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In nuniâtul tifcut <4 ziaru- 
lui nostru ani arătat că mi
nerii exploatărilor carbonifere 
din Valeacjiului, au încheiat 
prima lună de muncă în ca- 
drul Planului pe anul 19-|9 cu 
un frumos succes : programul 
produtțxi de cât buni pe în
treagă Valea»Jiului a fost de
pășit cu 13,3%. S a arătat 
că minei ii din Petrila și-au 
depășit programul pe luna Ia
nuarie cu 16,6%, «ei din Ani- 
noasa cu 14,5%. cri din 
Lupeni cu 12,1%, iar cei din 
Lonea cu 7,4%.

Dar minerii din Petrila și 
Aninoasa, pe lângă că au ob
ținut depășiri de programe 
superioare celor din Lupeni 
și Lonea, nu mai obținut încă 
un succes: Procentul de șist 
în cărbunele extras de minerii 
din Pelrtln e cu 1,4% maj 
mic decât cel admis, iar a| 
celor din Aninoasa cu 0,4%.

Adică, minerii din Petrila 
și Aninoasa, în efortul lor de 
a da țării cât mai mult căr
bune nu au neglijat necesita
tea imperioasă de a îmbună
tăți calitatea cărbunelui, ei au 
ales cu îngrijire piatra din 
cărbune, încă din abataje.

Nu la fel au făcut minerii 
din Lupeni și Lonea. Cei din 
Lupeni au neglijat mai mull

alegerea șistului din cărbune, 
care a întrecut cota admră 
cu 3 procente, iar la Lonea. 
procentul de șist e mai mare 
decât cel admis cu 2,1%.

Pe lângă faptul că înrăută
țește calitatea, neselecționarea 
șistului atrage după sine creș
terea prețului de cost al căr
bunelui Pentrucă, dacă piatra 
din cărbune în loc să fir a- 
leasă e lăsară să fie încărcată, 
transportată și scoasă la supra
față, absoarbe cheltueli inai 
mari și brațe de muncă.

După ce e scos la supra
față, cât bunele e dus la pre- 
parații pentru spălare și selec
ționare. Dacă procentul de 
piatră în cărbune 
decât cel admis, 
selecționarea lui necesită 
număr mai mare

e mai mare 
spălarea și 

un 
de brațe dc
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In anul 1948, muncitorii depou
lui de locomotive Petroșeni au 
realizat economii de combustibil 
și uleiuri în valoarede 1.632.675 lei

Locomotivele depoului CI R 
Petroșeni remorcă trenurile cu 
cârbune extras de minerii dtn 
Valea Jiului spre centrele in
dustriale ale țârii.

In anul care a trecut, de
poul CI R Petroșeni, pentru 
remorcarea trenurilor de mărfi 
a utilizat locomotive seria 
651.000, care sunt cele mai 
vechi locomotive din parcul

Noua conducere a Federației 
Sindicale Mondiale

FrancePARlS. t (Răilor).
Presse transmite:

Comitetul Executiv al FSM. a 
ales Luni după amiază (ic L’e Vi- 
ttorio secretarul flftieitil t Crinii 
derației Genitale a Muncit din Ita 
lia, ca președinte al F.S.M., p..nă 
la al doilea congres mondial care

urmează să aiba I ic l.i 2'1 Iunie 
194>) la Milano, m locul lui Arthur 
Ucakin prișeJnlilc C nsiliul 1 Ge 
neral al Sindicatelor britanice, Le 
Lear, secretar al Conîedcrațli i Ge
nerale a Muncii *Qn Franța a f sl 
ales iicepreșcdinte al F.S.M.. in loJ 
cui lui l.eon Jouhaux.

Construirea economiei 
în țările de democrație 

' In via(a politică și economică a 
țărilor din Eurora Centrală si de 
Sud-Esl elibera e de Armata Sovie
tică de sub jugul îascist, s’au pro
dus în ultimii ani marț schimbări

A fost instaurată și consolidată o 
rânduirea de stat a democratici po
pulare într’o luptă victorioasă împo
triva reacțiunii. a crescut ir fluenta 
partidelor comuniste și munciloreș i 
a căror unificare pe baza marxism- 
leninisinului a pus capăt sciziunii 
în mișcarea muncitorească din aciste 
■țări, a fost înfăptuită reforma agrară 
și a fost naționalizată partea ho- 
tărîtoare din industrie, băncile, co
merțul exterior și marele comerț in
tern. Au fost astfel create toate 
premizc'e necesare pentru a se cons
trui cu succes economia socialistă. 
Toate țările de democrație populară 
au reușit să restabilească, iar unele 
dintre ele Să depășească considera
bil nivelul dinainte de război al-pro
ducției industriale.; Polonia cu 50 
la sută, Cehoslovacia cu 10 la sută, 
Ungaria cu 27 la sută, Bulgaria cu 
71 la sută; în numeroase ramuri din 
cele mai importante ale lndustri i 
românești a fost deasemenea depă
șit nivelul dinainte de război

In țările de democrație populară 
începe să se ridice deasemenea și 
producția agricolă. La aceasta con- 
tribue ajutorul dat de stat țărănimii 
muncitoare, mecaniza ea agriculturii 
pe baza unei rețele din ce în ce 
mai întinse de stațiuni de tractoare 
ale statului, precum și al e măsuri. 
Tovărășiile dc producție agricolă, 
organizate Ia țară pe baza princi
piului liberului consimțămiâ,n(t. înj 
cep să capele o serioasă importanță 
în reconstrucția agriculturii In ur-

agricole, Polonia a puiuț desființa 
complect sistemul cartelelor, Unga
ria — aproape complect, iar cele
lalte țări — în parte. Preturile măr
furilor și ale articol lor de primă 
necesitate au fost reduse. S’au luat 
numeroase măsuri de ord n social 
și cultural, salariul real crește, viata 
oamenilor munrii se îmbunătățește.

Refacerea economiei țărilor de de
mocrație populară se b zue pe r.i 
murite naționalizate hotărîtoaie ale 
economiei, ea este însoțită de în
tărirea sectorului socialist al eco
nomiei. Producția mijloac 'lor de 
producție — Industria grea și cons
trucția de mașini — crește mai 
repede decât producția articolelor de 
consuni; raportul dintre industrie și 
agricultură se modifică, astfel în
cât o serie de țări agrare înapoiate 
se transformă treptat 
industrie desvoltată. 
întăresc independența 
mocrație popu'ară și
zelc necesare unei construiri 
a bazelor economiei socialiste.

Țările de democrație populară trec 
acum dela refacerea economici pe 
bază de planuri pe termene scurte 
la reconstrucția și desvoltarea eco
nomiei pe baza unor planuri pe ter
mene lungi. In Cehoslovacia și Bul
garia au fost puse în aplicare pla
nuri cincinale. Polonia, care îndepli
nește planul de trei ani înainte de 
termen, se pregătește să treacă la în
deplinirea unui plan de șase ani.

Planurile re termen lung prevăd 
industrializarea țărilor de democrație' 
populară, accelerarea desvoltării in
dustriei gre'e în aceste țări, înzes
trarea industriei cu utilaj modern, o 
creștere considc-ab'lă a grcutătiil 
specifice a industriei socialiste în 
economie, continua mecanizare a a- 
gricu'turii, creșterea considerabilă a

în țări cu o 
Toa'c 
țărilor 
crează

acestea 
de de. 
premi_ 
rapide

socialiste 
populară*) 
venitului naii mal și lidiarea bunei 
stări a oamenilor muncii.

Țările de democrație jwpulara ..u 
pășit la constidirca bazelor socialii* 
mulul construi o economie socia
listă înseamnă a lichida ceejce a 
mai rămas din producția capita
listă, a crea condi(iunile necesue 
pentru trecerea dela mica productiv 
de mărfuri la producția socialistă 
înseamnă a lichida orice posibiliiat-.- 
dc restaurare a raporturilor capi
taliste, cioace este o sarcină grea, 
de lungă durată și pentru a cărei în
deplinire va fi nevoie să fie învinse 
serioase dificultăți Pentru aceasta, 
este recesară. în primul rând, con
solidarea constantă a orânduirii de 
democratic' populară, 
neșle 
turii 
ză și 
largă
lismului.

Eforturile partidelor comuniste și 
muncitorești au ca obiectiv consoli
darea și lărgirea ramurilor națio
nalizate ale economici, promovareaf 
unei politici de îngrădire și înlă-

• furare a e'cmcntelor capitaliste, atît 
la orașe cât și la sate, și întărirea 
prin toate mijloacele a alianței din
tre clasa muncitoare șl țărănimea 
muncitoare.

Forța diriguitoare și conducătoare 
în lupta oamenilor muncii pentru 
construirea bazelor economiei socia
liste în țările dc democratic popu
lară sunt par'idc'e comun's e și mun
citorești. Organizatii'c de P rfid 
din țările de democrație populară 
duc

LI’R, u caior intri (mere și 
utilizare necesită un mare con
sum de combustibil, uleiuri și 
mână de lucru pentru reparații.

Insă, prin buna întreținere 
și utilizare a locomotivelor de 
către mecanici și locbiști, prin 
efectuarea reparațiilor în bune 
condițiuni în atelierul depoului, 
prin spălarea locomotivelor la 
timp, s'a reușii ca în anul 1948 
să se realizeze importante eco
nomii de tombusfibtl și uleiuri.

Astfel, în cursul anului tre
cut, s a realizat o economie 
de 31.5Q6 tone cărbuni în 
valoare de 770.942 iei ,11. 134 
kg. ulei mineral în valoare de 
lei 556./OO, la ulei special s'a 
realizat o economie de 539 
kg. în valoare dc lei 36652,- 
iar la valvolină 4 533 kg. în 
valoare de lei 258.381.

In total, muncitorii depou
lui de locomotive Petroșeni au 
realizat o economie de uleiuri 
și combustibil în valoare de 
1.632675 lei.

La sfârșitul anului 1948, 
locomotivele de tip vechi din 
depoul Petroșeni au fost în
locuite în bună măsură cu lo
comotive seria 151.000. Cu 
aceste locomotive, corespun
zătoare, muncitorii din depou 
și-au luat angajamentul să 
realizeze — paralel cu depă
șirea programului lor de tran
sport — economii de com
bustibil și uleiuri mull mai mari 
decât în anul trecut.

N. Sârbulescu, coresp. voi.

care îndepli- 
cu succes funcțiunile dicta- 

proletarialului. care organizea- 
anlrenează pe o scară tot trai 
massele la construirea socia-

Noui metode de 
muncă introduse 

cu succes la sec
torul III al minei 

Petrila

in gale- 
.ba<j|-k 
cu a Jf!

La s<<toiul d I' tuia 
rille de pregatiie pentru 

frontale imirj se făcea 
de slej.ii.

La Consfătuirea t< (micimilor, fx»- 

tru reaokaiea problemei a pe» 
du tliitații muncii s'a li tlrît o mai 

buni organizare a muncii in vede

rea economiei dc malrrLl- Astfel, 
scitului III a introdus s.ș emul de 
arrnare cu elâlj-i de f‘«-r p,ln a. 
cea ta armare se rcaliziaza o eco
nomie tunau dl- 12 metri ci bi ma
terial 1< mm.s eu n \«lae< de 24 
mii |ei

Un alt inconvenu-țt d<cul de se
rios ce Ingiruna mersul proiuitiei 

In abatajele frrmta’e 

craterului însp..-, 
marc car» t «-hui* in 

montat pe m-u-a îi .
In urma i i 'r -du . . 

tem d< .. ez ,■ t ac 
•traiul de cârtim e 
teanu B- tru care p 
sub n.,rina acum a 
norma «chi.Tbal lu 
reali/, a/ă z'lnic dc 
cu 65 la sută ia- a 
sif cu 50 la sută.

Prin aceasta 
cu demontarea 
lopntarii, care 
să Încarce
in alte munci.

Rezultate e obținute 
muncit ■ ii mic il din 
tot clonul. |intru
economii cil mai mau 
și producții La ea munrii 1 r pentru 
a obține noi ;u. < -c in i.derca În
deplinirii și di pășirii pr gramelor 
lor in cadrul Planului de Stat.

S. Solotrin

a'ez.irra
<.-r de *r-

• ut d- 
>i 

n. uliii -j»-

~e m i e'i'T-ină timpul 
coțendui și i t
mai in antet rebulau 
pot li utilizat! acum

<1 că
Petri a de,'-un 

reiliraru unei 
marindu-

în momentul dc față o luptă

Continuare în pag. 2-a.

*> Articol de fond apărut în 
«Pentru pace trainică, pentru de-

Importante dispozițiuni ale Ministerului Agri
culturii în legătură cu grăbirea pregătirilor în 
vederea campaniei însămânțărllor de primăvară 
Org-nizarea cetelor pentru folosirea în condiții avantajoase 

a mașinilor agricole
Ministerul Agriculturii a ‘cimis o 

serie de instrui (luni inspectoratelor 
agricole și direcțiuni or agricole ju
dețene din țară pentru a grăbi pre
gătirile în vederea campaniei in-ă 
mânțârilor de primăvara

Dir.ctiunile județene au ca « ocină 
imediata să urgenteze difuzarea pla
nului de cultură pe comune și gos
podarii. Lucrările trebuesc terminate 
până la 20 Februarie 1949

Odată cu desfășurarea planului dc 
cultură pe gospodâiii — se va face 
de către fiecare comună îin| .irț.r-a 
înlregu ui teritoriu pe sectoare; res
ponsabilii de secloaie trebue să ji 
parte la pregătirea campaniei de 
însămân ari. In acelaș timp se ver 
stabili cantitățile de semințe exis
tente.

Deaseincni, se va c ntrola oigani-

re-
și 

re- 
re-

munale dc reparat unelte și ma
șini agricole. Fiecare atclii r tn bue 
să aibe program de lucru in care. -ă 
arate gospodăriile care vor fac- 
parațiunile la atelier numărul 
felul uneltelor sau mașinilor de 
parat, data până la care tnbuesc 
parate.

Repartizarea uneltd r pe ateliere 
trebue cunoscută din timp alăt de 
proprietarul atelierului cât și de plu
garii muncitori Reparaiiilc vor fi 
programate in ordinea urgenței

Responsabilul comunei insă cir.it 
cu coordonarea activității at-Ilarilor 
trebue să se îngrijească pentru o 
cât mai bună organizare a arro- 
. izionării I. i rvlor cu Cile n ce
dare : fier, cărbune, lemn, nxi ; n 
etc.

Direcțiile județene agric I v. r lua
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DIN ȚARA SOCIALISMULUI ș
Via,a de (oale zileleîn colhozurile Sovietice

„Z arul luminos0 sau cum sunt «vidențiați col
hoznicii fruntașii și criticați cel râmași în urmă

Iii colhozul „l.eiiin”, di» ivgiu 
nea Iliu'propetrovsk, ne bu Mia de o 
inaic autoritate tânărul mecanic al 
cinematografului, Podieț.

La începutul fucăiet repiecenU- 
țli cinematografice, mecanicul com- 
■omolisl rulează pe ecran ultima 
ediție a ,,Ziarului luminos”, caro 
este lin jurnal al activității collio 
zuluf. ■

..Ziarul luminos” p< pulaiizeaZă 
succesele colhoznicilor înaintași 4 
critică pe a<ei caro nu Îndeplinesc 
normele.

Iii teul acesta. cclhozui li unt in
formați aîjt asupra rcalizăiilor in 
munca ale colectivului cât ți asu
pra lipsurilor ce tnbuesc înlătu
rate.

Campionatul de șah al 
colhoznicilor

Șahiștii colhozni i din distric'ui 
Roslovsci, regiunea Qo ki, s© pre

gătesc intens să ia par e l i p imul 
campionat de ș dl unional al c l io 
zurilor, care va avea l'ic In cm An I

In clubul colhozului Cuglaevsk se 
joaca șah în lie are seria. Conducă
torul clubilui, C rnov, folosindu-s* 
de cartea cunoscutu ui ș h st Rcvș 
— ,,Școa'a șahului”, p. edă l cții 
teoretice colhoznicilor șaliiș 1

Un cerc de parasut ști 
într’irri coth >z

In colhozul „Iskra”, din reg um a 
Volovsc, în urma inițialiv 1 meca
nicului de avioane Seliș ev. s’a or
ganizat un cerc de parașutiș i Ti

iUrmare din pag. l-*l

încununată de succes pentru înde
plinirea înainte de termen a planu
rilor, pe t u măr rea productivi ății 
muncii și rea jzarea unui regim de 
economie. Organizațiile locil." de 
Partid conduc întrecerile socialiste 
în curs de desfășurare, conduc lupta 
pentru o mai bună organizare a 
muncii, propagând expe iența clemn 
telor de frunte din câmpul muncii 
Sunt reeduca e vechile cadre de in
telectuali specialiști, se creaiuză 
condițiile necesare pentru formarea 
unei noui inte’ectuali ăți din rându
rile muncitorilor și ale țărănimii 
muncitoare.

Oamenii muncii din toate țările de 
democrație populară se bizue în lup 
ta lor pen ru soc alism pe prima țară 
socialistă din lume .puternica U- 
niune Sovietică, ce acordă acestor 
țări un ajutor larg frățesc. Ditorită 
unei reușite colaborări economice, 
care și.a găsit expresia în p imul 
rând într’o mare creștere a s him- 
bului de mărfuri, țările de demo
crație popuară și U.R.SS. au do
bândit posibi i a ea de a g-ăbi refa
cerea și desvollarea economi 1 lor 
naționale, Strânsa colaborare cu U. 
R.S.S. a permis țărilor cu demo
crație popu'ară. care lu te în parte 
pu dispun de suf cienlo forțe și re
surse, să-și apere independența f ță 
de presiunea imperia'ismu'ui ame
rican și să ob ină in s urlă vreme 
mari succese în desvoltarea econo
miei naționale.

C ica trădătoare a lui Tito din Iu
goslavia care a 5 unecat pe pozițiile 
naționalismului burghez care a rupr- 
t-o cu U.R.SS. și țările de democra
ție popu’ară și s’a legat de imperia
lismul anglo-american a luat o se
rie de măsuri aventuroase, troțchiste 
în politica economică, care au înrău
tățit mult situa’ia materială a oame
nilor muncii. îndeplinirea planurilar 
economice a fost zădărn'cită. se în
tăresc în țară poziț i'e chiaburim», 
aprovizionarea oamenilor muncii la 
orașe și sale se găsește într’o st re 
de destrămare In rândurile oame
nilor muncii din Iugoslavia crește re- 

neri colhozni-i au și terminat pre
gătirea teoretică. In prezent, ac fac 
exeic ț,i | iacii e de saiftura cu pa
rașuta.

Ceicuii de parașutiști au fost dca- 
sențeni organ zale și In alte colho- 
zuii ale regiunii

58 de noul centrale electrice 
sătești

Iu 1918, Iii regiunea Oiusk, au 
fost construi.e 58 de centrale electri
ce sătești, cu o capacitate" totală 
de 8U0 kw.

Iii acest an construcția centra
lelor electrice sătești va lua o și 
mai mare desvoltire Se vor elec- 
tritica inca 150 de colhozuri ți 10 
stațiuni de mașini șl tractoare.

In salul Znariienscoc se va cons

Oamitâii sovietici
transformă natura vie

In Un unea Sovietică se procedea ■ 
Z.I de mai mu ți ani la ac limalizarea 
animalelor în noui regiuni ale țarii. 
Aceasta operație se face după un 
plan bine stabilit și sub conduce 
rea specialiști or zoologi. Specii pre
țioase de animale sălbatece și de 
păsări, sunt transportate în regiuni 
noui. unde ele n’au existat îna
inte.

Această muncă se desfășoară sub 

Construirea economiei socialste 
în țările du democrație populară
vo ta împotriva po i icii antiț opul are 
a lui Tito și a acoliților săi.

In ultimul timp colaborarea dințro 
țările de democrație populară și U. 
R.S.S. s’a întărit și mai mult și a 
adus noui succese însemnate Acest 
fapt a fost subliniat de consfățuir a 
economică din Ianuarie a reprezen
tanților țârilor de democrație po- 
jpulară și ai U.R.S S., consfăluire ca
re a găsit că este necesară crearea 
unui Consiliu de Asistență Econo
mica Mulua'ă. Con.dă uirea a consta
tat că „guvernc'e Statelor Unite ale 
Americiu Angli-i și ale unor slate 
din Europa occidentală boicotează, 
de fapt, relațiile comerciale cu ță
rile de democrație populară și U 
R.S.S , deoaiece acestea socotesc că 
nu este cu putință să se supună 
dictatului „p'a:iu]ui Marshall”, în
trucât acest plan încalcă suveranita
tea țărilor și interesele economiei 
lor naționale.

Ținând seama de această împre
jurare, consfătuirea a discutat ches
tiunea posibi ilății de a re organiza 
o inai largă colaborare 'economică 
între țările de democrație populară 
și U.R.SS.”-

Consiliul de Asistență Economică 
Mutuală are sarcina de a face schim
bul de experiență economică, de a 
organiza un reciproc ajutor tehnic, 
ajutorul reciproc în materii prime, a- 
limente, mașini, utilaj, etc.

Consiliul de Asistență Economică 
Mutuală se înființează pe baza e 
galilății depline în dreptuii a tu
turor participanților. El este o or
ganizare deschisă în care pot intra 
și afle țări ale 'Europei care împăr
tășesc princîpii'e Consiliului de Asi
stență Mutuală și care dmesc să par
ticipe la larga colaborare economică 
dintre țările de democrație popuhră 
și U.R.S.S.

Crearea Consiliului do Asistență 

trui o centrală h dro-electiica, care 
va deservi 15 colhozul I,

Apicultori soviet cl care nu 
di paș<t plauul de produc|ie 
au primit In plus mii de kgr, 

de m'ere

Colhoznicii regiune i Ctealov, din 
Vladivostoc, caie au de pășit in 1918 
planul de producție și livrare a mle- 
rei, au primii ca plată suplinim 
cara cantități considerabile de miere

Astfel renumitul apicultor Volo- 
vin din colhozul „Drumul 'Nou”, 
care a strâns câ.e 76 kg. de miere 
de fii caie stup, a p imit diept plată 
slip inienlara o tonă de miere.

In total apicultoiii regiunii au 
primit jn pus 20.0110 kgr. miere.

conduc rea adniin st ației centrale a 
Ofic ului de Vânătoare de pe lângă 
Consiiul de Minișlii al LI R.S.S.

In ultimii ani. lumea animală a 
Uniunii Soiictiee s’a schi i bat mult.

Epurele, al.it de răspândit în t< ala 
partea europeană a Uniunii Sovie
tice. n’a existat niciodată, In Sibe 
ria. In vagoane și avioane spe 
ciale,_ epurii au fost tran portați

(Continuare In pag. IV.a)

Economică Mutuală care a găs.t a- 
probarca entuziastă a masselqr mun
citoare deschide o nouă etapă în 
desvoltarea colabo-ării economice 
dintre țările de democrație populară 
și U.R.SS. Acest fapt va determina 
o creștere mai rapidă a forțelor de 
producție și a nivelului de trai al 
oamenilor muncii va grăbi construi
rea socialismului în țările de demo
crație populară și va întări și mai 
mult independența lor.

U.R.SS. și țările de democrație 
populară colaborează pe baza unei 
depline egalități în drepturi și a 
respectului mutual al suveranității 
(lor. In Europa Occidentală domină 
imperialismul american, care sub 
masca ajutorului caută să asigure o 
mai largă piață de desfacere pentru 
mărfurile americane, să aservească ță 
rile europene și să le pună „în de
pendență economică ș? po'ilică față 
de monopolurile capitaliste care doi 
mină în Statele Unite și față de plac, 
nurile lor agresive, fără a ține sea
ma de inlcicsele papoarclor înseși 
ale Europei” (Mololov).

Politica imperialismului american 
tinde la cucerirea dominației mon
diale. Acest fapt a fost confirmat 

din nou de ultima declarație a preșc 
dintelui Trutnan Sub masca luptei 
împotriva comunismului. cercurile 
conducătoare din Slato'e Unite ciută 
să folosească O.N.U pentru realiza
rea planurilor lor de agresiune, cau
tă să aservească popoarele Euro
pei pe calea înfăptuirii „planului 
Marshall” ,și organizează blocuri și 
alianțe militare împotriva U.R.S.S. 
și a țărilor de democrație populară.

Poziția U.S.A. cu privire la așa 
numitul „pact al A 1 inticului de 
Nord” dovedește că cercurile d ri- 
guiloare ale US.A. și ale Marii 
Britanii au trecut la o po'i ică agre
sivă fățișă care urmărește stabili
rea dominației mondia'e anglo-ame-

Campionatele Locale ale „Cro
sului Popular de Ski“ 

din Valea Jiului
In ziua dc 30 Ianuarie a. c. 

, s,au desfășurat îri toate localitățile 
din Valea Jiului campionatele lo
cale ale Crosșulul Popular de 
Sk:, care au ovul unsu-o-s deo- 

i srlzlt,
I oat • c inclusurile au avut loc. 

pe ntunț' din cauza lipsei de zi. 
pada în localiuți In fiecare loca
litate, după terminarea concursu. 
iilor, în sediile sindicatelor au 
fost distribuite premiile d «ie
de jud. O. S. P-, medalii, di 
ploaie șl insigne

La Lupeni au lost distribuite 
șl p emu ca: skiuri, materiale 
diferite «tc,

In toată județeană au partici
pat 403 tineri ți tinere.

Rezultate tehnice
LUPENI: Total 185 concurent!

Cat. I. Bieți 800 m. 
Concurenti 63:

1. Batory Ervln 9,30, Resiga, 
Mircea 10,55, 3. 1 lorea Florean 
11 07

Cat. II. Btefi 2500 m. 

Concuren/i: 45,
I. Kiir loan 16 09, 2. I lummel 

Allu-d 16,1 J, 3. Kovacs 1 beriu 
17 04

Cat. IV. Băefi 5000 m.

Concurenti 62.
1- Slavici losif, ’0,06, 2 Halca 

Petru, 32,12, 3. Lupaș Gheorghe 
33,59- 

rjeane și în acest scop ei duc o 
politică de deslănțui c a unui nou 
război.

Uniunea Atlanticului dc Nord care 
a fost creată fără a sei ține sea
nța de existența Organizației Națiu
nilor Unite nu poate servi cauza 
păcii, ci dimpotrivă urmărește țe
luri agresive. Ini'iatorii acestui pact 
se strâducsc să creeze baze militare 
5n apropierea hotarelor U R. S. S„ 
fapt care nu dovedește câtuși de 
puțin țeluri pașnice. In declarația 
Ministerului de Afaceri Externe al 
U.R.SS. publicată rec-nt cu p-i- 
virc la „pactul Atlanticului <!c 
Nord”, care pune direct și precis 
aceasta chestiune, sunt di mascate 
planurile ațâțătorilor la război și 
se dă la iveală pericolul care ame
nință cauza păcii și îileresele vi
tale a'.e întregii omeniri progresiste.

La glasul U R S S. care luplă cu 
dârzenie și curăț pentru pacea și se
curitatea popoarelor, își ap'eacă u- 
rechea cu atenție popoarele lumii 
care văd în uneltirile și vicleșugu
rile imperialiștilor anglo - americani 
tendința forțelor tenebroase ale reac. 
țiunii de a împinge din nou ome
nirea în grozăviile unui răzb >1 sân- 
ros.

Așa zisa „politică de refacere a 
Europei” .promovată de imperialis
mul american, s’a dovedit a fi o po
litică de violență și dominație, care 
nu se dâ în lături dela niciun mij
loc de presiune.

Colaborarea economică dintre ță
rile de democrație populară și 
U.RS S. este o expresie clară a 
unei colaborări cu adevărat democr.i 
tice. bazate pe recunoașterea princi
piului egalității în drepturi, a aju
torului mutual, care tinde la desvol
tarea economiei naționale șt a-igu- 
rarea bunei stări a popoarelor.

Nu încape îndoială că pe baza 
acestei colaborări economice, țările 
de deniccrațic populară își vor putea 
desfășura din plin toate forțele 1 vr 
și se vor afirma în lupta pentru 
construirea socialismului în nouil" 
fapte mărețe și victorii ale popoa
relor lor.

Cal. V. Fete 2500 m.
Concurente 15

J. Furkaș lrhia 22,06, 2 Zer- 
ghar Elisab, 22,47, 3. IJubner 
Mag-lal 22 59.

VULCAN Total 50 cuncurenți

Cat. I. 800 m. Baeti.

Concurenfi 18.

1. Tlmbalmoș I ran. 7,10 2 
Mu:lrr liricii 7.34, 3 Joldoș A- 
lexandru 7,36
Cat. II. 2500 m. Băefi 
Concurenti 14.

1. Pardocz loan 12,05, 2 Co- 
vax Lavei j2,il, 3. Baț-y Teo- 
ftl 12,34.

Cat. IV. 5000 m. băeti.
Concurenfi 18

1. Cocota loan 23,36,2. lno- 
can loan 24,12, 3, Cugerean A- 
urel 25,28,

ANINGASA Total 53 concurențl

Cat. I. Baefi 800 m 
Concurenfi 42.

1. Hoțea Vasile, 6 40, 2. 111- 
nescu loan 6,50, Corlan Viorel 
7 00
Cat. I Fete 800 m.

1. Glfdean Maria 9,02. 2. 
Costinaș Ălaria 9,50.

Cat. II. Băiefi 2100 m. 
Concurenfi 3

1. Anca Dumitru 22,50, 2. 
Kardoș Anton 24,40, 3. Andrica 
Ludovic 26,50

Cat. IV. Bieți 4500 m. 
Concuren/i : 7

1, Burlac Nlcolae 23,04, 2.
Heg. dGș Andrei 25,40, 3. Konya 
Karol 26,10.

Cat. V. Fete 2000 m.
Concurente : 1

David Emilia 44,00

PETR03ENI Total 52 concurent!

C«f. I. Bâe/i 800 m. 
Concurenfi: 14

1. VlaJ loan 5,30, 2. Korfanta 
Carol 5,39 3. Petruș Aurel 6, i0 

Cat. I. Fete 800 m.
Concurente : 2

1 Kutasch Herta 8,05 2. Ku- 
tasch Gerturda 8,09

Cat. II. Băeti 2500 m.
Concurenfi 16

1. Vrcja loan 26,51, 2. Kolc- 
sar Toma 27,07 3. Ardelean Io
nel 28,09,

Cat. IV. Băefi 4500 m. 
Concurenfi 17

1- Pop Vasife 18,25, 2. Toth 
Zoltan 18,30, 3. Gagyi loan 
18,31-

Cat. V. Fete 2500
1. Onca Doina 34,05

PETR'LA Total 20 concurenti
Cat. 1. 800 m. băiefi

1. Ponta loan 10,10
2. Loy Fridrich 11,10

Cat. I. fete.

1- Potoczki Maria 18,11

Cat. II. băiefi.

1. Orsa Martin 18,34
2. Plltar loan 27,45

(Continuare pag. III-a)



DIN CÂMPUL MUNCII & ȘTIRI POLITICE
Construind un dispozitiv special

Tov. Racoți Francisc del i mina Lupeni a rep r t 
un inare număr de telefoane pentru mina scoase 

anterior din uz

Trei ani dela proclamare
Republicii Ungare

La mina Lup.iil, se siui.ei f, aile 
mult li(»a de receptoare teii fonice' 
s|>ecia'.c |X'iitiu rețeaua din ininil. 
■care din cauza demagneli/arii ei au 
scoase din uz.

10 tineri muncitori dela secția electrică 
a Atelierelor Centrale Petroșani au pornit 

la Întreceri socialiste
La secția electrică □ Atelierelor 

Centrale Petroșani alături «le cei 
vârstnici, lucrează 10 muncitori 
tineri.

lntr'una din zilele trecute a ești 
10 tineri au avut o consfătuire, 
în care au discutat felul cum 
să-și ridice productivitatea mun
cii, cum să îmbunătățească cali
tatea produselor ior și să-și ridi
ce nivelul profesional.

După aceasta tinerii s'au pre
zentat la comitetul de fabrică al 
atelierelor, unde s'au angajat că, 
muncind pe bază de întrecere să 
■execute reparațiile Iu motoarele, 
mașinile și instalațiile electrice ne
cesare exploatărilor carbonifere

3000 ore de muncJJ au eco
nomie t muncitorii cefe iști la 
executarea unei lucrări pe 
linia Bumbești Liveznni, pentru 
care au fost prevăzi>te 5< oo ore

Pe linia ferată Bumbești.Livezeni, 
Administrația C.F.R. a proectat exe-i 
cutarea de urgență a două ramifi
cații, care să asi urc buna circulație 
a trenurilor, fixându.se ca timp do 
executare 5.000 ore de muncă.

Pentru executarea acestei lucrări 
într’un timp mai scurt, mun
citorii și tehnicienii au ținut o șe
dință de colaborare, in care s’a dis
cutat amănunțit felul în care să se 
desfășoare munca, felul de organi
zare a muncii și al repartizării bra
țelor de muncă.

Și s’a trecut la muncă. Lucrările 
de săpare a puțurilor pentru cele 
două ramificații, darea într’o porte 
a liniei curente, e fișarea și repara, 
rea liniei pe o didanță de 100 m., 
ridicarea, revalaslaiea și verificarea 
lucrărilor, au fost făcute în t inpvl 
record de 2.000 oie, economisindu-se 
3000 ore de muncă.

In această realizare s’au ev dențiat 
în mod special tov. Bogdan Nico. 
lae, Zantora Nicolae, ing. Ștefan 
-și ing Fintescu. care au adus un 
mare aport în organizarea muncii 

Slan Mc. co sp. voi.

Anunț
COOPERATIVA ÎN
FRĂȚIREA SALARIA- 
ȚILOR« CERTEJ caută

CONTAB IL
AUTORIZAT 
pentru angajareDIRECȚIUNEA
a—»

Din aceasta cauză munca In nu
na și Iii spre al lian-p- rturilc e iu 
upu.e la p.et libații, de eircce con 

rorli r e te efonice se lac au cil mare 
greula e.

din Valea jiului intr'un timp mal 
scurt și în mal bune condițiunl, 
să facă economii de materiale, să 
întrelmințț ze câr mai multe mate
riale verlil și să muncească cu 
sârguință pentru ridicarea nivelu
lui lor profesional.

Iu felul acestj, tinerii muncitori 
vor puica muncii cu mai mult 

spor pentru a asigura minerilor 

din Valea Jiului, utilaj electric în 

măsură . I cu nlâ și bine reparat.

326 trenuri au tranzitat peste 
program în luna Ianuarie munci
torii stației C. F. R. Petroșani

Personalul de mișcare pentru con
ducerea, manevrarea și frânarea (re
nurilor în stația și pe secțiile ae 
ciruilație ale stației C.F.R. Petra- 
șeui, esle mai redus cu 138 oameni 
decât cel normal, din lipsă de mun
citori .

Toluși, muncitorii stației nu s’au 
dat înapoi din fața sarcinilor ce lo 
revin. Au trecut la o minuțioasă or
ganizare a muncii, la folosirea ra
țională a limpului de lucru, au în
tocmit un program amănunțit de fe
lul cum să fie manevrate și conduse 
trenurile tranzitate prin stația Pe- 
troșeni, pentru a putea îndeplini și 
depăși programul de emulație.

Și eforturile lor ll’au rămas firă 
rezultat. Pe luna Ianuarie, numărul 
trenurilor tranzitate prin stația Pc- 
troșeni a fost mai mare cu 326 
decât cel programat.

tâtahii do jisLDoa din sabinele 
prin ci Dale ale Meilor din lalea Jiului

(TJ .nare din pag. I-a)

muncă, mașinile și instalațiile 
sunt supuse la eforturi mai 
mari, randamentul muncitorilor 
dela preparație scade, sctim® 
pind astfel prețul de cost al 
cărbunelui.

Un exemplu elocvent de 
felul cum trebue să preocupe 
pe fiecare miner problema re= 
ducerii procentului de șist în 
cărbune, este acela al mineri^ 
lor din abatajele din stratul 
18 (subțire), din mina Lupeni. 
Minerii din aceste abataje nu 
lasă piatra să fie dusă de cra= 
țer împreună cu cărbunele, ci 
o aleg. Mai mult, unele grupe 
— ca aceea a lui Damian Ion 
și altele, — întrebuințează pia
tra la zidirea de stâlpi pen» 
tru susținerea tavanului, reali
zând totodată și o economie 
de material lemnos.

I lin IC. Cj l aec li ui lps.se, to_ 
«irSșul Rac. 1 I ram isc. ■ ful , clii 
| ci de ii'A'f miști dea ir jna lup ni 
după mai mu le încercări a reușit 
sa coiifcclioni'ze un a| arat iu aiu- 
luiul muia reui.ign. I «■ ,ză rcier 
toatele cu magneții descarcați, pu
tând astfel sa le | lin-ama din 
ii m in bune eoridipuni

( . ajut nul acestui aparat s'au 
iecondițional 1)7 te efone din mi
nă și ilela supraf ița p cetim și 1 20 
senimiliza'oare d n mina, caie erau 
seoa-e din țuncțiune t.t din cauz i 
magneților descarcați.

Penliu repaia ei acestui mare nu 
mai de rece.pl'are tel, fmice pen
tru mina. tiv. R.icoți I rancisc î n- 
preuna cu lelef iniștii Ki-s lonn, I ep- 
cic. I.aslo, Radu P< t li și Cristei 
/aliaria cil care a muncit înpr, li
na a adus un mire apirt la buna 
funcționare a c'> r.unii.ițiilor subte
rane și în special a transporturilor 
in mina de care depinde în mare 
măsurii buna desfășurare a mumii 
pentru < agerea cărbunelirj

,V. ( ,r>boi'< tz, 
core'p. voi.

La cb inerva acestui frumos re- 
zu lat, muncitorii reviziei de vagon 
ne au adus un ap ,rt in-ruinat. For
mând un număr mult mai mare de
cât cel programat de treimii cu frâ
nare automată, num irul frânării' r ce 
însoțesc Ircnuri'e a f .st redus la 
majoritatea trenurilor de a 6 8 oa
meni, la un frânar și un șef de 
tren. Deasemcni, pentru depășirea 
programului de circulație, muncitorii 
slației au depus în cursul lunci Ia
nuarie peste 2 000 ore voluntare de 
muncă. ,

Pentru felul cum muncitorii sta 
ției Pelro.șcni au știut să facă f.iță 
în special t ansporfurilor de cărbune, 
care să dea viață fabricilor, uzine
lor și trenurilor din întreaga țiră, 
Direcția Regională C F.R. Craiova 
La citat ca exemplu pe toate uni
tățile C.F.R din regională.

In întrecerile socialiste care 
se desfășoară cu o intensitate 
tot mai mare în minele Văii 
Jiului, alegerea șistului din căr= 
bune, trebue să ocupe un loc 
de Irunte. Organizațiile de 
Partid și sindicatele au sarcina 
de a lămuri, îndruma și con
trola felul cum se duce lupta 
pentru îmbunătățirea calită|ii 
cărbunelui, pentruca la înche
ierea bilanțului realizărilor pe 
luna Februarie la nici o ex~ 
ploatare din Valea Jiului pro
centul de șist în cărbune să 
nu fie mai mare decât cel 
admis.

Numai astfel, alături de 
cantitate vom avea cărbune și 
de calitate, iar în lupta noastră 
pentru depășirea Planului vom 
putea obține succese depline.

Cu [rilijUl aniversării a Ini ani 
drla Dtodaniarcd Rrpublii i Unt a- 
re, a avui 1 c Marți du[â amiază 
in îa’a Teatrului Armatei din Ca
pitala o frstixi a:e orj/i'iii/ată de 
hi'lifu ni R niiâii de Cui ti a Univ 
sala. în cadrul »uruit a I at tuiarti]
Iov Ed .Mcziîkf u Hi'iiÎMiul A i -
Iclor și InfoiiTidiiilof |) sa a b, US
între ah. Je :

Anivtu.jrea a l rj mi t|vla fp cld-
marea Rej nb L ii lâw,ub i îi Un - -ie
t-^t o *;HibMo.jr- la c re 1 ți oa-
menii mum ii din R |<R j.m j a< le
din t< atâ ini na

I ib ral dr S'ih ju ui h llr îst c'
‘ <•* p| ji ju: ; t jrm țț* *uvi. tic •.
-pjporul mag’liiar a | on. t cu h- lârîre
re diurnul drsviltârii rfi-in hralic*'

Iov ministru Ed Mezin t seu a 
infați-at a[>«i pe laiy realiza ile in- 
srmnațr tl bîndi'r* tîv clasa munci, 
«(jart ira Idară condusă de I* r> dul 
său d-‘ îivatilț/arda în o i f ri anf 
dela | r< c'amarra RepubJ. ii Ungare.

Voibilo'ul a arat t aj i pe la g 
uni in R P R viata și d sv- lluea 
culturala csi<* asi^ur.va | pilaj ei 
de naționalitate maghiară prin nu» 
meroast școli de stat <■-|<m> ntare. 
midii tehnice imivrisitar«\ t-*airc. 
de Slat i opera în limba maghiara 
ziare ( uh’ica ii. . ârți de

In hicli<e;e 1 v mln știu Me - 
/inicsiu a - ( : ..SlrâiiS iutile sa
lini de Uniunea S jvieîh.1 —■ în ma
rea faini ie a r p >a eh r i ibitoare

Importante d spoziționi ale Ministerului Agricul
turii în legătură cu grăbirea pregăt rilor in vederea 

campaniei i sămânUrilor de primăvară 
Organizarea cetelor pentru folosirea în condiții avantajoase 

a mașinilor agricole

(Urmare din pag. l-a) 

masuri pentru imidiala in.iinfaie a 
centrelor de cur.ițat și tratat se- 
minte'e. Programul curăț rit și Ira- 
tîrii se stabi'cș c pe gospodaiii fl 
xându-se ziua când fiecare plugar 
trebue s.l se prezinte la centru

Acesle lucrări t ebuesc termina
te până la 1 Martie 1919

începând dela 1 Februarie iau 
ființă în fiecare comună unul sau 
mai multe centre de încercare a 
puterii de încolțire a ■seminț L r

Mașinile agrico'e proprietatea par
ticularilor trebuise imediat repa
rate, organizându se ap ii plantui 
pentru folosiiea lor de către toți 
plugarii, slabilindu sc nirin'a" pre. 
cum și p'anul 1 >r de a liniate. A- 
gricultorii tribue sa cunoască <Jin 
timp ordinea în care vor primi a- 
ccstc mașini.

Ocoalele agricole vor st b li îm
preună cu conducerile stațiunilor de

Camoionatele Locale ale 
„Croiului Popular de 

din Valea Jiului
<LIrmare din pag 2-a)

de pace și l berlale in marele U 
puleiniiul fr» lit al l ip ei imp-nriva 
ațâțal-iiLor la lazb n ifii|iri diflii 
front taie ar*‘ in thanie» ba țara s<»- 
c.aliMiiuui xiitiJiics — marca pri« 
lena șj ejibriat are a pup«iarJ >r 
noastre Uniunea Sm elita ’u 
land și inunciiid cu elan pentru pu
nerea ba/r'ur și infâ(4uirea c ns. 
truc(iri Sxii H(< dm a evr-fiipld tt ă- 
i ci al I niuii j S-a . i >i al i ». 
rio^u’U' Partid vi J Iu I » ni i
și Stalin popoarele r< mân șl in^- 
vliiar privc<: cu incr drrr viii rnl 
și pâșrsc la realizare » ct I r r 1 
îra'le i ’ra’uri de namt-nil r nun ii’’

Ih'pa cuvântaua t v mini««ni * 1 2 3 1. 
Mezini ? u a ii mal rn prvgT. m a', 
tistic.

Cal. IV. 5000 m. dif. de 
nivel 150 m.

1. Kragei Iosif 42,25
2. Masclile Ladislau 44,50
3. Schuster Anton 45,44

L0NEA Total concurenți 23.
Cat. II, băie(i 2.000

1. Altzneucr Victor 8,59
2. Moldovan loan 9 09
3. luliasz Carol 9,12 

Cat. IV. băie(i 5500 m.

1. Brașoveanu ILe 37,45
2. Demeter Ștefan 38,08
3. Tccar Edmund 3816,

• ♦
Cj ocazia celei de a I <ia aniver- 

-jii a prudamarii Re[mb i îi I n- 
gart f/rof Dr. C 1 Parii h
pi eJinle e Pre/ldiumuli ! Mar î A- 
duuii N’jț onalr a R P.R. — I.»r. 
Pchii Cu zi < se linii le C» ns hu 
lui tir Mmi-I j «i 1 v Ana P. »tk-r 
ministrul de externe au tri- 
mi, leh ^rami d 1< I < Har h i Ar- 
pad S/jIvi. Its p t cdîntr'e i‘c- 
t'-jldii ii (In-arc Hvan U bY, p e- 
Ședii t< c C 117 iit lui de Mi»ii>tii .1 
R' i ub’jt i U.n/au Ini Rj^k 1 s/l 
mîiHlrul Al.uvfil' r f \î ne ;1 l‘r- 
r-ubljcii Ungare, exprimând bucu
rii eu ■ .trr p*>j>jrul româi ia parte 
fa sărbătoarea poporului ungar.

mașini -uprafete'e ce v r fl lucr te 
cu mâinile -talului: tr«ct,«; s< mă
nători ite

Pentru buna exe utarc a acest'r 
munci comisiile populare de în l- 
mânțari vor lămuri tarmimia mun
citoare a up.r.i a\antalelor organizară 
de asaciațll saucete pentru folosirea 
mașinilor

Celi e sau asociațiile vor fi a t- 
fel organizate ca loturile să fie cât 
niai apropiate pentru ca să nu re» 
p.iarda timp cu deplasarea ma-1: 1 r 
la distante mari.

Aianlaul pcntiu țărănimea min- 
ciloare cs c ca — asociindu-se — 
beneficiază intre altdc și de ridu- 
ccica p-e'u'ui la lucru cu maș nile 
Organizarea c.Iilor tiebue să fie 
terminata până la 15 Februarie

S:atiunile de mașini și t act' a e 
vor comuni a apoi ocoalelor ag ic le 
data când majnl'c se ,, r ,'ep'a a in 
comune e oio ului resp- <l v. (Rador).

Cat. V. fete 2000 m.

1. Bacat, in Maria 12,04

2 Bczsoky Roza ia 15.18

3. Mth'iț Victoria 13,28

HAȚEG Total 26 concurenți

Cat. II. 2000 m.

1 Stoica Eugen 11 (i3

2. Solomon Dcsidcrlu 11. *3

3. Ionescu loan 11 w

Cat. IV. 4500 m.

1. Coznia Gheorglie 27,f

2. M kfos Axente 28,18

3. Măruță C.«tin 42 0-1

fix%25c3%25a2ndu.se


4 ________ ZORI NOI

Condamnă d î cercările t'ădători'or din f u tea sindicatelor 
eng'eze, americane și olandez de a suspenda activitatea FS M.

va continua i-a-și exercite drepturile, 
mimă a sirdicatelor din toate tarile 

drepturile economice și s ciale
Rezoluția Comitetului Executiv

organizând lupta co- 
impotiiva Încălcării 

ale munc'orilor
al F. S. M.

Elaborarea unui nou plan general 
penlru reconstruirea Capitalei 

Un iuiui Sowielice

PARIS, 2 (Rador). — Comite. 
' Iul Executiv al Federației Sindic le 

Mondiale a adoptat cu majoritate 
de voluii rezolut a cu privire la 
propunerea făcută de Congresul Sin
dicatelor britaniie pentru suspenda
rea activității federa'ici

Rezolu'ia declară că Comitetul E- 
xecu'iv al Federației Sindicale Mrii- 
diale spri ină liotărîrea adoptată cu 
privire la convocarea unei sedint i 
extraordinare a Comite uhii Execu
ți/ precum și a iinni e Firoului F.- 
xeculiv având drept se- p apărarea 
Fi-dera'iei Sindicale Mondi le și a 
statutului său.

Comitetul Execut v în calitate de 
organ de conducere al Federației Sin 
dicale Mondiale dedară că alitu- 
d’nea adcp'ntă de Pe k n din pa - 
tea congresului sindicalelor brl 
nice, Carey din partea organizați' i 
C.1.0. din Sla'e'e Unite, Kurers re
prezentantul sindica elor cl’ndeze/ 
conslitue o vioaie flagran'ă a s a- 
lutului Federației rune în pericol 
unitatea sindicală internați' nală și 
conslitue o v iolare a hotăririlor a- 
doptate în mod unanim — de con
ferința sindicală mondi dă și de că
tre congresul F S.M de a Paris

Comitetul Executiv respinge pro
punerea pentru suspendarea sau în
cetarea activității F S.M. si dccla ă 
că continuă să-și exercite drep'uiile.

El va duce mai departe activi
tatea având drept scop organizarea" 
luptei comune a sindicatelor din 
loate țări e împotriva tuturor încăl
cărilor drepturilor economice și so_ 
ciale ale muncitorilor, pentru liber
tățile lor democratice .pentru îm
bunătățirea nivelului economic și so-

0? menii sovietici tran
sformă natura vie

(Urmare din pag. Ii-a) 

peste Ural și apoi ți s’a dat drumul 
în stepe’e siberiene.

Veverița — care posedă o b'ană 
minunată — a fost adusă în Cri- 
meea și Caucaz. Ea s’a aclimati
zat foarte bine în aceste ținuturi.

Unele specii de animale, venind 
în regiuni noui se înmulțesc mlilt 
mai repede decât în locurile de o- 
ligine. Aceasla s’a întâmplat și cu 
castorul, care a fost aclimatizat în 
regiunea Moscova, și cu mislrețul 
sălbatec adus în pădurile dela Ra- 
zani.

In regiunea Sverdlovsk sunt cres
cute sute de zibeline prinse în tai
gaua din Irkutsk.

In Bielorusia și regiunile baltice 
sunt transportați castori din Voro- 
nej. In Crimeca sunt aduși fazar.i 
din Cazahslan și potârni hi din 
Caucaz.

Astfel, prin grija omului sovietic 
e transformă natura vie, îmbogățin- 

<lu-se înlinse regiuni cu specii noui 
de animale.

cial al mumiloiilor.
El va continua lupta peniiu s âr- 

pirea rărnășițe’or fascismului Împo
triva războiului pentru o [ace tr;i- 
nică în lume.

Comite ul Executiv reali mă speci
ficul F.S.M., al cărei scop e-le să 
unească pe t >.i mun. itoiii indiferent 
de rasă, națion dita e, convingeri po
litice, ideologi e și religioase.

Noui organizat" sindi
cale primite în sânul 

F. S. M.
PARIS, 2 (Rador). — Comitetul

i Creiarea unui îronf popular
i de luptă în Ungaria

BUDAPESTA 2 (Rador). — Co- 
muncicalul cu privire la crearea! 
..Fronlu'ui Popular Ungar ;1 Inde
pendenței”, semnal de Partidul Ce
lor ce Muncesc din Ungaria, de 
Partidul Micilor Aga, icni ■— de 
Partidul Națioml Țărămsc — de 
Consi'iul Femeilor Democrate din 
Ungaria și de Uniunea Populară a 
Tinerelului Ungar spune între altele:

Situația po'itică internațională și 
internă s’a sch'mbat fundamental . 
Aceasla stare de lucru i necesită u- 
nificarea forțelor democratice ale

Fasciștii britanici își tln 
meetingurile tub orotectia 

forțelor polițienești
LONDRA, 2 (Rador). — Leade- 

rul fasciștilor englezi Mosley a fost 
lăsat să-și țină meetingurile în aer 
liber sau în micile săli de spec
tacole până acum dar la 31 Ia
nuarie citadela conservatori.lv din 
Londra ,,Kensington S.’oot Brony 
London” și.a pus Ia dispozi'ie pen
tru prima oară după război incinta 
sa penlru un meeting fascist.

BULETIN
Comitetul executiv al Par

tidului radical din Bulgaria a 
hotărî! să-și înceteze existența 
organizatorică independentă și 
să se contopească cu Frontul 
Patriotic.

Consiliul superior de partid 
care va lua horărîrea detim- 
tivă în această chestiune, a 
fost convocat pentru luna 
Martie.

Executiv al F S.M.-ului a primit în 
sânii F S.M. uimăl a ele organizi- 

ții sim i al -: C nf.cle a ii oameni

lor muncii din Cilii care numără 
200 t OU de m mb i — Un unea ge
nerală a oair.enik r muncii < in Mul
ta, 200.(01) immb i — C ngresuț 
organizațiilor Undi ale din t ili[ inc 

Consiliul sindicatelor din Rode- 
zia de Sud - Uniunea generală 
a Sindicalelor din Siam — Uniunea 
Generala a oamenilor muncii din 
Tunis . *

Ungariei pe o bază nouă peniiu în
deplinirea unor sariini noui.

Este n. ccsa ă ri 1 care i fcițcl r 
pentru apararea cuceiirilcr dem c|t-a_ 
lice poru'are. pentru apărarea păc'i 
și a independenței patriei.

Frontul Popular Ungar 1 Inde
pendentei reprez nlă a ianța de lup
ta a clasei muncitoare, țărărimii 
muncitoare și inie eciualității care 
se pune în slujba poporului ; a 
tuturor elementelor democratice, a- 
lianța condusă de cl sa era mai pro
gresistă — clasa muncitoare.

Mal mult de una sută p- -lițlștl 
țineau în frâu mulț mea indignată 
care înconjura sala de ședințe a 
Kensinglonului unde Mosley își ți
nea meelingul de ihaugurare a cam
paniei preleclorale în sprijinul can- 
didajilor fasciști ;i „Mișcării llnio- 
niste” la alegerile pentru consiliul 
comitetului Londra ce ce vor avea 
loc în Aprilie.

EXTERN
Uniunea Internațională a 

studenților a hotărît ca ziua 
de 14 Februarie 1949 să fie 
închinată solidarității cu tine- 
retul democrat spaniol.

® • £

După cum anunță Agenția 
ANP la 2 Februarie va pă- 
răsi Amsterdam. îndreptându- 
se spre Indonezia, vasul Brohe 
Beir cu un nou transport de 
trupe olandeze.

MOSCOVA I (le d r) Con, 
sil ul du Mii i;l i ,1 URS-’. ;1 L - 
mile ui Ccntial I P( (b| al l 
RSS.ou constatai că din prevederile 
p'.ai ului pu z cc ani puilru n con
struirea Ăluawi au f st efectuate 
lucrări jirjorlanlt (. i tu i
și dusvo tarea eeoihnniui or șului și 
pentiu na'i/a;ea p'. n fie. r i c< 1 r 
mai iiiqorlaij'c tra:<*u.i si |i țu ah* 
Capila ei Uniunii S < i li c I1 u\u- 
dcrilt pianului pe* zutu ai i p. litru 
dcsvo’taica ic’clui du r-zu natu
rale a inclropo l anului si a c»ifo- 
Iruiril du poduri au fost d« pă-i >

Cinsideiând câ înlr’nn 'nt ivd de 
3-t ani, sarclni'e principate ale p’a- 
nului de zece ani puntru reconstrui

Manevrele Kuomintangului demas
cate de un fruntaș 

al Partidului Comunist Chinez
SHENSI DE NORD, 2

(Rador). După cum transmite 
agenția China Nouă, un re
prezentant al Partidului Comu
nist al Chinei a publicat la 
26 lanuare o declarație în 
care se cere guvernului dela 
Nanking arestarea din nou a 
criminalului de război Okra- 
mura care nu de mult a fost 
achitat de tribunalul militar al 
Kuomintangului precum și a» 
restarea principalilor c iminali 
de război al Kuomintangului.

Această cerere se bazează 
pe acceptarea de către gu- 

; vernul Kuomintangului a ce
lor opt condiții pentru începe- 
rea negocierilor de pace puse 
de conducerea Partidului Co
munist Chinez.

Declarația reprezentantului 
Partidului Comunist Chinez 
din 28 Ianuarie spune că ac
tuala activitate a guvernului

Rezultatele alegerilor din Japonia, dove
desc că forțele democrate ale Japoniei 
cresc și se consolidează pe zi ce trece

MOSCOVA, 1, <Rador) 
Ziarul »Pravda< publică un 

1 articol al lui Maievski în care 
I comentează rezultatele ultime

lor alegeri parlamentare din 
Japonia care au provocat o 

■ serioasă neliniște atât printre 
conducătorii japonezi cât și în 
sânul autorităților americane 
de ocupație.

In ultimele declarații ale 
generalului Mac Arthur și 
ale premierului Voshisa, cât 
și în comentariile presei reac
ționare se s mte o nervozitate 
rău ascunsa provocată de 
succesele Partidului Comunist 
Japonez.

Succesele Partidului Comu
nist Jamonez nu sunt întâm

*ția uc- noui < i oi a u ui Mob gv.i vor 
I] i id< p mile ?i -.j i . jiJatruc La ul- 
luriojra a Ct|J a ui livbiic sa c n- 
liauc conform unui | lan elaborat pe 
ba/u șlL irifF- ia:u sa Ojj induaSci 
noul a\ânl putc.uiu al uc>jib«ni ui na
ționale, șliinț'i ti «.uluirii cin I'- 
niunra Sa <li,a C,n i iul ce Mi
ni Iri al UkSS și Coiriiu ul Cen
tral al P C. (b) .1 URS.S. au
'bolath aut'Jii/arra Cernu <*Iu ui L'e- 
tutix al Coiim iu|i i Muri nai din 
Moscova și C -ni |. u i i C i Li al 
P.C. (b) al l'L'S/i, î «apa u- 
laborarea unui pun y-Hid de r<- 
construire a Motioxei p evazut pc 
o perioada inai îndc’ungată. 20-zS 
ani.

Kuomintangului »constirue un 
plan prin care se încearcă fo
losirea tratativelor fățarnice 
de pace ca paravan pentru 
regruparea foițelor armate ale 
Kuomintanguiui pentfu efec
tuarea de pregătii! militare și 
pentru punerea fa cale a unui 
conflict care să atragă în Chi
na pe reacționarii japonezi pen
tru a-i alătura Kuomintan
gului în scopul distrugerii po
porului chinez. Tocmai în a- 
cest scop a fost eliberat 
Okramura.

*
NANKING, 1 (Rador). - 

Reuter anunță că armata popu
lară chineză a eliberat locali
tatea Ciu-Man-Tsek, situată 
la nord de Hankeu

Armata populară a ocupat 
fortificațiile dela Sin Yang din 
regiunea Hankeu-Ciu-Man- 
Tsen.

plătoare. El a dovedit prin 
fapte concrete că în contrast 
cu partidele burgheze luptă cu 
adevărat pentru interesele mas- 
selor muncitoare și pentru 
constituirea unei Japonii de
mocrate și iubitoare de pace.

Tocmai această stare de 
lucruri neliniștește cl ca reac
ționară a lui Voshida și pe 
protectorii ei.

Rezultatele alegerilor din Ja
ponia dovedesc in modul cel 
ntai elocvent că în ciuda cam- 
parRi muribunde antipopulare 
dusa de reacționarii japonezi 
cu sprijinul statului major a 
lui Mac Arihur, foițele de
mocrate ale Japoniei cresc și 
se consolidează pe ci ce trece.
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