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Proletari din tocile țările undi-va

Luni, 7 Februarie 1949.
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C u prilejul împlini ii unui an drla semnarea 1 ratatului 
de Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală între l Iniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice și Republica Populară Română, 
dr. Petru Ciroza, președintele Consiliului de Miniștri, a trimis 
Generalissmiului Stalin, următoarea telegramă:

Președintelui Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice 
I. V. STALIN

K r e m I i n, Mosco v a.

Telegrama
C. C. ol Partidului Munci
toresc Român, adre*htă C. 
C ai Partidului Comunist 
Britanic, cu prilejul niurfii 
lui William Rust, memb u 
în Bi ottl Politic al Port du- 
lut Comun st Brilan:c și re
dactor responsalii1 al ziarului 
partidului DAlLYWOhKLR

J

Cu prilejul împlinirii unui an dela sem
narea Tratatului de Prietenie, Colaborare și 
Asistență Mutuală între Uniunea Republici
lor Socialiste Sovietice și Republica Populară 
Română, vă rog să primiți Dvs. și popoarele 
sovietice, urările cele mai bune de prospe
ritate pe care poporul român și eu personal 
vi le transmitem pentru obținerea de suc
cese din ce în ce mai mari pe drumul 
afirmării și consolidării adevăratei democrații 
în lume.

Acest tratat care a deschis țării noastre 
posibilitatea unei desvoltări atât de rodnice, 
ne leagă si mai mult de țara socialismului 
victorios, alături de care mergem neșovăitori 
pentru dejucarea planurilor războinice impe
rialiste, pentru progresul relațiilor dintre țăr.le 
noastre și pentru consolidarea frontului păcii, 
al cărui bastion este marea și puternica 
Uniune Sovietică.

BUCUREȘTI, 5 (Rjdor) 
Iată telegrama C. C. al H M R. 
adresata Comitetului C.ntral al 
Partidului Comunist cu prilejul 
marții lui William Rust,

Către
Comitetul C« nud al 

Parti lului Comunist B itanic

Lopdra

Comlletul Central al P. 
M. R a aflat cu prolunoâ 
durere de moartee d lui 
William frust.

In numele oamenilor 
muncii din țara noas ru vă 
exprimăm aaarică rJărere 
de rău pentru marea pier
dere suferită de proletaria
tul englez și avanlg rda 
sa — Parlidul Comunist 
B itamc.
Secretar al Comitetului Central 

al P. M. R.
vasile luca

L'l/oaldi Ei iitlnîi « 
Jili'liJ | suirii a pn « i < 
producții* au n v<;e 
rnit număr de au .'ajuți 
varid/j în Unii mari dirul iu pro
ducția șî iu greutăți r de exploa
tare a!c si ratei* r dc cărbuni Oda fa 
stabilita o auumîfa producție pr un 
interval d< timp și normele p ntru 
o anumita situație a straielor de 
cărbuni, rr/ulla prxlutția rn< dic zil
nică ți rfr ’i.ul nr e ?r realizării a- 
ce t< i [.roduiții Ihiiiud rea! I 
linei vxp'oataii e te în rea tiate niaB 
marc di ul <cl rezultat din n rni • 
și producție deoarece nu lot efect î 
vnl poale li necontenit la liciu 
trebuind sa se țină seama de t>S» nțc 
l>rnUu < -midii, pentru b taU, pen
tru cazuri motivate anunțai din 
timp Toate act se absențe \aiaz.i 
puțin și sunt cunoscute din timp, 
prevazându.sv pentru ck piu ii nr- 

| cesar de rfritiv. ExMa în â o ci- 
legorie de absențe, anume absen
țele remotivate, cari <vari:tzJ f >artr 
mult chiar drl i o zi [t alta a >siei 
nu suni cunos. utc dinain r și cctisj- 
tuesc o n»are predică în m« rs-il n r- 
nial al lucrărilor miniere in s<r ial.

Daca sub regimul bu'gbezo-c u !- 
la’ist . bhi-r « c n< ;n j ivat* d la 1 
cru ale inui.il iri r cian nmi ii 
prin faptul că produce u dificultăți 
și {, iguhi- unei mjn uitați dr ex
ploatatori, astăzi ‘ub re^im 1 dr 
democrație pipulara 'lin Rcpub iej 
noa-ti • . bs< n'v r n motivate ț-roduc 
dificultăți i jambe p porului mun
ților ‘i întârzie ajun1» rea cât mai dr 
vreme la sc j ut spre care nr in- 
drcpldin la socialism.

Sa vedem în ce constau dificultă
țile si pagub e ce le produc a|)Sen- 
țe’.c remoliva'e.

Mum Hurii sunt împCiiUti mii - 
Ies cei din subteran după I i |l • 
de muncă: pe e hipc. pe grupe *i 
chiar nuniai câte unul I.i anumit.- 
focuri de munca. Aceasta :n»*i tirr 
este făcută inairi e de înctv'Kul lunii 
ihip.i numărul 1 ctiribr de murei 
și dupu efectivul re e ar fiecărui 1 c 
Când în dimineața un< i ri r ma * 
trul miner dr srrt r cons'ata <1 
din efectivul total de care arc ne- 
▼oe și fi* care sc baza conform îm-

I

I

l
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Dr. PETRU GROZA, 
Președin'ele Consiliului de Miniștri 

al R. P. R.

In cadrul întrecerilor înlre î.liale

La fabrica de ciorapi ,,Rahova“ - Lupeni 

Tovarășa Bădău Elisabeta lucrează 
Ia 4 mașini deodată

folosește la maximum cele 8 
ore de lucru. Niciodată nu în
târzie dela serviciu, nu pleacă 
înainte de ora închcerii pro
gramului de lucru In timpul 
lucrului își organizează munca 
în așa fel, încât operațiile de 
schimbare a ciorapilor și a 

O. Munloiu coresp. voi.

(Continuare în pag. Ill-a)

Filiala A. R. L. II. S. Deva
a organizat 115 noui cercuri ARLUS

In urma intensificării muncii Fi
lialei A.R.L U S. Deva care sc a lă 
în întrecere cu Fiialele. Reșița, Pe- 
treșeni și Baia Mare, în cursul lu
nci Ianuarie, au luat ființă încă 115 
cercuri A.R.LUS. dintre care G9 
la (ară, 27 cercuri de instituții și 
întreprinderi 18 cercuri școlare și 
1 cerc cartier maghiar.

Circul în cartierul maghiar a luat 
ființa în urma Rezoluției Biroului 
Polilic al C C. al P.M.R. în ches
tiunea națională.

..b ti. i magii! r nc'iven-
za cu inu.ta dragoste alături de 
membrii romi i în cadrul Asoci liii 
P "âne pentru Strângerea Legătu
rilor cu U.R.S.S.

Acest cerc a provocat la întrecere 
Cercul Maghiar din comuna Cris- 
tur, a cărui activitate a fost învio
rată în urma reorganizării.

£>. VluiiieuDU, coresp, voi.

CITIȚI
în corpul ziarului 

cunoaștem 
țara Se iaiismului

Tovarășa Bădău Elisabeta este 
una dintre muncitoarele fabricei 
de ciorapi »Rahova< din Lupeni, 
care a pornit la întrecere indivi
duală pentru o producție mai mare 
ți mai eftină.

La început, ea a lucrat la 
o singură mașină de tricotat 
ciorapi. Insă pentru a câștiga 
întrecerea, tov. Bădău Elisa
beta nu s'a mai mărginit nu
mai la atât, A muncit cu sâr- 
guință pentru a-și însuși mai 
temeinic tehnica muncii, a ana
lizat adânc felul cum să-și 
organizeze lucrul mai bine și 
într'una din zilele trecute ea 
a cerut sa lucreze la 
deodată, îndeplinind 
4 muncitoare care 
numai la o singură

Pentru a îndeplini 
ces această muncă 
poate servi ca exemplu demn 
de urmat pentru celelalte mun
citoare din fabrică, Iov. Bădău, 
în fiecare zi după terminarea 
lucrului, își curăță bine mași
nile, semna*ează și cce mun
citorilor dela întreținire să-i 
țină mașinile în cea mai per
fectă stare de fu:Tț>. nare. E i

4 mașini 
munca a 
lucrează 
mașină.

cu suc-
— care

h • • • dr cxr» 
loc d a Ier 

in.ț» r ina Ia C.np tr«-bue ia
li ui K1** r • v 

corup rd arc a celor 
și dela c ri 1 cu:l dr

purțirfi Iuiijk. ii 
pfu IU (iJint ni în 
ini a 
f âi.di a <. 
neaparatu dc 
< r i|» 
inHiiiâ |> ale gupiinia din «fcctiv ti 
ul pr i ru ca im nul normal «d Im- 
«rbrllur sb bufrrr < d mai ptițln 
Numai Jufii atcia procidrajfl j» 
n< hlmbiri f tive , <u at asta ftt
jlerj- un fi irp [*re î 5 alat de < fi re

• ' 1 il Iii'- I m ii'
mae I ul r< țirctiv In - ci mai v* Ve 
cazuri nrpulându.M c iinprcta anu. 
nit 1 t rl nvaju :>t neirsar-. s a 
pf-uza la nane i caii 11 lucrul î’i 
•di rrbul «drnl pvniru a lan/ur 
la liKiu in su(4im< ni chil cu ■» 

de *f. tl și < b . caîh marr *1 
cu (V.m dr salariz *rr

Prin lî[*a 11 moi a ta a ]i ribfi- 
Inr d« !a iiKrarik* in ic- ir de rrg> h 
iu «e 1 .1 « a ți I crai ri t t Ar 
regie (<nlfU înlotuire șl atunci se 
JaH lucr b ii dr’a grupe cu » h 
llcaiv ir.:i m mlafÂ si » pus La 
Im- riiri in regie — <-xc. ulând 4 d 
• Iu rj <- inf 1 > ra ci ifi firii I ■ 
«• •» 1 ’• i marc cnfr9țu»*i
foarr calm arii

I i -ui dr c >7Fifr"d «re a unui 
d» cu! n- ’/;■ i of ajun e Je in 

<vî ; îr'un I 1 de munrfi pe < 
nud c it.- - L bi(E <i 1.1 -t ' 
|*r d • »i înrfe și |:n r'.nd în 
fTtrp’i d ’f c r 1 Iui bi-naf«A 
«fr a f pnr r f e a pr-.-’u )• 
lev rnr ii i i randamentul 
h ul n i 11 de munci si fir 
•1 trulr . au/du- i pa vbă ii 
iu-u i «i p .»d . ’i i

( hicr at^r'i'ă nr r-o i 
• j^er'c'r de prcxhicti 
«tb mai m r . l ■
fa <Tir ‘F f r "b 1 1
tir i c trwl b>* nfa r«fc la 
«c munrjl neproductiv.

Ori dacă chiar înlr’un reim 
uib~c5 ani hi-ă absrn'e e nern tivate 
produc totuși drran»am< n e iibi- 
h»are .apr i într'iiB rC ’im r’e »<< 
piinificatt a< r<te absențe to-bur^c 
’Wnrf •nute radical ele e. n-'i i d • 
laeiJleă >erir>asă în indepini.a pla 
■ului de producție

Dupti naționa izirca pin. in «I r 
■ »ii|'oace de pcoiluc ie. .1: pS I ib

•arca producției când fiecirr ■ m al 
siBicfi cu bra'e'e sau cil r’in ea t-e- 
bue s5 fie conștient de rol 1 lui fa 
produ fie și de «r cini e ce L are 
de îndep'init «i când nf ece ile 
«'a tsfe i.au un avânt ne mai întâlaif 
in indu-tria nonstrl. ahs n'e e ne- 
mo'Ivate tri buce con'id'-rate ca • 
plagă foarte dăunătoare și frebae 
deschisă Iurta centra I r p-ntrw a 
le reduce din cc în ce mai mult 
până la stârp'rea defini'ivi

In luna Ianuarie 
mancă tn cadrul 
pe 1040 pe 
carbonifere din V 
taTlrat un no gir

I I 
ii 

lui

j in e
mai r.idl

. r .* 
chiar i

un 1 <

— prima 1 uni de 
PI nului de S at 

I ntc exp'o?*J iie 
ca Jiul i «’a to- 
de 5740 abt* nfe

li g Wru Dumitru 

(Conrinuare în pag. lV-a>

lin succes care va trebui să fie 
exemplu

ce mai 
avut de

Tânărul miner Stoicescu 
Ioan, șef de echipă in grupa 
lui Urlich Ștefan dela mina 
Jieț Lonea, după 
multe zile in șir a
pășiri de normă până la 
236^/q, a reușit să 
treze o depășire, medie lu
nară de normă de 70Qlc, din 
ziu i de 21 Imu ar ie lucrând 
in contul lan:i armatoare.

In ziua de t br. a. c, 
când in sunetl e . .in. ar .i au

inregis-

fost sărbătorite grupele de 
mineri câș'igătoare ale în
treceri'or, tânărul Sfoicescu 
și-a luat angajamentul să 
obfină și in luna Februarie 
același rezultat\ muncind 
p nlru a depăși progra- 
mu de producție pe această 
lună.

F un axempiu ccr va 
Ir. ii nrm t de tofi tir. 'T.i 
minerii ai \aii Jiului.

C. Gur»>•, c. .

i

inui.il


2 ZORI NOI

Să cunoaștem Țara Socialismului
Cum se va tlesvolta rețeaua de magazine 

de Stat sovietice iu 1949 Ecîucafia
Rețeaua iutrr^uindeiilor comerciale 

di- b ai a ciea ut v>n i e bll îi 
detuisul anu’ui I9Î8 Aa I bl !n- 
(alnțuli- p-.,,e 2 Ui)) dc magazine! 
apucai- aii eu l'ic și de arii le in- 
du r a e i 9 DO.) carii e, iciinării 
vi ale ie e.

Oca a meni au I' st deschise bute 
de norii magazine ;>enl u rânza- 
rea articolelor de galanterie, triio 
laje. încă (amin e con e ’iuni, ar-.i- 
vX>!e de menaj. căr(i, ele.

In nuna hotărî il guvernului, la 
llo.iova, Lenin 'rad, Kiev și ia alte 
câteva centre indus ria'c <lin Uniu
nea Sovii’liia au fost in iințati- 111.1- 
gaziitelc dc desfacere a aut un bl 
le'or „l’ub'da” și „Mus vi i”, ■
motocicletelor, biiiclevlor, precum 

de vânzare a piesete de schia b
Desvo tarea comerțului sovietic im 

pu ie o i mai mare amp licăre ■ 
ec.eci de lutreprimi.*rit c< no rciale, 
aatiel că în ION vor fi d schire in 
marile centre industriile 2 000 de

Ith'ui magazin de Stat din Uniunea Sovietică

Intre 1917-1918 au fest tipăritn 
și puse în circula i" 174 mi ioane de 
•xemp'arc din operele lui Lenin 
’ Opere c lui Lenin s’au tir,ă it în 
«e>e 77 de limbi ale p piar. lor so
ri elice pre uin și în i i bi s răine. 
Prima ediți ■ a operelor lui Lenin a 
văzut lumina tiparului între 1920- 
1925.

Tirajul t' tal al acestei ediții e'a 
de 2.7 mi ioane exemplare.

Intre 1925-1932 s’a țipă it a doua 
|și a treia ediție a operelor lui Le- 
■in. într’un tiraj de 19 mi ioano 
exemtp’arc.

In 1941. în urma hotărî ii Co
mite u'ui Central al Paridu'ii Co
munist (b; s’a început țipă irea li
nei a patra edi ii. Această ediție 
trebuia să fie cea mai complectă 
edi ie a operelor lui Lenin.

In limba rusă s’ajt tipărit până 
acum 21 volume în câte 500 000 
exemplare. Deasemenca s’a țipă it 
primul volum al ediți i a p tra în

. <. :r»’ ' T?F IMan*

Executăm

„Zori Noi" Petroșeni, strada
Gh, Gheorghiu-Dej Nr. 33

magazine s|xciaie 100 magazine gas 
lionon icc J50 maț; zio ■ de t ico 
laje l alaiv.ciie ele, u b iga.e 
a oili.uen.c c.e martini

In | mul trimestru al mu) i cu
rent, p.i ele c ilhoznic var fi în
zestra e cu 10)0 de p.vi iulie de 
vânzare a pidureDr industrialei 
peniiu colhoznici

Confpini deciziei Guvernului, in
tri’; rtudi'ii e comerciale de Stil și 
cooperative e sunt obligate sa aibă 
in cel mai scurt timp un asortiment 
mini na! de mai fu i

Mini teiul Cmie.țuui al IJ R.S.S, 
a organizat câteva uziu • (X'iitui 
coireliucția mașinilor mersa e ne
voilor comerțului, astfel că maga
zinele sp-ciale vor fi Înzestrate tn 
scuil timp cu instalațiile și apara
tele necesare Intre altele, țx-ntru 
1919 se vor pune la dispoziția ma
gazinelor alinn iitari- un priiu stoc 
de 1000 de dulațniri frigidere de 
tip nou.

limbile ucraineană, uzbecă, cazahă, 
georgiană, azerbaidjană, letonă șl 
armeană.

Op. rec alese ale lui Lenin în 
șase volume au fost tipărite In 
0 500.000 de exemplare.

In 1945 s’a editat cea de-a XXXV 
culegere a operelor lui Lenin. Ti
rajul tuturor acestor culegeri este 
de 718.000 exemplare.

De 2)8 ori a fost editată cuvânta
rea lui Lenin ținută Ia al de al 
lll-lea Congres al .Comsomolului1 
„Sarcinile Uniunii Tineretului Ea , 
a fost tipări ă în 01 de limbi Ti- ț 
rajul total al acestor cuvântări a 
atins cifra de 12 mi ioane exemplare

Kgmsomolskaia'* — cea mai mare sta
țiune a metroului Moscovă. se află !n 

curs de construcție
— Noua stațiune întrece de două ori în prooortii pe 
cele vechi și va avea capacitatea de a primi 100.000 

de persoane pe oră
,,Kom;omolskaia” — cea mai ma

re stațiune a Metro-ului Moscovei 
esle în curs dc construcție, la o 
mare adâncime, în cartierul în care 
sunt situate trei din principalele 
gări ale capitalei U.R.S S. Noua 
stațiune care este construită după 
planurile întocmite de academicianul 
Șusev, laureat al premiului Stalin 
va fi de două ori m-fi mare în pro-> 
porții decât oricare din stațiunile 

I existente, lungimea sălii de aștep

In I n uica S i.j-lt .' eduerțiă c 
ții' o . le tăcută in imul rârd ce 
către părinți, in fanți ie, A e sta e 
duca ie e te c mip e taia de educația 
lauda în școala întâi in g ldinițde 
de cojii, ;>.- umia in școlile pri
mare ți cete secundare. l

I anii ia și Statul Sovietic depun 
un efori comun pentru ridicarea și 
educarea sanal . sa și temeinică a 
noilor generații de cetățeni.

Copiii Intre 3 și 7 ani primesc 
educația în grădinile de copii.

In grădinițele de copii sovietice, 
copiilor li se a i ura desvoltarea 
tizii a normală și Ii se d iu c le 
dintâi învațaiuii de hi ocnă trupeas
că: sunt îr.vățați să-ri spele dinții 
să-fi curele pantofiorii. să se poarte 
îngrijii

l I se desvoltă inteligenta prin 
recitări sj povestiri, prin jocuri etc.

In sufletele copiilor s.- cultivă 
dragostea țx-ntru popor, pen ru Pa
tria Sovietică, pentru celei 1-e po
poare, pentru tot cec.ce esle frumos 
și moral.

Copiii sunt deprinși să- i iubească 
colegii, «unt obinuiți să lege prie
tenii și jnainte de toate si și iu
bească fami’ia și părinții Ti mai 

unt deprinși să se îngrijeas ă ‘In 
guri, să întrebuințeze lucrurile așa 
cum Irebue și cu băgare de scamă

Copiii stau fn aceste grădinițe 
cât timp părinții lor sunt ocupați cu 
lucru în fab ică sau p>e ogoare In 
tot iestul zi'ef coț ilul sta sub o- 
blăduirea mamei, acasă.

De'a 7 ani în sus. parai! cu c- 
ducația primită de copii în fami iile 
lor, aceștia continuă învățăturile In 
școlile primare.

Ca" să ne dăm aeima cât d- mă
reț esle rolul școalei sovi-tice, enu
merăm mai |-s ..regu'ele prnlru sca
lari”, pe care ei Irebue să le în
deplinească cu sfințenie atât la 
școală cât și acasă

Aceste reguli sunt: să vină re
gulat la școala, să umble curat ți 
îngrijiți. să învețe bine, să a culte 
de învățători, să nu folosească vorbe 
de ocară [ață de nimeni, să fie a- 
tenți și respectuoși față de bătrâni 
bolnavi și față de copiii mai mici 
decât ei. să asculte și să și res
pecte părinții, să le dea ajutor la 
îngrijirea copii'or mai fhki. să țină 
la onoarea școalei ca la ei înșiși, 
să păstreze curățenia în școală, să fie 
disciplinați și să și Însușească te
meinic cunoștințele, ca să devină oa
meni culți.

Intre învățători și părinți se păs
trează mereu o legătură strânsă. Pă
rinții sunt informați de felul bun 
sau prost în care învață, sau se 
poartă odraslele lor.

Pedeap a fizică — băl'ia — este 
cu lotul interzisă în școala sovie'ică.

tare îiind de 170 dc metri i.ir înăl
țimea dc 21 metri, ceeacc permite 
ridicarea u::ei construcții în 5 etaje

Noua stațiune va fi înzestrată cu 
tot confortul modern. Toate cele 
trei gări vor fi 1 'gate p.:in tuneluri 
cu stațiunea „Komsomolskaia”, în 
timp ce 22 de scări rulante și fără 
sgomol vor transporta pasagerii a- 
ceslei uriașe stațiuni, a cărei ca
pacitate va fi dc 100.000 de oameni 
pe oră.

copiilor în
si

familia
în școala sovietică

Podep e e pe cari le dau părinții 
oii înv atalirii sunt pedepse juste, 
Iu ii ■ cu idancâ judvcaia și nu sunt 
aruncate in p ipa

Ficiure oin ascunde în el o co- 
moaiâ Părinții 1 jxdagogii sovie
tici urmăresc să desvolte ți să des
copere această comoară In fiecare 
copil adică sentimentele bune, caie 
vor face din el un cetățean mun
ci tir și cinstir

Editura de Stat din Moscova și e- 
diturile de Stat din Re ,-ubfi i|e U- 
nionale și Autonome p.ub i- a cărți 
spccia'e [enliu i n ii ți tini i

In U R S.S copiii care ju dif>- 
rite defecte, surdo-muțl, orbi, n> 
desvollați sunt educați In șc di sțe. 
ciale. Ei sunt pregătiți cu dease- 
bilă atenție p'mrii ca a p a j a- 
junge a avea o meserie Educa
ția I >r e iu totul gra’uita, fi d ca 
au sau nu. părinți <

De o larga atenție se bucură co
piii orfani.

Rizb.iui sfâr.it In 1915 a ades la 
ordinea zi«i in Uniunea Sovic-li â. 
grija de.iMbită pentru copiii oifani 
Nicaeri ca in U R S S. pr. bh-ma a 
ceasta nu șLa gătit o rezolvare În
treagă și deftnivă Pe in'reg cu
prinsul țarii au fot întemeiere su'e 
de așezăminte pentru ocrotii a or- 
fari'or de rărbnju

in aceste așezăminte. c<opiii sunt 
bine hrăni î învață carte, au nre 
anume pentru țoacă și odăi pline 
cu minunate juiării Odăii. In ere 
dorm sunt curate și luminoase. L- 
ducalorii le sunt copiilor, adevărjți 
prieteni.

Copiii >unt bine imfarăi ati și au 
tot ce le irebue a și < >1 1 i coț ii 
din oraș împreună cu care ei învăță

Uneori. Duminica, vin la așez 
mâni rudele unora dintre orf..ni.

La fc'ovo-Sibirsk - 3000 km. 
Est de Moscova — viata 
pulsează în acelaș ritm ca 
și în capitala U. R. S. S=

— Impresi le unui scoțian după 
o recentă călătorie în bibeda

Ziarul „Duilv ț'orker” publică 
impresiile cu’cse de T m Murray, 
secretarul S > ietâții Scoția-U R.S.S, 
in cursul urni recente călătorii în 
Siberia. Murrav a călătorit fana la 
Novo-Sibir ,k — p ste j 000 de km. 
la Est de Moscova. In a.est O’aș sibe 
rian. a putut observa cât de mare 
est desvoltarea industri i sovieti
ce. La o distanță atât de mare de 
Moscova, viața pulsează tn acelaș 
riltn ca și în capitala U.R.SS.

Novo-Sibirsk posedă numeroase, 
fabrici i uzine care produc bi< ie cte. 
mașini agricole, aparate de ra Iio, 
sticlărie și numeroase alte produse 
de larg consum.

Magazinele de drsfacere sunt la 
fel de bine aprovizionate ca și c Ic 
din Moscova, punând la dispozilia 
cliente'ei, covoare, veselă de alumi- 
niurn, anar.ite fotografice, piane, cio
rapi dc mătase și tot felul de ar
ticole de îmbrăcăminte. Măccljriil- 
suni bine aprovizionate cu carne, 
pisări tăiate și ouă. — toate abso
lut libete la vânzare, fără nicjun 
soi de restricții.

târâșul poseda 100 șco'i fre rentate 
dc mii de copii sănătoși, viguroși 

i și bine îmbrăcați. In zilele Revo
luției. Novo-Sibirsk nu era de.ât un

Uuniiiia însă vin adesea ori te
mei i. nu ci.n >»c ni t un c>.<l 
orfan Ele îi nnre.ejza cu a nți-, 
stau <u u.ili de . bj , ifti s sta 
sc imța , 'enesc cu căit unul înalt 
de toi.

Maria N.k daevna diu M^uva a 
Înfiat doi orfani : pe vi,ea Laptec 
și [« ț>eri ,|a Puzin A.reșlij d 4 
au ga lt in nouj casa a> ei. :i curată 
și frumoasa dr ote țdrinteas>a |« 
care au simții- ., părinții 1 t ade. 
varați

In întreaga Un.iuic Sovirti'.a na 
e-t' mm ar un siueur ,rf.m ; ara.-lt 
si ui a li ,unt ,0,'n.ți i educaW 
in a-ezamintee in'iințaie anume 
In a.șezamin < <• inființ -te a- 
țtarinfi n< i Av -tia îl inconjcseiă 
cu drag.-te și visță frumoasa și 
lini; cd. in rpe din nou p *^ru ej.

Rizbsiu de aparare Impilriva co. 
tro|i ori'or bl 1-iiț-ți a fost o pu
ternice d ada că tirerc-tul sovi. 'ic 
isi iubt I ca lamina ochilor pă
rinții țara ți p..porul

2 01 de tini-'i au f st i r ilamati 
In dtcirs.J razb iulei cr i fi li: lu
nii Sovietice

Mii de tineri ,u luptat în gruprele 
de ț--,r i câni -i i. u dat .ta p-li
tru i i ia lor sevicti.â

Astăzi țre inti g <up-in-ul Uniu
nii Sovietic.- re afâ pvst 290 900 
I rig ,zi de rec instrucție v Juntară. 
alcătuite numai din rianii

De unde an- I a\ nt de und-t ite 
ac, -le ir u'ii . «• -i [ u emir. ’

Din fami i din șc-da din t t 
ce. a - e a ; i ul sovietic a învățat 
și văzul, s’a c’âaiit av-st tin-n-t vi 
i'urtr- neînfrânt

Familia so'i‘tică e pe măsura 
Palriii i ir - C'-rniia și , țr- 
llla In sinul ei d um» muma, 
pacea, bucuria și bună starea.

sat mare. Astăzi are o p*oru atic de 
259 l -X) de o m ni .Foarte mulli 
muncitori Io ui- în .- aitamcn*« 
‘Țiicndidv cu t if confortul mo
dern

La Novo-Sibirsk își are s iul 
Secțiunea V. -t-siberiană a Acade
mici dc Ș'iiite, A»;xiația mici ari- 
ni-tilor numără tOO de rnemb i ijr 
unu din're rer'i'.iajc ei s’a s-u'cja- 
lizat in ațcicaret te .- ii nr lui L'i- 
senko la cercetările referitoare la 
hrana anim.i'dor. Cs un ■.•xemrlu 
de.^ree actiiiaej pra. î v a Acade
mici dc Ș lințe dl. durea)- c.tează 
in nr|ante>- rezult; re rb invite de 
câțiva merrbii ai A d mi t caie 
au reușit sa extr..ra din anumite 
plante ejb iene. dre puri care altă 
data nu piteau fi cbtinut. decât 
din .Africa și re'u r-Ue in Ame ica.

Viața culturala a ora-i-țui e<tc și 
ea la fel inte-ii-, sa și .-c*
industrială N v -Sibi sk j' -.-dă un 
teatru de drama unul ele rex'ri, o 
oreh stra im'o-viră cu 100 de i-rches 
tranți și câte.a -u e de as ciații dra
matice de amatori, Un alt tvitru. 
..Flacăra R. ic”, dă numai spec
tacole psntru copii și teitru de pă
puși

In conc’uzic. Tom Murrav arată că 
progrese’e pe care Ic-a putut • b- 
servat în Sib ria sunt t "t atât de 
mari ca șl ace ia care pol fi consta
tate oriunde în Uniunea Sovie ică

sf%25c3%25a2r.it
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DIN CÂMPUL MUNCIL E
Printr’o simpiif cure

Strungarul Oumitrașcu Conitantin, dela 
atelierul de grug» iir.iitwasa a făcut e- 
conomti însemnate de materiale și 

timu de lucru

Prin Îndeplinirea naniui plan de muAca

Se va intensifica munca 
culturală a sindicatelor din

In mina Aninoasa. energia el 
lirică necesară funcționalii electro
motoarelor dela cratere, dela ven 
filatoarele de aerisire din mina și 
pentru alte mașini, este transmisa 
pi In cabluri elcctriie speciale cil o 
grosime de cea. 28 mm.

Aceste cabluri t ebuesc b'ne izo- i 
late și ruonla.e cu maie atenție, de
oarece un scurt circii t în mină, în 
eon met iu gazul metan, ar putea 
produce im ndii cu urmăii grave.

O parte din cablurile electrice din 
mina Aninoasa fiind vechi, chiar 
rupte în unele locuri, nu mai pre
zentau siguranță, necesitând a fi 
schimbate. Pentru înlocuirea lor au 
fost procurate c.bluri cu o gro- 
aime mai mică decât cele vechi.

Insă, la montarea lor, electricienii 
iu întâmpinat un inconvenient. 
Fiind mai sub iri legarea lor de în
trerupătoare nu s’a putut face er
metic, deoarece pp diferența de. 
grosime dintre cablul vechi și cil 
nou, putea să pătrundă aerul din 
mină amestecat cu gaz meian; 
era necesară confecționarea de norii 
piese dc ermellzare, prevăzute cu 
o gaură corespunzătoare grosim i 
noului cablu.

Cu confecționarea pieselor noui de 
ermetizare a fost însărcinat strun-

20 mineni din Lupeni suferinzi de reu
matism, au plecat la Băile Herculane 

pentru tratament
Pentru vindecarea muncito

rilor mineri din Valea» Jiulului 
care suferă de reumatism, Mi» 
nisfcrul Sănătății a reparti» 
zat 75 locuri la băile Fler» 
culane, dintre care 20 au fost 
repartizate pentru minele din 
Lupe rd.

In ziua de 31 Ianuarie, cei

Distribuirea uleiului comes 
fibil pe cartele

Direcțiunea Comercială Jude
țeană Hunedoara comunică : In 
conformitate cu ordinul Ministe
rului C'orrerțului și Alimentație1 
Nr. 594.108/949 începe distribu
irea uleiului, în baza bonului de 
ulei pe luna Ianuarie din carte
lele de alimente pe trimestrul Ia
nuarie—Martie 1919, conform 
următoarelor rații :

Cartela Tip A. 1000 gr ulei, 
Cartela Tip B. 750 gr- Cartela

Tovarășa Bădău Ebsabeta 
lucrează la 4 mașini deodată

(Urmare din pag, l-a) gramului tov. Bădău nu întrerupe

bobinelor în mașini să fie fă
cute pe rând pentruca tot tini» 
pul să producă din plin

Buna funcționare a mașinilor 
este deaseinenea o preocupare a 
tov. Badâu, le suptaveghează și 
orice ptrrurbaț i ca ruperi de fr, 
de ace, eic, ea știe să le înlo
cuiască sau să le remedieze în 
timp foarte scurt, î:i timpul pro- 

ga u I tuniilrașcu C instruitm din a- 
liturul de grup al minei

După ce a examinai cu alen|ie pie 
sele comp.icate ce urma să Ie exe
cute a găsit de cuviință sa strun- 
geasca numai o *bucșă d n fler, cu 
care să complecteze diferența de 
giosiiue dinlre cablu și |Jesa de 
ermetizare.

Construind un aparat electric 
pentru sudură

Electricianul Popescu Nicolae dela ate
lierul de zonă C.F.R. Petroșani, a mă
rit randamentul la sudarea pânzelor de 

ferestrău cu
La atelierul de zonă C F.R. Pe. 

troșeni, la mai multe mașini se în
trebuințează pânză de ferestrău pen
tru tăiatul metalelor, care se rup 
des. Pentru a fi utilizate din nou 
pânzele sunt sudate.

Până acum, sudarea era făcută la 
fierărie prin încălzirea până la to
pire. Aceasta necesita însă mult

20 mineri din Lupeni au ple» 
cat la băile Herculane, unde ' 
vor sta timp de o lună.

După sosirea lor alte serii 
de mineri care suferă de reu
matism vor pleca la aceste 
băi pentru tratament.

N. Gârboueanu, 
coresp. voi.

Bl 750 gr. Cartela C. 500 gr. 
Cartela Dl 409 gr. Certela D2 
400 gr.

Uleiul se distribue până la data 
de 25 Februarie 1949 după care 
dată centrele de distribuire, vOr 
preda Direcției Comerciale bonu
rile de cartele lipite pe coaie 
tip, pe baza cărora au făcui dis
tribuția.

Uleiul se distribue pe luna la- 
uarie 1949.

pe nimeni din munca și nici nu 
lasă ca a’tă muncitoare s'o între
rupă fără rost din activitate.

Munca, tovarășei Bădău este 
un exemplu e'ocvent, de felul 
cum trebue să muncească fiecare 
muncitoare pentru a=și îndeplini 
cu cinste sarcinile ce»i revin în 
cadrul Planului-

O. Muntoiu
coresp voi.

P i i această inovație simplă t un 
garul I tumitrescu Constantin a dat 
(xijbililatea electricienilor să exe
cute lucrările de înloiulre a c blu- 
rilor înlr’un timp mai scurt, rea
lizând totodată o înseninată ciono 
mie dc timp, materiale și mână de 
lucru. i

D. Gsgeonu

300 la sută
timp, iar pânzele de ferăstrău își 
pierdeau calitatea.

Pentru înlăturarea acestui incon
venient electricianul Popjscu Nico
lae a construit un aparat electric pen
tru sudarea pânzelor dc ferestrău.

Sudarea acestora se face acum în 

bune condițiuni. ele păstrându și ca

litățile și după sudură; iar prin 
1 faptul că timpul de lucru la această 

operație a fost redus rifndamentul 
muncii a crescut cu 300 la sută

Iindășnn Hie 
coresp v<J

Scriitorii din București. întruniți 
înlt’o Adunare Generală Extraordi
nară, au adresat o te egramă de mul-t 
țumire CC. al PM.R. penlru conti
nua lor îndrumare și permanentul a- 
julor material care și-au găsit o 
alât de luminoasă expresie în ho- 
târîrile ce stau la baza” decretului 
penlru slimularea activității știin
țifice. literare și artistice.

Caracterizând atitudinea scriitori
lor față de mărețele sarcini ce le 
'■slau în fa(ă pentru crearea de opere 
de un cât mai înalt nivel artistic, 
arme ideologice, puternice In mâna 
oamenilor muncii în lupta lor îm
potriva dușmanului de clasă, scrii
torii se angajează în fata clasei 
muncitoare și a Par'idu'ui ei să-și 
încordeze eforturile pentruca mer
gând pe druinu1 arătat de Partid, 
aportul lor în opera de construire a 
bazelor socialismului să fie cât mai 
marc.

» «-
Corespondentul nostru dela 

mina Lupeni, — tov Gârhoveanu 
Nicolae — ne semnalează printr’o 
corespondență că, muncitorii ate
lierelor de țjrun, precum si rei 
dela întreținerea mecanizărilor din 
mină, în ciuda eforturilor lor pen
tru a-și mări productivitatea mun
cii, întâmpină greutăți din lipsă 
de mat’riale.

Astfel, la magazia de materiale 
a minei Lupeni, dc mai mrdt» luni 
lipsesc șuruburi de 5/8, 3/8 șî 
1/2 țoii, fapt care îngreunează 
lucrările de montare a tuburilor 
de aer comprimat și de ranibleaj 
în mină, lucrări care condiționează

Va'ea
In zilele act Ira a avut I :c la 

Con i iul Sindical Lo a] VaL a Jiu
lui o ședință de lucru a activelor 
culturale ale Sindicatel. r din Vait a 
Jiului, la care s'a fa, ut (nelucrarea 
unui plan dc munca pe o perioadă 
dc trei luni

Noul p'an de mim . a întocmit in 
urma analizării și concenlarea pla 
nuri’or de muncă trimise de Sin
dicate va coordona activitatea in 
vederea atingerii sirii iilor fixate 
minerilor din Valea Jiului în Pla
nul de Stat.

Sarcina prin ipi'ă a ai li iiatii cul
turale este munca de lămurire, pe 
care sindicatele vor trebui să o 
ducă pentru antrenarea a cât mai 
mu'tor grupe în întreceri socialiste, 
educarea grupelor rămase în urmă, 
jvoputarizarea sucterclor în muncă a 
nouifor grupe fruntașe .stimularea 
grupelor care încep să se ridice.

Munca de propagandă și agila, 
ție, care va li dusă în spe iii |j i Re
sortul Cultural, care lși va extinde 
acliii'atea și în cadrul grupelor sin
dicale. va trebui să pătrundă până 
la ce'e mai mi i unități ,?le fiecărui 
loc de muncă, făcând cunoscut me
nirea Planului de Stat șl .r. Iul 
muncitorimii din Valea Jiului în in-r 
deplinirea Planului.

Pre a. gazefe'e de perete și bipli 
tecile, care vor înființa pe lângă 
Comile'e'e de Intreprinde-e. Școal i 
de bibliotecari care va lua ființă 
pe lângă Consiliul Sindical și a- 
poi în toa'c localitățile Văii-Jiului 
conferințele și în special concentra
rea muncii culturale in Cluburile 
Muncitorești a'e căror rcor. inizar ■ 
va fi terminată până in ziua de 
16 II. va avea ca scop cu'tura'izarea 
masselor și pătrunderea în conștiință 
liecărui munrilor a ne<e iuții înde
plinirii sarcinilor care revin pj-in

Note si comentarii ===•==
bunul mers al extracției de căr
buni, Deasemenea, lipses- pânzele 
de flerăstrăie pentru metal, sfoara 
de toate dimensiunile și mături 
pentru curățirea atelierelor.

Mai departe, corespondentul 
arată că funcționarii însărcinați cu 
aprovizionarea materialelor, n’au 
insistat îndeajuns pentru procura
rea materialelor oare lirsesc, deși 
acestea se găsesc în cantități su
ficiente.

Corespondentul nostru trage 
concluzia, că dacă muncitorii, 
angrenați în întreceri sociaPste 
muncesc cu sârguință pentru a 
îndeplini și depăși planul, e ne
cesar ca »și funcționarii să se 
debzr s’ze de comoditatea care 
mai persistă încă și s.ă se în
cadreze conștiincios alături de 
munc'tori în l:ipfa lor oentru în
deplinirea cu prisosință a sarci
nilor ce le revine <

• a *
In timp ce răsboiul antihi'lerist 

era p? sfârșile, la 4 Fcb.uirie 19-15, 
s’au întâlnit la Yalla în Uniunea 
Sovietică, Genera’issimul St.-lin, pre
ședintele Rooscvilt și primul mi. 
nistru al Mărci Britanii. Clmrchil

Această conferință trebue să arate 
calea spre o iczolvare a problemelor 
legate de instaurarea unii păci trai
nice. și a arătit lumii întregi țro- 
sibililatea unei colaborări strânse în
tre Uniunea Sovietică. Stntcle l nite 
și Anglia și faptul câ numai continuând șl 
lărgird această c -laborare — așa 
după cum arată declarația aici dată 
— se putea realiza o pace trainică 
și stabilă, ,

Jiului
Planul de Stat.

Un «fort deosebit se va d pune
I .i.lru ;.cii>izarea e.hipcLr sindi
cale artiști.e Iii munci a tj i< â 
(Patru, cor, dms) Sindicalele v r 
cauta sa atragă eh mentele talentate 
din rândurile muncitorimii Văii Jiu 
lui Echipele artistice sindic, le diu 
fiecare localitate se vor ilrplasa 4 
în celelalte lucalilaț' ale Văii J u 
lui

Sarcinile, care revin Resortului în
vățământ sunt : ridicarea conștiin
cioasa a cadrelor, pregătirea pref - 
sjorală a muncitorilor și în s e- 
cial a'fabetiz.area neștiutorii >r de 
carte ‘i papii a izarea cursu ilrf se
rale

Pentru ca resoartele culturale ale 
Sindicalelor să poata îndeplini o- 
bicclivele, care le stau în față, v ,r 
trebui să-și corecteze o mare li->s* 
avută până acum prin re
organizarea colectivelor de munc* 
și în alegerea tovarășilor caprUli 
și cu înc'inație penl'U muncile cel 
turale.

Aulo-educația tuturor responsabill- 
lor culturali, care până acum a lăsat 
destul de mult de dorit și care 
a dus chiar la multe greșeli și lip. 
sud în munca culturală de pâră 
acum, va fi o preocupare cât s« 
poale de Importantă a ac iviștilor

D< asemenea pentru o reușită a 
muncii culturale va fi nev-ie d- o 
fnlen ificare i o p.'anificare a mun
cii pe t ren, și antrenarea prin me
toda convingerii a max 1 întregi 
de muncitori în munca culturală.

Noul plan de muncă conslitue un 
pas înainte, contribuind la intensi
ficarea muncii cullurab a dndica- 
telor din Valea Jiului și tocmai 
pentru această realizarea Iei e • 
sarcină deoribit de importantă.

F fnn rnre'n

Pentr i atingerea marelui bj riv 
pacea durabilă și democratică, m 
impuneau mai mu te lucruri. P. .> a- 
rele eliberate de fascism să-ș: ia 
singure soar a in mâini inr in c era 
privește Germania să fie demi i,iri
zată. denazificată și democra iz. HA, 
penlru a stârț i rădăcinile unui nou 
război.

Ideile dela Yalla au fost apli ala 
consecvent numai 'de Uniunea So
vietică în timp ce imperialiștii an- 
glo-americani caută prin hale ac
țiunile lor să submin ze pace-, să 
formeze din Germania Occidentală 
un nou focar șl bază de răsboi

Condițiile urni răci durabile e 
tocmai respectarea înțelegerii și co
laborării trasate la Yalla și p» n ru 
aplicarea lor pralică luptă cu a- 
ceiași hotărîrc Uniunea Sovietică

Gcnera'issimul Stali i a indicat în 
ultimul său intervi w calci spre m n 
ținerea p cii, a arătat că asigurarea 
unei păci traini e și demrcrr.ția ni 

‘se poale face decât pc baza prin
cipiilor cuprinse în acordul di la 
Yalla.

„ZORI NOI"
primește mică și 

mare publicitate.
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Mesagiul lui Max Reimann, preșe
dintele Partidului Comunist din 
Germania Occidentală, trimis din 

închisoare tuturor germanilor 
crre luptă pentru o Germanie 

unită și democrată

Desbaterile procesului spionului și 
trădătorului loseph Mindszenty 

Interogarea acuzatului și a complicilor săi

BERI IN. 5 (Rador). — Din în- 
oh'soarea dela Duesst-ldorff în care 
re află. Max Reimann, președintele 
Partidului Comunist din Oeiminia 
Occidentală, a trin îs lin mesagiu tu
tu: or germanilor care luptă irentru 
o Germanie unită și democrată, iii 
care printre altele spune: „Sunt si
lit să port iar haina de deținut,

Ir semnate succese ale ar matei 
democrate grecești

GRECIA LIBER X, 4 <Ra- 
dor>. Postul de radio Grecia 
Liberă anunță că în cursul 
luptelor din se'torul Carpchtesi 
forțele democrate au luat pri- 
csnieri pe comandantul jan
darmeriei loca'.e și mai mulți 
jandarmi. Unități din prima di
vizie a armatei democrate au 
distrus fortilirațiile monarho- 
fasciste dela Korentaos în a- 
propiere de Zagora. Aceleași 
unități au întreprins mai multe

Cokf-rinta regională a organelor 
guvtrrului poțuar

GRECIA LIBERA, 4 
<Rador>. Postul de radio Gre- 
< ia Liberă transmite:

La 24 Ianuarie s'a ținut la 
Castoria conferința regională 
n organelor guvernului popular.

Conferința a adoptat o re-» 
zoluție prin care se exprimă 
recunoștința față de comanda
mentul suprem al armatei de
mocrate care a participat la 
eliberarea regiunii Castoria. 
Rezoluția arată că organele

La viitorul Congres ol F.S.M. vor participa 
și delegații sindicatelor joponeze

TOKIO, 5 (Rador). — Ziarele 
i' .n Tokio anunță că sindi alele ja- 
|- ineze au primit invitația de a tii- 
mile de'egați la viitorul Congres al 
I derajiei Sindicale Mondiale.

Congresul Sindicalelor Industri le

Defilarea iritmfsla a țimțtei populare 
chineze pe străzile P knoului

PEKING, 4 (Rudoi) joi 
n avi r 1 prima dcf.l.-i": 
r lunifală a armatei populare 
chineze »«ntru sărbătorirea e'i- 
berării 1«. gului. Sute de ian 
cufi și mii de vehicule ca >i-

ca in timpul Germaniei hitleristc” 
’Popu'ația din Germania Occidentală 
își da seama că hu e. Întâmplător 
faptul că am fost tiimis la indii 
koare o săptămână după ce ciimi- 
nalu! de război Von l’a-
pen. care a organizat venirea la 
Ipulere a lui llitler, a fost pus in 
libertate

atacuri împotriva 'pozițiilor 
monaiho-lascistede pe dealurile 
Kifrou. <

Forțele democrate operând în 
Macedonia Centrală au ata
cat cu succes coloana mo» 
narho-Jascitli* care venelu 
dinspre Sekos Nigriti și As- 
fromaltos. Au fost uciși nu
meroși ofițeri și soldați inamici 
și a fost capturată o bog tă 
pradă de răsboi.

autorităților populare din teri
toriul eliberat al Greciei au 
luat toate măsurile în vederea 
securității operațiunilor arma
tei democrate.

Rezoluția încheie cu anga
jamentul tuturor celor ce au 
participat la conferință de a 
da tot sprijinul armatei de
mocrate pentru victoria finală 
asupra monarho fasciștilor și 
cotropforilor anglo americani.

Japoneze a ac eplat aceas'ă inii a ie 
și a declarat că ea constitue recu
noașterea de către sindicatele demo
crate din întreaga lume a luptei 
dusă de sindicatele japoneze în 
cursul ultimilor trei ani.

oar.e și jeepuri de fabricație 
ar.v’i>--jr ă zj i p?r ,-s 
dușului pe Cure :c a iuiuseră 
sute de mii d.- tineri munci- 
(ori și f, n. ționari care s'.at 
al’.turat corb y niui vie ,viei-

BUDAPESTA, 4 (Rador) 
In ședința de după amiaza z - 
lei de 2> Februarie, tribunalul 
popular din Budapesta care 
judecă procesul lui Mindszenty 
și a celor 6 complotiști ai 
săi a interogat pe acuzatul 
principal loseph Mindszenty.

Acuzatul s'a recunoscut vi
novat de multe din acuzațiile 
aduse. In cursul interogatoru
lui el a mărturisi că a comis 
crime împotriva Republn ii, a 
dus o activitate antidemo ra- 
tică și de spionaj și a făcut 
speculă cu valută străină.

BUDAPESTA. 4. (Rador). In. 
continuarea procesului spionului și 
trădătorului Josepli Mindszenty tri
bunalul popular din Budapesta a in-

Masive concedieri pre
văzute în rândurile 

muncito'ior feroviari 
din Anglia

LONDRA, 3 (Rador). - 
Observatorul economic al zia
rului DAlLy EXPRESS 
scrie că administrația 
căilor ferate naționalizate și-a 
propus să concedieze din tran
sportul feroviar englez până la 
sfârșitul anului 1949 un nu
măr de 25.000 muncitori fe
roviari. Dintre aceștia o mare 
parte sunt femei care în tim
pul războiului au înlocuit tem
porar pe bărbați.

ȘTIRI 
SCURTE

TOKIO, 4 (Rador). Au
toritățile americane de ocupa
ție din Japonia au interzis 
greva de 48 ore a echipagii- 
lor din marina comercială ja
poneză, care trebuia să în
ceapă Vineri.

• • 
a

DAMASC, 5 (Rador). — ' 
Ministrul de Externe al Siriei 
a declarat că membrii ligei 
arabe «r ronskittie-'c a hvărț 
dacă să ij sau nu parte la 
negocierele de armistițiu dela 
Rodos.

l< r«j .it pe acuzatul Barajavi A<-*» 
la din urma a Încercat să su |ina <4 
este nevinovat In cele din urmă Insa 
el a fost obligat si reeunoas a *a(>- 
lul ca avea cunoștință de toate f.ru- 
beli- nialeriale prezentate tribuna
lului.

I I Insușj a citit memorandumul 
care cuprindea lista frunla iii r reac
ționari extremi ti din Ungaria, spu
nând ii a.e t memorandum a f--st 
pregătii 1-emru legația ameii ana I 
că criminu ii Iți (nine au toate- qr- 
ranțele in suc.esul ajutorului ameri
can.

Acuzatul Za, har care a f t a i 
interogat a spus că ”uneoii își dă
dea suama ca comitea o c ima”.

Din dc|Kezilia sa rec- e clar ca bi-

Trtim?n este împotriva d s uț’ei alât a 
tratatului de pace cât si a celor I I e 
probhme atinse de Kingsbu y Smiih 
In teieg amele adresate Iii I V. Stil in

NEW-yORK, 4 (Rador) 
Secreta ul Departamentului de

■ Stat al LISA, /Xche’son în 
, cursul unei conferințe de presă 
I ținută la 2 Februarie referin-
■ du se la schimbul de telegrame 

dintre directorul general pentru 
Europa al agenției »Interna
țional Nevts Service*. Kings- 
bury Smith și 1 V. Stalin cu 
privire la trararul de pace și 
problema Germaniei, a spus 
că este împotriva discuției a- 
tât a tratatului de pace cât 
și a celorlalte probleme atinse

Muncitorii tngieii condamră acțiunile scizioniste duse 
de Consiliul general al sindicatelor în rândul F. S. M.

LONDRA, 4 (Rador). — Filiih 
Uniunii engleze a constructorilor de 
mașini din Chalstown (Coventray) 
a adresai Corni e ului Exe u iv al a- 
cestei Uniuni o scrisoare in care 
cerc să se protesteze Împotriva pă
răsirii F.S.M.-ului de către repre
zentanții consi iilor sindicatelor bri
tanice.

Absențele nemotivate, o mare piedică în înde 
plinirea planului de producție la minele de 

cărbuni din Valea Jiului
(Urmare din pag. I.a)______

nemoi ivatc dela lucru Acestea în
semnează 5710 zi c de muncă pier
dute fără nici.un rost, timp în care 
s’ar fi puiuț extrage o însemnată 
cantitate de cărbuni, iar depășita 
programului pe luna Ianuarie ar fi 
fost și mai marc

Dar, vinovațî de absențele nemo
tivate nu sunt numai cei ce le fac, 
ci și toii acei ce ¥ tolerează și nu 
caută să le combitâ cu toate mij
loacele. începând în p imul rând cu 
s c i : ere și cmli
riu.'iid în caz de nererșila cu sanc
țiuni cari I ib e să meargă ( ârră la 
excluderea defini ivă din cadrt 1 an
gaja ilor întreprinde ii a nb e:it iș- 

serica cat zlica a intervenit in alege
rile din 1945.

Zacliar care era ?<\relarul lui Mia 
liszmtr. a deâialuit tribunalului no- 
gocieti'e («■ < arc acesta le a dus in 
prezenta sa și a confirmat textele 
dix'umenlclur si tunvorbîrilor lui 
Mindî/enly, cate au 1 st țxblica- 
le Zacliar era bine informat asu
pra tuturor neja, 1< iilor și a iiiWegii 
corespondențe c rele dinte- Min- 
dszenli și comț4i> li sar occiden
tali. (Mi r um și asupra celor mai 
multe din opi rațiuni e de bursă cu 
valută străină cu care ac. sta era 
afnovizionat din strainâ'ate.

Aiuzalul a mânu kit că nu nar- 
histii furni-au le- au. 1 ane i ane din 
Ungaria infurma-.iuni secrete

de Ktngsbuiy Smirh în rHe- 
gramele trimise lui I. V. Stalin-

Câteva ore mai târziu pre
ședintele Truman a ținut o 
conhnnță de piesă în care a 
spus că împărtășește vederile 
lui Acheson.

Cercurile din New-Vork 
exprimă părerea că atitudinea 
negativă zdoptată de Trutnan 
și A heson se explică prin 
faptul că tratatul de pace se 
împotrivește planurilor agre
sive de încheere a pactului 
Atlanticului.

Filialele Uniunii Muncitorii r din 
transporturi și muncitoril, r din in
dustria lemnului au adaptat o re
zoluție condamnând Acțiunile scizio- 
ni le ac Cin fiului general al sin
dicatelor și cerând să se f_-ă un 
referendum printre membrii mișcă
rii sindicale iu privire la F S.M.

nu vor să se îndrepte
Trebuc să se știe că angajații cari 

părăsesc o întreprindere dat< ri.a . b- 
Sențclor nemotivate, poartă mrniiu- 
nea ..dezertor” pe actele personale, 
cciace le îngreunează angajarea în 
câmpul muncii la alte Îlîtrep inueri

Numai stârpind abscnțc’e nem iti- 
vate ne vom putea îndeplini cu suc
ces sarcinile impuse de Parlid-it 
nostru în legătură cu plani fie.-r. a. 
pentru ca industria grea să se des 
volte n;ai mult decât In oricare pe
rioadă de timp, din trecut, așa cum
- prve.ti--ză <’e mult în URSS. 

unde, sub condu.e. a Parliduli-i C 
munisl (b) i.a frunte cu ge ialul 
Slalin. s’.ciali nul a fost dv săvâr
șit ți acu.11 se t> c cu - ș- r pezi 
spre fc':-’ fi ::1. -pa’ c.’,. mu i m.
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