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dela Unire
Acum jo cic ani, la sfâr » 
tul primului r.izboiu mon

dial, sub i npulswl masselor 
populare, al iitum lori or, ții 
rănilor i solda i or r.apoiați 
ele [>e front, sub in'lucnța ma
relui evcnimci't 
rii Revolți.i i 
Octombrie 
tlm Ardea’ 
litatea unui 
tor, la t

al i.if.iptui- 
Social ! • din 

1917, popii laț pa, 
și-a crai posibi 
drir.11 1 oa în vii 
Dem! ri,. iy 18

Ardtaitil alipi adu-se Ro
mân ei.

Aceasta dreapta și urzătoa 
re n.? n’nțîi na.ioaa ă. a că
rei împ iu re a așteptata de 
veacuri de poporul român, 
se împletea cu ere dința îr.r.i 
dâcinala puten-ic în massc’c 
|K>pttlare că Unirea ia în 
semna totodată «staurarca 
unui regim larg democratic 
in Ardeal, care să asigure 
o viață mai bună, lănint. 
libertate pentru ,n un i o inie. 
țărănime și intelectualitate

In acelaș t mp, prăb t.irea 
imperiului haVsbuigic, gră 
bită de izbucnirea revolți ici 
democrat ce clin Ungaria, a 
fost un imbold nou în lu
pta democratică dusă de mas 
sele populare române și nta 
ghiarc din Ardea).

înspăimântate de aceste 
masse populare, ■ Lmentclc 
buighe>so reacț ionate din 
fruntea partidului național 
din Ardeal veris ră, ca și 
burghezia jb< r d i d. dinco o 
de Carp ați, cu amăgitoare 
proin stăm democratice, ga
rantând „dcp ina li cr ate na 
ționa’ă pentru toate popo..re 
le conlo uitoare" „ î> fă •— 
tu rea unui regim curat de- 
moctatic pe toate tereuuiiie 
vieții publice” etc...

Ce s’a ales după ace- a d n 
aceste făgâdueLi demagogice 
se știe.

Exploatarea și asuprirea 
au cont nuat, sus inute de te 
roarea deslănțuită d alun - 
gul anilor dela Unire înc:a 
< e. La Cluj, Timi oara, Lu- 
peni, etc. sângele a fost văr
sat din belșug. Prin politica 
lor reacționară guie n >le tur 
ghezo-moșiei'ești au făcut to 
tul pentru a menț ne și a a- 
țâța ura sălbatecă între na- 
tiona itățile conlocuitoare. Ar 
dealul a fost transf rnat în- 
tr'un focar de nei nișt" ți 
dușmănie națională, pditica 
de pr'goana na tonală și d~ 
știrbire a drepturilor națio 
nai taților conlocuitoare fi nd 
pniîtj-a oficială.

Ev dent această 
națională” lovea 

r • popuțaț a săracă,
muncitori, funcționari, țnd 
ferent dacă erau rnaigh ari 
sau români.

Grof i și industriașii ma
ghiari își păstrau în schimb 
latifundiile și colaborau fră
țește în consili le de admini 
straț e cu mo i: rii, banch >ri’ 
și induFtria.ii români, expl a 
tândla fel d? ciunt ș' pe m n 
eito ii români și pe cri ma 
ghiari

Pol ti a guvernelor reac i > 
nare din Români t și a ce. r 

fe —
Co inuare fa pug, IV.

„po’itică 
numai în 
în țărani,

Femeile întâm
pina Co ngresul 

F. D. I. F.

Lucrările de

Muncilorii dea mecanizarea fur- 
na'e'or și-au luat angaiimenul: să 
leimme în două săp Amâni linia de 
rulare a funicularului. De atur.cil 
au muncit cu mai mult e an zi și 
noapte

La 20 de metri înălțime, (po 
schele, șl în atmosfera încărcată de 
gazele cuptoarelor, nu e a tocmai- 
ușor să lucrezi .Totuș, linia dle 
rulare a fost term nată cu două zile 
înainte de tcimenul fixat.

Și nu s’a mirat nimeni de ai 
cest lucru. Așa cum au muncit echi
pele dea me anizare — ajutându-so 
reciproc — și organizâodu-și te
meinic munca n ci nu se putea ob
ține alt rezultat.

Când a văzul țelul de e hipft

INDIVIDUALE LU'-AR Ltl iuo ■ 
Colsct ’a (pani, u muncitori, țarini și In.-1 

L'JNAif Lrl tW 
rai* lafl alinta ia namar*. •>«»■ “I O*‘ rrI L

• I_________________________________________

Datoritei colaborării mire echipe 
Si bi nei organizări a muncii 

mecanizare a furnalelor
Huni doara progresează mereu
Cra nic Aclam că rr suni eiiPicien'e 
apara.e dc sudură. împreună cu tova 
r#ș î să din e hi ii * I a h<>3i țrc» 
să Ic utilizeze Ia iinx >num pe cilv 
exislcn.e. De atunci a m ațu' de au. 
du/ă al echipei a aerat fă ă înce
tare nu s'a oprit lici o c ipă.

Apoi, sfăaiindu. 1 cu îndtitmă o ii 
Partidului, cch pa o mai g iiil ii 
alte m.joace de a'munci mai iu 
spor. Aste! fie a e, om avea ear. 
cilii precise, știa cu i-xaci aie ce are 
de făcut, iar grija tuuror"«a de 
a pregăti din timp toate materia ele 
de ca e avea nevoe de a Ie pune 
la îndemână pen ru a luc ui să nu 
stagneze din ipsa .0 . Ș . ti s â - 
șit echipa lua în -icru îi i> imul 
rând Iu tăi e jna! țir.ncipăie și ii

se cereau a fi mon- 
Ad'el n’a mii fost 
muncă de ma eria e

I
ț

oul nea în care 
ta e pe te en. 
împedhaă în 
do care nu aveau nevoe momen an.

Munca decurgea o dona ă și bine 
organizată, de urgea în r’un ri m 
datorită e a ru ui tuturor.

Linia 
mina.ă... 
lucrează 
încărcare 
No. 1 e

Lucrările de mecanizare a fure 
na e or dela I.S.S. Hu icdoa a cunosc 
un ri m tot mai viu, cooii de be
ton ț: oțel se î ia!ță cu re eziciunei 
prin e'or uri e nepre upeț te ale 
muncitorilor enuzasmai de pers, 
pedivele pe ca e noi e construcții 
le descino uzine or lor.

viu
i

ter- 
se 
de 

vagone'.e'or,. silozul,

ru are e de mu't 
si ozu le de co s

de
Ia
Ia mon a ea pâlniilor 

a
terminat...

Pentru a obține o productivitate mai mare, trebue sa lucram 
nu numai cu f/rfa mușchiulard ci și cu cipul
Cum
dea
loc

a pișit grupa mm erului„And'ica 
într’un s< himb de 8 ure '84 t< ne 

50, făr3 •• forturi ntob snuite

Ludovic 
car bune

să
in

de
șeful g U1 

ata- 
G it
alie 

cu
(

în aba'aju! frontal, ca e 
o produc ivi a te ri. 1 aă.

Andrica Ludovic es'e 
pei care lucrează în si :gurul 
taj fron al al m nei An coasa, 
pa Iul, afară în în.recere cu 
giupe. depășește zilnic noima 
30—40 la su ă.

Pentru a fi primul în întrecere 
nu e suficient să pui num i umărul! 
ci trebue să lucrezi cu mi.ilea 
I ucrul aces a l-a frământat multi 
timp pe tov. Andrica. In ședințe e 
o g. ut baza eâad voi bea cu i .vaiâșii 
lui le spunea că el vrea să in
troducă o nouă organizare a muncii 
în aba aje e fron a e prin ca_e. cu a. 
celaș utilaj să permi ă obține, ea 
unei productivități mut mi mai.

InlFuna din zi e e trecute tov An. 
drica a venit la Par, d s.iur.â d to
varășului Cosma, scrre.arul o ga.ii-i 
zațici An noasa:

— Tova ă;e, ș ii că mă preocupă 
mai de mu.t găsirea unei metodei

de muncă
să augure
Treaba as.a a fort frământată de oa- 
men.i dn e hi a mea și am vrea 
s’o punem în aplicare pentiu a.i 
vedea roade.'e. /.

Cei doi tova-ăși au dis u'at Li 
amăniuiț ire despre a eas ă ch s iu.ne

— Pe Maiți dimineața tovarășe 
Cosma, a spus
care.

Ș s’a trecut la
La ora 6

iov. Andi.Ci U pe- 
l.HJ Jt» 

'.pe
dimineața. And ica. 

Ludovic, Cio ca locif, Buda NLo- 
Jae, Pop Iojn, 39, J i i Ț ma, Mo- 
roșan A e.u, Mun ean Ioan 43, H - 
gheduș A ex. și vagone arii Abe a 
Ș.e an și Mârza Emu — au cobo.ît 
în fundul minei.

Ca de obiceiu schimbul III. care 
lucrează noap ea, lucrări de regie 
mu ase crațcrul, făcuse ră > rea s â- 
pilor de fier de armare — lucrări 
obișnui e.

i

I
i

p-ezen a nici oAta a;u! nu 
gă ire specia ă, care ră răpească 
timpul de lu.ru sau să mă cască 
eloi u! în mun ă a) sch mbului pre
cedent. Tovarăș i s’au pus p- tu 
bă. Au fost fă.ue găuri.e pentru 
împușcare.

Artiticierul, a încărcat găuri'e și 
_______________ f. BRANEA-

Continuare în pag, 3 a

P o.
deci

Când Part dul a pus în fața tî- 
neretu ui nos ru mă cața sirclr.ă de 
a participa la reco.as ruirea țării, 
mun ind șaili ee ațio a e, Fa- 
lup V o c a tost p imul tâ ăr din 

î salul sau ca e s’a înreg m .’niat î.i 
IânJuie unei bngăz huiedoreie, 

îi rad ul cârca a plecat pe șai. 
Ite u

V ă
tă a .1 

I gustul
liste,

păr nții sâ

Bumbeș i.Lhezeni.
la u u ei obidi e fam 'ii dz 
s ra i e' a s mțit di oii 
ama: a! ex laa ăr i capi a_ 

trudind din greu a ă uri de 
la moșie i și ch aba ii

din sat Pe șantier. Fa'up, alături 
de cei 30 000 de man i o i. teh- 
niiieni și biigadi ri a m .licit cu 
abnegaț e. înfrângă id sa bă i ia . 
munților, sfărâmă d stan i și î ă- 
tu.and piedi.i 
vins, dându.și 
la construirea 
cinstea lui 7 
pe -a e astăzi
vara cărbuni.or din Va ea -j ului.

C-n. ! l-f a

ce păreau de neîn. 
din plin coulribu ia 
și te mi a.ea î i 
Noeinb ie, a lir ici 

dudue trenul sub po-

< . 1 • i i 1 j

Prin l'-W ’a Coo
grosul f D 1 L. ce ;e descin
de azi în Capirala Ungariei 
81 m lioane de lcme din u 
de țâri. î i r xț rimă ho Ai 
ira rL- a huna P mm» <1 bo- 
> irea iiiițxrri ,’i. ui iaț'ț ‘,° 
la poiii r.izboii- ,i 1 rol s<e'‘ 
zi cu ciicrg'e m țrotri a o o 
rilor săvâr.jte <1 1 ij>e i di-t>
șt slugtii-lo ii Cr a ia. Viet
nam, (b na O r.eajSpa ii: 

etc, 83 inili >ane , Je fe nei 
sau alăturat ci toa ă f.r i» 
latc-a forțe or pâc i în > (>n 
tmiiă creștere — < ndu • de 
Afarca Uniune Sovietică.

Congresul F D 1. F lui 
căzâti în condițiile ?8cu|i,fi 
luntei dintre cele dotiâ )a 
găre. o și mai bogată s im 1 
iicațle- i.

El va f» — ei «rc-bu: «ă 
fip — expte ia lui tei ț>e ca
re femeile din întreaga lume 
o duc pentru o pa,e traini 
peni™ viitor 1) cooiil . țor, 
pentru apârarf a fam 'iilor și 
căminelor lor, proclamând tă 
ria cu care ele se opun ni mi 
nou război, Lupt trd pen ru 
pace, feme le î i <<r drepturi 
le care nu le-ai» fost a or ia 
te decât în tări'e. c» ad \ r ♦ 
democrat ce, având m- re’i >»» 
față mărețul excmnlu .1- r -a 
lizări al femei .Or sovietice 
care, astăzi au eleve ăi un 
factor activ în construi ea co 
munsmului

Entuz'asmate de adânca 
semn iicație a Congrc ui ri, 
entuziasmate de drept ril;> pe 
care - pr n lupta Partid ilui 
de avantgardă al clasei un- 
c toare 1 -au câ tigai, f .nit ile 
din țara noastră sau înca
drat in largi ac i ni ân p.o- 
ducție și în (adr. 1 r .ut.- 
zaț i'or lcr U. F. D- R, Ziua 
Congresului este
tă de ft-mei e h nedo '
I nimoase r ’ za i co 
fiind de i o tar< a 
reg mul no^trj d? < 
ție popu.ara 1 -a ac. 
scoțându-le din starea

Mltâiiăâ'i-'ă 
i:e C:i 
ti «i e 

c re 
lOCltl 

rdat-r. 
<le »'

M,HaiL MURGU
Continuare în pag 3«a —

Democrația sovietică 
cea mai înaintată formă de democrație 

de I. F. Lumin
In zi'e’e noa lrc, câ"d popoarele 

lumii lentă cu tot mai multă în
dârjire si ho ărîr • p< n ru drep u- 
rile lor cjononice ș1 politice, pe 
tru pâ ne, pa e și liber a e, pentru 
democrat e si soc ii,m. e g cu să 
găsești în lagărul burghez im e. 
ria ist un om de s a , un fi ozof, un 
soc io 02. sau un pub icist ca e să 
riște a se crocami în a zul lumii 
întregi, dușman al demo rației. 
Cir ar si ce ebrul e icț o.iar si mo- 
fascist, ca e și.a li. ui o tr stă g o- 
rie prigon nd lo, . e e p ogresist 
«i gândi e liberă mii er Thomas. 
președ n!e e faim. a ei ,,Cor iii a 
Cong e u ui USA |ien'ru cercetarea 
activi ăț i <n ian eri are”, se com- 
fi’a.e ia poza de » tizan al do
mo .rat ei. Sub st< a ju dcnocrati i. 
(tu: lupa îniporirr p op-ii o lor 

.ca e or E rop i, 
3 cei i, I. done- 

a / •. ii»
eng'ezi și ; ?e- 
de de a :a.
se rid ce de»-

pofioa «■ și a po 
ImDOliiva Chilei, 
zici. Vi t<ia ...iii 1, 

, ria.iîl i ameți ari
len .i 1» , so a is li 

I Neînd âzn nd ia

chs îm.'o'rva i.'eio democrate* 
ca e au pus stăpân re pe cons i.nta 
popoa •■.or. burghezia audă prin 
toa e miioa.ee si :u aju o u! poli
ticieni osavanți oi șl gangsterilor 
conde.u'.uî. cumpăr;.ți de ca, mo
dul de viată american, ca omniazA 
adevărata deino.raț e, care a t ium- 
fat în U.R.S.S . deua u cază a de vă al 
desp e viata din Un u ea Sovi.tică 
și din țările demo rați i popu are.

Viața 
tor. Ea 
Fa le 
stăpâne 
schit de as uți a a 
cum să recunoa că j»e pr e eni ș pc 
dușmani, cum să deo eb ască pe a 
de . ă aț 1 luptă o i pen ru de mo rație 
•le icii d.nin rați A es IjciU II 
doved***- nccon e. i e e succese a • 
labe ei demo ra ic* care gru car» 
*n pirul slu iii ioane si mi.ioan-a 
de noui oameni.

(Continuare In pag. ll-aț

însă este un ma e 
învață popoare e și 
instiucste cum să 
pe a ma comp', ca ă 

upei

învăță- 
claelc. 
devină 
și d o 
po itke.

lu.ru
miioa.ee


2 Zi>JU NOI

ȘTIRI Șl FAPTE DIN
ȚARASOC8ALISMULUI

Democrația sovietică cea mai 
înaintată formă de democrație

în munca 
în cînslea zîSea 

'€cnsli?uflte« slalmîsle
lu întTepr "dori c din Re

giunea J'neprop trîvsk so 
desfășoară țre larg întrece
rile în cinstea zilei Co i^t tu 
țici sovi -tice. Co’ectivul uzi 
uei de lan in ite Novo-Mosco 
vsc a produs i .200 tone de 
f>r laminat peste pi ir

Programul de rt I m a fost 
inx'i'jlinit înainte de termen 
de uzina de construc'ii de 
vagoane ..Pravda’’ din Dne 
tpropetrovsk.

Cinci mii de stahmovisti 
dm Uzina met Drgică D cr 
iinsk" au împlinit norma a- 
nuală.

Și la Minsk, în capitala

Concursuri pentru mecanizarea 
muncii în minele sovietice 

Se vor acorda mari premii
In URSS s'au organizat 

concursuri la care pot parti 
ci,pa toți minerii, cu scopul 
de a se găsi cele mai bune 
și mai perfecte mijloace de 
mecanizare a mun ii în mine.

La aceste concursuri iau 
parte colectivele combinate 
lor carbonifere <u o extralcție 
medie minimală de 700 tone 
în 24 ore, birourile de proec 
tare și institutele de cerce 
țări științifice de pe lângă 
combinatele miniere.

Pentru premierea celor mai 
bune proecte de mecanizare 
complectă a muncii in mine 
s’au instituit cinci premii co
lective: unul de 400.000 ru
ble, două de câte 300.000 ru 
ble și două de câte 200.000 
'ruble. I I t

Premiile vor fi distribuite 
persoanelor care au part ci 
pat în mod direct la elabora 
rea proectelor și la realizarea 
practică a acestor proecte.

Concursul va fi deschis pâ 
nă la începutul lunii Decern 
brie.

Tineretul din industria 
textilă sovietica în 
fruntea mișcării 

stahanoviste
Un «umăr de 2.370 de ti 

neri textiliști din regiunea 
Moscovei, au terminat pro
gramul de lucru al întregu
lui plan cincinal.

Intre aceșt a se află Rai a 
J eliasinova, depănătoare din 
combinatul textil din Oreho 

Bielorusii-i se lac , r ț.t'iri 
intense pentru sărbâtoii ea 

zilei Constituții.
In înlicprinde.ri'e .și 11 ri- 

tiele orașului, se org ni a 
ză confer tt.e i (li . n ii d: 
spre Stalul so- i tic și! condu
cător,i săi.

In lkb'i t< ;)|e p’il/ic au 
fost expuse jurna'ele de p 
tete și vi r no care arată reali 
zările indus ri i și agr culturi) 
socialiste din ultunii i.iij.

|n c nstea zilei Con-titu 
ției. Editura de Sl.it din Mo 
scova va tipări o >.ric de 
cărți și broșuri între ca>re 
broșura lui I. Pankevi i „Ce 
a dat puterea sovi tică mun 
citorilor din Bielorus a".

vo-Zuevo și Ana Scvorțo • 
va — depanatoare,! corni iri 
tului textil din Kurova

Tinerii textiliști d'.n regiu 
nea Moscova luptând pe 1- 
tru real zarea de economii, iau 
atins rezultate extraordinare.

Ei au economisit in acest 
an 700.000 de kilograme de 
bumbac £î diferite materiale, 
electroetiergie și combustibil 
în valoare de 6 milioane ru
ble.

In școlile de calificare 
a Tineretului Sătesc 
din U.R.S.S. numărul 

elevilor a crescut

In cursul noului an școlar, 
în școlile tineretului sătesc 
unde t nerii și tinerele î?i ur
mează învățătura fără a-și' în 
trerupe munca, se află un nu
măr de 235.000 de oautgni.

După date incomplete, nu 
mărul elevilor primiți in șco 
Iile tineretului sătesc este cu 
35.000 mai mare decât nu 
mărul celor primiți în cursul 
anului trecut.

In aceste școli activează p » 
ste 12.000 de învățători și p 
dagogi.

Citifi

în fiecare zi
„Zori Noi”

(Urinate diu pag. la)

Cliw, in toiul înfloririi și «le 
Kollirir tu e, ckmo rația burph z.ă 
era Imn li a A și linii tifii, se viul ca 
mina c in laiuilrii și comoilăU 
dominației dc ca ă a b 1 ghezid, 

liilo umd o c ată de exploata.
•ori iu alta, proc utnând p optie a- 
tca p.ivah c.> uu o. inciniu Uânli 
și imitai il, .de 110 rația burgheza a 
fo.-J. in o deauna p in natura ei ani i- 
demo.ral c/i șl an ipopii ară A ăzi, 
când c a e e »la;,ân toate din U.S.A. 
Marea britanic,, Hanța, Ita ia ți 
alte țări ca că (ară rușine I11 pi- 
cioa e u’liinec res uri de d 1110.ra
ții, burgheză, ți duc o |O li â i • 
Iernă ni ex er.iă rea ționa ă î.idrep- 
t-’iă îmi'ot iva »ri n șl iîjeres or 
vifa'c ale oopoaielot. răsună cu deo- 
acbilA foilâ cuyjii e'e lui S aii 1: 
„Sub cr>u laiism nil exis ă ti uu 
ocale >'<tsa o adevă a ă u.irlici- 
parc a ma^se or exploata e La co - 
ducerea tării, dl ar si diu f uză| 
ca ti In ce'e mai democratice re- 
gniipi, in cond.ți, e cai.ila isniuluL. 
guve-’iC'e sunt a c e nu d.‘ |.o|>or, ci 
dc Rotsihi zi, S imn.-i, Ro Ide le i 
st Morgani. Sub 1 ap a i m demo
crat'! cale o democrație cănit*, i 
lista, o den,o raț e a niuoilățli ' X- 
plo-datoare, ca c >-i întemeiază pj 
limnatca drep uri or majori ă Li ex- 
v'oalale si ca.c lud eptață împo- 
trivi acelei majotiăți.

Marca Revo uțte So ialis’ă din 
Ckloinbriu, es c prima revo uție care 
a adus t.iuin.ul a leva a ei d mo. 
craii. Măreț a acestei revouții, ba
zele ei adânc democratice, care o 
fac să se deosebească radical de 
li-aie revo!ui i e ili.i ♦.«rut, <.-<mstă 
hi aceea că ea .1 re.i izat urinei- 

j olul sfânt: toa e bogății e pămâ 1- 
i tutui. tot-cu- a-tă modus du munca 
1 omului, a..a t ne oameni or muncii 

Ea a desființai or mdu rea nedreap-
* <ă si antiumană. în ca o ui indicii 

care nu lucrează Ităies.e ne •>> 
coteala a mii, rv zeci de mii si 
uneori chiar a Iul.* de ni i de oa« | 
meni cate muncesc > ânduirca, care 
se Întemeiază pe u ă ța ea unui mă- 
trunchi 11 dc oameni și pe înjosirea, 
intobirea șl je.u 1 a majorității co. 
’ârsitoare, a oniciitii; orânduirea., 
pe care F'igc s a . iractenzat-o mi 
mmătcaie' cuvji pline de r.iă-

0 comisie de tehnicieni 
si viei întocmesc pla
nul pentru reîmpsdu* 

rirea suprafețelor 
depe defileul Jiului
PE VALEiA JIULUI, de- 

aluirgul i niei ferate < Bum- 
bești-IJive.zeni, se găsets'd 
regiuni despădurjte, terenuri 
degradate de toren i. de pe 
urma exploatării sălbatece 
a pădurilor din vremea regi 
murilor burghezonioșieneȘti

Reîmpădur rea acestor tene 
nuri este necesară pcntru a 
proteja lucrările construite 
dealungul văii și. mai ales, 
calea ferată.

In vederea examinării s tua 
t ci pe teren. a fost c n Altui 
tă la Ministerul Silviculturii 
o corn sie compusă din telmi 
cieni ai organ lor de ,eso.t 
și din reprezentanți ai Di
recției Generale C. F. R. și ' 
ai organelor administrative I 
locale- >

In timpul ceI mai scurt. | 
aceasta comisie v 1 depune j 
(Ministerului planul corn •- j 
plect al lucrăr lor. 

uic și i-ssiuuc Societatea •• 
Îneacă în p.opriul ci belșug. In 
timp ce uiața 111 j iritate a mem
brilor ei suni apă ați cu eu sau 
uu sunt de oe aoan-t! dc cur mai 
grozavă sărăcire”

Ik-nx eiaț a soci dislă sovie ică a 
ridicai la o i.iâ t mc neniaialiisăi 
cană acum pe ond muncii, i-a 
des.hr. drumul spi e participa.ea ac
tivă ți ho.a.i.oaie la v.ața po i. 
lictt. l-a făcut s ă, liul pământului, 
i.a • d epui și posibil alea du
• sa bucura de ionele nm ci sale. 
Ea -i săiâșit o <ua e o,.eiă is'o 
'ici ipu'lxi ând I feuda bu giiezâ 
el ui.incitOiii. țar; ui oamenii sim
pli nu sunt capabili wl conducă 
Jal.iiuL

fbi.ndă ca o democrație pena 
1. u major a c, dc hi ralia ov.i p a
* devenit, oda.ă -u licli daiea cla- 
•arfor exc'oa.a.oaie și cil victoria 
rocia.i mu in, o lenoeiade pentru 
întregul popor, < i>Iind 1 niI un talea 
i-ioial-poitlică a - >:ie ații soclc.uc-

Cara-Ierul democratici sovie'ice, 
ra dmnociație pentru întregul po 
por își gâ-,e,(e expresia în toatr 
sferele vieții po iii e. economi e și 
ctiltura'c ale țării. Ea esle întruchi
pată în mod s'.ră'u.it și in sis
temul electoral din U R S.S.

Democrat a sovietică dă tuturor 
cetățenilor, indiferent de naționa i- 
tmea si rasa lor, de sexul și orL 
ginea lor, dreplul de a participa 
la alegerea organelor pu'erii de 
Stal. U.R.S.S. este prima țară Li lu
me în care a fost realizat rom- 
ți'e l sii'ragiul unive sal. In Un u- 
nea Sov eli ă participarea aproa.ie 
sulă la ,'>:ă a ae.ptforiinr Ia vot 
a deven'l un fenomen obișnuit. Oiv 
unde s’at găJ a'egă o ul — pe drum 
sau ir.li’o nouă țo.alita o de do. 
miciliere — i se dă po ii i jalea 
să-și îndeplinească d.-ep ul său ce. 
tățenesc, în timpul aegerilor, k»

închiderea conferinței pe țară a 
Partidului Național Popular

Noua conducere. - Rezoluția votată
Confer n a pe țară a l’aiti 

dului Național I\pular fi 
luat sfârșit prin alegerea țn :u 
lui comitet central și adop
tarea Rezoluții.

Confer nța a adoptat o re- 
zoluț e prin care se constată 
că: ț '

„Prin lupta forțelor detno 
crat'ce conduse de Partidul 
gblunc toresc Român, s’a pu 
tut ajunge la importante rea 
lizări în toate domeniile v’e- 
ții noastre în condițiile unei 
tot mai ascuțite lupte de cla 
să". I I

„Partidul Național Popu 
Iar recunoaște în mod hotărît 
rolul de conducător al Par
tidului Muncitoresc Român 
Partidul de .avantgardă al cla 
sei muncitoare, for.a condu 
cătoat'e a democratei noa
stre, Part'd alcătuit din cele 
mai hotărîte, cele mai gata 
de sacrificiu și cele mai la
minate elemente ale clasă 
muncitoare."

După cc fixea'ă sarci ila 
ce revin organizațiilor P.N. 
P. rc7.oluț:a închee:

„Punându-sc drept bază a 
or entarii voastre, ideologia 
marx'st ’enimțstă, întărindu- 
ne vigi'cn’a, lucrând în co- 
lect’v, foli i )d anin criticii 
și autocriticii în toate mani 
fcstările nc>astr ■, vom putea 

U R S.S exista o *divifate umi
liră fără seamăn ■ celățeni'or. c»r« 
se simt stăpâni gi cousxuctoil ■! 
Statului lor.

Si- «tic că consli'ut i e n» do t 
lății covârșitoare • târî or carii a. 
liste )> o lamă suTragiul universal 
însă numeroase îru'iădiri lipsesc mi
lioane de a'eg.llori de dre.r ul de a 
participa la a'egeri. As'fel popula
ția din ro'oniile cnir'eze J f an- 
ceze nu arc drenful să a'eaaă or
ganele sur-o-me de Stat. Sis'cmut 
cenzitar ixis'ent In U S A.. Marc* 
Britanic si alte țări care ce e <a 
alegătorii să Io u asiM în a-.elaw 
foc — un timp de'erminat. ră
pește dreptul de vot 'a un mare 
număr de mun ilori Sezonieri. »o- 
meri, săra i, si'i.l să limb e în 
căutarea, din loc în loc. a unui 
< â I g si a unei bu.-itî de n'l 
In rinei Sac de S-d a’<- l.’S.A. 
unde se află massa prin ioi ă a no 
pn’at ei de cu’ nre r.e-gră, num ii 
lOflOO dc negri au d c-jt de vot. 
pe când 2 091.000 de n gri s'nt 
lipsit1 <!e a e t drept, pen'rucă o - 
știind limba, engeză sunt so o It* 
analfaheti. Astfel de |u> uri su it de 
ne onccDUl în țar* democrației so
cialiste.

In U.R.S.S, ega'ita ca In d-e.- 
turi a femeilor și bfrba’l o es‘e <* 
lege ncstrămu'aa. Ex-’ă însă o 
serie întreagă d* Sac, un.ie ni i 
până azi fr-m-.ea n’a do’ 5 idit d ep. 
tul de vot. fn're aceste State se *94 
tara mn I lăuda ci de-no rații bur- 
gheze. Ebeț a, .a și A gentina, M - 
xico și a'ic'e.

In Soviclu' Su rem al U R.S.S 
sunt 217 deputați.fem<-i. In Con. 
giesul american, la 135 d. ajlati sunt 
In (otal <) deputați.fcm-i; î.i pa- 
lamentul englez, <a e numa â (iK) 
dcpulați, numai 24 de de-pu.ati sum 
femei,

(Va urm?)

merge pe drumul just, încă 
drându ne, sub condjcerea 
Partidului Muncitoresc Ro 
mân, în opera de consol dare 
a democrației noastre popu 
lare, în mers spre șociali m' .

Confer'nța a trimis urmă 
toarea telegramă /Comitetului 
Central al Partidului Munci 
toresc Român;

„'Păturile muncitoare ne
proletare încadrate în Parti 
dul Național Popu'ar asigu 
ră Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ro. 
mân, de ferma lor botărîre 
de a lupta, sub conducerea 
Partidului de avantgardă al 
clase’ muncitoare, pentru con 
solidarea dcțnocTa’iei noa> 
stre populare îd drum spre 
socialism". ' |

Conducerea P. N.,P. a fo. t 
astfel desenată;

Președ'ntc: Prof, acad. ?e 
tic Constant;fnescu Iași, se 
ci’etar general: Dr. Con tan 
tin Dimitriu; secretari ge'Te 
rali adjuncți: Ion ("lancea 

și Alexandru Șrtflra,
Secretari Secțiilor: spCția 

organizatorică: Dr. Alexan 
dru Radu, secția de îndruma 
de politii ă jțțaria Di na, sec 
ța de eiiLnia inembricr: 
Alexandru Ștellea, se"iia fi 
n.ar.ciar.i: Ste'a Vianu.
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Constituirea fondului pentru 
finanțarea lucrărilor de investitiuni 

0 *

Cum se va alimenta fondul de că're ‘între
prinderile comerciale Și industriale ale Statului 

Decretul apărut în Monitorul Oficial de azi

schimb de 8 ore 184 tone căi bune în 
fără eforturi neob șniite

„Mooitoul Oficial” de Luni f»n- 
Mic# decretul Prezidiului Ma il A- 
cunăii Naționae. pen ru coisliiuire» 
fondu'ui l«n ru finanțate» lucrărilor 
de tnvestițiun ți icn ru vărsarea be- 
oeficîiloi,

Dcctetuf prevede că se cons ituis 
un fond pcn ru f Hanța:e» lucrărilir 
<le invesliț uni.

|)in aied fond se vor finanța. 
Iu frife de iitvesf țiti'i 1n eoni o ini- 
fate cu nonnc'c sf.ibi'ite de Cot. 
si'iu' de M niș ri. la propuneri a Co. 
misiuni de Sat a P a>i luării.

Fondul pcn'ru f nanțarea lucră i- 
lor «le invesltț uni w va a imensa 
din :

1 Vărsămin 6 din amortismente'© 
induse in prețuri c de vânzare ale 
mărfurilor sau în tarife c do pres
tați uni de servicii.

> A o aț i d n l.uge u S atu'ui.
3 Orice a'te vărsămin* ce se vor 

stabili uiterior.
Sumele prevMzu e mai sus se vor 

calcu a prin apli a ea co elor de a- 
woilisment cuprinse tn prețurile de 
vânzare. la valoarea mă.fu.i.or vân
dute.

Aiesle cote se vor comunica ii- 
trcprinderi'or de către Ministerul, 
Comerțului ți Alimm ați i pii.i iui- 
nis'erele lesperlive, pentru mărfu. 
iile și servi ii e eare au prețuiilo 
stabbi e prin de izi.ni sau liste vi
zate de către a e t minister.

Pentru mărfurile și serv di e cu 
îeg ni de au-o-.ircu ație a prețurilor 
ți tarifc'or, co e e de amortisment 
voi fi .cele cuprinse în prețurile 
ăi vigoa e >a da a pub.icării p e, 
zeiuei legi.

In repvmderi.'e indus.riale și de 
transport de onue fel aparținând 
Sta u ui, județe,or ți comuuH-’lor vor 
vărsa:

a) 85 la -ut# la Banca de Creț 
dir | «intru investițîurii;

b) 15 ia sulă la Ban a Republicii 
Popoare Române, Banca de Stgt 
li dispoziț a mini.tereor tutelare, 
pentru scopuri'e prevăzute mai josj

întreprinderile comercial; aparți 
uând S a u ui, județe or și comunelor 
vor vărsa integral sume.e la Banca 
de Credit pe.i.ru investițiuni.

Varsămine e de mai sus se vor 
face la 1 si 15 ale fiecărei luni, 
pentiu vânzările din clienz na p e- 
cedentă. Depunerile se vor pu.ea 
tace în maximum 10 zile d la ex
pirarea chenzinei. P.imul varsământ 
te eiectuează peri ru perioada 115' 
Noembrie a. c.

începând cu da a publicării p e. 
lentului decret nicio lucrare de ii- 
vestițiune, fie pen.ru mărirea ird;, 
toatelor de bază (luc.ări de i.ives- 
tițiuni noi), fie pen.ru menținerea 
acestora prin efec.uarea lucrărilor 
de Înlocuire a celor ajunse la li
mita uzajului sau pnn reparațiui I 
«.apua'e, nu va putea fi făcută de
cât cu autori za, ea prealabilă a or, 
ganului tute ar ți cu avizul con
form al Comisiei de Stat a Pa
nificării

Fondul pen ru finanțarea lucrări, 
lor de inves.iț uni poate fi fo osit 
numai jienlru finanțarea tucrărilor) 
care au de scop fie mărirea, fie 
menținerea ruijoaceor de bază pro. 
ductive sau neproductive.

Beneficiile intrepii ideri or indus. 
t< a'e. come cia'.e ți de transporturi 
aparținând S aiului, județelor și co- 
munelor, incluse în prețurile de 
c inzare ale mărfurilor sau în tarifele 
de prestațiuni de servicii, se vor 
varsa după cum urmează:

a) O cotă va fi vărsată la Ban. 
ca R P R.. Șanca de Slat, în con
tul Minis erului Finanțe, făcându-se 
venit la Stat;

b) O cotă va fi vărsată la Baiu 
ca R P.R., Banca de Slat, î;i con
tul Ministerelor tutelare, rrențru mă

rirea fonduri'or de rulment;
c) O cotă v.i fi vărsa ft fa Ban

ca R P.R., Banca de S at, la dis- 
• oz.ția muise.e'or tute are, |<ii- i 
tru fondul dire. oru'ui.

Cotele dea pune ele a, b, c. do 
mai sus vor Ii s'abi i e p i i de .l- 
zie a Consil u ui de Mi ișai.

Beneficii'c se vor de une, trimis, 
trial. In termen de 15 zi e dela ex
pirarea fiecărui trini ’s ru.

Piimele «otc de »e icficii se vor 
depune până la 15 Ianuarie 1949 
pentru perioada de a pub i arca a. 
ccs'ui decret până 'a 31 Dec. a. c.

Toae împrumu uri'e pentru finan
țarea î ivcsl ții'or lO'ilractrte de că
tre intreprindcri e industriile, <om r- 
claie și de transport, aparțină id 
S a u ui înainte de a ariția decretu. 
lui de față, se consideră do aț i, 
rămânând rcg'enicn a e de dispozi- 
țiuiiie decre.ului Nr. 66 din 1948.

Brigadierul
la

Falup lucrează 
fermă

(Urmare din pag. l-a)

Aici el a învăț, t muie. Par idul La 
învățat să mun earcă a'tfel dc ât îna
inte, să privească viața prin 
prisma muncii și Inleresu'ui ob
ștesc.
< Reîntors de pe șantier. Falup 
Viorel s’a hotărât să nu mai fie 
slugă chiaburi or din sat și a ia 
trat să muncească cu energia ți 
clanul său tineresc la ferma de 
Slat din Streiu. E nunrai de câ. 
teva zile ai i. dar în fermă se s inter 
prezența brigadierului, a omu ui 
uou, călit în spiritul nrunc i Înflă
cărate, pusă în slujba realizărilor 
maii și îndrăznețe.

La marginea fermei se afla un 
teren părăginit, întrebuințat pentru- 
pășunarea vitelor. Un pământ negru.

| din care s’ar putea scoate recolte
‘ bogate. Fa'up și.a amintit cum a- 

casă din lip.a de pământ strângea 
cu caznă grea cele necesare gurii 
din coasta săracă a unui deal.

| — „Ce grădinărie s’ar putea face
din această pășune*’.

Și într’o zi și.a spus gândul des, 
chis conducători or fermei, cari, pă- 

1 trunși de inițiativa sănătoasă a b i- 
gadierului, ți.au însușiLo. La a.iub 
viitor pe cele câteva jugăre de 
pârloagă, va răsări o grădinărie, 
sprijin prețios fermei și ță.ănimii

Femeile din Sântandrei 
întâmpină Congresul F. D. I. F.

In ziua de 28 Noembrie 
organizația U. F. D. R. din 
cont. Sântandrei a crganLat 
cu concursul școalei elemen 
tare, un program artistic în 
cinstea Congresului Jnt'Tna- 

| țional al Femei'or Democra 
| te ce se ține la Budapesta.

Atât conferința cât și piuio 
tele artistice cari au inca

ZORI NOI
primește mică și mare 
publicitate

Anuntur le se prinesc la 
«dtn'nis'rația ziarului 
sfradz Kirl Ma x N;, 4

drat confer wța, au fost reu 
șite și ui mărite cu mult int 
res de publicul asistent.

Femeile întâmpină Congresul FDI.F
(Urmare din pag. l-a)' 

feriorilate față de bărbat.
Prin faptele lor, 'femeile 

au arătat înjustețea descon i 
dcrar'i lor de către regiam 
rile trecute nu mai pu in ne
drepte. Prin [apte ele combat 
răinăș'țele vechilor menta'i 
tăți, neîncreder e în forțele 
femeii, și în fața Congre-u 
lui, continuarea acestei lu
pte e o sare nă important ă.

Pe zi ce trece cu o con 
șt itiță politică tot mai d s 
vollată, cu o mai dârză cont 
bativitate în fa a râmă, ițelor

reacțiunii, femeile și au luat 
acum noi anțgajaxnente .pe 
caic Partidul basat ca 
sarcini tuturor celor ce mun 
cesc. , |

Realizarea noilor sare ni în 
acelaș mod conșt in ios și do 
\'ed tor de o justă orientare 
pol tică, va însemna o centri, 
buție importantă la consoli
darea regimului nostru de do 
mocrațic populară, l i inia i 
rea fețelor păcii conduse de 
Uniunea Sori tică.

MfHAIL MURGI)

Cum a reuș:t grupa m nerului Andrica Lurlnvic să 
dea într’un 
loc de 50

fhtrnri> din rnt'. /-n
ll s’a «lat foc, împușcarea ■ fost 
făcută pe serii, la intvrva e surle 
pentruca ciațerul să nu fie supu» 
la solii i ăn prea mari. Apoi —1 
după ieșirea fumu'ui p ovo at de 
exp'osiv — cu cio anee de abataj 
minerii au doborlt cărbune e pe 
crațer.

Până la sfârșitul piogramului do 
lucru aba ajul a ost aunat, curățit 
pentru ca schimbul următor să.și 
poată continua munca In londițimit 
optime.

La sfârșitul șutului, b lanțul s’a 
prezen at în felul urtnălor: 50 tone 
adică 5 tone pe cap de om’.

Realizat: 184 tone, adi ă 18,3 pe 
cap de om ceeacc reprezintă o de
pășire dc 206 la sulă.

Ce e nou în metoda lui 
Andrica Ludovic

Privind Ia suprafață fc'ul cumt 
a decurs manca, toiul pare obișnuit, 

muncitoare din Strein.
Falup a învățat jre șantier cât de 

ntarc este rolul fermelor de S.ab 
în acțiunea pentru organizarea pe 
baze socia'is'e a agri u turii noas
tre. El știe că ferme e de Staț prin 
poziția lor dc se.toare socia îstf, 
nfăd țe noui l.i agricul u a noastră, 
trebue să fie exemp u și iinbo d în 
mun a și lupta ță inimii munci oara 
pentru îmbuuă ăț rea și ridicarea ni
velului său de traiij Dea reia el este 
un neobosit îndrumă or și agi ator 
în rândurile munci orilor din fermă 
și al țăranilor din sat. Seara, dură 
munca zilei, el strânge în ju>ul 
său tovarăș i lui de muncă sau plu
garii din sat și Io vorbește cu tiu 
suflețire tinerească des re necesita, 
tea sporirii producției și [•odued- 
vilății muncii; așa cum fac munci
torii dela orașe; despre munca ți 
lupta p«‘ care țărănimea muncitoare 
trebue să o ducă alături și sub con
ducerea clr.sei munci oare pentru a 
se elibera definitiv de sub exploa
tarea capita'istă de a sate.

In fe ma Streiu, activitatea neo- 
bosilă p tnă de pa; une, tenaci a^e șl 
încredere a brigadieru ui Fa up, tn. 
colțește un spirit nou de muncă; 
spiritul omului ca e construește lu. 
mea de mâine.

Gh. Pleșu

Insă d»'ă analizăm felul de muncă, 
putem vedea ine odele noi, pin ( 
care s’a pu'ut rea iz.a frumoasa de
pășire de 266 la sută. i

Iii p. unu! rând, găuri e de puș arc 
n’au fost fă.u e întfmip ățor. Sta 
tul «le cărbune arc un fel de fi
bre ca și lemnul di i care prov ne. 
Aceste fibre formează a a zise e su
prafețe de clivaj, ca e fac ca stra
tul de cărbune să fie rnai s ab, 
Găuri c pvn ru puș a c au fost făcutd 
PERPENDICULAR pe a.es e supra-' 
fețe. In felul aces a. efec'ul de 
desprindere al că bui e ui din st at 
al îinpujcării, es e mult mai mi e, 
obț nandu.-c to odată un pro. ent mair 
mic «le cărbune prafui — ceeace î.:- 
semnează o ca'i a e mai bună.

împușcarea făcu ă cu găuri per- 
pendiruare pe supralețe e de clivaj, 
slălrește stratul de cărbune pe o 
adâniime mai mare, fapt care per
mite un efort mai jn c îi ru crea! 
cărbunelui din strat cu ciocanul de 
abataj.

tar dacă găuri'e dc pușcare au 
fost fă u e perpend cu ar pe supra
fețele de clivaj, împunsă.urile ci© 
ciocanul de aba aj sunt făcute para
lel cu aceste suprafețe.

v In al doilea rând, pentru a evita 
scurgerile de piatră de sus, tava
nul aba ajului a fost coisolidat cu or 
rețea dc jumătăți de bătuci. Ast
fel a fost înlăturat (impui pr.e dut 
cu desele „cârpe i” ale tavanului. !•

Cutii a fost o gan z.tâ 
munca

[>• aceaș mare importanță es'e 
și organizarea muncii. Defa 17 oa
meni, echipa a fost redusă la 10 
oameni, dintre care doi vagonetari. 
Cei 8 mineri au împărțit ega’ lun
gimea întregului front de cărbune, 
fapt care a permis în ă urarea comj 
p.ectă a limpu.ui mort, p.ecum și 

Duminecă a avut loc
Solemnitatea deschiderii școlilor 

militare de ofițeri din Sibiu
Intr'un cadru sărbătoresc, 

în prezența tovarășilor Gh. 
Gheorghiu-Dej, secretar ge- 
nera] al Part dului Muncito
resc Rotnân și prim, vice-prc- 
Șed nte al Consiliului de mi
niștri și Emil Bodnăraș nieni 
bru în B roul Politic al C.C. 
a) PMR și ministru al ApS- 
răr.i Naționale, general ma
ior Petre Boiiiă, șeful [)irec 
ției Superioare Politice a Ar 
matei și a ofițerilor gener-di 
comandanți ai Armatei, t 
reprezentanților țautoiitățil ir 
civile și a organizațiilor ci
vile și a organizațiilor poli, 
tice locale, a avut loc Durii-

care Uuner, ș’ia precis ce a e de 
învă mășea a în tim ul lu ru ui. Fre. 
fă< ut. Ma er a e e au fost aluse la 
îndemână și în măsura sufic eniă, 
Drasemea lu ru' n’a fost întrerupt do 
lipsa de vagone e goa e.

lri general, m norii au s udiat (li
căre lucrare, fiecare mi ca e î i pan 
te, pen ru a putea fi fă ută 1 t ’nn 
timp cât mai scurt și eu un efoit 
cât rnai mic.

prin înt-o lucerna r da
dei lui 9 ni «ca în aba
ți-pin fronfa'», 85 Olt 

ob ine z Inie mari depă
șiri de norme

In'ru âf metoda de muncă exem, 
plifiia'ă de tov. Andrrea împreună 
cu oamenii din grupa 'ui ru irec i ;< 
ni< i-0 pregă ire s e ia ă, ea poate 
fi în'rebuințată în or'care situații 
de i xpoaae s’ar afa abanj 1 f on 
tal. Pr n in ro fu crea acestei metode 
în aba.a'e'e f onla'c, se vor putea 
obț ne zi'nic, mari de 5șl 1 de r.or 
me. «h ar cu u i ajul ac'ual.

Prin inițierea șl a i arca a es- 
tei me'ode de mumă tov. A' d ica L« 
șl ceila'ț din grupa lui, au dat ui 
exemp'u mă eț. de fe'.ul cum t e 
bue să ' p eo upe p ocesul dfe 
produ ț e pe fiecare rn’ner în parte 
Pentrucă. așa cum el a a ă at cil 
ocazia meetinguui de si ti pa le șt 
feliei'are ce a avut loc la eș rea 
grupei lu« din mină „pentru a a- 
junge mai curând la socla'ism 
trebue să mărim necontenit produc
tivitatea muncii. Dar penț u a ob
ține o pioductivi ate mal mare, tre- 
buc să lucrăm nu numai cu forță 
mușchilor, ci și cu capuL »

Noi, am reușit să facem un pas 
inain.e pe calea ceriu a ă.ald 
Partidul” .

I. BRANEA'

nică la Sibiu Isolemnitatea 
deschiderii școlilor mii ta-e 
de ofițeri ai Armatei Repu
blicii Populare Române, pa 
anul școlar 1948 — 49.

In cuvântarea rostită <;ii 
Cest prilej, tov. Emil Bodni- 
raș, M nistrul Apărării Na
ționale, a arătat caracterul 
nou al școl lor mi itate, ro 
Iul lor în pregătirea cadrelor 
dc tip nou, ridicate din rân
dul oamenilor muu ii dela 
orașe și sate, și sar inile ce 
rev.n comandau i or carpului 
didactic și elevilor școlilor 
militare, pentru traducerea Î11 
viață a politicii Partidului 
Munc.toresc Român, jjo’.itica 
clasei muncitoare și a aliu- 
ților ci. pentru..făurirea Ar
matei Populare, scut puternic 
al intereselor oamen lor mun 
cil din Patria noastră, al 
munci și iu] tei poporului 
munc tor pentru consti-uirea 
socialismului.

Festivitatea a luat sfârâit 
prin defilarea cadr< lor și e 
levilor școlițcr militare.

Umplem bufe il de
j Aragaz 'gg

pe.i.ru
pen.ru
pen.ru
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EVENIMENTELE ZILEI____
Situoția polit câ și financiara 
din Germania Occidentală se 

agraveozâ pe zi ce trece
Berlin, 30 (Rad< r) Agcn ia 

A-D.N. tranșai te din I r :nk 
furt jx.‘ Main că situa ia po 
litică și f inanciară din G, r ua 
nia occidentală se agravea 
za p? z ce trcce.

După cum dec’ară cercuri 
le financiare, cir ulația fin m 
ciară pu mai poate! fi con ro 
lată și ni nem nu cunoa te 
cantitatea exactă de nări 
occidentale în circulație; au 
torită i’e germane o evaluea 
ză la 11 miliarde/ iar america 
nii la 14 miliarde.

Inflația este ăi cre.tere da

B u I eti n exte rn
BOMBAY, 30 (Rador). — 

După cum anunță agenția 
Reuter, s tua.i.i alimentară a 
Indiei devine din ce în ce 
mai îngrijorătoare. Recolte 
le de toamnă au fost foarte 
slabe iar importurile de orez 
vor fi cu 100.000 tone mai 
reduse decât se aștepta, a 
coperind numai jumătate din 
nevo.le populației Indiei.

BRUXELLES, 30 (Rador) 
După cum anunță Reuter. bi

S ndicatele muncitorești dinBzoni?, 
„Un factor de care trtbue ținut sefma“ 
Eșecul reformei monetare în zonele occidentale a>e 
Germaniei și greva celor 10 milioane de muncitori 

din Bizonia

Reforma monetară ns'it.ri 
tă de autoritățile mii tar ■ dy 
ocupație la începutul lunii 
Iulie a. c., în Trizouia, ri 
scos din circulație 130 mi
liarde de rci hs’na.k, punfnd. 
in circulație noua mon~tă, 
Deutschemark.

Dar în mai puțin timp de
cât s au așteptat experji fi- 
nancaii ai autorităților an- 
glo franco-am( r car-, noua 
monetă înc- po a arăta som 
nele de slab ciung de pe ur
ma căi ora sucombase aptece 
soarea sa. ! I

„Financial Times'’ înfor. 
mează că în Germania o'ci 
denta'ă, în u'timele trei 1 mi, 
prețur le tuturor articolelor 
de larg consum s’au triplat, 
in urma ridicării control dai 
și dera iona’izării anumitor 
art'co'e- Populația constată, 
cu amărăciune, <ă 1 ici cu 
noua rncnetă na izbutește 
să-și m ri procure strictul rece 
sar. Căci. în timp ce prețu
rile au fo ♦ d sgh ț te’ , st 
la ile au ratnas tot ,,înghe 
țațe”. 

torită afluxsuli i dr ri 4r 1 o 
cideiitale, venite în BizOiiia 
din sti'ăii ă'.ilc. După cuini ie 
știe, ma ca oc il ntdă e*te 
tipărită în .‘■ tal Ie l ’i it ■ d r 
până acum >tj ex stă d ite a 
su.pra sumei primite <’e Ban 
ca Leanderului și esuțra 
sumelor intrate io iicli.1 
în mod legal.

Este foarte intere sânt de 
constatat faptul că 1 ăncilc a 
mericane ol eră mă'ci occi 
dentale Ia cursul de 5 până 
la 8 cenți în t mp ce < ursul o- 
fi< ial de schimb este de 40 
cenți. ■ I 

lanțul săptămâna] al I ăicii 
naționale a Belgiei înrggi 
strează în săptănâna încheia 
tă la 28 Noembrie o masi 
vâ scădere a rezervei de aUr 
de 23.875.000 franci bel 
gieni.

CAIRO, -ro (Rador). A 
genția Reuter tinantă că bu 
getul eg pti an pe 1948 — 49, 
înfățișat parlament 1 i înre
gistrează un deficit de aproa 
pe 17 milioane li r© egiptene-

Producător i agricoli sto
chează produse’e Er vân 
zându-le numa la bursa nea 
gră, la prețuri din ce în ce 
mai ridicate.

Din această situație s’a năs 
cut formdabi’a grevă, din 
(2 Noembrie, la care au par 
ticipat 10 milioane de munci 
tori din zonele <-/jderii tși 
amer cană. Mic r a ge i t 
a pus pe gândur atât auto 
r țările mil'tire de ocupați-, 
cât și uneltele lor germane 
în frunte cu fa'moșii Dr. 
Pnendle'-/ Admarc șt Dr. 

Erhard. Greva a ESt lama 
tă ca o mișcare de pr te t 
împotr va continuei scăderi 
a ruperii de cumpăram a mas 
selor.

„Times’’din 13 Nrembrie: 
într'un ar’icol de fond în- 
titu'at. „O grevă în Bi cri 1” 
scrie că everi’veti! ace 
sta nu estimai - u in rips m 
că sindi'ateb ger iau , du
pă mulț' ari -’e tac e. s au 
do-ed t, ’i n "1 î ;un 
fa^-to’- de cari t e ue ț nut 
seamă”.

Guvernul olandez 
întrebuințează detașa

mente de poliție 
pentru reprimarea 

mișccrii muncitorești
UAGA, 30 (Rador). - Iu 

decând după t rile ap ifute 
în pic ă, guvernul olandez, 
a înc» î'cat dK nou tăa'/cAtu 
iască di t.ișam -nte de po i i 
și armata auxiliară pentru a 
lupta îmjiotr va mi c iii mun 
< itoresti. Până în țr ent re 
setatele încercări de laces> 
gen s’au terminat j rintrun 
eșec. Ziarele anunță < ă în 
ultima vreme a.fost înființată 
o organizație m<nită să „spri 
ține puterea legitimă”, condu 
r.ă de doi comisari regali 
Această organizație înfiinjea 
za o rețea de comit -te ]e> 
cale în întreaga nară pan 
trt. a înreg menta „voi mta 
ri ” «1 detașamentelor .311- 
Kiliare ale poliției și arma

După 30 de ani dela Unire
/Urmre dta 1-*)

din Ungari >. au transformat 
astfel Ardealul într’un ,mo 
t v de dușmănie îv.tre ce’e 
dbuă țăr, croind unijbcar d<- 
contradicții și nel ni te în â- 
ceastă parte a Europ i ofe
rind pori''il tăți de manevră 
cercur lor imperiali te din a- 
fără. Situația aceasta a fo t 
folos tă de I litler atât în 
pagul ,a p< poru'.ii român cât 
și a ce’ui magh’ar. Ard alu) 
șov'nall i M‘niu ial bar ni 

lor maghiari a fost un mo 
t'v de șantaj cu ajutor ’1 că- 
ru:a Germania Jr’tlelristă a 
prins deopetri ă în lanțul ro 
bici și poporul român și pe 
cel maghiar.

Victori'le Ar ratelor Sovi 
ce datorită cărora după în 
făptu’rea actul: i de’a 23 
August țara noastră a r>ă it 
pe calea democrației au re- 
stab ’it drept rile un t i părții 
de Nord a Ardea’ului a gra 
n'te'e cinnt’.te, prin dik atul 
de’a V ena, ale 'Români i.

Dună înfrângerea Germa 
niei h't’.er’st' împ ral ti: an 
g’o amer cari au încercat să 
cont nue incul 1 ii Hit]er. de 
a folosi din nou Ardealul ca 
mot v de șantaj.

J^sta ș: consecv nta politi 
că raț cnală a reginului no 
stru democra’ic inst>u’ar la 
6 Mart e 1945, ini :ată de Par 
tidul nostru, a zădăr, icit în
să manevre’e îmiper*li fi or 

a" g'o» amcicani.
Realipirra Ardealului

la gr mițele Ro
mâniei s a făcut ,^e baze’e 
solide d“ g-a i ale rriet v,ir«; 
și ega’ită i îi drept ri a ia- 
ț ora ită il r ccn ozuitoert în 
folosul p p'ru]ai nu al ex
ploatator 1 r, în fo’osul pă-

Puterile occidentale intenționează să 
transforme Su dia îi arsenalul lor 

militar
Partidul Comunist Suedez cere naționalizarea indust

riei de armament

Stockholm. Cjmeiuâiid 
vizita făcută de experpi en 
glezi la uzinele suedeze de 
armament, ziarul Ny Dig 
scrie că puteri’e occidenta
le întdiționcază să transfer 
nie Suedia în arsenalul] rmili 
tar. Statjdrrdii'alr'ea adma» 
mcntuiu , și a ce hițum- mu 
lui, scrie ziarul, este unul clin 
mijloacele’ cu ajutorul <r> 
ra puter le occide ntale m 
Cearcă sa lege Su dia de ca 
răi lor. Ei pun industria sue 

c i și democrației, tb ze pe 
cate nu le-au mail p tut dărâ 
ma nici crimele bande’or lui 
Maniu și nici calo-im d • șj 
manevrele imperiali.ti’or.

An’versarca a 30 de ani 
de'a Unirea Arde ilu’ui, se 
sărbătorește acum, pennu 
prima oară în ro mai noasf-ă 
de Stat de Republ că Popu 
Iară, în pipă ap"ic: re 1 
vo’tare a asp rațiilor cu care 
massele populare de româ i 
și maghiari au r<mt ’n 1918 
un rea Ardealul i cu P.omâ 
n;a.

Principiul marxist că ,,un 
popor nu poate fi ’i’xr da> ă 
asuprește a’te p< p >ar?” a d 5 
ven t principiul fundament 1 
al pol ti ii noastre raționate-

Const t’itia țării ac r lă va 
ționa’itătilor crn’oc”itoare 
drepturi ega’e cu -le cetă’e 
n lor de nn ionelitate română 
în toate tărâmurile.

Astăzi na’i- na’ităț'l- conlo
cui toare î'i folosesc nestivr- 
gher te limba materia, nu 
școl; de t-ate 
grade'e în limba maternă, 
etc. Ele î ' pot desv- Ita cui 
tura arta lor na i n i 1. Re 
centele îrf i ițări de 'col', de
la eli»m>nrare pâiă la institute 
super oar-r, de teatre, în i ,1 
ba maternă, toate făcute pe 
cheltu’ala Statului, sunt o 
mărturie a justei po'itici na 
ționa’e dusă de regimil de
mocrat c popular di 1 țara 
noastră. Ele au creat o c~n 
viețuire frățească î t e popo 
rul român și popula ir m 1- 
ghiară. din Ardeal. Tle au 
format o ba ă sănă oacă p „ 
tru strângerea re’a’ii’or în
tre cele două democrații po 
pu’are vec’ne; Renublioa Po 
pu'ară Română și Ungarii. 

deză in slujity îtilorr-elor lor 
imperialist*

No nu pui. n admir- <a 
dorințele de îmbogățjr al,, 
patronilor mâi, lor de arma
ment să ir1 împingă )»e p m'a 
Imperialismului

Partidul ('on uniși su.dex 
arată ziarul în încheiere, a 
cerut nat «jali ar< a imhu - 
strici de armament, măsu ă, 
care în c<\jd țiile ac tuale < a 
pătă o deO^ b ift Cnsemr» 
lato

Pe cai|li<‘r< <■ iraționale de 
reconstr jcț'e, jn câmpul mim 
c i în uzine și mine, în cam 
pan i'e agricole și tcat • < ’e 
iahe mari acri ini nrr p n <- 
sau ini iote de Partidul no
stru și de guvern, români si 
maghari -iau împletit for 
turle în a f; e din 1 ,r.i :.oa 
stră o pair < fpric ta a c-.-'or 
ce muncesc

Toate acestea nu an c- n c- 
nit și nu convine, grofii' r 
cari și au pitrdut titl 1. mo- 
Ș i’e și cast-1-le. -’ a’ich'irilOT 
și fahricanri’or ■•! a
veri strlnse in jaf și e::p'-»a 
tare au fost tr~cu!e în st ..pâ 
n;rea popcru’ui — - 11Jo ic.ii 
celor cari din ațâ;are ș ri 
nă își făcuse î” tricm «■ 
meserie aducătoare de ’ < ue 
fici grase. Ei caut . înc.i, ma 
scați, să-ri verse veninul ju
ste înțelegerea și centri țni 
rea noastră frățească j\4it Ri 
a semăna din nou Ji cordic 
încercăr le lor - zadar* rice 
încercări sc love^ de l;o 
tărjrea înverșumtă a fi. < 3 
rui om al munci' r mân si 
magh'ar, <le a apăra 1 d« 
săvârși bunurile rite prin 
punerea in ap’icare a p liti 
c i nari"mle a Partidului ,p 
stru, pol tică de înzră ire ri 
liberă conviețuire a nationa 
1,tăfilor conlocuitcare <

Poporul niundtcr român 
și maghiar din Ardeal k i 
duce această luptă cu atât 
mai înverșunat cu cât el tic 
că astăzi mai mult ca ori 
când, în condirii’e sărlxlto 
r rii celei de a 30 aniversa i 
a Udrii, Ardealul tr<>bur să 
fie nu un măr al di ccrdiei, 
ci punte de uvi c în.re cele 
două pcpoare.


