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Să întărim colaborarea La 10 Februarie încep
între muncitori și tehnicieni olegc rile Sindicale

Generalissimul I. V Sl LIN

BUCUREȘTI, 3 <Rudor> - 
( om ierul Executiv al Con
federației Generale a Munci) 
am nț i că alegerile sindicale 
st-l> lite pentru cele patru ra
muri de producției nu talo-chi 
mic, minieră, petrol și gaz me. 
ian, încep pe ziua de 10 Fe
bruarie.

4?. .
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Intrarea în vigoare a Planului E 

conomie de Stat a provocat — cum 
era și natural — un entuziain ne
stăvilit iu rândurile oamenii ir mun
cii. care au văzut prin a carta încă 
un succes obținut în mersul ri st’ U 
înainte pentru c mstruirea unei vi ți 
mai bune Și r zulitele obținute In 
prima lună de mim ă pe b. zi dci 
plan sunt o dovadă a voinței lor 
dârze de 
tiv la 
forțc'e 
mulată 
Iniilor 
țării. In Va'ca Jiu'ui i l inii] dc pro- 
de.c'ie pe I un lin'iar e a f st de
pășit cu 133 la sută, un. le grupe 

a 'ui P p> 1 "dovlc, Kude ni F 
mit Cr'minga I n — realizând'! si 
sarcini'e în numai 20 zi'e Muu. lml 
sub lozinca.- „o șarje pe schimb - 
otel dc bună ca'itate” oț'li i d la 
I S.S. Ilum’doa-a și.au reauzal pla
nul cu 4 zi'e înainte dc term n — 
în acelaș tino r’al'zându și sarci- 
ui’c și ,!:izn ii de! Gh 1 r.

Desigur că a.-c-de rez"Ititc 
puiuț li b irui c 
că am 
muncă 
a fost 
analiza 
că ne am folosit dc experiența oa- 
inei’i'or sov'e'ii în 
Ele sunt 
care s’au 
cialistc.

Dacă în 
muncii, de tos din abila je, 
cuptor sau furnal, dc lângă mașină, 
au fosl cel care au avut rolul dc 
frunte, nu mai pu(in important a 
fosl locul pe care l-au avut — și-l 
au tehnicienii. Pentrucă, in lupta 
pentru buna organizare a muncii, 
a întrecerilor. în introducerea de

mai pio- 
ridicare a 
niuiicitorl- 
mai maro 

tehnicienii, 
mumii î*-

Uzumov Va-

mai ac- 
cu t i o 
n*i acu. 
și « L'r-

a participa cât 
realizarea plirpijui 
lor. cu I iată experi 
deal ngul m meii 
depure pent-n recons'ruetia

au
• i i'a'o- i|ă taptu'i i 

avut conditiuni rbi etive d- 
în această direct'c. eă olanul 
construit re cunonș'erca șl 
puter'i noastre prnducT c

munca noastră, 
o urmare a f'dului în 
desfășurat întrecerile s ■-

această direcție oamenii 
dela

d la
si, ■ 
căr

Alexandru d la

ate. 
p.r- 
spc- 
mi-

noul metode de muncă, 
duclive. în acțiunea de 
călitlearii profesionale a 
lor au fosl In cea
mașină angrenați și

Datorita raționalizării 
Irodus.i de t iv. itig.
dim, decorat cu Ordinul Muncii cl - 
sa III a. productivități a muncii la 
minele dc fier dela Gh lir a cres
cut simțitor față de trecut.

Șeful dc gupă Flp P.t'ii 
mina lupeni, cunoscut In uimi 
ternului uni dc exploatare a
bunelui. a fost Îndrumat și aiiitat 
direct dc ing. Ou iul Vict, r. P in 
aplicarea sistemului dc num ă i i- 
trodus de Fi’ip Petru, pe lângă pro
ductivitatea ridicată a mumii se 
rea'izeaZă în c nnat ■ econom1! du 
material Icnim s și exclusivi

l a fel, au fost Șfidruma i și spri
jiniți efectiv în iot- duce ea de noui 
metode de muncă minerii Aml ica 
Ludovic și Barna
mina Aninoasa. de către ing. Dulu 
Aurel, șeful exploatării; la P lil.i 
s’a evidențiat în aceiași di ecție 
prim.maistrul miner 7ippeiifenig. șe
ful sectorului III. care a aiiitat pe 
minerul Gr'ober Anton. La Aninoasa, 
tov. ing. Popcscu Eugen, șeful 
lierului de g.ur1, duce o muncă 
rnancnlă de ridicare de cadre 
tializate și lăc’ifu i în i T-ura
nieră, ținând în li’cire '*i c'lrsuiî 
cu electr'c enii și liiciit' ii al li -u- 
lui — în afara pregramu u1 chiar 
in atelier, urmărindu-'e ap< i in crac, 
tica zilnică desvoltarea c l 'i'* irii.

Ce ne antă toate c le d- nai 
sus? Ele ne ar-tă „semnel" erei 
co'i’uri în rândurile vechil r i-i‘.l c- 
lua'i tehnicieni din pro-'u ț'e” - 
'ini ne arată că 'n'c'ec'mjii feb t- 
cienii din producție își înțeleg t t

(Continuare in pag. Ill-a)

Școală nouă în satul
Nucșoara>

La poale'c munlclui Retezatul în 
câteva sate răzlețe, locuesc mii de 

află șițărani. Printre aces’tea se 
salul Nucșoara. Situat pe o culme 
de deal, este singurul sat, unde lo
cuințele sunt mai dese. Ocupația de 
bază a țăranilor de aici, esle crește
rea vitelor. In privința cerealelor, 
ei o duc greu In timpul regimuri 
lor ciocoești. mai cu seamă în timp 
de iarnă, mergeau zccl dc kilo
metri să se aprovizioneze cu bu
cate. pe care le plăteau cu sudoare 
multă bogătașilor dela șes.

Școala primară din satul Nucșoara 
era stricată. Avea fc estrele spar.c, 
dușumeaua putrezită și hornurile 
dela s- b.' dărâmate de vânt In t e
cul., nimeni nu s’a gândit să repare 
acest locaș. Copiii țăranilor, mer
geau la școală cu silă. S ■ temeau 
de frigul și mizeria care erau în 
această dărâmătură.

Dar înlr’o zi, au venit în sat în
drumătorii Partidului. Au s at de 
vorbă cu țăranii muncitori, le-au 
dat exemple concrete despre avân.

tul muncilor voluntare d ii iudețul 
nostru. arătându-!c calea p In care 
pot să iasă din întuneric * mizerie.

Ei au ascultat cu multă atenție 
stalurile îndrumătorilor Au rămas 
mult timp cu gândul la cele afl tic. 
„Da. Ne vom apuca dc muncă vo
luntară” — a rostit țărani 1 mun
citor Dep Ștefan, către toți din țit- 
ru-i. Și s’au apucat de treabă. Pri
mul care a eșit a mumffi. a f st I ej 
Ștefan Esle membru de Partid. 
După el au venit și Nicolac Păi 
grădeanu, Dep Glieorghe cu f ul 
său, Ștefan Gogâță, Ab Alexandiu 
și alții. Pilda acestora, mai p ■ ur
mă, a fost urmată de întreg satul, 
au lucrat cu carele 20. iar restul c‘i 
brațele.

Au făcut reparație generală șc a- 
lei: dușumeaua a f st înlocuită, fe
restrele puse din nou. și hornurile 
rezidite. Acum șceala este lumi
noasă și cu căldură. Gardul d'mpre- 
jur, care era și cl dărâmat, s’a c n- 

lih. |igfiu.
(Continuare în pag. Il-a)

Răspunsul tovarășului STALIN la telegrama I i 
I ingsbury Smith, Director General pentru E”rona 
al agenției americane „Internațional News Service14

La 1 Februarie, Directorul General penlrti Europa al ',g*'nț' am-Tc ne, »| | , 
News Service*, Kingsbury Smith, a trimis din Paris tovarășului I V Si in ui 
telegramă:

GENERALISIMULUI IOS1F STALIN,
KREMLIN - MQSCOV A

tul
■ »

Excelență,
Reprezentantul oficial al Casei Albe, Char- 

les Roes, a declarat azi, că Președintele 7 ru
mân ar fi bucuros să aibă posibilitatea de a 
se consfătui cu Dvs. la Washington. Ați fi 
gata Excelență să mergeți la Washington în
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I. V. Stalin a trimis lui Kingsbury Smith, următorul răspuns :

D-lui KINGSBURy SMITH 
agenției «Internațional 1 .Director General pentru Europa al

Am primit telegrama Dvs. din 1 "Februa
rie. Mulțumesc Președintelui Truman pentru 
invitația la Washington. Este o veche do
rință a mea de a mă duce la Washington, 
ucru care am vorbit la timpul său pre
ședintelui Roosevelt la Valta și președintelui 

1 rumân la Potsdam. Cu regret sunt lipsit 
actualmente de posibilitatea de a realiza ace
astă dorință a mea, întrucât medicii obiec
tează cu hotărîre împotriva unei călătorii mai 
lunqi in deosebi pe mare sau pe calea aerului.

Guvernul Uniunii Sovietice ar salula veni
rea Președintelui în Uniunea Sovietică, Con»

Server»

A R I s
sfătuirea s'ar pir ea organiza la 
sau Leningrad sau Kalu imzrad, la O 
Yolta, la alegerea Președintelui, l> 
dacă aceasta nu vine îi contraziceri 
siderațiuni de comoditate ale Prejw dii.trlui.
Dacă totuși această proptim re v.i inrânpma 
obiecțiuni, întâlnirea s'ar pufea aranja în 
Polonia sau Cehoslovacia, la alege . i Pi 
dintelui.

Moscova

‘■d-’b S
CU r

2 Februarie 1949.

Cu stimă
STALIN.

In luna Ianuarie

Minerii din toate sectoarele minei Lupeni
și-au depășit programul de producție

prima lună 
pe 

dc- 
în-

în.
nu

In luna Ianuarie 
de muncă în cadrul Planului 
1919 — minerii din l upeni au 
pășii planul de producție p.c 
treaga mină cu 12 1 la sută.

In întrecerile ce se desfășoară 
(re ele c 4.' 5 sectoare ale minei 
depășit programele.

Iii fruntea înfr.cerii' r între sec- 
'oare, s’au situat ruin'iii uln sec
torul V cu o depășire de 56 la 
sulă, iu locul II secta :i|t l q.l o de
pășire de 37 la sulă în locul trei 
minerii din sectorul I b. cu o de
pășire de 31 la sulă. în locrl IV 
sectorul III cu o depășire de 2S

IVsul;1 ultimul fiind sectorul 
o depășire de 27 la sută.

Cea mai marc depășire de nor
mă pe întreaga mină a fost rea 
lizală de grupa tiv. P< boreni Alexan 
dru cu o depășire <’e 71 la sulă. 
Insă minerii din grui a Ii i P b - 
reni au întrecut cota alocată dc ex 
plo.-iv cu 65 la sulă. Grupa Iu: Csi- 
ininga losif a depășit norma cu 
64 [a sulă cu o economie de expto- 
siv de 10 la sută, gruia lui Mi
liari Florian a realizat o economic 
de explosiv de 34 la sulă, grupa 
lui Lupaș Iustin a depășit norma 
cu 40 Ia sută eu o economie dc ex

la
Cil

de 67 Ia sută, iar un mare 
de grupe deasemema au rca- 

mrme.

pio4v 
număr 
lizal însemnate depășiri de

Cele mai bune rezultate nu f. st
obținute do nuce ii am a, iți în În
treceri individua’e Spre exemplu. 
Iov. Vlad Samoîlă a depăș t ■: ma 
pe luna Ianuarie ci 77 la M. 
Damian Ion cu 70 la sul- iu ații 
mineri lucrând pe biză de între
cere individuală au realizat depă
șiri de norinc apropiate.

Alb.. K emus și 

Kiveica Ion 
coresa- voi.



ZORI NOI * /

TINERETULUI a
Plin de entuziasm Alături d« tinerii muncitori

Tineretul muncitor din județul nostru 
iți ia angajamentul de a duce la bun 

sfârșit acțiunea de unificare

i Tineretul studios întâmpină 
cu entuziasm actul unificării

vederea pregătirii marelui act

Lupta pcntiu îil;i( 
rației unice a li erei 
in județul nost .i se 
destășurare. In ea re 
liolărtie sute și m i 
muncitori cu b ațe ? 
Din toate colțurile 
numărate moțiuni și 

al Pir Un ui Miuicllo- 
și Cnm'siei Centrale 

vin i exi inie neiriăi 
entu/i o ri p ileiui' de 

al p.'.llt ui prf

p li1 rea org.rni mergi1 ce drumul parellrs de glo
tu'ui luuncitur rii) ul Komsomol a lui l.ciiin ți

' all i In i li ia Sta in (Kiiliu a da p (Soiului nos
■ liicadrcaza e l tru un tineret nou. un cous.nictor al

du tiilcil vieții noui".
și cu mintea C u aceleași entuziaste angajamen

1 idețuliit, ue- le — „de a prelucra Rezoluții
; teegiaine a- tn așa fel Încât fiecare tânăr să cu-

a.a 
și au

drcsate C C. 
resc Român 
de Unificare 
(finitul lor 
liotărîrea C C.
vlre la Înființarea o ■ niz. iei mit e 
a tinereții ui nun 1 r, i i iau .ng; - 
țamente in munca dc viitor.

A tfel reprezentanții organizațiilor 
de tineret din Județean» Hunedoara 
Deva ,,Însuflețiți de viul iutei es al 
Partidului față de tinerel" 
după cum arată moțiunea
luat angajamentul ca In a.castă 
«ioadă de luptă să nu preiupcț'asefi 
nici un efort pentru ridicarea pro
ducției și productivi ații ntuncii 1 i 
întreprinderi — organiză d, îndru
mați pe Partid, 800 întrece i indi 
vlduale tnlrc fincri; ajutarea tine
retului dela sa'c ,— prin îndrumă 
tori și echipe de reparat unelte - 
la buna desfășurare a campaniei lu- 
sămânțâ.iilor de primăvară; aplica
rea în viață a reformei învățămân
tului în taate școlile din județ".

„Cu aceste angajamente" — in
dice moțiunea — ..îndrumați de 
Partidul Muncitoresc Român, vum

noasca sprijinul permanent care-1 a- 
cordă Partidul tineretului; de a 
lupta pentru ridicarea nivelului p 
lilic, ideologi., 
ci ud c i 
ewm u

.ponte ,c 
iiniliț i i 
din | a a ll ițeg.

C.ju is i'e de iinifi arc din tntreg 
județul a i l imis asemenea nwții'iii 
către 
Central;, 
trimis și 
comu'ie'e 
jamentul

profesional; ni'.in- 
inii multă li itărl e ui inund 
gl(ri'-su'u Komsomol’’ — 

la lupta («'litru înfăptuirea 
tineretului muncii, r, tinerii

a organizației unice a I iuerei ului 
muncilor și a Partidului

1 ale a esle cuvin c, d iveduone 
ale unei holârlri dc nesdruncin.it 
de a duce o muncă (V.niaiitiilă, o 
lupta consecventă, simt expresia vo
inței masai dc tineret inun itir din 
întreg județul. Sunt expresia voin
ței lui de a se IncaJra cu fermi 
late în lup a («entrii c .nstruiiea s >- 
lialismului Iii țara noastră, unit și 
( uternic, sub îndrumarea șl c ,ndu 
cerea Pardiluaii Muncitoresc Român.

In
revoluționar al uniți aiii lineretulij. 
studenții InSiitutu'.ui Caibunelui din 
Pslrușcni, s'au intruiut in ziua de 
I f ebruarie a. c. in sal i festiva a 
cânii;.u ni intr’o ședință |Jenaiă a. 
\âud pe ordinea de zi. citirea rezo
luției CC. al PM.R. ăin 22 24 I C 
cembrie, 1918, Prelu rana _R<zi- 
luțiel și diverse prjpuinri și an- 
gaiannnte

După citirea și p< lucrarea n Z"- 
luției, studenții ți au luat angaja, 
menii curierele in privința activi 
talii lor iinedirte ți dc vil r «are 
con tau In primul r.,nd In duc r a 
unei rnunci de lămurire asupra im-

t C. al P M P 
do unificare 
li terii sa cul 
noastie , Ne

și Comisin 
La f.-l t.u 

din ' a ele și 
luăm anga-

de a fi niemb d vot iți 
ai organizației noastre uni e și s.t 
'iubim Parlidrl nostru" — spune 
moțiunea Plierilor săteni muncitori 
din comuna Galați.

Iar 
noa a, 
acelaș 
acum 
muncă
sovietic. Voi mu ni să-ml însușesc 
învăț dura manis - eninis . salinislă 
ca să ( ut răspunde la ori ce chemare

tânăra muncitoare din Ani- 
Nagy Hrigliila, însufcită dc 
el in sere și ea: „Vi i căuta 
sa studiez mal mult și in 
să urmez pl.dCc tineretului

POȘTA REDACȚIEI
D. BEJ AN, Deva — Un le din 

dale'.e trimise le-am u iii cat ca ma
terial documentar, al ele a ar ch ar 
In această pagină sub sininâtuia 
d-lale. Continuă să nc mai crii. da
tele tiimisc nefiind Ursite <le va 
loarc. Abandonează insă stil:.! de

proces verbal sp e a nc putea fol si 
progresie d-lale stilistic

P. ȘTEFANESCU și M. ANCiE- 
LESCU — Ins’ilutul Că bunelui — 
Pelroșeni. — Deoarece materialul 
trimis se pre’cază la anumite dis
cuții, credem c.l ar fî bine să tre
ceți pela redacția ziarului n stru.
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AU APĂRUT

ÎN tDITURz^ TINERETULUI

N K. Crupskaia Copilăria și
adolescenta Iui Lenin

Gh Vaslllchl
Lei 12

Refo ma învățământului
Lei 12

*
V•»

Jack London

Noui angajamente de muncă luate de 
tinerii din Lupeni

30 1 liniai e I> Lupciii 
ședință plenară a or- 
liaerct in cadrul 

p.e.ucral Rez luția PI na
re! a CC. al I’M.R. cu privire la 
activitatea Partidului In rânduri! ti
nerelului

In continuare — Intr’o atmosf ra 
de viu cnlu/isin iu u ma pro- 
pimeii'or tăcute a fost ales ci de
legat la Conferința Județ ană t"V 
I aztc.ș I ian in Cam I tul Lxec.it v 
al C C. al U T M.

A voibil apoi rep ezent nud org 
P.M.R după care In unanini'tate 
s’a liolărlt trimiterea unei moțiuni 
către CC. al P.M.R., prin c're ti
nerii din I ica'i'.ilc ‘și-nu exprimat 
liotărîrea de a nu precupeți n ci

In ziua de 
a avui loc o 
ganizațici dc 
reia s’a

ca-

I

efort p nt u a duce li bun s’âr. 
sarclidle trusa., de Par.id ca 

incheere tinerii luăiidu-i angajarimi- 
tul de a depuși z*nL iioiuu cu Kt 
la sută iar in c nstea Conferinței 
Județene sa ixlrrga 200 t ne de 
cărbune.

un 
șil

p.,rtanței unifkâi'ii In dlluiarea a 
cât mai multe arlicoh ta ptoi. 
munca voluntară Tu v.d.na pn-gă- 
tirii și șerbailt unifiiăiil

Anga.amenli' au mai f t lua e și 
in privinfa cii.ninadi al. - i.ț.'L r d. 11 
cursuri și practică. < .ntribuind in 
câmpul muncii alatuii de mineri li 
indi-plin rea ți depăși ca piimul ii 
Plan de Stat.

Din discuții iiilc șl anga jamci.tel- 
luate K ese ent iziasmul cu care a 
fost p imit actul tiv iluționar U1 u 
niticaiii a.,1 ce da p îb.iitate.i ci 
iu Mitor studen|ii alatuii d<- 1 - 
treg tin< '<■ ut muncit ..r, Iară dc 
sebiie de naț una ilate, să inuncet rt 
cot la cot. având In față rx.-m 
piui viu al Com»om..liștllor și șa 
loriliibue aâlbl la succesul la - . 
dll.a 
tuir.i

Ca 
lai o 
către 
și C .miletul Eseiui,’ U N S k. 
caic șe arata li .tăriiCa 
de a se incad.a alaiuri d. 
ncrii inuncll >ij peniru Infap ulu.i 
ganizațiri unici- 
cltor.

având In față
ui C.m»om..liștilor și 

a'stfi I la
de P M R In vederea ii.fă; 
\lli .arei patrii s «ți .liste 
Inclieere a ș.dmt. i s’a v .- 
moțiune < ■! CC. al P.M R.. 
Comisia C îtra'ă de Unilic ,re 

i lin 
siudvnțil r 

t:t' ti-
i r 

a tineretului mun-
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Mică Bibliotecă
M I. Ka in n

E. Grigoriev

Ch'nezul
Imagini din munca și 

lupta tineretului din
• R P. R. Nr. 2 Lei ioo

literară“ — în limba maghiară

Drumul glorios 
al Comsomolului

Partidul și Comsomo- 
lului

Cântece Populare Nr. 3
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Școală nouă în 
satul Nucșoera

/Urmare din pag. l-at
struit din nou, iar fântânei din cur
tea școa'ci i s’a făcut a an.uca. In 
total s’au execulat 1000 orc de mun
că voluntară.

îndrumați de 
P.M.R., țăranii 
s’au mărginit 
școalei. Ei au pornit să construiască 
în salul lor un locaș cire să a~ 
dăpostească primăria instalată până' 
dăunăzi în casa unui chiabur care a- 
vea grije să-și răsplătească „bună
voința" pentru adăposltrca primă
riei. Până în prezent au cărat ma
terialul lemnos necesar construirii 
clădirii. In primăvară, prin anga
jamentul pc care și l-au luat, pri
măria va fi terminată tot prin muncă 
voluntară.

Acum munca țăranilor muncitori 
djn salul Nucșoara este răsplătită

Zilele trecute, în acest sat, Ouver- 
nul a trimis 5000 kg. porumb care 
s’a distribuit țăranilor lipsiți de ce
reale. Acest ajutor a fost primit cil 
bucurie de țăranii muncitori, care 
și_au manifestat dragostea plină de 
recunoștința față dc Partid și Gu
vern, pentru grija ce le-o poartă.

organizația de bază 
din Nucșsarav nu 

numai h repararea

Anunț
COOPERATIVA ÎN
FRĂȚIREA SALARIA- 
Ț'LOR* CERTEJ caută

CONTABIL 
AUTORIZAT
pentru angajare

DIRECȚIUNEA

I

t

Ața cum și-au luat angijamen- 
tui, tinerii muncitori din princi
palele centre industrial? din județ, 
entuziasmați de Rezoluția Plenarei 
C. C. al P. M R , s'au angajai 
în întreceri socialiste Individuale.

Astfel, la I. S. S. Hunedoara 
166 tineri, la Crișclor 30 ți b 
Te iuc 6 tineri mnnce'C acum pe 
bază de intrcci-re S’n evidențiat 
la Criscier tov. Baniny los'f, care 
a depășit nerma cu 18' .

Deasemenea ți la Cugir au 
fost antrenați în întreceri peste 
100 de tineri care ș.au luat an. 
gajamentul de a real za depăț ri 
de normă între 40—50 , să du
că o continuă bătălie pentru ri- 
d’carea productivității muncii, pen
tru reducerea dețeurilor ți re
buturilor.

Până acum s'au evidențiat în 
aceste întreceri tov. Haraciu loan, 
care printr'un nou dispozitiv atațat 
frezei sale, a mărit producția eu 
100 / Munteanu Simion care a 
avut o depășire asemănătoare ți 
tinerii Dan Viorel ți Petru Du
mitru care au depășit norma 
75 ți 80 la sută.

cu

Tinerii săteni muncitori 
iau noui angajamente

Manifestând acelaț entuziasm 
tinerii săteni muncitori din satele 
ți comunele județului nostru i-au

iyi

I

i
i

I

liral importante angajamente de s 
executa prin munca voluntară o 
scrie de lucrări de folos obștesc.

In cinstea Conferii.(ei Județene 
de Unificare ți a Congresului li- 
nerll snteni din LVă i (Dobra) ți au 

luat angajamentul de a construi 
un pod, cei din Hi/( gani <Brad> 
vor munci r)0 ere la repararea 
țoscli, acelaț angajament luâ'-du-1 
șl tinerii din plasa Raia d Cr ț. 
iar cei din p'asa Pa — satele 
Cârmâz.lnești, G"ro Sada ți Pia 
— pe lângă reparam sos lei vor 
munc i la săparea grofilor nece
sare stâlpilor pentru electrificarea 
comunei llia.

In plasa Geoagiu tir orii săteni 
muncitori și-au luat angajamentul 
de a fi un factor activ in munca 
de pregătire a campaniei însâmân- 
(arilor de primăvară, Iar cel din 
satul Bulbuc ți-au luat angaja
mentul de a procura ți transporta 
toate materialele necesare 
slruirii unui cămin cultuial.

Realizările de ț ână acum 
angajamentele noui luate de
rii muncitori din județul nostru, 
arată pregătirile pe care aceștia 
le fac pentru ca ziua Conferinței 
Județene de Uiiif'care ți ziua 
< ongresulul să fie întâmpinată ca 
zile de mate sărbătoare.

D Bej«n, coresp voi.

con

ca și 
tine*

ȘTIRI DIN
In noaptea zilei dc de 27 lanua iev 

a. c. un număr de 24 tineri mun
citori din Pelrila. au i > r t vol.uuar 
în mină pentru a da apt r grupelor 
de mineri angrenați în bătălia pen
tru depășirea Planului de Stat.

Acțiunea, la circ tine ii au parti
cipat plini dc clan, arată felul în 
care cei ce muncesc întâmpină actul 
unificării tineretului muncitor din 
țara noastră.

PETRI LA
Organizația U.T.M. din Pelrila, 
dat în scara zi ei de 23 Ianuariea

19-19 un festival cu un bogat pro
gram arlistico-ciiltural. cu care o- 
cazie s’a vorb:t despre însemnăta
tea muncii culturale țî deosebita im
portanța a acțiunii de unificare a 
tineretului din R.P.R.

După conferință a urmat Un pro
gram de recitări și coruri, precum 
și o piesă în trei acte „S’a spart 
sacul’’ îndelung aplaudat de nume
rosul public. (

19

nesdruncin.it
Lxec.it


ZORI NOI 3

DIN CÂMPUL MUNCII Să întărim colaborarea între muncitori
și technicieni

Din munctoare la suprafață, sudor

l’e zi ce t ece. t t mai înalte t1- 
ne.v se încadrează cu succes Iu tâm
pul munci: ți urmând sarcinile care 
le stau in lata ciula să d b'nd as.a 
un cât mal înalt nivel tehnic

Astfel tânăra mun it< are G b r 
Olga din Aninoasa, prinlr’o <o itilnua 
muncă practică și p>egătirq profe
sională, a reușit ca intr’un suit 
timp, să-și însușească in bună pa te 
meseria de sudor. Din nr.incitcare 
la suprafajă ea I ’c cază acum cal 
la cot cu cei calificați

Mai mult decât atât. Lucrând la 
sudarea slâ'ri'or de abitai. a avut

241 vagoane în Joc de 167 au 
reparat muncitori? atelierelor de 
de zonă C. F. R. Petroseni

ln tuna Ianuarie a. c, munci» 
zorii atelierului de zonă C. F. R 
Pctroșeni au organizat întreceri 
so ialiste pentru depășirea numă» 
rului programat de vagoane re» 
[urate. ln cadrul acestor întreceri 
pe lina Ianuarie muncitorii au 
reparat 241 în loc de 167 va» 
goane.

Cei mal frumos asalt în mărirea 
niea.: ului de vagaoane reparate 
a fost realizat în cea de a III«a 
decad'; a lunei Ianuarie, limp în

1051
i 

o de siș r‘ ce turmă de 150 It sulă 
dove im ii-ș pri pe-ia și elanul In 
muncă

Cerc a facili ( v li bar, a ât i 
munca el tieneverenlă cât ți f, u- 
inoasele iczu.'tate din producție va i 
Irebui să constitue un exemplu pen- • 
liu tovarășele el conțlien’e eă nu- i 
mai pr ntr’o cât mai temeinică mun 
că de ridicare profedona'ă pol să I 
devină folositoare popoiului mim- I 
cilor.

A. lancu
, coresp. voi.

care s'a pus în funefiune o ma
șină de manevrat vagoanele pe i 

niile atelierelor, reparată prin 

muncă voluntară-

Cu ajutorul acestei mașini, 

munca a putut fi bine organizată, 
fapt care a permis muncitorilor 
să repare 104 vagoane în Ioc de 
58, cât era programat pentru acea 

dată. 

mai mult lucid și rolul lor în pro
re ui muncii dl- cinstruiie a unii 
vieți mai bune.

Dar. în cmlradi țje iu ac asta mai 
avem încă lelini icni care stau iidi- 
forenli față de eforturile clus i mun
citoare sau Sunt chiar ostentativi 
acestora.

La mina Lupeni e.a necesară exe 
cutarea unei modificau Yn instala ia 
de alimenlarc. a minei cu aer com
primai. Deși felini icnii cire au 
montat dintru început această insta
lație lucrează încă li Lupeni. ei 
au stat nep'isătoii T.iță de i>r b’ema 
ivită — de modificare a instala
ției — lucrare executată totuși de 
un muncitor.

Mai mu I. ing Braț sin Radu d la 
rnina de cărbuni din Țepea (M-ții 
Apusenii a luat atitudine categoric 
potrivnică introduceiii in prac'ică a 
unor măsuri menite a ușura efor
turile muncitorilor.

Desigur, față de asemenea cazuri 
trebue luată atitudine ș’1 măsuri . 
Poziția greșită a acestora trebue 
combătută în primul rând de către 
tehnicienii care s’au încadrat ac
tiv în eforturile pentru noui rea
lizări Și aceasta prin întărirea acti. 
vilății lor, prin îndeplinirea cât m i 
conștientă a sarcinilor lor.

Rezulta.ele întrecerii ir tsrci. liste 
din luna Ianuarie ne-au arăt .t ce se 
poate face atunci cînd, manditoiii 
și tehnicienii își unesc eforturile 
și cunoștințele. Aceste rezultate tre- 
buesc asigurate și chiar lărgite și 
pe viitor. In această di cctie t ebue 
să activeze tclm ienii: dela pri- 
bleme’e de alitud d.- față rle muncă 
si până la chestiunile tehnice de 
amănunt, atât prin sprijin de or
din tehnic, cât și pâ" cri ici aduse 
deficiențelor constatate

Avem în fi d sini rn mc tori ,.c>- 
dași” în producție, cari folosesc me
tode vechi în munca. Aceștia tre_ 
buesc îndrumați, t .vb'"' urmărită rî- 
dicarea for lvhnic_t> o'esionalâ. A- 
cea-t i se poale face atât p in în- 
fiin'area școlilor d calificare - i pir 
fecțiotmie telin că, prin organizarea 
schi i,ba ui de vxșe ința latre mun
citorii sau gru; ele fruntașe si ca-' 
diși, cât ș i in Iu irea în studiu <1 ■ 
cal-e t linii leni a un r noui na
suri de introdus în muncă p-ntrii 
ușurarea < dorinilor, ridicarea | Iro- 
dmJi. itații îtnbună ătirea calității, 
rea'izarca de ec momii specifice clc

Toate acestea, introduse în v ață. 
pe lângă avanlagiilc diiecte ț>e care 
le aduc întreprinderii respective 
și deci economiei naționale — cons- 
litue și o formă avansată a cola
borări- dintre mun I ori i tehnicieni 
in lupta pentru plan. în lupta pen
tru construirea orându'rii socidiste 
in țara noastră.

Consfătuirea dela Ministe
rul Minelor si Petrolului*

BUCUREȘTI. 1 (Radar). — In 
zilele de 23 I Ianuarie a a ut 1 c 
la Ministerul Minei r, și Petrolu
lui o consfătuire cu reprezentanții 
tuturor direcțiilor centra c ți intre- 
prinderilor di t eh pirlament in scopul 
prelucrării pr. tremelor organizato
rice penlru aplicatei planului eco
nomic în sectorul minelor și pietro
iului.

Au f st exggse rap arte .‘.supra 
planiticarli ii organizării pl.mului 
prob'enia lalariz.rli c >..h i |ui co

La rândul 1 .r, muncitor.1 trebu» 
sa p,rețuiasca sfaturile și îndrumă 
iile pe care le p Imc-c d li tehni
cieni sa ciule să puia ln practica 
invațair.nte e pruni e. Tribun li Iii 
dala a i li linei care ic mai mani c- a 
la unii muncitori din judc-ful nostru 
de a ir T-j în tehnicieni drept duș
man cum erau socotiți pe v.einea 
când întreprinderile erau în mâna 
capitali-.ti ir Muncitorii tribuc sa 
vada în tehnicieni, colaboratori p e 
țioși, care să conlribue cu șijnți și 
ex(<e-iența lor la ușurarea efortur l »• 
clasei muncitoare (intru ridicare» 
producției și produ.livitlții muncii

Citiți

în fiecare îl 
„Zori No?

lectiv, asigurărilor sociale precum 
și asupra chestiunilor fjnanciaie d« 
contabilitate normala

Au u mal apei d s.uții cme t’m 
desfășurat intr’un spirit critic zi 
autocritic

După ce a f t analizată reab/a 
rea pr-jt-tame or [<■ primele două d’ 
cade a'e lunci Ianuarie, rcp.Tezenlin- 
tii centralelor și , i Snromurilor .-u 
făcut prormneri in scopul îndepli
nirii sarcinilor în cadrul Planului 
pe 1949.

Intr’un articol publicat în ulti
mul număr al Organului Biroului 
Informativ al unor part de comu
niste și mumifoiești ..Psntru pace 
trainică, pentru democrație papuli- 
ra”, tov. Miron Cr nstanlinescu1, 
membru în Biroul Politic r.1 C 
C. al P.M R. se ocupă de marile 
prefaceri revoluționare cire s’au 
succedat în cursul anuhii 1943 îa 
Republica Populară Română.

înlăturarea monarhiteî. înfiirțaea, 
republicii, izgonirea reprezentamilor 
hurghczici din guvern — scrie au
torul — au consolidat în tânărul 
.nostru stat democratic rolul clasei 
muncitoare — c'asă conducătoare — 
au întărit alianța dintre proletariat 
și țărănimea muncitoare. A'egerile 
care au avut loc în Martie anul t e- 
cut au arătat cât de adânci au fost 
prefaceri e survenite în România. Vie 
(oria în alegeri a Frontului Demo
crației Popu are a fost sdroblțoare. 
Poporul nostru muncitor și-a ex
primat încă odată adeziunea pentiu 
democrația populară.

S’a produs o delimitare a celor 
două tabere înlăuntrul țării : a bur
gheziei și a prolcla iitului untt cu 
țărănimea muncitoare. Burghezia a 
încercat să se regrupeze și să lupte 
împotriva noului regim, organizând 
comploturi și acțiuni de spionaj, in
tensificând sabotajul economic.

Proletariatul — în fruntea popo
rului muncilor — dă noi lovituri 
reacțiunii burgheze, lovilu.i tot mai 
puternice. Națiortalizarca celei mai 
mari părți a mijloacelor de pro
ducție din sectorul industriei, na
ționalizarea unei mari părți a trans
porturilor, naționalizarea tuturor ban 
cilor și societăților de asigurări, 
majorarea considerabilă a sectoru
lui comerțului de stat și coopera
tist— aceste izbituri nimicitoare au 
dărâmat o bună parte din stâlpii 
de sprijin ai puterii cc nomice a 
burgheziei.

In sectorul agricol s'a apl cat o 
politică economică de clasă. Accen
tuarea diferent erii de clasă în sat 
prin modul aplicării impozitelor,

Un an de importante transformări 
în Republica Populară Română

prin colectări, prin sprijinirea ță
ranilor munciloii cu semințe selec
ționate și mașini, c earea Centralei 
de stațiuni de mașini agiicole și 
tractoare, care îndrumează ac ivita- 
tea stațiunilor, reoganizarea ferme
lor de stat (360), aif creat condițiu- 
nile pentru începerea transformări
lor socialiste în agricultură.

Am trecut dela programarea pro
ducției la alcătuirea primului plan c- 
cononiic al Republicii Populare Ro
mâne, pentru un an. După cum a 
spus tov. Gli. Gheorghiu Dej. „al
cătuirea acestui plan, care coordo
nează activitatea diverselor sectoare 
economi e, socia e și culturale, cons- 
tîtue un moment important, deschide 
o etapă nouă pe drumul construirii 
socialismului în țara noastră’’.

La desvollarea economiei națio
nale, conlribue în mod hotărâtor a- 
jutorul economic deoseb t de însem
nat pe care-î avem din partea U. 
R S.S. , atât pe calea acordului co
mercial tet mai larg, cât și pe 
calea colaborării economice Prin 
noua formă a societăților sovieto- 
române (Sovromuri).

Ceeace este caracteristic pen.ru 
Sovromuri, este faptul că ele se 
întemeiază pe baza desăvârșitei c- 
galități între părți, atât în pivinți 
parlicipațiilor cât ți a conducerii 
și beneficiilor. Ele reprezintă o fer
mă nouă și armonioasă de coope
rare economi :ă înlie Stalul Socialist 
U.R.SS. și Statul Democrat’c Po
pular Român, spre fols.l amb lor 
popoare.

Forța politică, organizatorică, ce a 
condus lupta și munca poporului 
nostru truditor a fost Pa t dul Unic 
al proletariatului din Republica 
Populară Română, făurit în Con
gresul de unificare din Februarie 
1948 — Partidul Muncitoresc Ro
mân. Acest Congres a fost încu

nunarea procesului de un fioire or- 
gaiiizalorică-politicâ a clasei mun
citoare, început de jos. foeologta 
Partidului Muncitoresc Român iste 
marxism-leninismul

P enarc’e CC. al Partidului, din 
Fibruarie, Iunie și Decembrie 1948 
au mers pe linia trasată de Congresul 
Parlidului, au analizat în s. i >t cri
tic și autocritic întreaga muncă a 
Parlidului. au arătat care sunt gre- 
ș.lilc, au fixat sarcinile Partidului 
în privința alegerilor pentru Ma
rea Adunare Națională, a aplicării 
Constituției, naționa izării, pl rdfică- 
rii, muncii sindicale, activității în 
mijlocul naționalităților conlocuitoa
re, a tineretului, pentru stimularea 
creațiilor științifice, literare și ar
tistice, ctc. Partidul și-a însușit în
tru totul critica făcută de Biroul In
formativ al Partidelor Comtuiis.e și 
Muncitorești clicii trădătoare a lui 
Tilo, ducând o muncă perseverentă 
de combatere a oricăror influențe 
ale naționalismului burghez.

Ce urmări au avut transformă
ri e politice si economice expuse? 
O nouă atitudine față dc muncă s’a 
desvoltat în masselc muncitoare. în
țelegând însemnătatea nați nalizăii- 
Ior, muncitorii au ini iat întreceri 
socialiste în producție, ca e au d t 
rezulla.c pozitive mai ales în indus
tria mela'tirgică și siderurgică, mi
nieră și petroliferă. In cursul a- 
nu'.ui 1948 productivitatea :muncii 
s’a ridicat simțitor.

După ce enumera succesele ob
ținute în domeniul producției indus
triale și agricole și după ce arată 
că finanțe'e publice ale R.P.R. au 
fost reorganizate, noul buget fiind 
alcătuit astfel încât să servească in
teresele celor ce muncesc, artico
lul continuă:

In urma măsurilor de reorganizare 
industrială, comercială și financiară, 

luate pe baza naționaLtăț 1 r, a 
fost po ib 1 ca in 1948 p ețurlle ar
ticolelor laționate să f:e micșor ile 
în trei rânduri, la 1 Mai, 23 August 
și 1 Octoubrie. Prin aceasta sda- 
riul real al muncii ril ar a crescut 
cu 22 la sută.

Grija pentru sănă a ea poporu'ui a 
fost mult dcsvolta'ă. Toate npita- 
le'e par iculare au fost naț onaliz.ate 
S’au creai sute de n i case de 
nașteri în sate, deiseineni cr. se și 
cămine de zi pe lângă întreprind^i 
și insliiu ii Invățămân ui a f st dca- 
semeni transformat adânc m imân- 
du_i-se i:n caracter șt ințilic, I ic 
și popular.

Crearea Academiei Repub ici Po
pulare Române deschide peisp.ctive 
vaste de desvoltare n ii culturi r 
mânești călăuzite de mar: i ;m-le- 
ninism. Reforma justi i i si ridica
rea de judecători muncitori, numiți 
asesori populari, a dus la o îm
bunătățire a muncii st “Th acest sec
tor. Armala Repub ieri Populare Ro
mâne se bucură de toată grija și 
solicitudinea guvernului și a po
porului. devenind nu numai un scut 
al drepturilor și libertăților poporu
lui ci și o instituție dc educație 
și cultură.

La începutul anului 1949 (13 Ia
nuarie) a fost votată de Marea A- 
dunare Națională legea cons liilor 
populare, noile organe 1 acale ale 
puterii populare de sfat. Această 
lege înseamnă o desvoltare și o a- 
dâncire a democrației populare în 
țara noastră. înlesnind astfel exer
citarea dictaturii proletariatului în 
modul cel mai democratic, prin or
gane directe ale masselor înseși, și 
desvollarea alianței dintre clasa mun 
ciloare șl țărănimea muncitoare.

Dar burghezia și moșierimea — 
deși răsturnate c'e'a putere și su
puse unui control riguros — nu 

'U-at încă deîin’tiv infrân e. E ein-n- 
tele cele mai du-mam ase t\c la < r- 
ganizarea de compfoluri si la a t« ‘ 
de șabotai. Pentru a apăra :ecu i - 
lea Repub icii Maci Adunare ha. 
țională a votat, la 14 Ianuarie, 1 - 
gea p’depsci cu m ariei prnt u 
înaltă trădare s 'b laț și c/me îm
potriva poparu'ui

Arma de care încearcă să se fo
losească în cea mai marc măs iră 
reacliunca este n iționalism; 1 bur
ghez. Burghezia și mosierimea în
cearcă să ascultă din nou arma vraj
bei șovine; dar politica țu'tă a 
Parlidului Muncitoresc Romii Im 
problema națională. 1 g le și mă
surile guvernului R P.R.. 3e egilâ 
îndreptățire a naționalități'or con
locuitoare, au desvoltat și cen u- 
lidal prietenia între popoare.

Sarcina noastră principală este c « 
solidarea regimului "de dtmocr ție 
populară — regim care îndepliniși» 
cu succes funcțiunile di tatu ii pr - 
letariatului — și in ensificarei m n- 
cii și luptei pentru c list ui ca s - 
cialismu'ui In acest sens. îndepli i- 
rea cantitativă și cali-ativă a pla
nului economic este o condiție e- 
sențială. Tot atât de însemnată c-te 
începerea transformării socialiste a 
agricullurii. desvoltând în aci st sens 
inițiativa de massă a țăranilor s.’r-cî 
și mij'ocași. sub (“inducerea cl sei 
muncitoare. Industria noastră, fii d 
transformată pe btze socia. se casa 
pe care o construim va avea tem.'iii 
de nesdruncinat, numai atunci când 
și agricultura noastră va țășl p- 
calea creării si i>svoltării de gos
podării colective.

Pentru a putea înfăp'ui aceste mă
rețe sarcini, tiebue întări ă — pri» 
verificare și cuiătirea de clemen
tele oportunis e și carierisie — for
ța conducătoare a R P.R, anum* 
Partidul Muncitoresc Român.

Mărețul exemplu al Uniunii So
vietice îl avem mereu în ț iță. Is
toria Par.iduui Bolșevic, învățătura 
bogata pentru clasa muncitoare de 
pretutindeni, izvor dc viață și pa
tere, este o ca duză sigură pen'r» 
noi.

pen.ru
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Șase ani dela 
epopeea dela Stalingrad

STAU GRAD. 5 (Rador) 
1ASS transmite;

Cu prilejul celei de a șasea 
aniversări a sdrobini trupelor 
germane fascisle, intu g orașul 
erou Stalingrad a capotat un 
aspect iestiv. C ladirile orașului 
sunt acoi erile cu porlret, le 
Marelui Stalul și o tovarășilor 
soi, drapele și lozinci

La lealrul de Dramă al ora
șului a avut loc un meeling la 
cure a luat parte ca oaspeți 
generalul locotenent R> dimlz.cv 
d< două ori erou al Uniunii 
Sovietice, care s a distins in 
lupți le pentru apărarea Stalin- 
gi adului.

Cuvântările ținute ou accen
tuat ca in cursul celor șase ani 
cure au trecut dela epwpeea 
dela Stalingrad sa desfășurat 
o muncă intensă pentru refa
cerea orașului erou Marile rea
lizări obținute se dalo esc so 
liciludinii neol osde a Pailidu- 
lui, a Guvernului Sovii lic, a 
tovarășului Slalin. Au fosl con
struite clădiri de fabrici pe o 
suprafață de pesle I milion

I

I

Imet i pulra|i precum și apro- ' 
ximaliv 500 mii metri palrați 
supraftifă de locuit. După în
deplinirea iu sui i es a progra
mului pentru wl de al treilea 
an al planului cincinal de după 
război, locu torn orașului Sla- 
lingrad au atins aproape nise 
Iul producf.ei dinainte dc răz
boi Industria și transporturile 
orașului au economisii in I04W 
aproximativ I 55 milioane ruble 
peste plan.

Acum a e h c un nou avânt 
în întrecerile pentiu îndeplinirea 
țilanului cincinal, peniiu spo
rirea economi lor soimlisle și 
peni u noui i ealizări fn recon
strucția orașului erou,

Sau pr mit lujeg urne de 
felicitare dm part u organizații
lor de Pariul și ceiățcne.șb clm 
Leningrad și din (.Mesa, din 
partea mareșalului Uniunii So 
vieliee Koko-sovski. și n ge
neralului de armată Suicov. 
Inlro atmosfera de entuziasm 
întrunirea a adresat un mesaj 
de salut cutie I. V. Slulin

Poporul libanez este împotriva 
alianței care tinde sâ kge cu 

sil < Libanul de Angl a
BEIfllI, 5 (Rador). Opinia 

publică și presa I baneză iau 
atitudine împotriva alianței care 
tinde să lege cu sila Libanul 
de Anglia,

Ziarul AL BAIRAC scrie : 
poporul libanez nu dorește în- 
cheerea unei alianțe nici cu 
Anglia și nici cu vre-o altă 
(ara și cere pastrarea unei 
stricte neutralilăji

Libanul este prietenul mărci 
Uni, ni Sovietice și refuză să 
între în vreun bloc îndreptat 
împotriva Uniunii Sovi< tice.

Deasemenea și alte ziare iau 
al ludine împotriva acordului 
cu Angl a. In, heerea acordului

mililar cu Angha — remarcă 
ziarele — ne va adm e numi 
mizerie și nenorocire. D/că vom 
încheia acordul milila'- olunci 
vom fi nevoifi să punem la 
dispoziția aliaților noșlrn teri
toriul nostru, aerodromurile, 
porturile, și așa mai departe

Cu alte cuvinte vom fi ne- 
voiți să renunțăm la suverani
tatea noastră.

BULETIN

Situația din China * • I

LA PEKING
cunoscutele propuneri ale Partidului Co
munist Chinez au fost puse în practică

UO îiKQMJ 2 <Radoi> 

Agei pa de radio dm C bina eli
berată. anunța vă anuar j grnera- 
lulul l'u l so yangve care s a 
I redat Alinatei Populare de elib. 
rare la P. k ng, va începe să fie 
leoiganlzaiă, pentru a se trans
formi într'o armată populară. Pe
king, al doilea ora; al Chinei, 
este primul loc unde cunoscutele 
condițluni de pace al ■ Partidu'ul 
Comunist au lost puse în prac
tică 't.bilmdu-se
pentru eliberarea celorlalte ngi-

un exemplu

unt, inclusiv acelea de la Sud de 
fluviul y<ing-!se.

Lliberarea Pi kingului, înseamnă 
terminarea razbo ului du Nordul 
Chinei Numai careva locahlăp 
rămân să mai fie < liberale, cu
prinzând 1 uy yuam, Isin-Tac 
; a Dacă auiorilăpte Kuoinin- 
tangului din aceste localități vor 
refuza să urmeze exemplul celor 
dela Peking, nu le mai rămâne 
decât să sufere scana ce'or dela 
Tientsin, unde trupele Kuomin- 
tangidui au lost zdrobite.

— Situația din Indonezia —

Ciocniri armate între trupele 
olandeze și indoneziene

11 AGA, 5 (Radcr) Ultimele 
știu m Indonezia anunț i că 
luptele cor i nun in Java și in 
Somalia Agenția de știri oloi 
deză A\P am n|a ca au i c 
ciocimi armate între Pupele 
olandeze și indi mziene, in re 
uimi le I sik Malayu. I 'aput 
și Burienz.org. ultima situata la | 
40 km. de .lukarla In r.pro- 
prier de Jok |akarla și Lu- 
rnkarUr, o'andezii continua așa 
num lele opeiațiuni de cur, ți re 
I tipie gr, le au loc in rusul itul 
Javei

IIAGA. 2 (Rador). I urlea 
Militară Oltind'za 
kartn n condamnat 
7 indonezieni

Potrivit știrdor 
mesa, aulorilățile militare olun- 
deze au împu cat în Java pe 
unul dm fruntași -indicate or

din Suia- 
lu moai Ie

aporiile in

EXTERN

se dalureșle 
pretinde gu- 

esle rezultatul

Presi bulgară dispre 
irtervittvul iui I. V aîa- 
lin, acordat igenii ei a- 
meriCcDe „Internațional 

hews «Service*
SOFIA, 2 (Rador). — Comen- 

î md declarațiile făcu e de I V. Stă
ri în curși I inlerviewului acordat 
;ei(iei njreiiczlnli li tematic nai 

Hews Service, ziarul „Otecestve 
I ont” în editoriali i 4iiu, 9coate li 
<■ idență că răspunsuri'e Iui. I. V. 
. a in ccnstitue un adevărat program 
concret și practic p.ntru consoiida- 
r?a păcii mondiale.

in cforlurilc pentru consolidarea 
picii și securității internatiriiale, — 

■ rie zia.ul Uniunea S vie ică 
arc ca aliațl t a'e țările iubitoare de 
p-r- ri pe toți ade-ții unei răci 
•i i •er-a',- care au pui lat pe umerii 
î >r teribila sarcină a răzb<ri> U i mori 
c'rial și care pe drept cuvânt con
damnă pe agresorii și ațâțătorii la 
un nou război.

Ziarul »Nanking Jenpro* a 
fost suspendat în urma or
dinului comandamentului chi
nez, iar conducerea ziarului a 
fost arestară.

De trei zile acest ziar 
publică între altele informații 
în care acuză pe înalții func
ționari ai Kuomintangului, că 
înaintea plecării lor din Pe
king, au făcut trafic cu fon
durile și devizele străine 
Ie»au fost încredințate.

♦ ♦

ce

Buletinul Confederației 
Muncii din America Latină, 
care apare în Mexic, anunță 
că Congresul Național al 
^Federației Muncitorilor din 
Panama* a adoptat o rezo^ 
luție protestând împotriva a- 
cordării de baze militare Sta
telor Unite.

*

După cum anunță cores
pondenți 1 din Vi aslu’ngton al

indoneziene care tac purle din 
I" jM, l Irumarlung

Deasenieni a fost împușcat 
conducătorul organizoțiri ri, u- 
blicane a tinerelului v ue lace 
pa-te dn l edern|ia Mondiala

Tineretului I lemocrala

I

BOMBAY, 5 (Rador) Au
toritățile din Bombay au dec
larat o mare pui le din pn vincia 
Bombay, reg une inlon data, 
luamelea domneșle încă din 
vara in sectoarele din vestul 
Indiei, cu o populație de 20 
milioane oameni

foametea nu 
secetei, așa cum 
vernul indian ci
proastei aprovizionări precum 
și a eșe, ului gu crnului de a 
mani producția atimciitarâ.

l-bețul cerealelor a crescut 
cu (ieste 10 °'u in Pund| b 
de vând nu mai exista conliol 
o-upru lor. In ce'elnlle țnovm- 
c i sr semnalează 
dela 5M—110 la

Cu I 
atât de 
aproapre 
imperiale 
că a fost 
reacționare ale oamenilor de 
afrcen și politicienilor din India.

o creștere 
sula.
silui ția este1 ale că

preccră, fraiispoitul
5 nuli ane ( ne Qiău 
din llniurea ? ,v n-li- 
snlu l I de crcurile

Condamnarea fruntașului 
comunist MAX REIMAN 

întâmpinată cu profunda indignare 
de massele muncitoare 

din Germania Occidentală
DUESSEI.' Crier 2 (R d r). — 

France l’resse tr.«i>-mite vă tribunalul 
militar britanic di i ÎJucs- Id if .1 
condamnai pe Max R nninn ( i . 
dinle'e Parlidul' i < inunis: vin /■„ a 
Oc, idenlala de ocu[i.a(ie litri luni 
închisoare.

Tribunalul a respins din ucu ce
rerea avocalului apărării de puni re 
in l.b, riale provizorie a lui Mix

Rrîinai n. $i b vauț un<
Max Rciniann a f st jr> M it ii» 

*ala de șudinte a b buiultl i i. e 
clini după pr nun'arca a ntnpi

Mu'țimra <arc ațtr; In fața cJl- 
dini liibunalului a p in it iu o ffn. 
funda indignare nlinU de owi- 
damnare a fruntașului c.munist fier 
mau. orpani/And o manifestație de 
protest pe siră/i’e orațului.

ziarului»Chicago Dzily News* 
ministrul de război al Statelor 
Unite - Kenneih Royall — 
a plecat în Japonia pentru a 
obține sprijinul lui Mac Arthur 
în legătură cu planul său, 
potrivit căruia, ceilalți abați 
din zona Oceanului Pacif'c vor 
fi lipsiți de ori ce fel de drept 
de vot în problemele privitoare 
la ocupația și conducerea Ja
poniei.

Tribunalul militar spaniol din 
Ocana a condamnat )a închi

soare 
tători

pe termen lung 25 lup» 
spanioli din rezistență.

anunță din Tokio că nu- 
pe Ianuarie al publica-

Se 
nv rnl 
ție lunare „Zaimond". precizea
ză numărul șomeurilor din Ja
ponia seva ridica la 5 milioane 
în cursul acestui an

Mari alunecări de teren într’o mină 
de cărbuni din Statele-Unite

NEW-VORK, 3 (Rador). 
Știri din presă anunță mari 
alunecări de teren într'o mină 
de cărbuni din orașul Car
bondale (Pennsylvania). întreg 
cartierul de locuințe situat 
deasupra minelor a fost dis
trus.

In cursul anului trecut au

avut loc la Carbondale 12 
catastrofe asemănătoare. I ea. 
te s'au datorat faptu’ui că 
proprietarii minelor, urmăreau 
câștiguri cât mai mari, »au 
făcut economii* la lemnăria 
de consolidare și nu au ținut 
seama de măsurile de sigu
ranță.

Importante cantități de alimente livrate 
de Uniunea Sovietică p ntm znna so

vietică de ocupație din Germania
BLRIJY, 5 (Rador) Biroul 

de informații ADM al adnr- 
nislrației militare Sovietice din 
Germama anunță următoarele:

Ciuvernul sovietic a satis- 
făiul cerere) comisiei econo
mice g rm^r,e cu privire la 
livrarea în 2°™ sovie,“câ 
ocupație din Germania în de
cursul vT ului 104Q a 12 mii

tone grăsimi comestibilă (7 mii 
tone grăsimi vegetale și 5 mii 
tone animale), și 40 000 tone 
semințe de in bune pentru agri
cultură.

Alimente e din Uniunea Sovi
etica sunt livrate pe credit.

Aceste credite vor li acope
rite in anii I 4" l^st,.
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