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Pentru a sv putea trece 

dela programei,, de produc 
ții la însu.i planul general 
al economici naționale c.a 

va îtitr în \ igoarc la i 
lanitai ,e i-ktp, s’a liot.irît ca 
In ct-pând i u data d<- 15 No 
«*inbr.e a. c.. sa se electue 
zie un recensământ al ntre 
pr liderilor indirsti i ,1,.. dc 
transport, corner, a'c.. de ct'c 
dit și al atelierelor mc t ■ș’-> 
găreșt, di IH* mir g cuprin
sul tara. Acest reccus.unâiit 
organizat sub îndrumare 1 
Partid 1 ui Muncitoresc Ro . 
m t»i, de (.'omisiunea de Stat 
a Planificării, prin Instit r 'I 
(.'intrai dc Statistica, are 
diept scop strângerea date
lor cu privire la numărul. 
Caracterul si activii.ina 
trepl liderilor exiști 1 Le

Pest tot mi nci;orti au 
ccput sa se deprirs la 
mai' mult 1 u 
lor, c> no«r. rcal'z.ărije 
ale unităților cu care

în

in 
lot 

cititul jrri.ilice 
lor și 
e u < 

sebc în întrecere, știu cât au 
rcalizar <liu progranii.il <1, 
producfii și cât le n. -i 
mâne d< laciit

■Și, dacă în mum a de /i cu 
zi a 
este

ra-

muncit' rimii. <r,itiș i a 
un îndrei>t:ir, <m atâ.ț 

mai mult ca este de lolo-. și 
necesară celor căi-or.-i i ■ r<-- 
vinf* jjarrtD,, de cuti'lu :err. 
și îndrumare a bieții no.i 
stre economice.

Pentruca fabricile, atelicri 
le etc. să fie aprovizionate 
cu uiater 1 prime, ombusti 
bil și pentru a li sev|) itcaj re
partiza apoi brațele de mm 
că și mijloacele de tran< 
port, mater a'e și ma im 
î«« raport cu capac batea lor 
de producție est, 1 ■cr.ar 
în primul rând a se ciinoa 1 
exact numărul na a-inilor și 
capacitatea lor de producție.

Noul recensământ ce se 
va lace se va deosebi fun 
dameotal de cele realizate îH 
timpul regimurilor burghe
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zoinoț creții. Iu trecut spui 
stticile nu lolOht-au cit uimi 
poporului muncitor; ele nit 
dezvăluitul acestuia situația 
reala a lurți-lor d<; produ. 
lie. Statisticile în ircctit în 
semnau [■- ntru capitali ti o 
cunoaștere i ^uirselor ui. 
îii'bou ti re proprie rși în a- 
ci.-'a? tnnp o CL.noanere a mi 
ilo,i< clor de exploatare 
muncitorimii.

Noul reci nsăinânt, pornit 
la îndemnul Part lu]ui, va 
con: t tui o cunoaștere clară 
a realii, iilor din R. 1‘. R. 
cuie v i in.osi oțierci de dos 
volt.ire planiii, ala a ,. ono- 
miei noastre naționale.

In ziua de 15 Noetllbrii? 
în județul postm au înec - 
pul lui r.ir'.le de r. c, i is.miânt 
Condm crea acestor lucrăr j 
■ iu eoni siunile d: județ o 
ram și pi:i i. Pentru dist i 
buren formuiarclor, i> ut, 11 
uidi umaiea techn c i a k 
răriior precum și pentru , b 
l>erar<?a adeverinț i de pv 
ticiputc |a recensământ, 
în fiecare comună rurală 
tub < ționează.în loc’ilul Piimă 
r.ei, im liirou de o fensă 
mâni, condis p. răs»ptindcre 
propr.e de notarul comunei

Directorii între] riiideii'or 
naț <>naiî?atc, personalul în- 
șărc.niit cu întocmirea for 
molarelor au datoria de a 
face ca lucrăr'le de recen
sământ să decurgă Î11 i une 
ccT..ditiu,ni; nicio mi; ț lml, 
nici un motor să nu rămână 
nerecen-'at. Este de datori 
tuturor oamenilor muncii și 
a tc-cliijtcienilor din intra-prin 
deri și în special a membri 
lor de Part d, să-și ascuta 
vigilent a ,iil; l grija Ca 
datele furnizate să lie reale.

Nu tr-bu să pierdem di.i 
vedere cbțjid ții e în ctre se 
efectuează acest ,n'xenu*ij

n orașul Gyula din 
Ungaria a fost înființat 

un colegiu român 
purtând numele luptătoru

lui Ion C: Frimu

BEDAPESTA, 17 K-I 
dor . Iu orașul Gyul 1 a Iost 
matiguiat un oliȚ’itt român, 
c.’irc- | oarta ritmiii’ lui Ion 
1- liinii, mari ■ luptător a] 
dusei mtnicilt irc din Rom , 

11,a. Ea siileinmtati-a da imiu 
girrare au f< |t pn 1 
l’rc'zii.l-mț i ? jini ti rt..ui 
mrimț unii, și Asu< i.iției 
m.in,lor din ‘ tig;ii'i;i Ș> 
Partidului cei' >' > 
d 11 Eiigaria.
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ai

muncesc

(Continuare în pag. lll-a)

luata de 
din Irdnfa 

leodli di

Atitudinea nedemna 
guvernul americanizat 
fdță de reprezentanții 
R. P. R. la Prfris

Personalul legației române este supus unui tratament 
jignitor care sfidează cele mai elementare uzan țe 

diplomatice
PUt.l K'LȘH 17 (Radoi) Zja- 

h:> demu idilic din I r.ința. și-au 
c\p îmal zi c t1 a ca re g1 a f.tl 
dc o ririt dc pruui â i t\jp- tc 
înijxjlii.a unor di o.iați u- iii 
ai IC P.R. ele calrt |.01itia lui Âlo li, 
111 lândtiriii căreia acli ca'.'t nu t- 
11 u e tu. itn e ciinu cu e i in .ulii 
cu care au co aborat cit Gcstapou’ i i 
timpu. ocupației hihcrisc

Reuni au fosi aicsinli și < \p 
zați cclăUni ru nâjii slabi i,i 
Franța, dimie care niu ți au 
parlc ];: lup a de eliberare a i lan- 
țui • 1 poarta dc.orații 1 a .ic/e j ci.-

care
-în

li ul

Telegr ml trimisă C. C. al P. M. R. de 
muncitorii, tehnicienii, brigadierii și 
plugarii muncitori de pe șantierul 

național „Ana Pauker“-Lunca Prutului
BUCURES 1 I, 17 iRac.1 t) 

Cu prilejul muici iidi.nari ce 
a avut loi ni ziua <lc li N'o 
embre 111 comu.ia Sivița 
Covurlui cu ocazia termina

ni piuitei campanii a lucian 
lor cir- pe șanti ml milion 1 
..Ani Panker” Iu, •“ 
iToluilli. a iost 1 .ii a 1 t 
totului Ceutr. I al P. AI. K 
umilitoarea telegrama:

l.u u'Gjbinu! i u 4 i -iU luf/a' im- 
|Xjhl\a hi cri iiului iL^-man al k ar* 
le < a șl di Rtihi.îuiui.

lXd piOXO.ărie ic 1 qtr de ; u- 
\ernu frar’i c/ după urlode ti Ic lii- 
tu:i <. au ni o .il în u ti iiJ timp 
o'i<<- i.nibi- legația R. P.R la Pa-

; e ai a <iijrr<'r. rg:« r> •,n
iH.nncrilâ a unt) han**: dc po I i ti 
creiud în jirul 
du Ic i t,a e. 
uriT'ai iti 
u^ați. i 
jicnii' •: 
fi.<ji‘a c 
talc dc 
lindc uiu izai.

A'dfe dna Giau . « 
tir a al lu ;aț t i R.P R 
tai/d.a de po it a lui Moli i <• 
al.': iun ț onar.i a caii ru 1 ân« 
diu Pa i de.orală p u ru par i- 
cipa.ea Ia mi cai a de re:latența 
a p i;OiUui trame a ; >t uicsîaU 
ju căluți înduri Maghcij

Ân • i h
ica r.e oi a 
și «. ro c. n i

■ ub -u;»r.'i. rg ■ 
a unei ban-l. dc 

jli- lela o a'.n u- i ră
\ i I a urii Ic apc-i s int 

<le po iț e. I11 p--r ona ul 
< k <up 5 unui 
nuc -.adea/ă ce 
u.'imte dip o 1 a 
o i e gu. Cm ...

ent

c t ■

L —

* Tr-

ton tl r cuL 
a L £t f.-

<T

Comitetului Centrai al Partidului Muncitoresc Român

C*u oc,nz:n 
mei campin i

• ffî • ’ • r» 1 di 
a |l< t..: i. r *

Perspective noui în comerțul de Sta' I

Desființarea intermediarilor inutili. Rolul Centrocom-uri lor

șantierul național ..Ana Pau 
Irer dir,- Lunca Prutulm 
muc.r to i tec.uiicie.ni.
g d i-r 1 i p 11 ai ii mi u 1 
1 ',re ;m iucr it ț?c ș. liti r 
drț ,... m; ca ilu.ro, .,.
('om teî.'țui I
<lll.ll -M 1> i ■ ,■

a
<

j r

i

po ițiui .ui MoJi iar du.e .at-i) «»-
(ii la. al F,l\R. [< 1 n a Adnr.L-
r< a Gene i a a a O X L .-U Ui M. K-
•ăne<u. a io 1 r i ri du ițimi

după cu m,c Cdil Uhi*..
unor pricit ni i <• i V L a fa:3
ii \ i ila >’au lup s.it inai U -
duviționând apa tain ci ui tim? d
câluva 0; c in dișprt lu ;c Jkr •
-> u u: nțc or in'.urna i * .ik-

Inioi i.iț l< r 
o-t h,e a

i.,r a a a ul 
i oid a, î 1 

; n P ,ri ,

ȘI
T- a
S;(a lo r 
al R P R. la
I u Li• 11 sa e

is i rului V -
< pu. IțLi 

pe a< i itlro-
o ; er-

i t t;m-
3 fi ’

In u'timu! timp, come-țul de S at 
a luat o mac desvoiarc, în iinț. n- 
du-e noui cent e de ap o.i-ionare 
și maga: ine de desfa.e e, atât Li 
Capitaă, cât și în provincie.

Tov. Em. Vinea, mia' tiu adjunct 
la Ai ni iterui Co ne, ța ui i Wlnnen- 
taț ei, dă in.erc.an.e a n-inu: le a- 
snr a co I'.erț i’ui de Sta', în cadru' 
un i a ii o! pub ica. în u! i i.l nu
măr al re.i tei „Prob eme Econo
mice”.

0 pârgh'o imporartă în 
desvoharea cwseuv nfă 

a strugurii ctu?.lp economice

mice actuale, o veiioă e eiț a'ă a 
noului sistem.

Desigur, exi tența comerțu ui de 
Stat nu poafe însemna încă des- 
filnțaiea în întregin-.c a picții că
piță.iste, nici în domeniu' bunuri
lor de con 11,11 du podic(ia inm-' 
tria'ă, și cu atâ. mai p tin în do
meniul agii.ol. Dar <a în camă 
fă.ă îndoială un mare pas înainte 
î.i dominarea pieț,i / r 11 rr,ii oa.e 
profund e onoriic :, -î.i-eamnă o, 
luptă de an. am pen ru sțipânirea 
picții dc căt;c secto.ui soția ist;, 
care începe să-g impună legi e 
sale”.

După ce a ată că smu'g.rea nrin- 
cina e or u l '- ice de 
mâinl’c capila iș i or, pune pro 1- 
ma gădiii căi or ce 
vite de ci cu atie a 
scopul dc a se 
mun ere toa e a.anaee ae .ei 
cerirl revouționarc, ailoru 
Iu ui scrie:

..Comerțul de Sta', as fel c m s_- 
desvo'tă. devine una din pârghii e 
cele mai i.nportan e a e circu atici 
mărfurilor <i constitie o des o’-, 
tare consecventă a s.rli.tiirli ecoiMR

prodikț e c'in

or n ai |.o ri- 
mărf iri'or, li 

asjșura ceor ce
c -

ar.ico-

In coirerțul de Stat r-u 
este luc pentru capita
liști și speculanți

Tov. Em. Vinea desene mai de
parte cum acționa ana h ic co certul 
capita ist, de pe u-ma li i trăind o 
întreagă arma ă de in er nediari. de 
mari ți mici engro i.ti. de mari 
și mici delaiiiti.

,,Regia to a ă de circii ație a co 
merțuiui parii.u ar es e ur așă. Cu 
cât mai lung e șicul ce’or care nu 
adaogă nimic Ia valoarea produsu-

Iui. trecândr.-l d. ar din 
mână, cu 
Dimpotrivă, 
nu este Ioc 
speculanți, 
pe acea-tă 
lor po'i' > 
div idtia'.”.

,.A'.t asta 
mcrțul de 
gane inkr elitre de 
Canli'ăți e i 
nale con u ■ u'ui 
prin de o 1 
țene, sp c a i pu e 
poziția con u a’o i or prin 
zine de deal. Ccei e cons 1 
deosebi, ca între 
și con-e țnl 
desființ a ă 
spe.u'ali’ i, 
produ.ător și 
scop decât acea de a icni a I e,:c- 
ficii și de a scumpi mări, ri e.

Noui'e organisme <o:ier ae 
Stat, cunoscue sub d nunirea 
„Centro o n-uri”, s1 nt co cepu e 
organisme de ap o i donare, de 
partiție, de finanțare și de don.ro', 
în cadru! comerț1; ui de Stat cu ri-

mână în 
preț ri'e. 
de Sta:.

i a ' ti șj 
măr urlor

a'.ât se niăre c 
in co, erțul 

pen.ru ca;i 
iar circii a ia i 
cae e c ude mane rarea 
in ere. e cr ț ro itu'.ui i -

nil li <anră ci în 
S at Va leiunla.

des 
de ir'rfuri 
ir. buc să 

ra’oni'e sau
t e

la r- 
; ., f re.

de: 1- 
ir aci 
iud> 

aii- 
na a- 

ue u ;ă 
co eițid de Sta

pa li ar, es e vă s.“ 
in enrcdiarii iiuii și 

caie se in er;" n în re 
con-u a or, f r.”i alt

de 
d<*
C I

re-

Q&mtfauare h U~a)

(Continuare în pag. Il-a) (Continuare în pag. U-aj

ș: • s *• t • «es©tan»B deprind
sccre ?-c?e alfalse£uluv •

Prin 
Lude li 
găsesc 
citai ani 
ri:e trciue. v ic i 
lui si ir. 1 inței de 
izo'ați, cc t oa ■reni 
cut iuinii.a că. ți i 
nu au cunoscut ui.i 
interesul ,eor a c.-ror 
de ai fa i ia i a cu citi ii.

Si îr.tuncri u! a 
printre stările a e 
mai deunăzi, când 
văț toi i i.'l 1 ra e e 
flctiți de lupta pe ca e 
nostru o du e cu dâ zen e țen ru 
stârnirea anaffabe i mu ui, au vizi
tat slani e, au staț de vorbă ui fie
care cioban și ascu tându- e dorTi a 
lor de-a învăța se.re'.u! alfabetului, 
au înființat 2 sco i ie a a'e i are. 
acolo. în creeru’ mun.elui. Astă L 

cursurile acestor școi se bucură de

munții din juru! ale or 
U »Oră 1 a a dWSu . s ■ 

mnieroa c st'ne. a c roi
au fo-t ,ă ați de r.gimr- 

e a e ,.t n r cu- 
car e. Tiiînă
nu a 1 rUllO - 

l.u u i c <i, 
im ia o nța 

s ruină era

de 32 cio-

e ea u 
s-li' ‘a 
î ucliia 

c r < . î

cslnr 
da 
v U 
de 
a e

nalăduit in vo e 
oi mu ț până 
un g.ur de î,-.- 
n ec i a e, îasu- 

legimul

fic icnti uni i nui. ăr 
hani.

Cât < e u a e es e 
oameni rl pj , . n: u 
-a le. o i! , --ie rea ă 
• are un i ar,a ia eți pa
l;i:n elri ț-ar iri ând cu r. -u ari 
la predarea pii cor curioș i nțe 
tabelice.

Dar senini 1 at a aa 'ei a ț uni, s ■ 
dcsp.inde -i din cu.intee 1 nui ba- 
ciu bătrân, caie desp.rți d -e de 
învăt.1.0 u ,a:.' Lu vizi a , a .pus;

..S’au schimbat \remtrie și < ... 
tru noi. Până ieri eram că caț <.oar 
de Dcrceptorii care veneau să îc- 
caseze amenzi e ce ni e puneau 
îu cârcă înv; tilor i pe , are nc-i j. hif-l 
tuiam cu b.ân ă si a te ce e. tx-n ru 
a ne lăsa coD.ii acasă. Acun și iot 
ne putem lumina ,i adă. a din acest 
Iz.or al științei de carie, caie 1 u mat 
este un favor al ce or togațî —. 
ci un bun al inlregu.ui po[o?’.

progranii.il
pen.ru


Perspective noui în comerțul de Stat
în cel de al treilea an 

al Planului Cincinal 
Cifre și date edificatoare

Noua lume a Meiioului din 
Moscova este mia din c ■Ie
rnai grandioase construcții 
ale planului <imin.il

Construcția tuncb-Ioi >>rt 
ntei secțiuni „Cercul m ire” 
pi- distanța de’a gura K/rsl 
jpâna ia piața Crimeei, e-,t< 
pe punctul de 1 ft terminali.

•
l'ranS|N>rti»l in comun s a 

îmbogățit tn prim 1 jumăi.ue 
a acestui an cu 47 trollrybuse 
noui. 48 autobuse ..Zis 
154 ’ Și 87 de lagoanc d< 
tramvai

bl 194S \J. c o\ a va p î ni 
bt total 120 de trolleybuse 

-<6o de'autobuse noui, 50 d 
vagoane de metro și tio va 
goattc de trăim ai
Parcul taxiurilor se va'com 

pleta ct, 500 de mașini „M 
20”, j 7 .Victorul."

•
Parcurile de odihnă ale Ca 

pitalei sunt vizitate zilnic de 
un număr de 500.000 oameni

Pentru reconstrucția și a 
menajarea parcurilor au lost 
alocate sume mart. Pe teri
toriul celui mai mare parc 
din Moscova Izmailovski 
au fost sădiți anul acesta nu 
rjien-rși copaci și arbuști. Iu 
acela? parc a fostldeschis un 
teatru,, patru pavilioane pen 
tru Ax'pbzițir terenuri de 
sport, o casă de odihnă tn 
care pot fi primiți pentru o 
zi și o noapte, 300 de eonii.

•
lu primăvara anului 1948 

au fost amenajate în direri- 
te regiuni ale Moscovei un 
număr de 42 grad ni noui. 
Numărul grad n lor, în corn 
p.trație cu cei dinaint de răz 
boiu, a crescut de 8 ori.;Nu 
mat în primăvara anu ui cu
rent au fost' săd ți la Moșea 
va 400.000 de copaci- Încă 
400.000 sunt în curs de să
dire.

In anul curent Moscova 
va fi înzesc. ă cu încă o mie 
de mașini pentru serviciu) 
de șalubrtate.

In iarna 1948-1949 vor 
funcționa la Moscova 2.000 
de mașini a’e acestui servi
ciu, dintre care 80 de ,,în
cărcători mecanici” de ză
padă șj 300 de mașini pentru 
maturatul automat.

•
Pentru desvo.tirea conduc 

telor de apa și pentru cana 
Uzări Moscova cheltuește 
110 milioane ruble — de

ZORI NOI
primește nrcâ și mare 
publicitate

Anunțurile ir primetc |> 
■dmlnJl^ația darului 
Strada K-u Marx Nr. 4

il in'i 01 in.a mult d<-< a’ h*
1947

•
l'an.i la războiul p<-niiu a 

pararea Patriei, I<r rcgtu.v*a 
Mo.cov.i au funcționat t, 
-.tal cu' electrice și 7istațiHn' 
hidroelectrica?

Iii Octombrie 1948, fum- 
ționeaz.ă in regiunea Mosco 
vei 283 de stațiuni .-lectri I 
ce și 111 stațiuni hidroelec
trice.

Pana la răzl'om au fo <• 
lectrilicnic mo <ie < >lliou 1 

în p ezent 3306 colhozuri 1 
na electr ficat, .
fir zece luni din amil i<)4s. ' 

iu fost electrificate mo de ' 
colhozuri. Până la slâr.itu1. I 
anului vor mai li dectrimta ! 
te încă 300

Nr 25 Nr- 25
A apărut in limbile rusă, română, gsrmană, 

franceză șl engleză

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară î“ 

București Organ al Biroului lifjrmatl* al Partidelor 
comuniste șl m nc toreștl

Cuprinde ;
A 31 a aniversare a M»rn Rjviuțli Si clalișfa din Oct
— Ra»<rtul Ini V. M MnIMov l« șel'nta loemnâ • 

S viciului din MoSco»a din 6 Noembrle 1948.
F, Blioux : Ualonea Sov etică, bisticanl pă ii Ș1 
independent*! popoarelor.
B Balogh : Formirea nnai noui atltuliai fată d« 
arm -ă.
A Ncvotny : Munca po'itlol a organ'z ițlel de Paitld 
d’n r< g une* Pr»g«
At Oimit’’OV : O ginizațla de partid dala a«t.
F. Furerberg : C- ngres I al XIV lea al P.rtidului 

Comunist Austriac.
M Porphyrogenis : Poporul grec va lupta până la 
victorie.
P. Rossi : Poporul italian este tmaotrlva bocu-llor 
mtllt.re.
B Paghirev: F*ot« d’sp-e palitlca trădătoare a socla 
Hștilor m*r,h >liz*țl aud Iaci.
J. Marek N ><e politice.

De vânzare la „L brăria Noastră" Cal. Victoriei Nr. 45 
și la foaie chioșcurile. Lei 12 —

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

Cărți noui „Comsomolul“
de N. Micu

In cadrul Săptămânii Prie 
teniei Roma- o Sovietice, e- 
ditura ,,Cartea Rusă” a ti 
păr.t în colecția },ARLUS” 
lucrarea lui N. Micu: ,,Com 
somo’ul", o expune^ a dez
voltării și a activități Con 
somolului leninist stalini t. 
In cei 30 de ani de existen 
ță.

N. Mict» arată aici cum s’a 
născut această organizație

N» Voznesenski: Economia de războiu 
a M. P. S. S. în perioada războiului 

pentru Apărarea Patriei
Marele Războiu pentru A- 

pararea Patriei, a transfor 
mat în mod radical (economia 
națională a URSS a adoptat 
economia soviet’că îi vede 
rea obțnerii victo ei în răz 
boiu și a dat naștere, unor 
legi, necesare, specifice pe
rioadei de război. In URSS 
a intervenit astfel o perioa

(Urmare dia pag. l-a)
dicala țl cu d-năir n 11'

I Inilați <• -l:a 1 ac , Ccn ro o nuri
lor” Mini mărie maia ine cu 1 i- 
ilicala, p.ecuin și ti ia e e j alețeue.

Magazine e n lona e, fi lațele ju
dețene. |>re uni și n:a ,a/inee de van» 
zar<- cu amair.iiilul reprezin ă o re. 
(ea vâslit de comerț pen ru majiri- 
talva raiiniiior de produ (ie Indus
triale.

Comerțul de Stat urmă
rește în permanență re
ducerea cheltuielilor, per

mițând scăderea prețurilor

Una din sarcinile de bază au 

comerțului de Stat este ap 1 arca 
juslâ a directivelor dac de <iu- 
vern. după sugestia Par idu ui Mun
citoresc Roman, in' pii.irtța "oili 
cil de preturi.

Uncie abateri dea ac.e dl'"- 
live. comise mai cu si a -i 1 la 11 a- 
ga-inele a imen'are din Ca 1 a m 
avut clarul să trezească vi ivii’l o - 
gane'.or comerțului de Stil In a- 
ceasta direcție.

Comerțul de Slat nu se țiinî caza

I

de frunte a tineretului sovie 
tic,, in focul luptei pentru pu 
terea sovietică, prezintă ti
neretul sovietic pe schel.de 
construcț ei «ocia iste, subli 
niază jertfe'e si devotamen 
tul său în perioada Marelui 
Războiu pentru Apărarea 
Patriei, lămurește poziția 
Comsomo ului fața de Parti 
du) Comunist (bol evic) și 
înfățișează rolul tinerelului 
sovietic în lupta pentiu pace.

dă deoseb tă a econiomiei 
soc.aliste, per oada econoni 
-ei de războiu. Acesteia îi 
corespunde un capitol deo
sebit al economiei politice a 
socialismului — economia 
politică a Marelui Războiu 
pentru Apărarea Patriei — 
de care se ocupă lucrarea 

Hui N. Voznesenski. 

numai la lespectarea preț rl or la 
aili ou c dc prî i.ă nc e 1 a e pe i|ru 
aprovi iomrca ina.se or de a ar a i. 
ci, p.in comprimarea diicrilelor 
cheltueli de regie urmărește in per
manență redu erca che t e i or, pei» 
initâiid scăderea prețuri or. La a- 
ceste artico'e. pre-țu' nu e încarcă 
niciodată cu mai mut d< âl silic
iul iicce? ar |m-ii ru acoperirea che.țu
icii or de niaiiipu'are''.

In încheiere, tov. Viiiea re/ună 
avanlagii e c-en( a e ae comerțului 
de Sta1, subliniind: res ahi iri-a c r-> 
culației normale a rr.ărfur lor t :- 
drumarca producției indu tnae fu 
sensul orienlăiii ei a upra nece ,i- 
tăților nia. eor mun i oire dea 
sate și orașe, apro. i-ionarea pie
lii la timp cu mărfuri de bună 
ca'ila e, iet ini ea re> e> co-ner ia'e. 
asigurarea unui l uu randamnt f s- 
cal. prin aclii a-i-a pune 1 a ă și i e- 
g'ra'ă a impo 1 e or de către comer
țul de Sfat, combaterea sfoia u'ui

BALOGH DELA „JIUL“ 
a fost suspendat pe 3 luni

Conducerea clubului de 
foot ball Jiul ,a susp2vr1:t,t 
pentru joc brutal4 pe jucăto 
,rul IBalogli pe timp de 
lini . Balogh a lost unul din 
tre- autori nio'a i ai degem- 
rării jocului U- |i 1 și ai’c 
acum ocazia să ref ecluze, d 
că este just și sportiv să o 
nijți foulturi < u intc-nți 1 de 
a scoate d u joc pe advar 
sar.

Ținem să amintim că ho'a 
rîrea clubului a fost imedid'.

Atitudinea nedemnă luată de guvernul ame
ricanizat din Franța fotă de reprezentanții 

legali oi R.P.R. la Paris
(Urmare dia pig. l-a)

iirmă-il ele agenți ai si jurant i 
franceze.

Ir ă a i ucinea ner'enră luată de 
adua'ul gtr.ern francez față de re
prezentanții egali ai u ei țări cu 
care poporul france- nu are dec. t 
interese co nune Pin aces e nro.o- 
cări odioase, gu ernu Queuille nu 
mai Iasă ni i o îndoială asupra 
îustrăinăiii lui de iilereee si sen
timentele francez». El se demască 
singur drept un e e u ani servil al 
ordine'or imner a i lilcr air.c icani 
care au interesul de a ico a Franța

Tel grama trimsă C. C. al P. M. F. da 
muncitorii, tehnicienii, brigadierii și plugarii 

moncito i de po șantierul național 
„Ana Pauker“ - Lunca Prutului

AJraa e dh |>»g. J -»)___ _

I.us îcfăptv te repre .
zintă încă o vic'.o-is pe dni 
mul trasat c'ie p irtid pentru 
propășirea ecen unică a tă1 
r i. pentru întărirea a’imtei 
dintre clasa muncitoare, șt 
țărănimea mmicitjaie în sco 
Dul c<»nstrurii sociiiismulul 
Totodată ne luăm angaja 
montul că în a doua canina 
nie de Iu tu din anul 1949 
întreaga lucrare să fie ter- 
min ită pentru a ’.eda agricul 
turii mii de hectare de m- 
mânt indiguite.

Trăiască Partidul,Muncita 

cari, pretinde o finanțare supIlmcB* 
tară, micșorarea prețului de coA- 
• are va contribui la -căderea nive
lului general al prețurilor și la •“ 
gailizarea pleții [x? baza inljrină 
și desvo'lăiii sectoru.ui socialist J 
economiei.

Iii concluzie, autoiul scrie:
..Naționalizarea indu-triei -rei*- 

za condițluni din ce e mai Ima*- 
hi'.e desvo (â il <0 nețului de Stat.

Ne găsim la începutul unei e 
tape, când sporirea produc iei bunu
rilor de consum, sporlr. a capai ită 
ții de curnp.ă are a masse or munci
toare, ca și redu erca prsțuilor d 
cost la articoee de larg consum, 
începe să se ti aducă ia viața ia 
mod planificat.

In aceste condițiuni, comerțului 
de Stat îi revine sarcina organiz3rl)l 
practice a circuaț ei bunurilor de 
consum de a Tocul de rzrodu' t e la 
consumator”.

acceptata de Comisia Sj ora 
vă a Sindicatului Muv.io! 
și lipita hiaiiili- de a -< a t p 
ta luare-1 vreun i măjuri din 
Partea lederatiei

1 oatv i oiiducer.le sp >rti 
ve vor trebui s.i pro -d<-ze 
Ia lei < oiitril.uin<l prin asticl 
de măsuri hotârite ]a stâi 
pirCa, din rădăcini a b rii 
ganismuiui și actelor de nr 
sportivitate’, râmă,ițe ale c 
g-.mului burghezo mo i resc

pentru a_i putea încă ca mal avuz 
interesele

Asa cuiu a do’ edit recen a ho â- 
r.-îre ang o-ameri ană cu pri.ie U 
Ruhr, ho ărâre prin care se i -.cer.r a 
să -e dea o Io.i ură de moarte -c- 
curității și i.idependen ei Eran ă. 
este clar că uu apărarea indi-.c.j- 
dentei na'lo ae si se uriLi ii po to
rului framez. preocu ă p>e aciua ul 
guvein din Franța ci tocmai sui
na ea pe iției iu.ernaționa e a Fran
ței și a ace or legă uri interna i.> 
uae care ar pu'.ea-o a lu a să rezise 
înce cării cercuri or inp- raiic- a- 
mericane de a reînvia mii.ari .nal 
german.

resc Român forța politică 
conducătoare din R. P. R.i

I ră.ască Comitetul Cen
tra] al P. M. R l

1 râiască lupta j'oporului 
nume tor dela orașe și sate 
pentru înfăptu rea socialis
mului.

Citiți

în fiecare zl
„Zori Noi”

imin.il
schel.de
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DIN CÂMPUL MUNCII
Muncitorii secției Construcții Metalice 
din Atelierele Centrale Petroșeni au 
câștigat Drapelul Producției în întrecere 

cu celelalte secții
i«a utdrtf’t întreci-r lor so

cialism i-xisti-nte la Vțeli 
ri-le mitrale* i’etro ani, ?i 
k*1<* trecui»*, ,t fost îirmlmij 
D> i;»i !'d Producției .munci 
io noi i'v țici C.< iisti ucții M,. 
t.tl.'cv, i ți’c or Tf ilizat pro 
du ția <,<■.! jnai ridic itri, < u 'e 
fpțiiri șt rebuturi mat puțnt*., 
bir ■ Xti’J istfcl . clcfullc

Muncitorii Atelierului de Grup al minei
Lapeni au obținut mari depășiri de norme

In udrați >n întreceri sm ia 
Ib tc muricitoiii atelierului de 
tâmplari»* și <l,i»lghcrit- d > » 
atelierul J-- grup, al minei 
l.ijo'iii printr’o mai bună or 
gan zare a mumii, prin ut 
trebuințarea «tai * hibzuit.t 
a timpului de inuin a au rcu 
>>t să, realizeze mari,depăși > 
de norme. iov. Iacob M V' 
tiu I.anoș GheOtglie, Artber 
ger fosil, șt au depășit nor 
nie.|<*. ci» ,-âte țo la suta, tov.

Printr’o temeinică
Minerii rHla exploatarea 

Stânija au realizat programul 
de producție înainte cu 2 luni

printr’o ieineini i organizare a 
«mim ii, îndruma e și mo'si izare, mi
nerii dela .mina Muncăceasta, ex
ploatarea Stăni'a, au pu ut fia i a 
programul de predat ție fixat pe.;- 
tru 9 luni în numai 7 Iun .

Întrecerile organi a e î i re echi
pele de pe aba a e s'au so dat cu 
rezultate din ce e mai bune. As el, 
echipa supraveg e o u ui La Patru 
în întrecere cu echipa su; ra e l.eto- 
rului Oprișa Petru, a nai at o 
depdșire a normei de 108 la șuti, 
echipa a doua depă. l".d no ma cu 
62 la sută. Depășiri însemna e au 
mai obținut echipe e: prim-miner 
Magdalina tancu, maestru ml.ier. 
Duma Nicolae și vagonetarul Ma- 
prian loan.

funcționalii administra i i i i teh
nici, pentru ași pune lucrări e la 
zi, au prestat în cursul lunii tre
cute un număr de 500 ore de muncă 
voluntară. 1

Aceste rea izări do e e c că mi
nerii dela Stăni.a î,i desfășoară 
munca plini de conștiință și că 

secții.
Primind Drapelul "rodite 

ț ei, mum ttorii set ție> < ou 
slrttcții Metalice și-au Iu.it 
.tiigaj.uneiitul ca i.i urinatoa 
re.. perioada de întrecere 
sa nțiTfccascâ mai mult și 
mai Pine, pentru a obține su» 
i_cse și mai frumoase hi muu
că.

Screp Iosif, Ccason Vasi’.e 
cit 45 la sitt;l, etc.

Program i: t rai ispo-tulul 
d< cărbune din mină la su
prafața a fost depăș.t cil 22 
la sută, i *’

Deatemenea cri dela repara 
rea vagonete'or au depășit 
norma »-u 40 la sută, cei. (le
la separarea șistului de crațe« 
re cu 52 la sută, etc.. ț

N. Gâ boveaau, coresp. voi.

organizare a muncii

stau alături de toți oamenii mun
cii din R.P.R. ca e luptă pentru o 
viață mi bună a inl.eguui popor 
muncitor. 1

E. DAN, coresp. <

l umalele înaite dela uzine 
le din Hunedoara și Calau 
sunt alimentate cu mangal 
fabr cat în exploatat ile fo
restiere din Valea Jiului: 
Valea de Pești, Arsa. Tecuri 
și Valea Vacii.

Pentru ca și în timpu ier 
nii să se poată continua fa 
bricarea mangalului, munci 
torii acestor exploatări si- 
au pregăt t din timp ma,te’ ia 
pr mă necesară - lemn de 
foc pentru bocșă.

Cu toată lipsa de apă ua 
re a îngreunat mult 1.ierul, 
muncitorii au apropiat în ma 
re parte de locul de muncă 

l< tunul re <-ra ->us țs- puri Ir: 
te. l’.’m.i m ti.n m băgat 
in <1<-|H)/ te însemn.it<* t,m 
titați de lentile di loi lucră 
ril<* d<- înmaga/ionarr , on 
t in u î ml.

Astlcl, imui-md < om,tini 
cioși mum ilorii » e\ploatfc; 
rilor forestiere din Valea 1 iu 
lui lupta pentru o cât mai 
buna ipiovizionare a mine 
lor noastre s derițrgii <• cu 
mangalul necesar și o ■ tini 
pul tern.'

Baltă Victor, coresp. voi.

Dela Ministerul Finanțelor
Plata rămășițelor impozitelor pe 1947-48 
verificarea achitării impozitu'ui special 

de 27 !0 asupra chiriilor
BUCUREȘTI — Mini.’eul Fi- 

nante'or a triils or| a tor îi sule 
ordine lr.stru tilinî pri ir.d ac 1 1 a- 
tea dc care Irebue ’o desfa oa e in 
cursul lunci Noembrie a. c. Se atrage! 
atentia organe'or lisat iă terme
nul dc pală prin e a oaare a rămăc 
sitelor din impozite a ex| irat și iă 
nu sc mai aco dă nici un alt t r nea 
de p'ală a a es or răniă;ițe, decât 
Dintru agricultorii cu pro rie ățr 
până la 2 ha . a t;os, 3 ha. ta deal 
st 5 ha. la inunlc. A es e .1 eforii 
de agriru'to i vor pj ea pi 1 rămă
șițele neaclil a e din i npo e e pe 
exercițiul 1917-1018, tn două rate 
cga'e în cursul Iun lo N h- nbrie și 
Decembrie a. c. Rămași ec vor n 
plătite cu maori.ie pre/azu e de 
lege. D.asemene?, se at a e organe
lor fisca e atenția a upra fastului 
că în cursul lunei Naembrie a. c. 
vor 1,<bui efei-ti a e veri icări pen
tru a se cons’a a dacă chiria.ii au 
plătit im ozi u' de 27 la sută pen
tru chilii. Ce or care 11’au pălit li 
se vor înlocmi procere ver' a e de 
contravenție. Jn cursul lu ei Noi-tn-

Sâ sprijinim Recensământul întreprinderilor
(Urmara din pag. l-a) 

mâtit. El are loc într’un mo 
ment în 1 are lupta de clasă 
e tot mai ascuțita, aiât pe 
plan intern, cât și pe plan 
extern. Reacți.mea știe că 
date greșite pot duce la 
concluzii greșite, ca ar pu 
tea împiedeca în ac -st -M 
munca noastră pe .tru desvol 
tarea economica pe baze dc

La dispensarul veterinar din Cugir a 
început încrucișarea raselor de oi 

pe cale artificială
Pentru a imbur.it ții ra'-e 

le dc <>i, I 1 ( ugir, mediul 
velerii.ir Dr. Bo'ont.i 1 fa 
1.1,1, a ținut o serie <le con 
fer nțc in mijlocul țărănimii 
muncitoare, armând nece-i 
tulea și importanța imruci-
.irii |M‘ ( ale artiiiț iala

a oilor, țun aiii- < u oi dc ia 
să țigae.

('o toate svomiri e rău voi 
loare șt dupnăiro.Lse a'e 
chiaburilor care -afpteau ca

plătească imi'O/l u! spee al dc 27 
la sulă, asup a chim or pe timpul 
26 Ocloi-’brie IdIS—23 la u de 19-19 
bric a. c. chiriașii su.it ob.igaU să

Căminul de zi din Petroșeni îngrijește de 
sănătatea și educația copiilor de muncitori

e ortul orga- 
'ângă Sodi-La- 
nță de curând

Din gri a și prin 
ni.a'iei l'.F D.R pc 
tea l’elr ani a 'uat li 
un cemiii de zi în care simt ‘ngri-z 
ilh și edu.ati copii manii or'.or mi
nieri. ,

Dimineataa copii unt ad și a 
părinți la cămin un.'e s 11' hai îi 
primi.c de cju a oa e. care se o u- 
Dă de ei tot timnul zl el. ’a de.un 
cooii or li se servește la?te, la ora 
12 ci înainte de a li uați a,a i d- 
rtrinți, copiii primesc câte o n a sa 
consistentă. |

•I gri.e deosel 1 ă se acordă a- 
eislentei medica e a copiilor. Ațe. 
dicli Casei Asigu ări or Sociale, ij 
examinează de doua ori pe săptă
mână. luând mă.i.ri de prevenire 
sau combatere a eventi a e or boli.

plairficare Deiceca orga 
n zațiile dc I’artid, prin m.>m 
brii sai, prin îndrumători, 
trebui* sa duca o mutica de 
itîdrmnare in \râ<ndu'rile- 
muncitorilor. Aceștia 'trei- 
bue să dea dovada dc multă 
vigilența si giija pCntru bu 
na reușita a acestor impor 
tante o|x?rați rni.

Deasemeiiea irebue avut 
gr ja ca lucrările d ■ recen 
sământ să nu poată fi îm- 

,,liu vom avea miei de urî 
mavară”,țaraiiim a ,săra< ăjy 
urma mun< ii de lămurire și a 
du in mare măsura oile la 
dispensai ul veterinar din lo 
calitate :pre a li înerucișau- 
artilicial cu oi de rasă mai 
li ma.

Pentru ca planul dc fncru 
cișari lixat să fi in între 
gime și la timp rt alizat se 
impun doua lunuri: țărani 
mea nniH' Hoare -â fie aju 
t ita mai mult de «omistile 
Comunale și sa du< ă o 
mai larg., muni.. de îijEu - 
mare, iar in al «lo.lea rânu 
țărănime.i inunCitoarc -,a nf. 
vigilenta și sa denia t ca 
imm inoase și du,.mănoase 
to.it> svonurile și uneltirile 
chiaburilor.

hi acest fel ea va avei «* 
înseninata c.ontribu’ie ui a|k 
țnniea de Îmbunătățiri- a 
rasei d<: oi din |iideț.

I. OROZAVESCU,

O ma e importantă se dă muncif 
de edu aț c. Cri m ci sunt învăța J 
să vorbească, să s: un 1 po< ii, iar 
ce'or intre (i_7 ani 11 se face e- 
du at a pre co ară.

Actua men e se pri jă e te un fr» 
tiva' ar.is ic care ia fi dat u con
cursul copii or dela acest cămin, tu 
cadru! căruia organi aț a UI D.R. 
Pelroșeni, va dă ui fiecărui copil 
câte un cos u n de ha r.e.

Aule', fiind că prin griia or- 
tfardz.Uei UFL1 < Petro eni. c* iii au o 
în! etinire bură și o edicat e să
nătoasă iu căminul dc zi, părinții 
șl mal a cs mame'e., pot să mun
cească mu tumiți ți fără gri.a zil
nică a co i or lor.

EUGENIA BORZA, coKsțj.

piedecate sub nicio formA, 
să se respecte termen 'le fixa 
te penii u depunerea lormu 
larelor complectate cu data
rea le.

Mtmcindu se efectiv la rc-a 
Uzarea in bune condițiuni 
a reccnsamântiLui, se va con 
trbuilă desvolrarea plai ifi» 
cam a economiei noastre 
naț onale, factor de baza in 
îniăptuirea socialismului în 
țara noastră.

Iî'ele<ji*a5iie
Cu ocazia serbării ziiru 

X lui Drapeau Rouge organ .1 
central al Partidu.ui Comu 
uist. Belgian a avut loc o 
demonstrație la care au 
participat peste ii.oco mun
citori.

Demonstra nț i au trecut 
prin fața redacției și a ti 
potgrafiei ziarului, purtând 
numeroase lozinci împo.'i 
va ațâțătorilor la un nou răz 
boiu și împotriva , .planului 
Marshall”.

După demonstrație s’a ți 
ziut un mare meet ng cu pri 
lejul căruia au fost rostite 

discursuri de către secreta 
rul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bek'iO 
an, de redactorul șef al zia 
rului L Humanite și alții.

ATENA, (Rador). Ir, 
cercăr le lai Tsaldaris de a 
forma un nou guvern nu 
au dat până acum niciun re 
zultat. El se află pus în fa 
ța unor serii de dificultăți 
și se crede că va trebui să 
renunțe în favoarea lui Sofu 
lis sau să formeze iun guvern 
al m nontații, și să ceară 
parlamentului un vot de în

credere până la te.rminarea 
ses iniii Adunări’ enerale-

Tsaldaris a tub p.imit de 
nmbațsadorul american înj 
prezența ambasadorului bri 
taimc. Nu s’a anunțat ni
mic cu privire la obiectul 

întrevederii lor.

Umplem butelii d
Aragaz 1 ai' O națlwr 

1« 5dcn ții

Buletin intern
București, Miercuri s’a 

deschis la Budapesta confe
rința Comitetului Executiv 
al 1-ederației Internaționale 
a Ziariștilor — O. I. J.

La aceasta conferință ia 
Parte și o delegație româna 
alcălu.tă din ziariștii Ș.efan 
Voicu președinte’e Sindi a 
tu'.ui Ziariștilor profesi aii ti 
Șt Mihail Noii ov membru 
în Biroul Executiv al U. S. 
A. S. 7

Sesiunea Comitetului Exe

cutiv — C. I. J. — du
ra trei zile. • <

BIJcls REȘTj, i6 Rador, 
Monitorul Oficial de eri pu 
blică decretele prezidiale 
Pr n care sunt decorați cu 
Ord.nul Muncii clasa I, Iț. 
Și III o serie de technicieni, 
munc.tori și brigadieri care 
s'au d.stins în munca desfa 
șurată pe șantierul național 
,,Gli. Cîheorgh u Dej" c^la 
Bumbeșt.-Lii ezeni.

imbur.it
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Succesul planului cincinal sovietic
Peste 4000 întreprinderi sovietice 

lucrează în contul planului de producte

Rezoluția Comitetului Central al Partidului 

Comunist Francez

MOSCOVA, 17 Radon. 
Industri 1 Uijiiinii Sovietice 
a obț mit o nouă \ ictoric țin 
portantă. Peste 4.000 de in 
treprinderi printre rare 400 
uziiR Și fabrici din Moscova 
și-au terminat de acum 
pianul anual de producție.

Noui mașini pentru 
minele de fier

K\IV()1R()G, 17 (Ra- 
dor). Colect vul uzanei d ■ u 
tilaj rm’n r „Comunist” în 
zestrează milele d ■ f er din 
bazinul Krivoirog cu po 11 
mas.ni. Constructorii de ma 
șini au construit nu de mult 
un nou c’ocan perforator c- 
re fiind experimentat în mi

Oamenii muncii sovietici se 
pregătesc felurit să întâmpine

Cel de al zecelea congres 
al sindicatelor sovietice

MOSCOVA 17 (Rador). In în
treaga Un une So ie ică au înce
put întreceri e pen ru ce', de al ze
celea Congres al sindicale or sovie
tice.

In aiunul congieu ui si în tini- * 1 
pul acertuia. munca tu uror or ane- 1 
tor sindi ae va fi supară u ei pro
funde și mu li a era e cri ici ,i auto
critici. In întreprinderi ți ins ifu i> 
se fac dări de scamă și se aleg 
comitetele sindica e locale. Ace ,ca 
vor urma să pârliți e la conferin
țele și cong e ee sindica e raionale, 
orășenești ți pe re ub ici. face a- 
ții Ia aceste conferin e sunt a e i de 
către membrii sindica e or prin vot 
secret. Corlele c Centra e Sindi- 
ca'e oin diferite raioane, regiuni și 
republici, vor lace d.rri de seamă

LOf.DRA. 17/ fR.;
In cu ni c.m'ev’nțet secte 

j t? ; rcpiv,. 1 taiiți-or Angli : 
I Statelor U< ite.. Iu antei și 
1 Bencluxtilui as>ip a Ruhrâ- 
■ lui, s’au produs neînțelegeri
1 gtave între cmglo-amencan’. 
, și francezi.

Alpliand, delegatul F:-an 
țoi, a ridicat un nou p~o- 
test în r t va măsurii de re 
statuire a industriilor car
bonifere și metalurgice în

Procesil criminalului fascist Graziani
Reactiunea italiană ș: reprezentanți

Vet carului îrcearcă s- scape de pedeapsr 
pe fiorosul crim nai (ase st

țtOMA, 16 (Rador) — La 11 
Octombri.- a înce; ut 1 ro esul . a- 
reța u 1 G a i -ii în inuil de ră a e 
și coacor.i:e cu iianicul. Pro.e- 
sul va d ra după - ât sc | a e, fâr.ă 
Ia sfârși u 1 nii Ianuarie.

Încercarea Ce a pre un i - ro c 
sul a io t fă u a ce a prima edință 
când lribuna'u a rxir 1 i 'ui 1 > - 
ziani să se ape e timp de o în
treagă săp'ăm.’nh. O ser e ic re: re- 
zenlanti . i Va i a u ui mc usiv nun
țiul pa a | e lân ă guvernul i a ian 
au luat o a i u .ne c'e a: ă a a a- 
cuzatului. To u. i venera ul Marras 
țelul a:l::a’ al S a ului Ma or a de
mascat rou acu a u ui în inuil de

Toate întreprinderile din 
Tal n lucrează de p. acum 
in contul plinului <l< piu 
ducție pe 1949.T >t în con 
tul planului pe 1949'lucrează 
zec> de uzine din • I-leningrad, 
l'rali, Georgia, Kazalisl.m 
etc.

na s’a dovedit a ii de imn: 
calitate- In forajul e po'ta 
r.lor vertical și ori/' ta], 
s’a ajuns la o product.'. 1'. ue 
a muncii aproape de <lo"a 
or, mai mare decât cea onți 
nutri, cu un ciocan ] -ito .1 
tor obișnuit.

Noul perforator a înccuat 
sa fie fabricat în seri ■.

despre acti- i alea lor nu numai la 
con.'e.ințe și congre e d; și in 
fața masselor în întreprinderi.

Buletin extern
Postul <le radio Spună Li 

beră anunță că grupe dț- sa
botaj au făcut să der.ieze ult 
tren ir. cat cu arme si mu 
niții pentru armata franc) i 

I stă între staț i e Saraion G 
I Mora pe 1 nia ferată Tentei.

♦

Sbcnsi de Nord, 17 Ț<

organizarea î pu?că li 10 u atici ci- 
vi e. Ce e mal imizml ne de.oitii 
in p.o e 11' Ici Ga iani le con-ti- 
lue deca-at i e făcu e de fes rl |-r<- 
sedinte al Con 1 u ui de Mini.! i 
senalo.u’. Ferri.cio Pari, nare a aiă- ■ 
lat că G-a iani a fost or-.-ani. a.o ul 
măcelu'ui în massă a/u -ra po. u- 
!a(,ei c'vife dezarmate din Falia de 
Nord.

Deoarece pre edinle’e tribuna u- 
lui a ocupit e' însu.l posturi in 
timpul „repub i ii” fa ciste a lui 
Musso ini, nu e le e c u ă posi’-jli- 
ta ea unei a e pre . n ir i sau chiar 
amânări a pro.e u ui du, ă depozi
tă e iui Pa.i.

PARIS 17 (Ruilor) — ln șe- 
I dința sa de Marii 10 Noembril-

Comite ul C n ral al Partidului Co
munist Fiamez a adop at o rezo. 
Iutii 'n care intenția a-
jire^onlor mtpvru i>ti de a trans
forma Franța înlr’un pion al im
perial i sm u'ui pe laba de țall a u- 
aui război. Rezouția ojindi le iu 
mod solemn dec arația Biroului l-o- , 
litic, ca po.o u trame/ nu va ac- ' 
ceda niciodată să lupte îmroiriia IJ- 
uiiniii Sovietice.

Renii 11 a încerca să curme a- 
vânlul ueilvial al io telor păcii, 
sare stau in ca ea panu ui lor i.e t’o- 
miuatlc mondia ă — saune rezo u. 
tfa imperialiștii cnj e i ți a- 
mericani se prCjăte c ac iv ren ru 
un nou război împolri a Uniunii Sc- 

j vielicc. Res.l uiria otic a ă a Ri.h- 
rului în mâini e magnaților liillc- 
risti compromite în mod grav se
curitatea Franței si smulge de ce 
tata „planuui Marslia 1” ulllre'.e 
fâșii ac mă,iii sa e titan ropice. 
El axrire în.ă odată in adevărata sa 
lumină de nan straieglc si mi
litar

Iu conlinuaie. rezouția îif arca
dă aliiudinea cond .că ori lor socia
li: 11 caie se s.rădue c să desor.eu-
teze *i să desblne fo te e munci
torești demo ra Le. Po iiica acestor 
conducători ai parlidu ui american 
al lui Blum în că.dă ie cu De Gaulle. 
se lovește de uni a ea crescândă a 
oameni.or mun.ii și de opo-iția me
reu mai acll.'ă a ma eor acg alo 
poporului framoz Re/cutia cer. Pan 
tidului să-ți spo.ească vioi ența, de. 
mascând provocă.ie gu.ernuui fas
cist si a'e condu.ălori or socialiști 
de dreapta.

Rezo uț a proc an ă necesita ca de 
o importanță covârșitoare, d: a se

dor). Agciiț a China No ... 
transmite că toa.țe forțele 
Kuomintangului dm provin
cia Ilonan tiu fost împrăștia 
te îir gitipuri izolate și în- 
cercu.tc. Forțe’e kuomii tin 
gului sunt ameninț ite acum1 
cu nimicirea totală.

Dch-sg.ăJ a ■ tineretuiliii 
sovietic care a vizitat țna 
noastră timp de 2 supt, a 
părăst Cap'ta’a, plecând c i 
avionul la Moscova.

— Generalul Cmy— a d-- 
< ]ar:-|- , .-! 'sțctoau?! ■' f 
d :tale al Bedinu’ui vor li 
complect separat? de s-.-cto 
rul sovivt’c după ,,aleg: ii'<- 
comunale” din ,5 .Declam;-

I

reslabi'i re'ații'e normale cu Uni
unea Soviet i â și de a re instaaia 
o politică de apărare a die turilor 
Franței la reparații și e.uri ale.

Rezoluția cere dea e neni re a- 
cutarea sa'ariilor și prețurilor |e 
baza unui minimum de exis'ență. 
stabilizarea francu ui, ceai iurarea

Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Francez

1 ABIS. 17 Răilor hi 
2:u;i di- 1 ? \ue nbii-- a li - 
cepul st., unea p'e ftrei C 
miletului Central al Partid.; 
Iu Comun st ITauce-. I ic e 
Vi Ion, deputat de A'lier, a 

I ost ales iu unanimitate prf. 
ședințe al -e-ii.nii- In prezi 
d jm au lo.-t aleși Maurice 
Thorcz. I . | fur ios, Au
dre Mart. , e >11 Ațajvris și 
Marcel Chachin.

Scsitn.-a a fest deschisă

Greva docherilor 
din Statele Unite

NRV. Yfd-lK. 'Ra - 
dor). Eo herii dm port te 

I de pe coasta Răsiiritc-' n - ■> 
I Statelor (’nite care se alia 

,ictna!m».i;tc în grevă, au rt^ 
pivs apelul adie at de Paul 
Iloffman administratorul 
R. P. de a încărca l vrări'e 
ce ir.trâ în cadrul planu|u. 
\farshall.

Uxreva cLpi ude ac'.ualmen 
te 9?rooo membri ai crgai i 
zației internaționale a docile 
rilor, afiliați la A.F.L Luni 
greva s’a extins și asupra 

Grave neînțelegeri între anglo- 
americani și francezi la conferința 

secrelă asupra Ruhruiui
Delegatul britanic Mac Neil recunoaște că > eface» 
te£ industriei cțrele g 

principal al

bugetului li a''e mă uri de o d 1 ■- 
conomic pentru a asigura rnunci'.o- 
rilor im ni.e' omenesc de ' ată

Rezoluția ihtamă Pa 'idu' în 
fruntea lupei |entru aparat-a R« 
publici!, |enlru ment rer<a u e a- 
nitații Adunării Nițonae » ;*-Diru 
dizolvarea grupări or paraml'ibre aj« 
R. P. F.

|-i ■ c iui t-a u.mi >1 h agiți 'de 
alirt frât- d < 1 > . 1 'etulm

( ivir ii i.i'ic minerii fran 
rczi.

( mmtetu; < enl 1 1 lJari> 
diiiit. Comunist I-rimez 
spum im ș.igiii tra1 »
m.ti -.alinul fr.îț măr e*i 
lor care <e află iu g-'- vâ d< 
pește șase - 9pt im.1 j-n ;.e 
rând pâim' p nt'J el i co
piii lor.

Se.-,.niiea (’omitr tmui Cen
tral cootinin.

purturilor <,.nadime Jflon 
Iveai ș' Ilalila m mcilorii 
d n a< e-'.c purtirri r--fuzând 
să încaice vasele care au so 
sit a< 0'0 din St t- 1 i t .

Pl< 1 ai ■ a I m.i rap d 
v.is al Statelor Grile , \- 
mi-r:ca" care lu>ese prevă
zut a p< litru M irți a to t amă 
nota sim die l’c -oasta Pa 
citicuiui alțj afi.ox» docheri 
au mirat în a • iptea zi de 
grevă. Pe<te 270 v a-e suni 
lih" atc m | o .uri ca urmare 
a aw tei o-reve.O

erm ne constiîue punctul 
„planului Marshcli“

jna'; i\. I(, uio: p oprictah 
geiTcIi; și împolr.va adoptă 

ace 1 masuri fără știrea, 
guvernului franc-z.

La ace 1 . , ■. tui bri-
t nic Mac Noi’ a declar, t că 
Marca Br ia*, ic a inform t 
Ti i ța a up: a plai.ur lor de 
rest tuirc și că refacerea n< 
dustrici grele germane con 
st.tue punctul principal al 
^planului Marsliail”.

Tip „Progresul" —


