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Iul A. I. Vîșlns J 
b Adunarea Generala a 
□. H. U. a arătat că 

topoarele se .
sub steagul păcii
■v«nimeritul politic cel mal de 

seamă din săptămâna aceasta — 
și se poate ^punc pe drept cu
vânt țevenimentul cel mai de sea 
mă ăl lucrărilor din ultimul timp 
ale O. N. U. —[$i iconstitue fără 
îndoială propunerile delegației so 
vietice, în cadrul desbaterilor pre 
limitare ale Adunării Generale 
a Națiunilor Unite.

Iu fața acestei Adunări dar și 
în fața lumii întregi șeful delega 
ției sovietice A. I.. Vflfinski, ’a 
demascat hotărit și tare com 
plotul urzit îmțpotriva păcii de că 
tre '^allstreet și slugile sale. In 
cuvântul său el a apărat pacea!. 
A făcut ca în desbaterile Adu
nării Generale O. N. U. să| ră<i 

sune puternic voința și Interese 
le milioanelor și milioanelor de 
oameni ai muncii în problemele 
desbătute de cei întruniți la 
ris. 1

Ce a spus A. I. Vîșinski?
Ib impresionantul discurs 

stit ministrul adjunct de Externe 
a URSS. a scos în relief), | clar; ne 
întunecat de nici o pată a min
ciunilor propagandistice ale unor 
puteri interesate, cele două ten
dințe care se ciocnesc azi — tre 
când ca niște fire colorate prin 
pânza politicii mondiale actuale 
—<fcca democratică, și pașnică, e- 
xpresia politicii externe a U. R. 
S- S. și cea imperialistă și agre
siva, practicată! de Departamen 
tul de Ștaif aUU. A'.. stat - majo

I. RUSNEAC

Pa-

ro-
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Munca in condițiuni igienice este o sarcină imediată
La Brad o afinare necorespunzătoare

îndeplinească și condițiunile din

Pentru că întrecerile socialiste în producție, să se soldeze în- 
tr’adevăr' cu rezultate din cele mai bune, organizațiile de Partid, sin
dicatele și conducerile întreprinde rilor trebue să înlăture toate greu
tățile ice împiedică buna lor; desfășurare...- In afară de orga
nizarea muncii", urmărirea și țx> pularizarea în rândurile muncito
rilor a rezultatelor ce se obțin, [ organele competente trebue să dea 
toată atenția condițiunilor de mun că și în special să urmăreasC|ăj 
ca toate locurile de muncă să 
punct de vedere igienic..
Muncitorii cari lucreazM tn gaze, praf, 

frig sau ploaie, nu vor putea da acclaș 
randament ca cei ce lucrează în locuri 
curate, sănătoase și încălzi.e. Dacă cei 
Î11 drept vor neglija acest lucru, eon - 
dițiu aile grele în caic unii își duc munca 
vor micșora eforturile, iar rezultatele fk 
riale nu vor fi cele așteptate.

In numerele trecute ale ziarului nos
tru am arătat că une!« întreprinderi au 
pornit deja acțiuni pentru tmbunălă'irea 
muncii în timpul iernei care să asigure 
normala desfășurare a întrecerilor. La uzi
ne). l.M.S.-Hunedoara se construește a) 
centrală termică pentru încălzirea secții- 

• lor, iar la Atelierele C.F.R. Simeria, s’aa 
fikcăl reparații depoului de locomotive, 
muncitorii fiind astfel feriți de frig la 
tinqtul iernii. I 1

Dai aceasta an este de ajuas. Con
du, azil* întreprinderilor (rebae ai aibi 
grijii aa muncitorii s3 na hrarazf W I PjublîC «n locurile libere și tn

inosferă nesănătoasă. In multe părți, a- 
numitor clădiri sau săli li s’au dat mal 
târziu altă destinație decât cea pențm
care

I r

alt a u fost edificate. Fără sâ s.

V, CLEJ
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Examenele de bacalaureat încep 
la 4 Octombrie a. c.

BUCUREȘTI, 30 (Agerpres). 
Examenele de bacalaureat încep în 
ziua de Luni 4 Octombrie în în 
treaga țară-' Conform instrucțiu 
nilor Ministerului învățământului

A OO H A ■ W ■ VB t
BID1V1DUALE LUN AR LEI 1H

CalaaVva (aaaha bac teri,’țA»a*i șl latolao<naM
LUNAR LEI ••

T«m Mft- V®ut* • MBWki .Mf. ■* Bir. rn. ar.

Constatând că datorită eforturilor muncitorimii pentru mărirea 
producției s’au creiat posibilități pentru noui reduceri de prețuri

si»

-------------------------  -------------------------------------------------------- ——■-----—

Consil iul de Miniștri a hotărât noui 
importante reduceri de prețuri

Laalimente:dela 20-40*|o, la îmbrăcăminte: dela 20-30e|o, la încălțăminte :20-50$
BUCUREȘTI, (Radio). — In 

ședința ținută Joi 30 Septembrie 
sub președinția d lui ,Dr. PeKru 
Groza, președintele Consiliului de 
Miniștri, Consiliul de Miniștri e- 
xaminând raportul făcut de tov. 
Gh- Gheorghiu-D.ej, prim-vicepre 
ședințe al Consiliului ;de‘Miniștri, 
asupra lucrurilor comisiei înstvci 
nate cu studierea reducerii prețu 
rilor constată că, datorită efortu 
rilor muncitorimii pentru mărirea 
producției s’au creiat condițiuni 
favorabile pentru noui reduceri 
de prețuri.^ . i I l

In urma acestui fapt, Consiliul 
de M'niștri a Jiotărit următoarele 
reduceri de prețuri: I

Dela 20 — 40 ki sută, la artico' 
lele din sectorul alimentar;

1 )ela 20 — 30 la sută, la artico 
fele din sectorul îmbrăcăminte;

Dela 20 — 50 la sută, ,1a artico

kk’ din sectonA IncăifSKniute;
Decizia Consiliului de 

cuprinzând prețurile reduse va fl 
publicată In Mon**oru* Oficial dfca 
1 Octombrie 194!.

Prin grija Partidului Muncitoresc Român

Guvernul a repartizat
Ministerului lucrărilor Publice 29 milioane lei pentru 
construirea podului de beton armat peste Mure;, 
prin punctul de trecere Uroiu — Si meri a

Io primăvara analui 1944, locuitorii satului Uroiu și a ••mamelor d4a jaa, 
prin org. P.C.R, Simeria au eerut ■! fie construit u pod peste narea, arf- 
tând că această construcția va ușura mu 1 transporturile, va In ie ui aprovizionarea 
centrului ceferist Simaria cu alimente șl lenme și va fi în ajutorul MaitățUor C. 
F.R. a căror muncitori pierd zile Întregi lipsind dela serviciu eâed apele iHri 
mari, când ghețurile primejduesa trecerea.

In atei tjmp cetățenii vedeau oe 
rerea ca nerezolvabilă. S’au fă 
cut doar atâtea cereri. La toate 
alegerile s*a făgăduit de nlaniști, 
sau de brătieniști și de toți cei 
cari speculau voturile locuitori
lor bazați pe aceste făgădueli.

Fără delegații și intervenții 
numeroase construirea pariului 

a început
, — Membrii de Partid, au|reU 

șit insă să arate că deacumt lu - 
crurile s’au schimbat și că ftoț 
ce se face este In folofcul p^po 
rului (muncitor că 1n actualii cap 

ducători va trebui să aibă lo.iln - 
credere, pentrucă ei sunt rnunci-- 
lori care știu și înțekg dogeau - 

*P. D. «»rei|

(Ce. liouare In pag. Iile) I
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Peko Dapcevici 
lacheul călăului Rankovicl

cazul că unii profesori nu 9c pre
zintă, președinții dela comisiile 
din (provincie de acord cu sin - 
dicatele locale, vor coopta nouî 
membri din profesorii titulari.

MOSCOVA, (Rador). — Ziarul Frrv* 
dia 26 Septembrie 1948, pohliiă notfc 
loral articol intitulaț ,,Peko DapaevM 
— lacheul eăUulni Raahoviai”:

Se știe că agenții Iul Raske.icl, care 
îndep.'iniște diea Iul Ti:o rr1 inaea 
da câtă» principal, Lan onsorll tilldh 
reșla pe eroul războiului da eliberare M 
legoslaviei Împotriva ocepanțlior ez-oani 
ai italieni, generaLcoloneiul Ar e favaae- 
viei din armata Iugoslavi In fața fri- 
tregoi lumi deaiocra e, Raekoviei aa pre. 
aiali ca un allâs odios.

Această arin* ttlhârwasaă a fao.ocai- 
ledignarea fi mânia atât ta aâuid po
porului iugoslav, aare la aur.o cot fi ka 

I iubit pe Arso lovanovid, cât șl b ioafc 
‘ țările de democrație populari, «are te- 
| daau în lovanovici pe «edindkj.-nl lor 

| («Mttemre li fBf lil-a)
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Prin muncă voluntară

Țărănimea 
își reconstruește satele
Locuitorii comunei Șoimuș, și 

cei din Balatajn urma muncii de 
lămui je dusă de către membrii 
organizațiilor de bază P< M.R. au 
pornit prin munca voluntară la 
construirea șoselei Județene, ce 
leag? intreprinderile miniere Cer 
tej de Deva, care în ultimul 
timp, devenise impracticabilă din 
cauza gropilor..

M unea voluntară este organi
zată p echipe, formate din câte 
i țărani care sunt schimbați în 
necai zi de alji voluntari. Până 
fci prezent 6’a reușit să] se tran - 
sporte cu carele tot în' mod vo - 
luntar, un număr de 287, movi
le petriș necesar pentru constri- 
rea șoselei. ,

I. Gdfoile coreip,
Din inițiativa și cu sprijinul 

organizației de Partid, țărănimea 
muib itoare din comuna Godine-- 

a construit prin mutică vo- 
luiitaiă . școala primară din co 
■nuna lor. Pentru construirea a - 
cestei școli sau cărat 270! m. c.

V. T, coresp.
(CoMliiuare ta pag. Ili-a)

Acțiunile sabotoare ale chiaburilor 
din campania colectărilor

Sunt demascate permanent 
de țărănimea muncitoare

Chiaburul Constantin Răsădea 
1» , d n comuna Bretea Mu-‘e/- 
șanâ a încercat să se , sustragă 
dela,i predarea cotei de cereale, ne 
declarând comisiei comunale de 
colectări întrega suprafață de pâ 
mânt cultivată anul acești și a- 
jiume 2,75 ha.

Datorită vigilenței administra
torului agricol rdmunal chia
burul a fost descoperit la vreme 
iar comisia comunălă, a luat mă- 
suri imediate pentru înaintarea 
sabotorului organelor competente. 
La Certejul de Jos, proprietarii de 
batoză. Crăciun Simion și Marian 
Alexa, în înțelegere cu delegatul 
batozei, au înlesnit delegatului să 
tesc, sustragere®, a 500 kgr., grâu 
rezultat din treeriș Tot a-
ceștja au sustras cantatei de 
i.500 kg. grâu, împreună cti chia 
burii Marian I. Nuc, și Marian 
Aron..

Muncind cu râvnă în bătălia însămânțărilor

Țărănimea muncitoaredincomuna Bobâlna 
demască manevrele sabotoare a!e moșierului Vlad

In comuna Bobâlna, țâiăiiimea muncii 
toate, pregă ind campania de tnsămânțări 
în condifiunilc stabilite de Corni ia Ju
dețeană pentru însămânțări demască nu- 
nevrele moșierului exploatator Dr. Vlad, 
care a reușit în urma expropierii pi 
obțină totuși, o fermă model, particulară 
de 75 ha. pământ. De felul cum! pste 
întreținută și pdminis rată această ex
ploatare agricolă, se ocuj ă ar icolul de 
mai jos, copiat depe gazeta de strada, 
aflată la primăria acestei comune și re
dactat I astfel:

In atenția fermei particulare 
Dr. Vlad Bobâlna

In satul nostru există o fermă inodel 
însă numai cu numele de model, deoarece 
proprietarul ci se știe cine a fost și 
cine este. ,

Rostul acestei ferme, ar ti de-a da 
exemple de muncă țăranilor în lucrul câm
pului, îngrijirea vilelor, curățenia în ge
neral și îngrijirea uneltelor p.m ru m tn:a 
câmpului.

Cum slau lucrurile ]a ferma D'. Vlaj; 
începând dela prelucrarea pământului în 

cele mai p oaste condițiuni la aceîstă 
proprieta'e par iculară, există un haos țf 
o desordine care numai aspectul de fermă 
model nu-1 are. Vitele de tracțiune le 
aici sunt în număr insuficient penii 11 
suprafața de pământ pe care o deține 
proprietarul, și neîngrijite. Doi boî și

Organizația de plasă din Ilia 
fiind informată de această excro- 
cherie murdară a sesizat comi
sia Ide colectare și autoritățile lo 
cale care au luat măsurile cuve
nite ca acești sabotori să fie a- 
restați..

V. Turea
coresp. voluntar

Știri și fapte agricole din U.R.S.S.
un combain care lucrează fără motor

In stepa Kalandisk (Altai) lu
crează câteva combaine cu to
tul neobișnuite..

Pe ogoarele de grâu, tras de 
tractoarele „Atz-Nati”; înaintea
ză lin combainul „Stalinet”; 'ca 
re lucrează fără motor. Tractoț 
iul trage combainul și în acela? 
tiihp pune în mișcare și toâtfe 
mecanismele sale. Astfel se e- 
conomisește o mare cantitate de

o pereche de cai întreținuți în condițiuni 
proaste, credem că nu pot face față ce< 
lor 75 ha. pământ. Rezulta ul e4e că 
)a această fermă desmiriștitul nu a fost | 
făcut la timp. |

Aspecte generale:
In fața fostului palat ministerial al 
D-iului Vlad, există o grădină maro 

întinsă prevăzută cu niște grajduri lă
sate uila.ii ți ncingrl 1 e c'aie dă aspec
tul de paragină. Du| ă 23 August 191+ 
stăpânul fermei nu s’a mai inteiesat de 
îngrijirea acestor clădiri și a tuturor de
pendințelor fermei. Trecând mai sus ve
dem că din fortul așa zi; ,,Raiul Pămân
tesc” acea c'ădire este î:i.on,urată de bă
lării și servește la adăpostirea diferi e- 
lor păsări rătăcite.

Coborând mai jos la vale p in curfo, 
vezi diferite unelte bune d mașini, care 
sunt lăsate sub cerul liber, neîngrijite 
și aruncate de stăpân, mâncându-le rugina. 
In grajduri cântă cucuveiua.

Iii fundul curții, se vede mari ruine de 
ziduri Stăpânul a stricat clădiri și a 
vândut ma erialul. In loc că vedem cons- 
tiucții model, vedem distruger,* și para
gină, care nu au fost făcute la voia 
întâmplării.

Singurul lucru cel intere cază mai mult 
pe D’. Vlad, este grădina de zarzavat, 
care îi aduce venituri și la care nu poate 
renunța. In toa ă ferma model se poate 
vedea d in când Î11 când cei 2 boi și 
caii și câțiva oameni cel eer.esc pe stăpână

C.R
Acest articol dela ga e a de btraJa, prirj 

ca.e țărănirrea muncitoare demască fehj 
cum Dr. Vlad, sabotează desvoltarea a- 
gricuîturii noastre, ascunzându-e sub 
masca „Fermei Model” e le o do.adă

(Continuare în pag. IH-a)

Știri culturale dela sate
In riua de 26 Septembrie a. c. 

în comupa Băcăinți, a avut țo|c 
un festival artistic cultural, orga 
nizat de Casa Culturală din Qu- 
gir, dat cu sprijinul org. P, m1- 
R. din localitate.

Frumoasa piesă, cu caracter edu 
cativ pentru plugari, precum și 
recitările unor poezii, au cucerit ro 

combustibil, ceeace reduce sim
țitor costul producției.

Tractoristul Ivan Perepeli'a a 
cules cu combainul fără motor, 
recolta de pe 1.440 heclarc și a 
treerat .12.000 de hectolitri <le 
grâu..

Plugari însămânț ți 
ogoare o

Magazinul de Stat „Vilei 
Jiului" tucursala Deva 

înlesnește oprovizionarea 
tărunimii muncitoare cu » 

unelte și mașini agricole
Pentru a veni în ajutorul (ârSnimef 

muneiloaie tot mai mult Stalul s® în
grijește 6ă o aprovizionez» cu unelte și 
mașini agricole în can'i ăți din ce m 
ce mai Inari.

Astfel la secția de fie ărie a m*»« 
zinului de Slat „Valea J ului” tufursa'a 
Deva, slau la di-po. iția țărănime' mun
citoare, diferite unelte care pot ,i cum
părate ta preț convenabil, acce.ibil ori
cărui țăran.

De pi'dă în de. o itul acestui Kaga/fa 
se afla: pluguri 124 buc., gra • 125 buc, 
vânlurăloare 40 buc., prăși oar» 28 b • 
căți, semănători 11 buc., tocă oare »e 
clă 40 buc., lopeți 2385 buc., sape 5b 01 
buc., fier plug 1250 kg., furcere cu 3 
coarne 270 buc., rafuri fier 40.000 kg., 
Deasemenea se mai gflseBc caele pentru 
cai 74.000 buc., cuie pentru opinci '04 

kgr. și cuie de talpă 260 kgr.
Pe lângă distribuirea directa a aces

tor mărfuri, magazinul va aproviziona co®- 
perative'e sacști și dela orașe cu in ir- 
furile necesare.

Cantitățile și numărul mare al unelte
lor agricole care stau la di .-poziția ț 
rănimei muncitoare la Mața in 1 de Stat, 
ne dovedește gri a ri intere-ul pe care 71 
poartă astăzi Par.idul și Guvernul pen
tru spri inirea tot mai largă a țarini nei 
muncitoare în vederea îmbunăățir.i ni.a- 
lului de traiu și ușurarea nnm.ilor ei.

pote de ajplauze din partea (.u 
telor de săteni, care au luat par 
te la desfășurarea programului.

Faptul, că muncitorii din Cugir, 
prin echipe culturale, contribuie 
la ridicarea nivelului cultural ți 
politic, al țărănimii muncitoare 
ne dovedește neobosita muncă 
pe care o duce muncitorimea de 
la orașe, pentru cimentarea și

| dâncirea alianței dintre țărănimea 
muncitoare și muncitorime.

Deasemenea în ziua de 25 Se
ptembrie a- c., Sindicatul Agri
col 'din Orăștie a organizat un 
festival artistic in această locali
tate.

Sceneta „Sanatorul Nastase” 
interpretată de salariații agricoli 
â fost aplaudată de numerosul pu 
blic prezent in sala Uniunii Pojpu 
laie Maghiare. Cu această oca 
zie 3ii fost recitate o serie'de poc 
zii iar echipa de dansatori a £- 
xecutăt dansuri naționale roma 
ițești și maghiare.„
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Guvernul a repartizat Ministerului 
Lucrărilor Publice 29 milioane lei 

pentru construirea podului de beton armat peste 
Mureș, prin punctul de trecere Uroiii-Simeria

din jeg I»)

țele muncitorimii și țărănimii. 
Comitetul Central al P. C. R. 

și a însușit justețea cererii lo
cuitorilor din localitate învecina 
»c și fără a fi nevoie Me» delega
ții numeroase ci doar de reco
mandările conducerii Judcțcnei P. 
C. R. și a Sindicatului C. 1'1., Kt., 
Simeria, a intervenit pentru con 
stiuirea podului.

Lucrările ău început în 1946, la 
inaugurarea lor participând și tov. 
Popa Emil, membru în ('. C. al 
P. C. R. Podul a fost plro'.tafl 
din lemn. Ghețurile din iarna anu 
lui 1947 au dovedit însă că nu 
poate face față. Lucrările au fost 
întrerupte pentru un timp ca să 
fie făcut un nou proect — pentru 
un pod dc beton armat..

Suprafețele au primit confirmare
4 A trecut un an? Mulți și-au 

pierdut din nou încrederea.. In 
acest timp membrii de Partid, au 
avut de dus o luptă grea cu| toți 
cei care au început să cedeze.

Că membrii de Partid au avut

(Urmare din pag. I-a)

tavară# de arme, în lup a impo riva o- 
«Upanțiîor germano-fasciști. I

In fața acestei indignări unanime ți 
mânioa e, călăul Rankovici ți pa ionii Iul 
și-au lansat lacheii, cărora li s’a dat 
sarcina eă șteargă urmele, să justifice 
asasinatul mișelesc, să calomnieze vieți- 
«ele elicei lui Tito, să le ofaneze 
memoria, să arunce umbra asup a repu
tației lor politice și morale.

Rolul unui asemenea lacheu al călăuzi 
Ratikovi i și l-a asumat generalul Peko 
Dapcevici din armata iugoslavă.

Zilele acestea, ziarul BORBA, care a 
devenii de mult un ins rument de înșe
lare al popoarelor Iugoslaviei, a publi
cat rușinosul discurs al acestuia, care 
îl caracterizează pe Dapcevici drept un 
calomniator murdar și nerușinat.

Peko Dapcevici recurge la obișnuitul 
procedeu șarlatanesa tipic fracțiunii na-, 
tionalisle al lui Tito, el îl decțaiă pe 
Arso lovanovici „trădător”. Cine nu șde 
în schimb că banda călăului Ran.covici, 
Î11 serviciul căruia se gă .ește Dapcevicb 
tocmai de aceea l-a omorît pe Arso lo- 
vanovid pentrucă el nu a vrut să fie 
tiădă orul Iugoslaviei, n’a vrut să fie tră
dătorul frontului unic cu U.R.S.S. și cu 
republicile de democrație populară, n’<ț 
vrut să fie trădătorul principiilor inter
naționale ale partidului comunist iugos
lav? Nu numai poporul iugoslav, ci și 
popoarele Uniunii Sovietice ți ale tu
turor țărilor de democrație populară îl 
cunosc pe lovanovici ca pe un luptător 
dc frunte al lagărului ami-imperia ist. Nu. 
meroare e proteste pline de mânie și In
dignare a’.e partidelor comuniste frățești 
în legătură cu asasinarea mârșavă a Iui 
lovanovici, vorbesc despre aceasta în mo
dul cel mai elocvent

flf" Tiebue să relevăm că Arso lovanovici 
ește departe de a fi singurul pe care 
grupul Tito îi denumește In mod pa- 

..îenlnids „trădător’'. Grupul aces a în- 

speranțe, întemeiate și bazați pe 
realizările făcute între timp au 
fost siguri că clin nou va, li pusă 
problema Construirii podului, o 
arată faptul ca în ,,Scânteia” Nr. 
1.235 )rlin 29 Septembrie a. c.. se 
anunță următoarele:

„(Pentru construirea podii 
lui de beton armat peste Mu 
reșla Simeria. Hunedoara, s'a 
acordat suma de 23 milioane 
din fond suplimentar, iar 6 
milioane dtn bugetul ordi - 
nar”.

() redare simpla, fără alte in - 
tervenții, fără delegații.

O urmare firească a faptului că 
(Partidul și guvernul au înțeles ne 
cesitatea acestui pod care va fo
losi populației din această rc - 
giunc și muncitorilor din centrul 
feroviar 'Simeria.

Locuitorii din jur. muncitorii ca 
re vor trece zilnic Mureșul, (cu 
încredere în Partid și guvern, a- 
șteaptă încrezători înccjpereu lucră 
rilor nerăbdători de a da tot spri 
jinul pentru construirea podului..

P. 0. coresp

cearcă să împroaște cu noroi șî sl com
promită pe oricine î,i exprimă dezacor
dul cu politica sa naționalistă, anti-leni- 
nistă și trădătoare, pe or? cine este pen
tru prietenia cu U.R.S.S., și republicile 
populare democratice. Mulți d.ntre frun
tașii 'Iugoslaviei care au ocupat posturi 
de frunte în partid, în aparatul de stat, 
in armată, în diplomație, sunt as ăzi îm
proșcat i cu noroi Î11 modul cel mai de
șănțat și lipsit de scrupule, penlru de
votamentul și credința lor fajd de inter
naționalism, pentru credința lor față dc 
steagul lui Lenin-Stalin. Așa sunt dc 
exemplu Juiovlci, Hebrang, Arso Iova, 
novici, fostul ambasador al Iugoslaviei 
în România, R. Golubovici, generalul dț 
aviație din armata iugoslavă Pero Po 
pivoda și mulți alții.

Peko Dapcevici, ca un ca'o nniator demn 
de dispreț, încearcă să-l ponegrească pr 
eroul popular Ar^o lovanovici, declarând 
acum — cu insolență — că lovanovici 
ar fi fost ,,un conducător militar slao”. 
Decc atunci acest ,,conducător slab” a 
fost șeful stalului major al armatei na
ționale de eliberare iugoslave din iulia 
1941 și a rămas în acest post până la 
victoria asupra ocupanților ? Dece acest 
„conducător slab” a fost decorat cu cele 
mai înalte decorații militare ale Iugos
laviei, cu decorațiile pentru conducătorii 
de oaste ale Uniunii Sovietice, cu decora
țiile țărilor frățești de democrație popu- 
Iară — Polonia, Cehoslovacia, Albania^ 
Este îndeobște cunoscut că Arso lova- 
novici ca șef de stat major al armatei 
jugoslave, a fo t într’ade.ăr sufletul op.Or 
rațiunilor strategice ale arma ei iugos
lave. A-l prezenta acum, după câțiva mii, 
drept un „conducă.or militar slab”, în
seamnă a ponegri nu numai pe 'Arsa 
lovanovici, ci și armata iugoslavă și •- 
perațiile ei militare, a șterge meri iele 
ei in lupta împotriva ocupanților fas
ciști. Iată până unde a (iecăzat do. im 4 
Peko Dapcevici în sârguința iui de la
cheii și calomniator”.

Munca în condițiuni igienice este 
o sarcină imediată

(Urmare din pag. I a)

țină seamă de conjițiunile nciJgienîce ale 
sălilor, munca se duce cu inulle greu
tăți, iar muncitorii >unt permanent ex
puși îmbolnăviri din această cauză.

la exploatările aurifere din Munții 
Apuseni, dc exemplu, secția dc alinare 
a aurului u fost instalată tu 4 săli necov 
respunzătoare, cari pe timpuri au ser
vit drept sală de mașini.

Sala unde te topește aurul es'.e iniei
pentru cele 3 cuptoare existente. Can
titatea mare de aur cc urmează ră tic
afinat, rămasa din timpul când alinarea
nu a funcționat, face ca în fie are zi 
două dintre cup'oare'e de topit M fie 
folosite. Aci munca se duce în rondij 
țiuni din cile mai grele, temperatura dirt 
sală ridicându-se până la Iu grade, cuj> 
loare'e degajând mult fum și mufe gaze. 
Pereții sunt Inegriți de fum. Persona
lul care lucrează aici trebue să treacă 
apoi în sala băilor de aur și argint [entra

Țărănimea își reconstruește satele
(Urmare din pag. I-a)

pământ cu carele ,60 mț T. piatră 
401 tare lemn de construcție, pre ■ 
stându se1 astfel un număr de 400

nkovici
Dar el merge și mai departe în ca

lomnia lui demnă de dispreț, declarând 
că 'Arso lovanovici ar fi avut., o ati
tudine proastă față de Uniunea Sovvie- 
lică. Grupul Tito știe foarto bine câț 
de mare și nemărginită este dragostea 
poporului iugoslav față de Uniunea So.- 
vietică- față de eroica ei armată. Și a- 
cum lansându-și născocirile lor ca'omnL 
oase ’și sălbatece, stăpânii lui Peko Dajț- 
cevici vor să speculeze acea tă dragoste 
a poporului U R.S.S., mascând prin u- 
ceastă speculație șarlatănea că trădarea lor 
față de cauza democrației și socia'ismur 
lui, trădarea lor față dc prietenia cu 
U R.S.S. și republicele populare democra
tice. Ce iezuitism desgustălor, ce șarla- 
tanie, ce cinism fără seamăn 1

Agenții lui Rankovici au asa inat mi
șelește pe lovano ici, tocmai pen rucă <J 
era un prieten devotat al Uniunii So
vietice, pentrucă el înțelegea și spunea 
cu curaj, că poziția naționa Ltă antiso? 
vielică a fracțiunii Ti o o duce in ace- 
laș lagăr cu imperialiștii. Tocmai de- 
aceea l-au asasinat pe Arso lovanovici, 
călăul Rankovici și lacheii lui.

Nu domnilor, cu astfel de procedee Jp 
trișori nu veți reuși să înselați popoa
rele Iugoslaviei, nu veți reuși să vă jus
tificați crima! Jocul vostru poli ic ne
cinstit s'ă tuțurora în fața ochilor. Ade 
vărații prieteni ai democrației și socia
lismului, știu cine ]-a omorît pe Arco 
lovanovici și dece l-au omorît.

Fracțiunii Tito nu-i vor aju a nîd Ug 
fel de manevre iezuite nici un fel de 
acrobații politice, nici iepresiuri;e în ma- 
ssă împotriva majori ații partidului co
munist iugoslav, nici, născocirile calom
nioase ale lacheilor călăului Rankovici 
împotriva fiilor ciqstițî ai Iugoslaviei. /

Se spune că există un singur om maj 
de disprețuit decât călăul; este lachei^ 
cjtfăului Un asemenea om1 este 
D^cevici. j

montarea catozilor în băi. Dn cauza de
gajărilor de gaze, ventilatoarele da ala 

băiloi funcționează continuu. Trecerea 
muncitorilor dela o secție tr.cllz.it* pini 
la 10 grade, la alta, unde mai mu|te ven
tilatoare sunt in stare de fuo ționare, 
poate fi dăunătoare sănătății lor.

De altfel întreaga instalație este ve
che și necorespunzăloare. Această secție 

ar trebui instalată într’o clădi ie specLaî 
construită, care să corp pundă cerința or ft 
care să garanteze desfășurarea mumii fa 
condițiuni din cele mai bune. ,

Organizațiile de Partid ți il idi a el* 
trebue să urmărească cu atenție acesta 
situații și ;ă ia măguri de îndreptare, pen- 
truca in aienienea locuri da muncă 
citori, sunt continuu expuși tmbolnă i il 
și stingheriți iu munca lor de;maă ctf 
elan pentru ridicarea și îmbunătăți.«a 
producție’.

V. gleji

zile muncă voluntară cu brațele 
Și I90 zile cu carele-

(Pentru lucrările technice, fa- 
restre uși și acoperiz, țărănime* 
acestei comune a adunat în mod 
benevol suma de 500 000 lei.

Voința prin care țărănimea mu* 
citoare din comuna Godinești a 
muncit la ridicarea noului loceă 
de școala ne oglindește nou4 
tiludine față dc muncă și față da 
binele obștesc al țărănimei mu* 
citoare.

Acelaș viu interes față de ridi - 
carea satului lor îl dovedește ță 
rănimea muncitore din comuna 
vecină Pogănești.

Prin muncă voluntară sătenii da 
aici au ridicat un nou> local de 
Școală rămânând să complectele 
doar sticlăria și materialul pe* - 
tru uși, ferestre .și sobe Și ajoi 
organizația dc Partid a font șt 
este motorul mobilizator în toa - 
te acțiunile aducătoare de pro
gres și bună stare a'țărănimii dia 
această comună.

Țărănimea muncitoare 
din comuna Bobâlna demască 

manevrele sabotoare ale 
moșierului Vlad

(Urmare din pag. l-a)

că în limp ce țărănimea muncitoare ia 

slrăduește muncind cu râvnă zi de zi 
pentru a-și îmbună ăți ni.el 1 de trai, 
dușmanii poporului mumilor, prin ol e- 
rile metode viclene, împiedică pe orioa 
cale desvollarea economiei țării noastre.

Nivelul ridicat al țărănimei munci oara 
din Bobâlna precum ți vigilența ei «h 
clasă, nu va permite acestui exjl» ator 
să lovească în interesele poporului munci
tor, demascându-1 fără cruțare de a -

Peko telc lui nedemne care le săvârșește îi 
, dauna poporului muncitor.



Intr'un discurs ținut la Dalias Texas

Henry Wallace a demascat legătura
dintreactuolacrizădiplomatică’' marile trusturiamericane

RECOLTA DE
In U. R. S. S-

UMBACAFOST
depășită cu I50°|o fată de anul trecut

NEW-YORK, 30 (Rador). — [>up4 cunv 
anur<t<l corespondentul ziarului New-York 
Timcs, Henri Wallace luând cuvântul li 
rina de 28 Septembrie la IJallas fn Texas, 
• coiidarrmst di» nou „ci’a diplomației” 
■meriesna ți a cerut să se faci cerce
tări asupra „paniciior periodice de răs- 
boiu”. Ir acest scop, el a propus ln- 
frinfarea unui „comitet compus din ame- 
riiani reprezentativi”.

El a demascat lejfi ura din re aciuata 
criză ți marile trusturi m înecară si 
pttstreze „fabuloasele profituri ale indus» 
triei de risboiu ți prețurile mari” țl 
eare sunt interesate în militarizarea A- 
■ericii.

Henri Wallace a acu/at din nou pc 

ministrul Apărării, Forresta], de a se alia 

tu serviciul companiilor petrolifere ama. 
ricane care au interese In Orientul Mij
locie. Declarând eă Farrestal are mâi
nile mânjite de petro), Henri Walhțe 
a continuat:

„Dacă vă gândiți puțin veți In elejt că 

Porrestal are mâinile păta e cu sângele 
bărbaților, femeilor și copi lor uci.l pen.

-   --f' ■■ — — 1 ■■ — — — - - — .

Popoarele se strâng sub steagul păci:
flPzNT. «I M. 14

rul reacțiunii și neofascismuluj.
Folosind un vast material docu 

mentar, A. I. Vlîșmsiki a dac la 
o parte cortina lăsând să se vada 
pe scena în lumină toate acțiuni 
le prin care im|perialismul și în 
primul rând Statele Unite vor să 
pregătească lin al trefjea răz
boiri mondial, tratate militare, bu 
gete grevate de cheltueli militare 
și înarmări, campanii de presăț, 
etc..

Fuși în fața inevitabilei crjze a 
propriului lor regim Imperialiștii 
îș; caută salvarea în ațâțarea po 
poarelor, în intețirea cursei înar 
mărilor,"în formarea de ;;blocari 
militare" Xncercarea de distruge 
re a O. N. U. prin jflagrarteîe ne 
socotiri ale deciziunilcxr acesteia, 
amestecul în problemele interne 
ale unor ,poțpoare ca Grecia, Chi
na, 'Indoneziay etc.. — arme cu 
care să poată pescui în apa tril 
bure a subjugării popoarelor.

Dar „bomba pacifică” — cum 
numește însăși ziarul francez so 
cial — dolarizat „Le Populaire” 
declarațiile lui A.. I. VdȘiia&kiJ— 
împrăștiind ceața minciunnilor cu 
care guvernele dolarului își as- 
« cunde criminalele lor manevre, 

Irucă au luptat pealru democrație 14 I 
Orientul Mijlociu Împotriva regilor ara’| 
ai petrolului care euat susținuți de Fo- 
rreslal și de oameni ca el”.

Greva funcționarilor municipali din Roma 
se afla în a 5-a zi

ROMA, 30, (Rador) — Greva Ituc- 
ționarilor ‘municipali se a'Iă In a diceq 
zi; țoale birourile insiituțiilor malaxate 
sunt de fapt paralizie.

Consiliul municipal a ic'ual să sa-

In India continuă represiunile împotriva 
Partidului Comunist

DELHI, 30 (Rador). In India 
continuă Yepresijunile Împotriva 
Partidului Comunist și organiza 
țiilor democratice. Guvernatorul 
militar indian din prjfncfpatul Hai

a arătat: „Iată cine pregătește 
războiul, — și iată cum!”

Demascarea făcută de A. I. 
Vâșinski a provocat neliniște gi 
consternare in râlndurile slujilor 
dolarului, pentrucă ea a dat ,în 
vileag mizerabilele și criminalele 
lor manevre.. Ea a arătat stadiul 
de Ișubrezenie al capitalismului 
ajuns în ultima sa fază de viață, 
imperialismul. Ea a arătat cum 
se dărâmă castelele ,lor de iluzii 
construite pe nisip, — cum po
poarele muncitoare din țările de 
sub stăpânirea dolarului sau a ță 
rilor ,;marshaJlizate’’ izbind pu
ternic ;în exploatatorii lor, se ridi 
ca la luptă pentru libertate și in 
dependență.. In Franța, în Italia 
Anglia, etc. și chiar America,; 
grevele capătă arr^ploare, iar uni
tatea populara de jluptă antiim- 
perialistă se întărește conținu,— 
întărind astfel celălalt lagăr al 
vieții politice, lagărul păcii și de 
mocrației In frunte cu Uniunea So 
vietică și țările (democrației po*pu 
lard .. •

Dovedind că U. R. S. $f este 
«u adevărat stegarul luptei peatru pa«« 

șefutl Qerrcgației sovietice a pro
pus Adunării Generale 3 O. NU 
U lui în numele guvertnil^ui țării

M o s < ° va, 30 (Rador). Du...
pa cum comunică Ministerul A 
griculturii din URSS, cantitatea 
de bumbac recoltata până la 25

tisfacă cererile greviștilor și a încercat 
să spargă greva cu ajutorul spArgătorilo* 
de grevă. Totuș aceste încercări nu ai 
dus până acum la aici ut rezultat.

derabat a ordonat interzicerea 
Partidului Comunist și a tuturor 
organizațiilor progresiste.. — Pe 
teritoriul principatului se desfă
șoară percheziții și arestări de co 
muniști și democrați.

sale — reducerea cu o treime, în 
timp țde un nn, a forțelor ;ar> 
mate și a armațnentejbr celor 
cinci mari puteri, £a și interzice 
rea armelor atomice, punând în 
acelaș timp probelma absolut ne 
cesară a stabilirii unui ojgani- 
nism internațional pentru - supra 
vegherea (aplicării aceștpfr țma- 
suri, în cadrul Consiliului de Se 
curitate.

Aceste propuneri — îmbrățișa 
te cu căldură de popoarele manei 
toare de pretutindeni au pus 
pe adqpții „planurilor” de tip 
Marshall în postura tde a declara 
deschis .dacă sunt .de partea păcii 
sau a războiului. Pentrucă nici o 
fraizeologie democratică nu va! 
putea forța adevărul că cine este 
pentru dezarmare, este pentru pa 
ce, iar cine este pentru înarmări 
îmbrățișează războiul.

In felul acesta popoarele vor 
înțelege mai bine cine vrea pa
cea și cine vrea războiul. vpr 
jti să se strângă și mai mtM't1 în 
jurul forțelor păcii, mereu în ere 
stere, vor ști >să se strângă ' * 
mai mult sub steagul ridicat de 
Uniunea Sovietică In Jupta pentru 
pace, ‘democrație fei iprogres.H

I. RU3NEAC

Septembrie a c.,' < pa>a
a fost odată și jurnal-. ma
re decât in aceeași peri^adlz a 
anului trecut.. Colhozurile din Az 
rbaidjan Și Armenia au * înde 
plinit 35 la sută, din planul d« 
recoltare a bumbacului.. 5’a < ul 
tivat în regiuni unde mu fetses» 
cultivat mai înainte de pdda in 

Cuban și Ucraina uru de an tnst 
semănate varietățile cu cr<-șt -rva 
rapidă create de selecționeri so
vietici. . ,

BULETIN
A'I’ENA, 30 (Radio). anun 

ță că forțele militare democrat* 
au pătruns Marți în Larisa until 
din 'princițpalele orașe- ale l')»esa 
liei.. iNumeroși cetățeni sau akt 
turat forțelor democrate care au 
curățit orașul de monarhofas< iști.

ATENA, 30 (Rador).. O gr< 
vă generală de averti^ne.m dn 
14 de ore a început țoV In «ursul 
zilei la Atena, Patqas( Lerissa și 
Volo, Această grevă cuprinde pe 
toți salariații dela uzinele de 
lectricitate, apă^ gaz și transț>or 
turi, bănci; preccum și pe func 
ționarii comerciali-i

Zilliacus a criticat vio
lent politica externă a 

guvernului Attlee
LONDRA 29 (Rador).. la 

tr’un discurs pronunțai /ii - 
liacus a criticai violen Jt pa - 
lirica externă a guvernului 
Attlee. '

El a cerut îmbunătățirea 
relațiilor cu URSS.

„Acordurile militare din - 
tre Anglia și Statele Uruite 
precum și tratatele Încheiat» 
In cadrul blocului occidental 
trebue să fie proclamate nu 
le și neavemite. Actuala pa 
lirică externă britanică —. a 
încheiat Zilliacus — au ca 
respunde intereselor poporu 
lui britanic.


