
Mesagiul Prof. Dr. C. I. PARHON 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunării Naționale adresat ce

tățenilor din R.PR.cu prilejul Anului Nou
BUCUREȘTI 3. (Rador). Cu prilejul Anului Nou 

1049, Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, Prof. 
PopulareDr. C. I. Parhon, a adresat cetățenilor Republicii 

Romăne, următorul mesagiu;
Cetățeni, ai Republicii Populare Române !
In pragul Anului Nou vă adresez, în numele 

lui Marii Adunări Naționale, un călduros salut și 
cele mai sincere.

Anul 1948 a arătat cu prisosință tuturor, ce mărețe 
realizări se pot înfăptui pe tărîmul politic, economic, cultural 
și social, atunci când clasa muncitoare sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Român, având drept aliat țărănimea mun
citoare, deține în mâinile sale viguroase puterea politică.

Drumul parcurs în anul ce a trecut este drumul care 
duce spre lumina, spre bunăstarea poporului nostru muncitor.

Pașii pe care noi i*am făcut nau cunoscut un drum bă
tătorit, dar greutățile întâmpinate au fost învinse prin hotărî- 
rea și dârzenia celor ce muncesc dela orașe si sate, care 
și-au înmănunchiat eforturile spre un singur țel, construirea 
temeliilor socialismului in țara noastră-

Realizările obținute în 1948 au dat posibilitatea Introdu
cerii planului în viața noastră economicei care va crea noui 
resurse pentru a clădi o țară înfloritoare și prosperă.

Dragi cetăfeni și cetăfene.
Dacă sforțările noastre ale tuturora au adus izbânzile 

din anul 1948, anul care vine și care trebue să consolideze 
și să unească toate puterile noastre, cere din partea noastră 
a tuturor un nou avânt.

In fabrici, în uzine, pe ogoare, muncim pentru noi, ro
dul efortului nostru ne aparține-

Planul economic prevede mărirea producției noastre in
dustriale cu 40 la sută, precum și o însemnată sporire a 
producției agricole.

Vom produce mai mult și mai bine, conștienți că prin 
munca noastră făurim o țară a socialismului în care exploa
tatorii nu vor mai avea ce căuta și unde celor ce muncesc 
le este asigurată bună starea.

Pilda URSS., ne este nouă îndemn la luptă, iar sprijinul 
ei politic și economic ne dă posibilitatea să realizăm măre- 

-țele noastre sarcini.
Să pornim cu nou avânt în muncă. Să scoatem la lu

mină inepuizabilele resurse creatoare ale oamenilor muncii și 
să le punem în slujba tinerei noastre Republici Populare.

Pe acest drum al efortului colectiv al oamenilor muncii 
orașe și sate, oameni ai științei și culturii să mergem 
departe, astăzi în fața noastră se deschide un nou an.
Să-l parcurgem cu fruntea sus, mândri că suntem un po» 
liber care clădește pentru el, o țară a socialismului, a

Prezidiu- 
felicitările
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Proletari din toate țările uniti-vă
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In perioada întrecerilor organizate in 
ciust^a primei aniversări a R. P. R. 

Minerii exploatărilor carbonifere din 
Valea-Jiului au depășit programul de 

producție cu 5,2 la sută
minerii din Valea-Jiului au în- | 
cheiat anul 1948, an al ma« ț 
rilor realizări înfăptuite sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Român, pornind acum 
la muncă cu un elan sporit 
pentru realizarea și depășirea 
primului Plan general econo
mic al Republicii Populare | 
Române

Citiți in corpul 
ziarului

dela 
mai

por 
păcii, a bunei stări.

LA MULȚI ANI.

In cinstea primei aniversări 
a Republicii Populare Române 
minerii din Valea-Jiului. au în
cheiat ultima perioadă a între
cerilor socialiste din 1948- cu 
un nou succes: programul de 
producție din întreagă Valea- 
Jiului a fost depășit cu 5,2%

In cadrul întrecerilor între 
exploatări, în locul prim s'au 
situat minerii din Amnoasa cu 
o depășire a programului de 
15% câștigând drapelul pro
ducției pentru a 10-a oră, 
urmați de minerii din Petrila 
cu o depășire de 8,2%, Lo- 
nea cu 0.3%, iar în locul 
ultim minerii din Luprni care 
cu toate că în pceasră 
rioadă au avut de întâmpinat 
greutăți mari, nu realizat 
programul în proporție de 
99,3%.

Obținând acest frumos suc
ces, în luna Decembrie minerii 
din Valea-Jiului au realizat 
cea mai mare producție între- 
când oricare altă 
cursul anului trecut.

Deasemenea, este 
remarcat faptul că producția 
pe luna Decembrie a întrecut 
pe cea a lunii Iulie cu 38%.

Cu acest frumos rezultat

Cum se Indepl ne»te

Grandiosul plan de 

transformare a

naiui ii

elaborat din inițiativa 
Generaliaaimuiul I, V STALIN

pe-

lună din

demn de

Expunerea tov. Lotar Rădăceanu
Secretar al C.C. al ministru al Muncii și Prevederilor Sociale
asupra proectului de lege privitor la organizarea

Asigurărilor Sociale de Stat
In ședința Marii Adnniri Naț c- 

nale, 
tov. Lotar Rădâceanu 
C C 
și Prevederilcr Sociale, luând cuvân- 
tu . a făcut următoarea ex; unerr a- 
supra proectului de lege privitor 
la organizarea Asigurări or Sociale 
de Stat:

TOVARĂȘI Șl PRIETENI.
Co itura mare și hotărită pe care 

o face Republica noastră Populară 
spre construirea socialismului, pune 
clasei muncitoare și întregului ■ op r 
muncitor sarcini noui și revoluțio
na e în toate scctoa e;e de viață ele 
Statului.

Trupă ce. prin naționalizare, au 
fost trecute in [ oprietatea Sta
tului. ca bun al întregului pnpo-, 
principalele mijloace e produc’ie in
dustriale. mire e, '-ansporturiie, băn
cile ,-i societăți'e le : ei uraie. după 
ce prin votul dvs. a i liotârît tre
cerea la [far.ificatea vi.;ii n .astre 
economice, poli'ică. specific socia
listă. care constitue una lin legile 
de desvoltare a societății socialiste, 
este clar că în celelalte sectoare, în 
ceeace privește formele de organi

din scara zi el de 20 ' ec.
secretar al 

al P.M.R.. ministrul Muncii

zare a Statului în ceeace privește 
țoale activitățile so ia'e și tulturale, 
in ceeace pri-,ește dreptul sub t ale 
aspectele sale, ru putem rămâne la 
starea veche eșilă din con.iitiunile 
regimului barghezo-moșieresc. ci 
trtbuc sa me-gem înainte, să facem 
cotitura pe tot frontul, în roate 
sectoarele cu toată energia, cu l a
tă hotărîrea.

f sigur că și în ce privește 
drcp.ul mu ciloresc. adică dreprul 
care reglementează relațiile de mun 
că ale oameni'o-, trebue să facem 
schimbări adânci care să c r s undă 
sarcinii mari care stă în fața noas
tră. sarcinii de a construi socialis 
mul; pentru că munca în această 
formă, a relațiilor de munca și 
dreptul care le reglementează, are 
o importanță dintre cele mai mari.

Până în censul de fa’ă stăm încă 
sub regimul unor l.'giuiri ce dr-pt 
mu-ciloresc născute in conui'iut ile 
regimului burghezo-capi a ist. a’ap- 
talc de nci. reformate, ca sa lie 
așa aduse oarecum mai aproape de 
neveile actuale, dar care lotuși sunt 
legiuiri care poartă pecetea vechiu 
lui regim.

Eupă ce raportorul a expus prin-*

tipiile care stau la baza aja zise- 
lor asigurări sociale in r gimul ca
pitalist. a arătat superioritealea a 
sigurărilor sociale in regimul socia 
list.

Prin proectul de lege pe care vil 
prezentăm facem tabula rasa cu 
trecutul. Statul își ia in mod ilar 
obligația de a se ingri|i de sănă
tatea salariaților. de a se îngriji de 
asigurarea ma.erială în caz de in
capacitate de muncă.

Și in sectorul aartku ar. întreaga 
cotizație va fi suportată de patro
nat. Nici in sectorul de Stat nici 
in sectorul parii u ar. salari tul nu 
va mai avea de plătii nici o coti? 
zație. •

In continuare, subliniind fartul că 
legea prezentată a uce. în locul sis
temului acluarial care stătea la baza 
asigurărilor sociale, dreptul -alarii 
tutui de a s- bucu a de sist-.-ntă 
medicală sub toate asre.t’. e ci. tov. 
Lotar Rădăcea.iU a trecut la exa
minarea dis tițiilor mai imp. rtanto 
ale legii.

In ceeace privește persoanele a- 
sigurate — a spus tov. Lotar Ră- 

(Continuare in pag. Il-a)

Telegrama

Sărbătorind prin muncă prima aniversare 
a Republicii Populare Române

Muncitorimea mineră din Valea 
Jiului a depășit programul 
de producție în ziua de 
30 Decembrie cu 5°|o

de felicitare trimiși de tov. Miron Con
stantinescu, ministrul Minelor șl 
din Valea-Jiului

In numărul trecut al ziarului 
nostru am arătat cum întreaga 
muncitorime minieră din Valea 
Jiului, s'a prezentat voluntar în 
mine pentru a sărbători prima a» 
niversare a R. P. R, prin muncă 

La 30 Decembrie, un mare 
număr de grupe s'au provocat 
Ia întreceri socialiste pentru a da 
țării cât mai mult 
nerii exploatărilor

Petrolului, minerilor

Lenea ți, Peirila au reali» 
aceasta zi o depășire ge» 
a programului de produc»

noasa, 
zat in 
nerală 
(ie fixat de Mir.isrerul Minelor 
pe întreaga Valea Jiului cu 5 la 
sută.

Apreciind această pilduitoare 
inițiativă ți eforturile depuse de 
minieri, iov, Miron Constanți» 
nescu. Ministrul Minelor si Pe» 
trolului, a trim-s minerilor 
Jiului următoarea

TELEGRAMA,
Ministerului 

Minelor și Petrolului felici
tăm călduros pe muncitorii 
mineri din Valea-Jiului, pen
tru munca depusă voluntar 
chiar in ziua sărbătoririi 
zilei de 30 Decembrie, spre 
a asigura combustibilul ne
cesar industriei și căilor fe
rate din Republica Populară 
Română. Exemplul vostru 
este un îndemn pentru toți 
oamenii muncii spre a în
deplini planul general eco-

,,In numele

cărbune. Mi» 
Lupeni, Ani.

Văii

timp 
voa-

mai bine și la 
vom urma pilda 
dând toată puterea

nomic 
și noi 
stră 
noastră de muncă poporu
lui și Republicii noastre.

Tov. muncitori mineri din 
Valea-Jiului.

înainte pentru mărirea pro
ducției îmbunătățirea vieții 
maselor muncitoare în 1949“.

Ministrul Minelor ți Petrolului,
Miron Constantinescu

Secretar General, 
Gavrilă Veșcan.

Hotărîrea ședinței plenare a 
C. C. al PMR. asupra stimulării 

activității științifice, literare 
și artistice

Dată fiind importanta desvoltării științei, literaturii și ar
tei pentru succesul operei de construire a temeliilor socialismu
lui și necesitatea stimulării activităfii științifice, literare și ar
tistice prin crearea de condifiuni prielnice desvoltării științei și 
culturii, puse in serviciul poporului, C. C. al P, M, R., hotărăște:

1, Să propună guvernului R. P. R. de a institui cu începere 
din anul 1949, un număr de Î5 premii anuale ale Academiei 
Republicii Populare Romăne, în valoare de 200.000 lei fiecare, 
pentru lucrări științifice și opere de artă eminente din urmă
toarele domenii : fizica și matematica, chimia și geologia, știin-

(Conlinuare în pag. II-a)
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ZORI NOI

txpunerea tov. Lotar Rădăceanu
(Urmaie din pag. l.a) 

tlaci-aiui — pana acum in asitfu 
rai i nu erau decât muncit irl și in 
general salariați particulari cu ex
cepția celor din agricu'iura. Nouile 
aJguraii sociale se extind asupra 
tu uror salariaților, fără deosebite, 
deci ți asupra tuncți niariloi din ad. 
Oiinis rația de Stat, care | ânl aciuit 
nu acea acest drept și — cu Ucis, 
sebire trebue sa subliniez acest lucru 
— asU|na tuturor salariați or agric lf 
care până aeuin erau lipsi i de oiice 
drqnt |a asid -nța medicala ți la 
ajutoare.

Asigurările s iciale sunt deci o in
stituite a salariaților, a tuturor sa- 
lariaților. Nu cor inai face parte uin’ 
ele (xitrocii meseriași, care pe ere 
muri fuseseră introduși din motive 
politicianiste.

In ceeaie privește organizarea a- 
si/urârilor sociale trebue să ne a- 
miirtirn că una din revendicările 
noastre cele mai arzătoare era pe 
vremuri autonomia asigurărilor so 
dale. Realmente ea se realizează 
acum in sensul cel mai lax 
mai bun și cel mai frumos al cu- ' 
vântu ui fiindcă conducerea asigură
rilor sociale trece asupra sindicate, 
lor. asupra organizațiilor de inassă 
ale clasi i munciteare. care le va 
asigura pe calea alegerii In forme 
statutare, organe de conducere de 
sus până jos.

Accas a inseamnă nu numai o le
gare mai strânsă a sindicatelor cu 
Wtassele sa'aria'e aceasta înseamnă 
și o economie foarte importantă a 
cheltuelilor de regie pentru că ast
fel devine de prisos o bun-1 parte 
a apăra ului administrativ, In Icc ca 
cererea de ajutor a muncitorimii 
u fie rezolvată de un funcționar, 
care oricât de co ect și binev itorar 
fi. tot este oarecum distanțat de 
el de acum înainte cererea aceasta 
va fi rezolvată de tovarășul din 
fabrică, responsabil pentru asigură 
rile sociale în conducerea grupei 
sindicale, in comitetul sindicatului, 
sub îndrumarea și cantrolul c?mi 
siilor de asigurări sociale care vor 
funcționa pe lângă Uniuni și pe 
lângă Corni eIul Central al Confede
rației O nerale a Muncii.

Finanțarea asigurărilor sociale, se 
bazează pe o cotă de de 10 la sută1 
asupra salariilor, care este supor
tata de întreprindere, aceasta în 
seamnâ de Stal, iar sectorul par 
ticular in întregime de patronul res
pectiv.

Problema ajutorării bănești a fost

ce să c tim |\|, Popescu Dorea nu :
Nicolae Bălcescu și revoluția dela 1848

Editura P.
Volumul „Nicolae Bălcescu și 

revoluția dela 1848" al lui N. 
Popescu-Doreanu, apărut în edi
tura P M. R, pune în lumina 
sa adevărată figura marelui isto
ric și om politic și arată aspectul 
real al revoluției dela 1848, as
pect denalurat și bagatelizat timp 
de un secol de scriitorii în solda 
burgheziei cârmuitoare, prin bine 
cunoscuta lor metodă de falsifi
care a istoriei.

Revoluția din 1848 a fost ară
tată ca fiind un reflex al revolu
țiilor ce aveau loc în celelalte 
țări europene la acea dată.

Nicolae Bălcescu a văzut în 
mod just că revoluția din 1848 a 
luat naștere nu din cauza revo
luțiilor europene, ci cu ocazia 
lor. Ea este continuarea revolu
ției din 1821 a lui Tudor Vladi- 
mirescu. Căci, după cum spunea 
Bălcescu, „revoluția nu va muri 
odată cu Tudor."

In 1843, pune bazele unei or
ganizații clandestine „Dreptate- 
Frăție" având ca program lichi- 

ucasen eni rezrhata in nu d just in 
acest p:oecl de lege.

Existau sub regimul c mlractelor 
colective codii, acele salarii camu 
flate care sa1 numesc Iii mod tal/ 
sarcini sociale. Acestea dispar cu 
desăvârșire In 7 buca muncit ,rul 
pri neș e .dariul c >nf-nn muncii lui 
conform cantității și șalitâții mun 
cii lui J.ela fab ica dela intieprîn- 
ucie. salariatul n’are de primit alt 
ceva decât ce.-ace i Se cuvine pel 
baza n u teii presate lupă principiul 
Socialist de lojuitiție. LI are deci 
posibilitate nu numai să câștige și 
ceeace a avut ca trpor de salariu 
camuflat sub forma diverselor aju 
toare, dar are |»-ibilitatea și chiar 
datoria In cundlțiunile trecerii dda 
capitalism la .xialism ca p in 
munca lui să apinga la un sala 
riu din ce In iC mat mare, la o 
bună ștare din ce In xe mai inare 
și astfel prin munca sa deci prin 
salariul care corespunde aces’ei 
munci să șl asigure existența sa și 
a familiei sale. J.rb asigurările so» 
dale salariatul primește Insă asi
gurarea stării materiale din momen
tul îrnb tliiăvirii, din momentul in 
care i se naște un copil. în caz 
de deces șf in alte cazuri determi 
nate de lege. II primește ca un 
'drept care nu rute in legătură cu 
un calcul ermpieat de cotizații, ci 
i se dă in bara calității sale de 
salariat pentru ca. astf-I ajutat, să 
poată trece (rerioada de incapacitate 
de muică spre a re întoarce in câm-. 
pul muncii sau dacă b raia nu est<£ 
vi îdecibi ă sau dacă e vorba de un 
acci'ient grav, să fie pensionat și 
astfel să i se asigure cele trebuin 
cinase vieții de către asigurările so
ciale de S'al.

O singură restricție exista în a- 
corelarea ajutoarelor: se c re sila- 
rialului să a ba o vechiul - Je c I1 
ț>uția 3 Icni in ace*.aș inticprindere.' 
pentru ca ei să intre in t ale drep
turile de ajutoare. Nu este justă 
fluc uația care se. observă in câmpul 
mu di dcli o fab ică la alta. tste. 
necesar ca muncitorul să fi 1 gat 
i u tot sufletul de ini e rinderea sa.1 
de intreprinderea care ii dă Iui pv- 
sibilitalea de a munci -pent u ci.' 
pentiu clasa muncitoare pentru so
cialism. Numai as fel productivitate^' 
muicii va crește așa cum dorim n. i 
și cum este necesar in interesul 
tuturor. Jâtsigur. o transferare de 
către organele însărcinate cu repar-’ 
tizarea forțelor de munci dela p 
fab.ică la alta nu întrerupe drep 
turile

Asistența medicală, nu mai este

M. R. 9 planșe- pag.
darea privilegiilor feudale, împro
prietărirea țăranilor și organiza
rea unei armate naționale.

Această organizație este con
tinuatoarea răscoalei lui 1 udor și 
se adresează acelorași largi masse 
populare de țărani și târgoveți : 
„Patria se chiamă poporul, iar 
nu tagma."

Bălcescu lega chestiunea națio
nală de aceia a democrației și 
independenței de stat. După con
cepția sa, o națiune își cucerește 
dreptul la viață liberă numai în 
măsura în care ea se încadrează 
în lupta generală a umanității 
către progres. Programul organi
zației din 1840 și 1843 urmărea 
abolirea privilegiilor feudale, li
bertatea și asigurarea dosvoltării 
comerțului, meseriilor și a Cultu
rii. Acest program forma plat
forma unui front larg al tuturor 
categoriilor nemulțumite de re
gimul feudal și mobiliza masele 
țăranilor, târgoveților și boerna- 
șilor scăpătați, împotriva boerimii 
stăpânitoare de largi latifundii, 
care rămase astfel izolată.

Revoluția din 1848 a cărei în
ceputuri s'au desfășurat în con-

de azi înainte de competența augu 
rarilor so.iale ca trece asupra Mi-' 
nisteru ui Sânatații care preia t-.t af 
para ul medical și sanitar ui Asigu
rărilor Sociale actuale și are sarcina 
•le a acorda In mod gratuit asistenți 
medicala niedi.amonte și spița izare 
a-i piraților și membrilor lor de fa. 
milie. Ministerului Sanătăfii li ie 
vile sarcina de a in bunătății din iv 
în ce mai mult asistența medicala 
pentiu salariați.

Un element nou in sistemul de- 
a i urări sociale propus de noi. estet 
că se asigură salariatului dreptul Li 
odihna. l.e aci înainte, Asigură ă 
rile Sociale vor asigura — treptat 
nesigur, dar ch'ar in primul an> 
Intr’o foarte largă măsura și pentru 
o mare parte a salariaților —dreptul 
ta odilmă anuala a fiecărui sila-’ 
riat. indiferent de starea sănătății’ 
sale.

Iov. Lotar Rtdăceanu a anunțat 
mai depar.e unificarea drepturi! r de 
pensie pentiu toate categoriile de 
salariiți Muncitori luncii nari din 
industrie și c mjerț. funcționali din 
administrațiile de Stat, salariați a 
grierii .— toți intră In regimul [<?n 
siilor și pensia nu ®e acordă pe 
baza unui calcul de cotizații, ci pe 
baza unui stagiu mai scurt sau' 
mai lung In raport cu vârsta In 
câmpul muncii în rapirt cu gradul 
de invaliditate in raport cu catego
ria de muncă a fi -căruia.

Aci se aduce o îmbunătățire din’ 
tre cele mai scriaasc pe de o parte 
salariaților panicu'ari. până acum a 
sigurați la Ca-a Centrală a Asigură 
rilor Sociale și cart vor primi o [<•□■ 
sie mai mari' și In condițiuni mai 
lesnicioase, dar mai a'es salariați 
lor agricoli care până acum rram 
absolut excluși dela asislen a in.di 
cală și ajutoare,' cât și dela pensie.

Vor exista trei feluri de pensii; 
pensia de invaliditate. pro , 
verite fie ditț bJaLa fie- din accident; 
pensia de batrâncț -, care se acordă 
la 60 Je ani pntru bărbați la 
55 de ani pentru femei la 50 pen- 
tru ntiieri și a le categorii de muncă 
grea; și pensia de urmași, care se 
acordă urmașilor asiguraților .sau 
pensionarilor in condiții și cu drep- 
tuu concretizate amănun it în lege.

Pensia de retragere care exista 
până acum se desființează.

In inchecre, tov. Lotar Râdăceanu 
a arătat că noua lege trebue să de. 
vină unul din multe'.e instrumente de 
care va trebui să ne folosim |xng 

’tru a ajuta împlinirea P.anului, pen- 
tru a ajuta construirea soci dismului 
în (ara noastră.

63. Lei 89
diții favorabile, sa sfârșit prin- 
tr un eșec.

Eșecul era de așteptat, căci 
grupul revoluționar nu s'a bazat 
pe o clasă revoluționară, stânsă 
șl călăuzită de un partid puternic, 
lipsea partidul clasei muncitoare, 
singurul în stare să ducă până la 
capăt o revoluție socială.

Mergând pe linia tradițiilor de 
luptă pentru libertarc și indepen
dența națională P- M. R. a făurit 
regimul de democrație populară, 
a înfăptuit împroprietărirea și a 
lichidat monarhia, îndeplinind și 
depășind cu mult prin făurirea 
bazelor de .trecere ia socialism, 
programul dela 1848 al lui Băl» 
cescu, realizând astfel cu priso
sință ceeace burghezia și moșie- 
rimea au împediecat să se realizeze 
atunci.

Apărută în bune condițiuni teh
nice, cu nouă planșe, dintre care 
una inedită, reprezentând pe mama 
lui Bălcescu, lucrarea este un 
exemplu de felul cum trebue scri
să o monografie, înlăturandu-se 
formula falsificatoare a biograf i* i 
lor romanțate practicată de scrii
torii burghezi, în scopul camuflă
rii adevăratelor probleme.

Hotărîrea ședinței plenare
a C C. al P M.R. asupra stimuiăii ac
tivității științifice, literare și artistice

(Uraive dîa pag. ,1-a)
tele biologice, științele agricole, științele tehnice, medicina, isto
ria, științele sociale (filosofie, economie, drept), poezia, proza, 
literatura dramatică, filologia, și teoria literaturii și artei, pu
blicistica, muzica, plastica.

Premiile vor purta numele reprezentanților proeminenți ai 
luptei sociale, științei și culturii din țara noastră.

i 2. Ținând seama de menirea pe care o are Academia R
P. R. ca inalt for de știința și cultură din țara noastră, să 
propună guvernului măsuri in vederea îmbunătățirii situației ma
teriale și a condițtumlor de activitate științifică a membrilor 
Academiei R. P. R

Deasemenea să propună guvernului de a lua măsuri in ve
derea asigurării materiale a famtlitlor membrilor Academiei RP R

3. Să propună guvernului de a fonda pe lângă Societatea 
Scriitorilor din RP.R o instituție purtând numele „Fondul lite
rar al scriitorilor din R. P. R", având drept scop ajutorarea 
materială sub diferite forme, a scriitorilor, in vederea asigurării 
de condițiuni favorabile pentru desfășurarea muncii lor creatoare.

„Fondul literar al scriitorilor din R P. R“ se va alimenta 
din sumele special prevăzute in bugetele anuale, din prelevări 
asupra venitului editurilor și din alte surse.

4. Să propună guvernului de a preeedea in bugetele anuale 
ale Statului, cu incepere din anul bugetar 1949, un Fond de stat 
pentru încurajarea creației artistice in domeniul plasticei șt al 
muzicii.

C. C. al P. M. R cheamă pe oamenii științei, literaturii și 
arfei să pună tot talentul și toată puterea lor de muncă pentru 
a asigura inflonrea culturii in țara noastră și a contribui in 
mod activ la construirea orânduirii socialiste.

Revista lunară de literatură și artă

„La Litature sovietiqiib“
Revista „ LA L1TTERATURE SOVIET1QUE" publică 

cele mai reușite opere ale scriitorilor sovietici :

romane, povestiri, note,piese, poeme, poezii, 
imediat după apariția lor îi edițiile periodice în limba rusă-

Revista clarifică sistematic CElE MAI ACTUALE PRO
BLEME ale literaturii și artei popoarelor Uniunii Sovietice și 
ale literaturii și ale artei celorlalte țări

Revista are următoarele rubrici:

literatură și artă, literatura altor țări, cărți noi, 
cronici.

Cei mai cunoscuți liter.aji și artiști sunt chemați să colabo
reze la revista „La litterature soxietique"

Revista publică sistematic REPRODUCERILE CELOR 
MAI BUNE OPERE ALE ARTIȘTILOR Șl SCULPTORILOR 
SOVIETICI.

Fiecare număr conține 180 — 200 pagini de format mare.
Revista apare în limbile: RUSA, ENGLEZA, FRANCEZA, 

GERMANA ȘI SPANIOLA.
Pentru consultații, abonamente, etc. publicul se poate a- 

dresa Secției KNIGA — URSS, CARTEA RUSA București, 
Calea Victoriei Nr. 42-

Publicație
Pierdui următoarele acle: 
Permis de biciclelă Nr. 10.1 37 
Livret de armală Nr. Malr.

16 eliberat de compania 7 Sa
nitară, Sibiu.

Declar nule!
Petrescu Alexandru

din comuna lila jud Hunedoa-a

Mecanici
pentru trenu ri industriale, 
cu oracticâ și cazier bun 
caută spre Imediată angăjare

Centrala auro-argintiferă
Direc| a Regională Brad, jud, Minedoara

(Fostă Mica)

Cererile se pot trimite prin poștă sausd ’ce 
personal cu toate acteta pers, și da serviciu
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Din câmpul muncii
Pe ultimul trimestru al anului 1948

Ceferiștii de’a drpnui din Simeria
au depășit programul de circulație 
cu 7UO ia tronurile de călători și 
cu 16% la trenurile de nurfâ

Pe ultimul trimestru al anului 
ce s'a încheiat, in cadrul sarci
nilor — atât de circulație cât și 
de reparare și întreținere a loco
motivelor și utilajelor, — mun
citorii depoului C. I-. R Sitneria, 
au obținut importante succese.

Pe acest interval, datorită unui 
plan de activitate concret elabo
rat, programul de circulație la 
trenurile de călători a fost depă
șit cu 7 la sută, iar la trenurile 
de marfă cu 16 la sută. Insă, 
prin remorcarea trenurilor cu un 
tonaj mai mare, programul de 

circulație, calculat în sute tone 
brutto/km, a fost depășit la tre
nurile de călători cu 16 la sută, 
șl la trenurile de marfă cu 25 la 
sută, fără să se mărească parcul 
de exploatare al locomotivelor. In 
acelaș timp, printr'o bună îngri
jire a locomotivelor precum și 
prin efectuarea la timp și în bune 
condițiuni a reparațiilor, s'a rea
lizat o economie de ulei mineral

Terminarea lucrărilor 
de zidire a furnalului 

Nr. 1 dela I. S. S.
Hunedoara

Luptând pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în cin
stea lui 30 Decembrie, zidarii 
care au lucrat la reconstrui
rea furnalului Nr- 1 dela În
treprinderile Siderurgice de 
Stat din Hunedoara, au ter
minat lucrările de zidărie ale 
acestui furnal, cu trei zile, 
înainte de prevederi.

Furnalul Nr. 1 ale cărui lu
crări sunt în curs de desă
vârșire, va lucra cu o capa
citate simțitor mărită față de 
capacitatea de producție an
terioară, ceiace va constitui un 
important factor în desvolta- 
rea producției siderurgice a 
I. S. S Hunedoara- 

Societatea Comercială de Stat
MUREȘUL1* ARAD1*

FILALA DEVA
TelefonStrada 23 August Nr. 14 —

••••••
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Aduce la cunoștiința Onor, public că a 
deschis pe lângă depozitul de En-gros| 
care este în funcție și magazinul cu amă-| 
nuntul de coloniale și delicatese din Str [ 
Karl Marx Nr. 11, cu un bogat asortiment|

de 17 la sulă pe fiecare tren/km. 
Iar la ulei special de 7,3 la sută.

Deasemenea, o mare atenție 
s'a acordat planificării muncii in 
atelierele depoului. Pentru fiecare 
operație de reparare, spălare sau 
revizuire a locomotivelor, s'a sta
bilit numărul de ore de lucru ne
cesare, precum și cantitatea ne
cesară de materiale.

La obținerea acestor frumoase 
succese în ceiace privește pro
gramul de circulație, au concu
rat din plin și muncliorii dela miș
care, — in special frânării — prin 
organizarea de echipe suplimen
tare voluntare de însoțire a tre
nurilor.

Muncitorii remizei din Lupeni au 
reparat și pus în funcțiune o nouă 

locomotivă sortită „casării"
ore de muncă Costul total al 
reparației se ridică la suma de 
240-000 lei, realizându-se ast
fel o mare economie, față de 
costul locomotivei reparate.

N. Gârboueanu, coresp.

Intr'unul din numerele tre
cute ale ziarului nostru, am 
arătat cum muncitorii remizei 
de locomotive de pe lângă 
exploatările carbonifere Lupeni, 
nu pus în funcțiune una din 
cele două locomotive cumpă
rate de Direcția carboniferă 
din Valea-Jiului dela „cimi
tirul de locomotive" al depou
lui CFR Oradea

Zilele trecute, grupa tov. 
| Hroștea Nicolae dela remiza 
I de locomotive, compusă din 

muncitorii Bărbulescu loan, 
Szukas Gavrilă, Foldvary loan 
și Hupuczi Ludovic, au ter
minat cea de a doua lo omo- 
tivă, care va deservi exploa
tările forestiere dela Sebeș — 
Alba, ce furnizează materialul 
lemnos necesar exploatărilor 
carbonifere din Valea-Jiului.

Pentru renovarea acestei lo
comotive, muncitorii remizei 
din Lupeni, au depus 4.096

In cinstea prim ci aniversari a K.P.K 

Echipa minerului 
Andrica Ludovic a 
depășit norma cu 300 
la sută in ziua de 
30 Decembrie

Prima aniversare a Republicii 
Populare Române a lost săr
bătorită în întreagă Valea- 
Jiului prin muncă încordată.

Minerii dela toate exploată
rile și-au luat angajamente de 
a da în această zi cât mai 
mult cărbune.

Astlel, echipa minerului evi
dențiat în producție Andrica 
Ludovic, muncind după rațio
nalizarea introdusă de curând 
și cun efort sporit, a ob|inut 
o depășire de normă de 300 
la sută înlăturând toate pie
dicile create de condițiile grele 
de muncă.

I

NOTE Șl COMENTARII
=11111111=

De curând, cu sprijinul 
org. PMR., filiala C. N. C. 
din Lupeni, a deschis 8 can
tine in care 900 elevi, fii 
ai muncitorilor mineri din 
localitate, iau masa in fie
care dimineață. Masa con
stă în un sfert litru lapte 
îndulcit cu zahăr.

Cinci din aceste cantine 
funcționează pe lângă cele 
5 școli elementare din Lu
peni, iar 3 funcționează pe 
lângă grădinițele de copii.

Tinerii muncitori 
din Valea Jiului încadrați in U.T M , 

însuflețiți de prima aniversare 
a Republicii Populare Române, 
au înregistrat o serie întreagă 
de succese în munca politică 
și culturală, paralel cu succe
sele din câmpul muncii.

Astfel în perioada ultimelor 
luni au luat ființă 23 cercuri 
de studii în cadrul cărora se 
studiază material, apărut în 
Editura Tineretului și P-M.R.,

„ZORI NOI" 
primește mică și 
mare publicitate.

Intr’o atmosfera de însuflețit entuziasm

Poptt itmiui Itata 

a sărbătorit

Nlli imit B P B.
Deva

itn-
re-

0
Ro

Rjțni ații orașului Deva a alibi, 
torit inu’un spirit de «ntuiiasm una 
tiim prima aniversare a Rcpablidi 
P jpu are Române

Deschizând nic.-iinguț care a avut 
lo< in Piața orașului tov. Alba 
loan. secretarul org. de P.asâ P. 
M R.Jlcva. a subliniat uriașa 
portaițl a isgonirii monarhi.i 
acționare din fruntea statului 
proclamarea Re ubirU P .puiare 
mâne A luat a»4 cuvântul d C4. 
Georgescu Gh comandantul garnir 
zoanei Jx-va care a vorbit drspre< 
prima ani.er.are a Republicii Popuv 
jare Române.

Cu .Însuflețire unanimi mii'e de 
far.icipanții au salutat primul P.an 
general economi, al țl ii stabilit 
pentru anul ) 9-19

d'upâ meeting a urmat defilar.-a 
«ti lților mi ilare a muncitorilor, 
organizațiilor de masat și școlilor 
di i locali'ate.

S.ara. duțd retragerea cu t jrțe. 
In -ala Tea rului Comunal a avut 
Joc un festival artistic Închinat pil 
mei aniversări a Re oblicii P puJ 
lare Române. In caârul «ceștii (eș
ti.ițiți tiv. prefect C Gigrraș a 
c mferențiat despre Însemnătatea pri
mei aniversări a R.P.R.

46 cercuri de lectură, în care 
se citesc și comentează arti
cole din diferite ziare, 5 școli 
de cadre cu un total de 133 
elevi.

Deosemenea a luat o mare 
amploare studiul individual, 
care a dat rezultate bune, 
adoptându-se metoda de a lace 
fiecare tânăr o scurtă recen
zie a cărții pe care a cetit-o. 
Pentru a se crea condiții cât 
mai bune studiului individual, 
bibliotecile au fost riguros ve
rificate și în acelaș timp îm
bogățite cu noui volume.

In ședința de Birou 
din 24 Decembrie 1948, Fi
liala Județeană Hunedoara — 
a ARLUS-ului a hotărât să 
cheme la întrecere în muncă 
pe perioada 1 Ianuarie—1 Mai 
1949, filialele județene ARLUS 
din lurnu Severin, Reșița și 
Petroșeni.

Criteriile de conduită ale 
întrecerilor, — așa cum se 
arată in chemarea la întrecere 
adresată — urmează să fie 
stabilite și comunicate de Con
siliul Central de Conducere
ARLUS-

Certef
Certej, centru miner din 

Munții Apuseni a primit „Ziua 
Republicii" ca o măreață zi 
de sărbătoare, simbol ai des 
câtușeni clasei muncitoare de 
sub jugul monarhiei.

Încă de dimineață munci
torii s'au adunat la mina , Va- 
Sile Luca", iar către orele 10 
în frunte cu fanfara, muncito
rii din Certej, au coborîr 
dela mină spre amfiteatru 
unde a avut loc festivitatea.

La meetingul ce a urmat, 
au luat cuvântul tov. N 
Costea secretarul organizației 
locale a P.M R., vorbind des
pre marile realizări înfăptuite 
în țara noastră după doborî- 
rea monarhiei.

Meetingul a fost urmat de 
un program artistic-cultural. 
cu concursul echipa culturale 
dm localitate.

G. BUTULESCU. coresp.

Hd(e^
In seara zilei de 30 De

cembrie 19+8 în salo școalet 
lehnice de Administrație Eco
nomică din Ha|eg. in fața li
nei numeroase asistente, a avui 
loc, festivitatea sârbă'onni unul 
an dela proclamarea Republicii 
Populare Române.

Deschizând fest vitatea Iov. 
Birtș Emil președintele Sindi
catului .Muncitoresc din loca
litate a dat cuvântul Iov. Con
stantin Dascâlu. secretarul or
ganizației de plasă a P ,M R. 
care a trecut in revistă reali
zările mari înfăptuite de către 
regimul nostru dela proclama
rea R.P.R arătând apoi sar
cinile care revin clasei mun
citoare in decursul noului an.

In (ol timpul acestei cuvân
tări. precum șt la sfârșitul ei. 
populația a manifestat, plină de 
entuziasm pentru Republica 
Populară Română.

N. SBUCHEA, coresp.

Baia de Criș
Prima aniversare a Procla

mării Republicii Populare Ro
mâne. a fost sărbătorită la 
Baia de Criș, prinlr un meeting. 
la care a participat un nu
meros public.

Despre însemnătatea z lei a 
vorbit Iov Toma I . din Biroul 
org de Plasă P. M. R., arătând 
marile realizări inițiate și îr,- 
fâplu te de partidul clasei mun
citoare. în decurs de un an

A urmat apoi un prog am 
arlisltco-cuhural.— compus dm 
coruri și recitări, — prezentei 
de organizația 11. F, D. R. 
din localitate.

In încheiere sa man ffst.it 
îndelung pentru llaiunea .''o 
vielică. Republica Po ml-tră 
Română și pentru Partidul 
.Muncitoresc Român.

ffst.it
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Cum se îndeplinește grandiosul plan 
de transformare a naturii 

elaborat din inițiativa G^neralissimului 
». V. Stchn

Con unc iui Coi siliului du Min stri >| URSS și CC al PC (b) al URSS

Marea Adunare Naționdl a Repub'icii popjlare Butgarte 
a adept t

Planul Cincinal de Stat 
al Bulgariei

MOSCOVA 3 (Rador) — Con 
Uliul de Miniștri al U.R.S.S. și’ 
C.C al P.C. (b) al URSS au 
publicat la 30 I .«cembi ie un ca. 
mu leat iu («ivire la f. Iul cum 
r» i lude) linii g.andicsnl olan de 
transformare a naturii e|.b rat iliil* 
i ii| a i.a (icneraliisin u ui Slalin

Minis crul Ec'noniei forestiere șl 
Academia d<- Ș iințe Agricole au In 
cq ut să organizeze luci Ari de cerce- 
ar i cl.birâri Ic prade tehnice 

1.1 o mieriul plantarii de perdile de 
I a u i proiectoare. 04 de exploatări 
fores ic-re vor lua porte la realizarea 
lucrărilor pe traseele perdelelor de 
l>4 lu i protectoare'. Ele vor Inc.pe 
muica in vara anului 1949. cele din
tâi lucrări de plantare fiind făcute 
de Ins ilutul de cercetări științifice' 
al Academiei de Științe din U.R.S.S.

In anul 1948, colhozurile, sovhozu
rile și kshozuri'.e (exploatări fo 
res icre) din zona de stepă pădu- 
ioasa din partea europeana a Uni
unii Sovielicc, au plantat păduri 
(- ecloare pe o su( rafală de 121 9 
mii hectare sau 103 2 la sulă uin 
plan. Aceste gospodării au pregă
tii solul necesar plantării de păduri 
dii anul 1919. sol cc se întindă 
pe o suprafața de 2t0 3 mii hectare/ 
ceea c va face ca planul plantarii 
de |aăduri pe anul 1949 să fie in 1 
deplinii încă dn primăiară. Actual 
meii e se duce o mare muncă în 
vederea organizării brigăzilor de 
plantări de păduri. Mai mult de 
20.000 brigăzi au fost organizate 
până acum în colhozuri. Pentru în* 
deprinirea planului de plantări de 
fă uri protectoare so duce o muncă 
in insă in vederea pregătirii cadrele r

l.i comunicat se voi beție deșpre 
mă urile de împădurire, a regiuni 
lor nisipoase. Miniserul Silviculturii 
a început plantări'e suprafețelor ni
sipoase și pregătirea materialele r ne
cesare ameliorării acestor regiuni. în 
vederea plan ărilor de păduri. I ease-i 
me ea sunt pe cale de a se elabora 
mă-uii în vederea unor largi însă 
mânțari în regiunile nisipoase a di
feri.e varietăți de ierburi cu sco
pul ca în anii următori suprafețele 
nisipoase să se transforme în re-‘ 
giuni favor: bile agriculturii și pă- 
șu.’.atului.

Intr’unul din paragrafele comuni 
calului, se aduc date în vederea 
creșterii răsadurilor în pepinierele 
forestiere ale colhozurilor și sov 
li . urilor. Pentru plantarea în anul 
1949 de păduri protectoare ca și în 
vederea împăduririi râpelor, malu 
ri|ar de lacuri ți râuri, sunt pregălitc 
în pepinierele de Stal și cele ale- 
cmhozurilor 18625 milioane de pis
icii răsădiți pe o suprafață de 7 000- 
ha. In afară de aceasta, sunt pre 
gă ite terenurile necesare pepinie
relor, în primăvara .următoare, în 
su-rafață de 9.790 ha. S'au orga
nizat 71 de pepiniere de stat în 
vederea lucrărilor de împădurire și 
s’a dus o muncă de pregătire pen
tru organizarea în anul ce vine a 
72 pepinire de Stat. S’a trecut dea- 
semenea ]a organizarea pepiniere*' 
lor forestiere ale colhozurilor. Nu
mi în colhozurile Ucrainei, in anul 
1948 au fost organizate 246 pe
piniere. 1

A fost dusă o muncă intensă îif

vederea selecției semințelor de ar
bori și arbuști mai al s ale celor 
de Itejar. ca fiind <e|e mai de ppef* 
și cu viața .ta mat lunga. In t< I l 
In regiunile dc si- pu șl slepia pădu' 
ioa»a ale ț>Jr|ii eur.jpene a U R S.S. 
su ț |»regâii:e cca. 8000 t ne le 
semințe de a+> ri, arbuști ți p mi 
roditori; In regiunile dc sbpiâ ți 
stq a pâdur a»a ale |x&rții cur p ne 
o tării s'au făcut culturii de plante 
Ierboase prin as >|amcnte In 6 055 
colin,zu i. In anul 1949 culturile 
plante ie b a»e pin amlam nte 
vor face In 10 866 colhozuri

In conturi.atul Cmsiliului de Via 
niștri și Comitetului Cent al al P. 
C. (bț al U.R.S.S. se vorbite d »• 
pre fap ul că. în vederea ame'lj- 
rării mai jlepiarte a «olurilor prin' 

------- a|e focale, cclho-utilizarea acestor

Crp$tprp(i 
condit'ilor»

l o 
se

rullc din regiunea de stepa d<- 
«tq>a padurcasa din partea eun p ană 
a tării s’au c instruit tn anul 1948.' 
2.812 iazuri șl rt/irv are de a< 4. 
In anul 1949 se var convin i in 
colhozuri 14 306 noui lazuri In ve
derea mecariza ii lucrării r -,giic Ir • 
lucrărilor dr planlarv de pajuri și 
de corstrucții dr iazuri și uz r 
soare de a| a s’au con» ilun pune le 
de ac irita e In 140 stațiuni ic pian 
(are de păduri pr deci are P.nui? 
Inz stra<a sta iui.il >r de luiț du 
rire. sunt trimise numer ase mașini 
speciale printre care mai n uit • ri 
5.LOO tractoare de d> erite c nstruciil'. 
multe (slugoi i culliiat are, grape și 
altele. O mare parte < in utilaji l a* 
m.intil a și fost livrat sa a'lunii r 
dc Impăduic; cea'aitâ parl< ia fi 

livrata In cursul anului 1949

SOFIA 3 (Rador) - Ma
rca Adunare Națională a Re
publicii Populare. Bulgaria a 
adoptat în unanimitate la prima 
lectură, proectul de kge pr - 
vitor la Planul Cincinal de Stat 
al desvolfării economiei națio
nale a Bulgariei, care a fost 
aprobat de către Consiliul de 
Miniștri, la începutul lunci 
Decembrie.

In cursul discuțiilor cu pri

vire la proectul de lege, pr«- 
ședințele Comisiei de Planifi
care de Stat, a declarat că 
sarcina de căpetenie a Planu
lui Cincinal constă în constru
irea bazelor socialismului în 
Bulgaria.

La sfârșitul anului 1953, a 
spus d-sa, sectorul socialist 
va căpăta o pozipe dominantă 
in toate ramurile economiti 
naționale a țării.

Rezuriaîf-ln obținute în 948 în industria 
si agriculti ra sovietică dovedesc

put rii economice $i îmbunătățirea 
de trN n|p poponrplor din URSS.

MOSCOVA 3 
sovie ic numește 
s’a sfârșit, al treilea an și anul fla
tărilor al P'anu'ui Cincinal. Anu| 
1948 are o i-nportanță deosebită 
pentru paporul sovietic, deoarece In 
deplinirea înainte de Icrmen a în- 
trenului Pan Cincinal de după tăr- 
b i depinde de d pășirea sarcinilor 
stabilite pe anul 1948.

Poporul sovietic Ireie in revistă 
astăzi cu mare șalisfac'ie rezulta
tele acestei an care a f st marcat" 
prin victorii imporlante în toa'e ra 1 
murite economiei naționale. Ircă < i.i 
Septembrie. industria sivi rici a în
trecut nivelul de producție dinainte 
de razb i cu 26 la suia. Prog arnul 
anual a fost îndep'inil înainte de 
termen de către uzinele și f bri- 
ci|e dela Moscova și Leningrad cile 
mai mari centre industriale din țara 
noaslră precum și de către uzinele 
și fabricile din Girki Celiabinsk, 
Tuia și numeroase al'e orașe. Pro
centul cu care a crescut prouuc'ia 
industrială față de anul 1947, este 
considerabil.

Nu există nici o singură indus
trie în economia națională a U. 
R.S S. care să nu și fi mărit pro
ducția. i

întrecerea soiia islă pentru înde
plinirea înainte de termen a Pir 
nului Cincinal a fost întovărășită 
anul acesta de o importantă mișcare 
patiiotică pentru realizarea unii a- 
cumulări în afara planului care va 
totaliza mai multe miliarde ru
ble.

Agricultura socia'islă se men'ire 
în pas cu industria. In anul care 
s’a sfârșit, suprafața însămânț; lă s'a 
mărit cu 13 milioane 300 mii ha.

Lichidând cu succes consecin ele 
războiului și ale secetei din 1946. 
agricultura din U.R.S.S. a atins ni
velul din 1940 in ce privește can
titatea totală a p'oducțici de ce. 
reale și a dCjoășit acest nivel, în 
ce privește productivitatea pe uni
tatea de pământ.

(Rador). Pupo uȘ 
anul U'18 care

i i

i

In urma hoOrlrîi Guvernului și 
ComPelului Central al P.C. (b) . I 
U.RS.S.. s’a început anul acesta un 
plan uriaș pentru combaterea sece 
tei și a distrugerii recoltelor tn re 
giur.ilc d« stepă și pentru impadu. 
lirea stepelor în regiunea europe* 
nă a U.R S.S. 
Nou. poporul 
mare 
proporții uriașe, pentru 
perdelelor de pa uri care să prote-, 
ieze câmpiile și p.ntru âlternarea 
culturilor a fosl pus în aplicare 
cu succes.

S’au și pes bazele pentru plan, 
ta ea unor uriașe lanțuri de («aduri 
care urmează să pro ej<-zc Icrmurilc 
sta'uiii. iTeasemenea «'au realizat 
importante progrese in p’antar a u 
nor păduri p- terenurile colhozuri 
lor.

Rezul ate'e obținute fn 1918. do
vedesc în mod convingător crește, 
na pu orii economice l îmbunalări 
rea continuă a condițiiler de trai ale 
popoarelor din U.R.S.S.

In ajunul Anulii, 
sorieti: a aflat <J.i 

«a isfacție ca programul dc 
plantarea

i

Unită In jurul CGT. clasa muncitoare 
franceză continuă 

pentru condițiuni de
PARIS. 3 (Rador) Biroul 

Confederatul Generale a Mun
cii din Fran/a a publicat un 
comunicat In care iți exprimă 
deplina sa solidaritate eu func
ționarii publici care sub condu
cerea Uniunii Federale a func
ționarilor publici, au pățit ca 
hotârire la lupta pentru satisfa
cerea revendicărilor lor.

Biroul C. G. T. amintețle, e.i 
in legătură cu majorarea chi
riilor, care va intra in vigoare 
la 8 Ianuarie 1949, oamenii 
muncii, trebue să obfină înce
pând chiar din luna Ianuarie 
un spor corespunzător cu sala-

cu dârzenie lupta 
viață mai omenețli 

nul lor.
Adresăndu-se oamenilor m fi

eri dm Franfa Biroul C. G. T. 
ir cheamă să-ți strângă ți mai 
mult rândunle in jurai organi
zațiilor C. G. T.-ulut spre a 
continua eu dârzenie lupta pen
tru ob(inerea unor condifti de 
viafJ mai omenețti.

In continuare comunicatul a- 
ratâ că oamenii muncii din 
Franța protestează cu indigna

re împotriva deportăm Gene
ralului Femandez, eroul luptei 
republicanilor spanioli ți el 
luptătorilor pentru apărarea 
Franței.

ln ciuda hotârirli Consiliului de Securitate

Trupele Olandeze continuă operațiunile 
militare în Indonezia

HAGA 3 (Rador)- - După 
cum anunță ultimele comuni
cate sosite din Indonezia, tru
pele olandeze își continuă ope
rațiunile militare, în ciuda ho- 
tărîrii Consiliului de Securitate

Comunicatul okcial olandez 
anunță că trupele olandeze au 
ocupat în Sumatra importanta

Unificarea Ministerelor Indus
triei Piscicole din regiunile răsă
ritene și apusene din U. R. S. S.

MOSCOVA, 3 (Rador). — 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a dai un decrel pri
vitor la unificarea Ministerului 
Industriei Piscicole din regiu
nile răsăritene și a Ministeru
lui Industriei Piscicole din' re
giunile apusere, în Ministerul 
Industriei Piscicole al URSS.

Această măsură a fost luată

în vederea îmbunătățim condu
cerii industriei piscicole, pen
tru a se putea folosi mai bine 
tehnicienii specialiști și 
a se reduce cheltuelile 
ministrație.

Ministru al Industriei 
coleal URSS a fost
Alexandru Akimovici Iskov.

regiune petroliferă Duambt in 
regiunea centrală a insulei 
Java, olandezii au ocupat Pur 
vobari și Djombang.

După cum anunță comuni
catul, trupele olandeze au intern* 
toate ziarele indoneziene repu
blicane care apar la Nîedana, 
cel mai important oraș din 
Estul Sumatrei.

Aceeași agenție transmite 
că în ciuda comunicatului co
mandamentului olandez privi
tor la ocuparea localității 
Suakarta, în acest oraș cioc
nirile înarmate între trupele 
olandeze și indoneziene con
tinuă.

penlru 
de ad-

Pisc

i IONKONG. 3 (Rador) —
Associafed Press anunță că 
mareșalul Li Chu Shel. frun
taș al mișcării democrate din 
China, a părăsit Hongkong ple
când in teritorul eliberat din 
China de Nord,
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