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.aparul 
fața 
Ca-

mai

spioni și
Poporul roi fa i a aflat ct^a 

(lâncă indignare faptei'- cu
prinde in .iotul de acuzare al 
celor 12 v onip'.ot ști, spioni și 
trădători, care an 
Țjiercuri dimineața în 
tribunalului militar din 
pitală.

Acuzații sunt în c.ea 
mare parte foști stăpâni ai 
bogățiilor țării noastre, care 
au strâns averi imense diitie- 
xploataiea poporului nostru 
muncitor, Max Auschnitt, 
fost proprietar al întreprinde 
iilor Titan-Nădrag-Călan și 
al uneia din cele mai mari u- 
zine metalurgice din țară, 
U. D. R., este unul dintre e- 
xploatatorii sângeroși ai pn 
porului român. In străinătate 
el are deasemenea o avereivr- 
riașă, fiind cooproprietar al 
fabrice) de armament ^ih 
kers șl altele. Bujoiti, Pop și 
alții, aveau averi imense 
strânse din sudoarea poporu-

Temelia industriei grele sovietice

bazine carbonifere, la

media pe

Uniunii Sovie i e îi revin 20 la 
sulă din totalul rezervelor de căr
bune a'e globului pământesc, ea o- 
cupând locul al doilea în ce privește, 
această bogăție naturală. Până la 
regimul sovieli: nu putea fi vorba 
însii de o exploatare rațională, ba
zată pe o tehnică avansată, a nu
meroaselor 
trecut, sub regimul țarist, majorita
tea zăcămintelor de cărbuni erau 
în mâinile unui grup de exploatatori 
hrăpăreți, iar munca în mine se fă
cea mai mult manual și în coaliții 
extrem de grc'e pentru muncitori. 
Daloritfi acestei situații, 
'zi a cantității de cărbune extras din- 
Ir’o mină de prim rang )iu întrecea 
70 tone, adică exact cât extrage as
tăzi un stahanovist în opt ore de 
muncă, întrebuințând mijloace teh
nice moderne. Sub regimul sovieli-, 
datori ă mționa'izăili industriei și 
trecerii la o economie plar.i'icată, 
indulria carboni eră a luat un deo
sebit avânt Procesul de exlragere 
a cărbunelui din mine a fost frie- 
canizat la maximum, trecând,:-'e d:la 
munca manuală și a mașinilor cu 
aburi, la electrificarea tuturor ope
rațiilor de extragere și a transpor
tului până la suprafața solului.

Toi 
țelcle 
zine e 
cenlre 
ta,

odată au fost completate re
da căi lerale ctre leagă ba- 
carbonifere cu importantele 
industriale. Pe lângă aceas- 

geo'ogii sovie i î an descoperit
numeroase noi zăcăminte carboni
fere, presărale pe tot întinsul Uniu
nii Sovieli e. Astfel, cu puțin îna
inte de izbucnirea Maicii Război 
pentru Apărarea Patriei, au fost «Jas- 

* coperite bogate zăcăminte de căr
buni In regiunea Șaran, zăcăminte

sabotori
lui muncitor. Regimul democ 
rai din țara noastră le-a luat 
aceste imense bogății strânse 
prin jal și exploatare. Aceste 
bogății au intrat în sțăpâni 
rea poporului muncitor care 
le folosește pentru ridicarea 
nivelului de viață al celor >ce 
muncesc.

Acești foști industriași și 
bancheri nu se puteau împă 
ca cu această stare dellucru. 
Ei ar fi vrut să-și fia țnțjpoi 
fabricile și averile, să aducă 
înapoi mizeria poporului mun 
citor, să înlăture toate le
giuirile regimului democrat 
dela 6 xsartie 1945, încoace. 
Voiau să pună mâna din •nou 
pe pământurile pe care, le 
stăpânesc azi plugarii și pe 
fabricile care se găsesc azi în 
stăpânirea poporului munci
tor. Pentru aceasta, nu s’au 
dat înapoi dela nimic. Fiind

•>
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care nu sunt altceva decât prelungi
rea bazinului carbonifer Karagandia. 
In aceaslă regiune în cel mai tcurt 
timp* posibil, au fost construite noi 
mine, dotate cu cel mai modern 
utilai. La cinci kilometil de minele 
carbonifere a fosl construit orașul 
Șaran, unul dintre cele mai noi o- 
rase ale Uniunei Sovielice.

Ră'boiul a găsit industria carboni
feră sovietică în plină desvol are. In 
timpul vremelnicei ocupa.il a Don- 
basului, hitleris.l au distrus com
plet minele carbonifere, inundându-Ie 
și aruncându-Ie în aer. In hicl o 
tară din lume industria carboniferă

(Continuare în pag. III-a)

Pop >rul ceh și slovac au sărbătorit 
30 de ani dela proclamarea 
independenței

Joi s’au împlinit 30 de ani dela 
proclamarea independenței Republi
cii Cehoslovace. Festivitățile națio
nale ce au avut lac în Cehoslovacia 
cu acest prilej, au o semnificație 
deosebită. Ele au permis sărbătorirea 
victoriilor obținute de poporul ce
hoslovac împo’riva rca:ț unii și Suc
ceselor în desvollarea economică a 
țării.

Oamenii muncii din Cehoslovacia 
au întâmpinat ce a de a 33-a aniversare 
a Republicii lor p iu împliniiea îna
inte de termen a p'anurilor de pro
ducție.

Miercuri, adunarea națională ce
hoslovacă a adoptat în unanimitate 
legea privitoare la planul cincinal

„Cât mai mult peste program 
și de o calitate cât mai bună!44

Aceasta c lozinca
dela L M. S. Hunedoara întâmpină

Noembrie

cu care oțelarii

ziua de 7
Otelăriile Siemcn-'-V.arlln Aii 

muncilor.i dita I.M.S. Ilun doa a ai 
obținut numeroase victor 1 și acum 
luptă pentru noui cuceriri.

In acest an calitatea otelului a 
fost cu mult îinburn» atită și )iu- 
inai în ultima lună rebuturile au 
fost reduse dela 10 la 6,4 la sută.

Iată lângă cuptor întâlnesc pri
mul om,

Nici unul nu vrea sâ fie 
mai prejos

Luminai de clocoarlle ro;li ale ți
țeiului incadescenl, cu ochelarii al
baștrii potriviți pe o.'hi, îndoit din 
sale privea cu atenția 
gura cuptorului.

Se vedea că » ' -»
pundere, și a avea un 
pundere la un cuptor S.emens Mar
tin dela I.M.S-Hune loara nucii. 
cru mic. Și Buday Dioni ic, prin* 
topitor la cuptorul Nr. 3 era con
știent de acest fapt: controla șarja.

Când m’am apropiat de el mi-a 
vorbit cu căldură și curgător. Și-a 
tras ochelarii pe fruntea transpi.atu 
lăsând să se vadă ochii care au Ln- 
prumulat parcă scl p rile oțe ului pe 
care el îl topea. j.Vine ziua de 7 
Noembrie” — îmi spunea șl b;r- 
curia îl făcea să devină — el ud

Încordați pe

(«ut de tăs- 
post de ra».

Citiți
in corpul ziarului
* 0 pagină pentru 

plugari
Ultimele știri din 

străinătate

Cehoslovaciei
pentru refacerea ți desvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 1949- 
1953.

In cursul aceleiași zile au fost 
conferite mai multe ordine unor mi
litari cehoslovaci și eroi or Care au 
luptat pentru independența Ceho
slovaciei. Intr’un cadru solemn ge
neralul Svoboda, ministrul apărării 
naționale, a înmânat președintelui 
republicii Clement Gootrvald ordi
nele conferite pentru serviciile a- 
duse patriei.

Președintele Ciootvvald și Antonin 
Zapotokv președintele consiliului 
de miniștri au primit numeroase te
legrame de felicitare.

£a deschiderea 
Congresului QenertU 
0 Jk» £• ll«

Astăzi de hule în Capital"
Congieml Genial al ARI .U.S- 

ului. Oamen 1 num i maniile și in
telectual. din țara 11 lastră pitrunși 
de sentimentul de alunea dragoste 
fața de braveh- popoare ale Marej 
noa-tre vecine dela Răsar.t privesc 
acesl eveniment drept una d.n cele 
mai însemnate manile,litri a'e pri - 
ten e lom ino- o. le i e

Intre popo ul român și |»o,rf<a eb- 
țării ve.inc dela Rasă i i'a Înche
gat în de-ursul timpurile un pu
ternic sentiment de p i'tenie. I>upă 
Ma ea Re.ouție d 11 Octombrie re- 

om de acum bătrân — vioiu ca 
un tjpereL

H N. fXjREANU
(Continuare In pag. III-a)

După 7 luni de muncă grea 
înlăturând multe greutăți

Echipa de adâncitori de puțuri 
a tov. Micula losif a terminat 
adâncirea cu 80 m. a puțului 
„Victoria44 din mina Lupeni

Miercuri 27 Octombrie a. 
c.. minerii dela mina de căr 
buni din Lupeni, au sărbă
torit o nouă realizare: ter 
minarea adâncirii puțului 
„Victoria” cu 80 m..

Adâncirea puțului ^Victo
ria” constituc un factor po 
zitiv în îmbunătățirea și u- 
șurarea muncii într'o bună 
parte a minei Lupeni, în 
special la orizontul 565 51,489 
Adâncirea a fost necesară.

Sanerelul launcclorean
sărbătorește a 30-a aniversare a Komsomolului

- La 29 Octombri;, tinere 
tul sovietic sărbătorește cea 
de a 30-a aniversare a Korn 
somolului.

Prin munca sârguincioasă 
și nestăvilită a zecilor delmi 
lioane de tineri sovietici, ani 
versarea Komsomolului va 
însemna ilustrarea tăriei de 
meinvins a‘ eroicului tineret so 
vietic care crescut și educat 
de Partidul lui Lenin și Sta 
lin luptă cu dragoste nețăr 
murită pentru desvoltarea 
și consolidarea Statului go 
vietic, invincibila forță luptă 
toare pentru pace.

Komsomolul este pârghia 
unității dintre generațiile ve 
chi și noui ale Uniunii So
vietice care îndrumatc per
manent de Partid luptă ho 
tăriți pentru construirea co 
monismului.

Bătrânii își împletesc 
strâns forțele creatoare kzu 

gimurib liur.J.ezo-nio. 1 i< ti din ța 
ru noaslra au încercat la i ipa aiaJ 
a e.le' trad ționa e ( l citii i&ij âu- 
dină zi de zi cil mai abjecte ca
lomnii înpolri.a ța ii so idivinului 
și a mizând în acea- timp maill 
realizări înlapluiie de ( o .oarele to- 
vielice >ub londuce.ea -i i,drumar<u 
glorio uliu Partid Gomunid (lio'ș.- 
vic) al U.R.S.S.

21 August 194 1 - z.ua elibe
rării poporu'ui român de rub jugul 
las i,l de că re v c o i a ele armate 
sovietice — a dărâmat zăgazurilr 
care împiedecau poporul român zl 
cunoască și să se apropie d ■ |x>- 
poarele sovietice. Poporul român r 
putut astlf' să a'Je adevărul despre 
țara unde p nl.u prima oiră -’a 
instaurat socia i mul <J. :i nțânău-ve 
exploatarea o ului de către om. de» 
pre țara care după Mar. a Re.o'ulie 
din Octombrie »’a iransfonnat In- 
tr’un inien șintie al tnun.u co-is- 
Iruztive și ca e î if orește ți se des- 
vollă in r un nun nema I u4nil m 
în istorie.

Pentru a populariza 
rețe realizări, pentru a 
cută bogata experiență 
Sovielice și p ulm a 
mai mult prii e.ii lomâno-ovie i_a. 
a luai ființă in țața noastra, ime- 

aceste mă- 
fice canos- 
a Uniunii 

ci nenta și

(Continuare în pag. IV-a)

deoarece în acel sector al 
minei, aerisirea se făcea cu 
mare greutate, iar condițiile 
de muncă in abataje aerisi
te slab sunt foarte grele. La 
fel, transporturile de lemn 
necesar armării abatajului, 
se făceau cu mare greutate, 
fapt care constituia încă o 
piedică în bunul (mers .al 
muncii.

N Gâ-boveanu
___________coresp voluot
(Continuare In pag. UI—a)

tinerii Komsomoliști p. care 
îi ajută părintește spre a-și 
lichida lipsurile lor, făurind 
din fiecare tânăr un pioner 
al societății socialiste. Din 
această luptă și muncă comu 
nă s’au ridicat din râhdurile 
Komsomol știlor, 1 ravii sta- 
hanoviști care lup cu abnc 
gațic și energie sporita li 
îndeplinirea planurilor cinci 
oale, intens ficându-și efortu 
rile pentru ridicarea ideolo
gică, politică și profesion.i 
lă, lârgindu-și simțitor per
spectivele viitorului.

Drumul'glcrios parcurs de 
tineretul Komsomolist cor.sti 
tue iarul călăuzitor pentru 
tineretul progresist din ‘Iu 
mea întreagă în lupta sa ne
cruțătoare pentru înlăturarea 
exploatării capitaliste, pentru 
libertate și instaurarea unei 
păci trainice, Exemplul mă

(Continuare In pag, II[-a)i
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Grupele sindicale dela sate 
contribue intens la realizarea planului de însământări

In actualii campanii a hisanulai iloi Sindicalelor de lalailafi a- 
gricoli k-a revenit și le revine încă o <arcina de mare importanții.. 
Călăuzite de Paitid ele aveau și au sarcina de a ve|fliea ca lo
zinca Partidului: „Să îndeplinim la lin.p și in bune condi(i ini planul 
de insăn.ânțuri” sa fie cuno cula de fiecare țăran muncitor, să fie pusa 
in viață, de a veghea ca dușmanul de clasă să nu p a a lovi în in
teresul poporului sabo ând în-ă.nânța i ile, de a li un factor actilv in 
num a practică pe teren.

In județul noslru, sindicatul agricol — îndrumat de Partid — 
a dus și duce o intensă muncă pentru îndeplinirea în întregim- a
planului.
Începând dea Gonite ul J ioe|c;ui 

at Sindicalului de sala lăți agricoli 
și până grupele sindicale au fos| 
mobilizați de partid pentru reușita 
planului de însământări Munca Ci. 
miletului Județean a fost împărțita

Mojoritotea colhozurilor 
din Estonia Sovietică au 
ob|inut o recoltă de două 
ori ți jumătate mai mare 

decât gospodăriile 
individuale

lîn număr de 39 colhozuri 
d.11 Estonia Sovietică au cu 
Ies anul acesta prima lor re
coltă. In majoritatea cazuri 
lor. colhozurile au cules ue 
pe parcelele lor de două ori 
(șt jumătate mai multe cereale 

decât gospodarii n.-încad 
î.iti in colhozuri.

Primul an agricol în col
hoz a arătat țăranilor avan 
tagiile miticii colective, In 
momentul de față, în Repu
blica Estonă se numără 224 
colhozuri, care lucrează 
mii de hectare de pământ.

In Săptămâna Prieteniei Române-Sovietice 
la ,,CARTEA RUSA,, vor apare

Vozncsenski M. Economia de război a U.RSS. 
in perioada Războiului pentru

Mihallov M. M.
Apliarea Patriei

Prlv.nd hirta UjR S.S
Polooi B Povestea unui om adevărat
Ntkrasov V. In tranșeele Stal ngradului 

Tovariji de drumPanova Vera
GiHn B Intr'o localitate oarecare
Tolstoi Lev Război ;i pace voi. III.
Lermootov M. Demonul
Dona H. Prietenia cu UR.S.S. garat ția

Savin Tudor
ind<penden|ei R.P.R, 

Calea prosperității ți a fericirii
Mleu M. Cotnsomolul
Sighinian M. Pe căile planului cincinal
Polemski 1. Justiția sov etică
Teplov B. M. Știința psihologiei în U,R,S,S.
Toachkov N, Liaroma

Procesul celor 12 comolotiști
Urmară din pag I-a

un grup mic, izolat care 
n’are nimic comun cu popo 
rul nostru acești spioni și tră 
dători au cerut ajutorul cer
curilor imperialiste străine 
pentru a-și pune în aplicare 
planurile lor criminale ca-e 
constau în uciderea conducă
torilor'țării, aruncarea în aer 
a trenurilor, podurilor, între 
prinderilor, etc. Aceste pla
nuri trebuiau executate de 
uneltelețdin totdeauna ale ca 
pitaliștiior din țara noastră, 
de legionari, de elementele 
aventuriere fără căpătâiu. 

pe sectoare, fiecare membru din a- 
eest comitet având Î11 sarcina sa 
un anumit număr de grup de sin
dicate dela sate. GiudcIc sindicale 
dela sale îndrumate toi tnncul <.e 
organizațiile de bază, au adus o 
contribuție în.-e.i nată în ic.astă caii.» 
panie. Majoritatea șefilor de tar. 
laie au fost aleși la propunerea 
Partidului, din sânul a e-Uor grm« 
sindicale.

Asa s’a procedai și în comuna 
Turdas unde întreg gru ul sindical 
a fost mobilizat de organizația de 
bază din această comună. La cen
trul de tratare și «ele. tionarea se
mințelor, membrii grupului sindi
cal au veghiat cu rândul, răspunzând 
fiecare de bunul mers al centrelor. 
Șefii de larlale au fost aleși iot din 
grupul sindical. — Organizația de 
oază din localitate i-a îndrumat ți 
;e-a arătat sarcinii care le stau în 
față — și cum trebue șă-și duca 
munca fiecare unde este repartizat

Din grupul sindical din comuna 
Băita, plasa Brad. îndrumat de or
ganizația de bază chiar și a ei 
care nu au fost repartizați pe s c- 
toarc de muncă, au mers tot timpul 
pe teren zădărnicind înceicări.e chia
burilor de a împiedeca realizarea 
planului de însămânțări. Datorită a. 
cestui fap. până în ziua de 25 Oc
tombrie în această comună s’a rea
lizat 95O'o din planul de cultură s a- 
bilit

Aceștia împreună cu stă
pânii lor furnizau informa- 
țitmi militare, economice _și 
politice imperialiștilor angro 
americani pentri a primi în 
schimb ajutor în arme, mu- 
nițiuni'și bani de care aveau 
nevoie.

Poporul muncitor din ța
ra noastră indignat de fapte 
le săvârșite de grupul celor 
12 complotiști, spioni și tră
dători își întărește vigilența 
pentru a nu îngădui ca ast
fel de uneltiri să primejduias 
că cuceririle câștigate prin 
grele lupte și jertfe.

3
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Îndrumate de partid

Mai puțin au activa* în aciuata 
campanie, grupele sindicale din 
plasa Pui unde șefii de tarlale rlii.ir 
dacă au fost aleși din sânul mestor 
grupe, nu li s’au dai lanuruRe nece
sare, nu li s’a arătat solul pe care 
trebue să-l aiba ei in campania 
însămânțarilor. Aii i în amâni.irite au 
rămas cu mult în urmi altor plasj 
unde aceste munci sunt pe sfârșite^

Organizațiile de pai 1 I din aceste 
regiuni unde însământ irile conti
nui s’au au ramas în urmă trebue 
să se folosească lot iii ipul >k gru
pele sțndicale dela sate, tfici un 
sindicalist agii.ol să nr ramânâ 11 - 
încadrat în muncile .- gricole din 
aceasta campanie. Fiecare organizație 
de fbază să ducă munca de lămurite 
în rândurile salariațlloi ag>i 'Ai și 
să le arate că numai prin munca 
neobosită a lor și a țai inimii mun
citoare vom putea duce la Indepl - 
nire cu bine, cecace a fort stator
nicit de către Stat

Chiaburul Dudaș Francisc, 
care a încercat să saboteze îndeplinirea 
planului de însământări a fost demascat 

de membrii de Partid
După cum. î’Ucampatiia co 

'eclărilor chiaburimfci sate - 
Iov și ioștii moșieri, dușman: 
neîmpăcați ai poporului muu 
citor, s’au folosit de diferite 
fapte mârșave, sabotând « 
orice cale măsurile luate de. 
guvern, măsuri menite să îm 
bunătătească traiul celor ce 
muncesc si acum în campa 
nia însămânțărilor de toam
nă acești nemernici nu s’au 
dat în lături sabotează și 
uneltesc împotriva acesței im 
portante bătălii.

Svonurile mincinoase și 
răutăcioase purtat de acești 
dușmani la începutul aceste1 
campanii, au fost spulberate 
si demascate de țărănimea 
muncitoare care a primit tot 
timpul îndrumările și spriji 
Inul Partidului. Dar nu numai 
la svonuri viclem s a mărgi- 
tnit chiaburimfea. Pentru a Im 
piedeca bunul mers al însă
mânțărilor, ea s’a dedat la 
diferite acte de sabotaj.

Așa de exemr 1 n comuna 
Rapoltul,Mare chiaburul Du 
das1 Fjrancisc, văzând că min 
ciunile lui nu sunt ascultate 
de țărănimea muncitoare, a 
căutat să împiedii e insămân 
țările prin altă formă. Să 
mânța de grâu care trebuia 
să o bage în pământul pro
prietatea lui, în loc săiOjselec 
ționezeze și să o trateze cu 
praful icspectiv ax ameste- 
cat-o cu neghină și în felul 
aceste ini mționa să împie
dice realizarea planului în 
bune conditiuni. .Această ac
țiune nedemnă a chiaburu-

Cu sprijinul Ministerului Agriculturii
S au luat măsuri pentru îmbunătățirea 

și mărirea stocului de animale
I),n a icptimnili bitrghv. <> 

inoștCrefri <1,1-1 uep.isaloaic 
fațade situația d< zastruo i-a, 
a anim ilelo din țara noastia 
alta <■ situația azi linii r< 
giinul nortru de democrați 
populara, guvernul actual, 
dinrinițiativa Partidului Mun 
citoiesc Român- da o im 
portanță deosebit de mai< 
îmbunătățirii A măririi m> 
cuini di animale

Ai estIații. ni 1 dovedesc in 
sași măsurile luate de gu
vern iu acest sco|>. in,judi-inl 
n<>-,tru pentru îmbunătățirea 
si sțxirirea parcului de vil 
s’au primit din partea Mini 
sterului Agriculturii Io duri, 
destăiatc pentru coriști iit\-a 
de grajduri comunale model 
și pentru înființări a di peu- 
satelor medicale. carc ai; și 
început să i apete viață. De 
exempiu la Hunedoara di- 
pensarul medical vin • în aut 
turul țărănimii mumiloate, 
pr n tratarea v telor bolnav.- 
în mod gratii t. Grajduri co
munali se construesi la (> i- 

hri Dudaș Francisc s’a izbit 
de vigilența trează a merii- 
Fiilor de Partid care I au de 
mascat și dat pe mâna orga 
nelor administrative.

Deaceea Partidul ne i îvața 
să fim vigilenți și să de 

mascăni dușmanii insămân- 
țărilor dușmani ai progre 
suliu și ai poporului munci
tor. Fiecare țăran muncnoi, 
fiecare fiu al Republicii l’opu 
lare Romane, trebue să lu
pte cu îndârjire și să dema
ște pe toți acei care cauta 
să'ric stea în cale pcracc ca
re uneltesc împotriva celor 
ce muncesc dela vprașe -și 
sate.

îndrumat de Partid

Tineretul sătesc
din comuna Balșa muncește în mod 
voluntar pentru interesele colective 

ale comunei
Plin de elan, tineretul să

tesc din comuna Balșa mun 
ceste în mod voluntar pen 
trut interesele colective ale cn 
munei

De mult se vorbea în a- 
ceastă comună de săparea u- 
nei fântâni care 'se pro -c- 
tase $i nu avea cine 'să 'o lu
creze. Când organizația de 
bază din localitate le-a făcut 
propunerea și organizația Ti 
neretului Sătesc i-a îndem 
nat. tinerii acestei comune 
prin acțiuni de muncă voim 
tară au construit în scurt 
timp fântâna ce fusese pro<-c. 
tată, prestând astfel un nu
măr de 220 ore muncăfvolun 

știe hi IC i 1 Sarmis. g-tuz ■ , 
iar 111 < umilit.1 H ilș . s'a con 
struil un grajd comunal prin 
imnn â \ oluntar.i.

fot dai londurtl"' trimise 
de Ministerul Agi i, uituci 
Servi. iul Județean Agric d a 
cumpărat un mimat d. 5- 
Laiir. di- rm.i SlintiK vital t 
re ai: fost împarțiți în ui 
inaloar, l< ,1a- Dc-va, 1' 
C.c-oagai 1. Hațeg 9, Doina 
8. 11a <8 -! < Ir.-i-, ti<- 10. l'ert- 
tiii a îmbumbați rasa oilor, 
Serviciul /.outi-bnii al jiid< 
țului’dio l< i'hii il<- primit. în 
acest scop, a < timp 11 it 11. 
mimările 60 bei beci d. tusa 
țtgai șt i-a repartizat, o1 
plăși.

In cinstea zilei 
de 7 Noembrie 

Țărănimea muncitoare 
din Ocolișul-Mare des

fășoară frumoase 
«acțiuni de muncă 

voluntară
In cinstea z.’l-i d.- " X'ot-m 

bric țărănimea muncitoare 
d 11 comuna Ucolișul Mar.- 
alporiiit la o sericfd.- ticți-c ii 
de mintea voluntară, cu au 
gajanunte dc a le iermma 
până la aceasta măreață zi. 
Astfel va F- terminata K-paru 
rea școlii elenii ntar<- din lo 
calitate c>;re se tace prin con 
MibuțTa efectiva a țărănimii 
muncitoare de aici.

Tot în vederea acestei zii 
vor fi reparate 3 țioduri 'din 
comună, și se va pava un 
drum cu piatră.

Faptul că țărănimea mun 
citoare din 1 tcolișul -\țarc în 
tâmp nă Ziua Victoriei Ma- 
rei Revoluții din Octomnrie 
prin frumoase îealizări, nu o 
glindește ferm că și cei ce 
muncesc pe ogoare aștea, ta 
cu mare bu- urie aștea
ptă și sunt dornici de a -ă' - 
bător aceast 1 măreață și în
semn tă zi- 

munca voluntara 
un pod la cave 

^20 ore dc num-

t;iră.
Tot prin 

au reparat 
au prestat 
că.

-Astăzi tineretul dela sate 
încadrat in organizațiile tine 
ierului sătesc călăuzit de Par 
tid muncește cu dragoste p.m 
tru ridicarea satelor < -, pro
gresând pe zi ce trece’’-tot 
mai mult.

Tipografia Progresul
Dev«, Str. Birițiu Nr. 13

fiacccula *
ȘTAMPILE, CLIȘEE etc. șl
imprimate comerciale
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Din câmpul muncii
>-*< iaHW. .LlBBuak .Jm..

Echipa de adâncitori de puțuri a tov. Micula 
losif a terminat adâncirea cu 80 m. 

a puțului „Victoria" din mina Lupeni

Sânerelul liune Jcreurt
sărbătorește a 30-a aniversare a Komsomolului

og. |-.i) I •».11 i .id.illi II • .1 <1 (ost Iii
cula miiii.il in pi.itiă u cx-

Adâncirea puțului .1 fos<l 
inceputa in lumi Yj.rilîi i 
c. .ar terminare,i a f<>>l i>>» 
grainată ț i nțru na i ; i • 
i tombric.

1 impui <le 7 juni pentru o 
adâncire de 80 m. în n-ia 
tra, la 200 m. sub sui.mfaț 1 
pământului a losl un angaja 
meni îndrasneț. pe care c- 
cliipa to\. Mi’ lila ridam, 
compusa d n tov. I',irita Eu
gen. Varga Ah • . Huila 1. 
(diiielax Petru, Ko ik Ste 
lan, Kramer Ic>n. Lăcătuș 
Mihai. Ohar Le'ntc. /Vil 1 
cea I etru, Rop Fr.urnise 
Simiu Aurel, Făget [’ompi 
lin, Drozinger Rtidof. Bud 1 
Mihai. Tibot E ('.roza Io 1. 
Kobordaru Ștefan, Horim 
Romulus ș; l’olga Vasiie. jm 
partita în trei schimburi de 
lucru a 8 ore. a știut să-l 
îndeplinească cu cinste-

In efect’ trea acestei lu 
crări de adâncire, au fost 
întâmpinate multe greutăți.

Temelia industriei grele sovietice:

CĂRBUNELE
(Urmare din p:ig. I-a)

n’a su rit a e i.enea distrugeri. Pa
gubele aduse se ridică la aproxi
mativ 11 mili rde ruble. Au fosă 
distruse 314 mine mari si 31 mine 
noi construite Cu toată încordarea 
necesitată de Marele Război u de 
Aparate a Pair,ei, prin amenaja
re* unor noi bazine carbonifere, 
tara a putut sâ- i satisfacă, practic 
si pe deplin, nevoile de co.nbus I 
bit mineral. In a.esl timp au în
cepui -ă fie e>|>oaae noile țarine 
carbonifere d n Kamenaia luaguska, 
din Inia (regiune din apropierea 
Mării Parenlz, dealungul fluviului, 
inia), d n rpgtunea Pe iora, pe ma
lul fluviului cu a.elas mume, ai din 
multe alle regiuni, care au înlo
cuit product a de cărbuni a Bazinu
lui Donet.

După eliberarea teritoriilor inv « 
dale de nemți, s’a trecut imediat la 
o comp'elă reconstrucție a minelor 
distruse de urgia războiului In ni i 
o țară depe glob nu s’a înregis
trat o atât de puternică ți o a- 
lât de generală redresare a econo. 
miei de după război. In prezent, 
Donba-u1 e le complet restabilit ți 
redai exploatării Din minele inun
date au fost pompa e peste 600 mi
lioane metri cubi de apă, au fost, 
reconstruite pese 1250 km. de in ie 
subterane, și au fo t puse în funo. 
tiune pes 150 de mine mari si 

r câteva sute de mine mici. Pe zi 
ce trece iau ființă nai mine car
bonifere. sporind din ce în ce mai 
mult numărul lor.

Sistemele de me ani zare a extra
gerii cărbune’ui sunt continuu î.r.- 
bunălătite prin noi me ode și noi 
mașini care vin să ajute munca o- 
mului si tn a.elaci linp să ili.e ni
velul de producție. Astfel a fose 
introdusă „metoda șuvoiului” prin 
care cărbunele este încărcat pe niște 
benzi ru'ante și transportat fie până 
la stațiile de încă care în vagoanele 
electrice, fie chiar până la suprafața 
solului. Extragerea propriu zisă a 
cărbunelui și spargerea iui se face 
cu ajutorul ciocanelor pneu nat Cc de 

f tip ,,MV—60” sau cu anumite hia- 
țini numite combalne. Un sistem. 

ccuția ti,iV(-rsârii a dotă stra 
tini dr cărbune, iu <> groși 
ine cli So 1111. fiecare. In 
perm menții ț>i' fundul țțpu 
țiilui a fost apă, cee.n e în
greuna foarte mult lu» rari 
le împușcarea sub apa pic 
zentând multe dificultăți. In 
timpul ploios din Iunie, pu 
țul a fi st umplut cu ap..Japt 
1. re a auzat întreruperea lu 
ci ului la înaintarea în adân 
i.iine timp de 4 zile,

l ot în această perioada de 
extracție a avut loc un d< • 
leit, pentru câtva timp, lu
cru care deasemeni a stag
nat bunul mers al muncii.

Condițiile de lucru în a- 
(kmciri de puțuri sunt foartg 
periculoase. Piatra săpată e 
ste trasa afară cu niște gă 
leți mari v,chible”) legate d • 
cablu de extracție, și nu ra
reori prezintă pericol de , 
moarte pentru cei care lu
crează în fundul puțului.

Dar toate aceste greutăți

de combaine pentru extras și sfărâ
mai cărbunii a fost construit de me
canicul Simion Makarov dela mina 
Nr. 31 a îutreprindir 1 ..Karagandau» 
goli”, mașină care 3ă o jrroducție 
de 32-40 2pne pe oră. La trans
portul cărbunelui în mine sunt în- 
tretu gța • fie ga nitu i de \a70nete 
trase de locomotive „Diesel” fie 
vagonele electrice cu troleu sau a- 
cumulalor. Bazinele carbonifere sunt 
dotate cu uzine proprii pentru v- 
nergia feleclrică necesară.

Minerii, departe de felul în care 
își desfășurau munca în trecut, au 
orășelele lor proprii, cu locuințe 
prevăzute cu cel mai modern con
fort. Orășelele dispun de cluburi, 
biblioteci, teatre, terenu l sportive, 
cantine, băi, etc. Munca mineiijor e 
deosebit de prețuită și răsplă ită ca 
atare. Pătrunși de loz.n a „cât mai 
mulți cărbuni țării”, ei și-au pro
pus ca până în anul 1950 — ul
timul an al noului plan cincinal — 
să ajungă la o producție de 250 
milioane tone, adică să depășească 
cu 500/n nivelul anului 1940.

Acestea sunt rezultatele și pers
pectivele de viitor a industriei car
bonifere sovietice, aceasta e munca 
minei ului sovietic, conștient de po
ziția sa în producție și de misiu
nea sa socială, iar munca această1 
intensă șl randamentul superior e 
încă o dovadă a colaborării armo
nice dintre sta'ul socialist și oame
nii muncii, în interesul și pentru 
bunăslarea tuturor cetățenilor țar.i

Ion Efremov

C O M U
\pnisterul Comerțului a a- 

probat să se simileze cu can
tinele muncitorești în ce pri 
vește aprovizionarea cu su
plimentul de pâine și carne 
cantinele de. ucenici și canti 
nele depe lângă școlile ptote 
sionale Și școlile tehnice me

ii’.m putut împ 1 dei a p-‘ tov. 
Micula [o„if, consti iu torul a 
mai nu ltc puțuri din mina și 
pi oamenii din eilnpa b.i 
de a s termina lin iar.*a la ,ler 
menul stabilit.

Terminarea Iu rării a iosi 
sari itor.l 1 cu < fltuziasm d ■ 
1 imcmi ic au vie tuat-o <|> 
mim i ii din s.-< torid deservit 
(le ai est puț, it și de 'mine 
i ii din intreag .rina din im 
peni, deoarec • i onslitu,- o 
realizate imțxj l 11U 1 i 1 orga 
uizarea bunei deși;..,, .rari a 
muncii, a îmbunat I 111 coi, 
dițiilor de muu 1, a iud 
plinirii și depășirii programe 
lor de producție.

„Cât mai mult peste program 
și de o calitate cât mai bună!11

(Urmare din pag. t-a)

_  , Vine Marea Zi și avem ni i 
mult de lucru: suntem în întrecerii 
pe schimburi tovarășe. Ne-am pro
vocat un schimb pe altul și nici unul 
nu vrem să fim mai prejos.

Pe mine m’a întrecut tovarășul 
Râpeanu: a produs cu ceva maz 
mult, dar și eu L-am întrecut: pro- 
duse’e mele sunt de calitate lua* 
buna Șl calllatea-i tot atât de im
portantă ca și producția”.

S’a pregătit să plece. Un mo
ment însă s’a întors: ,Dar um să-J 
întrec și în producție ” Acum iar 
privea atent prin guu cuptorului. 
Lucrul cerea să se dea zor și Buday 
Dionisie, decoial cu „Ordinul Mun» 
cii” CI. III nu prea avea timp 
de vorbit.

Cât mai rnu t p program
vine 7 Noembrie. E gândul caie-4 

frământa pe toți de ai i dda O.S.M. 
și în cinstea acestei zi.e inunce->c 
su spor. Diagrama producției lu
nare arată că programul a fost în
deplinit încă din zjua de 26 Oct.,

Partidul și sind.atul au organi
zat și aici întreceri Partidul a mo- 
bilizal muncitorimea a lă nuri.-o, — 
membrii de partid au stat în frun
tea tuturor acțiunilor, și — acum tot 
ce se produce e pești program. A- 
cest lucru a devenit deja o tradi
ție sănătoasa a muncitorimi- defe 
l-M.S.-Huuedoara. Cât mai mult 
pesle program, cât mai mult ți mai 
bine în cinstea zil.i de 7 Noembrie 
Sunt lozinci pe care oțelarii le-au 
tradus în viață.

In fața aiag-ada 
producție

Jos Ia laminoare clocotește ace
iași viață. Si ai 1 programul va fi 
terminat înainte de înfâiu. E una 
din secțiile principale și asupra ei 
c a!ia.-.ă a.enț.a tuturor

Ir. fața diagramei .te producție 
un om urmărește cu at nție c frele. 
Credeam că e din secție. La urmă 
m’a lămurit: „Eu sunt Sânc Emil 
Lucrez la transportarea ț ,-vilor p; n ra 
conducta cu apă care e face ai L

N IC AT
dii.

In consecință cei vizați ur 
tnează a se prezenta 11 Di
recțiunea C/niercială Juri 
Hunedoara Deva cu .tabelch-. 
nominale vizate de sindicat, 
l^entru a-și primi rațiile cu
venite.

(Urmare din pag 1-*)^ 

K-țhle tpi.iK'a lupl.i'a tun- 
iclulut IxoiiMomolist indru 
miaza și insulli-ț' xic iniiio.i 
ni-li dc iiiieri din lumeț in 
treaga.l

l'iii< retul din țaia noaMia 
lupta 1 Ti dotările pcniru inșii 
șirca 1 apli' at, a bogatei i- 
.peru nțc de munca a linei <• 

țiilui Ixoiusomolist. E' are m 
mar le realizați ale (iner. tu 
luisiAietii un imbold m mun 
. ,1, deaci,ea >1 și tinerii -m 
vicia 1 tineretul țarii noastre 
se pregătește sa iuijnpnie 
cea de a 30-a aniversare a 
Ri ., somolului prin frumoi-.-e 
și | ite realizări in im.ni a

, o an.-aslă linie de preo 
i .'jiaii ținerii hunedoreni iși 

i’ifvsla dragostea fierbin 
(te pentru eioicul tineret Kom 
soniolist prin nuim-roase ac

Nu, uu sunt din secție Da’mă in
teresează cum merge producția. Lu
crul ăsta ne interesează pe toți șl 
până se descarcă căruța am veniL 
să mă uit.

La ședințele dela P irtid ui •'< 
spus că mal mult oțel i.iseamnă mai 
multă pâine. Uite: scrie si acolo 
pe zid!

Acum laniinalor.l au un bun ori 
lej dc a produce mai mult.

— ..Și crezi că o fac?"
— „Nu mi-a răspuns, dar tni-a 

arătat din ochi diagrama pe care 
mai 'nainte o studiase.

Asta înseamnă că DA.
H. N. DOREANU

POȘTA REDACȚIEI
— Bacu Anton, subinginer, Pe- 

trila. Materialul trimis este bun„, 
însă nu je poale publica fiind de
pășit de timp. Realiză ile ce or l*nua 
sectoare dela minș P irita, le pu
teai urmări pe decade. Dacă ara- 
tai depășirile programului de pro
ducție pe cele două decade (1-20) 
ale lunii Octombrie, materialul era 
publicabil .

Pe viilor scrie despre lucruri noi, 
urmărind îndeaproape rea.izărl.e uri
nelor, orizoanlelor, aba.ajelor, sec
toarelor și echipelor a.late în între
cere.

— Biriș Bujor, Simeria, (Corespon
dența fi.nd confuză nu poate fl pu
blicată D-ta vo.bești despre unele 
renovați! aduse în atelier și țirăț. 
în continuare că s’a construit o ins
talație pen.ru aproviziona.ea băii cu 
apă și un aparat pentru probarea1 
țevilor de emisie și admiăe cu pre
siune de apă pentiu locomotive. A- 
ceslea nu sunt renovații, ci „ino
vații”.

Scrie-ne mai ciar în ce constau 
inovațiile aduse, cum se făceau d- 
perațiunile respective înainte de a 
fi construite instalația și aparatul 
de care vorbești, pentru a vedea im
portanța inovații.or și ușurarea a- 
dusă în mjm a în urma ior.

La fel, opinca voluntară o des
crii âonfuz. In câte ore se poate 
executa normal un element Și cate 
ore de muncă voluntară s’au pres
tat pentru executarea celor 20 de
menți?

— Sprb Lazăr, Pui. Problema 
sesizată de d-ta nu are caracter ge
neral și ea va trebui rezolvată de 
organele competente locale.

Reținem deci corespondența tri
misă aștepta o să ne mai scrii.

— Crișau loan, Ocolișul Mare 

țiunt i unalizalv spre pom»»' 
pi <;du<ț ;ci și promit tivității 
muncii, îmbunătățirea caliit 

pic-ga- 
nostru 
acțiuni 
mun< ii

ții jjiocluicloi' Ț ri-uiabi.ilti 
ții nitii'|nindr-rilor.

Mttlți tinyri dela Ati- 
lierde Centrali’ l'etroșant < a 
șt cei (lela fălirii .1 da rnâ 
lase „V'isi oz.i", au realizat <> 
(iepa-.irc de norma dc 5° 
mia, iai tinerii dela fabrica 
de marmelada dm Hațeg, au 
depășit norma de 2560 kg. 
marmelada, realizând 0000 
kg. marmelada

In cadrul ace-,toi 
tiri, tinerii județului 
au pornii numeroase 
pentru mlensiiicarea 
cultural»

Insușindu-.și lozinca ,,inva 
țați, Învățări Invatati” prin 
care marele. Lenin a indem 
nat tineretul Komsomo.ist la 
intensificarea muncii ideolo 
gice, iiecare organizație l 

I M. a format cercuri .detslu 
dii al căror scop este ridica 
rea nivelului țiolilic și cui 
tural al tăierilor, bporindu-și 
permanent rnunca pentru in 
sușirea iiivățătiirii marxiste 
Ion.niște-

Cea de a 30a aniversa'.- 
Konișomol lut ,on-t.tue pen 
tru t -terciul nostru un puter 
»i imbold pentru cur.oaș'.er a 
și însușirea mărețelor pi de 
d# eroism din lupta și mun 
ca tineretului sovir ti . sp i 
jiu prețios in lupta poporu
lui nostru pentru grăbirea 
constru.rii bazelor socialismu 
lui la țara noastră. ț

Dalele trimise de d-ta ne au folosit. 
Era mai bine da ă ne scria-i mai ci 
teț și mai pe hrg. Te rugăm ri 
ne trimiți și pe tn i departe cores
pondență din comuna d-tale. E ne
cesar însă să treci coresponjențele 
pe care le trimiți să le vizeze or
ganizația de bază din sat.

Se construesc
Locuințe pentru mun

citorii dela fabrica 
„Viscoza" din Lupeni

Grija Partidului și a gu
vernului pentru oamenii mun 
cii și pentru asigurarea u 
nei vieți cât mai bune pen 
tru cei ce muncesc, 1.1 zi de 
zi forme tot mat concrete.

Astfel, la Lupem. la înce
putul lunei Octci^brie a. 
c. au fost începute lucrări 
de ccnslriRtte de locuințe 
muncitorești pentru muncita 
rii fabricei de mătase sinte 
tică ..Viscoza” Lupeni.

Vor fi construite 45 locuit; 
țe, d ntre care un bloc va 
fi terminat la 1 Ianuarie 
1949-

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi”

miiii.il
pen.ru


4 HORI M<JI

Lucrările O. N. U.
Punând din nou în funcțiune faimoasa „mașina de votare“

Reprezentanții puterilor imperialiste 
au respins proectul de rezoluție sovietic care 

propunea reducerea înarmărilor 
și interzicerea armelor atomice

Construirea clădirii principale
a Academiei de Științe a U.R.S.S.

care va fi una din cele mai mari clădiri 
arhitectonice din capitala sovietică

PARIS, 27. Subcomitetul 
Nr. 11 a! Comitetului Politic 
din O. N. U., și-a terminat 
discuțiile asupra proectu’.ui 
de. rezoluție prezentat de de
legațiile Pelgiei și Franței în 
legalului u propunerea Uniii 
in'.i Sovietice asupra reducerii 
înarmărilor și interzicerii ar
melor atomice.

Reprezentantul Po.oniei a 
luat atitudine asupra proectu 
lui dc rezoulție belgian sub 
l.niind că aceasta ignorează 
cu totul problema reducerii 
înarmărilor și interziceri ar 
melor atomice.

Delegatul sovietic Malik a 
declarat ca aprobarea proec 
telor francez și belgian ar fi 
echivalentă cu renunțarea la 
reducerea înarmărilor si di- 
srtugerea armelor atomice.

ImperialiȘcii americani încearcă să obțină o 
rezoluție de condamnare a vecinilor dela 

Nord ai Greciei
PARIS, 27. (Rador). — D-sfășu^ 

rarea ședinței Consiiului de Becu- 
ritate din după amiaza zici de 2ă 
Octombrie în cadrul căreia s’a pur
tat discuția asupra problemei .gre
cești, a arătat limpede că delega
ția Statelor Unite este grăbiță să 
obțină condamnarea vecinilor dtla 
Nord ai Greciei, care au fost pe 
nedrept acuzați de ,,amestec în tre
burile Greciei”. Propaganda ameri
cană are nevoie de urgență de a- 
ceastă liotărîre pentru a aplica jal
nicul faliment al încercărilor de a 
înăbuși forțele democratice ale Gre
ciei și a jusli ica intensiiicarea inter
venției anglo-aniericane în Grecie

In acest scop, chiar din prima 
-zi a discuției generale referitoare li 
problema greacă, delegatul american 
fără a mai aștepta ca reprezentanții 
Bulgariei și Albaniei, invilați în șe
dința Comitetului sa-și expună 1 
punctul de vedere și fără a mai 
asculta părerea membrilor comitetu
lui, s’a grăbit să prezinte lin proect 
de rezoluție care avea mai mult 
caracterul unei sentințe de curte mar; 
țială decât al unei decizii stabilite 
de un organism internațional.

Au luat apoi cuvântul deiegatul- 
Greciei, care a repetat acuzaț.ile ren 
Întemeiate aduse încă dela cesiunea 
din anul trecut împotriva lAlbaniei- 
Bulgariei șl Iugoslavi.i. încercând 
să învinovățească aceste țări pen
tru continuarea războiului citii In 
Grecia. Fără măcar să încerce a-și 
motiva acuzațiile, delegatul grec a 
invocat concluziile așa zisei ,vco- 
misiuni balcani:e” organ ile.al creat 
de majortitatea anglo_americană în 
sesiunea din anul trecut a Adunării 
Generale.

După delegatul Greciei, a luat 
cuvântul delegatul Statelor Unițe, 
Dulles. El a început cu atacuri în» 

Delegatul sovietp .1 inchci.it 
aratând ca aprobarea propti 
norilor sovietice cu privire la 
reducerea'cu o treime a .mar 
marilor și forțelor armate și 
interzicerea armelor atomice, 
ar constitui fără îndoială un 
pas mamte deoarece aceste 
propuneri cuprind măsuri 
practice pentru realizarea o 
biectivului care reprezintă u- 
nul din țelurile Națiunilor U- 
nite.

Punându-se la vot propune 
rea sovietică a fost respinȘă 
cu 6 voturi contra două, două 
abțineri și unul absent.

Sub presiunea anglo-amen 
caua președintele a pus la 
vot proectul de rezoluție bel 
giană care a fost votat c.i 
7 voturi contra 2 și două 
abțineri.

potriva ideologiei comuniste și cu 
calomnii grosolane la adresa Uni
unii Sovietice, calomnii care șunt azi 
la modă printre diplomaț i americani. 
Dulles nu a putut Să-și ascundă ma
rea enervare pricinuită de succesele 
forțelor democratice din lumea în
treagă. El a încercat că interpret 
teze aceste succese ca un rezultat 
al ,,violenței externe” și anume din 
partea ,,comunismului sovietic” 
cum s’a exprimai Dulles.

In încheere, Dulles a prezentat 
un proect de rezoluție care repetă 
concluziile părtinitoare ale comjsiu- 
nii pentru Balcani, formulând acu
zații lipsite de temei împotriva Bul
gariei, Albaniei și jugoslaviei, Bus- 
ținând continuarea activității comi
siunii. 1 ;

Dulles a declarat că proectul Său 
de rezoluție nu era prezentat nu. 
mai în numele delegației americanțe 
ci și în numele delegațiilor Angliei, 
Franței și Chinei

Delegatul britanic a continuat diu 
garnic această declarație, exprimân, 
du-și speranța că majoritatea comi
tetului va susține acest proect de re
zoluție.

Au mai luat cuvântul delegații 
Franței, Chinei și Salvadorului, .are 
au susținut deasemenea proectul de 
rezoluție prezentat de Dulles.

Discutarea problemei grecești a 
continuat în ziua de E7 Octombrie

Discutarea proectului de 
rezoluție polonez cu pri
vire la reducerea arma
mentelor și a forțeior ar 
mate și la interzicerea 

armei atomice 
PARIS, 28 (Rador). — fn șe

dința sa dela 27 Octombrie, Sub- î 
comitetul Nr. 2 al Comitetului Po-

litic a di-cutat proectul de rezoluție 
referitor la reducerea armamentelor, 
și a forțelor armate și la interzi
cerea armei atomice, prezentat de 
delegația poloneză.

încercarea unor delegații, in 
frunte cu aicea a Statelor Unite, de 
a împiedica examinarea proeclului- 
polonez de rezoluție a Uat greș.

Delegatul sovietic, Malik, a sp.i- 
iinit uroectul de rezoluție prezen
tat de delegatul polonez. El a de
clarat că acest proect prin caracterul 
concret al propunerilor sale, este 
superior proeclelor sirian, britani- 
și francez și chiar proedului ado
ptat de majoritatea comitetului.

Proectul polonez dc rezoluție ■— 
a continuat Malik — definește și 
specifică concret chestiunea proce
durii de vot în organismul inter
național de control, chest une tare a 
dai loc la atâtea discuții și inter
pretări eronate.

In încheere, Malik a arătat că 
delegația sovietică suiține că adop
tarea propunerilor poloneze ar corn 
slitui prima contribuție esențială )i - 
Iru punerea în practică a unuia din
tre principiile fundamentale ale 
Charlei Națiunilor Unite în ce pri- 
veșle reducerea și reglementarea ac 
mamenlelor. Având în vedere u— 
ceasta, delegația sovietică sprijină 
acest proect și va vota Î11 favoa
rea lui. i

Pus la voi, proectul polonez de 
rezoluție, a fost respins cu majori
tate de un singur '.ol. împotriva, 
acestei rezoluții au fost 0 voturi 
din 11.

Reprezentanții Uniunii So. ieti e și 
Poloniei au votat în favoarea rezo
luției; delegații Franței, Australiei 
și Libanului s’au ab.imil.

In ședința următoare subcomite
tul va examina proe.tul de raport 
către Comke.ul Pol șic.

La deschiderea Congresului General 
al A. R. L.

(Urmare din pag. l-a)

dial după eliberare, Asociația Ro
mână pentru strânge .a legăturilor 
de prietenie cu Uniunea Sovietică 
(A R L.U.S.). Ca o dovadă a do
rinței sincere a poporuli român de 
a cunoaște măreața U11 111 Bov.etica 
și de a se apropia lot mai mult 
de eroicele ei popoare, este însuși 
faptul că într’o perioadă de timp 
relativ scurtă, această organizație a 
reușii să înglobeze peste 11.521.000 
membri care activează cu 12.165 or- 

I ganizații răspândite în oralele ți 
satele țării noastre.

Bogate și strălucite sunt roadele
I muncii depu e de aceaîlă organizație 

pe tărâmul întăririi prieteniei ro- 
mâno-sovietice. Dar munca pentru 
cunoașterea Uniun i Soiietice nu tre- 
bue să se oprească aci. Oamenii

Roșcova, 28 (Rador). Tass 
transinit» : Consiliul de ^ilu
ștrii al Uniunii Sovietice a 
aprobat planurile întocmite 
de academicianul Alexei Bus 
sov pentru clădirea princip . 
lă u academici de științe a 
Uniunii Sovietice, a cărei clă

Plenara C. C. al Partidului Comunist 
Japonez în legătură cu viitoarele 

alegeri generale
Tokio, 28 (Rador). Ziarul 

Akaheta publica un comuni
cat in legătură cu a patra 
plenară lărgită a Comitetu 
lui Central al Partidului Co 
munist japonez, care a avut 
loc la 24 Octombrie.

Secretarul general al Parii 
dului Comunist, Tokuda, a 
făcut un raport în care a tra 
sat sarcinile de bază ale Par

Refuzând soluționarea grevei 
minerilor prin negocieri

Guvernul francez nu ascunde 
faptul câ intenționează sâ are

steze conducătorii de frunte 
ai muncitorimii franceze

PARIS 28 (Rador). Decla 
rațiile unui purtător de cu
vânt guvernamental connt- 
firmă hotărîrea guvernului 
francez de a refuza soluționa 
rea grevei minerilor prin ne 
gocieri cu conducătorii sin
dicali ai acestora.

La sfârșitul ședinței de 
Miercuri a cabinetului fran 
cez, ministrul informațiilor.

U. S -ului
muncii manuale și intelectuale din 
țara noastră, angajați în lupta pen
tru construirea sociali umilei, nu țor 
duce cu succes această luptă fără 
a se inspira zi de zi și oră cu 
oră din bogata experiență a Uniu
nii Soii ■ i e în induitria'izarea țarii 
Î11 mecanizarea și co'.ccliiizarea a- 
gricuturii, în constnixa so.nlismu- 
lui, experiență ca c trebue r.ă ser
vească ca un permanent ți luminos 
îndreptar, după cum nu pot duce 
cu succes această lup’a fără prețiosul 
ajutor material al Uniunii Boiie.icc.

Salutând cu bucurie Congre ui ijc- 
neral al A.R.L.U.S._u|ui oamenii 
muncii din județul Hunedoara ca :i 
întreg poporul român își manifestă 
încă odată dragostea lor fierbinte 
față de măreața patrie a socialis
mului, stegar al luptei popoarelor 
din lumea întreagă pentru liber
tate, pace și progres, 

dire urmează sa 1 ie construi 
ta pe malul râului Moscova, 
1111 departe ele Kremlin-

Noua clădire a acach ini i 
de științe a Uniunii Sovie
tice va fi una din 'cele mai 
mari construcții arhitectoni 
ce din capitală.

ridului in legătura cu vir.0.1 
rc-le alegeri generale. Plena 
re a adoptat in unanimitate, 
raportul lui Tokuda.

Comentând rezultatele pic 
nare Afkaahela face apel la 
muncitorii japonezi, ca în 
cursul campaniei electorale 
să intensifice lupta pentru 
pace, libertate și indepenucn 
ța țării.

Mitterand, a declarat mir o 
conferință de presă că g 1- 
\ emul respin e discuțiile c 1 
Ccnfederația Generală a 
Muncii, prin» .pala organiza
ție sindicala care cuprinde i- 
mensn majoritate a mineri 
lor fr mcezi. Negocierile în
treprinse nu privesc decât or 
ganizațiile sindicale șcizion'- 
ste. 1 orce Quvriere” și 
,,Confederația muncitorilor 
catolici”, care ;,au susținut 
efortul guvernului”, adică 
cele organizații care nu s’au 
ridicat împotriva reprimării 
sângeroase a grevei-

In legătură cu svonuriU de 
spre intențiile guvernului de 
a proceda la arestarea se re 
tarului general al Partidului 
Comun;st Francez, Maurice 
Thorez și a secretarului gene 
ral al Confederației Generale 
a Muncii, Benoit Franchon, 
tund înticbat clacă guvernul 
a hotărît să-și extindă acti i 
nile sale represive și asupra 
conducătorilor organizațiilor 
politice progresiste și a fran 
lașilor sindicaliști, Mitterand 
a declarat ca p-igofile le
gii pot fi apli ate și acestor 
persoane’ fără a se ține șea 
ma de imunitatea parlamen
tară. x X

Tip. „Rr o greșul” — D.eva

inchci.it

