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întrecerile socialiste-factor de 
baza în îndeplinirea cu succes 

a Planului Economic

Nu este otn al muncii din ju
dețul nestru, cu d agoste față de 
clasa muncitoare, dornic de a-și 
făuri mai curând un viitor lumi
nos și de a scurta drumul spre 
societatea fără exploatarea omu
lui de către om, care să nu fi 
primit cu entuziasm Planul Eco
nomic de Stat pe anul 1949.

Oamenii muncii din minele de 
căi buni ale Văii J'ului, din uzi
nele siderurgice din 1 lunedoara șl 
Călan, dela minele de aur din 
Munții Apuseni din uzinele pre
lucrătoare, din Industria forestieră 
etc, au studiat cu atenție Planul, 
1 au desbjtut in ședințele organi
zațiilor de Partid și sindicale și au 
poinit la muncă pentru îndepli
nirea șl depășirea lui.

Hotărîrea fermă a muncitori
mii județului nostru de a depăși 
prevederile Planului, este reflectata 
de întrecerile socialiste care cu
prind masse tot mai largi de mun
citori, dc rodul muncii lor în cad
rul acestor întreceri

Încă din 7 Ianuarie, 71 de 
grupe din minele Văii Jiului au 
pornit la întreceri socialiste pentru 
împlinirea Planului, numărul ctes- 
când necontenit In aceste între- 
c< ri marca parte a grupelor depă
șesc normele cu peste 40 la sută, 
iar unele dintre ele — acelea ale 
lui Andrica Ludovic, Bredea Ni- 
colae, Balinț loan, din Aninoasa, 
— depășesc normele cu peste 300 
la sută.

Oțelarii dela I. S, S. Hune
doara. muncesc 
pentru depășirea lozincii lor : „3 
șarje în 24 de ore, oțel de cali- 
tațe". Și iată că numai în de
curs de două săptămâni dela 
începutul anului, oțelarii hunedo- 
reni au anunțat: 3,2 șarje în 24 
de ore, oțel de calitate. Alături 
de oțelari, laminatorii dela I. S, 
S. Hunedoara depun eforturi tot 
mai mari, pentru a depăși Planul 
cu 10 la sută — angajament luat 
în cadrul întrecerilor la care au 
chemat pe laminatorii din întreaga 
țară.

La uzinele „Victoria’ — Ca- 
lan, deși furnaliștii produc fontă 
sură, a cărei fabricare e mai a- 
nevoioasă decât a fontei albe, 
în ziua de 9 Ianuarie s'a ajuns 
la o depășire de 16 la sută a

planului, iar turnătorii realizează 
depășiri de norme neatinse 
plită acum în această uz>nâ.

In minele de aur din Munții 
Apuseni, fa uzinele metalurgice 
din Cugir, la atelierele C. L. R. 
Simeria, numeroși 
muncii se intri c 
pentru a depăși Planul. La Baru. 
Mare, muncitorii exploatărilor fo. 
resticre, care în trecut 
ploatați până la sânge 
stăpâni al pădurilor, se 
cum in muncă pentru 
Planului-

Așa au primit mum itorii jude
țului nostru, primul Plan E.cono- 
noinic de Stat al Republicii Po
pulare Române.

Djr realizările lor de până a- 
cum, nu sunt și nu trebue să fie 
decât un început.

Proletari dm toate tarile uniti-uă

oameni ui 
în tnimcă

Sâmbâiă, 15 Ianuariepagini 4 lei

cu multă râvnă

i

erau ex- 
de foștii 
întrec a- 
depășirea

Continuare în pag. 4-a

Consiliile Populare, reprezintă forma cea mai 
democratică de guvernare a țării

c
în

Expunerea tov. Teohari Georgescu, secretar al 
și ministru al Afacerilor Interne, făcu ă 

Marii Adunări Naționale
itUCl RIZȘTI, 13 (Rad.i) ■ In 

$ dința de cri a Marți Adunări Na
ționale, tov, Teohari (jeurucacu, se
cretar al C.C. al PM.lt și iniriislru 
al A facerii» »r Interne, a făcut cxț 'J. 
nerra aMipra C md iilor Populare.

Luotănd pentru îndeplinirea lozincii

0 jiifjo pe sihiiîli oțel de calilale“
dela I. S. S. Hunedoara au ob* 
frumoase succese Io munca

oțelarii
(inul

schimb, otel de căli
și mărirea producti
vii 20 la sulă, fată 

aceasta 
uzi-

C. al P. M. R. 
ședința

„O șarjă de 
ta'e” precum 
vi.ăji muncii 
de media anului 1943 
este lozinca sub care oțelarii
nelor 1SS Hunedoara au pornit l:i 
muncă de întrecere cu oțelarii din 
întreaga țară pentru îndeplinirea și 
depășiri a Planului economic.

3.2 șarjn în 24 o h

Pentru a și îndeplini și depăși an
gajamentul luat, oțelarii dela Hu
nedoara au pornit la muncă cu un 
clan sporit. întrecerile au 
întâi între 
schimburi și intre ochire S’a s u- 
diat amănunțit fiecare operație pen' 
tru elaboraiea șarjelor, stab'lindu- 
se timpul mediu de lucru la fiecare. 
Pregătirea cuptorului pentru încărca, 
re, care înain'e se făcea în 45 mi
nute. acum se face numai în 'O. 
minute, timpul de încărcare a fosți 
redus dela 2 ore și jumătate la 2 
ore. timpul de topire a fost micșo
rat dela circa 4 ore Ja 2 15 ore,- 
iar pentru descărcarea oțelului to
pit din cuptor e necesar acum numai 
20 minute.

Astfel, oțelarii dela JSS Hunedoara 
au ajuns să dea 3,2 șarje în timp

de 24 ore, depășind angajamentul 
care prevede 3 șarțe in 24 ore.

Oțel de cai tate
Ala.uri de o șarjă , - vhimb 

zinca oțelarilor este și „oțel de 
Gli

Continuare în pag. 2 a

începuțt
muncitori, apei între

Un film despre viață și dragoste

„BALADA SIBERIEI**

!o-
ca.
K

-punând intre albie urmat ani :
Con i iile Populai- o'gacil lo

cale al - pocii de stat ins amnă o 
adâncă tran-f rmare structurala, tn- 
eainuă un pas înainte spe i a m i 

înaltă firma a d< moi raiii-, guver
narea Malului de către massde largi 
populare. încă tn Ib nativ 1U1S, 
Cougn- u Partidului Mumii ii sc Ro 
mân f rța poli i a c nducalo.r a 
dcrnociațlr i popu'are fixa ca sar
cină principală: crearea crgatielor 
locale ale puterii de stat, cai si ia 
locul învechitelor organe administra*, 
tive.

In raportul politic al C. C. al 
Partidului, Iov Glt. Ghi-orghiu-Dcj 
spunea:

„In trecut, sub regimurile ca; ita- 
listo-moșierești, un adevărat rid chi
nezesc se ridica intre cclațcan și a' 
para’ul de Stat, o unealtă a <La el ;r 
expțoa "'oare. Acum, sub regimul de 
democrație populară, zidul arestai 
este surpat. Vom avea organe locale 
ale puterii de Stat, legate prin mii

mă**.»-. .- .înzaloar iu

trac I im irih r din tara 
prin lupta sa. < asa 

fruntea evl r ce mun 
puterea de Stat din 

r ev | loataloare, a ț-r -

ultimii ani „Balada
so- 
Si-

a-Pâriev — autorul
— a căutat să înfă- 
din aspectele cele mat

La cinematografele Petroșenilor 
rulează unul din marile filme 
vieticc din 
beriei”.

Regizorul 
cestui film 
țișeze unul
însemnate a'.e vieții oamenilor so
vietici după războiu.

Eroul filmului, un pianist de ta. 
lent, și-a rănit mâinile în război. 
Văzând că nu mai e în stare să 
cânte la pian, îl pătrunde o cli
pă desnădejdea. Dar omul sovietic 
nu poate fi niciodată înfrânt, nici 
desnădăjduit. Nici eroul filmului nu 
se Iasă înfrânt de desnădejde. El 
î i găsește o nouă cale in viață, de
venind compozitor și încă un com
pozitor de maie valoare

In viața acestui om sovietic, un 
Ioc însemnat îl ocupă dragostea lu>

adevărată.
cântece frumoase, imagini' 

pline de lumină și vioiciune 
filmul „Balada Siberiei” o

pentru o tânără cântăreață. Dragos
tea aceasta, plină de toată curățenia, 
de toată adâncimea sufletelor tinere 
și dornice de viață, de viața cea 
plină și

Multe 
colorate 
fac din
capodoperă de frumusețe artistică.

Tovarăși, „Balada Siberiei” e 
un film care ne dă voință de 
viață, putere de 
manii. Un film 
și ne încântă, 
cântecele lui. cu 
ge ca un fluviu prin Imagini

Să-1 vedem, tovarăși, renlru 
a ne îmbogăți mintea și sufle
tul, pentru a respira adânc din 
aerul sănătos al vieții sovietice.

B. V.

a înfrânge duș 
care ne învațăl 

ne farmecă cu 
viata care m.-r-

Având instalațiile asigurate contra înghețului 
Muncitorii uzinei electrice din Vulcan 
pot face fată cu succes producții dc 
energie electrică necesară exploatări- 

din Valea-Jiuluilor carbonifere
In iarna anului 1046, bazinul de 

apă al uzinei electrice din Vulcan 
înghețând complect, a cauzat avarii 
la o serie de instalații, stagnând 
producția de energie electrică cât 
și producția de căi buni a exploa-» 
țărilor din Valea țiului, ale căror» 
instalații erau puse în funcțiune de 
energia electrică produsă de această 
uzină.

Cu mult înainte de producerea a- 
cestui mare neajuns, muncitorii uzi
nei e'ectrice au cerut Direcției de 
pe atunci a soc, „Petroșani” sa ia 
măsuri pentru pievenizea înghețu 
lui, înșă cererea lor a rămas fără 
rezultat.

Pentru a evita repetarea acestui 
neajuns în toamna trecută, muncitorii 
uzinelor au pornit la muncă p'nlru 
prevenirea înghețului. Cu sprijinul 
org. de Partid și sub conducerea' 
tehnicianului Smolvk Laurențiti. a 
fost construită o conductă groasă de 
300 mm. și lungă de 300 metri, 
care conduce apa caldă del.i con
densatorul turbinei Nr 5 la bazinul 
de apă de lângă stația de pompare.

Făcându-se legătura între conducta 
de apă caldă și o instalație specială, 
a fost înlăturat complect pericolul 
înghețului Ia b izinul de apă.

Tuburile de fier pentru construi 
rea conduc ei au fost puse Ia dispo
ziție de Direcțiunea Minelor, iar 
ven.ilile. robinetele, pre Jin și alte, 
multe anexe ale conductei, au fost 
confecționate din fier vechi. O mare 
parte din lucrările necesare cons-

truirii conductei au fost efectuate 
prin muncă voluntară

In felul acesta muncitorii și t h- 
nicicnii Uzi .ei electrice din Vul
can. au asi'u-at c ndi'fi optime func 
ționării uzinei chiar în timpul c J 
mai geros, asigurând totodată buna 
funcționare a exploatărilor minere 
din Valea Jiului, pe care le alimen
tează cu energie electrică. '

dt Ir de
fața I >r pentru a pe cart o
depun**. (

« Ciuiana un r attfel dt r^an< .lc 
puicii) I i ale in < liană Mrag»r a la 
opera de conducere a tr burii r sta
tului a rnasMl-zr p.-puljre La va 
însemna crearea unei adevărate șc 11 
la u e v.,r f v-amv-iii dt - at
de tip ii u eșițî din r.indurîlt po
porului.

Iu urma
noas’.ia land 
muncitoare în 
cesc a smuls 
mâinile clasei
făcut v*'iiirif a’ele mlll a*r de pro
ducție industriali în propri lalea 
oa’uiui p ipula- și a tr«<ut la c >ns 
truirca s >cialismului chestiunea cm 
du ciii și administrării burii- r ub 
ștcșli cateta o Ins nu. . ate drw . 
biii Acee-ta «. țir«tftmr se pune cu 
atât mai a lu it cu cat* înc» 5nd 
de'a 1 Ianuarie, oamenii muncii din 
țara noastră au pornii cu avânt la 
lupta pentru îndeplinirea și supra- 
împlinirca Planului de Stat.

In continuare tov. Teohari Geor- 
gescu a arătat rolul aparatului de 
Stat în opera de trecere s»xe so
cietatea socialistă în tara noastrâ- 

Rtgimul n.stru de democrație po 
pulară este o formă a diclaturî' pro
letariatului FI înde» 1 rește cu suc
ces funcțiunile dictaturii pr detaria 
tuîui. adicl funcțiunile dc lichida e 
a pozi iilor economi e ale claselor 
eAploataîoare, de înăbușire a încer
cări’or dc restaurare a vechi orân
duiri. de antrenare a manșelor de 
oameni ai muncii în opera de cons

'• trăire a socialismului <ub c ‘n.'u- 
’cerea prnle arianului.

S alul, nu este altceva decât ma 
I șina de reprimare a unei clase de 
l cftțre alta Spre deosebire insă de 

(Continuare in pag. IV-aj •I

Satul Maleia are acum școală primară
Salul Maleia — sat sără- 

căcios — este așezat pe cul
mea unui deal. Căsuțele mici 
și răzlețe de aici, îți reflectă 
sărăcia și greutățile pe care 
țăranii muncitori din acest 
cătun le-au îndurat ani și ani 
de-a rândul.

Local de primărie, sau școa
lă, nici vorbă să se fi făcut 
în timpul regimurilor ciocoești. 
Copiii țăranilor muncitori se 
chinuiau să învețe carte, într'o 
casă particulară, mică întune
coasă și plină de umezeală.

S'au scurs mulți ani de 
atunci. Satul Maleia are acum 
o școală frumoasă și încăpă
toare. Punând umăr la umăr 
au ridicat-o prin muncă vo
luntară. Au început lucrul

în primăvara anului trecut, la 
îndemnul org. de bază P.M.R. 
iar în luna Decembrie, au te.r» 
minat-o. Membrii de Partid 
au stat tot timpul în fruntea 
acțiunilor, îndemnând țăranii 
la muncă. Acum copiii lor ca
pătă învățătură într'o școală 
sănătoasă.

S'au mai făcui și altele în 
acest sat. Drumul care taie 
satul în două, a fost nivelat 
tot prin muncă voluntară.

La o ședință a organizației 
de bază, sătenii din Maleia 
au luat inițiativa să constru
iască prin muncă voluntară un 
grajd comunal.

Realizările sătenilor din Ma
leia dovedesc voința lor dârză 
de a scăpa de mizerie și în
tuneric.
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Să muncim mai cu spor pentru 
pregătirea campaniei însămânțărilor 

de primăvară

Ind.umati de Partid 

Țărănimea muncitoare din plasa 
Pui, pr.n muncă voluntară, con- 

tribue la înflorirea satelor ei

Pentru primăvară, iu județul nostru 
a mai ramas de însămânțat o supra
față de 05.403 ha.. întindere de pă
mânt cu mult îmi mici decât 
suprafețele care rămâneau de < bl. 
cc-iu în primăverile anilor trecuți.

Această suprafață nu numai că 
trebue însămânțată în Întregime dar 
ea trebuie să fie realizată l.i timp 
și în cele mai b ure e ndițiuni. De 
felul cum țărănimea muncitoare Iși 
va face datoria, ascultând sfaturile 
organelor tehnice ți îndrumările per
manente a'e Partidului, va depinde 
realizarea planului și obținerea li
nei recolte îmbelșugate în anul ce 
vine.

Fiecare p'ugar muncitor trebuie 
să-și pregătească din timp uneltele 
agricole, să prepare sămân’a si să 
gunoiască încă de acum ogorul. Co 
misiile Comunale pentru însămân- 
țări trebue să procedeze de îndată 
la repartizarea planurilor de cul
tură, pentru ca fiecare plugar să.șl 
cunoască suprafața ce o arc de în
sămânțat.

In acest sc p Comisia Județeană 
pentru însămânțări și C misiile de 
pllși trebue să controleze p te
ren acțiuni'e în reprinse de Comisiile 
comunale, aceasta pentru a se e nta

H. <D. FKIMU
EDITURA C. G. M. I

de BARBU LAZARESCU

In lucrarea „I. C. Frlmu", a- 
părută de curând în Editura C. 
G. M„ Barbu Lăzăreanu. contu
rează în lumina evenimentelor 
dela sfârșitul secolului trecut și 
și primele două decade ale sec. 
al XX-lea, figura unuia dintre 
cei mai aprigi luptători ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, — 
I. O. Frimu —

Autorul, face o analiză amă
nunțită a faptelor care au dat po
sibilitatea mișcării muncitorești 
din țara noastră să ia ființă și 
să arate rolul de frunte pe care 
f.a jucat I. C. Frimu, vreme de 
25 ani.

Guvernele burghezo-moșierești 
urmăreau oprimarea masselor de 
muncitori și țărani și menținerea 
lor într,o stare materială și cul
turală cât mai neagră, folosindu- 
se în acest scop de elemente 
corupte, vândute guvernelor bur
gheze, cari urmăreau să creeze 
desbinarea muncitorilor și auto
dizolvarea partidului socialist 
prin fuzionarea cu partidul libe
ral.

Poșta satelor
BARBU GAVRIL, Lunca 

Cernii — Despre cele trimise- 
ziarul nostru s'a ocupat în coloa
nele sale.

Trimiteți știri cu alte realizări 
din localitate și le vom publica,

greșeli'e comi-e în cadrul campanii i 
invămânțarLor de toamnă cănii Go
nii.ia Județeană a f st nevoită sa 
ia măsu i de îndreptare pripite, care 
au dus In unele căznii la desnr- 
gan zarea muncii

Planul de cultură fixat pentru ju- 
șlețul nostru tr< tine îndeplinit. Or
ganizațiilor de Partid le revine sar
cina de a îndruma țărănimea in un 
citeare, pentru a-și pieghti cin timp

Cum a încercat să 
resele celor
moșier Moise

In ura lor turbată împotriva 
țărănimii muncitoare și a în
tregului popor muncitor, foștii 
moșieri și chiaburimea satelor 
s'au dedat în campania colec- 

, țărilor de cereale, cât și în 
campania însămânțărilor de 
toamnă la diferite acte de 
sabotaj.

Unul din sabotorii campa- 
niei însămânțărilor de toamnă 
— și dușman al regimului

ce

In fața tuturor uneltirilor, din 
afară și din interior, I. C. Frimu 
a luat totdeanna o poziție dârză, 
muncind intens pentru unificarea 
forțelor clasei muncitoare în sin
dicate.

Prin editarea lucrării lui Barbu 
Lăzăreanu, Editura C. G. M. 
face cunoscută oamenilor muncii 
din țara noastră, figura celui ce 
a pus ’ bazele primelor sindicate 
la noi.

Oțelarii dela I. S. S. Hunedoara au 
obținui frumoase succese ti manca

(Urmare din pag. I-a)

litale”. Și nici dela această condi
ție nu s’au dat înapoi. .Tehnicienii! 
uzinelor au analizat amănunțit ce 
procente de carbon, de feromangan,- 
siliciu, fosfor, etc., trebue să con
țină oțelul topit de ei, pentru a-i a- 
sigura o calilale superioară.

Cu privire la aceasta s’a precizat’ 
că procentul de mangan să nu fie 
sub 0.30 la sută, cel de sulf și 
iosfor peste 0 06 la sută, iar pro. 
centul de carb’-n șă fie corespunză
tor scopului pentru care urmează să 
fie fabricat oțelul.

Deasemenea. oțelarii muncesc cu 
multă sârguință pentruca rebuturile 
de analiză să fie reduse la 0 17 
la sută, cele de turnare la 0 83, la 
sută, îar cele de fabricate la 0.50 
la sută — procente mult mai iniei 
decât cele admise. *

La oțelăria Siemens Martin dela 
1SS Hunedoara, cuptorul nr. 2 încă 
de mai multe zile trebuia să fie 
oprit pentru reconstrucție, iar cup

uneltc-'e ți sămânță nc-c, sara in â- 
mânțărilor, Deasemenea organizați 
Hor de baza de pe lingă ferm le 
de Sial și Stațiunea de mașini și 
tractoare din Oraștie au sarcină de 
a mobiliza muncitorii agiicoli din 
aceste se ti are socialiste in vederea 
îndepliniri și di pășii ii planului fi
xat, a cai ui reușită c ntr bue la rea 
lizarea și de( ășnea P anul: i eco
nomic de stal.

lovească în inte- 
muncesc, fostul

Moraru din Simeria 

nostru — este fostul moșier. 
Moise Moraru din Simeria, 
proprietar a 50 ha. pământ, 
situat în mai multe localități- 
In satul Bârcea-Mare exploa
tatorul stăpânește 27 ha., 
pământ, suprafață (a care a 
fosi impus în toamna trecută 
să o însămânțeze cu grâu.

Dar pentru a lovi în inte
resele celor ce muncesc, Mo
raru a îrsimânțat pământul 
cu grâu mucegăit, netratat cu 
soluția necesară și fără pu
tere de germinație. Comisia 
Comunală pentru însămânțări 
și șeful de tarla din sectorul 
respectiv, n'au fost destul de 
vigilenți pentru a zădărnici 
fapta lui mârșavă

Ticăloșia a fost descoperită 
abia acum, când grâul intro
dus în pământ, nu a mai ră
sărit. Organizația de bază din 
Bârcea-Mare a îndrumat Co- 

I misia Comunală la fața locu
lui, care constatând cele de 

' mai sus a trimis pe exploa
tatorul Moise Moraru în fața 
justiției poporului pentru a=și 
primi pedeapsa meritată.

torul nr. 3, în curs de construire, 
urma să fie în curând pus în func
țiune.

Pentru a nu opri amândouă ctp- 
toarele deodată, oțelarii care lucrea
ză la cuptorul nr. 2 și-au ]uat an
gajamentul de a-1 menține în func.- 
țlune până la terminarea cuptorului, 
nr. 3. iar muncitorii care r.cons- 
truesc acest cuptor și-au intensificat 
eforturile pentru a-1 reda funcțio
nării într’un timp cât mai scurt.

Dar oțelarii dela Hunedoara nu se 
mulțumesc numai cu atât. Cu expe
riența succeselor obținute până acum,- 
prin analizarea și mai adâncă a 
procesului de fabricație, reduceri și 
mai mari a timpului de lucru, prin 
acordarea unei a.enții și mai mari 
compoziției chimice a oțelului, o- 
țelarii dela ISS Hunedoara vor ob
ține succese și mai mari în înde
plinirea și depășirea Planului Eco- 
mic.

C H. P.

lndnnna<a de org de rs'asă P. 
MII. și cu sprijinul cfic.iv . i < r- 
ganc-lor adiiiinistialn ■ 1 jfale. țără
nimea munciți ate din pla-a Pui 
desf iș a a fr-jim as. acțiuni tfe inun 
că voluntara in f dosul < bșlisc al 
satelor el.

Astfel. In satul Fidc-ii prin mun. 
ca voluntara s'a construit o noul 
școala primara Deasemenea, In sa
tele Fizejli și Poroț s’au ridicat 
noui Jocaluii pentru școțili prima
re In comuna Prii s'a construit 
cu Cuncur ut Prefecturii |udețului — 
un dispensar medical și o sala cul
turală.

700 de îndrumători ai Județenei 
Frontului P ug irilor din Valea Jiului 

duc muncă de lămurire în 
rândurile țărănimei muncitoare

In vederea campaniei însă
mânțărilor de primăvară Ju
dețeană Frontului Plugarilor 
din Valea-Jiului, îndrumată de 
Partid, a organizat în aceast ă 
regiune un corp de îndrumă - 
tori, format din 700 țăran 
muncitori, membri ai orguii- 
zațtei Frontului Plugarilor.

îndrumătorii duc în rându
rile țărănimii muncitoare, o 
intensă muncă de îndrumare

Elevii școalei elementare din Băița, au 
chemat la întrecere pe colegii lor 

din Brad si Gura. Barza
Dintr'o lăudabilă inițiativă. ele

vii cl. VH.a a Școalei Elcmcn- 
j tare din Băița, — urmând exem- 
i piui părinților lor angrenați în în

treceri în fabrici și pe ogoare — 
au adresat un apel, chemând la 

1 întrecere în învățătură colegii lor 
I din Brad și Gurabarza.

Fapt cât se poate de pozitiv — 
' dovedind atitudinea nouă față de 

învățătură — această întrecere 
are totuși slăbiciunile ei, isvorîte 

I din lipsa de experiență. Astfel, 
I elevii au lăsat perfectarea ei pe 
1 seama autorităților școlare locale, 

deși important era tocmai felul în 
care ei însuși înțeleg s'o organi- 

« zeze, să vină cu propuneri, să 
stabilească criterii, sarcina con
ducerii școlilor rămânânâ stimu

Direcțiun a P.T.T. a luat măsuri pentru 
modernizarea oficiilor poștale din 

întreaga țară
BUCUREȘTI, 11 <Rador>

I Spre a veni în ajutorul tutu- 
I ror oamenilor muncii și al pă- 
| țurilor țărănești printr'un ser- 
, viciu poștal rapid și sigur și 
| pentru a asigura acestei im

portante funcții sociale, con
diții de desvollare cât mai 
bune, Direcțiunea Generală 
PTT din Ministerul Comuni
cațiilor a luat măsuri pentru 
mod mizarea oficiilor poștale 
din întteaga țară.

Astfel, în noua campanie 
de lucru s'a început refacerea

Toi prin muncă voluntail în co
muna Pi ir s s’a c islruit o ’adlia 
mau tai, ca adu; si și .la pi. 
mara din sat și pr.maria. In afară 
de anse reaJza i s’au mai f cui 
il| arapi ațr -aje la toate șio ije gri
mare din p asa Pui

A-urn se lucrează intens la intro
ducerea lumjnei el ctr>ce iu sat-Le 
din p’a-ă Comuna Pui a fost ile.<- 
trificală Deasemenea urimază c« 
zde'e acestea sa se termine lucrările 
de e'ectrifkare și in c mum Pân 
Bărbat.

I. RADULLSCU coresp. v-t.

pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în vederea însă- 
mânțârilor de primăvară.

Pentru ridicarea nivelului 
cultural al țărănimii munci
toare, Județeană Frontului 
Plugarilor a mai organizat 36 
echipe artisrice formate din 
țărani muncitori români și 
maghiari.

larea acestor întreceri, îndruma
rea atentă și controlarea lor.

O altă scădere constă în fap
tul că, întrecerile nu se extind 
decât asupra a trei materii — 
aritmetică, geografie și limba rusă. 
Va trebui ca — fără a fi super
ficială — această bătălie a în
trecerilor să se dea pe un front 
cât mai larg, cuprizând toate ma
teriile care se predau în școală.

Desăvârșind acest promițător 
și frumos început — care va tre
bui să fie un exemplu și pentru 
celelalte școli din județ — elevii 
școalei elementare din Băița și 
colegii lor cu care sunt în între
ceri, vor obține rezultate și mai 
frumoase în munca lor.

și renovarea a numeroase ofi- 
uii PI T din mediul rural și 
urban, modemizându-se sălile 
de ghișee și acces pentru pu
blic, odată cu amenajarea în
căperilor de lucru pentru per
sonal.

SCÂNTEIA



ZORI NO! 3

DIN .câmpul muncii ExpUHEPEa ÎOV. TEOI^I GEOPflBSCU
Prin construirea unui dispozitiv special

Muncitorul CZIBULA IOSIF, dela Atelierele Gen* 
trale Petru$eni, repară și folosește din nou I 
burghiile spirale rupte, care înainte er*u | 

aruncate la fier vechi
ta A e'liTiCe Ceuliak Petri șenl. 

■jude se constiue c și se rqvară o 
mare parte din mațini'e unelti le 
si instala|iile necesare extranei ii 
cărbunelui din exploata le ca i> - 
ailere a Văii Jiului se lntribuîii- 

'tează o Ins liniară cantitate de bu- 
gltie spirale pen iu 
Jclor.

Până acum iâ:va 
rupte eiau aruncate 
ți înlocuite cu altele naiul Pentru

Pentru Îndeplinirea șl

gauritut mua-

llmp bir ghiile 
la fir v.c

i

Muncitorii exploatărilor forestiere din Baru
Mare au pornit la muncă pe 
bază de întreceri socialiste

Întrece i'e socialiste in v.derea în
deplinirii P anului Economic, cuprind, 
pe zi ce trece masse din ce in ce 
mai largi de muncitori din t ate 
sectoare e de producție.

Astfel, muncitorii exploatărilor fo- 
resiieie din Ilarii Mare, după ce 
în cadrul unii șe iințe au analizit 
Planul economic al întreprinderii lor 
au trecui la mumă p-entru îndeplinii 
ria și depășii ea lui.

Imă din primele zile de anului ' 
1949, au fost organizate întreceri' 
individuale, intre eclr pe, precum și 
Intre diferite sectoare de muncă ale 
exploatării. Totodată s’a acordat o 
mare atenție faptului ca fiecare mun 
citor să fie întreb dnțat la bei 1 d<X 
muncă cel mai pitrivit p ntruca 
randmaentul muncii lui să fie cât 
mai mare. Dcaseinenea. muncitorii 
exploatărilor forestiere din l'aru . 
Mare au luat măsuri in vederea îm
bunătățirii calității matei talului 1 m- 
nos. produs, p.ntruca în felul acesta

Noui înlesniri acordate 
întreprinderilor de Stat] 
pentru plata impozitelor

BUCUREȘTI, 12 (Rador). — In- 
treprindeiie de Stat de orice cate
gorie pot face plata impozitelor da
torate Statului la impozitul pe cifra 
de afaceri. imp?zitul pe salarii, im
pozitul pentru prestași de servicii, 
executări de lucrări și transporturi 
și impozitul pe spectacole, la Se
diile Băncii R P.R.. Banca de S at, 
prin vira-ca sumele r de pl ită dila 
conturile lor de virament, la con
turile de trezorerie specială deschi
se pe na'ura de impozite ne nu
mele fiecărei administrații finan
ciare..

întreprinderile industriale de Stat 
din provincie vor efectua plata im
pozitelor prin virarea sumelcr la 
conturile de trezorerie ale adminis
trației financiare respective deschi
se la sucursalele Băncii, astfel :

T. 4 M.F. cont impozit cifra afa-v 
ceri, adminis'rația financiară .. (res
pectivă)

T. 5 M.F. cont impozit specta
col. adminis rația financiară., (respea 
divă).

T. 6 M.F. cont impozit salarii.

a f.i c economic de burghie ■ I 
laie t iv (a bula luslf, mun Hor la , 
seu aria Atelieiel r a construit un 
disțxizl iv sp.cial iu ajutorul catuia i 
se frizează și se (oi miaza o noua I 
floare b trghii'or lupte pul.nd ast
fel sa 11' intri buințate din nou.

Prin c >ns ruina a itui disp>zitlv, 
toi Czibula losif a adus o ins.ni- 1 
nată ic mumie A e ierilor Centrale 
Pi troșani

a) In caz de b ah constat, tă de 
medici la o vechime a ariguraților
de cel pu i t un an in campu muncii 
sau in aceiași întreprindere de cel 
puțin trei luni, un ajutor binese 
ega' cu 75 la sulă din câștigul b ut 
rapor at la ziib efective de I ca
pacitate dc muncă.

b) In caz de accident sau boală 
profesională in baza certificalulul 
medical, indiferent de v cliimea In 
întreprindere. un ajut r egal cu 75 
la sută din câșlinil actual, până 
la consolidarea leziunii -au până la 
obținerea dreptului de pensie.

Art. 2. — Ajutoarele bănești îi 
caz de boală și accid nt se vor cal
cula după câștigul mediu al nsi- 
guraților pe ultimele trei luni și se 
vor achita la aceiași dată la care 
asigura u' are dreptul să-și primească 
salariul.

Art 3. — Asiguratele cu o ve
chime neîntreruptă de cel puțin trei 
luni in aceiași întreprindere au 
drepriil! in caz dc maternitate la un 
ajutor bănesc, p? t’ t timpul cen 
cediului. egal cu salariul lunar.

Di asemenea asiguratele au drep
tul la un ajutor de rufărie nece. 
sară cifrf u>ui egal cu un ajttțcr (sa
lariu) lunar precum și la un a- 
futor de alăptare pe o durată de 
nouă luni, ega] cu 59 la sută din 
salariul mediu calculat re ultimele 
trei luni.

Art. 4. — Asigurații cu o vechi
me în câmpul muncii de c 1 puțin 
doi ani șl in aceiași întreprindere de 

| cel puțin trei luni, au dreptul In 
| caz de deces al unui membru de 

fami ie. Ia un ajutor de înmormân 
i;i sumă globală dc lei 4 000.

La decesul asiguratului care în
deplinește condițiile de vechime a- 
rălate mai sus se va plăti un a- 
jutor de înmormânta: e în suma glo 
ba'ă de lei 4 000 membrilor de fa
milie sau acelora care au suportat 
cheltuelile de înmormântare.

Ar 5. — Asigurații care nu sunt' 
membrii sindicatelor profesionale vor 
primi ajutoare bănești egale cu 50 
la sută din quantumul stabilit mai 
sus pentru membri sindicalizați.

POP EUGEN coresp voi.

depășirea Planului Economic

ră ob ină un succis cât mai ira e 
in impinirea șl depășii ea Pianului 

L. POPESCU. coresp.. voi.

Cum ie vor plăti ajutoarele 
a$igurati!or până la 
stabilirea noilor forme 
de salarizare

BUCI REȘTI. 12 (Rador). — 
Mo ioiul Oficial Nr. 9 din 12 Ia
nuarie 1040 publică următoarea de
cizie a Confederația Generale a 
Muncii:

Nci, pri'șed n ele Confederații 1 Gc 
nera'c a Muncii din Republica Po
pulară Română, având In vedere dis 
pozițiunilc art. 13. 14. 15 și 34 din 
Legea Nr. 10. p.ub i ată in Mcn. 
Of. Nr. 1 din 1 Ianuarie 1949. de
cidem :

Ari. 1. — Până la stabilirea noui- 
lor forme de salarizare, organele a- 
sigurărilor sociale vor plăti asigu- 
raților cu începere dela 1 I nuaric 
1919: 

adminis rația financiară .. respe. tivi).
T. 7 M.F. cont impezit servicii, 

lucrări, transporturi administrația 
financiară .. (respectivă).

Prin urmare întreprinderile de Ștab 
pentru a-și achita sume'e datorate 
Statului din impozitezi specificate 
mai sus. nu mai sunt obligate să 
se deplaseze la unită ile de parce, 
pere pentru a efectua plata cu nu
merar cfccriv. plata putându-sc face 
prin viramente în cond'țiunilc ară
tate.

Pentru sume'e plătite de între
prinderile de S at. prin virament h 
conturile de trezorerie pe feluri de 
verituri, mai este necesar să se pre
tindă emilerca de către unitățile fis 
ca'e a urci chi anțe oficiale.

Dovada plă ii impozitelor și be
neficiilor o consiilue extrasul zii. 
nic de cont întocmit de sediul cen
tral al Băncii, pentru întreprinderile 
din Capi'a'ă. sau carnetele de cont 
pentru întreprinderile din țară, in 
care sume'e plătite prin virament 
apar la debit.

(Ui mare din pag. l-a) 
burghezia ipocrită care refuză să 
recunoască că s'atul ia| italist În
seamnă dic a ura de clasă a burglie. 
zici in interesul egoist al unui 
pumn de iXploaialoii noi, statul 
celor ce muncesc venim sa s urnm 
deschis Dictatura proletariatului iu 
inieiesul ma(oiila. ri covâișitiare a 
poporului in in eresul de 4 inț arii* 1* 
lo'a'c și d-lunii e al ,'ie Ruinei ;i 
rușii..rasei exploatări a omului de 
către om in interesul făurir i fc. 
ricini (renlru tei <e muncesc da, 
dicatuia proletariatului imprtriva 
moșierilor și cap aliștilor iare tria
da vesc pe spina ea oamenii r nrun 
cîi iau unei esc p'anuri mă ave Ini- 
pa'riva mumii pa ni e a pto ului 
nostru care complotează din urr bră 
ini|oiiiva Republicii Populare care 
trădează Patria și pnpoiul. punân 
du-si In slujba imfvialiș il r dl ș- 
niatil ai l<l» rtăți' r i iude endenț i 
noastre I

Tov. ministru Teohari G rgescu 
a arătat c mi i iun le c mstriirii nou
lui aparal de S at in (ira n asfră, 
evidențiind că:

..Vechiul aparat de Stat cr> it du 
regimul briri'hezo-moșiercsc a fost 
un monstru s instrument de asuprire 
a poporu'ui român și a naliornlitl-- 

| ților con' ui'oare Cele mai timide 
icrinți p’j.uhre se t-b<au de f.ra> 

ii alea ;u care mașinăria ruilitara 
birocratică a fostelor clase tUt â- 
nituare și exe uta uusi.nia dc aiină 
a exploatărilor.

Burghezia și mo-ierimia româna a 
folo i din plin aț aralul de ''lat 
pentru a îmia in sânge p munci
torii și țăranii care creau o viață 
mai bună.

In anul 1907 pe vn mea rase ahi 
(ăraneș i la 13 I r.nbrie 1918 
in 1929 la l.upeiii In 1913 li ui- 
vița arma'a. politia, justiția, adnii- 
nis'ralia au jucat rolul de călău al 
pxjfiOrului

Ap<'i tov. ministru Tcolnii v*j<-or 
(■e-c.i a voi bit despre transformarea 
revolu'ionară a (arii noastre evi
dențiind că : atât în armată tn or
ganele de a'iărire a ii cirlril r p »- 
pulare și a nrdir.it democrații i In 
jus i'ie Iii ața:, tul c nducât r al e- 
conomiri fii aparatul f scai șa.md. 
arest proies transformator este în 
p'ină di-sfâșuiare

A ălând iă aparatul de 5ta' t e- 
bue să devină un instrument puter
nic ^e lupă a piperului muncitor 
tov ministru Tmluri O'orgescu a 
spus In continuare;

Sociali mul se construcție de către 
tna- e'e largi mun it a e Deci sar 
cina principală care s a astăzi în 
fața aparatului de *vlat c n-tl. In 
a-șl spori puternic l< gâturile iu mi- 
ssele

A-aralul de Stat burghez1 m șfe- 
re-c. prin spiritul ‘ău străin de p,- 
porul muncitor, tlatea drasupra ma 
sselor și ura împotriva lor. fiind les> 
părtit de e'e prinlr'o barieră de 
retrecul Aparatul dc Stat In Re. 
pub'i a Poț u'ară nu p«oate și ru 
tribue să stea deasupra ma-s I r. 
pentru că sa se confunde cu Intere-' 
se'e p-vpoiu'ui mnmitor El trebue

1 fi-- strâns legat cu masgele. pun. 
tru iă inlr’adevar să cuprindă mi
lioanele dc oameni ai muncii dl i 
tara noastră și «ă devină un instru
ment puterrd al dictaturii pr. leta- 
r'a'ir ui un miji c puternic In lupta 
pentru construirea socialismului

In a.-ist se p Partidul Muncit r- 
re»c R ;mân și guvernul au Irotărit -a 
propună crefarea instituțiilor noi, 
Consi'iile Populare, ca organe lo 
cale ale puterii de Stat, cu o struc> 
fură consecvent democratică, menite 
să asigure participarea largă a ma- 
sselor populare la opera de con În
cerc a S'alului. menite să transpună 
In viată un principiu de bază al 
Cons iluiiei ni a<tre

Tov minis ru Teohari Gcoreescu 
a arătat că consiliile populare sunt 
organe direct re-re/cnlative ale ma 
sselor largi muncitoare și că ele 
reprezintă forma cea mai dem >' 
era i.ă de guvernare a tării Clin s- 
cuță în L-toria poporului roinăn

Si'b iniind că dela c< a mai mică 
uniate administrativă și până sus 
la autoritatea centrală toate orga
nele consi'uie instrumente le pu
terii de Sat, tiv Teohari Geor- 
gescu a arătat că: astfel fiind, nu 
exis ă nici o deosebire structurală 
Intre organele supreme și cele 1 >- 
ca'e ale pu crii de S'at

Conduceri a cxerci at i de cmsil ile 
populare se îmbină armonios cu des- 
voltarea la maximum a Inițiative 
lor locale și a participării la rdmi- 
nistrație a masselor muncitoare

Ministrul plenipotențiar și 
trimis special al Statului 
Esraet la București, a remis 

terhorile de acrad’tare
BUCUREȘTI. 12 (Rador). — 

Eri la orele 12 30 d. Reuvcn Ru
bin, ministrul pliniprtcnțiar și t i- 
mis extraordinar al S atului Isr <1 
a remis scrisorile de acreditare d 
Prof Dr. C. I. Parlion. președin
tele P ezidiului Marii Adunări Na
ționale, de față li nd prof Petre

Spre d«- ii-birc dc ientralisiuul b - 
tocru ic caic este forțat impus du 
sus bj/at pe constrângere centra
lismul duri c arie este viu dinamic, 
inicn.eiat [< c n-tl nța din ce ia 
ce mai liJi ata a nuli anei, r de ui- 
rniT.i fi inund1 Sulxirdoiiaiia e- 
larlina a c >n-ilulor populare fața 
dc cor, i iile pjpu|a'i- superi arc șl 
fa a de organe e su; renii- dc S ut, 
este de esență demoiraticâ. •

P.oci.ul dc ’ege a-upra c-<nsî)i lor 
pofulaic conjintind ao st prinuplu 
dc baz,a ț.'io/i-aza t I udată ca 
se ii e de res zrt al Consiliilor 
po| u aic sunt s,-b >rd. nate in au laș 
timp .on-i'iului pipular respetiv și 
organu ui ierarli c superior ce re ort.

In timp ce p iraa sub >rd-mare ț>e 
lina orizon a a ț rin Consiliul P- 
pular local permite a e tine stamâ 
de (-articula ilApl< 1 ale subor 'o- 
naica ț-e Im.e vertii-ală prin orgl- 
r.ili- suieri'are de r< s rt asigură 
dep ina uniiate de sc p șl acțiune

Adminis ratra I cală aslf<l cum ■ 
ara'al in jruclul de lege de fața, 
se di-svoltă in m d planif'cat f e- 
<arc urlate administrativa fiind da 
toarc a-și întocmi un plan Ireal, 
In care si- va Încadra t- t ceea <-e 
constiluc gospodăria tnliu- lor ob
ștești ,

Aitivilatca cohsl iilr-r ț-.puțare și 
organcior Jor executive in -istemi 1 
proec u ui legii de fată e e fa- -ară 
pe bazi ptanuril-.r I rale cate Dc 
parte din pdnul di- Stat

Trecând la princip ile je orga
nizare a C n-i. ir. r Polare, tov. 
Teohari GeorgeuU a precizat:

In concluzie (rine prih de șr. 
gaut/arc a ccn-ilidcr propelare sunt 
urmâtoaiele :

a) panlcipîrea efectivă a ma- 
s-elor popu'aie la eonduierca tr bu 
rilor obștești;

b) — introdu cri a centralism‘tui 
democratic ca rrinc piu ,rg>niza- 
toric de brz_ă In Inul ; rine pl l-ri 
hirocratic burploz,

c) — îmbinarea ntf nală a ac
tivității unității r admi n- lative 1 - 
cale prin plinu i 1 ti e intre i'e, 
înăuntrul planului de Stal;

d) — t n-f rrma ea unltjtiL r ad
ministrativi I iah l:t r> t’e de i 1- 
țiativl pentru organ rana ți condu
ceri a ac-tivitiții ee n -mice peodu ă- 
toare de bunuri contribuind a-tfel 
la lupa pentru ridicarea nivel I b 
de trni și de cultura a poporului 
muncitor, la lupta pentru desfi n- 
țarea exploatării omului de către 
om.

încheind tov ministru Terhatb 
pe care le stăpânesc cu mlestrie 
Gctrg<-scu a sein :

Prin c n-iliiîc p pulare, mas ele 
largi muncit a'c capala put nța -ă 
învețe pi- lângă atâtea mesti-șu.'url 
și meș'eșușțul de b z i al a imin s* 
trației țar i Așa «c v r ridica i n 
mare număr de talente organizai - 
rice din rândurile 1 r. I

Scumpa nai Patrie Rcp. b i- 
ca Popu'a a Româna, va căpăta st- 
fel o bară de tra- c trainica de n - 
clintii Piperul nostru muncitor va 
deveni unit și invincibil, ficând po 
du-man să tremure de f ta statului 
nostru. Aparatul de Stat va d< ve i 
un uriaș mijloc de at-sgere a ma
sselor largi populari- la orera de 
cons'.ruire a socialismului’’

Cons anline-cu-lași Miltai’ Sado- 
veanu și Ic n Niculi. vi e e.edin.i ai 
Prezidiu ui Marii A iunărl Națio; a e.‘ 
Marin Florea lonescu secretar al 
Prezidiului Marii Adunări Na ia 
nale și tov. Ana Pauker min -trub 
Afacerilor Externe

nrdir.it
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înrăutățirea situației 
interne a Franței 

subliniată la deschiderea sesiuni, parla
mentare pe 1949

Mari divergențe în Adunarea 
Constituantă a Indiei

Partidele comunist, socialist și hindus, nu recunosc 
competenta actualei A dună i Const tuante, deoarece 
nu a fost aleasă de popor prin vot universal

PARÎS. 12 (Ridn). luni s’a 
de cliis Mlliii e i țe RM9 a P.ula- 
meniului I ?n iz Adunaiea Nați • 
na ă. Con* 11 ui R*\ ubl'cii ți Adu
narea Uniunii 1 lanceze vor in bai 
să-și aleagft pre edinții și să si rea 
leagă birourile și com siimile.

Sesiui.ea Adun i ii Naționale a f st 
de cili ă de <‘e u aiul con unist Mar
cel Cacliin. d lanul de vârstă In 
discur ul |C ci ■ l-a r stil, C chin 
a sub i i a că itna ia internă a Io ani 
(ei s’a înrăutății dat ni'ă fa; Iu.' 
lui că tr.idit'l'e (arii de r zislentă 
au L st abandonate El a ili-cla’ at că 
majorarea continuă a prețurilor și 
raracterul neslabii al fi acului fran
cez, sunt greulftțl'e principale, la 
care s’au adăugat seimurile alar
mante răspândite de clicile ce sui t 

Politica internă și externă schi
țată de Truman în mesajul adresat 
Congresului, provoacă îngrijorare 

în Statele UnUe
MOSCOVA 12 (R d r). — zia

rul Trud publică sub semnătura 1 i 
Leonov un articol intitulat ..Un pro
gram ca e corespunde interisilcr mo
nopolurilor’’.

In acest arliccl Leonov insistă a- 
sup a programului prerie torrl al 
partidului demoi rat din Statele U 
nite. In cursul campaniei clcctorrl." 
— scrie el — fruntașii democrati șl 
în primul rând candidatul I r la 
președinție, Tnnr.an, au împrumu’at 
pe alocuri lozinci electorale din pro
gramul par idului progresist și au 
promis mereu că vor reveni la po- 
ll'ica lui Roosevelt.

.nteo ic in mențin na Ist rid d< 
răzbi i.

Cacliin a sibliniat călii ițile de 
neprețuit și imporlan| i ui rduli (• 
fiiuico-sinieiic latilicnt in iiuim. 
Inii 1918.

Iu Inclieier1 Cu Ivii a sibhi'iat cu 
sa iifje ie <ă popu'iil [..mc z și a 
afirmat cu holăriie do in(a ,:e |aic. 
El ,i-a exprimat c mvingeiea că p - 
[>>iul francez va rămâne ciedinci si 
idea u'ui sau de ■ ba ale

Redacjia și Adminisfra|ia : Pelroșeni, Slr. Gh. Gheorghiu-(?ej Nr. 63.
Tiparul la lipografia „Jiul Cultural" Pelroșeni, Slr. Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 59. — Abonamente individuale lunar lei 100. Colective (muncitori, țărani și intelectuali) lunar lei 80
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După discursul lui C.clihi s’a 
trecui la alei erea președintelui A- 
dimării Naț ouăle Eduard II. mi t a 
fost reales președinte al Adunai ii 
Națioiae cu 271 von i. Marcel Ca- 
cliin a întrunit I 10 de voturi.

Președin e al Consiliului Republi
cii a fost reales Gaslcn Mondcivvile 
(Uniunea Rei ub i anilor de s ânga).

Tca e acestea — încheie Leonov 
arată că cercuiiie progresiste 

din S'.atele Unite pet rșor face dio 
sebirea între demagogia preelecto
rală a fruntașilor de partid și ac. 
(iunilc de fapt, care nu corespund 
nici dccum nevoilor vitale șl inte
reselor popomlui ameiiian

Divergențe în sânufl lagărului 
imperialirt

DL.Uil, 12 (Radx). Aluna ta ar i -Iu t i>i c jiiJ iui iau u ; ro- Iun cCr (salin . pi iiL. ■
< cjfisiilitaiila a Indiei a sL6p<ip'at \ uca( giavu div<i^cn(u. i u in țara tiMniai lu » i jjut
| a 1 I.) Mai d sculurca p < < clu. P inti< ] r b' inel u re au pr vo. 1 ar id an unit C n.p- 1 .NL i i <
hn ij< idi cons ii lipi Iuti 'un \ ii or < al iii >’i; eu e ia Al i:.ir< a < ’ n li- i.al Indian sp; îjuia i ic un aștt?
api'i! al, cu aproape arelașl ci mțru- luaiila . se af.'a iiriuaP ai ele : l amâ- con | v criță Jua ci Aziuijii Gen
ncre a Aduna i.1 C nsutuaiih* a u- nuna ludiei in cadrul Inij .r ulii liii - iluaiift i t j i ii ca st b ft^iinul
f arca lij-i•, atl\a va hiceț d seu- la ic. 'iu b i de S'at a Ir In i, u ui bilaiic in Ind'a Cr’u alic | a li de
ta.ei bii^uiu'ui ic anul 19-19 nu mu al lani, di s; ăpiib tea pe prin [xj i ii u Con >un'si, Sfkidst l

Sesiunea de <1 uă luni a Aduudrii tariîoi de | i.nanl in ewntiialii.il, .f 1 iiil'JUb * are s u a- b sc f ii da
Cuik iluaiik s'; i caiachiiz. t t rnd na i a. a iz i. 'i | a iiâiitu. ib r lor. r. p- uie.i al imul Je lii 1 in ; , pi a <1ldoua tundiii ; ■do[ la Ca la procc
iul du i a i lil ,ț r a aii cu lanu nț■ 1 n

1U[ i. in-jilt ițilnr nali .ritl dc a fi •,d Sfpurîlu 1 T. nu r ci n cj c in-
și ■ cliir b ii il r dus iiiate fă mărea\ IC|. e i'alc in M^amle ;d„.e -d r. r t 111 a ai' ua i 1 A ! m i G nstr u-
că pu'uica !)ui|Lțhezo-ino^ivrt a^ca și1 cule al c „duituii civl.” ale p .. ante, dc a c < nu a f „ a r. ta dc
amânarea hotâriiilor asuj r.i a ilor pu'a u î. or pțin V ol unive rsal.

Imper ia'ișth engezi amenință dm ce în ce mai 
mult Statul Israel

BEVRUTII. 12 (Rad r) — /ia- 
rele libar.cze anunță că marina mi. 
litară engleză din Maica Meditcrai <|> 
a primit ordin să se concentreze la 
Malta ‘I Cipru, in vederea insti
tuirii unei blocade maritime a S a- 
(ului Israel.

Din Cairo se anunță că trupcle- 
biitanice din regiunea Canalului de 
Suez au fost puse pe picior de 
răiboiu.

Din Aininan se anunță că englezii 
au rechiziționat în Tiansiordani.i 
toate ni|oace'e de transport, fo- 
losindu-le pentru nevoile trupdor 
engleze.

I.egiun. a Arabi caic era c nslde- 
rată înainte ca fiind si b cyniandj 
Tian-iordaniei, se afla sub coman
damentul suprem englez. Stiazi|e . ii] 
Capi'ala Tian-icrdaniii suri pli’ o 
de soldați și (^.țni eng.ezi

Sc anunță că pe aeicdromul Ma. 
ffrac, l uat pc teritoriul Tramior- 
daniei, sosesc zilnic numeroase a- 
Uoane de transport ie tipul ,,1’ou- 
glas ”, tare transportă arm m nt ți 
echipament pentru t.upele engleze.

NEW-yORK, 12(Rador). 
Eban, reprezentantul Statului 
Israel la O. N, II., a pre

Întrecerile socialiste-factor de 
bază în îndeplinirea cu succes 

a Planului Economic

zentat Consiliului de Securi
tate o plângere împotriva 
„atitudinii amenințătoare adop
tată de Anglia față de Statul 
Israel”.

Moțiunea arată că sosii ea 
trupelor engleze la Akaba, 
poate fi interpretată ca având 
drept scop să amenințe Sfatul 
Israel. Eban a acuzat Anglia 
că încearcă să creeze o criză 
artificială chiar în ajunul ne
gocierilor dintre Israel și Eg'pt

Chiar primele zile ale sesiunii 
noului congres, precum și mesa- 
giul președintelui Truman. au pro 
dus desamăgire în opinia pi blică 
americană — arată Lei nov.

Cercurile progresiste din Stat Ie 
Unite sunt îngrijorate atât de poli
tica internă cât și de cea externă 
schițate în rr.esagiul Iui Truman. 
Această politică se deosebi ște mult 
de promisiunile electorale ale frun
tașilor parlidului democrat.

Prin negocieri secrete

Puterile occidentale urmăresc 
răpirea unor regiuni din 

teritoriul german
BERLIN. 11 (Radcr) — Agenția' 

A.D.N. comunică:
Ș irea apărută în ziarul ..Indus

trie Kurier” potrivit căreia recen
tele r.egocieii secrete dintre rerrp- 
zentantii Stateler Unițe, Angliei O- 
landei și Germaniei Occidentale, cu 
privire la cedaiea unei regiuni d n 
Germania. O'andei, a provocat ne- 
liniș ea și indignarea populației ci l 
regiuni.e de frontieră.

Nimeni nu crede desmintiiile ne- 
convingă'oare dale de guvernul din 
Vestfalia. Populația se așteaptă la

ROMA, 12 <Rador> Zia
rul ^Republicat publică o ști
re din Washington, arătând 
că Hoffman, administratorul 
»planului Marshall», a pre
zentat Departamentului de 
Stat un raport în care acuză 
guvernul francez că își însu
șește materiile prime și diferi
tele mărfuri și alimente alo-

orice, mai ales după diktalul cu 
plivire la Ruhr. Cercurile politice 
consideră că „rectificările” dela 
frontiera Germano-Olandeză sunt a 
dovadă a faptului că cunoscutelo 
„recomandări” dela Londra cuprind 
articole secrete cu privire la răpirea 
unor regiuni de pe teritoriul ger
man de către puteri e occidentale.

Citiți în fiecare zi
„Zori Noi“ 

cate zonei de ocupație fran
ceze din Germania prin »pla
nul Marshall*.

Raportul lui Hoffman a- 
rată că de aici înainfe admi
nistrația »planului Marshall* 
va acționa în conformitate cu 
nouile directive, prevăzând a- 
cordarea ^ajutorului* pentru 
zona de ocupație franceză din 
Germania, prin intermediul 
autorităților germane, fără a 
ținea seama de administrația 
franceză.

BRUXELLES, 12<Rador>. 
In decursul negocierilor co
merciale ce au loc la Londra 
între Anglia și Belgia s'au ivit 
divergențe serioase.

Ziarul LE SCIA arată că 
Anglia cere Belgiei să-i livre
ze 720.COO tone de oțel, adică 
mai mult decât în cursul anu
lui 1948.
Anglia refuză însă să cumpere 
dm Belgia textile, produse far
maceutice și chimice, produ.-e 

I agricole și viticole, de care 
. Belgia condiționează livrarea 
1 oțelului.

_____ (Urmare din pag._ l-a)______

In lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea Planului Economic, nici 
un muncitor nu trebue să fie în 
afara întrecerilor socialiste. In 
munca pe bază de întrecere, tre
bue să se pună accentul pe an
trenarea a cât mai mul(i munci
tori în rândurile fruntașilor în pro
ducție. Fruntașii în producție tre
bue să ajute pe cei rămași în ur
mă să-și ridice productivitatea 
muncii, să îmbunătățească calita
tea produselor lor.

In această muncă, organizațiile 
de Partid și sindicatele au un rol 
de seamă. Pentrucă așa cum ne 
învață tovarășul Stalin, întrece
rea este metoda de construire a 
socialismului pe baza activității 
maximale a oamenilor muncii,.. 
întrecerea este acea pârghie cu 
ajutorul căreia clasa muncitoare 
este chemată să răstoarne toată 
viața economică și culturală a ță
rii pe bazele socialismului... În
trecerea socialistă spune: unii 
luciează mai piosr, alții bine, alții 
mai bine, Ajunge-i din urmă pe 
cei mai buni pentru a obține a» 
vântul general.*

Urmând exemplul fruntașilor în 
producție, fiecare om al muncii 
trebue să fie pătruns de dorința 
de a îndeplini și depăși planul. 
Nu trebue să existe un muncitor, 
care să nu.și îndeplinească sar
cinile ce-i revin în cadrul Planu
lui Pentrucă, în felul acesta mun
citorimea județului nostru va ob
ține succese mari — alături de 
muncitorimea din întreaga țară — 
în lupta pentru depășirea Planu
lui Economic de Stat pe anul 
i949, făcând astfel un pas mare 
spre o viață mai bună spre so
cialism.

„ZORI NOI** 
primește mică și 
mare publicitate.

ewntiialii.il

