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In momentul di- față, dela un ca- 
la altul al țarii, la orașe ți 

la sate. noua instituția de Stat, de- 
mociatică popu'ară, Miliția, >e a- 
lll la [rostul sau.

Această schimbai» a fost primiți 
de către poporul muncitor cu en
tuziasm și cu un sentiment de mân
drie

Si vedem |* .scuit care este stil
au! aci stei schimbări.

Este c'ar ca in Statul nostru demo
cratic |x)|>ular tu care putem sp-ir- 
ține celor ce muncesc în frunte iu 
•lașa muncitoare, această putere nu 
poale .fi ,'xercitati prin mijlocirea 
unor organe vechi, [ieriinale, moș. 
teniie dea regimul burghezo.moșie
resc

Revoluția — ne învață l e- 
nin — nil trebue si fonstea 
In faptul că o nouă clasă va 
conduce, va cârmul cu ajutorul 
VECHIUl-UI aparat de Stit, ci 
In faptul că ea va sfărâma acest 
aparat și va conduce, va câr
mii! cu ajutorul unui NOU apa
rat”.

De această concepție s’au călău
zit Comitetul Central al Partidului 
uodru si Guvernul In înființarea Sfa
turilor Populare, nouile organe lo
cale ale puterii de Stat menite să a- 
slgure parlicimirea largă a manșe
lor popu'are la opera de conducere ' 
șl de gospodărire a Statului.

Acesle măsuri se cer desvoltate, 
complectate, prin transformarea druc 
lurală și a organelor rare au drept 
scop apărarea cuceririlor democra 
tice și a muncii pașnice a poporu
lui muncilor, asigurarea respectării 
legi'or Republicii Populare Române 
mențineiea ordinel publice pe terito
riului ei

Vechile organe de Stat, poliția 
si jandarmeria, creiate de regimul 
burghezo-inoșieresc p.ulru exercita
rea dictaturii de clasă a exploatato
rilor împotriva masselor muncitoare 
dela orașe și sate, au fost desfiin
țate.

Dlnlre toate inți'ufii'e burgliezo- 
moșie ești, poli ta și jandarmeria au 
fost din re ce c mai urîte de popo ui 
muncitor. Spiritul terorist și anti
popular pe care exploatatorii îl în
rădăcinaseră în aceste corpuri a dat

•> Articol de fond apărut în 
Scânteia No, 1335.

nației e la acel șir de bestialități 
șl nelegiuiri, de batai și siliîugiu- 
iri, dc barbarii și asasinate In ma- 
ssă. comise de polițiști ,i jandarmi, 
împotriva muncitorilor și țăranilor. 
lm|oliiva ppu ațlei naționalii Iților 
conlocuitoare. Aceste nionstiuozu iți 
au atins culmea in prea|ina ți în 
timpul i i-b oului țiitonnxian. când 
organe e de piliție și jandarnie ie 
luau la intrecvie in cruzime și bar- I 
barie cu Iriqx-e SS ți cu liesta- 
po-ul.

I.a -ale, [rostul du jandarmi era 
câinele de pază al

1 a orașe, poliția 
l>alrouilor, gata să 
mai mică mișcare

Statul burghezo-mc^ierese era un 
stat jandarmo-jio.iusl, care leprima 
sângeros cele mai elementare reven
dicări |x>pulari-, care slrajuiau cil 
credință privilegiile capitaliștii, r ți 
regimul lor de exploatare șl a-u. 
prire Caracterul tâlhăresc al regi, 
inului șl-a pus pecetea și asupra 
moravurilor ți practi ilor din apa
ratul de Stat Puse sa apore o pro
prietate- d' baud (ă prin jaf, politia 
ți jandarmeria erau la rândul lor

(<_onlinia,e in pog. 3-.)

moșierului 
era la ordinelc 
inti-rvină la ca 
în ’fah ică
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• •Angrenai in întreceri socialiste 
pentru depășirea Planului

Minerii din sectoarele V. ol minei Lupeni, I. 
al minei Irila $i III. al minei Aninoasa și-au 
îndeplinit programele de producție pe luna 
Ianuarie, dând acum cărbune în contul lunei

Februarie
N'au trecut decât 8 zile de 

când ziarul npstru a anunțat 
câ primele grupe din minele 
Văii Jiului, luptând cu îndâr
jire pentru o producție mai

Luptând p.-niru depășirea Planulu* sub lozinca 
„3 șarje în 24 de ore, otel de calitate** 

Ofelarii dela I. S. S. Hunedoara au 
realizat ptog amul de producție pe luna 

Ianuarie cu 4 zile înainte de termen
Prin telefon de’a trimisul nostru 

special:
După 20 zile de munci pe bază 

de întrec, ri s c aliste, în ziua de 27 
Ianuarie, oțelarii «lela I S.S. Hune
doara nu anunțat un nou succes; 
Planul de producție pe luna Ia
nuarie a fost îndeplinit cu 4 zile 
înainte de termen.

Începând din dimineața zil< 1 de 
2S Ianuarie, oțelarii hunedoreni nu 
început lupta pentru realizarea pla
nului de producț e al lunci Fcbiuarie

Realizarea cu 4 zile înainte de 
termen sarcinilor din prima lună 
de plan ponstitue încununarea unei 
lupte hotărîte penlru reducerea tim
pilor de elaborare a ;arjcl r. Suc-

întrunită în mari meetinguri
Muncitorimea mineră din Valea-Jiului 

salută crearea Consiliului de 
Asistență Economică Mutuală

Vestea creerii Consiliului 
de Asistentă Economică Mu
tuală a 
muncii din 
satisfacție.

Astfel, 
muncitorii 
minere a 
ca și muncitorii din întreg ju
delui, în cadrul unor mari 
meetinguri, au salutat cu en
tuziasm înființarea Consiliului 
prin care colaborarea econo
mică dintre UR5S și demo
crațiile populare au ajuns la 
o treaptă superioară, asigu
rând o și mai rapidă desvol- 
tare economică a țărilor par
ticipante, contribuind la întă
rirea lagărului păcii și demo
crației.

„Salutăm cu bucurie — spu
ne moțiunile muncitorilor mi
neri — constituirea Consiliu 
lui de Asistentă Economică

produs între oamenii 
Valea Jiului, o vie

en 
din

Văii

amiazădupă 
loale centrele 
Jiului, la lei

Mutuală, bazată pe politica 
de respect reciproc și egalitate 
de drepturi, care 
largă colaborare 
între II R.S.S. și 
crației populare,

Penlru noi cei < 
constituirea Consiliului de A- 
sisten(ă Economică Mutuală, 
constilue o îmbărbătare, ne 
umple de încredere în lupta 
penlru îndeplinirea Planului 
de Stat, pentru pace trainică, 
pentru democrație populară, 
pentru socialism.

Trăiască marea noastră prie- 
U.R.S S. for(a conducă- 
a Frontului Unic Socia- 
(ările surori cu demo- 
populară.

asigura o 
economica 

țările demo-

din R. P. R.

i

tenă 
toare 
list și 
cra(ie

Trăiască marele Slalin I
Trăiască lupta popoarelor pen
tru pace trainică și Socialism I

Trăiască P. M. R.l
Trăiască R. P. R.l

cesc grăitoare au obținut oțelarli 
dela cuptorul Nr. 4 care au redus 
(impui mediu d. • elaborare a șar- 
cuptorul Nr. 3 a căror medie este 
jclor la O.tl ore, uina'i Jc cei d.la 
de 6,50 orc, tac oțeti,ii dela cuptorul 
Nr. 3 au redus timpul med'ii de 
elaborare a șarjelor la 7 20 ore.

Dar oțclarii hunedoieni au reușit 
să reducă și mai mult durata dc 
elaborare a unor șar(e. Astfel, ei hi- 
pa primtopitorului Marișca Pet u a 
dat o șarjă de oțel în 4 10 ore, 
echipa iov Horvath Aladar a dat o 
șarjă în 4 50 ore, iar ceh pa prim 
lopitorului llca lean a dat o șarjă 
în 5 ore. Media timpului de elabo
rare a șarjelor însă pe întreaga o- 
țelăric a fr.x t reduș i la f> ore ț1 57 
minute.

In realizarea planului pe luna Ia
nuarie înainte dc termen, macaragiii 
dela încărcarea cuptoarelor au a- 
vut o contribuție însemnată. Ei 
și-au depășii angaiamen ul 'uat dc a 
încărca lin curl m în 1 oră și 30 
minute, reducând ți mai mult timpul 
de încărcare Ma ara.iii Fereau Si- 
niion. Roșu Simion, Munteanu Abeî 
și Xlunteanu Augustin, în mai 
rânduri au redus timpul de 
care a cuptoarelor la 40 45 
minute.

Dar oțelarii dela Hunedoara
vul și greutăți în îndeplinl-ea plaiu 
lui îna nle de termen. Au fost cazuii 
când șarjele erau întârziate cu 3 4 
ore din cauză că gropile pentru tur
nare nu erau pregălite din timp. 
Lipsa cochilelor deasemenea a stân
jenit mult munca oțelarilor.

Insă, jn urma organizării între
cerilor socialiste între muncitorii ca. 
re concurează la producția de o'cl, 
găurile pentru turnare sunt pregătite 
cu 1.30 ore înainte de turnarea șar
jei. iar turnătorii toarnă acum un 
număr suficient de cochilc pentru o. 
țelărie.

împlinirea cu 4 zile Înainte de 
termen a programului pe luna Ia
nuarie, a dat ttn finb ld In muncă 
și >nai mare oțelarilor hunedoreni, 
cari înlăturând greutățile în muncă, 
folosindu- și desvollând experiența 
câștigată in întrecerile de până a- 
cuni. vor puica să obțină noui suc
cese în muncă.

mare, au îndeplinit programul 
de producție pe luna Ianuarie 
și iată că acum minerit din 
Valea Jiului au obținut noui 
succese.

Mineri din sectorul 5 <llri- 
cam> al minți Lupeni, au în
deplinit programul de produc
ție pe luna Ianuarie pe între
gul sector, având realizat încă 
depe acum 13% din progra
mul de producție pe luna Feb 
ruarie. Minerii din sectorul 1 
al minei Petrila, deasemenea au 
realizat planul pe luna Ianuarie, 
realizând până acum 7% du 
planul lunei Februarie, iar mi
nerii din sectorul 111 al minei 
Anihoasa în ziua de 27 Ia
nuarie și-au îndeplinit planul 
de producție pe luna curentă.

Acum, minerii dela exploată
rile Văii Jiului îți încordează 
eforturile în muncă, pentru a 
anunța noui succese prin rea
lizarea planului de producție 
al exploatărilor pe luna Ianua
rie înainte de (ermen.

Numitorii meiiti oblii 
il'plouie ile iooioeri
Orașul Sverdlovsk, renumit 

prn universitățile sule, esre im 
important centru universitar de 
formare a nouilor cadre ingi
nerești.

Printre studenții Institutului 
politehnic din Ural, »Kirov< 
ș| Institutul de mine din Sverd
lovsk, se află sute de munci
tori care au 
sitate direct din 
Pentru rnulți dinu e 
1949 va fi un an memerabn, 
de itecr vor obțme di,>1om.ă 
de inginer. Astlcl, în 19+m, 
vor absolvi 'nstituiul politeh
nic peste 400 de srudenți din
tre cart 80 de loști munciton 
0 
de 
în

venit la univer- 
producție, 

ti anui

Obținând diph-me 
ei se vor inapoia 

de unde au venii.
.• ttuiig. r mecanic, 

o teză m- 
» Mecaniza-

- munca în

meșteri.
ingmer, 
uz: A.-le
Fostul 

Cegai, pregătește 
teresantâ despre ’ 
rei proceselor de 
metalurg’a neagră*. In curând 
își vor susține tezele fostul 
meșter Sovkov șt fostul șo
fer Novakov.

In orășelul muncitoresc al 
ujjnti pentru construcția de 
mașini din Ural există un 
curs seral al Institutului poli
tehnic.

»Kirov< din Ural. Aci în
vață fără să întrerupă munca 
în producție, muncitorii și 
raeșteru uzinei >Uralelectroa- 
parat* și ai altor uz ne.

rnulte 
încăr. 
și 50

au a-

Gh. Plețu I

Pentru împlinirea Planului de producție

Valea Jiului să clocotească de elanul între
cerilor socialiste

— Apelul și angajamentele minerilor fruntași d.n Valea 
Jiului —

Tovarăși mineri din Valea Jiii'al
Clasa muncitoare din țara n -ti a, 

condusă dc Partidul Mim ito esc Ro
mân se află acum angajată cu hotă
râre în lupta pentru împlinirea Pla
nului pe anul 1919, In lupta pen
tru făurirea condițiunilor unei vieți 
îndestulate pentru cei ce muncesc.

Muncitorii mineri, trebue să 
anul acesta 
15 la sulă 
cât in anul 
nerilor din
sarcina grea dar plina 
de a da 55 la sută din 
totală de cărbuni.

Pentru a îndeplini cu 
ceasta sarcină,
Jiului trebue să lupte cu 
nie, să muncească cu elan în 
întrecerilor socialiste .să dea 
care zi cărbune mal inult 
bun.

dea
cu 

de
nii-

in cadrul Planului 
mai mult cărbune 

care a trecut. Nou.i 
ne r vii e
de cinste 
producția

Valea Jiului

cinste a-
mincrii din Vaiea

Spre deosebire de trecut. as'Jiit 
munca noastră este prețui,X. efor
turile noastre sunt ajuta'C. rezul
tatele muncii noast e sunt u.m rite 
cu dragoste. Vedem cu t ții, cu« 
guvernul țării se străduețte să 
îmbunătățească condiț ile de mun
că și de trai încadrarea noastră 
în prima grupă de salari z inc. in
troducerea plății muncii cupă >1 te
rnul acordului progresiv. n gimi 1 
cartelelor cate acordă minerilor nifl 
ținând șcama de greutatea muncii 
subterane, mecanizarea celor mal 
grele lucrări de abataje care ne 
măresc posibilitatea de c’.știg. sunt- 
numai câteva mă<urt care dovedesc 
grija cc nc-o poartă Partidul si 
Guvernul. Aceste măsuri ne ușurea
ză munca noastră și In ac I ț t rnp 
ne îmbunătățesc condiț ic de via
ță. deoarece acum avem r--ihili. 
lalea să cașție.im cu adeiâ t -In 

, Continuare in paj. 2-a
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Să facem ultimele pregătiri 
penti u însâmânțările de 

primăvară

In cundițiuni mulțuinilonie

Ne mai desparte o luna de zile, 
de qiii|auia insan.âuțărilia de pil 
uUliarâ. In județul n-'Sbu pregăti 
itta In vede ea acestei li aii b. ații 
sa tac

Cele 5 ferme de Stat din județ iu 
pregătit kciniiițele necesare iiisăniln- 
țirilor iar ma i i e și Iracto.rvle la 
unele din ele. sunt iu curs de r, pa- 
rare ] ăr.iulmea muncitoare lămurită 
de îndrumătorii Partidului. iși țro 
golește uneltele, iți îngrijește viple 
paniiu aiătuil'.e de priinaian

Comisiile Comunale |rntru Insa 
■Ințâri. bizându-se |w uu plan 
real au distribuit planurile de cul
tura individuală fiecărui pr prietir 
de (Minânt. Este de datoria fiecărui 
piugai sa însămânțeze sup. dați de 
pâin-it după cum i a t st p ogia- 
■aală Numai dacă se ».i Semăna 
sămânța programata de comisie, la 
rinașs și In bune cornii juni, plugarii 
vor contribui la maiirea țxoducți 1 
-gricole.

Acum când vremea este prielnică. 
tlMare ț lugar trebuie sa și trans 
porte gunoiul la câmp. Acei cire 
iiic.1 nu și-au reparat uneltele agii 
cole Inbuic să zorească 
munci Primai.ua trebuie să 
»«■ că cu umilele pregătite 
muma câmpului.

In campania 
deo > bit de 
'UaUtmel di 
Ora rie 
strădania muncitorilor — decurg in- 
tr’un rit.n viu Totuși tractoarele 
rxiiten.e la această stațiune, nu vor 
putea face față marei aT.mnțe uc 
cereri a'e țăranilor muncitori, mai 
«u seamă că sale e huiiedorcne sunt 
rfllețe

Deaceea, este necesar ca țăranii

aceste 
nc ga 
p.ntui

sarcini 
in Cita

ce vine, o 
inipoitantll stă 

Mașini -i Tractoare 
Alei pr-găti ie — prin

muncitori să se uneascl in asociații 
atunci când vor aia pământurile Așa 
după cum au pr-acdal unii'țărani din 
alte ude <• In leul acesta t act arde 
existcii e in judelui n știu se vor 
putea folosii la maximum lăiă 
a 11 purtate dela un ogor la altul 
Așa se va putea face o economic 
Inse uniata de oimbustib1! reduc ând 
simțitor prețul de c ist al unui hectar, 
arai cu tractorul.

Organizațiilor de Partid le revine 
sarcina de răspundere pentru leu- 
șlta caințanicl in»nuanțărilor 
primai ara. Iiidru.nlt irii 
au datoria de 
muncitoare de 
toare pe care 
de primăvara 
I al.lu/iți de organizațiile de- biza 
P.M.R dela sate, trebue să lupte cu 
dârzenie șl să demaște uneltirile 
chiaburilor și fo ți'or iiio,ieri. care 
încearcă sa Împiedice rea izarea Pla
nului de Stat.

P.iiii de insuflețite, să luptam și 
■a muncim penii u realizarea și de- 
pt irea planului de cultura, stator
nicit pentru județul nostru

<>h lioAu

3i) de țărani muncitori 
au 
de a^en i veterinari 
și agricoli la Centrul

Vața de Jos

absolvit cursurile

I

de 
Partidului 

a lamuii țărănimea 
uoțxrrtanța covaiși- 
o au însămânțările 

Ța anii muncit ui

Zihle trecute a avur 
închiderea cursurilor de inițiere 
de agecțt vetninari și agenți 
agricoli dela centrul Vața de 
(os. Au absolvit aceste cursuri 
2>0 de țâraui muncitori recru
tați din plasele Baia de Cri} și 
Brad

La încheerea cursurilor, ab
solvenții și-au angajamentul 
de a munci cu efoituri înze
cite pentru realizarea și depă
șirea Planului Lconotnic de 
Stat

loc

Nelegiuirile chiaburilor sunt 
demascate de țdrânimea 

muncitoare
Metodele josnice, prin care 

chiaburii exploatează țărăni
mea muncitoare, sunt demas
cate permanent de muncitorii 
agricoli încadrați în grupele 
sindicale dela sale.

I

Inaugurarea Căminului Cultural 
din comuna Uricani

Zilele trecute a 
comuna Uricani, inaugurarea 
Căminului Cultural din loca
litate. Cu acest prilej, tinerii 
țărani muncitori din Uricani, 

sprijinul organizației de 
bază PMR., au organizat un

a 
participat un număr mare de 
țărani din această comună.

La sfârșit tinerii și-au luat 
angajamentul de a lupta cu 
abnegație pentru lăurirea unei 
singure organizații de tineret.

avut loc în

cu

festival artistic la care

Cu sprijinul Inspectorat lui

în frunte cu tinerii muncitori, 
călăuziți în permanență de 
Partidul de avantgardă al cla
sei muncitoare. Partidul Mun
citoresc Român.

VaSlnca luliu, coresp. voi.

Astfel în 
plasa Ilia, a 
către grupul 
calitate, chiaburul Negru Tra- 
ian, care a ținut în serviciul 
său, timp de 8 luni de zile — 
lără să-i plătească nici un 
ban — pe tânărul muncitor 
agricol Râbor Vasile.

Prin organele administrative, 
cu sprijinul organizației de 
bază PMR. de aici, grupul 
sindical agricol a impus chia
burului să plătească angaja
tului său suma de 16.355 lei 
— plus îmbrăcămintea cuve
nită pe timpul cât a prestat 
serviciul.

comuna Burjuc, 
fost demascat de 
sindical din lo-

Punând mână dela mână

Țăranii din Leșnic împreună cu 
muncitorii dela fermă, $i-au con
struit un dig pentru a scăpa ogoa
rele lor de inundația M

In rirtare prunii a când râț«- 

zile x toțirau >au când p - le că
deau din aban nța șl a, c e ..ure 

șuluj inundau țu.i a ilu li, laracîl r 

din satul Leșnic șl c<le c..tcca 

hectare proprietăți a ter nei de Mat 
situate |» matul st.uig al ‘.tu e» ibui 

recolta acestor hifii erl cri distrusă 

Și a icnit timpul când 'ăranii mun

citori din Leșul in c .labo’are c.i 

muncitorii ag ic i de a felina în

drumați de or inizaț a if, baza P 

.M.R. au luptat «u apele MuieaUz-i 

și i-au scliin bal cur ul Au țxr» 

mâna dela șnani și au iiîv.n»

bunedoreatiă, mu-

i

Îndrumați de organizațiile de 
baza l'.M R dela sate, | ..inimea 
muncitoare 
cește cu dragoste — în mod vo
luntar — pentru interesele obștești 
ale satelor el.

Astfel (ăranit muncitori din co
muna Vâlcelele Bune, au între
prins o serie de acțiuni de muncă 
voluntară în cadrul comunei. Au 
făcut o reparație generală școalei 
primare din localitate, iar pe șo
seaua dintre comuna lor și Bre. 
tea-Română, pe o distanță de 
2,5 km au cărat 260 m c. pietriș 
în mod voluntar

Apelul și angajamentele minerilor fruntași din Valea 
Jiului

Cu sprij'ntil Inspectoratului 
Regional A.F.S .M. Arad, la 
Ferma de Stat Sântâmaria- 
Orlea, secția Râu Alb, va lua 
ființă o școală de pomi ultori.

Această școală este menită 
să pregătească muncitorii agri
coli din punct de vedere pro
fesional. Cursurile vor începe 
în ziua de 15 Februarie a. c. 
și vor dura până la 31 Mar
tie, când cei 8 muncitori agri
coli recrutați dela fermele de 
Stat își vor primi calificarea.

___(Urmare din pag. l-a) 
rapnrl cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse dc noi.

Senin al grijei șl prețuirii muncii 
noastre, este și decorarea unor i 
dintre noi de fătre guvernul țării 
cu „Ordinul Muncii”. Cinstirea ce 
ni s’a făcut nouă, este in aie aș t mp 
o mare ci istire ce s’a făcut întregii 
muncitorimii minere din Vaiea Jiu
lui. Cinstirea aceasta trebue să fie 
pentru fiecare muncitor dinVa'ea jiu 
lui un nou imbold în lupta pcntru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
în cadrul Planului.

Noi. ne luăm angajamentul să lup
tăm pentru a realiza sarcinile ce 
ne revin. Aceasta o vom face 
printr’o mai bună și mai chibzuită 
orgânizare a muncii noaslre, folo
sind melode mai bune de lucru, 
luându-ne Ia întrecere pentru depă
șirea normelor. Totodată ne vom 
strădui ca experiența noastră, să 
fie cunoscută și însușită dc cât mai 
mulți tovarăși mineri Pentru a- 
ceasta. vom aiu a și celorlalte echipe 
să-și organizeze mai bine munca, 
să folosească cele mai bune metode 
de muncă în mine. Ne luăm anga
jamentul de a organiza consfătuiri 
cu ceilalți mineri pentru a le împăr
tăși metodele noastre de lucru și 
ne vom strădui să ridicăm echipele 
mai slabe la nivelul celor fruntașe, 
căci recordurile izolate, oricât de

r in întări i
i ducerea . b-

ne

înainte, in
pentru a da 
mult, mai ban și mat ieftin' 

înainte [«niru impinlrva Planului 
pentru făurirea unul trai mai b n 
tuturor celor ce munec c!

NOROC BUN!

Pop Li dovic-Pelrila 
Andriia Lud v ic-A'-inoasa 
Ulrich Ștetan-Lonca 

Mineri l.anlașl ta prado.(ie 
decirep co „Ordinal Muoc i“

intr -cerile socialiste 
țlril cărbune mal

Femeii.
cu I ții Ia I

țiul eu LUf< <■ r.e i 1 ici^n >s îtr 

biții f iclrixu! pen iu u uu Qu 

(ut filmul cafc i ffjsi munca lui uu 

întrerupt $i-au z Sk mun

cim acum dm ris Jirij cu l_i |<i 

mâvara sâ f im din ; în pAmântui 

nostru.

Și au c <nsliu t un dig mare «.are 

si lc g >hrrl< de inundație.

Ognai^c nu mai tmit oci uin ame- 

nlniatr dv furia -r. L le \ r pro

duce ftx .tu b «gale li . n.l ce vine.

<■

Deasemenea, in acest sat, tot 
prin muncă volun'arâ, s a făcut re
parat, a făiMânii din m jlocul sa
tului. In total sau efectuat 1350 
ore de muncă voluntară

Donțiu Ovidii. ccresp. voi.

Și în țara H.țegului, se desfă
șoară acț nai voluntare ia vede
rea electrilicări satelor.

Țăranii din coma a Sâmpetru 
îndrumaț de membri de Partid, au 
reușit în câteva zile să instaleze 
telefon la primăria comunei.

Dar nici țăranii din comuna 
Tuștea nu s au lăsat mai prejos, 
decit vecini lor. Prin muncă vo
luntară — in acclaș timp — au 
instalat și ei telefon în comună.

V, Mihal, coresp voi.

Pr.mâria orașului reședință de 
județ Deva.

No. 180-14 1. 1949.

Publicațiane de licitație

mari ar fi ele nu pot duce la 
împlinirea Planului Planul no tru ’a 
putea fi îndeplinit numai atunci 
când TOATE echipele de mmeii 
din Valea Jiului vor reuși si atingi 
și apoi să întreacă n^rme'c fixate.

Vom lupta d n taatc puțerilc nr.as 
tre pentru a aplica un regim se
ver de economii de materiale și 
explozivi reducând cu 15 la suta 
actualul consum de regie Pr n c. 
cnnomii, prin sporirea productivită
ții muncit noastre 
disciplinei în mun ă
sențelor nemolivate dela I icru, 
vom strădui să reducem cu cel puțin 
10 la sută prețul de co t a] tmel de 
cărbuni extras de noi.

Chemăm pe toți tovarășii noștri 
mineri din Valea Jiului să por
nească întreceri socialiste în țr - 
ducție. să întărească și să sprijini* 
pe cele existente. în așa fel ca în
trecerile noastre să dev.nă cu ade
vărat pe măsura saicinil r de cinste 
și de onoare ce nc revin în ctdrul 
Planului.

Ca un singur om, trate rrrur*'e de 
mineri din Va'ea Jiului să pomeis 
că cu avani în ac astă mare bă’ă- 
lie pentru îndeplinirea Planului Să 
nu existe abataj, grupă sau e hipă 
care să nu luple cu însufle'i c in 
întrecerile socialiste. Valea Jiului să 
clocolcască de e'amil întrecerilor!

Tovarăși din Valea Jiului.

Noul dimtlor QBUBral 
al Mililioi

BUCUREȘTI, 27 (Rador). 
Dl General Locotenent Pavel 
Cristescu a fost numit în func
țiunea de director general al 
Direc|iunii Generale a Miliției 
din Ministerul 
terne.

D. General 
liu Coles a 
funcțiunea de
Miliției capitalei.

Afacerilor In

Maior Corne- 
fost numit în 
comandant al

Primăria orașului Deva închi
riază prin licitație publică clădi
rea fostului hotel ’Decebal», 
(Crucea Albă). Licitația va avea 
loc in 16 Februarie 1949, ora 17, 
in camera No. 13 a Primăriei. 
Chiria anuala, inițială este 250 000 
lei/ durata închirierii 5 ani.

Cactul de sarcini poate fi văzut 
în orele de serviciu, in camera 
N'r. 13. Licitaț.a se ține pe lângă 
respectarea dispozițiunilor art. 
88 — 110 din L. C. P.

Oferta închisă și separat plicul 
cu garanția de 5%, se vor preda 
Comisiunii de Licitație la deschi
derea ședinței.

In caz de nereușită, a doua li
citație va avea loc peste 10 zile, 
adică în 28 Februarie 1949, în 
acelaș local și la aceiaș oră.

Primăria orașului.

Primai.ua


*1ZORI NOI
T

DIN CÂMPUL MUNCII MILIȚIA
In prima săptămână de întrecere

Laminoriștii dela I.S.S. Hunedoara 
au depășit prevederile planului cu 5°|0

La 18 Ianuarie a fost termi
nată repari (ia generală a cuptoa
relor $i a valțuri'or dela secția 
laminoare a uzinelor 1SS Hune
doara. Odată cu intrarea în lu
cru a laminoarelor, muncitorii și 
tehnicienii lamineriști au pornit 
la întreceri între ei, luându-și 
angajamentul sa îndeplinească ur
mătoarele criterii :

— depășirea normei fixate 
in cadrul Hanului, cu 20 la sută 
la lingouri calde și cu 10 la sulă 
la lingouri reci /

— sporirea productivității 
muncii cu 10 la sută față de 
media anului 1948 /

— Reducerea deșeurilor și 
rebuturilor la un procent total de 
0,5 la sută/

— Reducerea lipsurilor ne
motivate cu 20 la sută față de 
media anului 1948/

Luptând pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate, cele trei 
schimburi de laminorișli în prima 
■săptămână de întrecere au obți

In codrul unei ședi pentru analizarea 
planului de muncă pc anul 1949 

Medicii din Valea Jiului 
și-au luat angajamentul să lupte din 
răsputeri pentru îmbunătățirea con
dițiilor de igienă și sănătatea oame
nilor muncii din Valea Jiului

nut următoarele rezultate :

sub normă peste normă
18.1.1949 57“/u —
191. „ 8",'o
20.1. „ 5J/. —
21.1. „ — 12’/.
22.1. „ — 9U/O
23 1. „ — 25’/»
24 1. . — 45°/0

realizând o depășire medie a Pla
nului in această săptămână de 5 
la sută.

Această depășire a fost reali
zată în ciuda faptului că pentru 
încălzirea blocurilor de oțel înainte 
de a fi introduse în laminoare a 
fost făcută numai cu 3 cuptoare, l 
cel de al 4-lea fiind în reparație 
fapt care a îngreunat munca.

Insă muncitori șl tehnicienii 
laminorlști sunt hotărîțl să orga- * 1 2 3 4 5 * 1 
nizeze și mai bine munca, să | 
scurteze timpul la diferitele ope- , 
rații de lucru la laminare pentru 1 
a-și îndeplini cu cinste angaja- i 
mentele luate în cadrul Planului.

Zilele t e ute a avut 1 c la I u- 
peni o ședin(ă medico-adniinistia.ivă 
în cadrul Cercului Med cal Ce Studii 
Valea Jiului, la care au luat parte 
toți medicii Cin Valea J iului, In 
frunte cu tov dr. Solomon Simion 
medicul șef al Casei Petroșeni, pre
cum și farmaciștii care deservesc 
farmaciile Ministerului Sănătății din 
Valea .Jiului.

Luând cuvântul, tov. dr. Solomon a 
prelucrat planul de muncă pe anul 
1949 al serviciilor medicale din Va
lea Jiului, stabilind împreună cu 
medicii de față sarcini'e ce le revin, 
adaptate la specificul Văii Jiului.

Pentru coordonarea acțiunilor pre
văzute în plan, s’a constituit o co
misie de coordonare compusă din 
•următorii : dr. Lepădatu Constantin, 
directorul spitalului Petroșeni. So- 
fronea Matei, medicul șef al Labo
ratorului Petroșeni, Bălan Ion, me
dicul șef al orașului Petroșeni I. 
Herman. medicul șef al Serv'ciului 
Sanitar al soc. „Petroșani” și dr. 
Solomon Simion. medicul șef al Ca
sei Petroșeni.

După Jesbalerea problemelor ce 
le stau în față, medicii și-au luat 
angajamente, care apoi vor fi repar
tizate pe medici în parte și contro
late de subcomisii de coordonare ce 
vor lua ființă în fiecare localitate 
din Valea Jiului

1. Crearea de posturi san'tire cu 
moașă și agent sanitar la Uricani 
șl Iscroni.

2. înființarea unei policlinici șco
lare sau universitare la Petroșeni 
(după posibilități).

3. înființarea de 5 posturi sa
nitare la Petroșeni, unul la Petrii v 
1 la Lonea. 1 la Apinoasa și 4 lra 
Lupeni.

4. Reorganizarea servic/ului sa
nitar Petroșeni cu personal cores
punzător.

5. Pregătirea de medici specia'isti 
■în igiena industrială pentru reorga

BUCUREȘTI, 27 (Rador), - 
La atelierele »Grivița Roșie» C. 
F. R. în imensa hală a secției va
goane a avut loc ieri după a- 
miază un mare meeting la care 
au participat: delegația guverna
mentală polonă în frunte cu Io- 
sef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Polone, membrii ai guvernu
lui Republicii Populare Române 
în frunte cu Dr. Petru Groza, 

j președintele Consiliului de Mi- 
. niștri, membrii ai C.C. al P.M.R, 

în frunte cu tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej, secretar general al C C. al 
P.M.R. și tov. Ana Pauker, secre-

1 tar al C.C. al P.M.R.
Mii de muncitori și muncitoare 

au umplut imensa hală a ateliere
lor Grivița, pavoazată cu drape
lele celor două țâri prietene și 
ale Uniunii Sovietice și cu pan- 

1 carte în limba română și polonă,

nizarea pc baze noul a medicinii 
muncii.

6. Măsuri .în cadrul capii Iul il de 
igenă. salubritate și igienă alimen
tară.

7. Măsuri în cadrul profilaxiei bo- I 
Iilor;

8 Acțiuni contra gușci;
9. Acțiuni contra sifilisului;
10 Acțiuni contra tuberculozei;
II. In cadrul educației sanitare a 

poporului, medicii și-au luat angaja
mentul de a ține conferințe medi
cale în fiecare școală odată cu vizi
tarea copiilor, precum și conferințe 
medica'e lunare în fiecare sat. Se vor 
înființa creșe la Lupeni, Pelri'a și 
Petroșeni, până la 1 Martie.

Se vor reorganiza casele de naș
tere existente și înființa noui case 
de naștere la Uricani. Se vor orga- | 
niza colonii de vară pentru copii 
muncitorilor din Valea jiului la 
Sfânta Mărie și la Nalați, se vor 
înființa bucătării dietetice, se va 
mări numărul centrelor de lapte, se 
vor înființa cămine de zi la Lu
peni, la Aninoasa și la Lonea.

In principiu, acestea sunt sarci
nile ce stau în fața medicilor din 
Valea Jiului în cadrul Planului pe 
anul 1949, sarcini care urmează să 
fie concretizate pe localități și pe 
medici în parte.

In cadrul acestei ședințe, medicii 
și-au luat angajamentul, să urmeze 
exemplul muncitorilor din mine și 
să lupte pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin, pentru a contribui 
astfel cu forțe'e lor la îndeplinirea jși 
depășirea Planului de 'Stat pe a- 
nul 1949.

Dr Baba oan, coresp voi

Citiți
în fiecare zi

(Urmare din pag. l-a)

măcinate de corupție și venalitate.
Autoritatea lor »e jnteineia pe 

i.puima și teroarea ce o inspirau. Ele 
nu erau și nU puteau fi respectate 
de popor. Dimpotrivă, poporul avea 
cuvinte de batjocură mușcătoare la 
adresa moravurilor ce domneau In 
{Miliție și jandarmerie.

In marile țări capitaliste, mașină
ria de Stat represivă — menită sa 
înfăptuiască prin violență dictatura 
de clasă a burgheziei împotriva ma- 
sselor muncitoare ■ a luat o ex
tindere deosebită. In Statele Unite 
poliția participă la linșarea negri
lor, organizează lepiesiuni sânge
roase Împotriva mu'iciioiior greviști 
care-și cer dieptul la viață și per
secută |x‘ t Jți ițlățenii americani 
care-și îngădui- sa gândeai că alt
fel decât gândește domnul Truman. 
In Anglia, poliția este trimisa să 
ocrotea că ineetingurile fascistului 
Mooslcy de furia poporului In 
Franța și Italia, un aparat piliție- 
nesc extrem de costisitor execută a- 
devărale mi;cări strategice cu (in
curi, grenade și arme automate 
împotriva milioanelor de muncitori 
cari se ridica la lupta și sgudue 
din temc'ii irtc.nul ca; i alis{. Va
luri de sânge popular curg p- pă
mântul F nițel $1 Italiei din ordinul 
guvernelor tradătoaie slugi plecate 
ale capitalismului -utohton și al ■ 
imperiali dilor anieii ni Teroarea 
polițistă nu poate insă opii mersul 
înainte al isto iei la demască cu 
larie caracterul S Iului b. i hcz și 
întețește lupta rec luționară a pro. 
lelariatu ui condus e avant arda sa 
spre victorie.

In țara noastră, unde puterea de 
Slat ă fost smulsă din mâinile ex
ploatatorilor instituții vechi ca po
liția și jandarmeria trebuiau să f e 
înlăturate.

Schimbările care au avut 1 c dcli 
6 Martie 1945 și până azi li c >m. 
poziția aparalu ui po iției cc ți jan- 
darmeresc prin înlă'urarea demeii. 
telor fasciste și reacționare și p i- 
inenirea cu elemente din rândurile 
celor ce muncesc, au imprimat aces
tor organe o orientare democratică. 
Ele și-au câștigat nt.-ri'e deosebite 
în lupta pmtru democra i/aiea tării, 
pentru făurirea regimului de de
mocrație populară. Ele au păstrat 
însă vechea structură și pe alocuri 
chiar rămășițe ale atitudinii fără 
suflet față de cei ce muncesc, ră
mășițe ale slugărniciei față de ex
ploatatori. deprinderi pare își a eau 
rădăcina în vechile metode și prac
tici condamnabile care făceiu parte 
din tradițiile acestor corpuri cons
tituite.

Problema care se pune astazi când 
noi ain trecut la construirea sociilis- : 
mului, constă în a preface d n te- i 
melii organele puterii populare, care ! 
au ca sarcină de a apăra cuce- I 
ririle democratice și munca pașni
că a oamenilor muncii, de a veghea 
la aplicarea legilor R.P.R. și de a 
asigura ordinea publică. Aceste noui 
organe ale aparatului de Stat tre- 
bue să fie izvorîle din adâncul 
masselor și strâns legate prin mii 
și mii de fire de inasse. Ele tre- 
bue să îie iubite, respectate ți 
sprijinite de popor. Ele tribue st 
constitue un aparat unitar, bine în
chegat pe baza unei discipline conș
tiente, un aparat însuflețit de dra
goste jie patrie, de un devotament 
nemărginit față de cauza poporului 
muncitor, un aparat puternic prin 
reazimul pe care-1 va găsi in popor. 
Un asemenea aparat trebue să fie 
Miliția.

Prin holărîrea Guvernului și Pre- 
zid'u'ui Marii Adunări Naționale Mi 
liția a fost înființată. Astăzi, pe în 
treg teritoriul R P.R. drepturile și 
libertățile populare tot ce este a- 
vut obștesc sau producător de bu
nuri folositoare poporului, liniștea 
și ordinea publică, se atlă sub ve
ghea sigură a milițienilor.

încă din prime'e zile, milițienii 
au .fost primiți cu entuziasm și cu 

un sentiment de mândrie de munci
torime, de tăraînmea mun itoare, In. 
tr’un cui unt de majorii l»a covârși
toare a populației ța n CM des
pre elementele dușmani ase care u- 
nelleic din umbră impotilva Patriei 
și a poporului muncilor, acestea au 
primit prin infiimaua Mi.i i i o 
nouă și grea lovitură.

„împreună cu ur așa lărgi.c a . 
mocraliei care devine pentru pil a 
dală o democra'ie [ entru cel ai.ui 
o democrație a poporului și nu o 
democrație a elor avuți, dictatura 
proletariatului aduce t godată un șir 
de mărginiri ale lib rtății pentru 
asuț rilori, exploatatori, capitaliști”, 
(Lenin).

Intr’adevăr pe cât de plină de 
griji. de omenie, de Înțelegere și 
dragoste va trebui șă fie atitudinea 
Mi i|iei fața de cei ce muncesc, față 
de toii petătenii cinsti1' pe etât 
de vigilenta și de hotăriiă >a Ir.bii 
să fie ea în aplicam I pil ir care 
peil< |-:e<c uneltirile mârșave al 
dușmanului si încerc i ile de a ț ine 
| led ci i vr ului ța ii n astre spre 
socialism

Flecare caracleri/i zJf activitnt-a 
Miliției iste faptul că ia s- va 
putea ba a |M- Sj riținul oricărei mun
cilor co tiert. oricărui laran mun
citor conștient, oricărui i iteleclual 
legat d- p .r»ar. A apira cuceririle si 
libertățile democratice, a vi-gh a Ii 
ap'icirin legilor ți la liniștea p i- 
blică, a | zi ca lumina ochii r a- 
vultll obș e.e. a avea o alipi l.ne ne- 
crutătoar' faț.i de ei ce i i se ți 
fură bnnu' pub'ic, fața de Ir ț i i 
lâllr rii care 1 insu-esc bunurile p .- 
porului muncitor, a avea vigilența 
treaza f.t',1 de pianife lă ile dușma
nului — nu sunt oare t >ate acestea 
îndatoriri p n ru fiecare patriot, 
peilru fiitare ceta|ean c nștunt al 
Republicii nr a tre Populare? Fără 
îndoială că da.

Aci este i- orul f irțci Miliției 
noastre. Ea <■ va puici achita cu 
cinste de gre'-le.i sarcini dacă va 
șli în activitatea sa, să se Ic-e prin 
mii de fir. de p .parul muncitor, 
să găsească spri in larg in sânul său.

Miliția va d b'indi acest sprijin 
daca zi de zi și IN MOD CON
CERT, prin fiecare acțiune a s i, 
va demonstra pipo ului muncitor 
că-i meri ta încrede-ea, stima și dra
gostea.

In acest scop esic necesari o mun
că vastă și stăruitoare de educare șl 
reeducare a milițienilor in spiritul 
devotamentului neprecupețit fața de 
cauza proletariatului. în spi itul pa
triotismului împli(it cu internațio
nalismului proletar. în spi itul ati

Muncitorimea din Capitală salută cu entuziasm

Semnarea Tratatului de Prietenie, 
Colaborare și As’tenfă Mutuală 

Româno

tudinii conștiente fata de avutul b 
ștesC și fală jle Statul P .pular. ■ 
spiritul luptei de cla-a și al vi r 
lențci revoluț onare în s; i itul u ii 
lata de capila ism

Tribu’ liclrdatâ met Ja cane I - 
rislo-b locra 1 ă de i induc re (cum 
o nu.nea tovarășul S‘a in), c. e mal 
e.a In cinste in paliile și jandanne. 
ne In locul ci să fie inliodu»a o- 
peralivitatea și ie/ dvarca în f nd 
a cererilor înd.eplalite ale c Iar ce 
muncesc ale cetă erift r cinstiți

Fiecare n-ili ian trebue să aibă 
fața de oam nii mun ii atitudinea 
conț ientă și f a ească a funcțlo' a- 
ru'ui de tip n u demn reprezentant 
al Sta'u'ui Popular. cire — r re 
deo-ebire de vechiul polițist ri p - 
zii și îluțmănos — ixplici. a lă 
și iridrumr.'ză p puia zând le 1» 
I! ; ;:b'i i P ru'a- și ■ i itul 1 r 
profund dr m'-c- a ic

Or, ani/aț:i'e de Partid cadrele 
d. Partid r t i me: b ii de Par
tid iiin Ml Iți au dat uia să desfă
șoare- o muncă înflăcărată și j4 na 
de abnegație pentru a ridica c n- 
șliința civica a mi'ițianului nive
lul -'iu de c rmbnlititaie revoluțio
nara față de dușman

Iri a i-st ac'rp t' b îie -ă efucăm 
memlvii de Partid în t i i ul unei 
noui atitudini 
ralul de Stat 
la adân. itnea 
lerL dr- S rt. 
litudir.ii fața 
de Slat pc care o post ează unii t 
var.'rd t- buie li hilae In Rap.r- 
tul Priit)' Ge e 1 la Cmgre.-ul P 
M R. tov. Gh. Ghcorgftiu - De] 
spunea :

„Organele Statului dem era', or
ganele chemate să ape-e s curitnt a 
Repuh'icii ncajtre P. .pulare împo
triva dușmanilor ei dinlăuntru si din 
afara organele cin mate să desco
pere pe cei ce sab lează r’ ic r. a 
sau vor să f ust ze sub orice f >rmă 
Statul. într’un cuvânt t- ale ordi
nele aparatului de Stat, t ate mă
surile gospodăre<ti șj ad'ni-ii tra'i- 
ve a'c S'a'u'ui, trebue .‘ă g. scasra un 
sprijin activ la orice membru al 
P M. R,”

In felul acesta putem fi s'gu 1 <ă 
Miliția va divini în cadrul a a a- 
tului de Stat un insfrum nt puter
nic în lupta rrentru lichidarea p zi 
fiilor economi e ale exploatatorilor, 
pentru reprimarea încer iril r de 
restaurare a vo hii orânduiri In 
lupta pentru cltdfrea societății noui. 
fără exploatare a societății soci.», 
liste Un aparat iubit de p pir l 
temut de dușm inii săi.

TEOHARI GEORGESCU

fată de Stat șl apa- 
Sa fnt< leg. m în t a- 

«a-acti-rul n u al pu-
Rlmă-i'ele vechii a- 
de S’af I a-a-raii:

-Polon
pe care se puleau citi lozinci 
»Trăiască frontul păcii șl al so
cialismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică*, iTrăiască Republica 
Polonă», >Trăiască Republica 
Populară Română», «Trăiască Prie
tenia Româno-Polonă «

Apariția membrilor delegației 
guvernamentale polone, a condu
cătorilor Partidului Muncitoresc 
Român și a membrilor guvernului 
a fost întâmpinată de miile de 
muncitori și muncitoare cu aplau
ze puternice, cu însuflețite și în
delungate ovații.

Au luat cuvântul dr. Sta- 
nislav Skrzeszewski, membru al 
C.C. al Partidului Unic Munci
toresc Polonez, ministru al Edu
cației și tov. Miron Constan- 
tinescu, membru în Biroul Politic 
ai C.C. al P.M.R. ministrul Mi
nelor și Petrolului.
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In cursul anului 1949 Guvernul Grecie» Libere u anunțat

Schimbul de mărfuri dintre Republica 
Populară Română și Uniunea Sovietică 
va fi sporit de două ori și jumătate 

fată de anul 1948
in cadrul acordului pentru ajutorarea tehnică a R.P.R. de către 11RSS 

vom primi: utilaj industrial, autovehicule, mașini agricole, 
metale, cocs, bumbac și alte bunuri de care 
economia noastră are nevoe

Conditiunile în care este dispus 
sâ negocieze pentru a se pune 

canat războiului civil

MOSCOVA, 28. (Rador). - 
In urma negocierilor dintre Mi
nisterul comei (ului exterior al U. 
R. S. S. și delegația comercială 
română, nt gocieri care au decurs 
într'o atmosferă de înțelegere 
prietenească, a fost semnat la 24 
Ianuarie a c. un acord privitor la 
schimbul de mărfuri și la plăți pe 
anul 1949 și un acord pentru aju
torarea tehnică a Republicii 
Populare Române-

In scopul extinderii șl mai mult 
a schimburilor, comerciale ambele 
părți au < ăzut de acord să spo

S.TUAHA DIN CHINA 

Io iii io locul AMor se aude la llaoliino. o dolwlie 
Guveioamoiilolâ a Kuouiiulanuului duce Mive îo vederea loceneiii 

iiiguMi pentru pace
— Consilierii milifari americani părăsesc Nankingul —

SHANGAI, 27. (Rador). — Unită
țile armatei populare de eliberare 
chineze se află în imediata apro
piere a Nankingului Localitățile 
Chusien, Yangchow, Trichow, Ta- 
isin, au fost eliberate de Uniata 
populară. Alte știri arată că trupele 
Kuomintangu ui părăsesc orașul Pu- 
kow. La Nanking se aud bubuiturile 
arlil.rei ți focul de mitralieră. Tru
pele Kuomintangului se retrag pe 
malul de sud al fluviului Yangtse, 
Toate mijloacele pentru trecerea flu
viu1 ui qu fost rechiziționate pentiu 
evacuarea trupelor Kuomintangul/ui. 
Unitățile in retragere tiec prin Nan- 
kiog

După plecarea lui Ciang-Kai-Shek, 
președintele activ Li.Tsun-Wen a 
adoptat un număr de hotăriri în 
legătură cu pregătirea negocierilor 
de Pace cu Partidul Comunist Chi
nez. A fost numită o delegație gu
vernamentală compusă din Șhao Li 
Tse. Ciang-Chi.Ciung, P ngCiao- 
llsion, Huang-Huao-Haung, Chung 
Tien-Hsien, pentru a negocia cu 
Partidul Comunist Chinez pe baza 
celor opt conditiuni (potrivit știrilor 
neoficiale, pe baza a șapte condi- 
t uni, deoarece guvernul Kuominlan- 
puiui ar dori să obțină o ușurare a 
conaițiunii cu privire la criminalii 
de război.

La 24 Ianuarie a fost publicat or
dinul Iui Li-Tsun-Wen privitor la 
legalizarea tuturor partidelor, relua
rea apariției organelor de presă 
progresiste suprimate de Ciang-Kai- 
Shek, eliberarea deținuților politici 
si încetarea supravegherii de către 

ganefe speciale a tuturor fruntași
lor progresiști și de stânga.

Li-Tsun-Wen a trimis la Shanchai 
ne Chan-Chi-Chung și Șhao Li-Tse 
Potrivit ziarului North China Daily 
News, la sosirea la Shanghai, Chang 
Chi-Chung și Shao-Li Tse au desfă

rească schimbul de mărfuri intre 
U. R. S. S. Și R. P. R. în 1949 de 
două ori și jumătate în compara, 
ție cu anul 1948 Valoarea livră, 
rilor de bunuri pe 1949 se va ri
dica pentru fiecare parte la aproa
pe 405 milioane ruble. In 1949 
Uniunea Sovietică va livra Re
publicii Populare Române utilaj 
industrial, autovechicule, metale, 
mașini agricole, minereuri de fier, 
cocs, bumbac, semințe și alte bu- 
nuri de care are nevoie econo
mia i ațională română. In plus 
Uniunea Sovietică va primi co

șurat o actii tafe Tbrhă pentru a 
obține spr j.nul canducălo:i'.or parti
delor mici și organi/aaiiilor ligii 
democratice, care fusese scoasă in a- 
fara legii de guvernul Kuomintan
gului, pentru a realiza programul ce 
pace cu comuniștii In cursul dife. 
ritelor lor întrevederi, Chang-Cht- 
Cliung și Shao-Li-Tsen au avut un 
schimb preliminar de vederi cu c- n- 
ducălorii ligii democrate, cu frun
tași ai par.idu'ui social demoerjt și 
cu văduva lui Sun_Yal-Tsen.

Shao-Li-Tse a declarat că în 
cursul șederii sale la Shanghai el 
se va întâ'ni deasemenea cu repre
zentanții de frunte ai cercurilor co- 
mercia'e și industriale locale, pentru 
a primi ,.sfaturi și instrucțiuni’’ din 
partea acestora.

Ziarele anunță că Partidul Comu
nist Chinez este dispus să înceapă 
negocierile de pace și a numit o 
delegație specială în acest scop.

Comitetul permanent al corn'telu
lui executiv central al Kuomintan- 
fețului, a luat hotărîrea de a începe 1. 
mediala evacuare a instituțiilor gu_ 
vernamenlate la Cant.n deoarece u- 
nilățile armatei populare chineze de 
eliberare pot cuceri repede Capi
tala, în timp ce negocierile de pace 
pot ține timp îndelungat.

Înaintea p'ecării sale Ciang-Kai 
Shek a numit oam ni de încredere 
care să asigure baza operațiunilor 
în provinciile Keangsv, Kvvang. 
Toag. Che Keang și Fu-Chiew. 
înaintea plecării, el a chemat pe ge , 
neralul Ck.ng Ckeng din Formoza 
rti rare s’a întâlnit la Hang Ch ev 
In prezent, Ckeng Ckerg se află 
la Nanking.

Cercuri e din ap opierea lui Ciang- 
Kai-Shck declară că acesta nu a re
nunțat definitiv Ia postul său de 
președinte și că Li-Tsun-Wen este 
numai președinte provizoriu. A

menzi pentru a livra Republicii 
Populare Române utilaj industria' 
greu șl va da deasemenea ajutor 
technic la construirea întreprinde
rilor și la fabricarea de noui tipuri 
de mașini de care industria ro
mână aie nevoie.

Republica Populară Română va 
furniza Uniunii Sovietice produse 
petrolifere/ cherestea, locomotive, 
vagoane de cale ferată, ambarca- 
țiuni. chimicale, conserve de carne, 
bunuri de consum, precum și alte 
articole.

ceastă ,clică (■ xtrema dreaptă a 
Kuomintangului) și serviciul militar 
de spionaj trimit cadre e lor princi
pale în provinciile de Sud mențio
nate mai sus. Reprezentanții Kuo
mintangului și ai servi iului militar 
de spionaj sunt numiți la condu
cerea districtelor și în alte posturi 
administrative. Conducătorii acestei 
clici s’au retras, dar duc o activitate 
subversivă.

Generalul Pai-Chung-Hsi e te în 
favoarea începerii negocl-‘ril nr M 
pace pe baza acceptării condiuunilor 
Partidului Comunist Chinez La in
sistențele sale Li-Tsun-Wen a cat 
ordinul menționat mai sus.

La 23 Ianuarie Pai Chung Hsi l-a 
sfătuit de Li Tsun Wen să dea 
un ordin pentru îndepărtarea genera
lilor pe care Ciang-Kai.Shek i a nu
mit în sudul Chinei, precum șț 
peniru înlăturarea lui Sun-Fo din 
postul de prim-ministru. La aceasta 
iLi a răspuns că el nu poate in mo
mentul de față să ia imediat a- 
cesle măsuri și că le va aplica t ep- 
tat. deoarece a est ordin ar provoca 
mari complicații.

Grupul consilierilor militari ame
ricani părăsește Nankingul.

Șeful acestui gruj. generalul Barr 
urmează să sosească in Japonia la 
27 Ianuarie pentru o conferință mili
tară cu Mac-Arthur în care să se 
discute evenimentele din Oii ntul În
depărtat. La 23 Ianuarie Bair l-a vi
zitat pe Li.Tsun-Wen comunicâudu i 
hotarîrea sa. In întrevederea sa cu 
I.i-Tstm. Barr a arătat că adepții 
Kuominl. m ii ui au t-< buit să în
cerce a păstra porturile din sudul 
Chinei deoarece în momentul de 
față este necesar să se oprească 
ofensiva armatei populare de elibe
rare prin măsuri politice și n go 
cieri de pace.

GRECIA 1 l.-LRA, 23 (IGd f) — 
Podul de uJ.cj (jrtitd l.lbrrâ a a- 
nun al $a gutuiul dt ingrat [Cuvi 
zoriu al (jr vii a adie» I un 1 
poporului .gitc in bp t al tuturor 
-oldaU'or și < fițr*i|or din
armata muiiarho-fa* i j tu cât tu 
luror cui.ducato. i'or jx)!rici • î isti’i 
formulând cundiiiunii c»* vor face 
po-ibil sa se mnA ca, al yuin cî ciulul 
rj-b i ci\i' și iâ : i urr înde en- 
drnța naț «mala ți tun- aiiil.it':i Gre
ciei.

GUittiiUl democrat pr^vi/o tu vdc 
dispu> sâ Inci apa n<-;; -vi G si 
trimită o dr leva, ie la Atena îi ca
zul cânt] condifiunii sal %U’.t a - 
cep laie Genera ul Ma k s a slab lit 
urmai oarele cendițiuni ;

Toate trup c și [ ah 1 mil
iar străin t bau _z.n « a u. ll/zc teri
toriul Greciei t jale tratatele și □- 
cordurilc, care încalca suveranilaica

1 Noui acțiuni victorioase ale Armatei 
Democrate

GRECIA LIBERA/ 28 <Ra. 
dor>. — Grecia Liberă anunță 
că forțele armatei democrate au 

1 atacat în ziua de 22 Ianuarie po- 
' zițiile monarho-fasciste din F’htio* 

tid a — Rumelia.
In noaptea de 22 Ianuarie, ele 

au eliberat localitatea Leukada 
din regiunea Phtiotida urmărind 

] o coloană inamică pană în apro* 
i piere de localitatea Vitoli.
I In Macedonia Centrală mari-

Procesul înscenat fruntașilor crmunlțti american!

Apărarea a arătat că:
Juriul este dominat de oameni plă
tiți de marile trusturi din Nt w-Ym k

NEW-yORK, 28 (Rador) 
La procesul fruntașilor Parti
dului Comunist American, a- 
vocatul apărării Breher, adre- 
sându-se Curții în ședința din 
26 Ianuarie a acuzat marile 
trusturi din New-York că 
plătesc pe unii din funcționa
rii lor pentru a le aduce ser
vicii în marile Jurii Federale, 
dominând în acest fel Juriul 
și violând Con titu|ia Statelor 
Unite.

Judecătorul Medina a în
trerupt pe avocații apărării, 

: când aceștia au dovedit a- 
I ceasta situație în cursul exa- 
1 minării martorului Hodell, 
I funcționar la o mare societate 

și care este membru al ma- 
I relui Juriu Federal.

In cursul examinării marto
rilor, cuprinzând membru ai 
marelui Jurii Federal. Apă
rarea a stabilii că toți aceș
tia aparțin categoriei cu ve
nituri mari. Printre aceștia se 
află un consiliu pentru Inves

naționala irebuesc anubtc anu-s- 
Ittul străin in afacerile interne ale 
Greciei Irebuc ta încetez:;

Anuala democrata și f >rț’de mo
narhiste vor rămâne j** pozițiile lor 
in timpul arinlsti iului (

Amnist a po:iii a gtînralâ trebue 
aplicata fâra restricții de ambele 
pâHÎ.

Toate libert • r drinoi a ier tre- 
but»c garantate ,

Ega i a ea mm rit jj,' a• n î< nule 
trcbu< a-i^urata;

S. vor l'i- e n«p.<Lri politice 
penl'U I 'iman a unui -.'ini-rn dcmo_ 
crai după ian v .r tnbuî sa aibi 
luc alegeri gencralv

Gurcrnul d< ni *_■/ at j ro\ i/or u al 
Gri«c.r! sub biia/ă h.'Larii ea »a de 
de ,1 auq.la rv/Uitiul alegerilor 

s- j'e deiiucialicr ce se vor C- 
lic.ua in c {dormitate cu ateste con. 
dițiunl. t

Grecești
narii armaiei democrate au atacat 
baia inamică dela Portarianis 
din peninsula Caleidică, capiu* 
rând o bogata pradă de răzbeiu.

Unitățile de cavalerie ale ar
matei democrate au împiedecat 
pe manarho.fasciști să jefuiască 
și să distrugă mai multe sate din 
regiunea Alhada, a căror popu
lație se refugiase de prigoana 
monarho. fasciștilor trecând în te
ritoriul eliberat.

tiții din Wall-Street, un di
rector al mai multor societăp 
textile, un funcționar superior 
la un mare magazin de biju
terii, reprezentantul unei so
cietăți pentru aviația comer
cială, un membru al unei so
cietăți bancare din V all- 
Street, etc.

Judecătorul Medina a acu
zat apărarea că tergiversează 
procesul și a îăcut aluzii la 
faptul că ar putea opri în
cercarea apărării de a de
masca metodele de selectare 
a juraților

„ZORI NOI** 
primește mica și 
mare publicitate.
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