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clasei inuncitoare și ale țîrănlmii 
muncitoare (sărai e și mijlocaș , 
pentru as'gurartj bunei siăii ma
teriale și culturale a pcp. lului 
muncitor

Prin întocmirea acestui plan, 
fiecaie dm noi putem șl trt bue să 
știm CI: anume treime să reali
zăm în acest an și CI IM ne pu
tem îndepMni sarcinile In felul 
acesta planul 
programul de 
om al muncii.

Confonn Legii pentru Planul 
General I <:• nom e „în 1'149 se 
va atinge ir. industria carboni
feră un spor de 15 la sură fața 
de 1918, tur din cerililat 
exlrasn, 55 la suta vor 
buni spilufi și Ir a(i 
Jiului.

Realizarea acestui 
ce privește extracția 
trt'bue să preocupe 
înalt grad întreaga 
mineră deoarece 
îndeplinirea
sectoare industriale legate de pro
ducția de cărbuni.
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Bazinul carbonifer Valea Jiului 
joacă un rol important în întreaga 
viață economică a prii. In pri
măvara anului 1948. producția de 
cărbune a început s.î scadă, da
torită plecării a o serie de mun
citori in Cehoslovacia și Polonii, 
iar o parte din ei, semiproletari. 
au fost preocupați de prelucrarea 
pământurilor pe care le aveau 
Astfel, produi ț a a fost în scă
dere până în luna Iulie.

Situația grea în care ne aflam 
a făcut ca muncitorii care au ră
mas, să depună eforturi sporite 
pentru a puiea menține o pro
ducție mal ridicată. Prin munca 
de lămurire dusă de organizațiile 
de Partid și organele sindicale 
precum și prin sprijinul efectiv 
dat de Uniunea Sovietică care 
ne.a trimis un număr înscmiat 
de mașini si utilaje menite a u- 
șura munca minerilor și a ridica 
productivitatea 
du se să se 
în lună o
mare, progresivă. Astfel am 
ca producția pe Decembrie 
să fie mai mare cu 38 la sută 
față de producția din Iulie.

Această creștere a producției 
se n>ai datorește și colaborării 
între leln icieni și muncitori, 
cum și schimbării atitudinii 
de muncă a muncitorilor.

In lupta pentru mărirea
duc ti vii ații s'au evidențiat mineri 
ca Poboreni Alexandru,. Mohan 
Florea, Andrica Ludovic, Săcă» 
luș Petru, Siler Grigore, Deac 
Ventzel și alții. Acești mineri au 
servit ca exemplu celorlalți care 
le- au urmat pilda. In întrecerile 
socialiste organizate in cinstea lui 
7 Noembrie s'au putut observa 
că ele nu s'au desfășurat numai 
între echipele fruntașe, ci au cu
prins marea masă a minerilor.

In urma acestor întreceri s'a 
ajuns la o productivitate a mun
cii din cele mai ridicate din care 
au fost în Valea Jiului.

Anul 1949 ne-a adus un plan 
econctnic, plan care este pentru 
prima dată în țara noastră. Pen
tru r.oi, acest plan prezintă grija 
princi, ală pentru a-1 putea înde
plini iriainte de termen.

„Planul nostru — a precizat 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, se
cretarul general al C.C. al P. M. 
R. în expunerea asupra Planului 
General Economic — este alcă
tuit în conformitate cu interesele

(Continuare In pag. Il-a)

Convocarea

BUCUREȘTI 4 (Rador). 
Comitetul Executiv convoacă 
plenara Comitetului Central 
al Confederației Generale a 
Muncii în
Ianuarie ora 9 
București, cu 
ordine de zi;

zilele de 7 și 8 
dimineața în 

următoarea

1. Sarcinile 
în îndeplinirea

sindicalelor
Planului Ge-

ri din

Joi, 6 Ianuarie 1949

Mecan zându-și abatajele cu crațere 
importate d n Uniunea Sovietică,

MINERI DIN LUPENI 
lucrează acum ușorșicumai mult spor 

rână acum o leva luni, 
nele Văii-Ji lut au fost l 
numai crațere importate in 
din țările apusene Cu aceste cra
țere, iu Io, urile grele de muncă, 
minerii au avut de iiuimpinat 
inulte greutăți, provocate de con
strucția lor șubred'.

De c.teva Iutii, au sosit 
Uniunea Sovietică, crațere 
tru minele din V..lra-Jiului.

La început aceste cr.ițere 
privite cu neîncredere de unii mi
neri. Acest lucru era încurajat ș 
de uni1 t' hnicie' i, c .re spuneau

A 30 a aniversare 

a r «publicii StivieliCH 
SoCriisie BitlorijHia

iu ini»
f. >'osite

i trecu

din 
pen-

erați

Cu prilejul primei aniversări a R. P. R. 

7860 ccpii ai muncitorilor din Vaka 
Jiului au primit daruri în valoare 
de ptste 3.600.000 lei.

Ziua de 30 r.icemb ie, prima 
niversare a 
inâne, a f 
nu numai 
de toate i 
copiii muncitorilor din Va.ea Jiului

In această zi, din inițiativa Partj 
'du ui Muncitoresc Român ți cu spri 
jinul Președinției Consiliului 
Miniștri, Ministerelor Minelor 
Petrolului, Finanțelor, Apârării 
ționale, Muncii, Comerțului și 
mentației, al Soc. Petroșani, al 
recfiei Minelor Lonea, precum și 
al țărănimii muncitoare din județ, 
7860 copii ai muncitorilor din Va 
lea Jiului, au primit daruri în va
loare de peste 3.600 000 lei.

in cadrul acestei acț.uni, la Pelrila 
1156 copii au primit îmbrăcăminte 
iar 1+4 au primit bocanci; la Pe 
troșeni. 1646 copii au primit îmbră
căminte, iar 254 au primit bocanci,' 
la yulcan, 766 eopii au primit îm
brăcăminte, iar 144 au primit bo
canci; la Lupeni, 1356 copii au

Republicii Populare Ro
st zi de mare sărbătoare 
pentru .oamenii muncii 
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că .aceste crațere, nu se com
portă în m m-le din Valea Jiului."

De mai multe săptămâni in aba» 
tajul grupei lui lovan Silviu, din 
srctorul 1 a »l minei Lupeni, a 
fost montat un crațer, în abatajul 
grupei lut Poboreni Alexandru 2 
crațere și unul în abatajul lui 
Apostol Pavel dm sectorul 1. b.

După montai ea acestor crațere, 
v *< bea atitudine față de etajerei' 
sosite din URSS a fost complect 
spulberară, de >arece ele prezintă 
crlități superioare celor întrebuin- 
ate până acum, printre care sunt:

— Nu produc sgomot mare, 
fapt care permite minerilor să 
audă alte sgomote ca, începuturi 
de surpări, prevenind astfel ac
cidentele

— Montarea și demontarea lor 
se poate face cu mu multă ușu
rință, precum și într'un limp numai 
de 3 ore, în loc de 6 — 7 ore cât 
era necesar pentru crațerele vechi-

La 1 Ianuarie 1919 a lujt f lnț» 
Republica Soiietica Socialistă bie 
lo.usa iai in Izeienbrie 192-' n x» 
re^blkă a intrat in Uniunea Repu- 
bliciljr Sorinii Socialiste.

Ocupând o sup afața de -OH 000 
km. patrați Republica Biel-uusa .rra 

po; u ație — după . um tezu ă din 
statisticile dinainte de razb iu — 
d : ,1 n u ■ • i

înainte de Revoluție. Bici .rusia a 
fost una dintrei ci |e mai inap Late 
regiuni, din punct de rejeie e o- 
non.ic și cult i al ak Puri 1 ța 
risie.

11> r.a i nul s v. tic. i 1 .rLsiJ 
a devenii o țaiă indu-.trialo.agi ari 
în con inuu progres Pr nlre ni.ite 
industrii înființate după R v luția 
Socialistă se numără fab ici; de 
chimi ale, texlie, imb acainint - la 
calțatrin e, m, bile, cherestea, intre 
prinderile n etalurgice, de c nslrucflf 
de mașini industriale și mașini a 
gricole. In 1940 totalul produc iei 
induslr.ale era de 23 de cri 
mare decât volumul re xctiv 
1913. Producția de tubă < ra 
226 de ori mai mare de- ât 
din 1913, atingând un L.tal
3.170000 t ne iar produ. ții de cu
rent ejeclrk crescuse de 109 ori..

Oralul Minsk capita'a republicii,
(Continua, e in pag. 111-a,
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Noul sistem de salari-

Contractul colectiv.
Asigurări sociale.
Probleme organizato-

Diverse.
COMITETUL EXECUTIV 

AL C G M.

A apărut: I

primit îmbrăcăminte, iar 244 au prk 
ti.it bocanci; la Aninoasa, 838 copii 
au primit îmbrăcăminte, iar 112 co. 
pii au primit bocanci; la Lonea, 
1068 copii au primit îmbrăcăminte, 
iar 132 copii au primit bocanci

Deasemenea. epiilor din întreagă 
Valea Jiu ui li s au distribuit peste 
6000 pachete cu 
mente.

In total s’au 
perechi bocanci, 
sky, 9326 m.
net. 930 m. zefir, 
m. flanelă. 1004 
m. prosoape, 142 
șifon. 456 m. țesături de mătase;
86 m. stofă de .haine, 149 n>. in
diană și 150 buc. paltoane.

împărțirea darurilor a fost făcută 
în cadrul unor festivități care au. 
avut loc în toate localitățile Văii 
Jiului și s’au desfășurat sub sem
nul grijei Pa ti-iuluî Muncitoresc 
Român față de copiii oamenilor 
muncii, sub semnul dragostei oame
nilor muncii șl a copiilor lor f iță 
de Rerub’ica Popicară Română, a 
șirei primă aniversare a fost Săr
bătorită în acea zi.

dis-
co-

Ro.

La Hațeg
In ziua de 30 Jxcembrie, 1b sala 

U.F.D.R. din Hațeg a avut ke 
tribuirea darurilor de sărbăt' ri 
piilor săraci din localitate.

Cu acest prilej, prietena Pop
zina, sec.etara organizației U F.D.R. 
a arătat grija și dragostea ce o 
are actualul regim pentru ccpii.

S’a trecut apoi la împărțirea da. 
rurilor unui număr de peste 200 
de copii, distribuindu se cu această 
ocazie, rochițe, cămăși, capițoane. 
ciorapi, mănuși b uze confec ionate 
prin muncă volun ară, de către mem
brele U F.iri.R. u'ui din localitate.

N CU SBUCHEA coresp
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Lupra df, CLasfl
fi

Organ teoretic și politic a Conute.ului Central 
al Partidului Muncitoresc Român

Seria V-a. Nr. 2. Octombrie—Decembrie 1948

SUMAR:

— Comunicat asupra ședinței plenare a Comite» 
tului Central al PMR.

— Expunerea tov- Gh. Gheorghiu=Dej, cu pri» 
vire la Planul general economic al R. P. R. 
pe anul 1949.

— Editorial: Marea Revoluție Socialistă din Oc» 
tombrie și însemnătatea ei pentru țara noastră, 
de Sorin Toma.

— Strategia și tactica leninistă=stalinistă, de Va» 
sile Luca.

— Primul volum al operelor lui I. V. Stalin.
— Despre verificarea activului de partid, de Ion 

Vințe.
— Pe drumul revoluției noastre culturale, de Mi» 

hail Roller.
— Din experiența școlilor centrale de partid, de 

2ina Brâncu.
— Lucrările lui A. A. Jdanov, apărute în limba 

română, de Nestor Ignat.
— Revista revistelor: „Pentru pace trainică, pen

tru democrație populară".
Mai semnează Silviu Brucan, B. Zaharescu, 
S- Emil, Ardeleanu, ș. a.
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ZORI NOI

CESACITIM P. IUDIN:

Despre însemnătatea internațională
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Editura P. M. R. Lei 5

Sarcini mărefe sfau în fața mineri-
1 A<lor din Vdlea-Jiului

Iiiflurnța Mi ii Revi' 
liste din Oct rmb le nu s 
numai inlauntrul graniței .r Rusiei 

pun crearea S alului Sovietic 
t> a avut o covârșitoare initortauțâ 
șl (>e plan mondial, întregul curs .1 
istoriei din O tornbrie 1917 încoace 
«e desvciltă sub sein nul acestei In 
fluențe. I,in jniinete zile ale in 
lanului revoluți 1 socialiste ea a 
trezii la o viața noua nu numii 
popoarele Rusiei ci proletariatul și 
foițele progresiste din lumea Iii 
treaga, oferindu le un reazini dându- 
le uii imb ild puternic pentru trece 
re* la rea izarea aspirațiilor 1 r.

Rupând unitatea frontului capita 
lia . — revoluția sniaiistl cin Oc
tombrie a inaugural o era nouă 
ia istoria omenirii — intpar|ind lu 
■ea în d .uă I rgăre; lagăiul in|« 
Haliși, al exjiloalatorilor și inșii 
(atolilor la războaie șl lagărul so- 
•alist. antiirnțreiia'ist și democratic, 
ia fiunte cu U.R.S.S.

Istoria In decursul ei 
■ai multe revoluții. I ar aceste re 
soluții n’au făcut decât să Inlocu 
Iasca o clasa de exploatatori p in 
■Ita oamenii muncii continuând să 
fie exjdoatați.

Atlfel revoluția sovietică a »le. 
venit evenimentul cel mai important 
In istoria omenirii fiind o revoluție 
de tip nou

Revoluția socialistă se dcis.bește 
e.se ițial de toate celei lte revopiții, 
piin aceia că. a desființat proprio 
lalea privată asupra mijloacelor da 
producție, a li Iii dat clarele 
tatoare și a 
vie ică, bazată 
muncii.

Crea ea Sta 
Imb 1 I clasei 
Me a porni la 
și a determinat și ajutat ere r a 
par.idelor con.it 'iste din toate țările.

Sub influența revoluției au luat 
naștere Iii colonii, unde exploata 
»ea ia formele cele mai cumplite, 
carențele de eliberare națională, cu- 
rent«‘ In care de data ace. sta c asa 
mu icitoare joacă rolul de frunte. 
Ră.-boiul de eliberare din China, 
Indonezia, și Viet Nam, revoltele 
populare din Malaya Birniania. In
dia și Coreea de Sud, toate si b 
conducerea partidelor comuniste, 
sdiuicnă din temelie imperiul 
Ion al. dând 1 rvitu i de moarte 
perialisniului mondial.

„Revoluția din Octombrie" 
spu ie tovarășul Sta in — ,.,a 
diis o epocă nouă, epoca revolu1 
țiilor coloniale, care sunt săvârșite 
în țările subjugate ale lumii în a 
lianți cu proletariatul, sub condu
cerea proletarialu ui’’.

□iutii S-nia 
sS ’xercitat

a cunoscut

i xpl a-
iu taur.it puterea so- 
pe pu crea oamenilor

u ui $ r lalist a dat 
uium itoare momii «le 
asaltul capitali inului

co-
im

des

Distribuirea a 75 parechi 
opinci coDiilor din Luncani 
Satul Luncani, — așezat într’o 

regiune săracă, cu locuitori nevo
iași — a fost unul dintre rut me
nta se le sale lăsate în complectă pă- 
rfcire de regimurile trecute caii nu 
au crezut necesar ca și fiii locuito, 
iilor de aici să mai învețe carte. 
Lor le era indiferent că într'un sat 
oarecare, aruncat pe coama desimi
lor, copiii stăteau desculți lângă cup
torul rece, dimpotrivă, ei aveau tot 
Interesul ca odraslele păstorilor din 
Luncani să oibăcă ască în întune 
recul analfab (Untului.

Organizația P.M R a plasei Ha. 
țeg, pentru a veni in sprijinul copii- 
loi din Lunani — nevoi i să stră
bată zilnic 7—8 km., până In sa- 
tui învecinat, pentru a urma cursu
rile țcoalei elementare, — â luat 
măsuri pentru a fi înzestrați cu 
hicalțămin ea necesară. Astf 1, J i 23 
pecembrie a. c. a avut lec împărți
rea. în mod gratuit, a unui număr 
de 75 pe e.hi opinci micuților e- 
levi din comuna Luncani.

NICU SBUCHEA coresp

i

ceeace Se 
dea vuit arca, 

revulujiei dăa

eridcc ale
Sovietice 

de acesta 
puieridca iulluență

Revo uțij, sovi.-liiâ joa«l lolul « 
avangarda a mișcărilor snialkie >1 
democra i e din lumea întreagă.

lirice iniș. air de ' liberare de 
muci atica găsește un exiiii||u șl im 
apărător In (xvjroiul sovietic.

Căci, după cum spunea I enin, țara 
Iii care a învins soddisiaul trebue 
,,sâ Iară maximum <tin 
poare înfăptui pentru 
sprijinirea și trezirea 
luate țările’’.

Intr’adevar faptele 
C. (b) al Uniunii 
realizările Inlapluitu 
exercitat o
alipi a oamenilor muncii de pretutin 
deni și au revoluți'inat irailidele 
comuniste și clasa muncitoare de 
pretutindeni

Revoluția din Octombrie fiind Ir* 
erența et |vofund internaționaliști, 
a confirmat și a desăvlrșit elabo
rarea unei metode nul de desro 
blre a oamenilor mumii și de 
construire a socialismului care ara 
la bază internaționalismul (Vițetir.

Revoluția din Octombile a ară 
lat că numai metoda proletară, in 
Iernați mala de dear-bire a oameni 
lor uimirii este justă și duce la 
o înfrățire a tuluror celor ce mun
cesc.

Solidaritatea care rezultă din a- 
pli arca internaționalismului pr> letar, 
se exercită In primul rând ia jurul 
Uniunii Sovietice, tezaur viu al ex 
pcrien|<i marelui Partid Comunist 
(b) verificată prin existența Infă->ri

luare a S aluim_j^aialist.
.,Ex|xriența PT (b) al URSS, 

reprezintă u 
inse mnălate 

este.
Cscri-

SfXliir l< 
cvjMricnța 
mondiali, 
in cv<a.e 
țtal accqrabilă și obli atorie (<en 
tiu partidele comuniste din 
țările lumii care lujaă pentru infăp 
tuirea revoluției socialiste sau 
șese la construi ea Socialismului".

Îndepărtarea grupului Tllo de a- 
ces'.e învățături și de c-ulab xarva 
cu celelalte țăii socialiste, arată că 
Jugodavia nu se afla (® drumul 
socialismului ci |>e acela al ncțio- 
nalismu ui bu girez

Rezul ale e Marii Revoluții S uia 
liste și su|x*rioritalea regimului so
cialist se oglindesc In g andiuasele 
realizări din LJ.RS.S., In vi toria 
repurtată de armatele sovietice a 
sup a hoardelor fasviste in stan
dardul de viață mereu ridicat al po
poarelor sovietice

In acrlaș timp, in țările imperii 
liste asistăm la greve, șomaj, liauc 
și desagregare economiiâ

Aceasta indică In mul precis dru 
mul pe care- trebue si meargă ti 
■ erele democrații populare, printre 
care re a:lă și t ra noas ra. Mergând 
pe diurnul deschis de Mana Reyolu» 
ție din Octombrie, și vervindusc. de 
pilde'y ce 1 le oferă Uniunea S-i 
vietică, ele sunt pe drumul sigur 
al progresului.

ludin — 
istorica de 
Aceasta exje icnii 

arc ea principal șl

toate

I
I

(Urmare dia pag. l-a)

Mai mult de «imitate dia
volte de că bune ale țării t.cbuesc 
acoperite de p oducția mim iilor dia 
regiunea noastră. Aceasta înseamnă 
ci redui muncii minerilor Vait Jiului 
ia indqiâinirta Plănuită Akrneral E- 
conouj. e important — de reali
za ea și depășirer sar.ini r In ex-* 
iravția carbjnifcra de alei tiind cuo- 
cuțlonală indep.inirea sarcinilor pre
văzute de Pian In multe alte sec
toare.

Toate sectoarele producției indus
triale și transporturile au neroie 
pent.u a-șt trai za vaniliile de mai 
mult combustibil decât In trecut 
Con.ribuția Văii Jiului in turuzarea 

lui e importanta
Întocmit pe baza intuirii și dez

voltăm 
noastre, 
pre vede 
crărilur 
cocxerii
lea Jiului" pentru a se putea ajunge 
in acest fel, căt mai curând la 
acojxrirea integrala a nevoilor si
derurgiei noastre

hișramna de ai i că n 1 va t eh ui 
să ne Îndrumăm atenția și eforturile 
ș* In această dlre ție Lucrările pre
găti 1 oare prntru exploatare ce se var 
Întreprinde lu minele noastre — 
conform Planului — vor trebui sa 
fie susținute de noi cu aceiași ar- 
doa c cu care t ebue susținută pru- 
du ț a propriu zisa de cărbune A-* 
ceasta e necesar cu atât mj mult 
cu cât. lucraille pregătitoare ce s * 
vor fac vor ionii ui baze de r4c- 
care in stabilirea sar. inilor noastre 
in ladiul unui pian de lungă du- 
tată. ele urmărind descoperirea _de

ne-

(Aliciți economice a tănt 
Pianul General Exuoomic 
.studierea și m.qxrca lu- 

pcutru construirea unei, 
bazate pe cir bun! de Va-

neta a âmitne miniere carbonifere’’^
Având in vedere realizările pe 

tare mun i □ imea minte a le-a act* 
in u '.i uul timp precum și atitudi
nea nuuâ fața de muncă a muncUo- 
rtitdi di.i Valea Jiului suntem fcinr 
convinși că ne vum îndeplini sa.ci- 
■Lle noastre uiainle de termen

A< a« a e p.Jbll u stat mai mult 
-u cat o iată cu ntocmirea Pianu
lui General Economii șu f..st create 
>1 condiții cț> ime In a < a ta dlre ție.

Reforma bugetara și Legea bu- 
ge u ui (ie anul 1<>49, cea asupia Asi
gurărilor Sociale, destiaiure șl

i votate de Marea Adu
nare Naționala ca și cile uăupra 
Codului Muncii contractului culec* 
dv și muncii sindicale, — 1< gS revo
luționare in cel mai larg ens 
ru.ântuui — sunt Cct ri b -Urltori 
in Îndeplutrea și depășii'* Planu
lui General Economic al R P R pa 
anul 1949 Pen rucă t e vin și stimu
lează munca. întăresc conștiința de 
clasă a muncitorimii și LUib.natl- 
|e>c condiuile de muncă, ausțl ân<> 
materialmcn e iudcp.nliea sao-i.iHur 
în cadrul Pianulu |.r : i v<sii(nie 
prevăzute pentru mecanizarea dife
ritor procese de muncă

Rămâne ca sar.ină a noastră aă 
ne intarlm efjrlurje să strângea 
lat ma Lrnult rândurile organizân- 
du-Qc mai lcmc.nl munca — irf 
dârzenia luptei pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor noastre pr-vă- 
•za'.e In Planul care deschide oriz-JO- 
tu. i roul ke|>ub.lcij P. puia re Ro
mâne. care ne întărește independenta 
na i- uiala și (tune berele c-le mai 
t amice intre gel n astzc vieți cxxmio- 
nuce și culturale.

t oman C raiuic

ȘTIRI $1 FAPT E jD I N_ ȚAR A S O CIALISMULUI
0 mosivo creștere o produselor industriei 

Alimentare Sovietice în onul 1948
trei ani, 2 miliarde 00 m lioane ruble 

industriei alimenta'ă
In
investite in refacerea

Industria aliment iră s ,vieți a pri 
mește cantități din ce In ce mai 
mari de materii prime. Milioane de 
cetățeni sovietici simt zilnic <fec- 
tul progresivei creșteri a produejici 
de bunuri alimentare.

In timp ce in p imul an al pla
nului cincinal post bilic. producția- 
alimentară crescuse numai cu l3«/ă' 
din cauza secetei care se abătuse 
asupra multor regiuni ale țării in 
anul 1946 in anul 10U industria 
alimentară și-a mărit producția cu 
34.8 la sută, Fabricile de produse 
lactate, cele de conserve, cele de 
midon și melasa, cele de alimente 
concentrate, ctc. au terminat încă Iz- 
începu ui lunii P-eecmbric programele 
de producție pe anul 1048

In comparație cu da ele corespun
zătoare anului trecut (11 luni), pro. 
ducția de zahăr tos a crescut cu 
75 la sută; pâinea și 
de patiserie, cu 44 la 
cale, cu 43 la sută; 
cu 36 la sută; săpun,

Anul acesta toate ramuri'e indus 
rriei alimentare și au îmbunătățit ca* 
li alea produselor, multe din ele de-, 
pășind standardul dinainte de răz- 
baiu.

In primii trei ani ați planului 
cincinal postbelic s’au alocat fonduti 
care totalizează 2 miliarde i00 nti 
lioane ruble, pentru refacerea fabri 
cijor de produse alimentare distruse 
și pentru construirea unor fabri 1 
noui. Numeroase fabrici au fost re 
echipate cu mașini și inslalațiuni 
moderne. Sporirea continuă a cânii 
taților de materii prime va permite 
muncitorilor din industria alimen
tară să grăb ască producerea unor

cantități din ce In ce mai miri 
de bunuri alimentaro pentru a In- 
deplini sarcina pe care I a pus-o 
I V. Salin, de a face ca în Țarr 
Sovietelor să fie abundentă de a 
liinente

In Bie'orusia
Oesvclta'et rpjolti dn 

t<a vae din M'nsk
Pe străzile capita'ici Bielorusici 

au fost instalate noui linii de t am* 
vai Liniile spre gară și spre t- ale 
periferiile 
funcțiune, 
niilor de 
cu uzina 
gata.

orașulii au și intrat fu 
.r'easenuni o nit ucția li- 
tramvai ce leagă orașul 

de tractoare este aproape

alte p-odus<* 
sulă; Eihari. 

,ulei vegetal, 
cu 4(> o/» etc.‘

(rescMor e de vu pi 
a ginții

Pă.lu i e Vileisk din B el- rusia au 
fost Jotdeana r. numite prin anima
lele lor rare. Aslăzi există in această 
pădure o crescătorie de Slat, 
posedă mii de vu'pi argintii, 
și al e anima e rare. Veni.uiile 
tei crescătorii însumează sute 
mii de ruble lunar.

0 mare

care 
nurcr 
aces- 

de

U oraș al tex <llât lor
In sectorul nordfc al orașului 

Minsk s’a construit nn mare combi' 
nat textil pentru fab icarea stofelor 
de lână Alături a crescut un ade
vărat orășel al textilișlilor: zeci de 
case cu mai multe etaj-- se î șiiă 
dealungul st ăzilor. Toate locuin
țele texli.ișiilor posedă instalații de 
radio.

Construcția clădirilor deslinate ma
gazinelor și grâdîniț' i de copii este 
deasemeni aproape terminată.

560 stadioane. 30 000 terenuri de sport, 
1500 lerenuri 
gimnastică au 

in

de foot-ball si 2000 saii de 
fost refăcute în U. R. S. S 
cursul anului 1948

In cursul anului 
neretul sovietic a 
5t)0 stadioane sportive, 30:100 
terenuri de sporr, 1 5iX) tere
nuri de iooi-bail $i AaăJ săli 
de gimnastici. Această masivă 
contribiipe a tineretului la 
opera de refacere a mijloace
lor pentru promovarea spar
turilor a avut ca reztdrar 
o largă popularizare a spor
turilor de masse și a antre
nat în această direcție sute 
de mii de tineri și tinere.

In timpul sezonul' i de iarnă 
numai în Republica Federativă 
Sovietică Rusă vor fi amena
jate 5O0 piste pentru skion. 
Fosta școală 
Leningrad va 
într'un sradion 
sporfmami vor 
tot felul de sparturi,

1948, ti- 
restaurat

de câl.lrie din 
fi transformată 
de iarnă, tinde 
putea practica 

printre

care, tenisul, foot-ball-ul, lupte 
^reco-roT.ane, rtc. Le 1 ia
nuarie a fost ic;t.;ii stâ con
strucția m.ii:-'ii clnu sportiv 
dtn B.elorus a, cu o 32.a c*lei 
de a treizecea amvi-rsăn a 
repulilicr.-

Uz na ,Ltf>in‘ dm Leoirgr.d 
a co struit cea mai p te mea 

îu'bmâ h drauucâ
Uzina de construcții de rnași-X 

„Lenin’’, din Leningrad, a construit 
recent prima lu bina hldrau.icl. 
o capa i ale de 12 000 kw.

Această tu bină. prevăzut» ți 
un condensat-r de ma e put re, 

aerisirea unui fur- 
uzine metalurgice, 
debit de 4000 m.

ca

ai
VI

fi folosită penii u 
nai al unei mari 
tu bina având un 
c aer pe minut.

Această turbină 
ternica cins'ru.tâ 
de p.inâ a um n’au d<-pășit cipad- 
taiea de 0000 kw.

este cea mai pu- 
până astlzi. «le

taur.it
lcmc.nl
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Din câmpul muncii A 50-a aniversare a Republicii 
Sovietice Socialiste Bielorusia

Pentru pregătirea lucrărilor administrative 
ia vederea muacii planificate

Func| ionarii administrativi ai filaturii 
„Lupeni“ au prestat 550 ore volun
tare de muncă
Importante economii realizate pr n simplii carea lucrărilor

Odaia cu prigilirile in vedere* 
productivi planificate, serviciul ad
ministrativ al fi alurci ,,Lu|»ni” din 
Lupeni, a flcut pregltiii Intense 
pentiu introducerea unui nou sistem 
administrativ, care să cores| undar 
producției planificate.

Printre altele au fost s hinibate' 
ți formularele statelor de plat», in
trodu.ăndu se altele mi, prin a că- 
ror întocmire se înlături mersuj 
greoi al lucrărilor, întârzierile [a‘ 
piața salariilor, facăndu se t t odala- 
■economii de funcționari, care acum* 1 
pot fi utilizați in alte locuri de 
mancă. Prin introducerea noilor for

Deși unele grupări sportive, 
dela încheierea campionatului de 
foot-ball, se găsesc în așa zisul 
„sezon mort", Clubul polisportiv 
„Minerul’ din Lupeni, a desfășu
rat și în acest timp o bogată ac
tivitate sportivă.

Astfel, SECȚIA TENIS DE 
MASA, afiliată abia de două 
luni, a început antrenamentul și 
primul rezultat obținut — în afa
ra localității — justifică intensele I 
pregătiri. O echipă formată 
din juniorii Neurohr, Ungureanu, 
Petrovici și Sicoiu, a reușit să 
dispună de selecționata Aninoasei 
cu scorul de 10—6.

SECȚIA SKI a organizat în 
ziua de 26 Decembrie un con
curs de antrenament pe muntele 
Straja, la care au participat 28 
concurenți. Zăpada fiind insufi
cientă, probele de coborîre nu 
s'au putut disputa, având loc nu
mai probele de slalom.

Rezultatele tehnice înregis
trate cu această ocazie au fost:

SENIORI :
1. Tellman losif 20 sec., 2. 

Guia Iuliu 24,2 sec., 3. Petrovici ț 
Ed. 25,9 sec.

JUNIORI :
1. Guia Tiberiu 20,3 sec., 2. 

Luca Coloman 28,2 sec., 3. Kra- 
mer Ludovic 29,1 sec.

Sportivii sunt pregătiți în tabă
ra skiorilor, prin ședințe educa
tive, în vederea cross-ului de ski 
ce va avea loc în cui Sul lunei 
Ianuarie.

In cadrul sărbătoririi primei aniversării aRPR. 

Muncitorii agricoli evidențiați in 
muncă dela Ferma de Stat Bârcea 
Mare, au fost premiați

Muncitorii agricoli «lela 
Ferma de Stat din Bârcea 
Mare au sărbătorit cu mare 
bucurie prima aniversare a 
R. 1 • R. In cadrul acestei săr
bătoriri, cei mai harnici mun» 
citori dela lrrm\ acei care 
s'au distins în muncă prin Je-» 
votamentul lor Idță de desvol- 
tarea sectorului lor de muncă, 
au fost premia(i de către Di

In două
Sala este pictată foarte 

sugestiv „ala fresco" cu 
scene sută la sută sportive: 
matchuri de foot-ball, a- 
lergări, un skior in 
plină coborire. In mijlocul 
ei se află mese, apoi mai 
există o tejghea cu un 
chelner, un pian și un con
trabas intr'un coif, toate 
patronate de raftul cu bă
uturi și de fapt de C. M. 
„simpatic" sportiv când nu 
e cârciumar și cârciumar 
sadea când nu e sportiv. 
Acesta e „Restaurantul 
Sportivilor" din Petroșeni, 
proprietatea multilateralu
lui in preocupări domn mai 
sus numit.

Pe bună dreptate însă 
firma restaurantului a stâr
nit o oarecare mirare: Cum 
vine asta „restaurantul 
sportivilor" 7 Până acum 
cel pufin, nu s’a auzit de 
așa ceva. N'a existat nici 
un restaurant al moașelor, 
al măcelarilor, al bunici
lor sau al mai știu cui. 
Și-apoi picturile. Se potri
vesc tot atât de bine în 
cârciumă cum s’ar potrivi 
niște scene de vânătoare 
intr'o farmacie, sau niște 
reclamede parfumuri intr’o 
prăvălie de umbrele. Si nu 
e chestiunea numai de at
mosferă. Vânătoarei nu i 
s’ar aduce nici un preju-

mulare pentru statele de plată, s< 
realizează o economie luuarl de 
3 1000 jei la formulare, j,re* uni»
și de 2j.000 jei salarii.e funcționa
rilor tare acum sunt utilizate In 
posturi productive.

Pentru a ee evita multe nerel 
șjulc de curând a f it introdus tis-- 
temei de pontai cu aparat ceasor
nic r

Pentru efectuarea acestor pregă. 
tiri In vederea muncii planificate* 
au fost necesare unele pregătiri, la 
care IU funcționari administrativi au 
depu 350 ora voluntara de muncă.

MUNTEAN Gli. coreap. voi.

recțiunea Inspectoratului A. F. 
S. M. - Arad.

Astfel, muncitorul agricol 
Jurj Aron pentru că s'a evi
dențiat în campania însăinân- 
țărilor de toamnă, a fost pre- 
mi r <_u suma de 1.000 lei. 
I >. asemenea a iost premiat și 
muncitorul agricol Modola 
Petru dela această le mă.

mii

luntri...
diciu moral, dacă intr'o 
farmacie ar fi atârnate 
opere de artă inspirate din 
cinegetică. Aici insă e 
vorba de o degradare a 
numelui de sportiv prin 
asocierea lui cu un local 
— in care mai mult se bea, 
decât se mănâncă — și 
prin definifie, n are nimic 
comun cu sportivitatea.

Asocierea aceasta de nu
me și bizara pictură mu
rală poate fi totuși con
siderată ca un capriciu al 
patronului sportman și 
„snob". Dar faptul că, 
respectabilul cârciumar, 
mai mult decât mai pufin 
exploatator, este fundaș la 
„Jiul", al cui capriciu 
poate fi considerat 7 De
sigur numai al acelora 
care in combaterea vede
tismului adoptă politica 
strufului, chiar și atunci, 
când acești „ași ai balo
nului" prin pozifia lor so
cială constitue o gravă 
disonanță intr'o echipă 
muncitorească. Putem spu
ne chiar o stimulare a spi
ritului de vedetă.

In sfârșit, dacă „Restau
rantul sportivilor" n are 
nimic comun cu sportivii, 
nici patronul nare nimic 
cu sportul. Și dacă incă 
are, pe viitor... soluția e 
unică. m.i m.

Minerii din Lupeni 
lucrează acum ușor și 

cu inai mult spor
(Urmare din p*g. ,1-a)

— Sunt mult mai puternice 
cele vechi, putându-se astfel de
bita mai mult cărbune din abataj. 

Pot transporta cărbune in 
sus, sau in jos, se înscriu în 
curbe, la dreapta sau la stânga cu 
multă ușurință, pe când cele 
vechi, pot ti montate doar în li
nie dreaptă.

— Lanțul e mai robust decât 
la cele vechi, Iar bulgării mari 
pot fi transportați mai bine cu 
crațerele sovietice decât cu cele 
întrebuin[ate până acum.

Datorită acestor mari calități, 
craferele importate din URSS. 
sunt de un mare ajutor în mun
ca minerilor din Valea-Jiului de
oarece prin utilizarea lor, au po
sibilitatea de a munci mult mai 
ușor și cu spor.

In urma constatării acestor ca
lități, un mare număr de grupe 
din mina Lupeni, au cerut meca 
nizarea abatajelor lor cu cra|ere 
importate din Uniunea Sovietică.

N. Gârboveanu,
coresp voi.

„ZORI NOI** 
primește mică și 
mare publicitate.

Clubul polisportiv „Minerul" desfășoară

bogată activitate sportivăo

(Urmare dm pag. Ij)

devenise un mare centru industrial,' 
având o po|-ul^ție de 320 000 de 
locuitori. I.iavenenea orășelele Oo 
mei, Vi.*b»k Orșa, M/ghilev și 
licb uisk au devenit centre ir.dus 
tiialc importante.

Agricultura republicii a feti mo- 
deruizata fain iute -du crea p. s-crâ 
larga a tr.cl-arjer cotnb inilor șl 
a nuuierua-.' macini ag.icjle cire 
împreuna cu creșterea și organizarea 
colhozurilor și sovhozurilor, au Sl- 
tui duce la o masiva q/orire a 
recoltelor, astfel ca in 1<MO, supra 
fata semanata cu grâu sa fi fost 
de cinci ori mai mar* cea de car 
toii de doua ori mai mare și cea 
cu plante industriale de 2 5 ori mai 
mare.

Sub regimul sovietic, Bielorusia a 
cuno-eul o mare înflorire pe terenul 
culturii sale naționale. Analfabetis
mul a fost complet lichidat. In 1'41' 
republica avea 26 de institute su
perioare de educație, 41 de institute 
de cercetări științifice. Numărul În
vățătorilor și profesorilor se ridica 
la 60.000. KepubLa. care In tim
pul regimului țarist nu avusese ui 
ciun teatru propriu, a ajuns să 
albe in ajunul războiului, 23 de 
teatre, printre care un Teatru de 
Operă șl Balet. |.casc menea, un. 
conservator de muzică, un muzeu 
de pictura, un studio cincm rtogra- 
fie și zeci de așezăminte de cui. 
tură.

Republica Bielorusă a fost prin
tre primele r<publici Sovietice co
tropite in 1041 de către hoardele 
naziste. Estf de necrezut ceeace su 
pu ut comite barbarii fasciști ger. 
mani pe plmântul Bielorusiei. Ban- 
uițiî hi leii,ti au exterminat aprozi 
maiiv 2 mi i ine locuitori din orașe 
și sate și iu distrus jumftate din 
avuția națională a republi ii arun
când in aer și distrug..nd t* ate sta 
țiu'iilc de energie distrugând și1 * 
pradând fabricile, jefuind c Ihozui Uc

SECȚLX DE ȘAH a or
ganizat un campionat de calificare, 
la care tineretul participă în nu
măr îmbucurător. După califica
re vor începe campionatele locale 
și distiictuale de șah.

La sfârșitul lunei Decembrie a 
fost redeschis patinoarul clubului,

Sportivi i d inU.R.S.S. și R.P.R. 
și-au exprimat sentimentele 
de adâncă prietenie sportivă

Telegramele Comitetului pentru Cultura Fizică și Sport 
din U, R. S. S. și Organizației Sportului Popular
BUCUREȘTI 4 (Rador). 

Cu ocazia Anului Nou, Co
mitetul pentru Cultura Fizică 
și Sport din IJRSS. a trimis 
Organizației Sportului Pcpu- 
Iar, următoarea telegramă:

„In numele milioanelor 
de sportivi din Uniunea 
Sovietică, vă felicit de 
Anul Nou. Doresc spor- 
tivi'or din RPR. succese 
noui și inalte realizări 
sportive.

Să se întărească prie
tenia noastră sportivă." 

VJRSAXOV,
din Comitetul pentru Cultura 
Fizică și Sport din URSS, 
Cu ocazia Anului Nou, 

Organizația Sportului Popular 

ele. Minsk G >me|, Vi eo-k, Por 
loțk și Orșa au fuat prefăcu! la 
rulat. Când la J Iulie l'>44 Armata 
Sovietică a in at In Mir.sk capitala 
Bielorusiei era de nerccunoocul —• 
pa că un uriaș plug ar fl t renă 
peste intrig orașul pi fâsand , ase 
ți străzi intr’un imens câmp, da 
ruine.

Mia-k ul de astizi este un oraș 
al contrastelor: alături de urmei- 
razbs>u ut se prt veaea șanti rele 
reconstrucției. Numeroase clădiri mo. 
numentale ți blocuri dc apartam nte 
au iost ridicate din nou. in a * laf 
timp s’a refăcut ți puterea i idus 
triată a Minsk ului. Un număr de 1*6 
de mari întreprinderi industriale, 
dintre care o uzina de mașini u- 
nclte, o f.b ică de aparate de ra- 
_ii și o mare fab i_ă de țesatu.i 
de lâna simt in piiua funcriune. 
txasemenea o n< uă f rbridf Ce b4 
ciclctc și una de automobili au 
intrat in producție. ** •

la sfârșitul razb nulul nu mai ra 
măsesera in întreaga Bit torusie de 
cât vreo 2u de fabrici. In muntenLul 
ne fafă sunt sule de fab i I și 
uziue pe punctul de a fi re
date funcțiunii pentru ca Repi b ira 
sa atinga din o u nivelul produc - 
țicr antebelic, când produc a 7°'s 
uln Întreaga cantitate de hani fj 
bricata in U.R5.S., un sfert aia 
cantitatea de chibrituri și 30 la .:u 
din acea de placaj. La sfârșitul p i 
mulul plan cincinal pzstbilir pro
ducția industrial*, a Bieloruși* i \a 
depăși cu 16 la sută nivelul dina 
Inie de razb jiu

Economia națională se va in.be 
gafi cu nuuiie înwsdțiuui de apro
ximativ 7 miliarde ruble notei ta 
dustrii vor fi Înființate, bunastari a 
maieria’ă și culturala a masscl r va 
li cu mult ridicată. In cursul auu. 
lui 1647 au fost refăcute in intre rime 
colhozurile șl sovhozuril- iar la 
cu sul anului 104S au f st rehcnU 
aproximativ 340 000 de 1 zcuin'e ru
rale.

renovat și dotat cu un difuzor, 
iar după procurarea materialului 
necesar va fi introdus hockei pe 
ghiață

Bogata activitate desfășurată 
în cadrul clubului polisportiv , M>- 
nenil' , trebue să fie un îi demn 
pentru toate grupările sportive 
din județul no tru

Cu prilejul Anului Nau

a trimis următoarea telegramă 
de felicitare Comiterului p-n- 
tru Cultura Fizică șt Sport 
de pe lângă Președinția Con
siliului de Miniștri al LhxSS.

„Cu ocazia începerii nou
lui an de activitate 1 > <9, 
Organizația Sportului Po
pular vă adresează in nu
mele sportivilor din R pu
blica Populară Rom ino, 
cele mai calde felicitări. 
Transmitem sportivilor dtn 
URSS. urări frățești de 
noui victorii în grandioasa 
opera de construire a co
munismului, de apărare a 
păcii, libertății și indepen
denței popoarelor din in
treaga lume."
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In timp ce statele din zona dolarului se sbat 
în greutăți economice tot mal mari

T «UE DEMOCRAȚIEI POPULARE
înr eg st > rzâ continue suci ese în domeniul economic

producției ungare în cel

Arnrta democrat greacă a f cut p-si mari 
pe caien transformării s ie întu armată 
regulaiă populară și revouționara

Ordinul d*» zi d t de Cim n- 
damentul General | / rmc tei 
Democr te Grecești cu prilt-jul 

Ănulu Nou
d- treilea an

BUDAPESTA. 4 (Rador). — I» 
vel de al treilea an al pianului

i nai. pro ucția mineră ni indus 
triali a Ungariei va Întrece cu 37

I s.ita pe a ea din perioada 1947- 
1948; industria grea va întrece cu 
93,2 la sută, pr oduc ia anltb lică, 
iar industria producătoare de bu ■ 
r.u i de consuni o va întrece cu

In 1949, Programul economic 
al Poiumei prevede

0 impi rtanta ere stern
a prnduciifi mă’furiior d* tara nanswm (

VARȘOVIA, 4 (Rador). — Luând 
cuvântul in ședința Parlamentului poJ 
lo-ez. minis'ru! Corner ului ți ?1 In- 
dustiiei a «cui o *x^unerc 1, .e 
gă ura cu programul economic al 
i ju ie pe anul 1949 El a aratat 
că in anul acesta fab icile naționa 
iizate vor produce cca. 0 milioane 
metri textile de lână. 130 pnilijane*

tilc de bumbac, in plus față do 
anul .1948.

Realizările economiei 
Slovace

BRATISLAVA. 4 (Rador). — Or
ga ul Partidului Comunist Slovac, 
rezumă intr’un articol publicat de 
A. ul Nou. rca.iza.ile economi i slo. 
v.u e in cadrul planului b enal.

Principalele realizări sunt urmă-» 
toarele: industria grea a Slovaci' i 
a progresat foarte mult; jgricultura 
sa a progresat deasemenea, data-

al planului cincinal
13 la sută. <

Suma cea mai importantă din tnJ 
vestițiile pentru agricultură este a- 
locată in vederea sporirii st cucilor 
de mașini agricole. I casemema, au 
fost alocate sume importante In ve. 
derea lucrărilor dc iriga ii și a u. 
tilizăiii pe scară mare a Îngrășă
mintelor ariitllale.

Printre cele mai importante pro
bleme economice care vor fi rezol- 
> i e in Polonia In anul 1949. Csle
р. oblema ap ovizioiiă.ii cu ne ii
с. s p au f-st a ule inaii inves. 
tiții in domeniul creșterii și s lec 
ționării vitelor. In afară de aceasLo, ( 
p.cțun.e la numeroase articole de 
mare consum — f.jiă zahăr, ule
iu i, -țesături de lână etc. — vor 
fi apreciabil reduse.

rită mecanizării ți raționalizării I 
muicilor agricole; situa ia alimen
tară a populafiei s’a Îmbunătățit 
mult; venitul național a spoift cu 
ap oximaiiv oO la sută în cuis.4. 
planului bienal, iar productivitatea , 
muncii este cu aproximativ 27 la 
sută mai mare d_-cât ia perioada 
antebelică. ,

Proasta situație
a comerțului exte

rior al Angliei
LONDRA, 4 (Rador). — Situa ia 

eomerțului exterior al Angli I este 
caracterizată de ziarul Times ca 
fiind una „ precară’’, Ziarul arată 
că situația cea mai proastă c.te a 
ba 'a iței economice cu Stat le din 
Europa Occidentală, subliniind In a- 
celaț timp că această situație nu 
depinde cituț de puțin de englezi ci 
de interesele monopolișlilor ameri. 
câni.

Greva muncitorilor londonezi
din transporturi amen nța să se 
extindă în întreaga Aigh*

LONDRA 4 (Rador)- — 
După cum declară redactorul 
economic ai ziarului Daily 
Wotker, greva muncitorilor 
londonezi din transporturi, pen
ii u obținerea unui spor de 
salariu, care a paralizat trans» 
pornirile de pasageri la 1 la» 
nuaric, s'ar putea extinde la

Muncitorimea ungară
III j I 1 I

sprijină lupta minerilor 
francezi

GRECIA LIBERA 4 (Rador) — 
Agen|ia Ellas P ev» transmite or- 
ainul de oi al Comandam* a ului < >e- 
neral al arma ei democrate grecești 
dat cu prilejul Anului N u

I u; a ce face un bilanț al p e 
deiilor d< oameni și mat' rial de 
lăib i, ruferi e da armata m-marho- 
fascista. ordinul de ei arata că In 
anul 1948 peste 20 000 t ne I s’au .- 
lătu at armatei democrate iar popu
lația din regiuni e e!ib rate cum și 
cele o upa e, a aprovi tonal ,u mai) 
can itați de aii nen e armata demo
crată ți i-a adua aervidi Ins mnate 
in lupta sa.

Armata democrata a făcut pași 
ma i pe calea transformării a le In- 
tr’o anuală regn ală p rpulara și re-

8 Ianuarie în întreaga țară.
Conducătorii de autobuze 

și vatmanii din dilcrite regiuni 
ale Marii Britanii amenința 
deasemenea să intre în grevă 
Sâmbătă după amiază, dacă 
revendicările lor nu vot fi sa
tisfăcute.

voluftonară.
Lup e <■ grele dela Gramm-• si 

Vitzr ca ți ce.e a le lupte | u ta’e ia. 
1918 de f >rțe e armate demo-rate in 
Suriul loricei. in T<- aia, Rumeia ți 
Pcloponcz in Mase „nia C pi ală ți 
Orientală, arata sup*-ic,ii alea rn ral*

■ | II I a a ar nalei democrate 
greo ș i

Stăpânirea americana a cl ejiull za
darnic sute de mili ane dolari a u- 
tilizat pe cei mai buni generali ai 
săi pentru a ni ini i armata demo
crată dar ea nu ți-a putut jnnge 
scopul pentru că armata jemxrutl 
este sprijinită de întreg p-poru>
■ en i\a m .-arh - ai»ciț ilor în 
anal 1948 a eșuat comp'ect. Aceasta
i > s i u o mar> v ct r e a i-map 1 
democrate, o gar ntîe p ntru victoria 
sa finală pentru e|ib-rar a Circii.

fn Inchec e ordinul de zi t une ș 
„Viteji luptători ai armatei de

mocrate!
Cu prilejul Anului N u vă f li-* 

sităm pentru succesele voastre și 
vă chemam la luptă pentru n i suc- 
ce-r ți victorii pe nul 1949 Gă
siți pe dușmani, nu-i lăsări ni 1 o 
alipi de răgaz. La ora-*- exe.u'afi pr* 

trădătorii poporu ui care ra să sân- 
ge'e fraților lor.

înainte pentru Înfrângerea dușma
nului. pentru <-libe->ra Patri i de 
eotropl orii anglo-ame i.ani ți da 

trădătorii mocarho-fasriști
Să înălțăm rus pe acropo e seacl 

independenței nati nale. steagul de
mocrației popu'are' ' ați la o p;.rtl 
totul pentru victorie «

| Comandamen ul gerera! al armatei 
, democrate grecești

Integ a Italiei 
in ,Botul
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Situația deficitara a iccnomiei 
sud» frica.

LONDRA 4 (Rador) — Ziaul 
The Financial Timus, arată că defi 
citul comerțului exteri r al Africii 
de Sud cu țările din z na dolarului 
a atins în primele 9 luni ale anu 
lui 1948 cifra record de 134 mili 
oane lire sterline. Toate procedeele

Citiți
In fiecare t'
„Zori Noi"

u ilizale de guvern țrentru accperirea 
aces'.ui grav deficit n’au isbutit săi 
re u a decît intr’o măsură cu totul 
neînsemnată. Este demn de remar
cat că deficitul lunar de Cca. 15 mi
li -a ie li e sterline nu poale fi aco
perit nici jumătate prin cifra produc
ției de aur a Uniunii Sud Africane.

Un alt simptom al situației eco
nomice deficitare a Africii de Sud, 1 
este faptul că rezerva de aur a- I 
Uniunii Sud Africane a înregistrat 
în luna Decembrie 1948 o scădere de 
preț de 23 la sută ce.ace repre 
zintă, după afirmația guvernatorului 
băncii Uniunii Sud Africane, un fe
nomen deosebit de îngrijorător a că
rui urmare nu poate fi decît in. 
flația.

iXea-rjio și Ajri'.in.s .o.ie . ■ c r șeni, Str. Gh. Gheorghiu- ej Nr. 65.
I tarul la rioj.-.iiv lu' C'« ’ui ' G:i. G.ieorghiu-Dej Nr. 59. — Abonamente individuale lunar lei 100. Colective (muncitori, (aram și ir ei

Taxa poștală plătită în numerar eoni, aprob. Dir. Gen. P. T. 1. Nr. 451/262,45

BUDAPESTA 4 <Rador> 
Ziarul „Szabad Nep" scrie 
că în toată Ungaria continuă 
colectarea de ajutoare pentru 
minerii francezi.

Intr'un viitor apropiat, Con» 
siliul Sindicatelor din Ungaria

ȘTIRI SCURTE
ROMA. 4 (Rador). — Incidente 

s’au produs Luni în Apulia u'.de 
greva genera ă a fost proclamată. La 
Minervino poliția a atacat ț»e ma* 
nifestanți. La Ruvo di Puglia, ca
mera de muncă a hotărît o grevă 
a rru.icitorilor ag ko'i pentru a 
protesta Împotriva insuficienței aju
tor u ui pentru șomeuri. 

va trimite minerilor francezi 
sumele colec ate. Totodată 
Consiliul Sindicatelor ungare 
a hotărît să găzduiască în 
Ungaria, pe timp de trei luni 
200 copii aparținând minerilor 
francezi.

NANK1NO, 4 (Rador). — Forțele 
populare de eliberare strâng din ce 
in ce mai puternic cleștele in jurul 
Tientsinuiui ocupând poziții de a- 
tac în apropierea localității Yaag- 
Liu-Cing la 30 km. de Tientsin. 
* Aeroporturile din jurul orașu- 
ui sunt sub tirul artileriei armate.or 
populare.

Ch edentai"
ROMA 3 (Rador). — Carlo Sen. 

erzzi corespondentul din Washing
ton al ziaru ui GLOSO anunță 4 la 
cursul tra'ativeEr pentru . Iirgima 
Umunii Oc.idcntale” care au 1 c In
tre guvernul Statei r Unite și re
prezentanții statelor parii ipante la 
pac.ul dela Bruxelles, s’a hotărît 
că Italia „va intra In B’ cui Medi 
teranian care va complecta BloaU 
Occidental”.

In 1 pătură cu formarea Bl cuU 
Medi eranian. un grup de experți 
milita i americani va vizita în cu- 
rînd Italia, Grecia, Turcia, Egi- tuk 
și Arabia Siuiită (oentru a xamin» 
în special prcblsmele p-ivitoare la 
bazele maritime și aeriene care vor 
fi folosite în viitor de (orele armate 
americane pe lângă b z le care te 
află pe poziții e americane din Tri- 
politania și Maree.
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