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ȚĂRANI!
Pământul este al 

vostru. Munciți-I cu 
drag. Nici un petec 
de pământ să nu ră
mână neînsămânțat.

LUPTA MOȘIERILOR , 
împotriva proprietății țărănești1' 

-------------- ------------- -----------------
împărțirea pământurilor moșierești țăranilor, prin legî- 

feiarea reformei agrare de acumf un an, făcută de guvernul 
Dr. Petru Groza, reprezintă pentru moșieri și clica lor, ia 
lovitură zdrobitoare, în urma căreia se zvârcolesc disperați.

In zvârcolirea lor, ei se folosesc de metode mincinoase 
pentru a duce pe țăran din ndu în neagră mizerie și la su
ferințele trecutului, pe care muncitorul și țăranul nu le-au 

. uitat.

1 XEforturi, colaborare, invenții
Printre muncitorii din Călan

LBffl

Astfel despre proprietatea câștigată de țărani, ajutați cu
---- ------------------------------- i—•multe sacrificii de muncitori orașelor, moșierii „istorici’ lan

sează zvonul ca se intenționează să se ia pământul dela im- 
propii tăriți sau 
rilor.

Tot manîștii 
sprijinul pe cai e 
exproprierea proprietății moșierești este ceva ilegal și că ar 
fi cazul sa li se înapoieze pământul și tractoarele pentruca să 

de 
pro- 
ex-

că pământul

și brătieniștii 
l-au acordat

s’ar înapoia din nou moșle-

care vorbesc țăranilor despre 
în -trecut, pretind și astăzi ca

formeze „ferme model” și pământul sa fie „lucrat” 
moșieri așa cum l'au lucrat in trecut. Ei nu cunosc altă 
prietate, decât cea moșerească, bazată pe asuprire și 
p jataie nemiloasă a țărănimii.

Oricine cunoaște marele „ajutor” pe care 'moșierii 
acordat țărănimii în trecut-

Ceeace trebue să știe atât „domnii moșieri” cât și 
eții dela fițuicile „istorice” este faptul că dreptul la 
prietarea pământului nu-1 au aceia care o, viață întreagă an 
trândăvit pe spatele țăranului, ci dreptul la proprietate W 
are țăranul care a muncit pământul ca iobag și în dijmă 

1 zeci >i iute de ani plătindu-l însutit. Astăzi el muncește pâ- 
hiântul lui.

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN care a | 
sprijinit lupta țăranilor pentru pământ, apără — ca nimeni 
altul — cu cea mai ferrta liotărire proprietatea țăranuhii în 

| ciuda minciunilor moșicriimii. Guvernul Groza — guvernul 
pop . ului — care a legiferat reforma agrară a înfăptuit a- 

I ceasta mare operă de zdreptate*socială nu dte dragul inoșl.e- 
. rilor - dușmanii poporului - ci de cl'ragiil și pentru binele 

poporului. Guvernul va susține întotdeauna această proprte- 
1 tate, i n » se gândi vreodată la alte interese decât aceleia 
' ale poporului întreg.

zi, țăranul unit cu muncitorul va apăra cu hotărîre pA- 
J rr Jitul ..â?iîgat cu atâtea jertfe in trecut și va duce lupta co- 

mun i raci departe contra lui MarAj.fi Brătianu — dușmanii oa- 
meniio- muncii — ca să știe și să înțeleagă odată pentru tot- „ 
d.au j. că proprietatea asupra pământului este pe veci a 
a. ’or ce-l muncesc.u

I f

I 3U

„vâ- 
pro-

Colaborarea muncitorilor cu tehnicienii este Ideală. Muncltcrll în luptă cu 
greutăți de tot felul La secția de furnale înalte, munca se duce în cele mal 
grele condițiunl. Cu țoale acestea muncitorii nu se 

materii perne.
cocs meta'urgic suficient, că le 
lipsește email și alte materiale 
necesare procesului de fabrica
ție.
Colaborarea muncitorilor

cu tehnicienii

plâng decât de lipsa de

Uzinele metalurgice din Călan 
ocupă un Ioc important în in
dustria noastră metalurgică. Aci 
se f ibiică mărfuri de fontă d s 
tinate marelui conrum ca : tu- 
cerie casnică (sobe pil ăr e, tot 
felul de vase pen’ru gospodărie), 
tucerie saritară (băl quvete, 
calorifere și alte instalatiuni) și 
tucerie industrială (canete de 
motoare, i'stalBțfi pentru utili
zarea gazului tnrbti ce se in
troduce acum ia Capitală) si al
tele.

Cei aproape 1.000 muncitori 
cari luc'ează la Uzinele meta
lurgice din Călan, conșteuți de 
ocul.noor’aut pe ire-1 ocupă 
în »-• r rte refadre a țării sr. 
luptă d n răsputeri cu lipsurile 
și greutățile de tot felul pentru 
a ridica producția la un nivel 
cât mai înalt, șt ind că numai 
priotr’o producție ridicată situa 
ția lor Și a întregului popor, se 
va îmbunătăți.

Secția de furnale înalte
La secț'a furnale înalte, munca 

se duca in cele mal grele con- 
dițiuni. In momentul când intrăm 
noi, tocmai se flcea o d. scăr- 
care de fontă din furnal. Vede
rea ne era lustă de o lumină 
orbitoare Iar căldura puternică 
ce emana dela fonta topită ce 
se scurgea si un 
sulf ne fnăbuga. 
se ridica în sus. 
condițiunile în 
muncitorii dela 
In afară de ele, 
au de luptat cu
felul. Ei nu so p'flug Imă de a- 
ceste greutăți fiind'.â simț obiș- 
nuiți cu ele. Se plâng că nu au 
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miros g-eu de 
Un fum greu 
Acestea sunt 
care lucrează 
secția furnale, 
muncitorii mai 
lîpsurll- de tot

N FAC.C

Agenții lui Titel din regiunea Brad au atacat |
delegații C.G.M. veniți să participe la alegerile sindicale |

Alegerile f.cntiU comitetele 
sindicii' ar. au avut loc toată 
săptam aia ti-cuta in regiunea 
Brad, :’m dcUauuTat pretutin- 
d ni in spi.u <!.■ înțelegere și 
di C'plini In p rufa tov. Cri
stei ptc edirvclr Uniunii minie
re și tov. laneu Alexandru, se
cretarul ngional al Un unii au 
fcst al<*se comitetele Ia aproa
pe toate exploatările.

Iată un fapt la care nu s'au

așteptat elementele trădătoare, 
de felul vestiților bătăuși Ro
man, strecurați în P. S. 1). și 
iii conducerea sindicală numai 
cu scopul de a unelti împotri
va unității muncitorești. Vă
zând partita pierdută, Roman 
a recurs la fapte pline de mâr
șăvie dcmascând de astadntă 
fără nici oi rezervă atitudinea sa 
antimmicitorcască și antidemo
cratică .

f.c/.ind să fie convocată o 
adunaare generală la (’rișcior 
pentru alegerile din Valea Ar
sului, el a plecat cit o orfi îna
inte de încetarea lucrului cu o 
mașină a societății la cxlonta
rea Valea Arsului, unde a reu
șit si adune o coală de bătău
și unelte alo' rcacțitiffii, care pă
răsind lucrul au însoțit pe Ro- 
mai^ la Crișcior. La sindical 

(Coolluu.r. In pag. 4)

In aceste condițiunl grele de 
muncă, muncitorii fac eforturi 
pentru a menține producția di
nainte de război, centru a o ri
dica cât mai mult.

— „Cum colaborați cu techni- 
cienii ?“

— „Colaborarea cu fechni- 
cienii este ideală11 — răspunde 
muncitorul Del< mie. Și munci
torul Delemia are dreptate. Nu
mai datorită colahorării strânse 
între munc'torl și te haicenf, 
datorită eforturilor comune, pro
ducția se menține în aceste con- 
dițiuni grele. Dar nici nu se pu
tea să fie altiel. Majoritatea in
ginerilor și 
ridicați din 
rimii simt și 
munci orii
atât micile bucurii, cât și neca
zurile.

La secția turnătorie, spre e- 
xemplu, muncitori au numai

cuvinte de f laudă pentru 
strul Timiș Victor despre 
cum se comportă cu ei și 
îi îndrumează în muncă.

Spirit de inventivitate
In eforturile lor de a produce 

cât mai mult, muncitorii uzine
lor metalurgice din Călan au 
adus modificări mașinelor, au 
făcut invenții El nu s’au lăsat 

Ștefan Găinescu 
(Urmare in pag. 3-a)

mai- 
felul 
cum

Aprovizionarea)/
economatelor cu ' \
produse dela sate

a maiștrilor, 
rândurile muncito- 
gândesc la fel cu 
Ei au împărtășit

Răspunzând la o intrebare a- 
supra posibilităților de aprovi
zionare a economatelor cu pro
duse agricole colectate ~de căt'e’ 
Incoop și organele colectare la 
sate Subsecretariatul Aprovi
zionării a precizat că economa^ 
tele din provincie se vor adresa 
cu cererile lor numai oficiilor 
județene respective, care vor 
lua măsurile de rigoare.

In legătură cu

activitatea tl-lui Marltham ||
Ziarul Scânteia in trei articole 

din ultimele numere, se ocupă 
pe larg de activitatea dini Mark
ham, corespondent al ziarului a- 
merlcan Christian Science Mo
nitor.

Orirrtându-se după manifestă
rile politice din ultimul timp ale 
arestul ziarist de pe-,te ocean, 
autorul articolelor aju1 ge la le
gitima con'luzle, că d. Markhvn, 
trecând peste cele mai elemen
tare reguli profesionale, deviind 
eDorm dela ținuta și îndatoririle 
unui ziarist corect, acreditat în- 
tr'o țaiă străină, ar putea fi ca
lificat după ultima sa postură, 
de agent electoral, de propagan
dist, și de instigator al revizio
nismului maghiar, in slujba unor 
politicieni reacționari români, 
care tind să răspândească min
ciuni Șl confuzii în opinia publi
că din străinătate.

Pe lângă dovezile enumărate 
diu Scânteia, din care reese clar

cârdășia dlui Markham cu par
tidele istorice, se mai adaugă și 
altele pe care noi le am putut 
constata la cele două congrese 
ale manlștilor șt brătieniștilor, ți
nute de curând în județul nos
tru, la care d. Markham a par
ticipat.

Atunci am avut prilejul de a 
vedea, — felul cum se „infor
mează11 mnrele ziarist (așa cum 
îl numesc băieții dela Drepta
tea, cari până cri nici nu auzise 
de el) în divers-le turnee elec
torale ale șefilor istorici, — la 
„reușitul" congres dela Orăștie, r

Sosit în localitate după ce con
gresul luase sfâ'șlt, d. Ma kham 
s’a lăsat mulțumit cu i ^formațiile 
furnizate în „mod fidel11 de în- 
ve'bitul luptător istoric Ilie La- 
zăr, care printre alte informații 
pe care desigur d. Mai kham și 
le-a no»at in agendă, l-a măr
turisit ; „Domnule Markham a

(Continuare In pag. 3-a)

MarAj.fi


2 ZORI NOI

PENTPU■a

^.Definitivarea lucrărilor de reformă agrară
Constatându-se pe teren că 

în unele cazuri lucrările de re
formă agrară întârzie din cau
za numeroaselor contestații și 
plângeri pe care le primesc or
canele de aplicare a legii și 
pentru a înlătura această pie
dică în calea desăvârșirii re
formei agrare, Ministerul A- 
griculturii și Domeniildț' (dî!s<- 
pune:

1) Hotărîrile date de Comi
tetele Comunale pentru rteforlmfa 
agrară confirmate de Comîsiu- 
nile de Plasă și care au obținut 
aviz aprobatora 1 Comisiei Ju
dețene de îndrumare sunt de
finitive și obligatorii.ț

2) Hotărîrile date de comi
tetele Comunale, infirmate de 
Comisiile de plasat vor fi supuse

Comisiei Județene de în
drumare. Dacă Comisia Jude
țeană aprobă punctuf de vedere 
al Comisie de Pla»ă hotărrea de
vine definitivă și obligatorie, pt 
Comitetul Comunal respectiv ca
re este dator în termen de 3 
zile dela darea avizului să se

CURSURILE 
țărănești și școala 

de analfabeți 
din comuna Vinerea 

au luat sfârșit

ju- 
U-

In comuna Vinerea, din 
dețul Hunedoara, cursurile 
rănești și școala de amdfabcți 
au luat ființă în Decemvrie 
1945.

La predarea materiei și ți
nerea conferințelor au contri
buit ai multă bună voință de 
muncă d-nii învățători: Utan 
Teodor ca director,,,Rusu lacob, 
Danciu Vasile și d-na Utan 
Maria. l

Prin felul cum s’au predat 
cursurile, cel 5o de elevi, bă
trâni șt tineri, au câștigat, în 
timpul celor câteva luni o mul
țime de cunoștințe. Pătrunși de 
marea imlportanță a cărții pe 
care n’au primit dl în trecut, da
torită indiferenței cu care, po
porul au fost tratat de regimu
rile trecute, elevii au părăsit 
școala cu nerăbdarea ,ca în to
amnă când vor reîncepe cursu
rile din nou, sa le urmeze măi 
departe.

/ P.S.S- Nicodim Patriarhul României 
a adresat o pastorală către toți credincioșii 

Cu ocazia începeri! 
de însămânțârl înalt 
Patriarhul Nicodim a 
Credincioșilor creștini
rală, în care face Un apel, ca a- 
cum la începutul primăverii să 
nu rămână nici un petic de pă
mânt neînsă'mânțat.

In încheere Inalf Prea; - Sfin
ția Sa a spus: 

campanlel 
P S. Sa 
adresat 
o pasto

conformeze hotărîrii Comitetu
lui de Plas;\aprobat de Comisia 
Județeană.

3) Hotărîrile Comisiei de 
Plasa care nu au fost aprobate 
de Comisia Județeană, se vor 
înainta de către aceste comi- 
siuni îndată împreună cu dosa- 
fcarul exproprierii la Comisia 
Centrală care va hotărî.

Hotărîrile Comisiei Centra-
»».■■■■■ • • • nwRW

trece
1 î 

din co
și Rău

In județul Hunedoara 

«Aclivitalea 

județene pentru desavarșîto 
rea reformei agrare

In ultimele ședințe, Comisia 
Județeană pentru desăvârșirea 
reformei agrare, a desbătut 
contestațiile și dosarele'aflate Tîi 
lucru, iuând următoarele hotă- 
rîri;
Proprietarului Șimeny Be1af din 

Comuna Tușdea și Maria Ște
fan din Comuna Dem'suș, li s’a c 
xpropriat pământul ce 
peste 5o ha.

Lui Kendeffy Oavril 
muna Sântamaria-Orlea
de Mbvă‘1 sfa lăsat cota de 5o 
ha., urmând ca inginerul dela 
Ocolul Agricol din Hațeg îm
preună cu Comisia de plasă să 
rcrincv din nou terenul expro
priat.

Muller William și Muller Si- 
egfrid din Orăștie sunt exro- 
priați.

Cei împroprietăriți pe mo
șia lui Simcny Bela din comluna 
Tușdea, pentru unele neînțele1- 
geri îvite între împroprietăriți 
și ceilalți urmează să se veri
fice din nou de cei îndreptățiți, 
pentru ca comisia să se poată 
pronunța.

Tot din această! moșie s’a ho
tă. 11 exproprierela a 9 ijugăre 'de 
pământ arabil din comtina Hră- 
tăgel precum și alte 12 iugăre 
din satul Băița, Aceste din urmă 
vor rămâne ca rezerve de stat 
șl vor fl admlni trate de Camera 
Agricolă din Deva.

Deascmenea pădurile aparți
nând moșiei Sim'eny Bela din 
satele: Deitisus, Stei, Poenari, 
de pe locurile „Măcicuș”, ,,P* 
seu” și „Mascu”, sunt scutite de 
expropriere. Ele sunt supuse 
regimului silvic conformi arti-

— ,.Ogoarele bine muncite 
vă mângâie cu nădejdea unei 
răsplăți binemeritate la recolte. 
Această nădejde vă dă în ace
lași timp, însă și seninătatea cu 
care trebuie să așteptăm lumi
nata zi a învierii Domnului, de 
bucuria căreia facă Dumnezeu 
ca toți să ne învrednicim”. 

le sunt definitive și obligato
rii pentru organele de aplicare a 
legii și pentru părțile intere
sate. Până la p:onunța-ei Comi
siei Centrale Se va păstra situa
ția de fapt existentă.

In contra hotărîrilor date în 
conformitate cu norăn'ele dela 
punctele 1, 2 și 3, este închisă 
orice contestațiune sau plânge
re intervenită ulterior.

colului 23 din legea de reformă 
agrară.

La fel pădurile lui Kendeff) 
Oavril au fost scoase de sub 
expropriere tot pentru moti
vul de mai sui.

Pietsc Ludovic șiTPietsch Co- 
loman sunt expropriați. Ștefă- 
nescu loan și Ștefănes'cu Maria 
sunt scutiți de expropriere a- 
vând sub lo ha. de pământ.

Comisia își continuă lucrări
le, pentru abfuce cât im'ai (rlelpede 
posibil la bun sfârșit definiti
varea reformei agrare.

Casa de vânzare
Adresat'

STURZER MIHAI, DEVA
STR I CREANGĂ Nr. 20

^t)in activitatea UFAR.-ului din Deva

UFAR-ul din Deva șl-a îa- 
dreptat toată grija spre opere 
sociale șl in primul rând spre 
ajutorarea tinerelor odrasle ale 
cetățenilor apăsați de griji și ne
cazuri.

Această acțiune a izvorit din 
convingerea că educarea, buna 
atare fizică șl morală i viitoru 
Iul cetățean va depinde, In spe
cial, de grija pe care vom ști 
aă o acordăm, dala început, co
piilor, cetățeni îo devenire.

UFAB-ul din județul nostru a 
tnlina prima mână de ajutor co- 
p ilor muncitorimii din Valea 
Jiului,

Cu aceiași dragoate și grijă 
UFAR-ul din Diva a îndeplinit 
o plăcută datorie primind ca 
multă afecț'une pe orfanii din 
Orfelinatul din Pftcllșa-Hațeg, 
care In ziua de 7 Aprilie a, c. 
au fos‘ oaspeții noștrll. Cu acel 
prilej au fo6t oonvocată și Co
misia Comitetului Județean, pen
tru a se Informa mai da aproape, 
pentru a cunoaște șl a aprecia 
activitatea spornică a A. P. în 
această operă d<> ajutoare, Din 
cele constatate, Comisia Comi
tetului Județean, va ști să tragă 
toate Învățămintele ptnfru duce
rea cu un pas mal înainte a a-

vizita* o- 
de Dumi-

orfaai, în

Ziua copiilor orfani
— ------- LA DEVA

I \ In cadrul „Zilei copiilor or

fani de război’* din inițiativa A- 
pârării Patriotice din Deva nn 
grup de 36 de copii din Mol- 
'dova, orfani de război din că
minul din Păclișa au 
rașul nostru în ziua 
nică 7 Aprilie.

La orele ]o copiii
frunte cu fanfara' liceului de bă
ieți Oh. Lazăr însoțiți de elevii 
școalelor primare și secundare 
din localitate au mers la bise
rică unde au asistat la servi
ciul religios.

La orele 11 în piața Unirii 
în prezența copiilor, tincretui- 
lui școlar și a unei numeroase 
asistențe s’a oficiat un para
stas pentru pomenirea suflete
lor părinților copiilor căzuți pe 
câmpul de luptă. Cu aceasta 
cazie vorbește părintele 
Protoiereu Orosu despre sar
cinile ce Irevirt fiecărui dintre boi 
față de acești copii ai țării. Dl. 
col. Fortunescu vorbirii din 
partea armatei arată contribu
ția părinților acestor orfani în 
lupta cauzei naționale.

După oficierea parastasului 
asistența s’a deplasat la sediul 
A. P unde s’a făcut sfințirea 
noului sediu. Prietenul Drăgan 
secretarul regionalei Alba-Hu- 
nedoara a A. P. a vorbit apoi 
despre lupta de democratizare 
a țării și despre realizările u- 
riașe ale acestei instituții pe te
ren social.

Aduce mulțtfmiri din partea 
A. P. celor ce înțelegând sco
purile frumoase ale ei i-au dat 
tot sprijinul lor moral și 'mla- 
terial.

După masă în sala teatru
lui comunal 'micuții orfani au 
prezentat publ.-lui care umpTea 
sala până la refuz un frumos 
program artistic început prin

care UFAR-vl șl Comi- 
C^or-donar» o poartă 
netiță Azilului de Bât- 
Deva. S'au luat toate 
pentru începerea unei

ceste! opere de fundamentali 
Importanță.

Aceleiași actlviUțl, ou să în 
slujba mu’țimll năpăstuite. SI a- 
parțlne șl grija materială șl mo
rală, pe 
tetiil de 
tn perm 
răni din 
măsurile 
orânduiri higlenice cât mal co- 
răspunzătoare șl adăpostirea cât 
mai confortabilă a pensionarilor 
acestui Azil. Lucrările vor în
cepe chiar săp Amâna viitoare.

Dar, UF AR ui; având nn ca
racter mai larg, cu legături și 
activități ți de ordin Internațio
nal, va lua pa-te ai la campania 
pr coDlzată de către Federația 
Mondială a Femeilor Democrate, 
pentru ajutorare copiilor orfani 
din întreaga lume, kceaitA ac- 
t vitale, întreprinsă da 44 de 
state, va îacepe in aceiași zl, 
in ziua de 14 Aprilie a. o., *1 
se va încheia la data de 20 Ap
rilie.

In xlua da 15 1. c., UFAR-ul 
Deva, va aranja o svrbare pen
tru aniversare unui an dela In 
ființarea UFAR-ultd d'n întreaga 
țară, cere ente totodată și data 
înființării U. F A. R. ului, fi fala

intonarea imnul Regal și to
nurilor Națiunilor Unite de că
tre muzica Reg. 3 trans.

Prietenul Dr. Caba din par
tea A. P. face un scurt istorii, 
al A. P. arătând că în timpul 
luptelor grele contra regimu
rilor reacționare și fasciste A. 
P. a fost una dintre organiza
țiile de lupta antifasciste, care 
prin ajutorul ei moral și, ma
terial a susținut mii de inter
nați ai lagărilor, mii de depor
tați, mii de victimte ale fascis
mului. In continuare d-sa spu
ne: A. P. continuă lupta înce
pută având de alinat, de vin
decat rănile făcute de război, 
de înlăturat foamea, frigul și 
lipsa. Mai avem1 atâția bolnavi 
flămânzi și desbrăcați. Numlai 
în județul nostru avem' 2oOO 
de orfani alte 2ooo de văduv: 
și aproape looo de invalizi 
care așteaptă ajutorul nostru. 
De aceia fac apel la toți oa
menii generoși să se asocieze 
în această faptă de ințelegere 
și tămăduire.

Mai vorbește d-1 Stoica a- 
rătând sprijinul pe care trebuie 
să-l dea fiecare dintre noi pen
tru ca din prinosul nostru A. 
P. să-și poată atinge țelurife 
frumoase pe care și le a pro
pus.

In continuare micuții orfani 
execută un reușit program1 d® 
cântece dansuri și recitări. Ser

barea ia sfârșit într’o atmos
feră de hotărîre din partea tu 
turor de a sprijini efectiv ac
țiunea A. P. și de a ajuta cât 
mai im'ult victimele războiului 
nefast prin care am' trecut

Cu ocazia acestei zile A. P. 
a făcut o colectă și prin care 
din sprijinul celor mulți s’a a- 
dunat frumoasa sumlă'de aproa
pe un milion.'

f

Deva Cu aceat prilej se va face 
o dare de seamă despre fostă 
activitatea întreprinsă pe perioa
da «nubil exp’rat.

Noui condamnări pen
tru sabotaj economic
Judecătoria Mixtă Deva a dat 

următoarele sentințe i
Nagy Carol domiciliat In Deva 

condamnat cu 280.000 lei amen
dă, Schenter Alex ndru domloP 
liat în Brașov ondamnat la lei 
100 000 amendă.

Trbunalul Deva a condamnat 
pe Murg Alexandru din comtraa 
Gloagiu |ud. Hunedoara la lei 
16,900 amendă.

Aniinț
Toți cetățenii din Jud. Hune

doara cari în anul 1940 au ple
cat în Ardealul d« Nord în mod 
clandestin sau optând șl sau re
întors in țară sunt anunțați să se 
prezinte la primăriile de unde se 
țin, până la data de 12 Aprila 
1946, pentiu a obține cetățenia 
română.
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Ședința intersindicală la Deva
Pentru întâmpinarea zilei de 1 Mal, sindicatele < 

organizează întreceri patriotice V
Duminică a avutl’.oc la Deva, 

la sediul comisiei locale ședin
ța intersindicală la care au luat 
parte delegații tuturor comite
telor sindicale.

Ședința a fost deschisă de 
tovarășul Kokossy, președinte
le comisiei locale, care după o 
scurtă expunere asupra sarci
nilor sindicale în mom'entul de 
față, a făcut un studiu asupra 
contractelor colective de mun- 
pă. El a scos în evidență toat 
(narile avantagii care decurg 
pentru muncitori și salariați din 
aplicarea luiln xpâadddaangajare 
care nu se poit-r face fără avizul co
mitetului de întreprindere astfel că 
angajalut nu mai este la 
bunul plac al patronului, iar pe 
de altă parte nu se pot stre
cura în întreprindere elemente 
dușmănoase clasei muncitoare. 
Toate condițiunile prevăzute în 
aceste contracte: prima de frec
vență, sporul de șcumpete, a- 
provizionarea economaxeKr, 
îmbrăcăminte de lucru, bocanci, 
£ratificații ocazionale, prîrnld 
pentru munca grea sau în con
diții grele, plata orelor supli
mentare, posibilitatea dea lucra 
in acord, prima de ridicare a 
producției, prima de vechimle, 
coeficientul de concediu, ajuto
rul pentru naștere, căsătorie, 
accident, asigurarea familiei în 
caz de moarte, etc. sunt menite 
Să asigure o stare materială 
cât mai bună în situația econo
mică de astăzi, constituind în 
acelaș timp un îndemn pentru 
cei ce se disting în muncă. Con
tractele colective prevăd însă și 
îndatoriri și printre acestea în 
primul rând di ciplini în mun-

_ Jr legătură cu a
I activitatea d-lui Markham J

Urma r« din pagina l.a

foit unul dintre cele mal reușite 
cODtf eie «le mustre", in directă 
contraz'cere cu realitatea, de
oarece nn congres jud«t»ni de 
tre sute de «aflata, după noi nu 

r poale fi considerat ca un con
gres reușit, iau poate, d nul p|e 
după ce dilatase la o serie de 
congrese mai puțin reușite (adi
că care nu atinsese Impunătoa
rea cifră de trei iute), congresul 
dela OrăȘtie la încântat așa de 
mult, că I a dat mențiunea de 
.congres reușii*.

Nu înțelegem dece s’a mai de
plasat dl. M rkham la Orăștle, 
eflod acele informații le putea 
obț'ne n ai comod dela acelaș 
Ilie la Bicuraștl,

La Hațeg, la ongresul brătla- 
niș'ilor, d, Markham face uz de 
aceleeș pro'edele, adică sa în
treține tot timpul eu «marcanta" 
personalități Istorice, dela care 
i|i culege .informațiile pe oare a- 

că, fără de care nu poate fi 
vorba de mărirea producției.

La Deva astfel de contracte 
s’au încheiat la salariații parti
culari, la cele două fabrici ali
mentare, la Sindicatul arte gra
fice, la Derubau, și sttrft în 
curs de încheere la celelate în
treprinderi, unde se vor apli
ca retroactiv dela 1 Aprilie a. 
c..

Contractele colective pentru 
încheerea cărora Confederația 
Generală a Muncita ilus olVuptă 
dârză, încununată de succes, 
sunt o mare cucerire a salaria- 
ților în lupta' pentru o viață/Jnai 
bună.

Tov. Zăvoianu a vorbit de
spre proectul de statut al func
ționarilor publici, o operă vastă, 
concepută in sp rit progredst 
Spre deosebire de vechiul sta
tut după care funcționarii de 
stat erau la discreția politicia
nismului guvernanții^, tuou! 
statut, alcătuit de delegații sin
dicatelor de funcționarf din toa
tă țara, este primul statut, care 
apără într’adevăr interesele sa- 
lariaților publici. InLiturâmfpo
sibilitatea de favoritism, el asi
gură în acelaș timp avansarea 
pe baza meritelor, a imluncii de
puse, comis unile însărcinate cu 
acestea fiind formatefîn mlajori- 
tate din funcționari. Amintind 
munca C. O. M. pentru alcătui
rea acestui statut Jov. Zăvoianu 
spune că dacă funcționarii se 
bucură de acest pas uriaș pe 
care l-au făcut, acesta se dato- 
rește în marc parte sindicate
lor de muncitori care au sus
ținut cauza salariaților/

pol tă le transmită ziarului al 
cărui corasjopdent eite, spre a 
„informa loial" opinia publică a- 
meriesnă

Surprinzător este faptul că d. 
Markham cutraerâd țara a întâl
nit jandarmi (imaginari) care i-au 
făcut declarații uluuoare, pan
duri amenințând cu pirtolul, etc. 
dar la schimb d. Mrrkham nu 
▼orbește nimic de ostașul so
vietic, și de pandurul, bătuți șl 
maltratați cu «acJi«m legionar, de 
către „pașnicii" coogresiști da la 
Hrțeg, unde d. M«ikham In ca
litate de „obiervator imparțial" 
a luat parte,

Cum de se grăbește d. Mark
ham să transmită peste ocean In
formații fictive îl nu amintește 
nimic de t infamiile pe care 
. Istoricii Jipsifi ds 'Ibertate" le 
practică cu atâta Hb rH aj, tncât 
șl d Markhim ar putea să se 
sesizeze ?

Tov. Pârvu, (secretarul qol- 
misiei locale a vorbit apoi de
spre sarcinile care stau în fața 
sindicaliștilor pentru sprijinirea 
campaniei de însămlânțări. Bă
tălia de înfrângere a reacțiu- 
nii care nu face decât să' specu
leze greutățile economice prin 
care trece în urma războiului 
pe care ea l-a susținut trebue 
jsăo ducem' și pe tărâm' a gri- 
col. De succesul acestei campa
nii depinde îmbunătățirea situa
ției economice,ia tă! dece Jfililnci- 
torii au înțeles ca prin echipe 
ce pleacă la țară împărțind u- 
nelte, reparând ipe cele stricate 
și aducând cuvântul lor de în
demn și îndrumare, să dea, ca 
și în anul trecut întregul lor 
sprijin fraților lor, țăranii.,

Tov. Mihalcea a făcut o scur
tă expunere astipra însemnă-t 
(lății zilei Ideii Mai ziuafeolidari- 
tății internaționale a oamenilor 
[muncii, vorbind apoi despre 
pregătirile și programul care a 
fost propus pentru sărbătorirea 
acestei zile la Deva.

In legătură cu aceste pregă
tiri s’a făcut propunerea ca în
treprinderile și sindicatele să 
organizeze întreceri patriotice, 
pentru mărirea producției și iml- 
bunătățirea muncii sindicale, ur
inând ca delegații cotnîtetelor 
Să se întrunească! pentru a 'hotă
rî mțodul de organizare. S’a 
mai propus totdeodată ca toți 
sindicaliștii să presteze câte 
două ore de lucru suplimentare, 
pentru a contribui astfel la 
strângerea fondurilor necesare 
serbărilor și manifestațiilor din 
ziua de l'Mai.

După aceea, dl. Dr. Fusu a 
vorbit despre campania de a- 
legeri, care spre deosebire de 
toate alegerile care au avut loc 
până acum în țară, însea'mlnă 
lupta între democrație și reac- 
țiune, luptă caretva trebui să. se 
termine cu înfrângere^ defi
nitivă a acesteia din urmă. Ata
cul dezlănțuit de reacțiunc îm
potriva sindicatelor, încercările 
lor disperate de a coinproknftc 
alegerile sindicale arată'că reac- 
țiunea își dă scama de cccact 
înseamnă forța [unită a sindica
telor. Sncce! ul alegerilor sindi
cale ne asigură că în campania 
de pregătire a alegerilor par
lamentare, sindicatele vor reuși 
Să mobilizeze toate forțele de
mocratice în lnpta,’pcntru dobo
rârea definitivă a reacținnii.

După diverse propuneri , i 
critici având drept scop îmbu
nătățirea muncii sindicale în ve
derea unor cât mai juste rezol
vări a problemelor care stau 
în fața mișcării sindicale, ședin
ța s’a închccatîn sprit <le strân
să solidaritate.

Bicifcorii
din Atelierele Centrale Petroșeni 
repară uneltele plugarilor din Răchitova A

Călită In toiul luptelor pentru pământ, alianța dintre mun» 
I citori și țărani se adâncește din an în an. După ce a sprîȚi- 

nit pe țărani pentru înfăptuirea reformei agrare, pentru ca 
pământul pe pare ei îl mlunceSc să fie al lor, muncitorimea p 
continuat să .dea ajutor țăranilor pentru îndeplinirea mun
cilor agricole. Ca și în anul trecut, odata cu venirea primăverii 
și începutul campaniei de însăm'ânțări echipe de muncitor» 
au început să plece la sate în timpul liber, pentru a di 
tot 'sprijinul Jor campaniei care va "trebui Să asigure pâinea' 
țării întregi.

Dela Atelierele Centrale din Petroșani au plecat în acSSt 
scop în ziua de 3o Martie două echipe, efin care una în <W- 
mUna Răchitova 'din plasa Sarmisegetuza. Ea a fost întâmpi
nată cu bucurie de nedescris de țăranii care au recunoscu^ 
în muncitori pe vechii lor apărători și prieteni, acei ce le-au a- 
jutat, anul trecut la împărțirea pământului iar apoi la re
paratul uneltelor. Duminecă la ora 7 dimineața echipa se și 
apucase cu multă râvnă de reparatul uneltelor agricole erm 
Isat înconjurați de țărani, bărbați și femei, plini de bucurie că 
pot sta din nouă de vorbă.

Dar muncitorii dela A. C. P. nu s’au mulțumit cu atât. (E3 
au împărțit (văduvelor și invalizilor din sat 23 de fiare de plug 
și 68 de sape, lucrate în atelierele lor în ore suplimentari dă 

I muncă.
La ora patru când lucrul s’a terminat peste 3oo de Ja- 

rani se .adunaseră în jurul lor. Tovarășii Crișan Ioan, Popescn 
Victor și Buturoagă Marin au vorbit țăranilor despre lupta 
și realizările guvernului, îndemtiându-i ca prin mlunca[ lor 
fără preget isă-1 sprijine pentru ca să-și poată îndeplini opera 
de refacere a țării în folosul tuturor ce muncesc. Dar pentru 
ca această luptă să fie încununată cu succes, țăranii, piun- 
citorii și tot ce este democrat trebue sa lupte pentru înlățu- 
rarea definitivă a reacțiunii din calea luptei pentru democ
rație și reconstrucție. Țăranii au răspuns cu urale și aplauze 
pline de lentuziasmi

!Cu acelaș entuziasm, ei au condus apoi echipele până b 
marginea satului, chemându-i să revină cât de cui’ănd în mi
jlocul lor. In acest fel înțeleg munci (orii să cimlenteze înfră- 
: țirea dintre iei și țărani.

EîartuM. colaborare, invenții
Urmare din pag. I-a

mai prejos de ceilalți muncitori 
de pe Întreg cuprinsul țării

Astfel, la secția mecanică, de 
sub conducerea tovarășilor Mun- 
teanu și David, s'a făcut o mo
dificare la mașina de suflare, 
Prin această modificare, capa
citatea de producție a mașinei 
s'a dublat.

Muncitorul W 'lner, a inven
tat o mașină prin cate se fab
rică stipere, necesare la turna
rea radialoarelor, înainte aces
tea se aduceau din trălnătate 
Prin Invenția tov. Wolner, ele 
se fabrică astăzi la C&lan.

Pentru » forturile depuse tn 
muncă, mai mu'ți muncitori au 
fost premiați de către secțiile 
respectiva.

Lupta sindicală
Muncitorii sunt toți organizați 

in sindicat, care le apără inle- 
res'le șl luptă pentru îmbună
tățirea condițiunllor da trai și 
de muncă.

De curând a f rst încheiat 
contractul colectiv de car" mun
citorii sunt mulțumiți și sindica
tul luptă acum pentru aplicarea 
Ini. Sindicatul este puternic spri
jinit de toți muncitorii.

La plecare, muncitorii ne a- 
frag atențiunea ca să-l mal vi

zităm căci dacă le sosește coca 
sufloient din U. R S S. vom 
avea cu mult mai multe de vă
zut.

Ministerul Informațiilor

Regionala Sibiu
■Atragem atențiunea poseso

rilor de posturi receptoare ra
dio, că în conformitate cu diș- 
p. >zi ..miile legale cei care fo- 
i isesc aparatele de radio în 
mod clandestin, sunt pasibili de 
Următoarele sancțiuni:

L Dcspăgubirele civile dela 
i72.ooo până la 24o.oo(o lei;

2. Amenzi dela 4o.ooo lei 
până Ia 100.006 lei după cate
goria șf destinația aparatelor.

3. Confiscarea aparatelor
Comisiile noastre de control 

activează zilnic atât, în București 
cât și în provincie jicni i ii des
coperirea auditorilor clandesti
ni.

Taxele de abonament la ra
dio pot fi achitate la oricare o- 
fi Io po-.t'd Hin (<ir<L
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Exemplul României
—■mW—JM——■ib ii i r '

SCHIMB DE TELEGRAME
între primul ministru iranian Sultaneh și Generalissimnl 

Stalin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Un comunicat scurt dar de o însemnătate covârșitoare 

a fost dat în zilele trecute de Ministerul Afacerilor Străine: 
„Guvernul Român a rupt raporturile diplomatice cu Guvernul 
Franco”. Mai departe, comunicatul arată că personalul le
gației române din Madrid a primît ordin de a se reîntoarce 
în țară.

In declarațiile făcute presei cu această ocazie, dl Gh. 
Tătărescu vice-președintele consiliului de miniștri și 'ministrul 
afacerilor străine a arătat motivele care au determinat gu
vernul român să săvârșească acest act.

.Războiul de ^af și cotropire deslănțuit de fasciști s’a 
terminat prin victoria națiunilor iubitoare de pace și liber
tate. Acum, când toate aceste națiuni încearcă să pună ba
zele unei păci juste și durabile între popoare pentru a se 
evita un nod dezastru, regimtil fascist din Spania reprezintă 
un pericol permanent pentru pace.

Regimul lui Franco a fost adufs la putere în Spania prin 
forță, împotriva voinței poporului spaniol, ca sprijinul lui Hit- 
ler, Musolini și al clicilor monopoliste internaționale care au 
deslănțuit cel de al doilea război mondial și care acum caufă 
să arunce omenirea într’un nou dezastru.

In timpul războiului, Franco s’a pus în slujba celor ce 
l-au adus la putere. Poporul spaniol a fost obligat sa mun
cească în fabrici, uzine și pe moșiile fastiștilor Spanioli, pen
tru a îmbrăca și alimenta armatele de jefuitori ale lui Hit- 
ler și Musolini. împotriva Uniunii Sovietice, care fusese a- 
|a ata mișelește de Hitler, pentru a fi cotropită și subju
gați, călăul Franco s’a grăbit să-și trimit® și el mercenarii J 
săi pentru a participa la jaf.

După terminarea războiului, Spania lui Franco a deve
nit cuib ospitalier pentru criminalii de război fasciști și a- 
genții gestapoului și S. S., fugiți din țările eliberate de trupele , 
aliate. Spania lui Franco a devenit deasemenca depozit pen- . 
tru bogățiile acumulate prin jaf de criminalii fasciști din ță- 1 
rile cotropite de ei. I

In timp ce criminalii de război de toate categoriile fu- j 
giți în Spania se plimbă liberi și duc o viață de invidiat, a- 
supra poporului spaniol s’a a bătut cea mai cumplită teroa
re. Zeci și sute de luptători pentru libertate suni asasinați i 
din ordinul călăului Franco. închisorile, temnițele, sunt pliire 
cu victime ale regimului fascist. Poporul spaniol geme sub I 
călcâiul lui Franco. Pe zi ce trece, teroarea devine tot mai in
suportabilă. In acelaș timp însă, lupta poporulu* spaniol pen
tru libertate ia proporții din ce în ce mai 'mari. Această luptă 
trebue sprijinită de toate popoarele lumii.

Regimul lui Franco mai arc încă rțpărători în anumite j 
clici interesate de peste hotare. Acești apărători ai lui Franco 
sunt propovăduitorii împărțirii lumii în două tabere, propovă- * 1 
duitorii unui nou război. Sunt aceiaș care l-au sprijinit 
Franco să vie la Putere. In țară la noi regimul lui Franco , 
a găsit sprijinitori în rândurile „istoricilor” și în special în 
rândurile brătieniștilor al căror oficios s’a pronunțat de fațu 
pentru susținerea regimului fascist din Spânii. Acv-‘.' clici 
însă, nu-1 pot sprijini pc Franco până la infinit, după cum un 
pot împiedeca distrugerea complectă a fascismului.

vacuării trupelor sovietice din
I ran face inutil continuarea 
discutării 'problemei Iranului la 
Organizația Națiunilor Unite Ia 
data de 6 Mai.

man nu a stat pe gânduri pen- 
u a întrebuința or'cc mijloa

ce c t loveasi i organizația 
muncitorimii, sindicatul, șă lo
vească în bunul ci cel mai de 
preț, unitatea. Roman și cei ca- 
re-1 susțin s’au încadrat prin
tre cei pe care ultimul comuni
cat al F. U. M. îi înfierează 

elemente diversioniste tite- 
liste care n.i mai au nimic co
mun cu P. S D. și F. U. M, e- 
lemcnte .apa.ând în 'm'od fățiș 
ca agviiți ai ic.cțiunii.

Muncitoi iniea conștientă va 
ști sa le dea răspunsul cuve
nit, maluiândn-i definitiv din 
rândurile lor.

care s’a fcțuns intre guvernul 
sov r tic și iranian, Consiliul 
a hotârlt să mențle această 
prob'emă pe ordinea de zi.

Această decizie ar fi înte
meiată în cazul când situația 
din Iran ar amenința pacea 
șl securitatea internațională, 
dar esle absolut evident că 
In Iran n’a fost și nu este o 
asem.nea sifmție, deci amin 
tlta decizie a Consiliului de 
Securitate e3le neîndre ptățită

Națiunile care au sângerat în război împotriva fascis
mului nu pot admite ca acesta să mai trăiască sub nici o forma 
în nici o parte a globului pentru a arunca lumea intr un nou 
război miondial.

Toate popoarele iubitoare de pace și libertate și-au ma
nifestat atitudinea ostila față de guvernul lui Franco. In a- 
ecastă Itip'ă s’a încadrat și .poporul român și ca urmare a 
cestui, fapt, guvernul nostru a rupt raporturile diplomahLt 
cu guvernul călăului Franco. Poporul român va sprijini lupta 
poporului spaniol până la complecta sa eliberare de sub ju
gul dictaturei fasciste.

C. H ' '

MOSCOVA. — D. Ghavan 
Sultaneh, primul (ministru ira
nian, a trimis generalissimlului 
Stalin, președintele consiliului 
de Miniștri'^ 1 Uniunii Sovie
tice, o telegramă cu următorul 
cuprins:

„In momentul de față, când 
tratativele asupra chestiunilor 
ce interesează'Iranul și Uniunea 
Sovietică începute de mine și 
Excelența Voastră la Moscova 
și apoi continuate la Teheran, 
s’au încheiat favorabil în urma 
cărui fapt Is’a ajuns Ia comp’ecra 
înțelegere recînrocă între am
bele țări, consider necesar ca 
atât în numele 'mieii cât și al 
guvernului și poporului irani
an, să Vă exprim recunoștnța 
pentru prețioasa colaborare și 
bunăvoința de ca-e ați dat do
vadă și care a permis să se 
ajungă la un rezultat atât de 
favorabil cu care s’au înche’at 
tratativele.

„Cu urări de sănătate viață 
lungă și fericire atât pentru E-

„TRATATUL SOVIETO-IRANIAN face 
inutilă discutarea problemei Iranului la O.NIJ

MOSCOVA. — Agenția „U- 
nlted Pre-s" transmite din Te- 
heran o declarație a d-lui Gha- 
vam Sultaneh, primlil mini
stru al iranului, care a arătat că 
tratatul sovieto-iranian asupra

AGENȚII LUI TITEL
Urmare din 1-a

unde erau tov. Cristea și lan- 
cu, .Roman a începu^ provo
carea prin cuvinte injurioase a- 
dresate Confederației și condu
cătorilor săi, pentru ca apoi cu 
sălbătecie să rănească grav pe 
tov. Cristea, lovindu-1 cu lam
pa de miner în cap. Tov. I- 
ancu Alexandru a fost deasc- 
menea rănit. Secretarul Parli- 
dultii Social Deniociat din lo
calitate a fost Ia rândul său 
amenințat cu bătaia în cazul că 
va continua colaborarea în 
Front Unic Muncitoi cs..

După sfatul stăpânilor sfij, 
Thel, Brăiiinu și Maniu, Ro

ti ■■ r ii

Guvernul sovietic a cerut ca problema 
Iraniană să fie scoasă de pe ordinea 

de zi a Consiliului de Securitate
MOSCOVA. Gromîco a 

trimis Consiliului de Securi
tate o scrisoare In care se 
arată că deciz'a Consiliului 
din 4 Aprilie de a continua 
desbaterile asupra problemei 
Iraniene la 6 Mal, esle Ile
gală

Scrisoarea arală că deși 
guvernul sovlellc considera 
că problema evacuării trupe
lor sovietice din iran fusese 
resolvafâ prin acordurile la 

Imprimeria jud. hunedoara 1946.

xcelența Voastră c7it și pentru 
întregul popor sovietic”.

Ghavrn Sultaneh
Președ. ( ons de Miniștrii iranian

Genera’iissimul Stalin a răs
puns prin următoarea telegra
mă : (

„Vă mulțum’csc (Excelență 
pentru sen'imentcle ?(rri|i a’e ex
primate în telegramă Dvs. în 
legătură cu încheerca cu suc
ces a tratativelor sovieto - ira-

Importante declarații ale d-!ui Bidault, 
cu privire Ia politica externă a Franței

PA.RIS. — într’un discurs 
rostit Duminecă, dl.’ Bid u t irri'i- 
msirui de externe francez a e- 
xpus punctele p inc palei ale po
liticii externe "iranceze.

In p oblcma Ruinului, atitu
dinea Franței a fost limpede 
stabili'ă prin ho'ărîrile unan me 
ale guvernului francez, 'rFran
ța vrea ca atât din punct de 

nienc la care Dvs. personal ați 
participată tâi de activ'”.

„Sunt convins c i înțelege
rea obținută în Uniunea Sovie
tică și Iran în urma acestor tra
tative, va servi,la o șomai mare 
desvoltare și consolidare a co
laborării și amiciție dintre po
poarele țărilor noastre/’

I. Stalin
Președ. Cons de Miniștri 

al Uniunii Sovietice

vedere politic cât și din punct 
de vedere, e onomic, Rulirul să 
aibă un regim internațional 
pentru ca această importantă 
sursă de cărbuni să nu mai fie 
o arma provocatoare de răz
boi.''Rulirul să fie tratat ca o 
unitate politică independentă de 
Germania.

In legătură cu Saarul dl. Bi- 
dault s’a pronunțat pentiu tre
cerea acestor teritorii'sub regim 
economic și (monetar francez și 
scoaterea lor din conrmt'nța co
misiei de control din berlin.

In continuare, dl. Bidault a 
sublimat necesitatea continuării 
prieteniei cu Un'unea Sovie’ică, 
cea mai sigură garanție 

împotriva fasci 'nilului. D.
Bidau't ș’-a evp ma '(’oFn'a t.t- 
nor legătii'i cât mai strânse cț' 
Anglia și Statele Unite.

și ilegală, fiind în contradic
ție cu Statul Națiunilor Unite.

Guvernul sovietic insistă 
că problema iraniană să fie 
scoasă de pe ordinea de zl 
a Consiliului de Se uritate.

Uniunea Sovietică 
va livra Franței 

500.000 tone ce
reale în cursul lu
nilor flprille-lunle
MOSCOVA. Intre guvernul 

Sovietic și guvernul provizo
riu al republice! Franceze s’a 
semnat la Moscova o con
venție prin care guvernul so
vietic va livra Franței 400000 
tone grâu șl 1(10.000 tone 
orz In cursul lunilor Aprilie, 
Mai și Iunie a c.

In comun catul publicat a- 
supra convenții, se arafă că 
guvernul sovietic ținând sea
ma de greaua situație ali
mentară din Franța, a hotă
rât să vină în ajutorul Fran
ței aliate și să-l vândă din 
rezervele sale limitate întru
cât Mare Brllanie n’a putut 
sâ-i dea nimic, iar Statele 
Unite n-au putut să-i asigure 
cantitatea de g,âu necesară.


