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SÂ ÎNVĂȚĂM
SA PREȚUIM TIMPUL
Printre sarcinile cu revin oameni-^, 

lor muticii pentru îndeplinirea «I de
pășirea Planului de Stat se numără, 
ca uiiu dintre cele mal principale, șl 
ueeea a folosirii cât mal rutlonale a 
timpului de muncă, a folosirii Iul la 
maximum șl mal mult, reducerea lim
pidul de executare a dlleritelor ope
rațiuni șl lucrări. Această sarcină e 
valabilă atât pentru m'nerll din Va
lea Jiului, cât șl pentru muncitori'

pul de mouture a craterelor dela 4 la 
2 ore, permițând astlel să se lucreze 
mal multe ore electiv Iu extragerea 
cărbunelui 1! a contribuit astfel la 
marlrea producției.

lata numai câteva exemple grăi- 
toaie cure arata importanta utilizării 
raționale a timpului de muncă, a re
ducerii timpului de execuție la dlfe- 
iltcle operafll șl a timpului mori. Mp 
urată strânsa legătură dintre buna
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celorlalte întreprinderi din jude).
îndeplinirea acestei sarcini șl-a do

bândit o Importantă cu atât mal 
mare cu cât ea este direct legata de 
obținerea unei productivități mal ri
dicate, de realizarea economiilor de 
material lemnos șl exploziv ș. a. deci 
șl de reducerea prețului do cost al 
cărbunelui, a produselor in general 
Este prin urmare Implicit legată de 
îndeplinirea in bune condillunl a I'la 
nulul de Stat, de îmbunătățirea traiu
lui celor ce muncesc.

In întreprinderile ludetulul nostru, 
in minele din Valea Jiului, oamenii 
muncii indrumatl de Partid au învă
țat să prefulască timpul de lucru. Iar 
ca unitate de măsură pentru el, se 
la de multe ori minutul șl chiar se
cunda.

Așa, turnător I dela Atelierele Cen 
trale Petroșani, au putut cere pentru 
a doua oară in decurs de numai câ
teva luni mărirea normei cu încă 50 
!a sută, fa(ă do cea de până acum. 
Acest lucru a fost posibil prin faptul 
cu la turnarea roților „Standard” 
pentru vagonete, acum se prepară 

Întrebuințare a timpului do lucru șl 
îndeplinirea celorlalte sarcini ce stau 
Iii fa(a celor ce muncesc.

Cum este posibil însă executarea 
dlleritelor lucrări in timpi din ce In 
ce mal reduși? Acest lucru este con
diționat de mal miilti factori. Să luăm 
de pildă realizările grupei tovărășii 
Iul Clmlnga loan dela mina Liipcnl 
Cunoscând bino locul de muncă, u 
Introdus metoda de a așeza bigurile 
de armătură la distante mal mari 
intre ele fără a expune abatajul la 
rrăbușlrc. Acest lucru, pe lângă e- 
conomlo do material lemnos, a lăcut 
posibilă câștigarea unul timp de lu
cru pe care-l întrebuințează la lucră
ri productive.

Po de altă parte, aplicând practic 
cunoștințele teoretice, aceeași grupă 
a reușit ca numai ca două găuri să 
împuște atât cărbune cât înainte se 
putea escava numai cu șase găuri. 
Pe lângă o reducere a consumului 
do exploziv cu 80 la sută, tovarășul 
Clmlnga face economie șl de timp 
bătând numai două găuri in loc de 
șase.

Pri .iele lemei din (ara noastră lucrătoare în minăJ 
Expriniându-și dorința de a contribui cu toată puterea 

Ia îndeplinirea Planului de Stat ți de a li alături 
*’ de bărbați în cele mai grele manei

CINCI FEMEI DIN PETRILA 
AU țXRLIT SĂ LUCREZE IN MINĂ

Niciodată nu și-au precupețit 
regi mu burgheze osteneala 
jxentru 11 încerca să dovedeas
că infe uiritatea femeii fiți 
dc băfbi^

Intptăle lor susțineri au fost 
categoric desnonlțite de reali
tățile dh> țara oalei mai avan
sate democrații — Uniunea 
Sovietică |— unde bucurându- 
se de } dMljnă egalitate in 
drepturi cu bărbatul, femeia 
i dat dovadă în posturile de 
răspundere ce >-au fost incre- 
dințate, posedă cele mai 

inalte calități, situându-se la 
acelaș nivel cu el.

Urmând pilda măreață a e- 
roicelor femei sovietice, fe
meile din țara noasțră cer să 
li se încredințeze munci tot 
mai grele yi de mai mare răs- 
pttmk re

Zilele trecutk’, un grup de 
cinci femei s'au prezentul la 
. ’irecțiunea Mi.’et I’etrila ,ce 
rând să fie angajate la muncă 
in nună

■ ■Ne dăm seima — au spic- 
(continuare in fag. III-a)

INSTALAREA 

UNUI SCOC 
OSCILANT BLINDAT 
IN ABATAJUL LUI 
POP LUDOVIC

In abatajul lui Pop Ludovic 

— care luci cază de mai multe 
zile in contul lunci Mai — se 

montează tu prezent un scoc os
cilant blindat

ltitiiă montaiea acrs'ui suc 

ta>e dă lezultate atât de /rumoa
re In abatajul lui I ăideanu 

șt după organizarea pteluăru 
muticii după fiecare schimb, se 

așteai <ă ca vestitul nutur frun
taș din I atea Jiului să olrfină 
succese și mai .ăsunătoate

mimai un singur pământ atât pentru 
miezuri câl și pentru formele do 
turnare. S’a redus deci o operație 
care mai înainte se făcea în plus prin 
prepararea a două feluri de pământ, 
z’e de altă parte s’au putut obține 
însemnatele depășiri de normă prin 
reducerea timpului mort din procesul 
de producție, prin aranjarea in or
dine a cutiilor de turnare.

La mina An’noasa, mecanicul de 
abataj David Siinion împreună cu 
tovarășii săi de muncă a redus tini ■

SO VHOZUR1LE U.R.S.S. IN ANUL 1948
de A. FLODOnOV

Ministrul Adjunct al Sovhozurilor din UK.SS

Care sunt, prin urmare, principalele 
condiții ale unei bune ș| cât mal mari 
folosiri a timpului de lucru? Fără 
îndoială că din cele arătate mai sus 
rezultă că printr'o bună cunoaștere 
a procesului de muncă respectiv, 
printr'un cât mal ridicat nivel dc ca
lificare și printr’o cunoaștere amă
nunțită a condițiilor de muncă spe
cifice, se poate folosi mal rațional 
timpul. Pentru că folosirea rațională

(continuare in pag. 11 l-a)

5.000 kg- 
făină pentru 
copiii din Lupeni 

La centrul de ocrotire a Mamei șl
Copilului din Lupeiil, a sosit o can
titate do 5.GUU kg. făină pentru capiii 
si mamele din localitate.

Din această iăină se va fabrica 
pâine, care va fi distribuită zilnic o- 
dată cu lupele ce-l primesc copiii.

N. GÂRBOVE ANU. coresp. voi

Dupfl n ganizarea preluării lucrului pe schimburi

0 SINGURĂ ECHIPĂ din grupa tov. Siloghi Alex. 
dela mina Petrilo, PRODUCE MAI MULT 
DECÂT PRODUCEA ÎNAINTE TOATĂ GRUPA 

Fiecare este retribuit după munca depusă — 
iată secretul acestui succes!

In ultimele zife, numeroase grupe dc mineri au trecut fa 
preluarea lucrului pe schimburi. Nouf sistem de organizare a 
muncii —care asigură o justa salarizare, constituind in acelaș 
timp un puternic stimulent în ridicarea producției, este pus în 
aplicare cu entuziasm de minerii harnici și conștienți. Scrisoa
rea pe care o reproducem mai jos din partea tov. Sifagfii Afex, 
șef de grupă fa mina Petrifa, este deosebit de semnificativă în 
acest sens.

In nesfârșitele stepe ale Ucrainei, 
Csucazului de Nord, in Siberia, în 
regiunile centrale de pământ negru 
și in regiunea Moscovei, pretutinde
ni se întind ogoarele și satele bine 
amenajate ale sovhozurilor sovietice. 
Sovhozurile dispun de o tehnică per
fecționată, de cadre dc agronomi ex
perimentați, mecanici, zootehnicieni 
și constituesc modele de administrare 
a gospodăriei socialiste importante.

După războiu, Guvernul Sovietic 
și Partidul Comunist (b) au luat 
măsuri pentru reconstrucția rapidă 
a sovhozurilor distruse de ocupanții 
germani în Ucraina, Cuban și Cri- 
tneea. Au trecut trei ani dela sfâr
șitul războiului și sovhozurile dis
truse au fost refăcute. Industria so
vietică de automobile și tractoare, 
care a depășit planul pe anul 1948 
cu 111 la sută ș.ț industria construc
ției dc mașini, care a întrecut pla
nul său anual cu 105 la sută, au dat 
sovhozurilor tractoare, combaine și 
automobile puternice. Parcul de ma
șini și tractoare precum și specia
li;.ii sovhozurilor s’au dublat în 
cur.-ul anului trecut în comparație 
cu 1947.

Suprafața însămânțată a sovhozu
rilor a crescut în 1948 față de anul 

precedent cu 21,7 Ia sută. Sovhozu
rile de cereale au predat Statului 
52.1UO.<00 kgr. grâne peste prevede
rile planului.

In sovhozurile care se ocupă cu 
creșterea vitelor, numărul de bovi
ne a sporit cu 18 la sută, iar por
cinele cu 80 la sută

Cantitățile de carne, unt, lapte si 
lâna, care au fost predate către Stat 
au fost mult mai mari decât cele 
prevăzute de plan. In toamna anu
lui 1948 sovhozurile au însămânțat 
cu grâu de toamnă o suprafață cu 
"4 la sută mai mare decăt anul pre
cedent.

Sovhozurile de cereale din distric
tul Krasnodar, Bieloglimki și Cra- 
potchinski, fiind in întrecere unul cu 
altul, au lucrat după toate regulile 
agrotehnicii înaintate și au folosit în 
mod exemplar mașinile. Drept ur
mare, sovhozul Bieloglinski a cules 
2500 kgr. grâu la ha. pe o suprafață 
de peste 3000 ha., iar sovhozul Cra- 
potchinski — câte 3300 kgr. la ha. 
pe o suprafață la fel de întinsă.

In primăvara anului 1948, condu
cătoarele de grupă din sovhozul de 
cereale Berezinski, regiunea Nico- 
laev (în Ucraina) Ecaterina Gromova 
și Maria Pascenco au promis îtțtr’o 

scrisoare adresată lui losif Visario- 
novici Stalin, să dea o recoltă de 
grâu record. Ele și-au ținut cu cin
ste promisiunea dată. Grupul Măriei 
Fascenco a recoltat de pe fiecare 
din cele 56 ha. care i-au fost re
partizate câte 3600 kgr. grâu, iar 
grupul Ecaterinei Gromova, depe 80 
ha. — câte .3800 kgr. grâu.

Colectivul sovhozului de creșterea 
vitelor ..Caravaevo” a dobândit 
succese însemnate în ridicarea pro
ductivității vitelor. Mulgătoarele 
sovhozului obțin cantități importante 
de lapte. Vaca „Graza” a dat în 
curs de 213 zile, 9513 litri lapte, iar 
vaca . „Mâza" în 298 zile — 9624 
litri. Recordul jl deține însă „Katia” 
care a dat într’un an, 1.3 mii litri 
lapte.

In cursul anului 1948, a crescut 
deasemeni productiviiatea muncii în 
sovhozuri șț s’a intensificat utiliza
rea tehnicei. Producția pe fiecare 
tractor și comba’n a sporit cu 20 
la sută în comparație cu anul 1947. 
In anul 1948, sovhozurile au dat Sta
tului 125 milioane ruble beneficiu, 
peste normele prevăzute de plan.

Sovhozurile au făcut investiții pen-

(continuare in pag. Ill-a>

Tovarășe Redactor.
M am bucurat mult când am vă

zut că „ZORI NOI” se ocupa de pro
blema preluării lucrului pe schim
buri. Este o problemă care m- inte
resează și de aceea vreau să vă 
scriu câteva rânduri.

«D O Z M E...
1 

Se spune că în unele orașe 
aglomerate, ca să cumperi un 
pachet 'cu dulciuri, e nevoc 
să stai de trei ori câte un sfert 
de oră ' la coadă — cassă. con
trol și supracontrol —- și apoi 
un alt sfert dc ceas până să fii 
servit.

Ah! ar ofta cineva nostal
gic — acolo da. e cu totul alt
ceva decât in orășelul nostru.

besigur insă că nostalgia 
lor e cu totul l nejustif icală de
oarece — ah! Pctroșcnii. mai 
bine zis magazinul de Stat dc 
aici, a început să capete faimă 
prin cozile sale interminabile 
și multele „sferturi” pe care 
fiecare cetățean care vroia

Până nu de mult, grupa mea ră
mânea mereu sub normă, in ciuda 
eforturilor pe care unii din noi le 
depuneam pentru a o ridica în rându- 
rde grupelor fruntașe. Deși oame-

(continuarc in pag. Ill-aț 

să-și scoată zahărul, pe Fe
bruarie dc pildă, a trebuit să 
aștepte conștiincios până să-și 
poată primi cola.

Si cu toate că funcționarii 
magazinului dc Stat și-au fă
cut o lozincă din stârpirca 
birocratismului și din servirea 
promptă a clientelei, pare-sc 
că ... . lozinca c numai lo
zincă.

Iată, în ultima dimineață de 
distribuire, iu fața ghiștu/ui 
care nu ic mai deschidea, s’a 
înșirat o coadă interminabilă. 
Apoi, primul care era la ghi
șeu a așteptat el singur un

(continuare in pag. III-a)
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li preajma tediiilerii celii le al doilo [qiir
al Sindicalelor Agricole

In cursul lunii Nliirlio, so va 
deschide lu București col rte ui 
doilea Cong.es al Sindicatelor do 
Salariați Apicoli.

LhniAnd drumul muncitorilor 
din ualno, fabrici și din mine, 
salanalii agricoli indruma|i 
do l’arli 1 — vor dosbate cu a- 
oomIA ocazie probleme impor- 
tente In tegâltuâ cu Îndeplini
rea sarcinilor ce revin sectoru
lui agricol in cadrul Planului 
de Stal..

In cadrul Sindicatelor do Ru
lai ia|i Agricoli din judelui nos
tru (județeană Deva), in f()R inii- 
Uți săleșli au avut loc consfă
tuiri asupra problemelor care 
urmează u fi ridicate la Congres. 
In ziua do O .Martie s'nu prelu
crat Sindicalele și Congresul In 
15(1 sale, precum și la fermei 6 
S. M. T. din județ.

In rdua de 13 Martie va avea 
loc la Deva Conferința județea
nă. in cadrul căreia vor fi ati^i 
dedicații cari vor reprezenta sa- 
lariații agricoli din judelui nos
tru la Congres.

Salariații agricoli, cei cari au 
cunofrul din plin exploatarea 
moșierească, cei care ani dearftn. 
dul au fost ținuți în întuneric,

Pentru îndeplinirea la timp ș> în bun cord | un 
a lucrărilor în egăturâ cu campania însămănfa- 
nlor de primăvară

Țăranii din Strei - $ângiorgi au chemat li întrecere pe țăranii din comuna Bretea Homână
InLr’una din zilele trecute s'au 

întrunit, în 10' aiul primăriei din 
comuna Bretea Română, șefii de 
taidale din notariatul Bretea Ro
mână împreună cu comisia co
munală de însămânțări și dele
gații comunei Slrei-Sângiorgiu. 
Gu această ocazie, notarul Iubaș 
Liciniu a adus la cunoștința lo
cuitorilor din satul Bretea Ro
mână că îi provoacă, în numele 
plugarilor din Strei-Sângiorgiu 
la o întrecere în muncă în legă
tură cu campania însământări- 
lor de primăvară.

Iată obiectivele acestor între
ceri; curățirea pomilor roditori, 
căratul gunoiului pe câmp, ogo-

De când s’a pomenit, sub regi
murile burghezo-moșierești, țăranul 
sărac era sortit să slugărnicească la 
curiile boiorilor, sau — pentru o 
bucată de pâine — să muncească pă
mânturile chiaburilor din sat Mun
cea din greu, cu sudoare, întot
deauna desbrăcat și flămând pentru 
ca stăpânul să poată huzuri

El nu cunoștea odihna, mânca res
turile dela masa bocrului. iar noap
tea târziu își căuta loc prin graj
duri Școala nu era pentru el. El 
trebuia să muncească, să rămână 
veșnic îri întunerec pentru că nu
mai așa putea fi mai ușor ex
ploatat.

Și pentru munca sa neobosită stă
pânul îi da ceva haine vechi și 
rupte. Salar... nu se pomenea la așa 
oeva. Zeci de ani de muncă obo
sitoare erau plătiți -— în cazurile 
cele mai bune — cu câte un rând 
de haine sau câteva oi. Bărbații 
erau forțați să muncească goi și 
flămânzi, iar femeile obligate să 
suporte batjocura stăpânilor.

S'ar părea lucruri de necrezut, dar 
totuși s'au întâmplat.

* * *
In Țara Hațegu ui, Sindi a'ul Sa- 

lariaților Agricoli, pornind o ac
țiune pe teren, a scos la iv ala o 
serie de nemernicii, la care se de
dau chiaburii. 

cari au muncit c-u sudoare pă- 
mănlurile inoșieioșU, astăzi au 
ilo iiideplinil sarcini mărețe.

Acum, când prin DotlraUlI Pre
zidiului Marii Adunări Nnționa 
le. fermele model ți resturile do 
moșii au trecut In proprietatea 
Statului, ca bunuri ale întregu
lui i>opor muncitor, salaria|ii a- 
gneoli au sarcina să lămurească 
Caraiiiiiiuu munoiloaie asupra 
posibilităților de desvoltaro co 

deschid sectorului agricol
Deasemenea, țărănimea trebue 

lămurită și îndrumată înspre 
formarea celular sau asociațiilor 
care vor ușura simțitor lucrările 
de insArnftnțltri.

La ful, va trebui adâncită lupta 
țărănimii muncitoare îm)X)lriva 
elementelor dușmanoaise, a cliia- 
buriniii, cari in<ai*ivă țiu toate 
căile să zădărnicească realizarea 
Planului de Stat i revăzut țwiitru 
sectorul agricol.

Ducând la Îndeplinire sarci
nile ce-i stau in lațA. țărănimea 
săracă și mojlocașă, întărind a- 
lianța cu clasa muncitoare, va 
conți ibui hi îmbunătății ea con- 
d.(lunilor do viată («litru întreg 
poporul munoitor.

ratul și terminarea însămânțări- 
lor do primăvară Delegații co
munei Bretea Română au răs
puns ou un viu entuziasm acestei 
provocări la întrecere în munci 
agricole. Tot cu acest prilej, s’a 
trecut la alegerea unei «omisiuni 
care să arbitreze întrecerile.

N. S. coreap, voi.

Citiți 
SCÂNTEIA 
SATELOR

Iată dece trebue să luptăm 
pentru a pune capăt exploatării chia burești

Iată câteva exemple destul de 
elocvente.

Chiaburul Tănăsescu loan din co
muna Râu de Mori a ținut timp 
de 17 luni pe țăranul Siinion loan 
să-i lucreze. Nu l-a anunțat la sin
dicat. nu i-a plătit dreptuiie. Pen
tru treaba ce i-o ficea îi da mân
care și ceva haine. Pe timpul lu
crat. chiaburul a fost obligat să-i 
plătească omului 34 000 lei

Chiaburul Lăzărescu Dumitru din 
comuna Demsuș. vrând să facă o 
afacere bună, a luat dela vârsta de 
8 ani pe Starenisescu Trandafir, 
care l-a slugărnicii timp de 10 ani 
Chiaburul din ,,bunăvoință” se an
gajase să-i dea când va pleca bă
iatul la armată nici mai mult nici 
mai puțin decât zece oi. -— Zece 
ani, zece oi.

La fel, chiabura Boantă Nica din 
Măceu, dela vârsta de 11 ani a 
luat pe tânăra Mac Mine-va pe care 
a folosi -o timp de 6 ani Refuzând 
să-i plătească salariul, la interven
ția Sindicatului a (ost dată în ju
decată și ob'igată să-i achite pe 
loc suma de 16500 lei.

ZORI ROI

țăranii din
conslruesc

corn. Strei-Sângiorgi și Ohaba 
prin muncă voluntară un drum de 2 km.

Țftrtmii din comunele Slrel- 
Sângioreiu ,i ohaba Șiroiului, 
mobilizați și iiuirumați d« chlrg 
organizația do 1‘aitnl, ib luat 
inițiativa de « construi, pun 
inuiieii lohmhiru, un drum intru 
aceste doua comune, in Ișngiinu 
de aproape doi km. Drumul care 
existe mai înainte intru aceste 
doua .sale, a fosl complpt ava
riat, din cauza a|»olor mari care 
s'au revărsat. In urma | acestui 
fiipt, ol nu se mai puteA cons
trui pe vechiul loc,—fiițjd tere
nul complect surpai, — ii a fosl 
necesar ca sti s<- taie un nou 
drum pe uit traseu.

onducotorii mec<inici oi statiinilor d^ mașini 
și tractoare sovn Uce urmpozo școli agricole

Pe lângă <> serie dc insti
tute agricole din UltiuKa 
Sovietică, au fost organizate 
cursuri pentru ridicarea cali
ficării profesiunile a condu
cătorilor și a mecanicilor din 
stațiunile do mașini și trac
toare.

La cursurile orgarfîzrtfc pe 
lângă institutele agricole din

O întrecere a Sovietelor sătești 
în regiunea Harcov

La ședința Comitetului E- 
xecutiv al Sovietului regional 
<ii-i llarcov au fost totalizate 
rezultatele întrecerii socialiste 
a sovietelor din regiune.

Primul loc a fost câștigat 
de Sovietele sătești din raioa
nele Verhne-lamarsk și Si- 
zono-Bulanovski. care au reali
zat mari succese în desvoltarea

Dar metodete chiaburcști sunt 
multe si felurite.

lată, de pildă,pe cliiaburul Bikfalvi 
Ludovic, cel mai mare bogătaș din 
Bretea Română. Acesta, pentru a 
nu trebui să-si plătească angajata, 
a întreținut cu ea legături amoroa
se, pentru ca după 11 ani s'o go
nească dela casă. Cazul fiind an
chetat, nelegiuitul chiabur a fost o- 
bligat să plătească femeii suma de 
44.800 lei.

Chiaburei Petruc Maria din To- 
tești, care a refuzat să plutească 
salariul omului de servi iu pe timp 
de 10 luni, i s'au făcut demer- 

averii

mai întâin- 
din județ

Dar salariații agrico.i organizați în 
Sindicate si-au cerut drepturile ce 
li se cuvin și le-au primit

Așa a fost in plasa B.iia d Criș. 
unde chiaburii de ai i au fost obli
gați sa achite salariile angaja- 
ților

In comuna Caras ău. chiaburul Lu 
ca Terente. care își ținuse salariata

suri pentru sechestrarea
♦ * ♦

Asemenea lucruri s’au 
nlat <i în alte comune

Greutățile ivite în calea mun
cii acestor harnici țărani au fo-t 
destul de si rioa'e Locul pe un 
de urma <a sil ,-re croias'te noul 
di uni era In bună parte. In pro
prietate» unor chiaburi din co
munele respi dive. Aceștia, 'n 
ura lor ndnițifl' alîl fată de tot <e 
i“de realizare a regimului nostru, 
s'iiu opus cu inrerșunure. AMfd 
cu țoală insistența comisiei in
terimare, chiabuni Șinca Ștefan 
și l’etruș Moine. >e incăpățănau, 
In mod e.u totul îndărătnic, ne
voind să cedeze terenul cerut.

In sfârșit, după cu aceștia au 
fosl demascați și In cele din ur-

Taganiog și Voroși lo vgrad, 
și-au ridicat calificarea Lz de 
conducători și ho de mecanici 
ai stațiunilor de mașini și 
tractoare din regiune.

Cei care termină aceste cur- 
-uri j»it să dea examene su
plimentare și să obțină diplo
me dri partea școlilor agri

cole.

economică și culturală a sate
lor lor. Deasemmi, colhozurile , 
situate pe teritoriul acestor 
Soviete au terminat cu suoces 
anul agricol, au făcut Înainte 
de termen toate livrările cutie 
Stat, au organ.z it perfect În
vățământul colhoznicilor n
timpul iernii și au pregătit 
foarte bine insămânțările de
primăvară.

timp de 1 an și 7 luni fara sa-i 
dea decât un rând de haine a fost 
obligat să-i plătească 38.902 lei.

In comuna Bulzești. chiaburii 
Giurgiu Costan, Giurgiu Emil si 
Giurgiu Avram (Pisica) au fost o- 
bligali sa achite salariaților Buda 
Dumitru si Buda Florian. Ia pri
mul 20.00U Ici, iar la ce ălalt 5000 
Iei. In afara de aceasta chiaburii 
a trebuit să le completeze hai
nele. așa cum aveau angajamentul

In comuna Lunca, chiaburii Bc- 
tea losif si Ticiu Zaharia și-au 
lăsat angajații să doarmă tot tim
pul i.rnii afara in grajd

• * *
Cazurile enumerate mai sus sunt 

doar câteva. Totusi. ee reușesc să 
og.indeasci suficient pra< icile folo- 
si.e de chiaburii sa.elor. Aceștia, în 
setea lor de a exploata pe țăranii 
sărăci nu cunosc marginile

Organizațiile de bază dela sate 
și Sindi a c e e Salariaților \ ericoli 
le revine sarcina de a pune cap.it 
exploatării chiabureșii Deasemenea. 
trebue să vegheze și sa lămurească 
țaranimea saracă a satelor pentru a 
demasca uneltiri e acelora cari ar 
încerca să saboteze campania in- 
sămânț. rilor d ■ primăvară de care, 
în bună măsuri va depinde reali
zarea Planului de Stat pe anul 1949. 

mu s au învoit u permite Lfuco- 
iea drumului peste painânlurite 
lor, (aruiin um . omunute de mai 
sus, împreuna cu cer din Boșu- 
iod și Chitul, și-au luat anga- 
ju'miilul cu \ur j-iesLa muma 
loluiite'ă, ihvșara pvliliu coli- 
sl ’ uir< a a < -1ui drum.

In telul acesta, sa putut înce
pe luciuieu in Aoembrie 11143. 
După ce sa luc at < irea 10 zile, 
el au fost llevulti sa sisteze lu
ciul, din (-au,a inghițului, tur 
in Februarie a. c. sau reluat 
‘ucrăi de.

’n momentul de față, terasa- 
1 lentul este complect terminal, 
munca desfa-urăiilu-se mai de- 
p.i'te hi condiții optime.

I'este puțin timp, Încă o lu
ci are. sjivârșite datorită elanului 
țărănimii noastre, va fi gata, 
corn-,di ănd a'așainenl’jl plugă. 
r,io I faț : de regimul de dem >- 
• rație populară.

NIGU SBl’tJIEA. ■■orr-sp. voL

Cărți 

pentru (drănimeâ 
nmncilodre

EDITURA f: STAT a tipărit pea- 
ou țărănime., îunCitoare următoa
rele cărți r, c. re le recomandăm 
plugarilor. Cltmdu-le. ci vor învăța 
rt.ulte și xor petrece câteva ceasuri 
; '..-cute.

Prețul acestor cărți este la înde
mâna oricui.

• ♦ •
PETRU \TNT1LA

„ARIA LEI BOTGROS"
(Povestiri cu tâlc) Lei â.7

In cartea aceasta, autorui prezintă 
cititorilor câteva povestiri d n cari 
se desprind înfăptuirile regimului 
nostru de democrație populară.

Autorul cărții indrumeasâ țarăni- 
rira muncitoare pe calea cea buna, 
■ritându-i primejdia pe care o re- 
piezinta pentru ea dușmanul de cte- 
Sâ, care este ch aburul satului.

In vremurile pe care le trăim sl 
i” care lupta de clasa se ascute tot 
mai mult între cliiaburimea care nu 
vrea să fie lipsită de viata de ex
ploatare Si de huzur pe care o 2uce 
Si intre țărănimea muncitoare care 
pășește cu holărîre înainte spre so
cialism, muncitorii de pe ogoare au 
datoria să demaște orice uneltire a 
dușmanului de clasă.

In ..Aria lui Botgros”, cititorul va 
r.isi numeroase exemple despre u- 
reltirilc ticăloase la care se dedau 
dușmanii țărănimii muncitoare.

* * «
D CDRBEA: „GHICITORI" Lei 22

Sunt strânse laolaltă în cartea a- 
ceasta mai multe ghicitori culese de 
ar,uri dn diferite părți ale țârii. 
Ghiciturile acestea dau in hună par
te măsura înțelepciunii poporului 
nostru.

*

Cong.es


5IURI NOI

'DIN CÂMPUL MUNCII = Tuberculoza în Valea Jiului

Minerii dela exploatarea auriferă Barza 
lî'n Mii tu puseul, au votai Io unanimitate contractul colectiv

Zilele trecute minerii și tehnicienii 
dota exploatarea Barza. împreuna cu 
reprezentanții iP.M R-, ai Sindica
tului Miner Criscior, reprezentan
ții întreprinderii și tov Dumilrescu 
delegat d.n parca Uniunii Miniere, 
s’au adunat în sala „Oheorghe 
Oheorghiu-Dej’’, p. ntru a desbate 
noul contract colectiv în fonna sa 
■definitiva, a-1 aproba și semna

Secretarul Sindicatului tov. Pieșa 
Emil a deschis adunarea arătând 
scopul ei, dupi care a dat cuvân
tul tov. Diuuilrescu, care a făcut 

■o comparație între vechiul și noul 
•con ract colectiv.

Vorbitorul a arătat cum in trecut 
se ducea lupta pen:ru a se smulge 

•cât mai multe drepturi dela pa
tronii capitaliști, drepturi cari nu 
acopereau decât în parte nevoile 
muncitorilor, Astăzi când în mâi
nile clasei munci.oare este industria 
,grea, uneltele și mașinile cu care 
muncesc muncitorii, aceste proble
me nu se mai pun.

Prin noul contract se caută a se 
găsi mijloacele cele mai bune de 
muncă, angajamen e din par.ea mun
citorilor si patronilor, pentru ca să 
se muncească cu inai mult elan, 
pentru a se da cât mai mult aur, 
de o calitate mai bună, să se mic
șoreze prețul de cost, într’un cu
vânt să se îndeplinească și să se 
depășească Planul de Stat pe anul 
in curs.

Secretarul Sindicatului a dat apoi 
cetire noului contract colectiv, care 
■cuprinde următoarele obligațiuni 
principale din partea muncitorilor și 
tehnicienilor.

— Caniiiatea de minereu fixată 
de Minis.er să fie extrasă până la 
data de 23 Decembrie, adică cu 7 
zile înainte de termen.

— Să se dea cu 3 % aur mai 
mult decât cantitatea fixată

— Să se ridice productivitatea 
muncii în comparație cu anul 1943 
cu 15 la sută.

— Să se micșoreze prețul de cost 
fa tona de minereu cu 5 la âută 
la m. c. escavat.

— Să se micșoreze prețul de

COZ
(Urmare din pag. i-a)

sfert de oră până să i se taie 
bonurile, etc., a așteptat 20 
minute la cassă și control și a- 
celaș cetățean a așteptat o ju
mătate de ceas ca să fie ser
vit. Și era primul, n'avea în 
față pe nimeni altcineva de
cât funcționarii care-l .... 
serveau. La ceilalți, minutele de 
așteptare au crescut normal: 
iti proporție geometrică, așa 
că mai bine de jumătate din 
coadă a rămas . ... să fie

SOVHOZURILE U. R. S S
IN ANUL 1948

(Urmare din pag. I-a) 

tru construcția de locu nțe destinate 
muncitorilor și funcționarilor, școli
lor. cluburilor, spitalelor.

Bizuindu-se pe tehnica modernă și 
pe știința agronomică înaintată sov
hozurile vor dobândi în anul 1949 
noui succese. Ele isi însușesc siste- 
mi 1 de alternare a culturilor de ce
reale cu cele furajere, elaborat de 
savantii uși Costâcev, Docuceaev și 
Williams. Suprafețe însemnate au 
îost însămânțate cu ierburi furajere, 
30 mi ha. d? arătură sunt apărate 

cost la kg. aur după cum este pre
liminat cu 5 la sută.

Pi n ru îndeplinirea acestor obli
gațiuni, întreprinderea se obligă a 
pune la di j o/iția muncitorilor în 
timpul util loa'e unelte e, mașinile 
și materialele de care are nevoie 
pentru a nu suferi cu nimic munca.

S’a trecut la discuții cerând cu
vântul tov. l iușan Ion. miner care 
și-a exprimat mulțumirea asupra 
punctelor cuprinse în noul contract 
arătând că minerii își iau angaja
mentul pentru îndeplinirea tuturor 
obligațiunilor prevăzute Î11 contract 
și cir resjiectarea obligațiunilor din 
partea întreprinderii.

Minerii din Aninooso ou luot în dssbutere 
problemo prelunrii lucrului ne sch mburi

In cadrul unei ședințe care a 
avut loc zilele trecute la mina 
Aninoa'-a in prezența delegaților 
l’MK, sindicatului și oonducerii 
exploatării, șefii de grupe și teh
nicienii au desbătut pe larg im
portanța preluării lucrului pe 
schimburi.

După ce au luat cuvântul tov. 
Butcă Victor și Crăciun Eugen 
dela Consiliul Sindical Local, a- 
rătând avantagiile ce decurg 
pentru muncitori și pentru în-

După organizarea preluării 
lucrului pe schimburi

i.Urmare dia pag l-a)_____
nii din echipa mea munceau mult, la 
plată primeau bani putini, mai pu
țini decât ni s’ar fi cuvenit.

De câteva zile, in abatajul nostru, 
preluarea lucrului se face pe schim
buri. Odată cu această schimbare.

M L E
servită după masă. Nasturii 
dela paltoane s’au rupt pe de
geaba.

Nu trebue să ne gândim cu 
regrete la cozile altora; le a- 
vem și noi pe ale noastre. Da, 
când lozincile vor fi faptă, 
când birocratismul va fi doar 
o amintire și bonurile nu vor 
mai parcurge 10 metri în 15 
minute, atunci se mai poate 
. . . . dar până atunci nu vor 
mai fi cozi nici în altă parte. 
Și asta dorește fiecare.

C. L

de vânturile pustiitoare prin perdele 
forestiere de protecție.

îndeplinind planul stalinist de ofen
sivă împotriva secetei, sovhozurile 
din regiun le de stepă si silvo-stepă 
au creiat toamna trecută pepiniere, 
care se înt ,rd pe mii de ha. și au 
pregătit solul pentru sădirea perde
lelor forest ere în primăvara anului 
1949. Muncitorii din sovhozuri îm- 
pieună cu toți agricultorii sovietici 
luptă pentru a realiza cu fiecare an 
recolte tot mai bune și constante și 
prin aceasta a mări bunăstarea po
porului sovietic.

Aii mai luat cuvântul și alți mi
neri cari la tel au arătat că noul 
con ract cup. iude toate problemele 
care i-an frământat pe ei, luându-șL 
angajamentul de a lupa jenlru în- 
dep.inirea planului prevă/ul.

in încheiere, delegatul Uniunii a 
aratat că propunerile minerilor au 
fost de mare folos pentru întocmi
rea noului contract colectiv, după 
cure s’a trecut la aprobarea lui.

Cu v i aplauze, întreaga adunare 
a aprobat noul contract, care a fost 
apoi : curmat de delegații muncito
rilor li reprezentanții sindicatului ți 
ai întreprinderii.

BARBU N1C., coresp. voi.

Deprindere prin preluarea lu
crului pe schimburi, numeroși 
șefi de grupe și-au luat angaja
mentul de a introduce in aba- 
tajole lor acest sistem.

Au mai vorbit tov. Dula Au
rel, insp. Bocancios Ion și Cos- 
111a Ion, secretarul organizației 
locale P. M. R. în legătură cu 
organizarea întrecerilor socialis
te și ipenlru reducerea absențe
lor nemotivate.

E. BOCANCIOS, coresp. voi.

s’a produs o înviorare Î11 muncă. 
După ce au fost lămuriți că acum 
vor primi salariu după cantitatea de 
cărbune extrasă — oamenii din echi
pa mea au muncit ca niciodată până 
atunci. In noaptea zilei de 9 Martie, 
eu împreună cu doi ortaci ai mei 
am înaintat în cărbune 2,10 ni. în
ainte, toată grupa nu producea atâtt

Echipa tovarășului Costin Ștefan 
— din grupa mea — a înregistrat un 
succes asemănător, depășind norma 
cu 89 Ia sută.

Numai echipa tov. Sava Emeric a 
rămas cu norma neîndeplinită. Sunt 
s'gur că — acum când prin prelua
rea lucrului pe schimb, fiecare pri
mește după munca depusă — și a- 
ceastă echipă din grupa mea va reu
și să-și îndeplinească și chiar să de
pășească norma.

Acum când m'am convins că prin 
noua metodă se poate da mai mult 
cărbune, voiu provoca la întrecere 
celelalte echipe din grupă pentru a 
aduce o contribuție și mai mare la 
îndeplinirea Planului de Stat.

Noroc Bun!
SILAGHl ALEXANDRU 

șef de grupa la mina Petrila

Să învățăm să prețuim timpul
(Urmare di« pag. I-a) 

a timpului nu se poate realiza fără 
o bună organizare a muncii, iar buna 
organizare a muncii e condiționată 
de cunoștințele teoretice și practice 
ale fiecărui muncitor, de aplicarea a- 
cestor cunoștințe la realitățile spe
cifice locului respectiv de muncă.

Oamenii muncii d’n Valea Jhilul 
duc o bătălie pe un front larg pen
tru îndeplinirea înainte de termen a 
Planului. Strădaniile lor sunt îndrep
tate și în d recția folosirii raționale

Tuberculoza sau oftica, principala 
boală socială. < sie boala neîndură
toare din cauza căreia suleiă sute 
de inii și mor zeci Je mii ue oa
meni anual in țara noastia

1) și auzind de tuberculoza «e 
îngrozim, totuși trebuie să se știe 
ca tuberculoza, pe cât este de gra
vă, este totu.i perfect vindecabilă In 
aproajx' toate stadiile ei

La ba/a vindecării tuberculozei, 
stă o singura și iieclin ilă condiție: 
Depi tarea bolii sa se Iaca cit mal 
de vreme.

Ecoul măsurilor social-sanitare ale 
conducătorilor R P R ului a ajuns 
și în Valea Jiului, unde s’a Început 
realizarea unui vast plan de de
pistări în materie de T B C-, toc
mai p ntru ca să se găsească ca
zurile, cât mai la începutul lor, a- 
tunci, când so |>releaza, optim, la 
tratamentul adecvat și când vinde
cările sunt, procentual, cât mai ri
dicate.

In Iulie 1918 s’a început munca 
bine organizată a depistări or anli- 
T.H.C., la toate serviciile de ra
diologie din Valea Jiului .conti
nuând și in pr Zent la Dispensa
rul T.B.C. din Petroșeni.

Deși popu’ația Văii Jiului se ri
dica la 45 0)0 locui ori nu au fost 
văzuți radioscopie de cât circa 
15 000. restul nu s’au prezentat din 
dificile cauze, dar lămurirea ma
sei muncitoare continuă și *tn a- 
ceastă direcție și în curând se va 
avea o oglinda fidelă asupra situa
ției T.B.C.-ului.

In anul 1948. s’au făcut aproxi
mativ 15.000 examene radloscoplce.

Cinci femei din Petrila 
au cerut să luerze in mină

______(Urmare din pag. l-a)
ele — că azi, mai mult ca 
oricăn J, noi trebue să fim j- 
lături de bărbați țtentru a pu
tea construi împreună socialis
mul în țara noastră, pentru 1 
apăra cauza păcii. Noi vrem 
să lucrăm chiar in mină pen
tru a contribui la îndeplinirea 
Planului nostru de Stat’’.

Cele cinci tovarășe au fost 
repartizate după puterile lor 
de muncă. Tov. Hagman Ma

IWOTE
Cu prilejul unei explozii ce 

s’a produs recent în mina Der- 
n?-Tătăruș (jud. Bihor) o e- 
chipă de mineri din Valea 
Jiului compusă din tov. Mo- 
meu Ioan, șef maistru miner 
și Sârbu Ion dela Petrila s’a 
deplasat la fața locului, con
tribuind la lucrările de salvare. 
Pentru felul in care această 
echipă ș-a făcut datoria, ex- 
'primandu-și mulțumirile, di
recțiunea și muncitorii minei 
Tătăruș, au adresat Direcțiu
nii Minelor Petroșani urmă
toarea scrisoare:

In urma accidentului cauzat 
de explozia de gaze ce a avut 
loc în ziua de 28 Februarie 
a. c. în una din minele exploa

a timpului de lucru. Ele insă se ivesc 
ici șl colo, de prea puține ori luând 
caracterul organizat și permanent al 
unui curent de inasse. Dar tocmai 
pentru marea el însemnătate, proble
ma reducerii timpului de execuție a 
anumitor operați', trebue să preocupe 
organizatele de Partid șl pe fiecare 
munc'tor in parte, in sensul de a 
populariza metodele de muncă prin 
care s’au obținut rezultate pozitive, 
de a duce o Intensă muncă de lă

din cari 9.711 la Disjzn arul T B. 
C I' Iroșeni.

S’au dejiistat:
212. dilirne forme de IdJC., ac

tiva, lobi cazuri de Schele, clilerjtc 
mi i leziuni, ți prime inlecțiunj 
pulmonare calciiicate (inactive).

418 instituiri si t< ittsuflațl 1 de 
pneuinotorax la unele cazuri cari 
sau pretat la co'apso-teraj ie

Deși majoritatea populației ou a 
fost văzută, totuși in mar' parte a 
cazurilor de T B C. sunt cunoscute 
fiind in evidența și tratamentul Dis
pensarului T B C. Petroșeni.

Astfel, situația T B C. ului activ 
în Valea Jiului este mulțumitoare, 
cam in jurul de 2*>/u. procentaj mai 
bun decât in multe alte regiuni in- 
dusti ale din țară, cu toate că Va
lea Jiului din cauza industriei car
bonifere, pie/lntă un mediu aerian 
vicios, plin de jraf ,furn, gaze, umi
ditate, et<

Cu tot acest mediu climatic im
pur, bSștinațli fac mai rar forme 
de tuberculoză. în majoritatea cazu
rilor boala este importată și purtată 
de cei cari vin și sc stabilesc 'in 
Valea Jiului

In concluzie: TBC ul In Valea 
Jiului, con rar modu ui clima ic vi-ț 
cios ți condițiunilor giele de muncă, 
prezintă o situație mulțumitoare față 
de alte regiuni industriale ain ța ă.

Cot la cot cu bravii mineri, cu 
cari >i pxntru cari mun ește, colec
tivul meaii al din Valea Jiului, își 
ia angajamentul -ă muncească mai 
mult, dezinteresat, și să contribuim 
la r.a'izarea <i depășirea Planului 
de Stat pe anul 1949.

Dr. C. P.

ria și Nagy Eiisabeta sunt a- 
cum cuplătoare la un puț, iar 
tov. Mttreșanu Zoița, Corni, 
teanu Maria și Muller Mint, 
lucrează la ventilatoare în mi
na (Petrila.

Acum ele lucrează cu drag 
li nouile lor locuri de muncă 
[țentru îndeplinirea Planului 
de Stat.

Nu este departe vremea când 
vom avea și femei mineri în Va- 
’ea -Jiului.

tării noastre care a cosLat 
viața a doi mineri, am solici
tat ajutorul dvs. pentru lu
crările de salvare.

La apelul nostru ați răspuns 
prin trimiterea unei echipe de 
salvare care și-a făcui pe de
plin datoria, depunând o muncă 
neprecupețilă și plină de abne
gație.

Pentru înțelegerea găsită 
la dvs. precum și pentru spi
ritul de sacrificiu depus de 
tovarășii din echipă, in mun
ca lor, în numele Direcțiunii 
exploatării Derna-Tătăruș pre
cum și in numele tuturor mi
nerilor do aici vă trimitem 
mulțumirile noastre tovărășești. 

Direcțiunea exploatării
Derna-Tătăruș

murire și agitație in această direcție, 
de a arăta muncitorilor necesitatea 
ridicării nh ciulul lor de calificare.

Măsurând timpul de lucru cu uni
tăți cât mal ni’ci. ca rezultat al mun
cii neobosit? a Partldu'iil șl sindica
lelor, muncitorii vor învăța să-l pre- 
tu'a^că mai mult șl cu atât mai re
pede vor apare roadele luptei pentru 
deplina Iul întrebuințare răsfrângân- 
du-se asupra celor ce muncesc prin 
creșterea nivelului de trai.
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♦ E V ENIMEJ1TELE ZJLEI
Metalurgișlii sovietici cer metalurgișlilor 
din toată lumea să participe activ la lucrările 

Congresului Mondial pentru Apărarea Păcii

P<rsecut<a ras in Matele U« ite

Un negru condamnat la 3 am locmsuare 
pentrucâ s’a căsătorit cu o ai ba

MOSCOVA, io (Rador).— 
Prezidiul Comitetului Central 
al Sindicatului muncitorilor 
din Industria Metalurgică din 
URSS a . trimis comitetului 
Internațional de legături al 
intelectualilor și Federației 
Democrate Internaționale a Fe
meilor urinătoanea declarație.

Comitetul Central al Sindi
catului Muncitorilor din Indus
tria Metalurgică din URSS a 
luat cunoștință de ajieilul co
mitetului internațional de legă
tura al intelectualilor și al Fe
derației Democrate Internațio
nale a Femeilor și salută căl
duros 1 propunerea în (legătură

Popoarele din Uniunea So
vietică angajate in munca lor 
pașnică de construcției nu do
resc un nou război.

Guvernul Sovietic, care ex
primă voința și dorința popoa
relor dm țara noastră, se stră- 
duește să stabilească legături 
prietenești cu toate țările de
mocratice din lume. Cu toate 
acestea, cercurile conducătoare 
anglo-antericane in loc de a 
rezolva pe cale pașnică diferi
tele probleme, s’au angajat in- 
tr’o cursă febrilă de înarmări

și formează blocuri militare 
care conslitue o ammmțare, 
pentru existența pașnică a jxj- 
jxaarelor.

A'lăturăndu-ne ațx'htlui pen
tru convocarea congresului 
mondial al păcii, noi cerem 
metilurgiștilor din toată lu
mea să particițx? activ la lu
crările acestui congres.

Trăiască unitatea internațio
nală a foițelor progresate ale 
omenirii in lupta țx-ntru o 
pace trainică și prietenie .ntre 
popoa rel

Imperialiștii americani și englezi
unui congres 
apărarea păcii, 

adresat tuturor 
democratice și 
toate țările de 
hotărire ațâță-

cu convocarea 
mondial pentru

Apelul dvs. 
organizațiilor 
progresiste din 
a se opun, cu
torilor la un nou război, a gă
sit sprijinul necondiționat al 
metalurgiștilor sovietici.

acordă sprijin îățiș călăului Franco
MADRID, io (Rador). —

Statele, Unite sunt 
corde un : ț r.jin 
Franco.

Astfel după cum
ssociated I'rcss, pentru a face 
din Spania o bază a imperia-

gata să 
fățiș

anunță

a- 
lui

j-

Statele U- 
acorde 
impor-

lismului american, 
uite intenționează să 
Sjxiniei împrumuturi 
linte țxntru a împiedica pră
bușirea regimului. Se anunță 
din sursă autorizată că gu
vernul din Madrid a atras a- 
tenția americanilor că în ca
zul când Spania nu va primi 
ajutor in trei luni „catastrofa” 
este inevitabilă.

NF.W YORK, io (Rador). 
— Presa americană continuă 
:-ă publice zilnic cazuri de>pre 
persecuțiile la care sunt supuși 
negrii in Statele Unite.

Astfel agenția Unihd 1‘ress 
anunță din Salen (Statul Vir- 
g ma) că tânărul negru Clark

Hamilton care și-a făcut ser
viciul miliar in marina State
lor Unite, a fost condamnat la 
j ani închisoare țx-ntru că s’a 
căsătorit cu o albă.

Dea.emenea soția albă a lui 
Hamilton a fort arestată 

pentru aceiași „crimă”.

ȘTIRI EXTERNE

1’ARIS, io (Rador). — In- 
tr’un articol publicat în L’Hh- 
niuHiie vice-președintele Uniu
nii Democratice Africane Du- 
du Gey subliniază că princi
palul scop al așa zisului „co
mitet al apărării Africei Cen
trale” întemeiat de imperia
liști constă in crearea condi-

ț.ilor strategice politice econo
mica și sociale necesare pentru 
transformarea Africei intr’o 
sursă „activă” de oameni și 
materii prime jx-itru mașina 
de război americană. Dar A- 
frica — subliniază autorul ar
ticolului — nu vrea să lupte 
pentru miliardarii americani.

Guvernul britanic a liotărit 
din ordinul cercurilor impe
rialiste americane să semneze 
un nou tratat comercial cu 
Spania franchistă. Anglia va 
furmiza lui Franco echipament 
industrial in valoare de i mi
lion lire sterline.

Funcționarii adminiMr iții- 
lor de sub controlul statului 
dm întreaga Italie au declarat 
Joi o grevă de 24 ore cerând 
aplicarea unui regim identic 
cu acela al funcționarilor pu
blici.

♦ * •
Tribunalul militar din La- 

lisa din Tesalia a condamnat la 
moarte 6 cetățeni pe motivul 
că ar fi dat ajutor partizanilor.

* * •
Postul de radio Madrid a 

anunțat Miercuri semn Lrca ți
nui acord comercial intre Spa
nia franchistă și Marea Bri
tanic.

In cadrul acestui acord, 
Marea Britanie -se obligă să 
furnizeze 'Spaniei franchiste 
mărfuri in valoare de 1 milion 
lire sterline.

• • •
La 9 Martie a părăsit Mos

cova inațxaindu-se in Fraga, 
delegația sindicală cehoslovacă

condusă de Josef Ilolski secre
tarul general adjunct al sindi
catelor cehoslovace.

* * *C filiera reprezentanților din 
statul N'cw York a adoptat 
un prextet de lege prin care se 
interzice membrilor Partidului 
Comunist *-ă rxuțx- .funcțiuni 
publice in acest stat.

» * »
Știri dm isurja americană 

anunță că forțele populare din 
Birinani.a au eliberat Yenang- 
Yaun centrul petrolifer al 
țării.

Conducători! companiilor 
jxt roii fere britanice au inchi- 
riat avionae țx-ntru a fi pre
gătiți oricând 1 >ă fugă in 
India.

Frontiera cu Siamul este in 
clipa de față controlată în în
tregime de forțele populare.

Deașemenea englezii au în
ceput cvacu irea centrului mili
tar Maymyrl, situat la 40 mile 
nord de Mandalay.

La 28 Ianuarie, comitetul consul
tativ al celor cinci puteri care au 
semnat pactul dela Bruxelles, (An- 
g.ia. Franța, Belgia, Olanda, Lu
xemburg). țmându-și ședințele la 
Londra, a publicat comunicatul des
pre crearea așa numitului „consi
liu pentru Europa”.

După cum anunță ziarele engleze, 
în crearea acestei organizații care 
înseamnă un nou pas in rea
lizarea proectului reacționar al lui 
Churchi'l — proect al „Europei U- 
nite”. — un ral dintre cele mai 
i npor ante a jucat Ernest Bevin Nu 
degeaba presa reacționară, comen
tând înființarea „consiliului pentru 
Europa”, a semnalat totodată , me
ritele” în această operă a înrăi
tului instigator la războiu Churchill 
ti ale discipolului sau credincios in
tra agresiune — Bevin.

In ajunul alegerilor, din 1945, vor
bind în fața alegătorilor, Bevin a 
încercat in toate felurile, să con
vingă pe ascultătorii săi că el. — 
fastul fe.re.ar general al sindicatului 
profesional al muncitorilor de trans
par, și al muncitorilor necalificați, 
»a fi și în viitor credincios inte- 
1 iselor celor ce muncesc și va lupta 
p nlru stabilirea unei păci trainice.

Laburistul Bevin a înșelat cu sân
ge rece și în mod premeditat pe 
a'egătorii săi, a înșelat întregul po
por englez. El s’a dovedi: a fi de 
fapt o slugă) a capitalului anglo-ame
rican. promotor al politicei imperia
liste, care a adus popoarelor din 
apusul Europei enorme greutăți a- 
inenințându-le cu noui dificultăți și 
lipsuri.

* * *.....................
...Anul 1945. Anglia din iniția-
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stegarul imperialismului anglo-american

tiva lui Bevin adre ează Statelor U- 
nite ale Amerieii rugămintea să i se 
acorde un împrumut Capitaliștii a- 
mericani au pus condițiuni inaccep
tabile pentru oricare slat suveran

Anglia a trebuit să renunțe la 
cumpărarea mărfurilor, care.i erau 
necesare. în doininioane, achizițio- 
nându-le în U S A. la prrețurile dic
tate de monopoliștii americani re
nunțând astfel la independența eco
nomică.

După insistențele lui Bevin. gu
vernul laburist a primit aceste con- 
dițiuni. Abia s’a uscat cerneala cu 
care a fost scris acordul asupra îm
prumutului și iată că controlul pre
țurilor în America a fost anulat și 
mărfurile importate din U.S.A. au 
devenit de două ori mai scumpe 
împrumutul a pierdut jumă'ate din 
valoarea sa și a fost cheltuit în- 
tr'un an și jumătate Dolarii au 
curs îndărăt în buzunarele capita
liștilor americani, iar nivelul de 
viață al oamenilor muncii din An
glia a scăzut și mai mult...

...Anul 1946. Bevin semnează a- 
cordu! care prevede unirea zonelor 
engleză și americană de ocupație a 
Germaniei. Acest acord rușinos, în
cheiat în ciuda hoiărîrilor dela Pot- 
sdam a însemnat începutul dezmem
brării Germaniei, debutul politicei 
rapace a monopoliștilor americani 
și englezi de acaparare a puternicei 
industrii a Ruhrului

...Anul 1947 Din ce în ce mai 
mult se strânge lațul in jurul po
porului englez — laț aruncat de 
„binefăcătorii” de peste Oc an. Fo- 
losindu-se de si uația e onomi ă mi. 
Zero a popoarelor din țările Euro
pei de Vest, care au suferit de pe 
urma agresiunii hjtleriste. cercurile 
diriguitoare din State e Unite pro
pun programul lor de „refacere a 
Europei”. Apare .faimosul ..plan 
Marshail”. Magnații Walt-Stree.-ului 
au nevoie să convingă cercurile 
conducătoare ale statelor europene să 
accepte „planul Marshail”, pe care 
reprezentanții Uniunii Sovietice și 
ai țărilor de democrație populară, 
l-au demascat ca un program de în
robire a popoare'or libere. Dar cine 
va fi „cinstitul misii” în această 
afacere murdară ? C ne se va apuca 
să convingă popoarele din apusul 
Europei de foloasele dominației a- 
mericane ?

Acest rol rușinos l-a luat asupra 
sa Ernest Bevin. Suflecându-și mâ
necile, el s’a pus pe lucru făurind 
așa numita „Organizație a colaboră
rii economice europene” prin care 
țările din Vestul Europei trebue să 
devină veșnici debi.ori ai banche
rilor din U.SA.. să servească drept 
piețe de desfacere pentru mărfu
rile americane învechite.

Anglia și alte țări din Vcs itl 
Europei au accep.at „planul Mar- 

shall”. Retragerea rujnoasă a Mă
rci Britanii în fața Wa'l-Streel-ului 
a dus la o nouă înrăutățire econo
mi :ă a si.ua|iei oanieui cr muncii.

Conducătorul politicei externe a 
Mar i Bri anii apare drept un com
plice al poli leii americane de îm
părțire a Germaniei, de restabilire 
a potențialului de războiu german, 
de pregă ire a unei baze de agre
siune a imperialiștilor amc icani îir - 
potriva llniunii Sovietice și țarilor 
cu democrație populară.

...1948. Consfătuirea separată a 
reprezentanților celor 6 puteri la 
Londra, sub conducerea lui Bevin, 
ia hotărîrea in problema germană, 
hotărire care duce la dezmembrarea 
defini.ivă a Germaniei, sciziunea 
Europei în două lagăre opuse. Po
poarele Europei sunt amenințate de 
pericolul unui nou războiu Ernest 
Bevin devine un docil instrument a- 
merican pen ru făurirea alianței mi
litare agre-ive compusă din Anglia, 
Franța. Belgia, Olanda și Luxem 
burgul. El semnează la Bruxelles 
tratatul de creare a alianței apusene 
și — la ordinul celor de peste O- 
cean I ■— pregătește programul de 
înarmare a Angliei, a cărui reali
zare va cere din partea oamenilor 
mu 1 ii noui j r fe 1 ps iri

„Proeclui lui Bevin al alianței mi

litare, — scria în legătură cu a- 
ceasta ziarul Rude Pr.vo” Jin Ce
hoslovacia, nu reprezintă decât o 
varianta a vi uiu ui plan al lui 
Cliur Idll de creare a blocului apu
sean sub conducerea suprema și su
pravegherea U S A.”

Și as azi, când imperia'iștii anglo- 
aniericani se situiaza deschis in 
fruntea acestei alianțe când se și 
vorbește despre participarea activă 
a U.S.A. și Canadei sub steagul ața 
numi u'ui .pact al Atlanticului de 
NorJ”, cine joaca primul rol de a- 
vocat al instigatorilor la un nu 
războiu ? Cine. împreuna cu Depar
tamentul de Slat ;i cercurile militare 
ale l S A., strângând tot mai tare 
chingile „planului Marshail”, exe- 
cită o presiune asupra (arilor șovai- 
tojr ■ forțându-!e sa intre în alianța 
Nord-Atlamică ?

Ernest Bevin, dușmanul picii si 
democrației.

Caracterizând p.oliica externă a 
Angliei Platfs Milles, membra al 
Parlamentului, vorbind la un mee- 
ting din Londra Ia 3 Februarie, a 
declarat: „Bevin reprezintă cel mai 
mare pericol în zi ele noastre. E- 
veniinen ele ultimelor săptămâni ne- 
au arătat că Bevin ne-a aprepiat 
de războiu”.

Această caracteristică se potri
vește foar.e b*ne conducătorului po
liticei externe a Marei Britanii — 
Ernest Bevin, unul din organizatorii 
cei mai ac.ivi ai blocului imperia
list anglo-american. al cărui nume 
este pronunțat astăzi cu ura de oa
menii muncii din Ang'ia si din în
treaga lume.
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