
La începutul unui nou an de muncă

SA ÎNTĂRIM legătură 
ZIARULUI CU MASSELE

împlinind patru ani dc Tu- 
ptâ dusa in slujba celor <e 
munCcS z arul ,Z.w. Noi', or 
gan local al Part lu.ui Mun
citoresc Român, a *o t viu 
sărbătorii de 1 ă' re inassele 
muncitoare din într(.g jude
țul. Nenumăratele v tisoti 
primite cu ace stă o azi’’ d,-- 
la oameni muu< ii d- p* în
treg cuprinsul Huoedoaw. 
vin ca o nouă do.adă de 
dragifață de ziarul prin “■V
' care Partidul ..vorbește ” 
cu massele, le îndrumă le 
mobilizează și le organizea
ză, vin să arate < i ..Zuri 
Noi" este într’adevărl'un sori 
jin și im îndrumător în' mun
ca dje zi d? zi a fiecăruia

„Zori Noi”, a reu :t să lie 
un sprijin și țn munca ad
ministrativă — așa du.» i ,-ym 
arată scrisoarea tov. p12Iect 
C. Grigoraș - de° otiiivă 
ca și în muica minenlor dm 
Valea Jiului sau Munții Apu 
seni.

„Coloanele sale — ,scri-? n i 
nerul evidențiat în produc
ție, Poțp Ludovic din Pe - 
trila — au fost și su ît un 
îndrumător al muncii noa , 
stre, un imbold In lupta noa
stră pentru o p oducție mai 
bu ,i<x. m u.drrreib Juni iarui 
„Zori Noi ’ oglindind muu a 
noastră atât din punct de ve 
defe poz tiv cât și negativ,

Sub stindardul
Constituției staliniste

A vorbi despre Constituția S a- 
linistă înseamnă a vorbi despre Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie, despre ca'ea victorioasă a po? 
porului sovietic spre comunism, des- 
p. e transformările de impor.anți îs. 
lorică și mărețele schimbări din via
ța tuturor popoarelor fraterne, care 
o.upă o șesime din globul pămân
tesc Pe întreg teritoriul sovietic 
nu există nici un colț, unde aceste 
transformări să nu se fi operat, 
nu există niciun popor, a cărui fe
ricire și liberlate să nu-și fi găsit 
o expresie legală în paginile de aur 
ale Constituției Staliniste.

Ca georgian, mă voiu opri as
tăzi la schimbările petrecute tn 
curși:, deceniilor trecute, la rezulta
tele victoriei oDținute pe pământul 
nostiu și despre care tratează Con 
stiiut'a noastră.

In 19'21. muncitorii și țăranii din 
Oeorgia au luat puterea în proprii
le tor mâini și, cu ajutorul mare, 
lui popor rus, au întemeiat statul 
lor național suveran. Socialismul a 
tran .ormat păman ul Georgiei. Geor 
gii sovietică a devenit o țaiă cu 
o industrie și o agricultură foarte 
îna nla e. Munca socialistă a schim
bat aspec.ul pa.riei mele. Poporul 
a Sevenil stăpânul pământului, cu 
toa e bogățiile lui, stăpânul soar- 
tei ți a vii.orului său. Grație re
gimului social t„ iniția i.a populară 
a făcut mtauai Poporul a aițpuO 

nea fost ini în portant lndru 
înător in 'li, hid irca lipiuri- 
lor și Îmbunătățirea muncii 
noastre de mineri". Aceeași 
idee o desvolia și servo i 
rea lui Andri. i Ludovic, mi 
net du Aninoa a evidențiat 
pentru introduc rea unui n»u 
sistem 'le muncă, și a ,ju’ 
Laskav din Brad, iar țăra
nul munt itor Angliei DUrni 
tru arată că în acei a,i măsu 
ră și pentru țăiănintea muu 
citoare „Zoi Noi a fost 
un bun îndrumător și mobi
lizator, organizând lupta îm
potriva ■ ploatării n o ierilob 
și cliiab ;rîmii.

Oam; ii muncii din întreg 
județul au adresat ziarului 
„Zori Noi” cu ocazia celei 
de a 4-a pinivers^rj,, caldei 
cuvinte de dragoste și mul 
țumirp. I au acordat în ac.- 
laș timp un important spri- 
jin material cacc-i va crea 
condiții și mai bune de a- 
pariție.

Acum ziarul se* rafia'în. pra 
gul unui nou an în care — 
la fel ca tuturor celor < «finim 
cesc — îirrpvin'sarcini'noii și 
importante care trebuesc fă 
ră întârziere transformate în 
realități. Dar ca o condiție 
a îndeplinirii tuturor sarci
nilor, se imlpune în fl imul 
râtul .ca viarul «n-udă..cearcă 
necontenit legătură cu mas 
sele muncitoare dela sate sj

Continuare in pag. 4«a

de Slmon Ciocovanl, 
poet, Președintele Uniunii Scriito

rilor Sov etici din Georgla, 
Laureat al Premialul >Stalin«

energia impetuoasă a râurilor de 
munte, îmbrăcându-le în beton și 
oțel ți construind stațiuni electrice 
lângă digurile puternice. El a ri
dicai uzine de construcții de ma- 
țini, mine de cărbuni, fabrici tex- 
t'Ie și alimentare, in toate colțu. 
rile republicei, industria noastră so. 
cialistă este o importantă producă
toare de mașini, mătase, ceai, Încăl
țăminte, tutun, conserve. In decurși 
de 20 de ani, dela 1921—1941, Geor- 
gia a făcut Investițiuni în valoare 
de peste 6 miliarde ruble, iar ac
tualmente, numai pentru primul plan 
cincinal post-beiic, sunt prevăzute In
vestiții de peste 4 miiarde ruble. 
Iată ritmu1 activității desfășurate d® 
poporul meu.

De curând am vizitat orașul Gori, 
patria maieui nostru conducător lo- 
sif Stalin. Unul din cartierele ora
șului și-a sch,mbat cu totul aspec
tul. Aci se construcție într’un ritm) 
rapid un imens combinat textil, care 
va fi unnl dintre cele mai mari 
combinate din U.R.S.S și din Eu
ropa și va prelucra bumbacul cul
tivat de colhoznici pe miie de hec
tare de cultură de bumbac ale Geor, 
giei.

Văzând cum cieșle clădirea viito
rului combinai, mă gândeam la no
ile uzine de automobile iin Ku- 
taisi. la uzina de lo omo ive de lăn- 
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Prin numeroase meetinguri, conferințe și 
festivaluri artistice, întreaga populație mun
citoare a județului nostru a sărbătorit cu 

entuziasm
Gqb, de a patra aniversare 

a ziarului „ZORI l\IOI“
Ziua celei de a patra aniversări a ziarului „Zori Noi" a 

fost sărbătorita cu viu entuziasm de oamenii muncii din județul 
nostru. Fiecare cetățean a ținut să-ți manifeste cu acest prilej, 
dragostea pe care o nutrește pentru „Zori Noi" purtătorul 
de cuvânt al P.M.R. pe cuprinsul județului Hunedoara. Fiecare om 
al muncii și-a manifestat recunoștința față de ziar îndrumător 
și luminător al masselor populare hunedorene.

In cadrul scrVirilor care s’au desfășurat in întregul județ 
cu prilejul celei de a patra aniversare a ziarului „Zori Noi" 
populația județului nostru a demonstrat puternic dragostea față 
de ziar, și față de organul P. M. R.

La Deva serbarea s’a des 
fășusat în c tdctil unui mec 
tfi.g- țivut în .i i'eatruitii 
Comunal. Part't^■; 'ma 
sivă a 'populației locale la 
acest mect ng a ilustrat dra
gostea Șt devotamentul .pe ca 
re ea îi poartă zidului.

Deschizând meetingul, tov. 
T. Rusneac, i ed- ctcX-’ îesp'ti 
săbii al ziaru.ui „Zori Noi” 
a arătat însemnătatea eve- 1 
mmei-tului ca;e marchează ' 
cei patru amî de rodnica, exi
stență a ziarului.
Lupta și munca fără p-'og.o- 

pe care ziarul ..Zori Noi” a 1 
dus-o cu liotărif-e deaiungul 
celor pateu ani de apariție, 
a constituit -obiectul onfe- 
rmței ținută de tov, Flo-sta

Socoteala chiaburului 
și... contractul colectiv

Nan Petru, fiul unei fam.Iii de 
țărani săraci din Ilia, cari au tras!

I în jug toa ă viața pe moșiile boeri’or 
și chiaburilor, s’a născut surd și 
mut. Necazurile și mizeria l-au îm
pins să intre „la stăpân” asa ne
putincios cum este.

15 ani dearândul — plini de su
ferințe — s’au scurs de atunci? 
Nan Petru a muncit din greu la, 
stăpânul său chiaburul Orbonaș loan 
proprietar a C0 de jugăre de nământ, 
3 case și multe alte acareturi.

In anul 1937 chiaburul Orbonaș 
pentru a-și învăța vilele tinere la 
plug, înjuga "sluga în fruntea lor să 
le conducă pe brazdă. Cât privește 
hainele și mâncarea, Nan era totdea
una flămând și desbrăcat. Profita 
chiaburul de faptul că „sluga” nu 
poale vorbi și nu aude.

Prin sat începuse a se vorbi că 
sindicatul agricol, duce acțiune Mn- 
tru încadrarea tu.uror sa a/iatt.olr, 
agricoli în contracte e colective de 
muncă. Auzind acest lucru, chia- 

Sunion, secretarul adjunct! ai 
judetenet p. M R. Huord a 
ra-Deva, către și-a început e

Co tiouare în pag II.

Minerii din Valea-Jiului se lu tă pentru 
a întâmpina prima aniversare a 

Republicii Populare Române cu suc
cese ne mai înregistrate până acum

Rezultatele obținute în prima jumătate a 
perioaaei intrecerilor socialiste organizate 
în întâmpinarea zilei de 30 Decembrie

Prima jumătate a perioadei în
trecerilor soci liste organizate n- 
tre exploatările ca bonifere din 
Valea-Jiului in cinstea aniversării 
proclamării Republicii Populare

burul Orbonaș a alungat ;c Nan 
din serviciul său, acum în timpul 
iernei. Insă această soco.eală mâr- , 
șavă a nemernicului bogătan a fost 
demascată de către muncitorii a. 
gricoli din sat

Grupul sindical din localitate sp L 
jinit de organ zația de Partid din 
llia. prin organele adm.nislra ive lo
cale, a impus chiaburului să plă
tească salariatu ui său suma de 9000 
lei îmbrăcăminte, încălțămin e ți al-, 
bituri Astăzi mm î arul agricol Nan 
Petru, are depusă sp'e fructificare 
suma de 9000 lei, iar ch'aburull 
Orbonaș este trimis în judecată 
pentru faptele lui nedemne.

Sindicatele de Salar ați Agricoli 
îndrumate și sprijini e de organiza
țiile de Par d. treb_e să lărgească 
aceste acțiuni, să s'rangă în jurul 
lor întreaga muncitorime agr co ă de 
la sale și să lupte necontenit împo
triva foștilor moș eri și chiaburi, 
care jefuesc pe acei din a căror 
trudă și.au făcut averi.

In jude(ul 
Hunedoara s’au 
înființat 6 oficii 

de închiriere
In conformitate cu 

Decretul Prezidiului 
Marii Adunării Na
ționale pentru înfiin
țarea, organizarea Și 
funcționarea oficiilor 
de închirieri, in ju
dețul Hunedo-ra s au 
înființat astfel de ofi
cii în următoarele 
centre :

Deva, Erad, Hațeg, 
Hunedoara, (Jrăștie 
și Pe roșeni

Român*, s'a ncheiat la 3 ) No- 
emvrie cu succe-e remarcabile 
Programul de producție fixat de 
Ministerul Minelor șl Petrolului, 
plus o majorare a acestui pro
gram cu 10 la sută — program- 
angajament — a fost deplșit pe 
totalitatea producției exploaurikr 
Vă i Jiului cu 2 la sută

Depășind p-og-amul cu 5,5% 
minerii din Lupeni, s au si
tuat în fruntea întrecerilor 
socialiste

Deși la 7 Noembne mine
rii dela Lupeni s’au clasat iu 
locul 2 al intreCe'-ă.or, ia lu 
na Nocmbr.e <?i au) realizat o 
depășirc de normă p. intrei 
ga mină de 5.5 la setă.

Irtfrvt tea C;asamentului b» 
trecerilor intetne sa i <i uat 
sectorul l cu o depășire e 
die de 17 la sută, urmat de 
sectorul II cu 13 a s«-â, 
rectorul I b. cu 11 la suita, 
sectorul III eu 3 la sută sov- 
torul IV a înche at Lil nțul 
cu un m'nus del 15 ’a sută.

Cele mai mari detpăș.r u 
dividuale au fost reali at> fe 
__  I. BRANEA- 

Continuare n p<-g 2-a



2 ZORI NOI

In ultima etapă a Diviziei Naționale A, 
gazdele și-au însușit victoriile

Turiștii din Petroșeni s’au pregătit de iarni 

O nouă cabană s’a ridicat 
pe vârful Parângului

Cu jocurile disputate Du
minică îo țară — ultima1, eta- 
țxl din camjâi.n.itul de to.un 
nă al D tizie1 Naționale A 
B, și C, a luat sfârțit

In r adrul «Diviziei tNațio 
tiale A. îtitâmirilc: nete. 1111 
nârduse la eg ’itate, cele 
două puncte au fost Însușite 
de către echipele gazde.

In Capitală, cele doua niat- 
ehurt susținute î«i cuplaj, au 
avut două aspecte d ferite 
Primul, (iint'.'e ‘ • S- Arma
ta 51 Vitronietan iiu jo 
fără istoriu- - în cam C.S Ar 
mata a dtivpliis <-u uș rm’alrle 
adversa-.'. Militari’ în plină 
ascensiune și î” reveni' e da 
formă au cucerit « ț o iția 
mai bună în clasament, si 
tuându-se la mijlocul < n 
stuia. De remarcat faptul < -> 
medieȘenii, cu toate schim 
bărilc aduse echipei în acest 
sezon, n’au aeușit să-și în
sușească decât o singura vi 
torif. pe te-'en propriu. în 
matchul susținut cu DÎnamo. 
rămânând deț’năto'.'ul Jaiter 
nei în prima p;r,'te a cam- io 
natului, la o 'diferență de it; 
puncte față de prima clasată. 
Cel de al dotlea match îp 
care Petrolul a învins Umve>- 
sjtatea. deși studenții au p e 
stat un joc de zile mari, au 
fost următiți încontinuu de 
glpnion. Iii general, partida 
a furnizat publicului un spe< 
tacol supei ior din to ne pun<: 
lele de veclcre-

La Oradea, leadcrul cam 
țjionatului, I. C. O- a în ins 
cu mare greutate echl[>a mi 
rierilov din Petroșeni, a că
rei soa'rtă s’a deci? abia în 
minutul 70 de joc. In u ma

:ic<-stci iclorii, (f-ădenii au 
terminat (■.in\;)i<.natul 
toamnă ca leaderi ai 
di\ i/.ii

demn di menționat faptul c6,
v.md

de 
pr mei 
totuși 
Jlnl a- 

restantă matchul cu 
:’o lucijii, al, i 1, n i.într'o .o1 
mă excelentă în caz de vi 
toile 
ale

a Știrii. lEstc

ale că'.'ei s tnse le 
ist va consolida !o ul 

printre cchiixde fruntașe .Jc 
clasamentului.

C. F. R. Tjmișoara lo 
sini leadpr în irrmaim-1 
rictu.dului sel -ti c'asamentii 
!ui șî-a tn.ti ac mulat 2 ptrn 
ele o spunând de Dînamo. 
In urma acestui succeș timi 
Șori'i' i îsi vor coi.tinua curși 
Vefitru șei e la j; iniăv n ă | ă 
strându-so totuși di, esența a ■ 
trei puncte dinive ei și lea 
der. - —

Campioana națională L T 
A. - pe teren propriu — a 
repurtat o vetorie la limita 
în dauna ceferv ti’o'r bucu-.e- 
ștem. — -

C. F. R. Cluj, cu toate că 
a jucat cu Metalochimii — 
ultima clasată nu a ieu 
șit decât cu mare jfreutate 
să-și însușească, tot la limită 
victoria; lîn schimb R.A T.a 
a înregistrat sco:-ul zilei dic 
punând ușor de Pol’techni- 
ca, care este înt'r’un rontinnu 
declin de formă.

Echipele județului noștri, 
ce activează în Divizia B 
Minerul și Au-rul au susținut 
și ele ultimele lor joctr.'i în 
în actualul sezon.

T.a Lticeri. Minerul st a. 
adjudecat o victorie ușoa'A 
dispunând de CI'R Oradea, 
în schimb Aurul, jucând 'n 
de,plasare la U oa’ra, a ce

Pc (roiul — Ual verii 
1

M«ulohimlc 2 — 1 
R.AT.A—Polltech-

dat echipei Solvay',
lată rezii't.-ieo U-clulce în 

rcgX'.atc:

Divizia Națională A.
Bu urrtfi: C S, Armata—VI 

treme an 3—0,
București : 

iat*a 3—
O a-i, a : I. C O •—|l«il 2—0. 
Timițo»r«; C F R.—Dinam > 2 — 0 
Arad; ITA.-CFR BuL 3-2 
Cluj: CF.R. 
Tg. Muri ș:

nka 4 — 1.

Divizia Națională B.
L'ipenl; Minerul—C F. R. Ori 

dea 3 — 1.
Uioara : Sol»ay—Aurul 2 — 0.

In urm, ultimei etape a 
campionatului Diviziei Na 
tionale A, 
tă astfel : 
I, o. o (l) 
C.F.R.T (2) 
R.A.T A (4) 
Dîr »TJ‘> (3) 
C.F.R. )Jt(5)i3 

19) 13
(6) 13 

(III 13 
<7) 13 
(8) <2

■ *

clasameniul ara

13 
13 
13
13

2
1
2
3

1
7
1
4

2
4

2
4
4
4
5
3
6
5

6
4
6
6
8

37 20 20
3016 
27:22
22 18 
2322
17:16
24:17
29.31 
2<: -3
19 28
23.21
19 21
2345

17 
16
15 
'5
>3
13
12
I ■
12
II 
H

8

I. T. A. 
C.F.R S 
C S.C.A.
.U“
Jl’>)
Poliței h.
P> troml

Metalochimîc(l 3) 13 3 2
Vitrome «u (13) 13 i 3 9 ,6 35 a

In Noembrie 1915, mâini criml. 
nale au incendiat frumoasa cabană 
Parângul. Neputând fi salvată de 
incendiu, acea-tă cabană, a ars • ână 
la temelie. Po ul de meteorologie ț: 
cel de emisiune și recepție p- unde 
scurte, mobile, toiul a căzut pra
dă flăcărilor Z

Exiursionișlii și sk o ii d!n Pe
troșeni, cu iirma strânsă priveau 
spre limbile dc foc, care au aparul 
printre brazi! Arde abina! — îți 
spuneau ei, dar ce puteau face? 
Până acolo era doar drum de 3 o e 
ți jumăla e Toiul se va sfârși în 
câteva ore, lemnul de brad aide ca 
benzina.

Vestea distrugerii cabanei ,,Pa
rângul” s’a răspândit cu repeziciune 
în toată Valea Jiului. După aâ- 
leva zile grupe mari de excurs o. 
niști au po.nit ră vadă fos a cabana, 
caic nu mai era decât un morman 
de cenușă și fier vechi.

Unde au fast adăpostiți schi
orii în iarna enuiui 1945
Din fericire pe lângă fosta ,da- 

bană, la cca. 10 in. mai la valu 
exista o casă de kinn, cu două ca
mere, căreia turiștii îi spuneau , co
libă” și care servea la adăposlirca 
turiștilor când afluența era prea, 
mare. Această „colibă” avea avan
tajul că oferea o priveliște mai f, u- 
moasă, datorită pozif ei ei pe mar
ginea unei prăpăstii.

Pentru a asigura un adăpost de 
iarnă, un grup de schiori prinlra 
care Florea Cornel, Tampa Oheor- 
ghe, Tassy și Braica Pu u, a pro
curat scânduri pe care le.au Jus in 
spate până la colibă, au montat o 
sobă și paturi,. Aici au fost adăpos
tiți in De.embr.e 1915 peste 20 de

skiori, care s’au antrenat pentru 
campionatele regionale și naționale

Din coliba proeciltâ 
na mici*’ 8‘a făcut 
devăr o cabana

,,Cdba- 
într'a

>946, •

doi.

Oii iui local Jt

.sporii vi
’ueri.i • 

lotțiiS- 
coliba. •

au tos-,

1

A venii primîvaia anului 
venit ți vaia. dar n meni nu s’a in
teresat ca si se faci o cabană noul 
sau cel puf.n să fie amenajată ,.co 
li ba”.

Excursioniștii, vizitatorii,
miau pe un paL comun din scân. 
duri, ingliesuiti 
lur.sm la ape al turiștilor a tăcut 
nenumărate intervenții, la centru 
dar nu se acordau decât foarte im
plic fonduri care abia ajung, au ;«b 
tru salariul cabanierului ți pentru 
irit.-ețincrca modestă a acutei ,, o- 
iibe”’.

Un grup de muu itori 
văzând acea.la stare de 
luat în Septembrie 1946 
va de a face din această 
cabana.

Prin muncă voluntară,
confecționate pa,uii de fer, stupe 
dar foarte practice. In timpul 1 - 
ber, după masă, acest grup a con. 
Jecțional 12 paturi cu etaje. Pa 
ralel cu aceasta, in fiecare Sâmbătă 
pe ploaie și pe vânt sau pe t nrp 
frumos, acest grup însoțit de a ți 
tineri muncitori, alături de caba
nieri a urcat munții încărcând L 
răniți cărămizi și var în timp c» 
alții du.eau cuie, trestie și scânduri

Duminicile se lucra iiitena la ca. 
bana. Dm oră in oră, din zi in 

„coliba” lua aspectul unei „ca. 
de adăpost”. Da.orna unui g up 
tineri z da i cele două camere 
fost tencuite frumos, apoi s’a

Cea de a 4 aniversare a ziarului „Zori No.“
(Urmare din pag. I-a)

xpunerea arătând condițiuni 
le grele .în care a ațpărut 
„Zori Noi și lupta sa dusă 
cu hotâr?.-e în decursul celor 
patru ani de apariție regula 
tă. (

Subliniindcinele lipsuri'ale 
ziarului, tov. ■ Florea a ară 
tat sarcinile de viitor a că
ror realizare va face ca „Zori 
Noi” să-și ducă la îndop!i- 
nirefrolul său de îndrumător^, 
ag ta,tor și organizator colec
tiv al muncitorimii din jude- 
țul nostru.

I <upă conferință a uimat 
un prog'am artistic la care 
și-au dat concursul corul, 
Consiliului Sindical Județean 
și orchesva 'de balalaici a 
Sindicatului Funcționarilor 
Pubbci, ale r cărol),
t uțti au ^ost subliniate 
lungi aplauze-

LA Dobra, sălrbătoriiea 
nlvcrsâlrii a patru ani de 
panii, ,7 ziarului „Zoii Noi”
s’a desfășurat în cadf.iul unei 
i’ermțe urinată de un fes ti 
val artistic. ‘

Fu acest pr.lej a confs.'en 
liat tov. Lăslău Ioviță, secre

exe-i
cu

a-
a-

tar al organizației P. M- R. 
Dobra, după care a urmat 
festivalul artistic dat cu con 
cuisul echpci artistice Că 
nunului Cultural din locali 
tatei

LA Simeria ziua celei de 
a patra an vc’oări a ]u.î,.Zori 
Noi” a fost sărbătorită în 
sala cinematografului local.

Conferința a fost inc.id' a 
tă de un frumos festival a1 - 
tistic dat cu concursul an am 
bluhuiC. F. R. dini localii a te

LA Hațeg, »?opuLța ’o 
cală a sărbătorit cu un deo 
sebit fast aniversarea ziarul i 
..Zori Noi".

LA Oră t e cea de aț petra 
aniversare a ziarului „Zori 
Noi”, a constituit priieju. :i 
nei frumoase manifestări ; 
populației locale.

Conferința a fost urmată, 
de un bogat program arLsri 
dat de .ansamblul [muncit., 
rilor dela „Astra".

Cea de a patra anive-sare 
a ziarului „Zori Noi” a mai 
fost sărbătorită la Petroșeni, 
Crișcio-r, Baia de ,Criș, Pui 
Hunedoara, Cugi'r, Brad^ 
Sarmisegetuza, etc,.

a

I

Minerii dn Valea Jiului se luptă pentru 
a îrtâmp ra prima aniversare 
a Republicii Populare Române

grupe’e t°v. Lupan,Jusi:n 60
Moh an Fio ia <57 la su

tă >, Străuț loa-i li su ă:, 
Fazeka-Adall ert .-6,11 s tă), 
Un mate « mr <le gi-upe a 
reai.zaî < •ț[)jfi,'i <R' tio ri
mai mici. '[ ■ L'| ! J 2

D n l(’Cu| u>t mâlc asamen- 
tului di la 7 Noe * brie, ni ne 
rii din Petri a s’au situat 
în locui ii cu • dtpâ i a de 
prograr da 3 %

Numai într’o lună, din locul IV 
al întrecerilor în care s’au situat 
la 7 Noembrie, la sfârșitul lunci 
minerii din Petri a și-au încheiat (L 
lanțul cu 
lui de 3 
în c adru! 
țări.

In a'e aș t mp c'asamentul între
cerilor între sccda.ee minei a fost 
foarte dispu.at.

la în e 11 11 (unei, sec.o ul II «a 
în u rnii Iu 1: or «eorlale sectoare, 
tar în 
locu 1 
lui da
dei i nu 
<a e
păț-i- Ir 
s’l !lUJ 
progra '.1: 
:u' IV a 
nus 2.44

Cele mai ma:i de.jășiri 
mă au fosl rea iza e de 
tov.: David A exand u cu 
sulă, Pop Ludovic cu 75 
Vasiu losif cu 5ă ia sută, 
?i

o depășire a p og jmu, 
la sulî. luâ: d lo.nl doi 
în i<‘ccr: or în re ex'.loa-

nt ăm- e
m o

1 2 7?
T-’:

, 1

■j

in
’ 1

zile s’a si nat în 
e ășire a lircgiamu- 

o Ufâ d locul 
s c o 11! III 
II o de- 
1 : ■> -.1 l|l

>(i
a

. m, 
ei de 

ocu
:i..i.

11. care ;i i a iz t
ia. s:i -cg ine, 

î i trma
o-

ra.-

de nor. 
e hipe r
84 7 la 

la sută, 
precun.

de alte grupe.

Cu 0.5%, pesta program 
mii e i< cin ântno»«4 s‘au 
si’uat in iacul iii si Intre- 
cerjiur
Pe la 10 

crărilor de 
minerii din

Noembrie, în utma lu-, 
pregătire a aba’ajeloir, 
Aninoasa rămăseseră cu

la sulă, sub programul de pro
ducție Insă ei n’au vrut să ră
mână in urmă. Și-au intensificat 
munca, au introdus noui metode dc. 
exploatare și de organizare a mun
cii, iar la sfârșitul lunci și-au în
cheiat bilanțul producț.ei cu o de- 
p.ă- ire de 0 5 la sută.

Cele mai bune depășiri de normă 
au fost realizate de grupele tov. 
Buneț Dumitru, cu 38 Ia sută, A- 
lexandru Prindea cu 35 la sulă, An. 
drica Ludovic cu 35 la sulă, precumt 
ți de un alt număr de grupe cu 
depășiri de norme apropiate.

Minerii din Lonea au ră
mas în urmă cu un minus 
de 6,6 °/0
Minerii din Lonea, întâmpină încă 
acum mari greu.iți în muncăj

16

ai,
se
de
au
văruit și s’au adus paturile ți sa -
ielele (iot cu s,,ateie)

La 1 De enibrie, turiștii țhau Ti
zul visul cu ochii: o cabană mici 
dar frumoasă, amenajată cu 
scaune și sobe și pentru 
hărți, lozinci ți fotografii.

Asociația Turismul
Iar int'ă in funcțiune

paturi, 
de.Ol

Popu

și
Abatajele lor sunt exploatate cu mi» 
j'iace rudimentare fapt care le pro» 
voacâ mari greutăți in muncă. Cu 
toate acestea ei au reușit să reali
zeze programul — angajament, a- 
dică cel fixat de Ministerul Mine
lor plus 10 la sulă în proporție de 
93,4 la sulă.

-Minciii 'din Valea Jiului,iau 
înche at astfel prima jumăt.i 
taie <c pe'.oadei <le întrece.e 
de până la 31 Decembrie, 
cu un iru'.iusCî’iccej. întrece 
i e conți:a-c cu o iitensita 
le din c„- ii ce m^i mare, și 
până la urmă clasameiitu’.ț,’- 
tre exploatări e greu de pre 
ț revăzut, deoarece atât ,11 
grama în'neri.or cin pct, 11 
cât și a ce'orjdi ,țAt ino.isat ș 
că vert ginos in‘fiecare zi.

Minerii dăr Va’ea Ji il ti, 
sunt hotărîți ca în ctuțui 
acestor intreceri socialiste, să 
întâmpine (prima aniversate 
a scumlpei noastre Repub’i 
c” Populare cu un suo e3 ca 
rc n’a mai fost îuregistrai p 
nă acum. f [ 1

I

■ • •
Sute ți mii de excursioniști as 

vizitat această cabană până In var» 
anului 1948. când lucrurile au luat 
o întorși.u.ă șl mai îmbucurătoare 
pentru excursioniști.

La Petr ,șeni s’a înființat în va • 
acestui un Asociaț a Turismul Po, u- 
lar, unde a fost pus ca secretar unui 
din cei mai pasionați furiș.i: ie 
ian Ludovic. Imediat ce a pr.mi 
această sarcină din partea O.N.T - 
tov. Iercan ajutat de gospoda ul A 
cociației. Babos losif și.a fixat ca 
obiectiv mărirea cabanei Parângul

Turiști t ne.i și bătrâni au urcat 
la intuite, au mun.it vo umar din- 
tre cei tineri evidențiîndu-se in mod 
special Gagy Nico.ae cu p. elenii 
lui.

După o muncă imensă de 4 luna, 
au putut fi terminate lucrările de 
lemnărie făcându-se chiar și un •- 
tai cu balcon, cabana mârindu-se de 
5 ori față de capacitatea dinainte.

Penii u a.casta insă, Comitetul A 
T P .u.ui a depus o muncă intensă 
ijutaiă f:ind de Org. de Part d 
le O NT. de OS.P. și de C.SJ, 
va ea Jiu.ui.

Pu.em afirma că A.T.P..U a rea
lizat un lucru pe care l-au visat toți 
vx-ii.sionișlii -in Va ea Jiu.ui.

Sportiv i' sprijinesc cu mare i - 
sv.'.ețuc această acțiune. E țiu că 
iarna areasta vor pu.ea ti a-apostiti 
peste 50 de skto.ri în caba ă șt 
vor pu ea skia pe m. îuaatele te» 
renuri <;ia jura, cabane, și in drum 
spre ca ana Parângul. In anul 
cesta na va mai fi 
ghesuias.ă 3 inși 
in anii Lecuți.

Turiști privesc 
cabana care apaie 
nouă cabană mai 
cealaltă.

Aici, cu cântecele lor acompaniat* 
de o ghitară sau de un aco deou 
admiratorii naturii, vor trăi din nou 
clipe fericle.

1 H mii , < or* *p.

r.evoi să se 
inlr’u.r pat

■i- 
in- 
ca

acum cu uesay 
din brăduț, o 

frumoasă decât

sccda.ee
Nico.ae
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Ferma de Stat din Berthelot se strâdueste sâ •» citim
devină adevânia călăuză a țărănimii 

muncitoare din împrejurimi Despre agitația politică
de M. I. Kallnin

Editura P. M| R. — 6 pagini 20 lei
/n acțiunea pentru organizarea agriculturii noastre pe baze 

socialist. fermele de stat, prin poziția lor de elemente socialiste 
in agr-cultură. a:.- de îndeplinit un rol deosebit de important.

t rin efo’ ‘uri'e muncitorilor si a technicilor ei. cu sprijinul 
material dat de stat țw cu îndrumările prețioase primite din par
tea organlza/iei de Partid din Hațeg, ferma de Stai din corn 
Be. thelot a păși! cu h.otărlre pe drumul realizărilor.

Ferme osie înzB8trată cu 
vite de rasă Siemental
In primăvara arestul an. ferma 

Berthelot, era complect de
inventarul viu, lip— care stingherea 
bunul mers aJ muncilor din cadrul 
fermei Pentru a Înlătura acest nea
juns. conducerea fermei și-a put 
ca sarcini imediată. comp ec crea și 
Înzestrarea fermei cu vite selecția, 
aate din ra^e'c cele mai superioare. 
In acest scop S'.a'Ui a învestit fon
duri. ii; spe ia' ivrimloi are se o- 
<Upă cu zootehnica.

Pe linia acestor preocupări, ferma 
și .a achiziționai un număr de 25 
vaci de rasă Simmentai, 10 tău- 
rași $i 10 cai.

S'a introdus elec'rică In 
fermă urmând ca și comuna 
să fie electrificată
Pentru îmbunătățirea și ușura-

Muncă voluntară la Târnă vița
Sub conducerea (personalii 

lui tehnic al iermei de Stai 
din cum. 1 i-;oi( -_i mobilizați 
de org. ‘J. partid, mi n snăr 
dc 96 h» ibtorî din satul Tftr 
nat ița au witrieț’.t’îns .0 în

Publicațiune nr- 884 din 2 Decembrie 1948

In conformita e cu dișp. art. 433 
ti urm. pr. civ. se aduce la cunoș- 
tința publicului că în baza bilete
lor la ordin învestite cu formula e-. 
xecutorie Nr. 1406—48 inclusiv, 
precum șt Nr. 1412 și 1389—48 de 
căt e Tribunalul Ilfov S. lll.a Civ.- 
Coni și în baza procesu ui verbal de( 
sechestru Nr. 817—48 al Corpuiuil 
de Portărei Deva, Trib. D-va prin 
incheerea din 17 Noembrie a. c. a 
fixat termen de licitație pe data de 
9 Decembrie a. c. ora 12, și carp' 
se va efectua în com1. Merișor jud. 
Hunedoara unde se află bunurile mo
bile sechestrate, proprietatea debi
torului urmărit C. Șerbănescu, ți 
ch care ocazie se va vinde:

O cantitate de lemine de cca. 
3000 m. st. depozitate la punctul nu
mit „Moaga Mare”, băgate în pâ
râu corhănite de pe coastă lingăi 
•cocul de apă.

O cantitate de lemne de cca. 
2500 m. st. în muntele Muncelul clă
dite în stive de cca. 6 m. st. 
fiecare.

O cantitate de lemne de cca. 
100 m. st depozitate în apropierea 
•cocului uscat, tot în muntele Mun
celul

O cantitate de lemne de cca.
* 800 m sl. depozitate la punctula 

, Pâ âul cu Nisip, băgate lângă sco
cul cu apă.

O cantitate de lemne de cca. 
400 m. st. sub formă de butuci fa
sonați de curând și depozitați pe 
lângă scoc.

O cantitate de leirtne de cca. 
80 m. cubi sub formă de traversei 
împ'ăștiate pe ambele părți ale sco
cului.

O cantitate de lemne 1 a. 
că,ei mărime nu se poate aprecia 
întrucât este împrăștiată prin pă- 
di. e și încă nefasonată, până la 

rea muncilor din fermă muncitorii 
și tehnicienii de aici, îndrumați dd 
organizația de Partid au reușit săi 
repare și să pună In stare de func
țiune un motor electric, cu ajutorul 
căruia s’a introdus lum.na electrică 
în ferină și ini Ho bună parte în lo
cuințele din sal.

Electrificarea comunei Berthelot. 
cu ajutorul fermei de Stat înseamnă 
un pas înainte spre ridicarea nive
lului de viață a țărănimii munci- 
toaie. Plugarii din Berthelot conș- 
tienți de acest ajutor însemnat, ș -a 
îndreptat priviri'e înspre fermă con
tribuind prin rii-nci voluntare la gră
birea instalării luminei electrice In 
satul lor. t

Recoltă bogată de mere
Fiind situată lntHo regiune de. 

Iuroasă, tinde agricultura nu se

semnată acțiune de muncă 
voluntară în cadirul cărcia 
au pregătit pentru iatnț va 
din comună.

Prestând un număr de 710 
ore de muncă au realizat <> 
economie de 10.65a lei !

complectarea cantității de 700 (șapte 
sute) de vagoane lemne de foc, to
tal, împreună cu cantitățile specific 
cate mai sus.

Vânzarea se va efectua în favoa
rea creditoarei Banca de Stat a Re- 
publicei Populare Române, pentru 
acoperirea sumei de lei 2250000. ca
pital. 40000 Iei cheltueii de înves
tire. plus cheltuelile de executare.

Portărel șef, N. Al. Porumboiu

Publicațiune
Conform ordinului Ministerului 

Comerțului și Alimentației Nr.514817| 
oin 20 Dec. a. c.. toți comercianfij 
care au depus cereri pentru eli
berarea certificatelor de existența! 
firmelor până la dala de 15 Iulie 
a. c„ și cărora li s’a făcut verificare 1 
de către organele de control ala 
Camerei de Comerț Deva, sunt obli 
gați a se prezenta la Camera de Co
merț Deva până la dala de 15 De
cembrie 1948, pentru a rid ca noui- 
le certificate de ex stența firmelor, 
cunoscând că termenul de mai sus 
nu va mai fi prelungit, iar după a- 
cea dală cei ce nu vor poseda a- j 
ceste certifica’e de existență, vor fi 
considerați că exercită comerțul 1 
ilegal și vor suferi rigorile legii.,

Totodată se aduce la cunoștință1 
firmelor inmatricu'.ate după data de ! 
15 Iulie a. c. că sunt obligate a ' 
depune cereri' pentru eliberarea cer
tificatelor de existența firmelor până1 
la 10 Decembrie a. c. 1

Umplem butelii de 
Aragaz a‘oi cui». 

!• Ad» -jo 
.Zor* h’«C

poate intensifica, întreaga actlvița. 
te a fermei de Stat din Beithe^ 
lot, este bazată pe pomicultură și 
zootehnie. Anul acesta recolta bo
gată de fructe a fermei a [>ermis 
fabrieci de marmeladă din Hațeg 
— care este administrată tot de 
A.F.S.M. — să prpducă o mare can
titate de marmeladă. contribuind 
prin asia la aprovizionarea popula» 
ției.

Crescătorie de porci de 

rasă York

1 a această fermă există dease. 
menea o crescătorie de porci unde 
Statul a repartizat un număr de 
300 porci de rasă York. Felul cuml 
sunt întreținuți acești porci, cote
țele sistematice în care sunt ținuți 
și curățenia permanentă de aici, re
flectă grija față de animale. i

Analizând realizările de până a 
cum, se desprind largile perspective 
de desvoltare care stau în fața fer
mei de Stat din Berthelot. Mer
gând pe acelaș drum de realizări, 
ea va putea deveni în scurt timp, 
o adevărată călăuză în munca M- 
rănimei muncitoare, spre care sprf- 
jinul ei, trebuie să se îndrepte pei- 
manent.

Sub stindardul Constituției 
staliniste

(Urmare din pag. I-aj

gă Toilisi, la uzina metalurgică din. 
Rustavi Și deasupra întregului pă
mânt al Georgiei, pe care s’a ri
dicat această industrie socia'istă eu 
vedeam fâlfâind drapelul fericirii 
noastre, drapelul Constituției Stali
niste.

Personagiul principal al vechiu
lui roman georgian era de ob ceiu 
țăranul nevoiaș care lucra pământul 
cu unelte de lemn. In trecut plu
gul era un lux, căci țara nu a- 
vea metal iar țăranii n’avea bani. Ini 
1940, pe câmpiile colhozurilor și 
sovhozurilor Georgiei lu .au mii de 
tractoare, semănătoare, pluguri, com- 
baine. După războiu, numărul unel
telor agricole a sporit ți mai mult. 
Și acest fapt, ca și întemeierea in. 
duslriei noastre naț'Onale îl data, 
răm și importantul ajutor, dezintere
sat și frățesc al poporului rus. De 
curând, tnulți țărani georgieni au 
primit cel mai mare premiu al Sta
tului — Steaua de aur de erou a' 
muncii socialiste; multe alte mii 
de oameni sunt decorați cu ordinele 
și medaliile U.R.S.S Din familiile! 
colhoznicilor au ieșit mii de me
dici, ingineri.agronomi., pedagogi,, 
artiști și poeți. Revoluția socialistă! 
a dat o țintă și a insuflat un pu
ternic avânt poporului meu. Regi, 
mul socialist a educat pe oameni și 
le-a dat dorința imensă de a și ii 
dica nivelul lor cultural. Omul, ini 
diferent de apartenența lui națională 
sau rasia'ă, poate respira liber nu. 
mai în regimul socialist, care ga
rantează desvoltarea tuturor forțe
lor spirilua'e ale națiunii Peste 2Q 
dc școli superioare și 7 institute 
de cercetări științifice pregătesc ca
drele intelectualității naționale. Noi 
avem o Academie naționa'â de 
științe, o Academ e de arte, o Operăi 
națională proprie, o producț e cine
matografică și o presă proprie. Mi
lioane de cărți scrise în limba noas-

M 1. Kalinin a fost unul diri 
conducătorii de seamă ai partidu'uj 
bolșevic ți linul din cei m i popu
lari agitatori.

Broșura ,,Despre agitația politi
că” cuprinde cinci cuvântări ți.iute 
Intre anii 1942 și 1941.

Inli’un limbaj colorat, fără pre- 
1 le,iții. vioi, pin de sevă, el dă 

sfaturi agitatorilor despre felul cuirt 
trebue să-și ducă munca, fie pe 
front (cuvântările dalează din t m- 
pul războiului) fie în spatele lui, în 
întreprinderi.

Două idei conducătoare răzbat 
prin toa e cuvântările: necesitatea de 
a concentra toate efoi(urile în ve
derea înfrângerii dușmanului și o 
largă umamtate, o adâncă dragoste 
de oameni. i

,.Un agitator trebue să fie un 
om pătruns de ideologia noastră, a_ 
dânc devotat partidului comunist, 
care să cunoască ce) puțin în linii 
generale istoria partida ui nostru și 
să priceapă sarcinile pe care parti
dul nostru le pune clasei muncitoare 
și poporului”. (

Agitatorul ttebue să fie motorul 
Întregii vieții sociale. El aie pre
tutindeni de lucru: pe front pebue 
să fie pildă de vitejie și dis ipină 
militară, căci dacă numai vorba va 
fi de el, nimeni nu-l va asculta. 1

In întreprinderi trebue să ve^ 
gheze ca fiecare om să fie îndrumat 

I spre munca unde are mai multă tra.

tră națională sunt editate Ia noi șl 
oferă cililorilor noștri posibilitațea 
Ide a citi operele clasicilor li eratur'ii 
georgiene și mondiale în limba lor 
maternă. Cele mai bune opere ale 
scriitorilor noștri contemporani, sunt 
traduse în limbile republ,ci|or di:i 
Uniune, iar lucrările compoziloiilofț 
laureați ai premiului Slalin, Kiladze, 
Mcivelidze și Balancivadze sunt e- 
xeculate în sălile de concert din 
Moscova și Leningrad. Operele celui 
mai bun sculptor a nostru/ acade» 
micianul lacov Nicoladze, sunt ex
puse în cele mai bune galerii ale 
țării Scritorii, artiștii, regsorii și 
arhilecții noștri, precum și oamenii 
din toate profesiunile găsesc o p-i. 
mire călduroasă la Moscova. In 

succesele culturii georg ene sovie
tice vedem influența binefăcătoare a 
culturii poporului rus, de care sun
tem legați prin indestructibila fră
ție socialistă. Ce ferici.e este să tră
iești și să creiezi sub stindardul! 
Constituției Sta'iniste.

POȘTA REDACȚIEI
M PĂTRĂȘCOIU, înv. 

Cimpa: Pentru a fi publica 
bilă, corespondența trimisă 
de dvs. trebuia să cuprindă 
cât mai multe datc'.concret<-- 
Trebuia să arâtați din cin 
este formată echipa de dan 
suri (din școlari, săteni) și 
unde a dat reprezentații. Din 
ce constă „lupta dârză por 
nită pentru alfabetizare?” 
Dacă este vorba de o școa 
la de analfabe tc.im cr,.de ni 
că este — atunci trebuia să 
arătați câți elevi are, rineri sau 
bătrâni, câte lecții țin pe să

gere de inimă și unde va da un 
randament mai bun.

Kalinin sfăluește pe agitatori s8 
dea atenție mun i.o. i or sârguincioț^ 
care depășesc norma cu puțin, aaf 
In mm.i unui efort, căci datorită a» 
cestor eforturi mici dar r.um< roasa 
sporește producția, mai curând tio. 
cât datorită stahanovișțlor puț.ni t» 
număr.

„Se faie reclamă numai acelor* 
care au îndeplinit norma cu o min. 
sau două mi Ia sulă dar mă li
trei): avem oare mu.ți din aceșliaz

In ce constă răul pr ncipal? R ui 
coqstă în faptul ca noi uităm do 
muncitorul de nivel mijlociu, de b- 
mul simplu, Spuneți și voi. daci 
toți acei muncitori care astazi î .<9 
nu realizează norma ar începe )*o 
realizeze, cu cât ar crește proouv 
ția? Spuneți.o, sunteți doar oa
meni cu experiență. (Voci — <u 
10—15—20 la sută). Păi vedeți! 
Cât folos am trage, ce creștere a 
producției industriale ar însemna 
dacă am reuși să ridicăm producli.l 
latea muncii tuturor muncitorilor, cU 
adevărat a tuturor muncitorilor nu
mai cu 10 la sulă.

Agitatorul are deasi-menea tar »n 
să înființeze cercuri de studiu, dy. 
citire a ziarului, în scop dț a pro 
voca discuți» cu privire la ches
tiunile la ordinea zi ei. El nu t ebift 
că ocolească nicio chestiune, cliiaf 
dacă nu e pregătit, căci altfel d* 
oamenilor impresia că a veni să h 
țină o cuvântare ți orice le va spiă- 
ne nu va mai produce efectul dorit

Kalinin pune accentul pe legă'U.^ 
prietenească dela om la om ce t e- 
bue să se stabilească între agitator 
și massă. Un agitator nu trebue sl 
dea impresia că e atotștiutor, * 
aibe meteahna povățuirii, să se ți
nă mândru. Dimpotrivă, să caute sB 
ce împrietenească cu oamenii, să je 
câșt'ge încrederea: să-i poftească )k 
un pahar de ceai, să le voibeascfl 
dacă se poale în limba lor maternX. 
să pornească discuția dela ches'.n 
nile mărunte, de toate zilele, pentru 
a se ridica la chestunli de literes 
general, scoțând din loate eveni. 
montele latura lor politică. Numai 
din momentul în care se stabilesc a- 
ceste relații de prietenie și încre
dere, munca agitatorului va d* 
roade și el va fi urmat nu din 
obligație, ci din convingere.
l£

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi”

ptămână. etc. 1 '
Deasemenea programul ar

tistic dacă a fost pregătit cu 
școlari sau cu UFoRistele 
din Cim'pa? na<ță in Gl! ra 
Celui din cadrul
plenarei din Lonea, ansamb 
Iul a mm dat vreun ryjpcta 
col? ~ x

Toate aceste amănunte in
teresează și făceau coresppn 
dențadvs. publicabilă.

Așteptăm să ne scriți cât 
mai curând; posibilități ,a- 
veți. —
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„Tratatele de prietenie, colaborare și asistență m tuală 
tratatele comerciale pe termen lung Și acordurile în
cheiate cu Uniunea Sovietică și țările democraților 
populare constitue

Garanția succesului desvoltării con
tinue a Republicii Populare Române"

Consiliul de miniștri bulgar a 
aprobat planul economic de 5 ani

Moscova, 6 (Rador) In 
legătură cu apropiata ani
versare a declarării Re
publicii Populare Române, 
revista Vnesniala Itorgo- 
vlia (Comerțul Exterior) 
constată că comerțul ex- 
te n al Repub icii Populare 
Române se deosebește ra
dical de cel a României 
dinainte de război Acum 
gl este exclusiv in slujba 
nevoilor de refacere cât 
mai rapidă și de desvol- 
tare a economiei naționale 
a țării.

Exporturile de produse 
finite și semifinite si impor
turile de materii prime in
dustriale, mașini si unelte 
agricole au crescut. Des- 
voltarea comerțului exte
rior al Republicii Populare

,,Alegerile“ municipale inițiate de 
puterile occidentale pentru scindarea 

desfășurat fără 
poporului
sili populația să ia parte la 
vot. Postul de rad o ameri 
can din Berlin, în locul ser Partidului să iie nu num ii 
viciului divin obișnuit de Du 
minică, a făcut neîncetat apei 
la populație să participe la 
,,alegerde” separate.

După cum s’a anunțat ante 
rior, vot ri'.e nu vo.- fi' numă 
rate la secțiunile (de vot cț în 
anumite localuri. Acest fapt 
creiază posibilități nelimitate 
de falsificare a rezultatelor 
alegeră°r- 'Potrivit ultime or 
știri, chiar și scizionjștiii djn 
Berlin, fruntașii partidelor 
germane care au condus' acea 
stă campanie electorală, 
nu vor putea s tabili procentul 
de voturi obținuUdeoniLsau 
altul din grupurile scizioni
ste. —

De a,ceea, chiar în ajunul 
a'cțger lor aceștia au tăcut 
încerca1 ea de a ajunge 1<* un. 
acord aș^rpra „distribuirii vo 
tarilor între partide”. 

Potrivit postului de rad o 
Beri n, negocierile în acea 
stă chestiune au avut loc în 
tre reprezentanții partidelor 
scizioniste m cursul'ultimelor 
zile care au precedat alegeri

Berlinului s’au 
participarea

BERLIN, 6 'Rador'. I.a 
5 Decembrie au avut loc 
In sectoarele occidentale din 
Berlin ^alegerile” maniei 
pale separate, ilegale.

Aceste „a’egeri” auriost in 
spirate de administrațiile nu 
litare occidentale având sco 
pul de a desăvârși scinda ea 
administrației B e ț 1 UTri’ u 1.

După cum s’a anunțat, în
treaga campan e e’ectorriă 
a fost dusă într'un sp'rit de 
deșănțată propag 11 ’ă an ti 
sovietică. La 5 Decembrie 
ziua „alegerilor”, sfări e din 
sectoarele de ’t le era.r a 
proapc complect pustii cu 
excepția patrulelor i îtărite 
ale polițiștilor iu' Stu m și.pa
trulelor pol țiri mi itare. 1 a 
rare cazuri se puteau vedea 
mai mu't de 1 —'4} alegători 
la secțiil• de votare. j

Autor tați e au fo’os't to t 
mijloacele po i i e de proaa 
gandă și intim dare pentru a 

SCfiNîEIA
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Române a fost înlesnită 
prin măsurile guvernului, 
de restrângere a participă
rii capitalului particular.

Unul d'ntre rezultatele 
caracteristice ale comerțu
lui exterior român îl cons- 
titue balanța comercială fa- 
vorab lă pe prima jumătate 
a anului 1948 în fimp ce în 
1947 importurile depășeau 
de două or! exporturile.

Grânele ocupă primul loc 
printre produsele exportate 
iar materiile Drime indust
riale $i echi amentul print
re cele irrtportate. Livrările 
sovietice joacă un rol foar
te însemnat în reacerea 
industriei române. Anul a- 
cesta legăturile economice 
dintre Republica Pcpulară 

le, 1J participarea ofițerilor iuț ța Hațeg, Baia d- Cn\ 
de legătură ai administrației 
m itare americane.

Rorr.ână și Uniunea Sovi
etică au devenit mult mai 
puternice.

Revista aclamă actul pri
etenesc al Uniunii Sovietice 
prin care aceasta a redus 
la jumătate restul datoriilor j 
prevăzute de convenția de 
armistițiu.

„Tratatele de prietenie, I 
colaborare și asistența mu- 
’uală, tratatele comerciale 
pe termen lung si acordu
rile încheiate cu Uniunea 
Sovietică și țările democra
țiilor populare constitue ga
ranția succesului desvoliării 
continue a Republicii Popu
lare Române încheie revista 
VNESN’AIA 1TORGOVLIA

I

Să întărim legăturile ziarului cu massele
(Urmare din pag. I-a)

orașe, va trebui ca organul 

citit dc masse ci și scris de 
ele-

Tov. Stal n nc învață că 
pentru a exista o complectă 
„colaborare îptre partid și 
stat, pe de o parte^ și ți
nuturile industriale și țără
nești pe de altă parte” adică 
pentru ca ziarul să ponei 
deveni un organizator co.ee 
tiv trebue să „existe o boga 
tă rețea de activiști, agenți 
și corespondenți în întreaga 
țară, prin toate punctele mdu 
striale și agricole”.

Ori în această direcție, 
chiar dacă din partea ziaru 
'ui s’a făcut mult, nu s’a fă 
cut încă totul. In general 
în întreg județul ziarul și-a 
creat cocț-spondcn 1 p-in care 
ține legătura cu diferite pun 
cte mai principale. Dar în 
munca lor din cauza neputin
țe' redacției de a o ganiznva 
temeinic — se marifestă încă 
*n d ferite direcții o serie 
de lipsuri car- cer a ii lichi 
date. 1

Există de exemplu (-<>res 
nondent’ activi în Vric'i Jiu

■otc. carp scriu în afejie'-;t' cu 
rpgu'aritate și despre pro

StjFIA, <> (Rador).. — 1b 
șed nța din 4 Decembrie, Con 
siliul de Miniștri a aprobai 
propctul planului 
cin< mal. propus de comisia 

nea de stat a plănui1 arii 
potririt căruia investițiile l*e 
următorii 5 ani se ridică la 

Un nou mare scandal și o pată 
rușinoasă pentru justiția austriacă

VIENA 6 <Rador>. - 
Procesul lui Trenkca, care a 
fost de fapt șeful Gestapoului 
din Vlena, s'a terminat acum 
câtrva zile.

Trenkca a fost acuzat că 
a tratat cu cruzime deținuți! 
și că a desfășurat o activitate 
ilegală în favoarea Germaniei 
hideriste a-itedor anschlussuluL

Tribunalul a retras însă 
acuzația de tratament crud 
aplicat deținuților, declarâid 
că Trenkca „nu a fost în mod 
oficial șeful Gestapoului, de 
aceea nu a avut deplină a- 
utoritate."

Majoritatea martorilor audi-

ble-nie locale bine 'ale*Mi și im 
poitante. In acest an sau 
rinut ședințe comun ■ cu ma 
joritatea coresț-ond, n i o--. 
"ntuș: cee^ce s’a făcut până 
acum este nsufici nt.

Activitatea corespondenți 
lor intr'o buna măgură cste 
tu ă sporad 11 i, r p.oblem-e 
le t ratate suni ui eor luat»la 
întâmiplare. Tn fine, o alta 
scădere e tocmai numărul 
redus de corespondenți. A 
cestna sunt lipsurile p? care 
ziarul „Zori Noi’’ lc are in 
realizarea unei mai strânse 
legaturi cu massele și din- in 
lăturarea lor atât ziarul cât 
toți cei ce muncesc din a- 
cest judpț 'Șt vor face - 
vor trebui să-și facă — o 
saremă principală.
' Va trebui în primul rând 
creată o rețea mai ’argă de 
corcsț>ondenti. Această ac - 
țiune va fi întrenrins i de re 
dacție și va avea la bază — 
așa dun* cum ne învață iov. 
StaLn — independența co
respondentului fată de iis’i 
tuțiile si persoanele cu ca
re acesta într'un fel sau al
tul vme în contact -n munc 1 
lui”. (Viipâlndu-se cu 're 
crutarea d(. noui cotVMiond 
dențt, rourornitcint, 'zătirW. 
va trebui să se ocupe de 
conducerea for ideologi ă. va

-.urna <i<- 425 mi 1 ,rd<- |.-va. 
Proectul astfel ap «bat. 

va ti supus exam, tării și «- 
prol 1 i Mai1 AdLiiâri 
ționale. ,

Lat proectul <]<- li-ge țx-ntn* 
rre;ar,-a unui nou mini-trr, 
al pădunjor. . l

a[i de tribunal făcuseră parte 
din personalul gestapoului fi 
fuseseră sub ordinele Iul 
Trenkca. Era deci foarte na
tural ca ei să-și dea silfrța 
de a desvinovăți pe acuzat 
prin această ușurând vina loc 
proprie. Tribunalul 1 a con
damnat pe Tr.-nkcă la nutnai 
15 luni închisoare. Dar d-- 
oarece i s'a socotit și timpul 
cât a stat în detențiune, «I a 
fost eliberat după pronunțarea 
sentinței. „Errechische Volk- 
stimme*' arată că aceasta . 00» 
stitue un nou mare scandal 
și o pată rușinoasă pt^trw 
justiția austriacă.

trebui să ducă o mum ă (<1» * 
t.vă in rânduri.e l >' in x-.i

1 :U’u 
zixrisft

sul de a 1 - ;La u ■ 
de noțiuni tc-chnice 
Ce și în special de a de* 
volta in rânduri,- .or ,.oc<4 
simț de ziarist milit :nt”. A 
ceasta acțiune ne dn> C1 
o lărgire a schimbului de 
xperiență și o înviorare .» 
însăși muncii de presă, in £»e 
neral la o întărire a țc^ăin 
rii dintre ziar și irmss,..

!• âră a nega in ă l^ga.tui * 
care a existat jjână a. ura 
și care și-a gant un bun pn 
lej de manifestare cu 00 
zia Celor patru ani de ait.'» 
late a ziarului, aceste saro • 
sunt totuși variabile- Ele < • 
reSpund desvoltării ti-ep'.a-.e 
și continue a rcgimului 
stru de democrație populara 
ele corespund mari’o: pr - 
faceri prin ca^e trece țara noas

tră si de aceca ce sa f» 
cut până acum a dev<ji 
insuficient. De a eea pă in ' 
in al ciurile-a an de a tivitate 
ziaru] ..Zori Noi’’ va duce o 
intensă muncă î 1 V jjdwea în 
deplinirii sarcin lor ce -r 1 
in față pentru 1 fac -, fa'â 
mai depart ■ -i mai l i ■ m 
siunii pe care o are» ca o^an 
al Partidului Muncitoresc R« 
mân pentru județul nostru.

tipografia »PKO(jRESUL« — țL>eva
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