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/Ut Hl ol înv nge r Zlslciițj 
■o z'î ;i lupta mâi,. ița a ini 

w< a Io> Irancezi- ueasta în 
primul rând penlrtică lupta 
lor este • < indusă d.‘ p irtidill 
«ic avantgiril-x al clas i mun 
citoire din !• ranța, Partidul

Că

;1~

im rol î1 acâ

.mii 
ovituri

<.'• i’t'-w >t brancez, p ti 1 
lit 'hi 
cd.h~a 
tara

Nu
trt țjosibilit'iți'.e de Iu .'tu i 
proletariatului fratiiȚ. forța 
puternic ii și in i anihila a la 
galuiin demo rații și 
irnpi 1 ialist. i are dă
peste lox.tuii JagâiAilui jrnp ■ 
rialist, astfel <_ă el nu îsi 
•oale <JoiM atra forțele în- 
tro sngura direcție-
Dar în afară de acestea în 

primul rând oimeuii inun 
ai din Franța șpapoi ceji din 
alte țări au sărit în ajiitorul 
greviștilor prin colecte de 
b.ini, de medicamente, prin 
plasarea (-op ilor ]a familii 
care să-i susțină în timpul 
grele'or bit i] i, p ■ care 
oierii francezi le dau cu 
țele reacțiunii.

Și în această bătălie
oamen i muncii din țara noa 
stră și în special (minierii nu 
\ or să rămână mai prejos.

M nerii din Lup-ni car' 
au simțit pe spinarea,lor ai i 
dearândul jugul capitalist, 
< are au înfruntat în 1929 
gloanțele acelor cercuri im 
penal iste pe care le înfrun 
ta azi minierii francezi, ca 
’e au văzut cu ochii lor ma 
*»evrele guvernului inanist 
de a eȘi din criză p spina 
rea clasei muncitoare așa 
i.utn încearcă acum cele

pen! vi, 1 
d.ir inii 
tre to. 
difcrciil 
den cosi 
menii muncii din Vd 1 lm- 
lui o nutresc pentru dușm.i 
iml tutui or celor cciinuncese 
capitalismul exp o itatoi.

!\[ nierii ilm Lup. m știu 
cu \uschnitt. Bujoiu, Bal? 
și celelalt ■ f guri reptez.en 
‘ativi ale foștilor magnați d 
capitalului din țara noastră 
londamnați s ipt mt'mile tr ■ 
cute do rribunaltil Ațilitar 
peiilru complot, spionaj și

s t cmitnivzi' 
internai o ialn
i ce înnncQS' 

unde s’a>' alia și 
teze ura pe < a;Jâ <JU

Analizându se lipsurile și kăndu-se 
măsuri de îndreptare

la uzmele
se lud^aza mat cu spor

Comemororea 
luptătorilor 

clasei inunzi tocire 
cei și-au pierdut viața 

Doftanald

Continuare în pag lil a

mi- 
for

nici

i

I

s’a 
zilei 1

f.rca 
upem,

anunțai clasamentul
1 Mărci Rcvotiții d n

i hii'Hroși. Fu.r-eră
, Lunea....

întrecerilor
O.lombrie, u 
c .1 ați I

î
La 7 Nocnthrir <ând

da, iste încheiat în cnslca 
nerii din I’etrca n’jn fost 
cui iillini. (lupa Anine .a a, 1

Totuși to\a ă ii dv a Pv r Jîi 
s’au supărat. Au p e. if du a u 
ținu mai dâiji. Iiotdrâț 
revanșa în următoarea pcroadi 
întrecere.

— Nu ne mai la-.un. La 31 I 
cembrie, drapau! pro.lucți u va 1 
tura deasupra minei noastre...

Măsuri pentru lichidarea 
rămânerii în urma

Și, s’a trecut la fap c. Întrecerile 
interne între sectoare, îi( e grupe

*. 
d <

au fo t iiitensifica e. S’au 
silii pentru buna fiuvț'o 
transport uri; or de cărbuni i 
la suprafață, pjntru apro> 
ia iiiiip cu 
Dâiidii'ȘÎ sca.na 
liibzuilă

un factor 
al muncii 
liolarîl ca

l.jal IU-

gi|ia cu care ni au 
pantru făurirea a- 
mai bun poporului 
luptătorii antifa : stl

Prin școala construită prin muncă voluntară 

în satul Pogănesti pătrunde 
lumina și cuitura

Regimuri o burghezo-mo.jiere ti nu, 
numai că n’au dat posibilități j:o~o- 
ru'.ui muncilor de ași crea o viață 
mai bună, dar au stat tot timpul 
de-acunr.ezișul voinței Iu', au fost 
împotriva rea izărilor pentru și în 

fo osul celor ce muncesc. Țărănimea 
muncitoare asupri a de mo. ier . e și 
chiaburimea 
întuneric de 
mai pentru 
voie. Acest 
numărul Tedus al școlilor primare 
dea sale

Asa a losl lăsat în imuneric și 
salul f’oganesti din plasa Ilia. Zeci 
de ani dearândul s’au t udlt f. i de 
țărani din acest sat să meargă la 
pcoa'.ă în salul vecin Cerbia. sa 
învețe carte, lama pe geruri mart 
ai viscole slrăba.eau zi n'c câte 6 
km. Voința de a construi o școală 
în salul lor. a fost înăbușită tot

timpul de regimurile tre.ue — cio 
coești.

Au pus mâni de!a mână 
și au ridicat școala

1

sate or a fost ț nutM în 
acești exp oatatori, toc- 
a o putea cx oa.a 'în 
fapt ui-1 dovedește și

Astăzi însă in 1I11 e de 
salu1 Pogăneș'.i ît apa 
humoa a ' coa ă c dili 
tarfciin.il mun oa e dii 
începută din i ita iva 
de bază a P M.R. în ; 
August crt. cu auo:u! 
nu s’au lă.at pană au 
ridicată. Câ e neajunsuri 
vil, dar le-au înlăturat 
Au pus mâna de a mână si-au ri
dicat scoa a Membrii de partid au 
stat tot timpul în fruntea acțiuni
lor — au îmbărbătat țărănimea murr- 
ciloare să ducă munca până la capăt.

La 7 Noembrie 
școala a fost gata

P. fecburîi 
văzu'.-o ri- 
nu s’au i- 
pe tcațe.

are 
d n 

pjntru aprod 
material lemnos.

•că
a t mpu.u 
princi a.

miner 1 
irit rarei i

•j

.n u i
1 mar a 

ele.
înliebuințarca

1 de muncă o 
in bimul ii.ri- 
din l’clia iu 
iu ini.ia sa nu 

se mai facă cu întârziere, deoar e 
falitul că uri i mineri intrau în 111 . 
cu o jumătate de ora in.ârzicrc, 
a contribuit mu:t Ia rămâneiea ii 
coada clasamen'u ui. Pentru llcfiida- 
rea deîinilivă a ace.->'.ei gia e i, se 
un mare numai de mineri iu ce
rul comisiei de d sc p ină să jude • 
f’e nui cc.-iulra tu îijiarzitrc in 
mină, sau în ziua acea sa nu mai 

primit la Iu ru-

Hr-eluarr a lucrului d ipă 
fiecare schimb, en in tor 
imiortart in m.jrirr.i 
produc|ie' și .a pro .’uc- 
tivității mun ni

Prin abn 
dat vla(a 
nui trai 
muncitor
su mrrdat pantru totdeauna 

recunoștința poporului
Cuvântarea rost.fă de fou 

Ofelia Manole in sala
Teatrului Giuleșfi

fie

,T

1

BUCUREȘTI II fRador) *
după a ni ia/•â a avi.t loc în a a T 
tru ui Mun io usc CER ,(j ue a” 
' omemo aiea Juplă ori or clasei mun 
ciloaru ce și.au pierdut « la 
Lkjflana. A vorbit iov. < )fe ia Ma— 
ijo.’c, membră '.upAanta a C ’ i 
P M.R.

Evidențiind toiidțiic groa nicu iu 
tare au Irait >1 au lup al în iodii- 
•OAJe luplk-CM du friuv al 
munci luai u 
O j 
a 1.1, 
torța 
dința
cia ismu'ui. 
lan.i 
și o 
[ilict 
^ărcMinerii 

seama. — 
de câteva 
producției

de a Petr la și-au 
în urma exemo u ui dai 
echijje — ca preluarea 
după fiecare schimb, e

I. 1IRANEA

(Con Un nare îa pag. lila)

dat

ca iov. (j,i. (ihcorghJi>
Va-i c Lu a, I r P.nl liu -i 
tov. Olc.ii Manole a a abat ca 

curajui a izvorât . n crt
lor nu trainu a a în vi lui a so- 

Litpla ccloi tic a lk>f- 
s’a dovedit a fl un n rc .iar 
fi da p.n.iu toț ci nu j o 
de a celelajLt înrh mk 11.- 

<l.n tara. Muți lupii ori anu 
fasu.ii d n îu.h oare ea K ui.niCuL. 
Sărai Pocit). Con auța 
rul dc a Caracal nr n a .n<
are și.au dai Lața p ii r

(Conținu.': i.) ;Ki£f

>1 I?za-
la < a
jri r. a

1

Sub semnul luptei pentru pace, a avut loc

Sărbătorirea zilei Mondiale 
a Tineretului la Deva

Începe marea opera 
de transformare a naturii 

Primele măsuri pentru punerea în practică 
a hotăririi Guvernului Sovietic, cu privire 

la plantarea perdelelor forestiere
l-calru aducerea la îndeplinire a 

hotârîr i Guverna ui Soveic aura 
p.antă. i perdelelor forestieie de 
protecție și a alternării culturilor 
de cerea e eu cele furajere, s’au 
luat o serie de măsuri imed ate. 
Un mare număr de expediții șt in- 
țill e, a căîui e d n geo ogi, geodezi, 
hid;oogi și experți în cunoașterea 
so uiui. precum și alți spec alișli, 
vor p eca în curând în regiunile ră
săritene. regiunea Volga și regiu
ni e centrale, unde urmează a fl 
ptantate principalele perde.e forts 
fiere.

Rolul ace lor expediții va f, în
tre altele de a întocmi hărți și 
a determina preci u ra ețe e care 
vo .« îngola e î marea a țiune de

reiacere a naturii. M n sterul .Agri- 
cu tură a și luat mă uri pen ru a ia 
cursul anului 1Q49 să fie plantate 
astfel de perde.e de pro eiț e, pe 
o întindere tola ă de 805.000 ha. 
pe lerenurițe colhozuri.or.

Au fost slabi i e de pe acum su
prafețele care vor fi împăduri e. In 
timpul iernii, numeroși agronomi vor 
fi trimiși în co.hozuri pentru a in
strui în mod spe ial pe co hoznic cu 
privire la plantarea perdelelor fo
restiere. Un mare număr de afl;e 
și broșuri exp icalive, care cor po< 
pu ariza exțeie țe e io ho/cr lor ta. 
aplicarea acestui sislein de agr cul
tură înau ală, vo- fi tr m se în col
hozurile din regiun le e pective

După p’anul stabili , ultimele lu
crări ia această clădire trebuiau/ 
terminate la sfârși ul lunei Noem
brie. Insă voința lor hotărâtă, dra - 
Coslea țăranilor muncitori de a a 
vea o școa ă în satul lor, de a 
urma pildele fraților lor d n uzine 
care se întrec pentru mărirea pro
ducției, a făcut ca în z ua de 7 
Noembrie în satul Pogănești să ai
bă Joc inaugurarea acestei școli.

Si nu este întâmpăor faptul c> 
astăzi țărănimea muncitoare, mun-- 
ceste cu a'âla ețan pentru ridicare» 
satelor. Ea știe că acum este li 
beră, că muncește nu pentru, r» 
clică de exploatatori care au ie- 
fuit.o și subjuga -o în trecut, ci iu 
folosul ei, în folosul celor mulltl

A început distribuirea 
rațiilor de zahăr, 
săpun și uleiu 
Amănunte în pag. i!-a

io Noembrie, Ziua Tjondia 
la a Tineretului, a fost sârbă 
tocită de către tineretul >- 
cașului Deva, ju cadrui unui 
meeting in sala teatrului 
.Progresul” organizat de ca 
tre F. N. T. D. R.

Meet ngul a înc-eRpt prin 
iitonarea imnurilor R. R ]< 

și sovietic, după care tov 
Szekely a < o .ferențiat în, iim 
ba maglrară, arătând tmțjor 
tanța pe care o ne Ziua :\țon 
dială a Tineretului, zi in ca
re 1 oițele tuturor tinejrilog 
d u întreaga lume să ttne.<- 
tot ntai strâns în lupta lor 
comună împotriva Smiperia'.is 
mului ațâțător !a noui răz 
boaie.

1 ov. Pațilineț Vastic, mem 
bru în Biroul Jud. P. \ț. 
R. Ilunedo ra-Deva ș se'm 
• ar al jud. U. T. yț.. a con
ferențiat despre „Ziua yțo 1 
dială a Tineretului” subit -

n tnd că Feder. >a y.o lialH 
a Tineretului |) • o rai ca 
re înmănuncheată pes’.e 50 
milioane tineri din 62.de țări, 
împlinește astăzi trei ani Ie 
luptă susținută pentru na e. 
hbertate și independență na 
tonala impolrita mișc'c'tiior 
manevre de subjugare și ată 
țarc la un r.O'.t război, ale. <>»r 
••urilor imperialiste.

Vo-bito: ul a arătat ap 1 câ 
iu u - m?‘ rânduri a'e ți ere 
t'ilui din întreaga lume se a- 
lla g’or'osul lineret sovietic 
care călăuz t de mărețul Pa' 
tid Bo’șe'ic, desăvârșește ,0 
cialismul și luptă cu aline- 
gație p.-ntru zidirea comunii» 
mului în URSS.

In închee.re țo.. P ițilinef 
a subl'niat datoria tineretului 
1 ostru, care condus Șt însuf 
fleț.t de avangarda clasei 
munctoire, trebue să lui tec

(Ooatinaare Mi pag. (la)

lllo.lt
tarfciin.il
62.de


Știri și fapte din Țara Socialismului

Pe marginra matchuiui V.-Jiu'ui
După rum

■iu. la Cluj, a ii avui
Iată ce scrie 

,,Lupta iArdealului”.

e știe la inatcliul 
loc scene care 
m privința

,1J ui caic s’a de fănimt Durui- 
nu mai au ce caii a [•<• te (-nul dr 

aceaasla lonfraee noo<(rii <1 11 Cluj

a -por u ni (vracii 
u- i'iduirra buri hi-'O.ino ie

«linln jui ilor s'au i'e>l it 
n a înioU 01 e bru'ali ati 

o partidă care se a 
exlic 11 d<- in ere-antâ, înti’o 

1 rllil 1 de 'or iii ri iu en-

Ulirit d 11 ■ ar-

ara arn că ji.-
Ba o fh nu au

ni iiii 1 orca -

Malchu' di fou’-t'a'l l'nix.o-i al a
Jiu! ilroutat Duminecă Iu Cluj 

. readus terenul de sfori i na i- 
nca delestabiia 
cat fn 
icÂScâ.

Uni i
U ce>
transf urmând 
nunii 
rUș 
tii.iljlr

Țoale .ursita do.cdi c că unii 
dintre ivi de a ede doun clu
buri nu Jii înțe es îndeajuns nou! 
*iDiril de adevdra.ă orjv |ate caie 
trebuit- ki i anime

Acest Jjpt ridica 1 cn ru «îmbete 
•cbipe Drob eme deosebit de itnroi- 
tantr

In primul rând >c <onslata din 
ptarlrj conducerii celor două gru
pări o iiisufic enta munca de edn- 
©arc in noul spiiil sporăv al jii-

Lăturilor. In al doilea rând, li «a do 
întctciierr c aie lui 
tea iucători’or

Er.le îiion rn ul sa 
lălori de teapa lui
cr caii la în.r’o ceh pa 
că. cate rr.prc/inlâ ie vredni ii mi- 
puii depv Va r 1 J utili. Și în 1 
Ir citea rând, 
din partea unei imfnie părți 
bliculi i. caic 
tal :.a 
terenul

i 
îinirc*

J u'ni Și 
lip a de sp 'riivdaK' 

a pu- 
iu a e I .? a c i a ■ăn- 

ifaii.mc c tiu i aiiisinitl re 
• le snorf.
dea c.iien; :i Irc1 ne sa M'1'- 

cii v cinenieie nedisc phnatc. 
recacifrantc i proxoca'oare cum 

Zalian, irebuesc a un ac fără 
ini a dine 1-rcnini c noudre de •*, ort 

Toate aceste urme ru inoa e clin 
wnorl. tâsa'c moștenire din trecut 
liehuit să di-para fără întâr/.ierc, 
a’lfel nu putem reali a ' ro tre e r»* 
rioase în ciuda eforlitri or care sti 
fac Dculiu pruiuj r«a spoi\uni.

Echipele „Minierul1* și „Au'ul“ 
din județul nostru în fruntea dusa 

montului Dviziej Naționale B

Marila uzine de tracloi 
re din St-iling-ad și Ha cnv 
în plin efort de cg.lare a 
producției antebelice

I in pi lltpti’le <1 l-i Slaliil 
gi.ul, d 1. ma:<?:i urină de 
iraclo ire 1 orașului, ou i a 
mâses: 1 a dci at j u.ne

hi prczclil au 10 1 v-con 
struiti- to Hi su liuuil'’ mc 
caiiiec alc.iiziiiii In prima 
jumatitc a anului 194S, uz.i 
na a labrji at <le dota 011 
și jurnal itc mai multe tra, 
'.oare decât in perioada c<> 
ri sjnm, iio m <1< 
i ui, i 1 g.’m 1 1
Ixo, 11 : 1 Plutii ii.

La < cjlalt i mar, 
trudo ne din l KSS 
din 1J ireo 
prevederile tehnici; 
ț ulDt ajunge la o ’ 
egală <u Cea 
>ăzl o u ibia în 
'l'o'll'- g 
hanoi iste a 
nei p:O ht( ți:i 
a at ns incă 
curent, nivelul din

faLi'ii ao n m.-ta'je'O' <4r < oh 
slrucțlC

divizio- 
i o,tru

anul tre 
|>r i. < Iul

II. l! I 1
Jl I ..

după luate 
sai fi

■roduî ție 
diu.'iint.' de 
amil

rație mumii sia 
rob tiv ului uzi 

di- tractoare 
în Iulie amil

Ij+Ci-

în primele do tă lo- 
llasamentului, ,,M1- 
devenind leader al

t ete doua echipe 
M^re B ale judcțuli; 
,,/Minu’rul din Lupeni și 
„ Aurul” din Brad se află în 
urma jo urilor disputate Du 
întnecâ, 
< uri ale 
nu rul”

Ținând seama de faptul că 
etapa X-a „Minierul” joa 

că in deplasare la Cluj cu 
i termala,. care este îtr re 
n.ijire și posedă în prezent 
o condiție excclentă, este 
handicapat și amenințat la 
«efie chiar de „Aurul” care 
■—■n curm 1 iiti n

Comemorarea 
luptătorilor clasei mun
citoare cdzufi la Doftina

(Urmare din pag. l-a) 
unui trai mai bun popo u ui miunci- 
•or, au meri at pentru toțd auna re-1 
«unoslința acestuia.

In Inrheere Iov. Ofel a Manole a 
arătat că prin sac itic i e a es or mi
nunat' fii ai mun ito i i și piih 
ațulorul Armatei So ie i e ca e ne-a 
eliberat țara de sub j îgul fascist, 
an fost po ibîle v:c or i e de ai ale. 
«lașei muncitoare în frunte cu a— 
vantgarda sa Partidul Munci.oresc 
Rămân.

Sărbătoarea zilei 
Mondiale a Tine
retului la Deva 

(Urmare din p»ț. I-«) 

cu hotărîre alături de tinere 
*ul mondial, pentru instaura 
n.-a și < onsoiidarea unei păci 
de lungă durată, care să as 
gure tineretului dreptul său 
la o viață liberă st fericită

A urmat un piogram ar 
•istic alcătuit din dansur» 
coruri, muzică vocală șt m 
strumentală și recitări, dat 
<u concursul organizațiilor 
tle tneret din ’o alitate și 
•rchestra de balalaici a Sui 
dicatului Funcționarilor Pu 
blici.

lerdi piopriu înfrunta (.’ 
R.-iștii clin TurninSeverin 
can conform tradițiL.i a-

PV
F.
de
«•grilajului tercnu.ui \ a dispu
ne cu s’guranță.

Capitala Kara Kalpactei 
va fi . . .
un alt loc

mutatâ într’-

Apele râului Anm Dtri.i. 
se r< vărs iu d" do .a ori pe 
-’-ii, inundând regulat t ipim 
la republii eibKara Ka'ptcă

La 15 Noembiie începe

Recensământul
și atelierilor

Zi e'e trecu e Pre'ec ura județului 
pubicat o ordonanță p in care a- 

încenâid dea 15 No m- 
c., organețe sta is îce

a
nuntă că, 
brie a. c., organele sta Îs lce vor 
proceda la ciec'iiarca recensănUntu
lui întreprinderilor indus.liale. de 
transport, comerc a e, de credl și al 
ale.ierelor ineș e ugăreșii aflate re 
raza județului rio lru.

Sunt supuse re en ă nân u ui toa e 
întreprinderile specii cate mai sus 
indiferent da.â sunt de S at. cimu— 
naie, cooperative sau par.icu are, caie 
dispun de un molor acționat pr.n 
electrici.ate. sau fo o.eic inunca u- 
nui saarial — ucenicul f.ind socotit 
salariat.

întreprinderi e și a ci erele meș- 
tesugăiești supuse recenzării sunt c- 
b.igate să trimea â până la 19 Noeir- 
brie câte un deegat sp e a ridica 
formu.arele de recensământ dela bi-

întreprinderilor 
meșteșugărești

rouri e <Ic re.en’ac. forniu'are care 
vor fi comp cela c in Irtl exemplar* 
în termen de 3 zie de către per- 
suna ui competent al in.reirinderii 
respective cart împreună cu condu
cerea întreprinderii va fi răspun
zător de cxacti.atea și sincer tatei 
răspunsurilor ca'.e.

Forniu are’e complectate vor iț 
restituie biro.r or de re.en ământ 
până ta 21 Noemb iu iar intcpru— 

de compe? 
până c 1 tăr-

că atât intre

deri'.e care vor avea 
lat forniu are spe'ja'e 
ziu la 28 Noembrie.

Ordonanța prevede 
prindeiie cât i a el e c e me tesu-.
gărești precum ți fi.ncț onar i pn 
blici sau particu'ari rare se v< r sus
trage sau vor împ ede a lucrări e n- 
censământu ui se tiv j ar ibii de 
dep^ele prevăzute de le/ea s:ii ola
rului economic

In județul nostru a început 

Distribuirea rațiilor de 
zahăr, săpun și uleiu

Cum se face distribuirea

Zilele Irecu'e a început, în jude
țul nostru dis rl u rea raț i or de za
hăr pe triii.es.rul Ot.o.ntrie, Decem
brie, de săpun, pe luna August și 
de u ei pe luna Oclomb.ie.

Distribuirea acestor produse se 
face pe baza carte e or de alimente 
prin coopeiative și Magazne de 
Stat iar pen'ru mun i,orii foțanți. 
popu ația rurală, can ine, crcșe, spi
tale, penilen iare, oriei na e și far
macii pe bază de tabee nonvnale. 

Se atrage atenț unea că poseso
rii cartelei t p Bl vor primi rații

de zahăr de 1.500 gr. lunar pe 
baza bonuri.or de zahăr din cartela 
B. cupate cu bonul Nr.. 31 din 
carte e Bl pen ru sup.iment de p. ine 
pe luna Decembrie 1948, urmând 
ca pe baza bonu ui de p. ine Nr. 
30 din luna Dezembrie 10 8 sa li s? 
distribuie posesoor or de car e e tip 
Bl și rația de pâine cuven lă pe 
baza bonului Nr. 31.

Cenlre'e nu vor dis ribui zahăr 
pe baza de -bon de car eă decât 
persoanelor înscrise la centrul res
pectiv.

lllllt iria orașului Im 
iuti tiu a’t .0 111 i igii' 
■ahșlii iu geodaz.ie au 
o marc p.ircc-la de 220 
ii<,< hc s> cei '<’< te iză a- 
dc h droeologi, urm'.nd 
ci sii s<- ridice \ iito trea< va a 

cap tală
l‘l.'l„lll OrașttlU

10 III t 
roulm 
kuign 
stri ,d 
pacă

In iiOti.i 1 aj ilală
| aia ati-liin și uziae p ntru

•î fost iu 
dr < <dre dtircp.i In 
de arhit <tiui d 
( o.isiiiui

I\< p.ilmr i
de \țim
K.h:i K d

voi luni:

Edlluri's fi întreprinde 
rhe din Metcova ver re
aliză în anul corrnt e 
economii d« 38 000 (00 
rubie peste pl n

Inspirați de iuițiat-ivii 
ti la Ir ă a 
u-im-lc t

ii iutii itorilor ■ 
iabriî i• din i/o 
au incvj. 5.

uf O • >H11 • •
^9 de di 114 

jrali ■ cbf

io ,1. . in 
penii 11 111. 1 ita 1 
<omct,velc a 
și iuti' prind, ri
Cap tuia I niun'i 
vor real /.i iii anul 
<■' OjjOni de Ș 
ruble p te p'aii

-o •
< Ui c'H O

LLâ 1 e

CÂRTI NOU I
apărute cu

Săptămânii Prieteniei Româno-Sovietice 
£«litur<B SaviiJulMB uncilswac Roman 
LENIN : h u și tnr r Oc lileis <>
STALlN : Prnb'eaie'e UnÎDlimulal (»d. 11 k) 
cursul scurlde Istorie a Partidului Comunist (b) al 

Un unii Sovietice ediția ll'-a)
Iitari* R*sb iluluf civil, v«l II (ei. 11 t) 30 de ani de «xHtența 

a pu'erii Sovietice (Album)
A 1. VAȘIN'KI: Despre interzicerta irail btr ml e yl reduce

rea Inarnlrllnr
I. FRANȚEV; Naționali*aiul, imn reacțiun i Imperialiste 
ZlNA BHÂNCU ; Crllî a ți «uta;rttlca (Cvlectia pentru ycolilo 

departi 4)
B. ZAHARESCU: lovtțătore Iul Miri yi Engeh dvS-vre de»e 

yi lupta de claiA țC lecția pentru ycoliie de paitid)

Caiet ae Studiu individual al Cursului Scurt de 
Istorie a P. C. (b) al U.R. S. S.

■ n 
V I. 
I, V.

prilejul

i

(I

A APARUT
în Editura „CARTEA RUSA“ 

„Psihologia1* 
de B M.

în U. R. S. S
Țeplov

Editura Cartea Rusa a la 1 
sat cu prilejul S^plam.înii 
Prieteniei, Româno Sov i t ce, 
lucrarea lui B. A[.tȚcp|ov- 
,'Psihologia in lT. R. S- S-” 
publicată în Nr. 17 al „Co 
lecției ARLUS .

in această carte, dupia ce

arată falimentul mrcrdk d« 
burgheze în ceea ce privriș^. 
situarea psil o'ogiei în rău 
dul științe or, autwru'. pr.-'ii» 
tă deșt o'tarea p- no’ogi- i -o 
vietice, prin internei rea ci 
pe moștenirea filosofică 
lui Lenin.

a

„Tovarăși de drum" de Vera Ponova
Cartea Rusă a 

prilejul Săptămânii Pii temei 
Romai o-Soviettcc, romanul 
Verei Pa. o. a „Tovarăși de 
drum' , distins cu Premiul 
Stalin.

L101 lui sunt oameni silo 
pli. cetățeni sovietici de rând 
Autoarea știe în.sa să desco 
pere marea 1 ogăț e sutletea, 
că a acestor ,„oameni am 
pli ”, Din acest nunct de v-' 
dere ca urmează druin il ma 
r lor realiști ruși cai\ tiu știut 
sa cur.oască și să înfățișeze 
lumii pe „omul simnlu” 
măreț în puterea și 1 ogăț’.i 
lut suf'etrască. I'iroii Vi i 
Panova sunt eș ți din popor, 
sunt oameni de massă, Verso 
naje ca Belov, Danilor, Itițiu

lansat cu

< am
t-
o

-I

I

Dimitrievrja , etc.sunt mi ioa. 

c»c în L'. R. S. S- ^țe'iiul 
autoarei a tost însă de a 1 ri 
dica pe acești oimctii în -a 
zul lumi întregi, de a a 
calitățile' lor dfOsebite,
au fost < t eduiați. cresc 
mdrumați d<- realitatea 
vietică. Acești o tme i au 
Șt gat r 1 .1 o ul. Nimeni t 
tre eii ’a crezut ca Lice - , i
deoscb t. Măreței fapt ■ d ' 
abnegații-, de ^ur j, <ie.de o 
tament, ci le săvârșesc f u u.> 
calm importuri abil, coi.v'mși 
eă acest lucru este f ies . Ș‘ 
i’ ii’ ar,, p 'litru o n .1 c>- 
■’d ii i-ro sinul dei h c ce - 
va io1. ,1 m, un obicei, o 
htate absolut noițnajă.

e.de


Se desființăm cimitirele 
de fier vechi!

LA MINA LUPEN! 
a fost pusă în funcț une un convertizor, 

de 20 aniaruncat la fier vechi

Azi la uzinele Petrila se lucrează mai cu spor

dts<nli <ie

mari
•u caii 
' mult

el a 
lonvertizor, arun- 

vecliiu de vreo 
cetit de multe o.l
de Partid, cum 
repară și pun in 

mașinile și unelte

F orizontul 4(52 ai mine) 
< arburn >lin I.upeiii. lo

comotivele electrice im pu 
H au sa c r< Iile dur lip<l unui 
COIIV. rlizor, care să tiansfor 

' tiruitui alternați' in eu 
mi < oulmitu. 
an- o hi mișcaia 
toi A. E. (;

O'izontlil era
două loiomotive ,,Diesel cu 
o- puii re de tracțiune mult

ră ■ 
lucut» 
pa<*' .1 mn»| ’ unei ■ (teasc

inien a ><■ , nce lipsa ,te jn 
rom • ivi si m.ii a'es in gaie- 
riih lipsite de instalați' elec 
tr

tyja. sti ul ! S.ib.i o 1 ,u 
dcvi< dela .ii e.ct i mirii, a 
fo*u frământat mult t mp <ie 
această problema

Eu incinta atelierului 
văjui un 
«•* la fier 
^0 „ni A 
ki > arele 
mumii ilorii 
iuitr fiunc 
h fe fusera aruncate la fier

p-eaccea a propus tovară 
in atelier, să fie repa 

iB? are,st , < o.m.jftizor.
f ■” tnulți a fost privit cu 

•eu credere. Să poată fi ie- 
yai.it im < onvertizor e'cctrtc 
•„i< 20 de ani a fost anm-

i

Ruletin intern
c-. ,.e-

tri
T-

n

BUCUREȘTI, 11 Rador 
t-.’ 30 Noembrie a. c., ,_ex 
puc termenul pentru plata 
«opozitului de chirii și a imL 

(ului special aferent 
r»i trului 25 < >ct. 1948 
hguuarie 1948.

C uriașii sunt obligați 
va pana la această dată 
uripo.țitele aferente chiriei Ț.e 
ai 't trimestru.

I hoprietarii fiind solidar 
«.ir ( unzători cu chiriașii de 
flai.t impozitului sunt obli 
g;ți să se intereseze dacă 
rb nașii au respectat obliga 
țibioea dc ă vărsa susmenț on 
«alele cote de chirie și a a- 
wcr.iia fiscul în cazmontrariru

Lli'riașiidare nu au vărsat 
Plană acum impozitele pe 
chirii restante se mai pot 
pi'zenta din pioprie iniția

SE CONFIRMA ȘTIREA
că în Palestina și Transiordania 
au sosit trupe britanice

cieni specializați pentru ar 
me blindate și artileriei, ca 
re nu servesc ca ro untari ci 
ca unități combatante. Purtă 
torul de cuvânt a arătat că 
formații asemănătoare se gă 
sesc și în Irak.

Tel Aviv, 11 șRador). — 
France Prcsse transmite că 
uși purtător de cuvânt al 

.atei israelite a reconiir 
«nat ca in Palestina și Iran 
siordania se găsesc trup? 
hi ii price, în special techni

Tii-«ut 1.-1 
treabă

Dar 
sil și ] 
sit binri propunerea maestru 
lui. și împreună cu <-1 .ud por 
nit la iniim i pentru repara 

rea radicală a convertlzorului. 
Și îi> timp de i'ouă luni, mo
torul a fost reparat cu nunti 
ț o/itate. zilele trecute fiind 
montai iu orizontul 482 .1! 
minei I upeiit

\cuni locomotivele eiei tii 
' e pot < ir< lila pe galeriile, ori 
zontului 482, iar celeydouă lo
comotive ..Diesel’ întrebuin 
țaic până a tim aici sunt uti
lizate i aite părți ale minei.

Prin această acțiune, s’a fă 
cui și o economie dc cca. 
iu500.000 ]ci, va'oarea con 
vertizatorului reparat.

bJ. Gârboveam!, coresp.

Io 
gA

Prin muncă voluntară

Tineretul din comuna Gothatea 
iși clădește un cămin cultural

U11 giu| dc tineri din comuna 
liothaica. a Ipo nit o acțiune pentru 
clădirea unui local necesar Căminului 
Cultural. I

Cu knij'oacc modeste, fără fon
duri, tinerii au confecf onat până 
în prezent prin muncă voluntară' 
pesle 24.000 buc. cărămidă și au 
transportat 500 kg. var și 30 buc. 
lemne penii u construcție.

tivă înainte de începerea ori 
căror cercetări, pentru a 
plăti fără sancțiuni penale 
impozitele datorate Statului.

*
La Brașov și Câmpu 

lung:^țo’dovenesc au luat 
ființa doua institute de sil 
\ icultură cu secții: de sff 
vicultură și industria forestie 
ră pentru pregătirea cadre 
lor technicq, superioare, sil 
vice.

La sfârșitul acestei luni 
va lua ființă școala juridică 
de un an.

Elementele care vor urma 
cursurile acestei șco'i, se 
vor recruta d n oameni'(imun 
cil, recomandați de Comisii 
le Sindicale Județenp.

I

1

de Ini «
I 11c ul a (.sta îl 
III al 11 inu

mai muie 
du. ă 'le
ii
ml

ce c
Iu rul 
i.uat
i!e A

Iii;n <u
prell-

Cin

I

(IJraare Jv pap I ■) 
unul diri fa to ii | r nci al. i rin < arc 
vor puica jidiida riLuânt-na îu urma. 
Acum, aproaj e 27 prii c diu inînn 
Pclrila. htirvaza dupi c st sislcm

Ifilfc 4‘iliipv < grupei <e predau 
piodiiifia după llccaic schimb 
prin faplul muuirsc în ;i(.e'as • 
liataj. iu aceea tond |ii de ihuhcj, 
cxislii un sptiil puenc 
etre (oviiraijcaca. 
ogindește wcctorul 
triln. care, având 
14rupe te predau 
care m hind>, s,a 
celorlalte sectoare, 
rninarul cu 5 la sulă.

Minerii din Lupenl 
d c clasamentul întrece
rilor/ urmați de cel din 
Petrila

Penlrtt off’indlrca cât inaî c arM > 
mersului întrecerilor social te îru 
Ire expoa'ări șl in‘erne, la Petrila. 
s'a afișat o gazdă de perete oru 
Rlna'ă.

Fiecare exploatare, are o rubri
că separată, unde, se arată zilnîc- 
situatia produ ț ei, economia de ex
plozivi. stadiul căită 1 cdrbunel 1 
extras, a abien|c\or rerroi.ae. «c 
Deasenienea ziarul o^lindeț le i.uat a 
întrecerilor în:re sec.care e minei.

Pe lângă a casta tneiii ș-au pro
curat un apa at de radio ca c în 
momentul termină ii căminu ui va 
intra în funcțiune.

INFORMATIUNI
BUCUREȘTI, 11 (Rador» 

Con sia dc Stat pentru co
lectări a hoftărit inceăar.tți 
fimeț oaării teascurilor de 
presat semințe de floarea 
so trelui.

Vor putea funcționa numai 
presele autorizate în fiecare 
județ dc către comisia de 
Stat și numai după ce și au 
predat cotele stabilite prin 
pro esele verbale.

La fiecare d.n aceste pre 
se, va fi un delegat al co 
misiei județene de colectări, 
răspunzător de modui < uni 
se aplică dispoz ții e comisiei 

1 •
BUCUREȘTI, II (Rado ) 

Activul Comitetului Centrai 
al U. F. D. R. întrun t în 
conferință cu secretarele a 
60 comitete județene în ve 
de rea pregătirii celui de al 
treilea congres al Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor, a trimis F. D. I. 
F. un călduios salut prin 
care ș;-a luat angajamentul 
de a mobiliza ce'e vn mi ion 
cinci sute mii de membre 
ale U. F. D. R.-ului spre 
a sprijini lupta femei o- din 
întreaga lume împotr va im 
perialismului, pentru pace și 
independență națioială.

•
j^arți 9 Noembrie, a avut 

lo ■ ia Societatea Compo i o 
rilor din R. P. R. o\recePPe 
în onoarea art știlor so. ie 
tici care ne viziteață țara.

Na-
r*-

Cu
1

1J*

precum șl între grupe.
lată caie era dtuația fu nceritur 

între c‘X|' oaâri în ziua de 10 H 
enibrie, indii ala de gaze a de 
rele a minei Pe nl.i

1 lij eni. dei'ii it | io ra cul 
7,5 ia sică. Pe reții: iiilnu» 1,6 
Klila; lunea: (unui 10 la bulâ, 
Animata minus 16 la sull

Inainle de a in ra 1 i rrr ni. 
grup de inineii ana i a cu na>e 
Ien| c i ual a 11 r. r or. Unul diu 
ei r I eu cu glas tare : .

Uj!

I Cum sn aplică scutirile de impozit la 
veniturile provenite din depășirea 

de acordnormelor

i

aceste n -
deci ciul
1948 3 a

Ministerul Finnnte'Oi .1 
trimis o gane'or f is ale Im 
struepuni cu prune la no 
dul cum se ap’i ă scutiri'e 
de impo it la Vfjiiitun’e pro 
venite din depășirea norme 
lor de acord.

Se amintește in 
strucțiuni că prin 
din 1 Oc'ombrie
dispus „Veniturile p oveiite 
d 11 depășirea 1 o'inc or <îe a- 
co'd prevăzute de contracte 
le < o ect ve dc munciși acer 
date salariați’or, sunt scutite 

impozitul pt; veniturile din 
salam .

Decretul scutește numai ve 
nitul ce provine dm depâ 
șirea norme’or de acord, d« i 
nu este scutit rcribuția r or 
mala a mi ntii in acor4(sala 
nul normal cuvenit pentru

Compozitorul sovietic Vir 
lovka a răspuns la o serie de 
întrebări ale asisc-tnțci, ară 
dând cât de amplu se des 
voltă viață muzicală soVie 
tică mai ales după rezoluția 
Comitetului Central al Par 
tidului Bolșevic cu privire 
la problemele muzicii.

Pentru sprijinirea 
bravilor mineri din Franța

______ (Urmare din pag. I-a)______  

trădare, fac parte dn fami 
lia capitaliștilor fără patrie 
și că, capitalismul trebue3e 
lovit ori unde s’ar afla, p;n 
tru ca el să nu mai aibă poi 
bil tatea să recurgă la , oui 
lin-eicâri de sabotare, corn 
plot, etc..

Oamen i muncii din jude 
țui nostru urmăresc cu s m 
pat e lupta eroică a btavi'or 
minieri francezi și dcaceea 
suntem s:guri că și ei or 
urma gestul m'nieri’o' din 
Lup; ni, contribuind p in a- 
ceasta la lupta clase' munci-

' ?-------M-TTrH^— -Ve

Cititi
în fiecare zi

»* Zori Noi”

II iu
il ■ Io -

Iu ul 111. iar AniiiUH'H,
— la coada”

,1 iqxnf, din (o ul
1 l’tlrila — adi â nul
iul IV in locul II; lunca e ine»- 
ține în 
frunte

- < a ia u! — adau ă 11:1 Io ai *
— Să nu ne culcăm noi pe lauri 

locului H. că pana la 1 iVrtuarl» 
mai e mu I. și treime sa tl « 
fiunle — îi răfpnn e un n i '< -i 
în vârstă

I. 1 RANtA

<fe
.1

•-.fectuarea normei de lui 1 îl
Dcasemeiiea scurirea au 

privești, decât pe salariat ii 
<u 1 ontract (-ole< tiv dc mun 
<a.

Deci ,dacă după pieii. ’e 
riie cont raidului colet t'v 
muncă, salariatul plătit !
'ord trcbiie si f.uăjnlro oră. 
sau în cele 8 ore zilnice de 
lucru o „urnii t.i < mtit.it' 
bunuri, retribuția p,-ntre e 
fectuare- in timpul preț- ti-, 
a acestor Lunuri e-.te împoz.a 
bila la salarii cu <oele pi<>- 
gresive. Dat ă salar aiul lu 
creaza ore suplimentare re 
tr.buția pentru bununt, <•- 
îectuate In aceste ore mi - 
plltncntare conîomi nori iei 
de lucru se taxează cu 
suta.

Dacă însă salariatul In 
cord efectuează hi tirnpu" 
nei orc sau unei zile sat» 
orele suplime ntare o cantita
te de bunuri mai mare o- 
cât aceea stabilită prin 1 o 
mele contractului colectiv 
de muncă, retribuția pentru 
această depăș re de norma 
nu este imțiO'abilă. Scutirea 
se aplică numai deja data d,- 
1 Octombrie 1948, deci pe: 
tru munca depusă după a- 
ceastă dată.

;a

u-
U)

toii'e dn Franța și ce’elaltc 
țâri pentru o viață mai bună, 
pentru libertate și progres.

Publicațiune
Se aduce la curo tința 

ce’or nteresați că în^iua. de 
21 Noenibrie 1948., orele 16 
se va ț ne la Primăria .o iu 
nei Ccrtejul de Sus, licitați 
publica pintru întreținerea 
taurul i tonunal din acea-ta 
< omi aia.

Licitația publică sevațu. 
în ci ofonnitate cu disțiozi 
țiunile art. 88 110 din
L. U. P. , t 1

Con. urvnții vor d( pune t 
lângă oferta și o garanție 
de k la sută.

hi caz de nereușita se va 
ț 112 îi iua dc 28 Nov. a. c. 
orele 16.

__n i4

*

rerroi.ae
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Englezii și americanii evacuează
Nankingul șl Shanghaiui

NANKING. II (Rador). — Aso 
«•led Press anunți ci în fața succe
selor miâlaie ale forțe or țiopuțare 
ctaine/c, cnge/ii, americanii ți alt.

Miercuri China pe 
mare. In < h na de 

Nord și Centra ă si uatia Kuom 11- 
lauguiui se îniăulațește din o.â

straiul paraseaii 
ca’ea acru ui și

11

Armata 5-a a Kuomintangului 
instruită șî echipată de americani 

a fost împrăștiată

forțelor ț.onii- 
o inporlanti 

Est de Tang- 
Lu.igliai, uud ■

SHENS1 DL NORD .11 (Rador) 
Postul de radio al 
lore chineze anunță 
victorie obt nulă la 
«han pe linia fe.ată
a fosl împrăștiată armata a 5-a a 
Kuominlanguiui comandată de fe- 
■era'ul Chiu Chiang Chuan. Aceasta 
armată instrui ă și cili pală de ame
ricani care a luptat în Birmania sub 
ordine e aceluiaș general, e a consi
derată la Nanking ca făcând parte

NANKING 11 (Ra lor).
I rance Piesse Iransmi.e că tulbură- 
ii|e care au izbucnii la Nankngă 
s’au so dat cu numeroși morțt șl 
răniți. Mal mu t de 2) de pravul i. 
care au refuzat să vândă orez, au 
fost literalmente deva t ițe de muL 
țime. Numeroase brutării și măce
lării au avui aceiași s ia ti.

l

oră.
Se anunță ca localiiațlle H;ucho«' 

și Peiigfu suul viruial încercui c 
forțe c popu'an-

(irujml mililar consul a iv ainer - 
ean și-a retras Miercuri personalul 
din I'eking. Eva narea din Nanking 
a eng'.ezilor i a nericanijo.' a fost 
făcuta pe caca aerului, în ma.«•■ ur 
geuța. I.va.uarca maritima a îace- 
Aiiil la Shaugbai.

Llc a Shangliai a ple at vasul ge
neral Collins având (ce bord 1 0 
de oameni. A te d >ua vase de tran
sport ae arma ei armri a e. au se
cat la Shangliai pentru a h.a cea. 
1.00(1 de american.. P.ccaiva engle
zilor ti american lor -e tace in mare 
debandadă.

Scandai în parlamentul
monarho-fascist din Grecia 

Un deputat liberal crunt bătut pentru că s’a solida 
rizat
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Guvernul Stalului Israel demasca
<j •

ni o

Bogătașii chinezi oferă sume enorme 
pentru a fi transportați cu avionul 

dela Peking

i

Intervenția militară britanica
în Paîestina

i

irni

din încercuirea
HONGYONG. 11 (Rador Bo

gătașii chinezi și cc.ațenii slrăir.i 
din Peiping ca'e se pregă esc sa 
pete d n Chiria, au fo>t cițrinși de 
panicii când bi oul din Peiping al 
Corporației Chine .c de trans orturi 
aeriene, condu ă de genera ul ameri
can Î11 retragere C aire Chenault t 

a anunțat imeliaa îieae a func
ționării sac.

Biroul Cor, o a iei este as d at de 
un mare număr de negustori cili 
«iezi care oferă suire enorme pen
tru a fi transportați cu avionul la 
Shangliai.

In u.tinee câ.e.a /ie. a >n epur

sa ia proporții un uou gen de bursă 
neagră: specula cu Iransporturile.- 
Bogăta ii chinezi o'eră o icât, pen ru 
transporturite fami i lor și averilor 
or la Shangbai. iar spe u anții din 

Beiping au închiriat avioane pen
tru ei pe prețuri ex ra rdinare. In a- 
cest timp, din Nanking se anunță ca 
f> regimente ae Kuo.i in armului s’au 
predat fără luptă fo:țe or populare 

eliberare pe frontul Suchow1.» 
aceste regi rente s’au pre- 
ce au fost încercuite iar 

patru au aruncat armele 
apariție a înlă'ior anrla-

de
Doua din
dat după
celelalte 
la prima
lei popu arc.

O largă amnistie
în zona sovietica din Germania

BERILN, 11 kRador). — 
Comandamentul militar al 
Berlinului a publicat un de
cret cu privite li o amni 
știe generală 'a Berlin m 
ocazia ceb i ’ a 1 a ai 1 
versat: a o a Getma 
ne d n No mbric 1918.

1 o ite p -rso <:e e cond.tm

nate la închisoare până la 
) an de tribunalele gerrția 
ne din Berlin, se bucură de 
amnistie și reduceri de pe 
depso. N11 se bucură de am 
1; știe persoanele vinovate 
de me d ■ războia, crime 
impo'riva păcii sau ummită 
ții.
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Trei provincii din zona francezo 
a Germaniei nu mai pot suporta 

datorite de război
BER I LN, 1 1 (Rador . 

Agenția A. I). Nț anunța 
din provincia Badea că ad i 
nistrația militară franceză a 
ordonat ca trei provincii din 
zona de ocupare franceză 
să plătească în 24 de ore 
întreaga suma a chelti e'.ilor 
de o-unație militară din la

11a Octombrie,
Ministerul de Finanțe ,1’ 

Badenulm de Sud, Ekkert, a 
declarat în legătură cu a 
ceasta că cele trei pro.in i 
din o ia franceză nu mai 
sunt în stare să suporte chel 
tuelile de ocupație reclama 
te de autoritățile franceze-

Importante transporturi de trupe >7 armament 
britanic trimise în Transiordania și Irak
Fel .Avi., țo Rado'l. 1)1. 

Molm consilier al m^diatoru 
lui C). N. IJl. a primit urma 
to .rea comunicare. cim pir 
tea Ministerului de Externe 
il Statului Israel: ..Potrivit 
uvor rapoorte primite ele ,u 
vtrnul Si Huliri Israel, un un 
portant număr de trupe tui 
laiiice au -o-,it in l’ransioi 
dama și câteva unități mgle 
ze au și nt.nsțanumm; puncte 
du 
știri 
raci consider 1 
venț'e 
teri srr iinc 
mai 
cere

In 
sata d-lui ciobii, 
de Exttriie al Statului Israel 
arată: „Dacă ar fi sa ne na

Palestina.. Dat:ă < 'e-âe 
sunt exacte St.tt'.il ls-

acpasia inter 
militară a urie.i j u 

cfț fiind de cea 
mart gravii are și care 
o ancheta imediată", 
a doua ser.soaie idre

Ministerul

im pe recentul ilis urs ,d 
■ igelu. Abdulah, după i-aie 
l'ransiordania jx»s<*<1' o avi;r 

a șa propi'k* și-rste cu- 
uosr ut faptul că Trausiurtla 
1H.1 nu a avut ’îik 10.1.1L3 
na i mâi r un singur avion 
■sie evident ca această avia
ție a lost obținută 
armistițiului".

< nivemul St itu]ui 
mumcă pe de altă 
sirea in porturile II0ramsha.l1 
%. ^..-...ran fn cursul npt .
maiak-'r tiecute a unu' nan 
sponun considerabile de ar 
me și diferite tipuri-<lc tancu 
ri ușoare și grele construite 
în Anglia și finul destinare 
lorțclor irakiene. Se anun
ță deascineni că și în portul 
Acaba se descarc.ă transpor 
turi identice-

11 (Rado'). Uzii 
Roherston au aia rjr 
un a ord f<i.itor t. 
n us r e dnOrrx u«ja

ni timpul

Se pregătește
retrocedarea industria» 

din Germania foștilor îi 
proprietari naziști

BERLIN
Iii Clay și 
Marți seara 
ret'O e arca
occidenla ă foș i or ei projr e an na
ziști. cam if ați in Fim fe de ,’tusr'"

Guvernatorul mi i ar frâu er P»< - 
rre Koenig n’a semnat a <-st acord.

După cum se anunță din Paris ,,W 
vernul francez a ( rotc-rat e ■ a f 
cete două guve ne i . ' . . es-
lei masuri raeni.e să rvin. ■■ -rț» 
agresivă a Germaniei.

I
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RO]\1A, io Rador). Ea a 
legerile municipale care au 
avut loc la Ancona, Partidul 
Comunist a obținut majori 
tatea voturilor.
Au luat parte 85 Ia suta,.din 
numărul total al alegătorilor.

După cum re'ateaza ex|>erții 
finan iari de a F a k uri am Main, 
zonele occidentale de ocupație d n 
Germania sunt amenințate de o a 
doua reformă monetară.

Se subiniază că cieșlerea verti
ginoasă a prețuri.or, a a a a ea de 
produ-e fabricate i lipsa de ton lurî 
a adirținLliațiițor, nu lasă altă posi
bilitate pentru salvarea ,/nărcii oc
cidentale” introdusă de americani, 
decât o nouă reformă monetară.

• tun anunță 
ției Rputcr 
va înceta in curând să fie 
valuta independent 1 urmând 
a fi legat de sistemul dola
rului american.

(.uveinul francez intentio 
nează să creeze ,0 noua va 
Iuta" la cererea guvernului a 
merican într’u cât — din cau 
za nstabilitații francului - 

cercurile afaceriste americane 
1111 sunt mulțumite de felul în 
care se desfășoară legături 
le lor economice cu Eranța.

*

o știre ,1 agen 
francul francez

PARIS io Rador). După

— ’Trupe'.e diviziei a 11^, arma- 
tei democrate au atacat baza mo. 
narlio.fasciști.or din satul Anaiaki, 
Două avioane inamice au fost ara-

ociet.atea „British Europe w 
Airuns" anunță că roite |4r 
eărilc <1- avioane au iar» 
suspendate Miercuri din mea 
ța în urina grevei declarai? 
de Qi peste i .000 mecanici 
care alcătuiesc personalul 1 
cestet societăți.

riale de focul artr.erici antia -i+me 
și un camion a fost incer.d at

De'a 30 Octombrie trupe e «i.ia. 
tei democrate bombardează .vraful 
Sidirokastron. Toate înerciri e :aa_ 
rnicu ui de a goni fo țe e eeă o r<!e 
de pe înă țimLe care ’înconioară o- 
rașul au eșuat comp'ect.

PARIS, 11 (Rador). — [As 
derapa Sindicală MomUalĂ 
a dat Miercun dimineața 
hlicității un comunicat în ca 
re cei ' anularea sentinței 
pronunțate împotriva ce’?ir 
zece fruntași ai Sindic teului 
mar nari’or greci, revizuire- 
procesului și punerea lor 
libertate.
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