsă se 
resimte in întregul oraș, prin stabilirea 
legăturilor^cu fabri a de hârtie din Pia
tra Neamț. In schimbul mărfurilor atri- 
buitereconomatulul^acestefa, Coopera
tiva .Robot* va primi 20 la sută din 
producția fabricii, care, potrivit legii, 
aparțin acestui economat. Va fi orga
nizat un oficiu de distribuire a hârtiei, 
care va tl împărțită conform nevoilor 
orașului.

Cooperativa dispune deasemeni de 
o stupărie din care au fost recoltate 
1500 kgr. miere, distribuită la un preț 
mioim — 2500 lei kgr. — pentru co
piii sub trei ani, femeile gravide și 
membrii bolnavi ai cooperativei.

O altă inițiativă interesantă este aceea 
a creierii linei clo.itorii mecanice. Expe
riențe au fost făcute în vara aceasta 
de către tov. Elisabeta Koller, reușind

/ Bazarul de Crăciun 
al U. F. A. R.-ului din Caian

Uniunea Femeilor Antifasciste, Secția 
Că an, a deschis lo ziua de 9 Decem
vrie 1945, în sala Cazinoului Că'an un 
Bazar de jucării pentru copil. Aceste 
jucării, constând din: 1 cată cu 5 ca
mere mobilate, mingi, păpuși, poșete, 
animale, carnețile etc. au fost confec
ționate de 15 membre, lucrând fiecare 
la sediul Uniunii câte 20 ore. Uzina 
Călan a mal donat 6 roabe, 4 cal de

O jl noapte sau 2i I 
Su fie tu ’nch's ta pântecul beznei, 
Nu poQte, nici n'a e cum știi,

Oândul nu l crește răspunsul din hâu 
Cioplește, cioplește tnt''una 
Șt besna dacă sparge ’n jelit 
S'o dea pomană lumii.

Cioplește de veacuri, cioplește mereu.

Șl nu poate, n’art cum ști 
Dt-i noapte, sau poate gll?

EM. ORLEANU

. Chircit stă de veacuri in hurubâ, 
Cer$tnd pentru oameni câldurâ 
Si aur-lumină bolnavă — 
Pentru Iluzia alb lor fii..

O jl noapte taa il /?

să dea un peocent de 92 la sută 
din ouăle de rață. In urma'acestul re
zultat s’a hotărât, pentru primăvara anu
lui 1946, creierea unei clocitorii£cu 10 
mașini.

Statul, nevoile agricole ale regiunii, 
au Intrat deasemenea în preocupările 
conducerii coopeiativei. In toamna tre
cută au fost colectate și reparate toate 
mașinile agricole, peotru a putea fi fo
losite în lucrările d? primăvară.

Muncitorii, funcționarii și întreaga 
populație a oraș.lui au contribuit ia 
adunarea fondurilor necesare acestui 
scop. In toamna aceasta mașinele au 
fost trecute în inventarul Camerei 
Agricole.

Munca depusă în această Ins'ituție 
muncitorească piecum, și realizările mul
tiple la c.ra s’au ajuns, llust cază ma
rea însemnătate și marele viitor ce se 
deschide sistemul cooperatist Ea tre
bue să constltue un îndemn pentru cei 
ce au ca sarcină și înțeleg necesitatea 
creierii unor coperatlve bine gospodărite, 
în folosul marilor masse ale consuma
torilor.

Din .Scânteia, Mergi Cosauș

lemn șl 6 cărucioare, roallzându-se ast
fel, prin vânzarea acestor jucării un 
frumos câștig, care este destinat aju
torării copiilor săraci în vederea 
apropierii Crăciunului.

Avându-se In vedere oboiul membri
lor care au contribuit prin munca lor 
la această fromoaeă realizare, se dau 
pe această cale ca îndemn șl exemplu.
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Uniunea Sovietică apărătoare a unei păci trainice

actele
Sovie-
Ea a 

tratate

acorduri să fie 
toți semnatarii, 

nu rămâle numai 
reală.

fost fă- 
organf- 
a asl- 
a fost

încercările timpului, ea a dat

cauzele serioase ale sfârșl- 
glorios al Ligii Națiunilor a

— Urmare (fin pa<. l-a — 

variabil cu interesele tutoror țărilor pa- 
dfice. Meritul acestei politici ferme șl 
întotdeauna credincioasă principiilor sale 
a fost recunoscut de toate țările Unl- 
nnea Sovietică a devenit punctul de 
legături între toate forțele care apărau 
în mod activ cauza păcii și a securi
tății popoarelor mari sau mici.

Prietenii păcii nu odată au observat 
«1 trăiătura proprie și marea calitatea 
politicii de pace sovietice, era bunul 
simț șl realismul. Proplema apărării păcii 
era pusă totdeauna într’o formă con
cretă ținând seamă de forțele cari ame
nințau pacea și de mijloacele care pu
teau să le fie opuse. Acest lucru șl-a 
găsit expresia in faptul că toate 
de politică externă ale Uniunii 
tice mergeau în aceea? direcție, 
acceptat întotdrauna să înihee
șl acorduri destinate de a opri răsbolul 
sau cel puțin de a le restrânge la sfera 
anor conflicte eventuale Dar pe de altă 
parte Uniunea Sovietl ă a cerut întot
deauna ca angajamentele ce decurgeau 
din aceste tratate și 
strict respectate de 
pentru ca aceasta să 
o aparență ci o forță

Se știe că după primul război mon
dial o încercare Ir fructuoasă a 
emită de a pune pe picioare o 
zațle internațională capabilă de 
gura o pace durabilă. Aceasta
Liga Națiunilor, creată de Varseillcs. 
Dar sistemul din Varsallles nu a putut 
■sigura condițiunila necesare pentru 
prevenirea agresiunilor imperialismului 
german, din contră, el a contribuit ac
tiv la renașterea rapidă a amenințării 
unui nou răsboi. De fapt acest sistem 
s’a asociat la combinațiile antlsovletlce 
și prin acest fapt la dlvlzlonarea for
țelor internaționale capabile de a pre
veni o agresiune. Liga Națiunilor n’a 
rezistat la 
faliment.

Una din 
tulul puțin 
fost organizarea sa defectuoasă Bazată 
pe principiile unei egalități pur formale 
a tuturor membrilor săi, lipsită de mij
loacele reale pentru a opri agresiunile, 
Liga Națiunilor, departe de a servi ca
uza păcii, a devenit nu odată instru
mentul politicienilor internaționali cari 
sabotau conștient lupta contra agresiu
nilor. Uniunea Sovietică nu s’a dat îoa- 
poi dela criticarea Ligii Națiunilor și a 
defectelor sale. Ea s’a declarat de mai 
multe ori în favoarea unul program po
zitiv orientat spre un sistem de coope
rare internațională locală sau mal largă 
care să permită de a face față în mod 
practic tuturor turburătorilor păcii.

Din nefericire, de cele mai multe ori 
Inițiativa sovietică n’a prea găsit sus
ținători. Au trebuit învățămintele crude 
■le râsbohituf pentru ca avertismentele 
și propunerile pracf'ce ale Uniunii 
vietlce să fie apreciate așa cum 
merită. In timp ce fo'țde negre 

mulul a>j declanșat al doilea
>ndlal, lupta angajată de popoa- 

ibere înpotriva agres'unil germane 
poneze a făcut ?ă flască rolul eon

ilor al Uniunii SovPtlce. De fapt, 
Jnlunea Sovietică nu s’a dat înapoi 
dela nici un sacrificiu pentru a com- 

So- 
ele 
ale 

răz-

bste pericolul fascist șl a asigura ast
fel popoarelor o pace solidă. Aportul 
istoric universal al victoriilor Armatei 
Roșii a fost recunoscut de totf. In tim
pul războiului Uniunea Sovietică a în
mulțit și a întărit reiat He Fa,e interna
ționale. Prin tratele de alianță și acor
durile încheiate cu Marea Britanie, Sta
tele Unite, China, Franța, Polonia, Ju- 
goslavia, Ceholovacla și alte națiuni 
unite, poporul sovietic a cimentat frăția 
de arme cu xllanțli săi pentru victoria 
asupra cotropitorilor nemți șl Japonezi,

La conferința din Moscova a celor 
trei miniștri de externe, la conferitele 
șefilor de guvern ai celor trei mari pu
teri democrate, la Teheran, Crimeea șl 
Berlin, s’a afirmat solidaritatea coaliției 
sovleto-anglo-americane. La aceste con
ferințe s’a elaborat un plan de înfrân
gere a dușmanului comun și pentru 
realizarea sa, Uniunea Sovietică 
od3tă a dovedit că este gafa fă 
argă cot la cot cu aliații pentru a 
gura o pace trainică șl dreaptă, 
participarea activă a Uniunii Sovietice 
au fost puse bazele unei organizații 
eficace pentru securitatea internațională 
la D mbarton CLk? și la San-Franclsco.

Ar fi însă o grejală de a crede că 
cooperarea Uniunii Sovietice cu cele
lalte țări dornice de libertate a decurs 
întotdeauna într’o atmosferă de unitate 
absolută a ideilor șl sentimentelor, chiar 
șl în timpul războiului. Prin sistemul 
social, prin Ideologia sa,' statul socialist 
sovietic diferă mult de celelalte V*ri 
aliate. Aceasta nu putea să nu provoa
ce câteodată desacordurl chiar în ches

nu 
me- 
asl- 
Cu

Festivitatea organizată de comitetul 
central al Frontului Plugarilor cu pri
lejul încheerli campaniei de însămâjărl

Joi dimineața s’a organizat, în sala 
A. G, I. R. sub conducerea Comitetului 
Central al Frontului Plugarilor șl a Mi
nisterului Agriculturii o serbare cu pri
lejul Incheerii campaniei de însămânțări 
din toamna acestui an. Sărbătorirea s’a 
desfășurat în prezența d-lui Dr. Petru 
Groza Președintele Consiliului de Mi
niștri șl a d lui Romulus Zăroiii Mi
nistrul Agriculturii și Domeniilor.

Prietenul Mlron Belea Secretarul Oe- 
neral al Frontului Plugarilor a deschis 
ședința printr’o scurtă cuvântare ros
tită In fața unei săli arhipline, dv față 
fiind delegații partidelor ce compun gu
vernul ca șl numeroase personalități 
politice între care au fost remarcați: 
tov, Vaslle Luca șl d-nii ionescu Si- 
seștl, Secretar Gsneral Predescu Oheor- 
ghe, Clorman Oheorghe ș. a. Intre al
tele prietenul Mlron Belea a adus elo
gii guvernului condus de d. Dr. Petru 
Groza arătând că această guvernare a 
îcăpat plugărimsa de sub robia moșie
rească. .Atunci când este stă ână a 
pământului, plugărimca a dovedit că 
știe să-l muncească și să-l folosească”.

A urmat apoi cuvântarea delegatului 
Confederației Generale a Muncii tov. 
Marin Florea lorescu care a arătat în 
câteva fraze aportul muru ilorilor în cam
pania de întămânfări alăturându se de 
pătura țărănească atât cu sufl-tul, prin- 
tr’un ajutor efectiv benevol, cât șl prin 
materiale de utilitate agricolă șl sume 
de bani.

tiunile Importante. E destul să amintim 
chestiunea celui de al doilea front în 
Europa. S’a reușit însă a creia un acord 
cu allsnții asupra punctului principal: 
organizarea victoriei asupra imperialiști
lor fasciști — nemți și japonezi.

Lumea a Intrat în faza de desvoltare 
poit-belică. In locul problemei distru
gerii forțelor armate ale agresorilor s’au 
ivit probleme nu mal puțin grele. Ex
tirparea totaă a rădăcinilor agresiunii 
imperialiste germane și japoneze, instau
rarea unei păci durabile între popoare. 
Omenirea așteaptă ca sacrificiile uriașe 
din timpul războiului contra hltlerlsmu- 
lui șl imitatorilor săi din occident șl 
orient se nu fi fost zadarnice. Pacea e 
cucerită dar este nevoe de a o cimenta 
șl a o apăra. Se Impune ca forțele 
unite ale democrației 6ă fie extrem 
vigilente în fața tuturor întrigilor 
acționarilor și profasciștl'or. Acești 
divid seamănă sămânța otrăvită a 
Umililor anti-sovietice. Ei caută 
salveze pe hitleriștii ascunși 
Ei vor să salveze cadrele 
rlștilor japonezi șl a menține în occi
dent și în orient industria de răsboi 
care este bar.a agresiunilor imperialiste. 
Pacea cucerită trebue apărată. Uniunea 
Sovietică este Interesată în această 
chestiune căci 
luptat întotdeauna șl luptă în modul 
cel mai consecvent pentru pacea uni
versală, securitatea națiunilor. Șl toate 
celelalte popoare dornice de libertate, 
sunt la fel interesate.

re- 
de 

re- 
in- 
ca- 

să
încă, 

milita-

ea este aceea care a

A vorbit «pol prof. M. Dragomirescu 
care a pledat pentru o strânsă colabo
rare între toți factorii de progres șț 
anume: cărturari, muncitori și plugari.

Tov. Vaslle Luca luând cuvântul a 
arătat că guvernul actual luptă pentru 
respectarea șl întărirea gospodăriei in
dividuale.

Ca încheere prietenul Mlron Belea a 
mulțumit în numele plugărimif, D-lui 
prim-minlstru, Dr. Petru Groza, d-lul 
Ministru Ză oni și tuturor celor ce au 
înțeles să sprijine cu cuvântul sau cu 
prezența această vastă luptă a vlctif 
țărănești.

U.r.fl.R. din Lonea pentru mărirea
Fcmeîle din Valea-Jiului au dat 

exemplu pentru femeile din țara în- 
treagA de felul cum ele trebue să 
se încadreze în efortul depus de 
poporul întreg, pentru mărirea pro
ducției, încurajând și ajutând In 
mod efectiv pe bărbnțll lor.

O nouă faptă a ferocilor din Lo
nea vine să se adauge la cela dm 
trfccut.

Zilele ncestea când din cauza 
viscolului cărbuni n’au putut fl trans
portați din Lonea la Petrlla vago- 
netele f Iod încărcate producția era 
amenințată din cauza lipsei mijloa
celor de tra isport.

Un consiliu
de administrație se 

schimbă. / 
In Valea-fiului producția crește

E vorba de consiliul de administra
ție al Societății Petroșani. De acea ad
ministrație care încerca să determine 
minerii din Valea Jiului prin înfometare, 
prin organizarea actelor de sabotaj, la 
greve la părăsirea muncii. Este vorba 
de acel consiliu de administrație care 
■e văicărea că nu poate aproviziona pe 
■alariațli săi, că nu are de unde, că nu 
are capital, că nu este cine să organi
zeze aprovizionarea și eâte și mai câte 
nu inventau domnii aceștia pentru mo
tivarea sabotajului lor. Dar minerii ac 
rămas pe calea justă și nu s’au lăsat 
antrenat! în acțiuni dăunătoare țării 
Prin mărirea producției, prin muncă 
prin uDitatea lor în luptă, prin largi 
înțelegere pe care guvernul de largă con
centrare le a arătat o, el au reușit si 
ajungă la schimbarea consiliului dt 
administrație. Și domnii sabotori din con
siliul de administrație suntnevolțisă asist 
azi la creșterea continuă a producției 
Sunt nevoiți să vadă că minerii sun 
aprovizionați și munca în Valea J'uht 
a luat un nou avânt. Cifrele vorbesc 
Producția în luna Noemvrle a fost li 
medie 3000 tone cărbune brut zilnic 
La 16 Decemvrie s’au scos 6105 totfi 
la 17 Dec,, .6276 tone și la 18 Dec 
6221 tone.

există temelii să credem că acest 
nu numai că o să se mențină c 
crească. Primim șirea din Vale

Șl 
cifre 
o să 
Jiului că sute de voluntari întră t 
mină z Inie pentru a mări producția.

Consiliul de administrație a plecai 
Noul consiliu face tot posibilul ca s 
nu desmintă întru nimica încredere 
pe care atât minerii cât și guverni 
i-au acordato-, iar minerii împreună c 
toți oamenii munci din Valea Jiului L 
încordează forțele pentru ca să se da 
vedească demni de încrederea pe car 
le-a acordat guvernul și poporul întreș

1

Pentru abonafl
Rugăm pe abona}!! noștr 

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

productl
Femeile din Lonea pentru a 

în ajutorul minierilor s’au anga . 
să descarce în mod voluntar v| 
gonetele umplute cu cărbuni pen 
tru ca să ne pOată SCOate n< 
cantități.

După încetarea viscolului tot fe 
meile au fost acelea care aii IncAi 
cat surplusul de cărbune pentr 
ca tra isportul să poată redeve 
la normal.

Fapta femeilor din Lonea m rf 
să fie citată ca exemplu penȘ 
toate femeile din România.



ZORI NOI----- ULTIMELE ȘTIRI
CONFERINȚA DELA MOSCOVA
D>nii Bevln șl Byrnes au fost primiți de Generallsslmul Stalln

KARL RENNER
Președintele Republicii Austriece

MOSCOVA. - D-i ii Bevln și Byr- 
■e> au avut la cursul nopții de 
Miercuri spre Joi câte o Întrevede
re separați cu Genera Issmul 
Stalin. Aceasta a fost prima ma
nifestație publici a Generalisslmu- 
lui Stalln care s’a înapoiat la 
Moscova dupi un concediu de odih
ni de 10 Săptămâni pe care la pe
trecut la Soci pe malul Mării Negre.

Ia timpul întrevederii d. Bevin a 
fost însoțit șl de ambasadorul An
gliei la Moscova iar d. Byrnis a 
fost însoțit de ambasadorul State
lor Unite la Moscova Harimann și 
de un Interpret. Dudă întrevedere, 
d. H«rim*inn a declarat: „Genera
lisimul Stalin arați foarte bine “

In cursul zilei de Miercuri cei trei 
miniștri de externe au avut o con
ferință de două ore. Joi a avut loc 
a 5-a Întrunire. Dupi cum arată 
postul de rad o Londra, ședința de 
Joi a fost de scurtă durată

7 CRIMINALI HITLERISTI CONDAMNAT! LA MOARTE
MOSCOVA. — Tribunalul din 

jmolensk a pronunțat sentința îm- 
lotriva a 10 h tler ști virovați de 
irime împotriva ostașilor roșii tă
cuți prizorieri în orașul Smolensk. 
7 criminali au fost condamnați la 
moarte prin spânzurătoare iar trei 
h muncă silnică.

In legătură cu aceasta coree- 

deoarece dl Molotov a dat la 
orele 18 o recepție în cinstea 
delegatilor Angliei și Statelor Uni
te La Întrunire au luat oarte ex- 
perțli pentru problemele Persiei, Bal
canice șl ale Extremului Oorient.

Teroarea din Grecia se intensifică
MOSCOVA. — Dapă cum co

munică Agenția lass, în ultime
le zile în Atena se observă, in
tensific're a te'oarei fasciste.

Bande înarmate eu arme șl 
grenade traversează cu mașini 
cartierele muncitorești .maltratea
ză p? cetățeni și ata ă sediile 
organizațiilor de stânga.

La 16 Decemvrie bandele au

pondentul ziarului ,Pravda“ scrie: 
că în fața unui imens public s,au 
desfășurat pe ecran filmele cu în- 
grozitoare'e atrocități com'se de 
criminali naziști. ,Cea mai perver
să fantazie — scrie ziarul Prav- 
da — n’ar fi fost în sbre să in
venteze asemenea torturi la care 
au fost supuși oamenii sovietici".

După unele știri din Londra, dl. 
By nes se va Înapoia In Statele 
Unite de Crăciun iar Conferința 
dela Moscova se va termina In 
mod rapid.

aruncat în aer o parte din clă
direa unei organizații a Tinere
tului Patriotic.

A f >st aprobat proectul de lege penbu

Participarea Amerldl la 
Organizația Națiunilor Unite

LONDRA. — Congresul ame
rican a aprobat în mod definitiv 
proectul de lege care prevede par
ticiparea Americei la Organizația 
Națiunilor Unite. Senatul are drept 
să rectifice numirea oricărui re-

In Angl'a s’a publicat

Legea pentru naționalizarea minelor 
de cărbuni, societăților

VIENA. Dr. Karl Rener, fost prta- 
«tais’ru ai guvernului provizoriu, a fost 
ales Joi în unanimitate de ambele ®a- 
mere austrlace, Președinte al Republicii 
Auetriacc. Solemnitatea akgerli a fost 
difuzată la posturile de radio.

După ce a fost ales Președinte, Re
fl er a declarat că îșl va aduce la În
deplinire mandatul atât ca membru 
al partidului social-democrat cât șt ce 
un adevărat patriot. Președintele Re- 
nner a depus apoi Jurământul în fața 
noului consiliu de miniștri prezidat de 
d-1 Fiegl.

prezentat american In chestîntiM 
energiei atomice sau chestiuni 
slmiliare. Din de'egatla americană 
la Orgenizația Națiunilor Unite fac 
parte și Dl Steltinius șl Dna Ele- 
anor Roosewelt.

electrice și de transporturi
Desbaterile în fața Tribunalului 

Internafional dela Niirenberg
NUERENBERG — In ședința 

te Mercuri a Tribrnaluîul Interna- 
Ronal dela Nuerenberg s’au exa
minat cererile acuzațiilor de a cita 
iu mare număr de martori. Apă
rarea a fost autorizată să cteze 
57 martori. Procurorul a arătat că 
icuzați au luat deținuți dela Da- 
ehau pentru experiențe medicale. 
D'ntr’un document oficial reese că 
■ 12 Septemvrie 1944 s’au făcut 
ixpertențe cu deținu II împușcân- 
lu-i în pulpă cu g'oaje otrăvite 
jentru a descoperi efectul, 
f Reprezentantul american carac 

r"
Președintele T rum an 

a propus Instruc^uj 
militarA oblIg^korlaB^

LONDRA. — Președintei^ ru

mân a trimis u<i mesagiu Congre- 
wlul american prin care cere uni- 
fcarea a-mstef, marinei, șl aviației 
lub conducerea unul singur dppar- 
jment al apărări naționale șl re 
lomandând o instrucție militari 
ih'lgatorle pentru toți tfuerit Intra 
<8—20 ani.

terizând activitatea criminală a 
detașamentelor de asalt SS a de
clarat că acestea au fost unul din 
principale e instrumente cu ajuto
rul cărora partidul nazist ișl exer
cita jafurile și torturile în țările 
cotropite.

c» ȘT/RI 3Cl//?7T
• LONDRA. In Elveția, mal mul(l cetățeni din Ocneva au hotărlt sH trimită câte un 

ceas de preț președintelui Truman, General sslmulul Stalln, d-lul Chuichlli ți generalului da 
Gaulle ca un aemn de apreciere ■ muncii lor In limpid războiului.

® MOSCOVA Ministrul de Justiție polonez a di'pus executarea fostului director al 
erematorulul lagărului dela Maidanek, Paul Hoffman, El va fl spânzurat la apropiere de cre- 
matorul dela Maidanek.

• NEW-YORK. Imrărstul Japoniei a dizolvat parlamentul Jopanez conform dtopovl 
(tonilor date de generalul Mac Arth ir.

• PARIS. Consiliul de Miniștri Francei a desbătut aplicarea pedepnel ea moartea 
toipotrlva marilor speculanți.

• MOSCOVA. Ambasadorii CWnel |l Franței la Moscova au foat primiți do mtal|trli de 
externe ai Angliei țl Statelor Unite.

O MOSCOVA. Comisia greco-americană a americanilor de orlgind greci a Informat 
presa el a trimis un mesagiu la Moscova m nlptrlior de externe al celor trei mari națiuni 
eerl >d dreptul Greciei de e reprezenta treburile ei fără amestecul din alirl, ta conformitate 
ce declarația dela Yalta.

• MOSCOVA Comisia pregltltoara a Organizației Națiunilor Untte a adoptat prop®- 
nerea Statelor Unite ea prima hsuih a Organizației Națiuni, or Uni in sd albe loc nu ia l» 
ianuarie el ia 14 Ianuarie lOtfl.

LONDRA. Ouvernul britani» a dat 
pub> citățll le'ea pentru n-tțlonallxarea 
minelor de cărbuni și societăților elec
trice și de transporturi. In acest scop

Statele Unite sunt pentru libera 
emigrare a evreilor In Palestina

WASHINGTON Camera Re
prezentanților urmând exemplul 

Statul va avea la d'spozițlt 150 mi
lioane lire sterline ptntru următorii 5 
ani șt va mai împrumuta încă zece mi
lioane.

Senatului a adoptat o rezoluție 
cerând să se p rmită libera e- 
migrure a evreilor ta Palestina 
până la maximum posibilităților 
economi'e și agricole ale aces
tei țări.

PARIS. Comlslunea penița ..l®«t/i 
străine a Adunării Naționale Prer-oe* 
a ad ptat o îczoluțle felicitând p 
nul francez pentru nota trimisă 
șl Americei prin care se cere t 
legăturilor cu Spania lui Frâna 
cerut totodată, luarea de măsuri utk 
io pentru ruperea acestor relații.


