
.VJ.L1

Cum trebue să luptăm 
pentru îmbunătățirea 

calității cărbunilor noștri

In expunerea laciilă usupra Pla
nului du stal pe anul 1914, tovarășul 
Gh. Gh;orglilu-Dej, secretarul gene
ral al Partidului Muncitoresc Ru
mân, a arătat că sarcina noastră 
este nu iiuntal sa atingem șl să de
pășim acest plan Iii ce privește can
titatea produselor, dar să dăm in 
același timp Republlcel noastre Po
pulare produse de bună calitate.

Dacă in Valea Jiului so inrcgls- 
tează zilnic noul succese ale mun
citorilor șl tehnicienilor noștri in 
domeniul ridicării productivității 
muncii, nu putem lace o constatare 
tot atât de îmbucurătoare in ce pri
vește inibunătătlrea calității căr
bunilor extrași din mină.

Se știe că valoarea cărbunilor 
bru|i depinde de con|inutul de ce
nușa pe de o parte, lor pe de altă 
parte de proporția cărbunilor mă
runt! (dela u la 10 mm.) Ia|ă de căr
bunii mal mari de 10 mm.

Să examinăm mal intâlu problema 
conținutului de cenușe. In anul 1938, 
cărbunii bruți care se spălau la Pe- 
trila aveau in medie 26% cenușe; la 
mina Lupenl conținutul de cenușe 
era ceva mai ridicat insă nu ;le- 
pAșea prooo (a de 29 la au 6. SpAlAloriile 
noastre au lost construite pentru a 

spăla un cărbune cu cri mult , 
cenușe; dacă se depășește această 
lin ită separarea cărbuni or de sist 
nu se mai face corect șl cărbunii 
spălati conțin mal multă cenușe de
cât cea prescrisă Iar șisturile care 
se aruncă pe haldă confln o parte 
din cărbunii ce nu s’au putut.separa 
bine la spălătorie. Aceasta inseamnă 
că angajamentul nostru de a da Că
ilor Ferate și industriilor de bază 
din R. P. R. cărbuni de bună cali
tate nu poate fi îndeplinit.

Este adevărat că unele strate de 
cărbuni au infercalafii de steril și se 
prezintă din acest punct de vedere 
in condifiuni mai nefavorabile de
cât in alfi ani, insă aceasta nu jus
tifică depășirea conținutului de ce
nușe de peste 30% (uneori ajungând 
până la 35%) cu atât mai mult cu 
cât cifrele se referă la conținutul 
atediu de cenușe, deci inclusiv stra
iele mai curate, cu foarte putute 
Intercala ti i de steril.

Deaceea se impune ca in mină să 
se facă o alegere foarte atentă a 
sterilului din cărbune, in abataj, la 
crater șl la rolul de încărcare, ast
fel ca producția grupelor noastre să 
conțină cât mai mult cărbune șl cât 
■lai puțin șist. In această direcție 
trebuește să fie îndreptată a(en|ia 
muncitorilor și a technicienilor, a- 
ceștia din urmă având misiunea dî 
a ipstrui grupele de minieri asu
pra modului cum se face împușcarea 
intr'un abataj unde stratul are mult 
șist și apoi cum se face alegerea și 
depozitarea sterilului.

In ce privește conținutul de căr
buni mărunți, dela 0 la 10 mm. in 
afară de conditiunile de zăcământ, 
proporția de cărbuni mărunți crește 
cu cât se folosește mai mult explo

Dlelarii dela nioele „STRUNGUL1 hav 
toarnă o|el îo contul liinei Hârtie

BUCUREȘTI, 18 (Rador). 
Echipele de oțelari dela uzi
nele «Strungul» din Brașov au 
început dela data de 10 Fe
bruarie să dea oțel în contul 
junei Martie.

da I. PANAITLSCU 
lug. principul al 

Direcțiunii Minelor Petroșani 

zlbll. Duca se impușcă acolo unde 
cărbunele este sfărâmiclos sun daca 
se lolosesc cuntitatl exațteral de 
mari de explozibil, iu loc să se ob(lna 
desfacereu cărbunelui in bucăți, 
aceastu se fărâmițează șl ajungem 
astfel că mal mult de 60% este praf. 
Cărbunii sub 10 mm. au o vultmro 
mult scăzută, deourece iu focare 
sunt antrenat! de curentul de aer 
șl Ies pe coș lără să arda complect, 
ceace consfilue o pierdere. Pe 
de altă parte, la industriile rare 
folosesc cărbunii penf u 
gazogene cum este de exemplu Re
șița, pentru ca aceste gazogene să 
funcționeze normal este necesar să 
fie alimentate cu cărbuni bucăfl 
fără praf. „ZORI NOI" a publicat 
iu numărul din 9 Februarie a. c. 
scrisoarea tovarășilor dela OSM 
Reșl|a prin care se face un apel la 
muncitorii șl teclmlclenll din Valea 
Jiului să le furnizeze cantitatea de 
cărbuni prevăzută iii plan, adăugând 
însă că sortul 20-40 mm. destinat 
gazogenelor conține prea mult praf 
pe care uzinele Reșija nu-l poate 
folosi.

Fochiștll care lucrează Pa loco
motivele Căilor Ferate sunt in in- 
tecere pentru a realiza o cât mai 
mare economie de combusibll; folo
sirea rațională a cărbunilor la lo
comotive nu poate fi realizată dacă 
se foloseșe uii cărbune cu mult ste
ril care nu dă căldură șl impiedică 
arderea in focar sau cu mult praf 
din care o parte se pierde pe coș 
lără nici un lolos.

Desigur că peptru Îmbunătățirea 
calității produselor noastre este ne
cesară și contribuția inuncitorllor 
precum șl a technicienilor dela cele 
două Preparați!. Prlntr’o spălare 
mai atentă trebue să se evite orice 
greșală care strică calitatea cărbuni
lor spălati prin ridicarea proportei de 
cenușe datorită neglijentei in ma
nipularea aparatelor dela culoarele 
Rbeo.

Pe lângă aceasta, printr'o manipu
lare mai îngrijită a cărbunilor in 
preparați), evitând tot ce ar putea 
contribui la sfărâmarea cărbunilor, 
căderea dela înălțime mare, plugu
rile dela benzi etc. să se reducă cât 
niai mult degradarea cărbunilor șl 
în plus ciuruirea să se fncă căi mai 
conștiincios pentru a da industriilor 
noastre sorturi cât mai bine ciuruite. 
Din cauza neglijentei cu care se lu
crează uneori la Preparatie, se în
tâmplă că unele vagoane cu cărbuni 
conțin o calitate mult mai bună de
cât cea prescrisă, in schimb altele 
sunt încărcate cu produse de cali
tate Inferioară. Calitatea neuniformă 
a produselor livrate se poate evita, 
insă aceasta necesită o atenție deo
sebită, in special din partea techni
cienilor celor două Preparați!.

Pentru obținerea unul cărbune de 
o calitate cât mai bună, este nece
sară o deosebită grile și atentie 
precum și o colaborare cât mai per
fectă îalre muncitori și tehnicieni; 
numai astfel vom putea da un real 
sprijin economiei noastre, pentru 
făurirea socialismului.

Pentru luna Martie echipele 
de oțelari și-au luat angaja
mentul să dea douăzeci tone 
oțel în plus peste cantitatea 
prevăzută.

Duminică, 2 > Februarit

Proletari din toate țările uniți-vă
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Un nou tucees în lupta pentru 
productivității muncii în mJ

INTR'UN ABATAJ CAMERA DIN MINA 
PETRILA, A FOST EXPERIMENTAT 

SCOCUL OSCILANT „BLINDAT", 
conceput de tehnicianul Zippenfenig Samoilă. 
Cu ajutorul acestui scoc se pot realiza cu ușu

rință mari depășiri de normă
De câteva zile, în abatajul 

cameră din sectorul Ui al 
minei Petrila în care lucrează 
grupa tov. Văidean loan, a 
fost pus în funcțiune un nou 
scoc oscilant, „blindat ', prin 
a cărui utilizare se pot ob
ține depășiri zilnice de nor
mă de peste 15 °/0.

Acest scoc a fost conceput 
de tovarășul Zippenfenig Sa- 
moifă, șeful sectorului III al 
minei Petrila și construit în 
atelierul de grup al minei.

0 Importară hhrv-ațfe ta 
Atelierele CFR Simeria 

secția de vag. Triaj
De mulți ani de zile lipsa tot 

mai simțitoare a aparatelor de ri
dicat vagoane a constituit o pie
dică serioasă în calea realizării 
la timp a programului de muncă 
al secției de vagoane a Ateliere
lor CFR Simeria.

Pentru înlăturarea acestui nea- 
uns, tov. șef de atelier Gligor 
Iosif ți-a luat angajamentul să 
construiască după un sistem al 
său 2 vinciuri de ridicat vagoane. 
După o muncă perseverentă în 
ore libere, tov. Gligor Iosi f s'a 
achitat de angajamentul luat, în
tâmpinând alegerile sindicale cu 
vinciurile construite și puse în fo
losința grupelor de lăcătuși.

La proba ce li s'a făcut în fa
ța personalului technlc din a- 
ceastă secție, vinciurile au supor
tat și ridicat în bune condițiuni 
•âte o greutate de 23.000 kgr.

Vinciurile tov. Gligor Iosif 
pot fi transportate cu ușurință 
și lucrează cu ele un singur om.

Inovația aceasta pune capăt u- 
nui mare neajuns și în acelaș 
timp constitue un factor impor
tant în ridicarea producției și 
productivității muncii în secția 
de vagoane a Atelierelor CFR 
din Simeria.

Grigorovrci Zaharia
Coresp voi.

Citiți
în corpul ziarului 
Apelul Comitetului Exe
cutiv al Federației Sin
dicale Mondiale către 
toți muncitorii din lume 

suf> supravegherea subingine- 
rulai Baca Anton.

>n ce constă noutatea

Scocuf oscilant blindat, nu 
este o înlocuire a vechiului 
scoc oscilant, ci este o adău
gire, ocompfectarc jenioasă 
a acestuia’

Până acum, în abatajul 
cameră, scocuf oscifant era 
suspendat cu lanțuri de stâf- 
pit de armătură, fa o înălți
me de cca. 5o cm. deasupra 
vetrei abatajului. După îm
pușcarea ’outufuidec.irb <na, 
minierii aruncau cu fopata căr
bunele pe scocul oscilant, care 
prin mișcările lui alternative 
îl antrena spre crațer.

I- BRANEA

(Continuare In pag. lila)

IN INIMA MUNȚILOR,
STÂNJENAR11 MUNCESC CU AVÂNT...

O liniște tainică stăpânește pădurea îmbrăcată in mantia 
imaculată a iernii.

Dar, pe măsură ce urci din Câmpul lui Neag prin pădu
rile din Pârâul Strungului, auzul iți este atras de un sgomot 
ușor, apoi mai deslușit și tocmai acolo unde crezi că totul se 
reduce la o liniște profundă, sgomotul e mai intens: sunt 
stânjenarii.

Ecoul Planului de Stat a pătruns prin desișul pădu i i 
până la ei.

Cea mai mare parte din ei, nu s’au descurajat in fața 
sarcinilor mari ce le reveneau in cadrul programului de pro
ducție pentru îndeplinirea Planului.

Cunoșteau toate greutățile pe care le au de întâmpinat 
din cauza frigului și a zăpezii, dar știau că forța lor de 
muncă va fi în stare să înfrunte toate obstacolele iernii, pen
tru realizarea Planului.

Șî’n inima munților lucrul a pornit cu un nou avânt.
Pătrunși de importanța muncii lor, ei înțeleg, că dând 

lemn mai mult, cărbunarii vor scoate o cantitate mai mare de 
mangal și furnalul inalt dela uzina „ Victoria" Calan va fi 
din plin alimentat cu combustibil.

întrecerea socialistă a fost și aici — ca in toate ramurile 
de producție — forma pe care au adoptat-o pentru realizarea 
normelor.

Și rezultatele au fost îmbucurătoare.
Echipa tov. Drighici Iosif, a depășit norma cu 29,50 la 

sută, iar a lui Bota Ivan cu 21,30 la sută, îndeplinind la 27 
Ianuarie cota prevăzută pe întreaga lună.

Succesul lor a fost un stimulent atât pentru ei cât și 
pentru restul muncitorilor.

Unii însă mai puțin curajoși, mai puțin conștienți de în
semnătatea muncii lor, n'au luat parte la întreceri. Acum, to
varășii fruntași și-au luat angajamentul să-i antreneze și pe 
aceștia în muncă pentruca împreună, lupta lor să fie mai 
rodnică asigurându-se .astfel îndeplinirea prevederile Planului.

Cronica filmului

CRAVATA ROȘIE"
Cinrma ,,0acia‘' Pciroștni

Zilele aceslea rulează pe ecranul 
cinematografului din I realitate fil
mul .Cravata roșie", pe iculă care 
depășește cadrrle unui simplu motiv 
de dislrac|ie prin profundele și 
molii lele prob'eme p- care le pune 
inlr’o formă de in-ll nivel artis ic.

Dela inceoul trebue insă arătată 
structurala deosebire dintre felul 
In care cinrmatografia apuseană 
prezenta copii și noua linie pe 
care a imprimat o vizi nea regno- 
ralâ sovietică. jo> ului micilor a< lori

Cultiv |i in spiritul vedetismului, 
copii 
sau 
eroii
— nu
lele fiind și a ulei sa fie reduchb li 
la un om in miniatură. Și tocmai 
prin acea-ta filmul - - lipsit de 
valoarea pe rare i ar fi dal-o o 
tratare realistă — d brăca copiii 
tocmai de - cea ce aveau ei esen|ial, 
lă-ând să se vadu inei doar fe- 
Tireiu .-.Mă, .amps sau 
de mâine, nu realitatea 
tradevăr copilul

Dimpotrivă, structurat
educa|iei pe care tinerii sovietici 

m. i. m.

(Continuare în pag. 111-a)

actori ca Shirley temple 
Mikey Rocney dc pildă — 
(rinelor de copii din trecut 
Lccau decât să mile vede-

gang-fcral
care e tn- «V
pe ideea
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Curățirea pomilor - sarcină 
imediată a proprietarilor de 

livezi

In urma reorganizării sfaturilor

Căminele culturale din sate’e Văii Jiului, devin tot mai active
In urma reorganizării sfatu

rilor căminelor culturale din 
satele Văii—Jiului, activitatea 
acestora în direcția ridicării 
nivelului cultural și politic al 
țărănimii muncitoare a început 
să capete viață. Înlocuirea 
din coaducerca căminelor a 
acelor elemente care nu aveau 
nimic coinu.1 cu țăranii săraci, 
a prilejuit celor cinstiți și de
votați oamenilor muncii dela 
sate să conducă și să întă
rească aceste prețioase isvoare 
de cultură și lumină.

Dacă în urmă cu câteva 
luni căminele culturale erau 
aproape inexistente în această 
regiune iar participarea țăra
nilor la rarele manifestații cul
turale era foarte redusă, as
tăzi ele au devenit active, ță
rănimea muncitoare având largi 
posibilități de îmbogățite a 
cunoștințelor sale prin parti
ciparea tot mai mare la ma
nifestările organizate de că
mine.

Așa de pildă, căminul cul
tural din comuna Bouțarul» 
Superior, având la conducere 
elemente muncitoare a devenit 
un isvor de lumină și cultură 
pentru țărănimea muncitoare 
din localitate și satele înveci
nate. Organizația de bază din 
această comună sprijină și în- 
drumează căminul în munca

Volumul apărut în Editura P.M.R. 
sub titlul „Cri ica programului dela 
Gotha”, conține o lucrare a lui 
Karl Marx scrisă în 1875 și îndrep
tată împotriva grosolanelor greșeli 
oportuniste, în chestiunile principia
le, cuprinse în programul de unifi
care a celor două partide munci
torești exis.ente atunci în Germania. 
Acestea erau, partidul eisenachian, 
condus de Liebknecht și Bebel și 
partidul Lassallian, condus de Hasen- 
clever, Hasseilman și Tocke In a- 
fara criticei necruțătoare făcută dog
melor lassalliene, formulărilor opor
tuniste de compromis, precum șl 
credințelor conformiste în Statul ca
pitalist, expuse în proiectul de pro
gram, Marx își desvoltă în această 
lucrare concepțiile sale în chestiu
nile de importanță principial, ela
borează teoria celor două faze ale 
comunismului și schițează bazele tco 
petice ale dictaturii proletariatului.

Volumul mai cuprinde, în afara 
criticii propriu zise, comentariile și 
tezele cu care Lenin și Stalin, ba
zați pe experiența construirii socia
lismului, au desvollat și îmbogățit 
teoria marxistă, referitoare la aceste 
probleme.

Schimbul de scrisori dintre En- 
gets și unii conducători ai mișcării 
muncitorești germane .scoate la i- 
veală modul în care conducătorii so-, 
cial-democrați germani. anticipând 
metode folosite adesea de urmașii 
ideologiei lor oportuniste. — la
buriștii și social-democrații de dreap 
O — au căutat să ascundă propriu
lui lor partid și opiniei publice cri
tica lui Marx, care arăta clar că sub 
masca de program al unui parliil 
muncitoresc, se ascunde de fapt un 
program oportunist burghez, menit 
să fie pe placul lui Bismarck. 

de zi cu zi. Echipa culturală 
a căminului formată din tineri 
țărani muncitori, se deplasează 
pe teren, în fiecare săptămână 
— Duminica — organizând 
serbări, șezători și feslivaluri 
artistice. La căminul cultural 
din comuna Bouțari țăranii 
muncitori se adună în fiecare 
seară pentru a face citirea 
ziarelor în colectiv.

Cu acelaș entuziasm își 
desfășoară activitatea și că
minul cultural din comuna Pui. 
Aici echipa culturală organi
zează serbări în cadrul curara 
se fac diferite expuneri cu pri
vire la felul cum trebue să 
muncească țăranii pentru spo
rirea recoltelor lor.

Pentru a câștiga cât mai 
multe cunoștințe și pentru a 
face schimb de experiență în 
muncă, echipele culturale din 
satele Văii-Jiului se deplasează 
săptămânal pe teren. De exem
plu, săptămâna trecută echipa 
culturală din comuna Pui s'a 
deplasat la Sarmisegetuza un
de a executat un frumos pro
gram artistic. Duminica viitoa
re, echipa culturală din Bou
țari se deplasesză în Pui. S'a 
mai programat să facă schimb 
de experiență următoarele e- 
chipe culturale : Sarmisegetuza 
cu Rechitova, Peșteana cu 
Ostrovul Mare, Poeniși Streiu.

H. MX: Critica programului dela Gotha
Editura P. M. R. pag. 200 - lei 80

Făcând analiza legii de a-amă a 
lui Lassalle și a caracterului neclar, 
general și neștiințific al formulării 
din proiect, potrivi căreia muncitorii 
trebue să primească „rezultatul in
tegral, deplin, al muncii lor’* 1, Marx 
analizează în med științific modul 
de distribuire a bunurilor în socie
tatea socialistă, stabilind două faze 
în trecerea dela capitalism la co
munism.

îngrădirea putinței de jaf și ex
ploatare a chiaburilor trebue să 
stea ca sarcină permanentă in fața 
grupelor sindicale dela safe, mobi-
I zale de organizațile de Partid. 
Țărănimea săracă luptă și trebue 
să se strângă in jurul sindicalului 
agricol Faptele nedemne săvârșite 
de exploatatorii dela țară sunt scoa
se la iveală zilnic.

In comuna Reia, de pildă, chia
burul Ungur Alion a fost obligat 
de grupul sindical din localitate, 
să cumpere angajatului său o pe
reche de pantaloni, bocanci și un 
palton — efecte cue trebuia să 
le dea angajatului pentru timpul 
cât a stat la el Tot cu ajutorul 
sindicatului agricol muncitorul Pascu

respunde ca formă de stat dictatura 
revoluționară a proletariatului A- 
lunci când proletariatul devine clasă 
dominantă, p.u erea statului este fo
losită pentru reprimarea adversarilor, 
pentru a aduce un șir de îngrădiri 
libertății asupritorilor, și a asigura 
construirea unei societăți fără exploa 
tarea omului de către om.

In sfârșit. în orânduirea comu
nista, atunci când sccret.itea va pu
tea înfăptui principiul „dela f ecare 
după capacităii e sale, fie.ăruia după 
nevoile sale” in acel sladiu când vor 
dispare ultimele contradicții n anta
goniste existente in orânduirea so
cialistă. când va dispare diferența 
dintre sat și oraș, dintre munca in
telectuală și cea manuală, abia a- 
lunci statul devine inutil, nefiilnd 
cine să fie reprimat — în înțelesul 
de clasă — și va dispare treptat

Capilo’e'.e: Lenin despre „Criti
ca programului dela Gotha” și 
„Stalin despre dic’atura proletaria
tului, despre socialism și comu
nism despre căile de desvoltare rle 
Statelor în socialism și comunism” 
cuprinse în volum, sunt contribuția 
marilor continuatori ai lui Marx și 
Enge's la problemele fundamentale 
expuse în volum.

Lenin și Stalin au desvoltat tezele 
lui Marx asupra dictaturii proleta
riatului „Dictatura proletariatului 
nu este o schimbare de guvern, ci 
un stat nou, cu noi organe ale pu
teri?. la centru cât șă
în trovîncSe, este statul proletaria

In prima fază spune Marx, „drep
tul producătorilor este proporțional 
cu munca furnizată de ei; ...unitatea 
de măsură întrebuințată, munca, 
este ega’â”.

Fiecare muncilor va primi deci o 
cantitate de produse, sau un sala
riu. în raport direct cu cantitatea 
de muncă depusă.

Aceste diferențe ce se mențin în 
societatea socialistă, nu sunt bazate 
pe exploatarea omului de către om, 
ci pe pregătirea și capacitatea in
dividuală. precum și pe elanul în 
muncă. Deaceea, această inegalitate 
este constructivă, căci stimulează do
rința de perfecționare a individului.

Această teorie, enunțată de Marx. 
și susținută de Lenin. potrivit căreia 
deosebirea dintre munca necalificată 
și calificată se va menține și în 
orânduirea socialistă și va dispare 
numai în orânduirea comunistă, a 
fost desvoltată de tovarășul Stalin, 
care, combătând pe nivelatori, a a- 
plicat în Uniunea Sovietică principiul 
socialist al salarizării după cantita- 

mUncii depuse. Acest

Prin deplas irea echipelor cul
turale și a conducerilor lor, 
pentru >clanib de experiență 
în muncă, activitatea acestora 
se va îmbunătăți în mod sim
țitor- Lin cămin cultural care 
are slăbiciuni în muncă va în
văța dela căminul bine orga
nizat, acesta putând trage în
vățăminte din lipsurile și slă
biciunile celuilalt.

CAmlnul cultural 
din cor una Berthelot 

trebuie sâ ș< intensifice 
munca

Dacă majoritatea căminelor 
culturale din Valea Jiului au 
devenit active, nu acelaș lucru 
se poate sp me despre Cămi
nul Cultural din comuna Ber
thelot, plasa Hațeg.

Deși căminul are local spa
țios și bine amenajat, totuși 
activitatea sa lasă de dorit. Și 
nu e de mirare acest fapt. 
La conducerea căminului se 
găsesc încă elemente dușmă
noase țărănimii muncitoare, care 
împiedică participarea oameni- 
lot cinstiți Și îngreunează des» 
voltarea căminului. Organiza|ia 
de bază P. M. R. din comuna 
Berthelot trebue să muncească 
și în această direcție. In con»

(Continuare în pag. IlLa)

sistem, care a permis o îmbinare a 
interesului individual cu Cil gene
ral. a contribuit în bună măsură la 
obținerea minimalelor rezultate ale 
planurilor cincinale sovietice.

Trecând la aplicarea primului plan 
economic, Repub ica noastră a a- 
doplat acelaș principiu socialist al 
salarizării dii| - cantitatea și cali
tatea muncii depuse, principiu pe 
cate fundamentările dascălilor mar
xismului și experiența Uniunii So
vietice. îl arată a fi singurul just, 
în prima fază a desvoltării comunis
mului

Analizând punctul din programul 
dela Gotha care enunță că „clasa1 
muncitoare acționează pentru elibe
rarea ei mai întâi în cadrul ac
tualului stat naționalși formulă
rile în legătură cu crearea „Statului! 
liber’’, Marx subliniază corelația din 
tre orânduirea socială și structura 
politică și absurdi.a ea împerecherii 
cuvintelor „stat” și ,,libertate” .

Arătând caracterul real al „liber
tăților” clasei muncitoare în demo
crații e capitaliste, Marx spune: „AJ 
supriții sunt lăsați să hotărască o- 
dată la câțiva ani. care anume din 
reprezentanții clasei asupritoare îi 
vor reprezenta și îi vor oprima în 
parlament”.

Slatul polițist al orânduirii capi
taliste, garantează exploatarea cel ar 
mulți de către o minoritate infimă 
Intre societatea capitalistă și cea 
comunistă se află perioada prefacerii 
revoluționare a uneia în cealaltă. 
Acestei perioade de tranziție îi co

Ne aflăm la mijlocul lunci Febru
arie. Este timpul când acțiunea 
pentru curățirea pomilor trebue să 
fie în loiu.

In jude(ul nostru, așezat într’o re
giune deluroasă, cu o pomicultură 
desvoltată, muncile pentru curățirea 
pomilor, au început încă din luna 
trecută și se desfășoară cu inten
sitate

In plasa Orăștie pănă în prezent 
s’au curățit 35.837 pomi. Ocolul 
Agricol de aici desfășoară o stă
ruitoare muncă de lămurire pe teren 
Agenții agricoli din plasă, merg 
din gospodărie in gospodărie și 
lămuresc țăranii penliu ce e bine 
și e nevoe să-și cură|e livezile.

Chiaburi obligați de sindicatul 
agricol să plătească drepturile 

angajaților

Și în plasa Hațeg curățirea po
milor este o preocupare a pomi cul- 
torilor. Dar aici. Ocolul Agricol 
trebue să-și intensifice munca

La Hațeg incă nu se cunoo-te e- 
fecliv câți pomi s au curățit și câți 
mai sunt de cu ățit

Curățirea pomilor de primăvară 
aduce foloase însemnate

De aceia, acum, cănd timpul 
este favorabil trrhue să-l folosim. 
Proprietarii de li-ci, au datoria 
de a pune în prac.ică sfaturile or
ganelor tehnire, de a curați și în
griji pomii lor căi mai bine. Ță
ranii săraci, la rândul I- r au da
toria de a veghea ra nici o livadă 
să nu rămâră necu-ălită.

'>

Iustin și-a primit drepturile ce i se 
cuveneau dela chiaburul Re'idea 
La seu din comuna Ostrov

Chiaburul Pescu Gheorghe din 
comuna Luncani a fost ob igal de 
sindical să plate scă aug jafului 
său Negoescu Pavtl suma de 2000 
lei și să cumpe e îmbrăcăminte 
așa cum prevede c.r.tractul tăcut 
între el și angajat.

Lupta împotriva chiaburilor și 
foștilor moșieri rămășițe capitaliste 
dela sale, trebue continuată și cu 
mai multă tărie. Sindicalul agri
col are ca sarcină să lă nurească 
țărănimea săracă, să o strângă in 
jurul lui și să lupte pentru reven
dicările drepturilor țărănimii mun
citoare.

tului, care ia naștere p. darâmatu- 
ri'e vechiului stat ale statului bur
gheziei” zice tovarășul StJla.

Pe linia ace-tor primi,ii Repu- 
bk a noastră populara, j-entru a pu-« 
tea îndeplini sarcinile ce revin dic
taturii pro'elariatului a pă t Ia 
sfărâmarea vechiului aparat de slab 
și la crearea unor noi organe ale pu
terii de stat, corespunzătoare noii o- 
rânduirii socia e.

Consiliile Populare ca organe lo, 
ca e și Marca Adunare Nați nala. ca 
organ suprem al puterii de Stal r a_ 
lizeaza cea mai democratic, formă 
de guvernare înlr’un stit care tre
bue sâ lupte cu hotarire împotriva 
exploatatorilor.

In legătură cu dictatura pri-.leta- 
rialului Lenin analizează pr bl.ma 
alianței dintre proletariat și masselc 
muncitoare ale țărănimii, alianță în 
care proletariatul are rolul de con
ducător.

Problema dispariției treptate a 
Statului în Orânduirea comunistă 
este desvoltată de tovarășul Stalin 
care o condiționează de lichidarea 
încercuirii capitaliste.

Analizând modul în care Lenin ți 
Stalin au desvoltat tezele marxiste, 
se vede clar că marxismul nu este 
o dogmă desprinsa de realitate, ci 
o leorie vie. îmb’gățită de expe
riență.

In epoca de adânci prefaceri re
voluționare prin care trece Reptu- 
blica noastră, cunoașterea și apro
fundarea tezelor marxist-leninist-sta- 
liniste expuse în „Critica programu
lui de a Gotha” constitue un ajutor 
prețios de care oamenii muncii tre
bue să țină seama, pentru justa în
țelegere și îndeplinire a sarcinilor 
ce le stau în față.
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Un nou succes în lupta pentru mă- Guvernul iugoslav poartă întreaga râs- 
nrea productivității muncii în mină pundere pentru faptul câ nu face parte din

CoQsiliul de Asistenta Economică Mutuală
In ziua de 1 Februarie 1949, Ministerul Afacerilor Externe al 

R F. P. Iugoslavia a remis Ambasadei R P. R. din Belgrad o notă 
a Guvernului iugoslav, în legătură cu consfâiuirea din Ianuarie 1949 
a reprezentanților Bulgariei, Ceholo zaciei, Poloniei, României, Un
gariei și U. R. S. S. și cu înființarea Consiliului de Asistență Eco
nomică Mutuală.

La 16 Februarie a. c-, Ambasadorul R. P. R la Belgrad, a 
transmis Ministerului Afacerilor Externe al R. F. P. Iugoslavia ră
spunsul Guvernului român la nota Guvernului iugoslav.

(Urmare din pag 1-1)

Scoculoscilant blindat pro
priu zis, are o lungime de 
cca. 3,5o m. și este așezat 
pe vatra abatajului. Partea 
mobilă, care alternează, este 
cuplată cu vechiul scoc os* 
cilant, formând astfel un sin
gur corp, cu un cap blindat. 
Blindajul este făcut din tablă 
de oțelgroasă de cca. 6 mm, 
care apără scocul oscilant, 
ce alunecă pe bile în partea 
interioară a blindajului. Su
prafața de aderență cu căr
bunele scocului este limitată 
aeblindaj, pentrucă chiar sub 
presiunea blindajului să poată 
funcționa.

Cum se lucrează cu noul 
scoc oscilant

După ce frontul de căr
bune a fost netezit și găurit 
pentru împușcare, capul blin
dat al scocului oscilant este 
lungit până la frontul de căr
bune. Apoi, artificierul în
carcă găurile cu explosiv și 
ie dă foc. Prin împușcare, 
cărbunele cade pe capul blin
dat al scocului oscilant, care 

fiind pus în funcțiune odată 
cu împușcarea, transportă 
fără nici-o muncă din j artea 
minerilor, -f<Fir, din întreaga 
cantitate de cărbune escavat. 
3oja din restul de cărbune 
este tras cu sapa pe scoc, 
cea ce necesită un efort mult 
mai mic decât (opătarea, ră
mânând pentru lopătare la o 
Înălțime de 25 cm. doar 3of. 
Pentru evacuarea din abataj 
a întregii cantități de căr
bune împușcat, cu ajutorul 
crațerului cu cap blindat, 
eforturile minerilor sunt re
duse la mai puțin de jumă
tate față, de evacuarea cu 
scocul oscilant obișnuit.

Alte avantagii aP noului 
scoc oscilant

Deoarece scocul oscilant 
cu capul blindat transportă 
cărbunele din abataj imediat 
după împușcare, timpul care 
până acum eta pierdut în 
așteptarea evacuării fumului 
provocat de explosivi e câș
tigat.

In afară de aceasta, mai 
prezintă și alte avantagii.

Până acum, un abataj ca
meră era exploatat complect 
în timp de 15 cile. Prin în
trebuințarea noului scoc os
cilant, fără să se depună e- 

forturi mai mari, norma poate 
fi depășită cu celpuțin 100°/^. 
reducându-se astfeltirnpui de 
exploatare al aDatajului la 
numai 5° 6 -ile. Tiind exploa
tat într’un timp mat scurt, 
rocile de deasupra abatajului 
n’au timp să se așeze pentru 
a apăsa cu întreaga lor greu
tate pe stâlpii de armătură, 
putându-se ast ei realiza e- 
conomii de material lemnos. 
Pe lângă aceasta, se reali
zează economii de timp, care 
era necesar pentru transpor
tarea lemnului în abataj și 
pentru fixarea stâlpilor de 
armare, timp care poate fi 
întrebuințat pentru lucrări 

productive.

Ce perspective prezinți 
noal scoc oscilant

Prin utilizarea lui, scocul 
oscilant blindat va aduce mari 
îmbunătățiri în exploatarea a- 
batajelor cameră am minele 
Văii fiului. De o construc
ție simplă și robustă, poate 
fi folosit în orice abataj ca
meră, în care sunt întrebuin
țate scocuri oscilante simple.

Dacă în primele zile de 
întrebuințare a noului scoc 
norma a putut fi depășită 
ușor cu peste loof. in vi
itor depășirile de normă vor 
putea fi mult mai mari.

In timpul când scocul tran
sportă cărbunele fără să fie 
nevoie de lopătare, minerii 
să execute o bună parte din 
lucrările neproductive. Adică 
în timpul cât fumul e evacuat 
din abataj, muierii să trans
porte în preabataj lemnul 
pentru armare. După evacua
rea fumului, minerii tăietori 
să oblească frontul de căr
bune pentru a doua pușcare 
iar ceilalți să lopăteze. După 
ce se face armarea, doi mi
nerii să prelung cască scocul 
oscilant in măsura înaintării 

frontului de cărbune, iar cei
lalți să dea găurile pentru 
împușcare, precum și alte lu
crări de pregătire.

In felul acesta timpul de 
lucru va putea fi întrebuin
țat din plin, putând să se 
realizeze — asa cum au ară
tat mai mulți tehnicieni și 
mineri — depășiri de normă 
de cca- 3oof.

Acsffel, prin înzestrarea a- 
batajelor cameră cu scocuri 
oscilante blindate minerii din 
Valea fiului vor putea da 
țării mai mult cărbune în 
cadrul Planului. Iar prin ino
varea acestui scoc tov. Zipp- 
enfenig, technician dela mina 
Petrila, a dat un exemplu 
elocvent, de felul cum trebue 
să se preocupe fiecare techni
cian de îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, de ridica
rea productivității muncii în 
mină. 1. BRANEA

in întrecere între ele

Echipele de turnători dela A. C P au terminat 
o comandă cu 9 zile înainte de termen 

gajamentul dc a Ic termina 
înainte de termen.

Muncind pe bază de întrec 
cere între ele, organizându-și 
munca mai bine și având spri=> 
jinul topitorilor dela cubilou, 
turnătorii au terminat această 
lucrare cu 9 zile înainte de 
termen.

Primind o comandă urgentă 
pentru turnarea unei cantități 
de 600 șasiuri necesare pen= 
tru modelarea pieselor dela in- 
stalații de apă si aer, echipele 
de turnători dela Atelierele 
Centrale Petroșani, conduse 
de tov. Kristaly Ludovic, Fi- 
scher Ioan, Butaru Ioan și 
Dane Andrei, și-au luat an-_________ ____ __ —---- _------- --------

Căminele culturale din satele Văii Jiu ui, 
devin fot mai active

(Urmare din pag. Il-a

ducerea căminului cultural tre- 
buesc recrutați oameni cinstiți, 
muncitori din sânul țărănimii 
sărace.

Căminele culturale dela sate- 
îndrumate și sprijinite de orga
nizațiile de bază PMR, trebue 
să devină focarul de lumină 
pentru țăranii muncitori. De 
aceia, țărănimea muncitoare 
trebue să participe, să=și dea 
toi interesul pentru desvoltarea

I

.Guvernul Republicii Populare 
Române — arată răspunsul gu
vernului român — constată că 
Guvernul iugoslav prezintă mrr'un 
mod cu totul fals situația existentă 
între Uniunea Sovietică, țările demo
crațiilor populare și Iugoslavia, 
urmărind să ascundă în fața popo
rului iugoslav politica sa de duș 
mânie față de llaiunea Sovietică șl 
țările de democrație populară. 
Guvernul iugoslav nu este îndre
ptățit să invoce tratatele de priete
nie sus menționate, pentrucă el 
este acela care — prin actele sale 
dușmănoase și șovine — le vio
lează

Guvernul iugoslav a călcat și 
calcă in mod bru'al tratatul de 
prietenie încheiat cu Republica 
Populară Română Din ordinul 
autorităților iugos ave s'a tras in 
grăniceri români și in locuitori din 
zona de frontieră, agenți iugoslavi 
violează frontiera română, dedân» 
du-se la acte de spionaj,- Guver
nul iugoslav dă adăpost fasciștilor 
români cari se refugiază în Iu
goslavia - și uneltește impotriva 
regimului de democrație populară 
din România

Spulberând insinuarea guvernu
lui iugoslav, că principiul egalității 
de drepturi ar fi fost introdus în 
relațiile dintre țările participante 
la consfătuirea dela Moscova, a- 
bia la înființarea Consiliului de 
Asistență Economică Mutuală, 
răspunsul Guvernului român con
tinuă :

.Principiul pe care s'a întemeiat 
Consiliul de Asistență Economică 
Mutuală este acelaș care a stat 
totdeauna la baza politicii de co
laborare între 'Uniunea Sovietică 
și țările democrațiilor populare»

și activizarea căminelor culturale.
In șezători, ședințe și serbări 

din cadrul căminelor trebue să 
se facă educație oamenilor 
muncii dela sate, să li se arate 
metodele de muncă mai ușo
are pentru prelucrarea pămân
tului. Să se popularizeze munca 
colhoznicilor sovietici, pentrucă 
bogata experiență a acestora 
să contribue la desvoltarea 
agriculturii noastre. 

principiul deplinei egalități în dre
pturi.

Acest principiu, precum și aju
torul dat de Uniunea Sovietică 
țărilor prietene au dus și duc la 
asigurarea independenței și suve
ranității lor și la desvoltarea lor 
politică, economică șl cui urală.

Plin politica so de dușmănie îm
potriva Unuinii Sovietice și ținlor 
de democrație populară. Guvernul 
jug<.slav este acela care poartă 
întreaga răspundere pentru faptul 
că nu particip., la colaborarea 
ecom mică, de felul aceleia prevă
zute în cadrul Consiliutuî de Asis
tență Economică Mutuală.

Guvernul român consideră câ 
este de dorit ci R publica Popu
lară Federativă Jugoilnvă să facă 
parte din Consiliul de Asistență 
Economică 
țară prosperă, 
pendentă

Dar aceasli 
sul guvernului 
poate realiza decât dacă guvernul 
jugoslav renunță la politica anti- 
sovielică și șovină și revine la po
litica de prietenie față de Uniunea 
Sovietică și țările de democrație 
populară.

.Mutuală și să fie o 
puternică și inde-

— încheie răspun- 
român — nu se

CRONiCA FILMULUI

„CRAVATA ROȘIE"
(Cinema „Dacîa“ Petroșeni)

(Urmare din pag. I-a)

o primesc in cadrul organizație 
de pioneri și in familie, scenariul 
filmului .Cravata roșie" prilejueșle 
perindarea in fa|a spectatorilor a 
o serie de copii cărora le dă po. 

sibilitatea de a se manifesta șj 
acfiona — fără artificii care i ar 
denatura — in plină libertate.

Obiectivul operatorului insă, ur
mând linia generală de joc. insistă 
asupra ceea ce e esen|ial, asupra 
luptei dintre bine și rău. asupra a 
ceea ce e nou și în desvoltare.

Capriciosul și aliniatul Vania, cu 
ajutorul prietenului său. a certei 
părintești a tatălui său — membru 
de partid care aici capătă un rol 
de simbol — și prin critica adusă 
de către organizație care totodată 
a știut să i stimuleze cabtăți'e. reu
șește să devină un bun pioner, 
care-și îndeplinește cu succes sar
cinile. Devine un pioner care pă
truns de măreția momentului in care 
e reprimit in organizație, sărută 
cu sfințenie cravata roșie — păr
ticică din gloriosul drapel roșu.

In tot filmul copiii par oarecum 
maturi in concepții. Și nu e vorba 
de o maturitate aparent împrumu
tată prin imitarea vârstnicilor, imi
tare redusă la aspecte formale, 
așa cum o găsim in filmele ameri
cane de pildă.

Copii din .Cravată roșie" gân
desc și acționează matur fiindcă 

Consfătuirea 
medicilor dela 

Asigurările Soci
ale din Valea Jiului

Mărfi, 15 Februarie a avut 
loc la Petroșeni consfătuirea 
medicilor dela Asigurările so
ciale din Valea Jiului, in care 
4 'au prelucrat sarcinile ce imn 
medicilor in cadrul Planului de 
Stat, analizându-se fe ul in care 
ele au fost duse la indepltntre 
in luna precedentă.

Din rapoartele prezentate Co
misiei de prelucrare ți aplica
rea planului s'au constatat ur
mătoarele .-

în luna trecută medicii și-fu 
îndeplinit in parte sarcinile, 
efectuând inspecții la centri.- 
de lapte, la școlile pri nare; s -. i 
executat analize de sânge, s’a i 
finul o serie de conferinfe cu 
caracter medical, au fost vizi
tați la domiciliu bolnavii, efec- 
tuându-se deparazitări, radiosco- 
pii și o serie de inspecții la 
cârciume, prăvălii, piefe, băi 
populare, eic.

Comisia de aplicarea Planu
lui și-a luat angajamentul să 
asigure aprovizionarea cu me
dicamente, cerând medicilor să 
intensifice lupta pentru preve
nirea bolilor sociale și pentru 
ridicarea necontenită a nivelu
lui sanitar.

In incheere, s'a arătat rolul 
important ce revine medicilor în 
cadrul Planului de Stat, precum 
și importanta coltului sanitar, 
care in întreprinderi trebue să 
ocupe u« loc de frunte, alături 
de gazetele de perete.

trâesc înlr'un mediu social nou 
care și-a pus pecetea pe gândirea 
lor tocmai fiindcă le-a dat posi- 
bi itatea să gândească, să fie pătrunși 
de faptul că fac parte dinlr'an o - 
ganism in care fiecare e prețuit și 
are un rol bine determinat și im
portant Sunt pionieri fiindcă sunt 
nevârstnici dar timpul ii va face să 
devină comsomoiiști și apoi memb i 
de partid, oameni cari să-și pună 
toată fo'ța lor creatoare in slujba 
poporului Și aceasta le maturizea
ză gândirea fără a-i diforma Le 
lărgește perspectivele de vederi fără 
să diformeze ceeace-i caracte is ic 
psihologiei copilului Deaceea. Șj'- 
ca de exemplu, nare nimic artificial 
când se gândește serios la viitor și 
vrea să devină doctor care să 
vindece toți bolnavii, n’are nimic 
artificial când iși critică tovarășul 
care a greșit

Dela replici de felul : .Organi
zația noastră nu e pentru a vinde 
bilele de teatru*, până la crit.cile 
constructive ce stau la baza priete
niei capiilor, lotul vine să marche
ze noua concepție de viață a co
pilului sovietic și să semnaleze 
însăși existența unei asem-nea 
concepții

Filmul rulează pe ecranele n a- 
stre într’un moment care-l face să 
devină de primă actualitate —in 
pragul înfăptuirii organizației de 
pionieri în țara noastră. Vizionarea 
lui nu va face decât să îmbogsței- 
scă în învățăminte pe tinerii no tri, 
să-i facă mai pătrunși de însemnă
tatea misiunii lor și totodată să 
vadă perspectivele ce le stau înainte.

m. i ni.



4 ZORI NQ1

** EVE NIM E N T E L E ZILE Li
Gravitatea crizei cauzată de prăbuș'rea 
cursului materiiler prime

In urma dezastruoasei scăderi a cursorilor pe piața americană
I rumân a cerut din nou Congresului 
sporirea impozitelor și puteri excepționale

fiPELIIL [0MITET010I Emilii» 
al Federației Sindicale Mondiale 
către toți muncitorii din lume

NEW.yORK, 17 <Rador>. - 
Scăderea dezastruoasă a cursuri
lor pe piață americană face obiec
tul unor ample comentarii din par
tea publicației «Agence Econo- 
mique et Financiere*. Ziarul 
arată, că în Wall'Street cursurile 
celor mai importante valori au 
înregistrai Luni cele mai coborîte 
niveluri atinse de mult timp. Re
percusiunile acestei situații grave 
nu au întârziat să se producă: 
după cum anunță »Agence Eco- 
nomique ct Financiere«, «gravi
tatea crizei cauzată de prăbușirea 
cursului materiilor prime în Sta 
lele LInite este dovedită prin fa. 
ptul, că administrația statului a 
a Iresat un apel Corgresi'lui c~. 
r nd puteri i-xcef ț o'iale. Co g.e- 
sul fiind aviiizat de faptul, că 
»punctul culminant al prosperi
tății în sectorul agricol este actu
almente depășit și este absolut 
necesară stabilirea unui control 
direct și draconic asupra opera
țiilor depe piețele comerciale ale 
Statelor Unite.*

Pe de alia pane, președintele 
Truman a cerut din nou Congre
sului sporirea cu 4 miliarde dolari 
a impozitelor, precum și puteri 
excepționale, necesare controlării 
prețurilor și salariilor. El a repe
tat aceasră cerere din cauza «pră
bușirii prețurilor înregistrate dela 
sfârșitul săptămânii trecute pe 
piețele comerciale.*«
Situația actuală reamin
tește tragicele zile ale 

anului 1929
NEW-yORK, 18 (Rador.) — 

Prețurile cerealelor au continuat 
să scadă în ziua de 15 Februarie.

In Chicago prețul grâului a 
scăzut cu l,’/4 până la 4,’/g cenți 
de buseli, prețul porumbului cu 
0//4 până la 2 cenți și cel al 
secarei cu 3,5 până la 4,5 cenți.

Profesorul de economie politică 
dela universitatea din New-York 
— Maney — scrie într'un articol 
publicat de New-York Journal 
And American, că >situația ac
tuală ne reamintește tragicele zile 
ale anului 1929.*

Șomajul a atins proporții 
îngrijorătoare

WASHINGTON, 18 <Rador.> 
După France Presse — minls-

Demonstrațiile publice
interzise la Paris

PARIS, 17 (Rado/). — 
Guvernul francez a hotărît 
să aplice „interdicția guver
namentală"* tuturor demonstra
țiilor publice din Paris care 

tru! muncii din Statele Unite, Mau- 
rlce T bin, a declarat în fața 
comisiei parlamentare pentru pro
blemele economice care cercetează 
situația economică generală, că 
șomajul a atins în momentul de

Manevrele guvernului și senatului american în 
legătură cu pretinsa obrogore a legii 

antimuncitorești Taft-Hartley
NEW-yORK, 17 (Rador).

— După cutn se știe, comisia 
pentru problemele muncii a 
Senatului Statelor Unite exa 
min ază în prezent chi-siiunea 
abrogării legiț Trft —Hirtley 
și no d I>rc»'rt dr kg» gtver 
nanieniol petit u înlocuirea a- 
cestei leg<.

1 legătură cu aceasta Co
mitetul N. țional al Partidului 
Piogresist din Statele Unite 
a publicat o declarație prin 
care atrage atenția sindicate
lor asupra manevrelor guver
nului și ale Congresului-

De larația s> buniază că sin
dicatele și toate element, le 
progresiste sunt amenin'ate de 
faptul că realizarea promisiu
nilor făcute de T-uman cu 
privire la abrogarea legit Taft
— Harți» y va însemna de fapt

BULETIN EXTERN
TOKIO, 17 (Rador) Co

mitetul Central al Partidului 
Țărănesc Muncitoresc din Ja
ponia a declarat că este de 
acord cu încheerea unui front 
unic în colaborare cu Parti
dele Comunist și Socialist.

RANGOON, 17 (Rador). 
Un număr de douămii munci
tori dela căile ferate din Ran- 
goon au declarat Miercuri 
grevă pentru a susține reven
dicările lor cu privire la sa
larii. •

LONDRA. Directorul băn
cii Norvegiene, Gunnar Urhn, 
a făcut reeent declarații din 
care rezultă că dificultățile 
economice ale Norvegiei sunt 
extraordinar de mari și că 
situația se va înrăutăți și mai 
mult dacă nu se va recurge 

nu sunt,, tradiționale". Această 
inteidcție dă posibilitate gu
vernului francez să împiedice 
manifestațiile politice,- care nu 
sunt pe placul guvernului. 

față proporții «îngrijorătoare* șl 
că «situația trebue urmărită cu o 
deosebită atenție pentru a se lua 
măsurile necesare în vederea com
baterii crizei atui ci când ea se 
va declara.*

numai introducerea unei legi 
identice sub un alt nume. Gu
vernul Statelor Unite refuză 
în realitate să abroge legea 
T ift—Hartley.

In conrinuare d’darația Co
mitetului Național al Partidu
lui Progresist subliniază - că 
lupta pentru adevărata abro
gare a legii Taft—Hartley 
poate fi încununată de succes 
numai printr'o totală mobilizare 
a membrilor sindicatelor și a 
tuturor forțe or democrate. 
Declarația demască faptul că 
conducătorii Federaț ei Ame
ricane a Muncii și C. I. O. 
nu au luat nici un fel de mă
suri efective pentru organiza
rea luptei în favoarea proec- 
tului de lrge care să abroge 
legra Taft —Harți y și să res
tabilească legea \X agner.

de urgen|ă la o politică in
ternă defiaționistă.

■

PARIS, 17 (Rador). — 
Alegerile de săptămâna trecută 
din Portugalia au fost urmate 
de arestări masive în rându
rile opoziționiștilor.

Numeroase persoane cari 
nu au sprijinii candidatura ge
neralului de Matos au fost 
arestate și supuse interogate’ 
riului.

In cercurile oficiale din Li
sabona s'a confirmat arestarea 
a șase fruntași ai opoziției.

SIDNEy, 17 (Rador). — 
Conducerea soc. miniere „ BRO- 
KEN HILL PROPRIETy" 
a dispus închiderea celor mai 
mari uzine metalurgice dela 
New Castle (Australia) din 
cauza lipsei de cărbuii.

In urma acestor măsuri vor 
rămâne fără lucru 4.5oo mun
citori.

PRAGA, 17 (Rador). — 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat a fost infor
mată că Sumoarsono, vice
președintele organizației tinere
tului socialist din Indonezia a 
fost omorît de ocupau ții olan
dezi.

La 2 Februarie, Comitetul Exe
cutiv al Federației Sindicale Mon
diale a adresat un vibrant apel 
către toți muncitorii din lume, 
chemându.i să-și desvolte efor
turile pentru crelarea unei lumi 
mai bune, si activeze fără înce
tare pentru cucerirea revendică
rilor economice și profesionale, 
sâ lupte peniru libenățile și drep
turile sindicale și democratice, 
să se unească contra tuturor în
cercărilor care ar duce lumea 
spre un nou război mondial, sâ 
se strângă laolaltă pentru a garan. 
ta și asigura o pace trainică și 
durabilă între popoare, să se 
grupeze pentru a întări unitatea 
sindicală internațională, acordând 
sprijinul lor federației Sindicale 
Mondiale.

După ce demască încercarea 
conducătorilor Consiliului Sindi
catelor Britanice și Congresului 

• Sindicatelor Industriale din U. S. 
A. (C. I. O.) de a sparge orga.

1 nizația sindicală mondială a mun- 
- citoriior și după ce arată hotă, 
rîrile luate de Comitetul Execu
tiv —■ printre care se află con
vocarea celui de al doilea Con. 
greș Sindical Mondial și creiarea 
dc departamente profesionale ale 
F. S. M. apelul continuă .

„Acum mai mult ca oricând 
. ste absolut necesar de a conso

lida unitatea muncitorilor din lu
mea întreagă de a desvolta și ia- 
țări Federația Sindicală Mondială 

Federația Sindicală Mondială 
este o organizație care repre- 
zințp pe muncitorii și funcționarii 
din toate țările lumii. Ea apără 
interesele lor fără nici o discri
minare. Cu toate particularitățile 
existente în fiecare țară, munci
torii și funcționarii din toate ță
rile lumii ori care ar fi rasa sau 
concepția lor p'.liriră sau r.lig’-

Sporirea cheltuelilor 
militare în Anglia

LOND1Ă. ÎS (Rador). 
Guvernul britanic a publicat 
recent o «carte albă* asupra 
introducerii serviciului militar 
obl gatoriu. Daily Worker a= 
rată în legătură cu aceasta că

Noui crime săvârșite de autoritățile 
monarho-fasciste din Grecia

PRAGA, 17 (Rador). — 
După cum anunță postul de 
radio Grecia Liberă, la Atena 
au fost executați nouă civili 
care fuseseră condamnați la 
moarte de tribunalul militar sub 
acuzația de a ti dat ajutor 
p?rt;zanilcr gftei.

In aceiași 21 la Lamina au 
fost executați șapte democrați

oasă, au interese și scopuri co
mune. In timpul celui de al doi
lea război mondial sarcina prin- 
cipalâ a fost distrugerea fascis
mului-

In momentul de față această 
sarcină constă în construirea u- 
r.ei lumi noui, e'iberată de nevoi 
și foame, eliberată de șomaj o 
lume în care toți muncitorii \or 
avea asigurat un salanu demn d. 
făuritorii tuturor bunurilor de pe 
pământ, libertâț le și drepturile 
sindicale trebuiesc sâ fie garan
tate și lărg.te, după cum trebu* 
să fie garantată și legislația ir 
ceiace privește securitatea so
cială. Federaț.a Sindica’ă Mon
dială sprijină popoarele colonial» 
și semi-coloniale cari in baza 
dreptului de auto-determinarr ' 
luptă pentru independență și con- ' 
dițide lor de existență

F. S M luptă împotriva influ 
enței nefaste a trusturilor și mo. 
nopofurilor, asupra vieții soi. ale ' 
economice și politice din lume.' 
F. S. M ajută forțele democra. 
tice să lichideze regimurile fas
ciste cari există încă înrrun anu
mit număr de țări și consrirue 
o amenințare permanentă a păcii

F. S. M. luptă și va lupta pen 
tru a asigura o pace trainică Ș' 
durabilă, între popoare, ridicări- 
du-se împotriva provocatorilor 
unui nou război mondial-

Comitetu! Ex-ecutiv chiamâ 
muncitorimea sâ intăr ască Fede
rația Sindicală Mondială și să o 
sprijine zilr.lc participând la rea
lizarea obiectivelor ei de pace și 
progres social".

In încheiere după ce declară 
că pe muncitorii din toată lumea 
nimic nu îi desparte, Comitetul 
Executiv chiamă în mod special 
pe muncitorii englezi si americani 
să susțină Federația Sindicală 
Mondială

pentru întreținerea forțelor ar
mate în perioada 1949—1950 
vor fi necesare cel puțin 107 
milioane bre sterline mai mult 
decât în anul trecut.

greci.
Postul de radio Grecia Li® 

beră anunță apoi că în dimi
neața zilei de Joi au fost exe
cutate alte șase persoane con
damnate la moarte de tribuna
lele militare din Castcria și 
Florina în Macedonia Occi
dentală sub acuzația de a fi 
dat ajutor partizanilor.
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