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luntrii a asigura succe
sul însâmânțârilor 

de primăvară 

ST facem la 
tîmn» ogoairele 

de tcamnâ

muncă p litru ,t Sn- 
tmireața sari atoar,. 
’or muncii 7 No 

<11 cât niiii multe
runioasc rca’i/ări.

fmpleinulu și ciortan ile . 
a i ol o .iț i'or miniei i ,lr 
V ea I n'ni, d n l\țunții A 
)• it. h irnii-iloi inetaim 
gi.ști dela H I il. Iluiie 
<"<■ ar.l '"iui Ș- ■ '<■>' , mc
Șl IU simit pel ni.lil:-i)l el«i: 
'.urile 
tâmpi, -a 
a oa.n - 
< <nbr ■ 
și m.

irăiti ne ■ muncit >ar<- dm jn 
dorul i c.-.tru muncind cu in- 
<1îrj "■ iipscâtidă, a îniâm 
p jj.it ce i de a 71 a aniver 
- ire \ oluț ei So ia'i,te

11 o'ai u1 îiisamâiilari'or d 
loanii'.i îndeplinit și <l<pa it

Această realizare î'seam- 
:a nu ■< un succes, în- 

ă o •. < torii iii lupt 1 pe. ca 
re tar.:,? mea mneeito ir • î 1- 
drumat i si iusuf'e'it 1 <! l'.ii’ 
tdul clasei muncitoare o du 
e p nti u îmlnin dăiir- a p r 

maiicnta a muncii sale și a 
nivelului său de traiu. Că i 
prin însainâmările f:miite I ■ 
timp și Î11 bupe condiliuni 
a fost as gur.ită hr.ii> 1 oame
nilor mun< ii dela oraș,,, ale 
căror produse ndustriale 
vor veni să îndestuleze neve 
sitățik țăranului ți s;i 1 
șurcze mun<-a.

<) sarcină de mare impor
tantă care stă în ipi^zent în 
fata [arăirmii muncitoare ,, 
ste ogorâtul d. toamn i Tini 
pul este prielnic acestei mun 
ci și trebue folo.it <ju 
di bzuință: Pentru asigura 
rea sticcesului, însămânțliri 
lor de primăvară, păunânti. 
trebiic să fie lu< rat du timp 

sâ iie ogorâl din doamnă 
Eforturile făcute p intru 

real zarea acestor munci, s? 
vor întoarce cu foloase în
zecite la recoltarea suprafețe

4 p&gi/ii 4 lei

Proletari din toate țările nntțt-vâl

In întrecerea din 
industria siderurgica

Duminică, 14 Noembrie 1948
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La
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spălătoria de cărbuni din £upem 
pornit lupta pentru recuperarea 

cărbunilor din șist

ra
jăscsc

marc
cap

rrcurc ea 
de cărbune, 
de om c

dvpâ
’ip.de:

u un
rar
ul ai

fi *i 
upiv 

preparaț ei din Lu viii’*, 
fa ein și noi ma ini de 
să recupereze cărbune’e 

a propus to\- Ci a—

când o ‘âpană
tovarăși - - i-ău

Linei Iov. ’Sooiikjh Aqud a <1 
c'an al gal e ui în rerupi[oru ui, 
șina a gemul din gleu, a 13 ut 
forțaic și a pornii.

I ucraita e icruiiiia â can» 75 
ula, deși pana a unr nu <’ 

uit ni i juma a c dm » mpu 
mal. Cd care |ucrta»li !a 
fa aceblei instu’aț i, depă < 
care zi norme e pro( n e cu 
HMJ ’a sulă,

. Terminarea a f< st li 
Iru <la'a de 2) Noembrie 
vrem s’o dam gala mai r 
oaie (* mașina noa hă va 
r.i ii ic cca 39 tone ca bimu 
care acum se ai un ă în
ne spune tov. Pe.rovici km.

Bn z> e ne fiauei i ,i 
purtate im U. R S S im 
Tflgf.mupffrțant'|i>*Fî ni.l | 
nu rg al iriirrî?

Una din cau'ec pi ci a’e, care 
îinpiedi â muncilor i nre a-ațici di i 
Lupeni, de a. i -mări j rod u l vi a ea 
muncii, esle lip a de benzi rulante
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Pe marginea spectacolelor 
popuiaro din Săptămâna 

Prieteniei Româno Sovietice
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In luna Octombrie

Programele de producție au fost simțitor mărite 
în industria extrcctivâ a fierului, 

metalelor nefieroase și ouro-argintiferă

Și Iii ’ima ll.loiiibric c;< și in 
luna Seplc-nl rie nu ti i ori și ti1- 
nicienii p e’ arațici de car* ir i ,.Vu 
4 e Luea” din l-iipeni. au fost in- 
Irecnti de forării ii or d a pro 
tia din I’elria. <u caii* -e 
în ini c cri so ia iste.

Procesul iertat incheial 
sfârșită liecărei l in ara ă 1 
Prenaraț'a l-'elrla 
prorent ina 
daniciilul pe 
mare ele.

• ..Dar 
tot in urină 
muncitorii

- ..Să 
zetaj, caie 
din șist” 
vet loan.

Tov Cost' e l’o'iipi iu, Da! ea'i 
ton. Hampi Ștefan, Pc ro f 1 Ion. 
și a ții s’att alăturat p opun r i tov. 
Craveț.

Inlr’un cană! al spă'atoiiei. e-a o 
insla'atie neu'il /a ă de multi ani. 
Muncitorii și telinicici ii au | U. o- 
chii pe ea: .„Din mlaația a fa. 
constiuim noi ma ma de ze'ai”.

S’au făcut panuri s’a ca cutat 
că pentru coiis!r.l.iroa aces ci mas ni 
sunt neve are 17.000 ore de lucru. 
Munciloiii ■ au tuat an a aT.cn ut 
să muncea că vo liniar la 
rea acestei mâ ini, și au 
muncă. In laața leclie a 
montată • orrp ec‘, piese'c 
modificate și

Minierii din Giieiar au câștigat întrecerea 
cu minierii din Teliuc
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1 : ih ti <o uzat
sti a Im 7 N- 1 
gr mu i dl pi'id.ll 
1.1 (iciQinbre au. 
ț toi' marile îi. r.m 
-Ir 1 <::1îi tiv.- a 
iin t.1^ or 11 1 1 10 1
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Prin bună îngrijire și întreținere a copiilor

Căminul d« zi din Huntdoa a
t.ponstrei- 

p ai nit la 
fost ițe
au fost

pieucra'.e. pen ru a 
co.e punde nouei î .trebulnțări. Pâ ia, 
Î11 prezen1 a fost mon at un 
de talerii la care mun ltor i 
fă.ut proba de funcționare.

grup 
le-au

In Uniunea Sovietică

artificiale rivalizează^!oi!e

cfj succes cu plosSe nc^urole

Dm inițiatixa însetatului 
intonai de cercetări științifi- 
ce hidrotechnice din jvjos 
oova. în Uniunea Sovietică 
începe a fi întrebuințată pe 
s ■ • are metoda de Liga
ți , ii’trcl niațata mai ale* 
La r it tur le ndustriale mc 
tod i ploii artifi ia!e. Cu a 
jutorn! acestei meto ’e, ana 

pi o dispozitive și apa 
rate speciak- - e ;t ■ distri 
buită în iiorl eg il și sub 
fc-rmă de -pi alură.

Ploa1 i ntifi. i ;ki m ■ multe 
avantag i nu mimai față de 
mer dele b ru te de irig.; 
țe, dar în unele cazuri chim 
ș f u 1 d ploile naturale. A 
știe', 4- ni dă, la niturile 
o e nevoie 1

-k 100 an > ni.tr: ctibi de 
apă pentru tir h-ctar irigat 
Un astiel d<- regiui de unii 
dilate e greu de realizat cu

ploile naturale neregulate 
sau cu rigații'e obi nu>to

De altă parte, pol? artă 
fi< iale au o seri întreagă de 
ax arțag) față de ploile na
turale. Piliturile mari A.- 
Ploii nalu .Te frâng de n u! 
te ori pl tu ’e n’ă’p mde și 
contr buie la formar a u ei 
scoarțe groase car.- acope
re uâmântu].

O> aiutorul instalațiilor 
] loducatO ir ■ p o 1 ■ a' tl 
ririaiă marini a pj■ ăt"ri’or 
poate- fi ușor agii'id Ișla 
diametru1 d ■ >. la _■ m n.
reface -o, tribun 'a stabili
rea unui regim de umidita- 
f- favnrabd măririi reco’te- 
lor, —

'• afet. ! ■ "'tm- 1 t
tr:i •- • ,j f
r’Cj 1 >;<ir 1 b • d >1

ari ! .: 1 ■ n- clas ■ ir p •
(Continuare în pag. ’ll-a)

a devenit un sprijin r**al pentru munci ori
Realizări și lipsuri care trebuesc rem«d ale

Căminul de z; din Hui 
doara ari un rol âeoseb.t 
de important to mai prin 
lapiu] <-a ei ari- men r a rl 
a veni în ajutorul manie'o 
și a familiilor de mi n itori 
ce lucrciză in uz nek- din a 
cest oraș.

Analizând activitat a sa. 
se poate spune câ într adv 
i ar acest căni n a reușii 
l.unâ măsura 
scopul pentru 
creat.

Cupriizând 
ca. ■? copii 

ta d1’ ie m
aici mâncare și adiposi 1 
i.| copii care serv; i a 
mai masa, acest cănii i a r. n 
Ș - să le ofer' o bravă o i- 
sisientă și îndestulătoare 
Ș| io special în u'tinaul tintn 
și cioridiții destul d bune 
de cazare-

Căm'nul se bucura d Iar 
gul sprijin al sir.di atului U. 
f. II. și al populației ’o ale 
încadrata în oiganizații.e d . 
massă.

.Astfel mama’ în ultimul 
i: mp sindicatul U. F. H. t 
dat pentru copiii d.-la acest

i amic. : stofe, țc-aturi de 
bumbac, ață și mea țarnnte, 
in valoare de pest' 04.000 
lei. sigili,, dll t .st'.e! ini

M Miliat -I c

(Continuare in pag. Il-a)
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Jos a avut loc în Capitală
SOLEMNII TEA SCHIMBĂRI! 
INSTRUMENTELOR DE RATIFiCARE 
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Joi i 1 Noembiic o. .iv t lo 
la M îî'sie-.ul \f.irurilor E 
xteiiie solemn' tea Im ■ 
I. Jr i inșii am Ae! i 
i'ticîirv .) <oi.ve.il’ > 
r.de r. imârvi j o o 
partea guvernului româa au 
fost j-.ri.zt > ți I)r. !’ tru 
(iioza. prcșe'l ote'e Co șsi 
liuiui di ^ț.i.jștri. SL<.m Vo: 
tec, vier jr-pșc ii;-.te al t ou- 
siliuiui de Mini-Ir. tov Ana 
l’auker, ministrul ,\fa<--rilor 
Extern^, Stane.u Stoian, mi 
i st iul Cuit.'loi, Edv.ard 
zincescu, ministrul \rte or și 
Informat'.)!'-r. C D mo i i„ 
M- Roșianu. Zcigbo.r. mi i 
știi a djuncți și ații, pie um

și l'iotr Szymans’ri, .mib.i 
-'adprui ex; ra. r<i p.u -i
i poienii ir. l.iJeiișz Fmdziu 
Jr. itirs.lhei, Bocuek Be
ii ’ ■ î și .d’ii dm p a-.e ' 
'■eispiim pmOnez. I-.’- o
ii t.ite.i Se’TlIlăf 1 a p u ti 
deaseiiiei e.i 1 !<,v. tesif 
șmevschi, se- r,.t.ir al ț 
■Fi Ik M R.

' lup i s< fi inb.it< a in
m. ntclor d..-

llll'C;-.

r.i ificirer v. \
1 L ml o;-, nn.’i uvu! Vf
1 lor Externe ai p. r. 
l'iotr Szvmm-.ski -subasad >- 
rul Polon ei au rostit c.uvăn 
Lu . subliiiiiad seine,1 âcatia 
convenției cuitur.i’c r.nnâro 
polone.

folo.it
ip.de
r.de
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Pe marginea spectacolelor populare
din Săptămâna Prieteniei Româno-Sovietice

Roiiiâiio-su-
□t | i o ram 
și cu t irale
-eu|i iieiip le

i re uiioj îință i nani ni < 
popii ația jud ț iluî no tru

«niiia Privrniti 
wiel i < a < i pnn< i n I 
<Jr î; atiifc fi arJs ite 
«are .m conturai vădit 
de Jra'/o-tk* 
pe ca •
i* ne e pen ni iJor fa cje | o ■ 'arc 

l'ni un ii Sov elite.
L> n ; i a hpetiacoelor | o, ularc 

de fa ii ale în a cadâ săp âniâni |îc 
M cna Te Iru uî 
IX va <• 
mul 
Jialr 
ti re 
k’au 
rt - i/.jrta
Z.' . Li i t

Spe tacoîul pre/m a în M-ara 
3 Noeml 'C di a~nial:i. a 
tu recitări e, dansuri'?, carurile 
mai coinp ed în sceneia ,,Prie;enj 
buni’* ^rmnîficaț a prieteniei ron ano 
sovietice șJ a frăț ci dc arme a 
aimateor celor două popoare, caie 
i?.i cmt $i sudat în lup a comună 
pentru e iherarea țării noastre | c i- 
tru înfr i^erea agresoruui fascist

Pe ao ia«î | ne s’a prezentat si 
spertaccVul Frontului P|u?arl.or dat 
îu o'aborare cu l'p.M. spe.lacoj 
care des» a suferii balastul unei 
abundtnțe dc coruri Insufle ent pre
găti k*. a ■ uprlns în mare măsură nu
mere di bun conținut șl frumos 
realizate.

I/acă corul d n Sjntandrci propu- 
tiându și rn potpuriu pesie pu cri e 
sale ic realizare a lăîat de dorit, 
în si-hirnh corni de a Turda® cu ex
cepția unor cânlece depăși e dc vre- 
murik nuasLn care puteau fi
eliminate a obținut frumoase 
performanțe, D.msuri.e executai de 
echipa 1ineri|or dn Că.stău prin 
vi oii lunea și execuția tehnică au 
cu'.es aplauzele sfecla orilor pe dre t 
meritate. Recitarea ,Ce.i IJ.F.D.R.-

ic 1 Gons li ului 
’j i nipLi. | r n cc.

L>ai in cadrul ^XTlaiociur aua'i 
educativi

In jud. nostru, la Păclișa a fost deschis

Un sanatoriu T.8.C. pentru copii

i ,P r og r ■■ ■ u I” «lin 
de-pr nd în pri- 

ind strădanie bine ,ntențio- 
u- diferi e or an airtiluri urtm- 

<jre s’au p odus, strădanii eaie 
• oi îl în m.ii'irita‘ea 1 >r 

unor -pe lato e ion- 
opu'ui pro| li .

utl

Ull-

du 
cuprins 

î

ut” p iu .<>ii|i:iutiil iau pojt'c și e- 
duiativ cât ,i in eip.elarea |e care 
i-a a.it-u te ița Muri do.a a c1 in
ii.ui: un na' su cei al prouaiuui. 
iar pîi a „Capra Zanfire" a uicir- 
dil cu 'iiliiicii|a
-ale.

l Alivau’. arti 
Sindi a' Ju 'e ea i,
ruri;e sac line pr gă'. te și de pr - 
lent ua 5 e ■ u|ie. Ik-' e . .n a i 
puriul exe u'at la un înalt r.l.el 
tehnic de fia mon ca Jo al i a < o. » 
pledat reuți a spectaco ului. " r - 
buc sa sub <ni' ni aici lip a de a.

pre ;ăii- 
I ru a s’.i 

de iacțura 
nu te 1 .sa, 
al carul in-

lențic în se c.tionarca și 
rea potpurni.nl datori 
putui btrciUra cânke.u 
decadentă Jna, l<*a. 
uda ca viat» <* 
demn sp.r distragere dc a [ rcocu, ă-

\ad 1, f ind a t i 
educației | <• care 
îitsușease.i m»i -c-

rilt /itriice era 
diametral opus 
tre buc sa și.o 
lu populare

'I ot dm lipsa 
atribui! oac u de 
tăcutului dat dc 
Pclrinua a varul 
iudiui lipsită de bunul s’mț impli? 
dc scena, a constitui! o Jif-a sen
sibila jx-ntiu atc.t spectaco'.

Aceiași d ficcn ă s’a condatat $ 
ia ulii mul spectacol al tinerelukii 
dat în ziua de 10 Normbrit in 
cadru) caniia ignorând cu 
surințâ transformări e și 
rciiimuiui de derco raț <* 
care a ridicai femeia din 
uinijin|i i concediilor 
ale burghe/iil. Fc.î 
inlcrpre at un cân|cc în car<* femeia 
este prezcn'a ă ca .hâdă'”’ ,,1031113* 
și demna dc dhprețu so.ieljț i.. 
Tinerelul a trebui sași -s*o’cascâ 
simțitor vig'lența în pregătirea ș 
alcătuirea prograire or cui!u ale.

de vigdcnți, < 
coTijx'Ur al spec
ii acrei, tânărului 
repiuaț e și «ti-

:iuTh u- 
cucer ri'c

I o, u ara 
inîaștina

iei o^raJc
n Farca iu a

Căminul de zi din Hunedoara
a devenit un sprijin real pentru muncitori

(Urmare din pag. l-a)
hră< amintea.

In i-epti ce pi h eșt • aprozi 
zioMarea cu zarzavat a ifos', 
asigurată în mare măsură 
prin recolta obținută in r-ă 
dina căminului la care au 
muncit voluntar și perma. 
nent lT. F J). R -îstelc 
din localitate.

I'e lângă aceste părți po 
zitive din activitatea acestui 
câmm s observă și anumit, 
scăderi.

Acestea in special în < -ea 
ce priveșt< condițiile higie 
nice ale copiilor.

a

prezintă un p.-r 
rjr ol de cortami 

< e!or sănătoși, 
stare nesatisfăcă- 
punct de vedere

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Ananfurlle se primesc 

adminis ația ziarului 
strada Karl Marx Nr.

1»
f
4

Umplem butelii de

Aragaz S

Atenția trebui- însă îndre
ptată in prunul rând asu- 
pra erupțiilor <e se. obser 
\ă la tti. i copii, cu atât ina> 
mult ca c 
manent p 
mare și

Aceasta
toare du 

sanitar s? datorește pe deo» 
parte lipsei unei infirmerii., 
a unei săli dc baie corespuu 
zâtoare iar pe de altă pat 
te delăsării personalului d» 
ser\ iciu care va trebui sa. 
fie mai bine controlai de că 
tre organele de conducere 
ale căminului. ’

Fără îndoială ca așa imn 
celelalte lipsuri al; în.eviu- 
tului au fost înlăturate și ci
le de acum, printr'o mu n a 
intensificată și ajutorul cf, c 
tiv dtu partea organiza,i i Io 

cale a U. F. D. R. și al sin
dicatului U. F. H. voi 
curând lichidate.

In acest fel căminul 
zi din Hunedoara va fi 
ajutor ș: mai categoric 
muncitorimii de aici și 
corespund? cu cinste și
întregime la încred.trea ce t 
se acordă.

M. Mihaiala, coresp.

fi

eh'
Uî'l

al

în

zale «*3 re iefat și 1 p a 
.irtis i-c a unor ccdipri

lolu ta o ucncluzic ce 
fi dcsniințilâ {>ar tivi parca 
a nij.'i-or larji la -nani.udărije con- 
a i ale pi cern i ro nâno o ■ e ice I 

lusli ca/a 
iigc |W 
rânduri.u 
treiul ui au ț nu e departe de Iu niua 
și bu.mia iirtci, r di.aud <!in ii- 
locul Io» reafe rapaciiăti și lalun u 
ai listiec.

II U | .(Kik* 

c CC i

I >
in
HI

Iii < adrul ;<< ț mii.oi juutra
i i<lii arca și îmbunat lir<- i <ii 
vi-lului sanitar al massclo' 
-.1 in l'ipla petitrii i ombatv 
rea tu|,i-r< uloz. i. la l’ai lișa, 
îi jud. 11 m ii di i i r.i, a
ii 1 >,i»' t și <l< s< hi , mi
loiitt I . 1, ( <1.• gr,
I tj

Șaraleriul dispune de 
palul și e te <!• ,t nat 
tru <e'; li <le|j l, i ț

\l.n uri <l<- sau: toi iul 'I' B 
C. din < icnagiu. sanatoriul 
t’iii. 1’:k i_.i, < onslitue o țnt 
jxirtant.l irma d>- . omb it. G

Ploile artificiale riva
lizează cu

1(X>
I
I

succes cu 
ploile naturale

)

aj.i

IN EDITURA O. G. M
întâlniri cu tovarășul Stalin

M. N. SIGHIN: Istoria mișcării sindicala 
Sovietice,

BO'dS POLEVOI : Atelierul de ioc. 
A. KXRlOV; Povestea unei cate. 
MAXiM GOSKI : Dușmanii.

TUR șl L ȘE1N1N: Guvernatorul Pro
vinciei
I. 1VANOV: Introducerea normelor pro- 

gr sive și mobilizarea rezervelor Inter
ne ale or^ducțlr I.
MOROZOV ; Pauperizarea oamenilor 

muncii In țările capitaliste.
Z. STFMEE< : Sindicatele in Ruda prerevo 
IstlnntrA No. 3 și 4 din „Mica Bibliotecă 

Sindicală").
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Boris Galin: „Intr’o
..Intr’o 

F< ' V< 
miul Staiin 
< Liprinzatoarc 
tivității unui 
bolșevic, care, 
lanț al partalului său în mas 
se, dăruește muncii, p ■ al 
cărei front se considera mo. 
bilizat, toate cunoștințele, î'1
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.1 re 
inginerul Janșin, « o abora
torul institutului de h>:bo 
feciinică. o mașină de 
ric pPrf,-ețiorată. Esle .<,>•. 
ba de <• mas nâ imită de 
cest g.-v, c:i'e m€k ani e iză 
J> lte' t luate i: o • • s I 
rațiunilor de irigare 
ploaia rtifiiială Ao- 
mașiiiă. i are nu n, Cr-sit ■
tru nta'.'l pularea < i de ât do-, 
oameni, poate stropi tu <1 
licitare pe z< cu "_n --ti' 
de apă de 30 milimetri
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i'-iă
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I . I- loresi u. <o t>. 1 o 
delt- CoresțXMid' ița trimisă 
cu d.itc rcferito.iri- li ,1'e 
stivali’l rial de rin.-rctul să
tesc în zili.i (Ir; 7 Nix-mbrie." 
nu poate ti publicata i. tru 
< âtcv< i imcntețf im d(-pxșn-o 
Așteptam sa rrvt >u ■ tiri 
d ii mani a i.irăntimi tuito i 
toate d ii io
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rgic și exj> ntre .ga
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| Luriaiv o,, fața li ji ita 
l*c Bor s 'ntlin < a pe un bun 
i ur oscât m c.1 pan < m o» Don 
basulu dc după rXtboi, 
ca p< u>. scri t -r \iguro- < a 
re știe sa pr.n la esențialul 
evenimentelor la tic puii 
etpâ.
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Două cărți despre prietenia
româno-sovietîcă

Foști conducători ai 
societății „Petroșani'* 
trimiși în judecată în stare 
da arest pentru 

frauduloasă și
gestiune 

sabotaj
Cu prilejul ,;Săptaniânii 

PrietcT-’.ei Româno So- ieti - 
ccj". ,,Cartea Rusă" a ti
părit în colecția Vrlus" 
doua prețioase lucrări lsu. 
Pra relațiilor dintre U. R. 
S. S. și R. P. K. ,,('j!cl 
prosperității 
de I udor Sav n și 
nia cu U. R. y. S. 
ția ii.dependenței R. 
de H. Dona

Brima lucrare, după i c 
prezintă rolul României din 
trecut in pamurde imperia
liste de agtc.-tvn a ț savic 
tică vorbește despre iei; o 
darea pr'eteniei di itre p o 
rul român și papoare'c 
vietice și arată, cum. 
gând încrederea îi [T. 
S. S-, R. P. R., a^obpnut 
sprijin puternic. I.u rar a

P. R.
și a fericirii’ 

..I’ri.'lc 
garaj 
I’. R.

•• t

Uit

1

(u<(or 9 ivn se mal ocupă’ 
de .jutoru) p. <are Vr.iunea. 
Soiielica !-a acordat popo 
rului și de stavila de netre 
‘■’it pe care o formează lr. 
îs. S. S. in tain încercărilor 
de ntcnențtc ămii rialista 
d i’.tiara granițelor maistre.

< iarte i ju li. ifoii i ne a 
rata, ca, pentru ași as gu 
i i o desv ouați? liberă, po -o 
rul roman și toate pcj o it'ele 
< opștente n'au decât o <nr 
gura cate: alian'a hotarita 
'11 I ■ !’• S. S.. î t râmd'.t 
rd.1 Roi lumi .mninr eri d st.
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pentru jsume Iraudu Od-â 
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Construind niște dispozitive speciale
Iov. Papuc Stan, dela atelierul de grup 
din Lupeni, a adus un aport însemnat 

la rezolvarea lipsei de șuruburi 
necesare instalației subterane

1 «. mina <lv n* huni d n I • • n 
. Ji șiH.ibiuJ n‘ru u lin 

czindwt'.t < de a?r în ni uii ,• t».i 
lanțnrik -i .frcjcir ‘1 di rr «i v! i 
lafl <ubh-r. n<* dr-cn ■ r f ir'r .1 
cnii i fi Tu >id p tductla

H nl.it i«- «Maica a cs't I piobk* 
iir s’a dir dea Alt'ii-rvle Cen- 
1n«*< l'dn» rm o nin itri <tJ |U- 
ItirL i arc ;• <untcvlioiica a nu-
ncxi ■. tirul.il o rl'.i zi (biioiull. 

jcobeiitj t iu i|i\or j ie mea ne- 
r vzi »'w.dă

Hniruia pKMlucpa nu • u ere, 
s'xiu ionicei.nnai piuit*’ di I 2 și 
■j b/E țoi dv ii(-i exa zonal ș j<»- 
iLind j '«! for are caic a oi « au r* 
lezate Li s un «■ >i fi • •»« vu ma—

< i ••
h r-
cru, 
dUî H 
;tic> i

poale laia i i tul iii(vr or li | iii- 
]ițv inlf’un timp l;>ar e s.url.

Prin a, e.ste inovat i b’a adus «» 
însemnai.t e.uiiomic de mac iac s 
mâna di lu.ru. iar lipm u nhiiriLir 
a f< »4 rezolvată tuci *’

N. Gârboveanu, cor- sp.

I

l | ■ <'d> ’.i " 1' ' a 
l. 11 np șl .11.ui;i d<-

r in la n.-nlir c a I iiirti-
Papuc Stan, maestru

<k prup din l iif.eiil. a

ma- 
lu— 

i*

li
i-

<1

nov;». o d.ină tiv panonu, cu
jjulo ’ .treia. clin f r ce <!«• c.i tir

J <lc mic iiKi cu o gro-
Kin> .ir r! mu l W mm. s<‘ pot
cont*. 1ițiuna Jiv.-lc piu ițe. Acum, un
muncilor |»a.e pansora iu li 1 P <1

i O-70G hu-iți in ilirp ev
■dui* wcllilil pro.edili de d la f cea

bucăți.
».zj a rtakz.area dl \ a ui

fiarnuiiwre. tov. Papii , S an, a rnaL
■ un încă dom di po/ll ve: li

nii Lru fiv-arca (tlulijci. iar al- 
io jKntru Ii -.area 1 ureh u ui de 
b kl. tu ajiifi» n a c |or di<po. lt;\ 

în s<rimj4. fre d sau alti 
;w«is .ia vu mișcare c i\u.ara.

La spălătoria de cărbuni din Lupeni s’a pornit 
lupta pentru recuperarea că- bunilor din șist

(Urinare din pag1, l-a)

de cauciuc, pentru trans, or'ul cărl u- 
ms'alitii ale 

sun n 
ruple,

Plin a 
cade i i. 

loc, muii- 
caziit îua-

ne'lli prin diver-e'e
.1 aloi i Ilenri’e a luaji 

schi ni ba le de peste. 15 ani, 
in mu te locuri potrivite, 
ceste rupturi, cărbunele 
depe banda. Doi loc în 
cilorii aruncă cărbune e 
goi pe bandă.

Dar și ace l inconvenient e ne

cale «te a fi înlăturat. Un stoc în
seninat «le bvn/i riiade i n{>>r ab 
din I 'nimica Sov.el 
spre I iijxmi.

lTin montarea maii 
ca va decurge ni.. I 
piodn Ji*. t a ea munci 
tilor.

Un techn’ciăn care-și în- 
țeltge menirea.

or 1 vii/i. niuu- 
inai I ine, iar 

ere e sim-

Muncitorii fcibt ricei „VISCOZÂ" 
Lupeni au obținut importante

succese in munca

al <<<»• 
o e rc-
| iras*- 

fcl « <> H
în;u rupa uur e di- 

jr.mq u o

Muncitorii labricei <] fire 
s'iiretice ,.Viscoza” din l.u 
I': - -m "I 'imit in limțpul 
o ii urmă, frumoase ‘.mceeSi 
în munca

l’e Inna
ramul di

re
. ti
rc

Octombrie, pro 
■'-oduclie la li 

t'o-ualc a lost d-fțiaș-l 
ia suta, l-ie iui(.rio:i 

ru i.S la suta, iar proi cn
ml de de.șc-uri a scăzut de 
l'i o la sută, la 7,8 la suta 
1)0 mblim.-it t.|te faptul că, 
pre deosei) re de lunile u ■ 

elite i ând nrOcentul dc dc. 
etiri era toarte ridicat, i-.t 

.iccnsta luna a scăzut cu i,? 
Li sută, sub < ota admisa, iar 
procentul dc fire inferioara 

scăzut cu 2 la suta.
li’ obținerea acestor rea- 

1 zări, --'au evidențiat dela

secii; filatura: ț,-. Z;iv«»i 
l' ilip. I ak.ics 1 aucisc. S l> 
meider Mtiria, ,.ț, . dela sP(-. 
'ia dej.înat: tov. Deineter 
V’ilina, i ti o depașir Ici..
inâ de cjo la sut.‘, Vil(.an [ 
na eu 75 la suta: |a sortare 
to\ l’atiait Elena i llor.at 
Margareta cari au ;(1tr<u ut 
norma < u 1*1 suta, Duda. 
j\|aria <ai p> ia suta, etc..

Tnv. So omon A-p d <* mae-lru 
pie■ arnf a dc cu/ uni d» Hi en 
L| șlie ca roșu! ocnii i.inuhii • 

de a u tiia nun a n umiloii or, do a 
îmbunat..ț i « ondiț i e de miirch -7i 
de a asigura bii ia Luncii marc 
securii a e t iiiMa'ati 'or.

In ace l sen , r' ne i«a’i/a 1 fu 
moașe. Pană nu dc mu I, un muu 
cilor în fiecare schimb dc 8 urc 
se «nuna nu nai cu nlro ul ni ulii 
lui apei din turnul s alator «*i. T n. 
So o.non a <on Iruit un 
electric
ma? inJ or 
pompeze apă. 
rezervoru’. etc. 
ție. h*e veononi-eș‘e mun
muncilori în fiecare z , ea 
cută acum dc un me anic 
arc U alte însărcinări.

Tot el a ină:it de', i u! 
eleclropomjjc cu 30l)0 ni. c. minui,

la

t1 n na 1/3’ur
care indică «h ar în a’a

timpul când trrbic* să s 
când r p<a pin.
Pr n a e.i tă iuMa’a- 

a a tei
I inJ fa* 

cart- mai

'i

La școala de ucenici din Călan 
pregătesc oameni de nădejde 

în câmpul muncii
Du osebita griji- ce o acordă ge- 

im rației tinere și în ger.e.al fii or d 
muncitori și țărani pentru a pitei 
teci din ei oameni de nădejde in 
câmpul muncii, se con reti/caza as- 
•z: tot mai mit t prin fapte
•denk

Pupili atingerea aiestul 
ctafr reforma învățămăntu ui 
g& fabrici uzine și mine 
ăiințal diferite șco;i f elini .e 
ucenici. medii și chiar superioare 
— o ganizate pe baze sân; .oase.

<i astfel de școa'ă funcționează 
și pe lângă uzina ,,Victor a” din Ca
te» Instalată în cea mai spațioasă 
wi higlen că clădire din Călan. Școala 
JO[»slește la paner sălile de

c nclu

'au

«cop. 
*111- 
în- 
dc

se

cursuri și meditate. dotate 
hnieiul corespu 2ător, având 
teci cu li. erai ură demo.ratică, nece
sară desvo larii infe'ec uale în spi
ritul luptei de clasă, și lucrări teh
nice pentru pregătirea ce;or 120 de 
ucenici.

La etaj se află căminul, cu dorml- 
Loare'c mari, luminoase și curate 
adăpostind pe cei (5 ucenici interni, 
sub îndrumarea pedagogi or pregă
tiți din punct de vedere practic și 
ideologic. Fiecare dorm lor fiind do
tat cu câte un aparat de radio, seara 
după munca unei zie întregi uce
nicii se strâng laolaltă și ascultă 
conferințe, concerte, etc.

GH. GOT TI
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Progrpmele de «reducție au fost simțitor mărite 
în industria extractivă a fi rului 

metalelor nefieroase și auro-argentiferă
______ (Urmare din pa?. I-a)_____

Ma de program, se urcă
b. o'- l.i sută.

Programul extracției de 
cupru a fost depășit 
4îu 41,1 la sută

J'rin redeschidere^ Ș> i’eP-i 
i«sVea mori I’ăița-Bihor. s’a 
n-în. eput exploatarea unui 
mw tal piațios: Risimitu1. Pro 
gramul de producție a lost 
și aici depășit < u 4 l;l su'a 
l.a Centrele Aur<> Arginti- 
r-e. produ.cți i de aur a ere 
s ut ci’ 18 Ia sută, cea de cu 
ț», a a realizat un -.-omorât 
■ '<ord, d( pa ii d - og?tenul 
•u 4 i, 1 la sută.

Un vast program de des
chideri de noui sine

Cantitativ se sit”?ază în 
frunte minele dela Valea Ro 
re, care au dat peste pro- 

mi 31,2 la sută, Pentru a-

sigurarea programului și mă 
tirea r ar Utățilo' de metale 
ce vor ti extrase în lunile vii 
toare. yfei’sterul Mme’or și 
Petroluiu-, i ntocmit un vast 
program de proi-MeclM-ii. 
deși hid|-ri și redeschideri d ■ 
noui mine. Pe baza c.-rc -tari 
lor of- cinate de ■ co o i '.m 
-tr:. A^tiel mina Bălan-f iu» 
a fost rede.si bisa după .•va 
cuarea apelor și s’au t:icut 
toate lucrat le necesare în 
\ eder-aî i perii e? p'oatăr i 
c; chiar în lima Xormbri
Rador

In < urând vor fi terminat, 
■de deschid?!'.? a 
noui de fier ru
și crom, care

unor ni nt' 
pru. ].irită 
nu numai c;1 vor mari ranti 
tatea <1< metale necesare ță 
rii, dar vor da industriei me 
tale noui, care până da cu
rând se importau.

admirând a tfe! bunul mers 
parat ci. chiar alune când 
Lriip<>n11‘.a r- e în rc; arați, 
uicnc-a a inodiu al în .- a 
dcn-alriai.-'e p
la e'.-i Iroino oai>1<‘ >ui| c- o de a- 
|.a, în. âl aide.ea hrr | r n | • .iir.a 
defi- luoa-a râu rea . o nț e-i< c.iin- 
pc.l inlaiurata.

In l/e ii‘ < rc rom- a -aree e -» ni 
in fim t vrie 1 <- e / I . i. e. a " d.n 
-p.-,,,alr>r ie re aideali in fie aie -a -

■ -n . I uc So o <,n p iri’.r o ru -
t: i < a ; - 

ou- < . 1- i’|. >ar e tr
■ ,i mă x .. ie i » V

irc / i .. i
m- ai dea li

1.1 ■ Jl . I UH Sou ■ «*n 
difi a c a in ia aț ui 
lăturat a.isi îu, 
‘lh.* i H a Ulii 
intieiupcrt.

Muncitorii t»i 
tivi din I ll|r iJ 
puia a uni de i 
lorii și 
< ari urii.
trei 1111.
fiu. ut tnuh 
eârhlilic p in 
inii ă 
mai marc.

A< uuj, lo inca munci uri or prv|io 
lotul pen-
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Se facem la timp ogoarele de toamnă
____ (Urmare din pag. l-a) 
lor ogorâte ;u u:n. Este In 
iu stabilit prin cxperiențc 
le ț.icut(. de teehnicienii a 
gricoli că recot i obținută 
de pe un teren ogorât în 
toamna estp super o irii ce'/i 
dc pc un teren nccgorâl.

F r n ogorâ re pă m â n t u 1 
își poate agonisi iu tinRp'.il 
iernii mari rt./erve de apă. 
care-i vor aj-.it i sa alimente 
Se cu umezeala necesară se 
murăturile ce se vor face ne 
acest teren. Aceast i rezer 
vă de apa ș-ste și mai pre. 
țioasă în terenurile s m re
giunile secetoase, l’e Ifmgi 
..ceasta, ogorul intors t iaiit 
na se frământă și fărănibea 
ză. deven nd mult mai priel 
nic culturilor. Bv.rueoi'e 
se bagă sub brazdă și prin 
putrezirea lor contribue ța 
îngrășarea terenului ogorât. 
Dacă mai adaiigarn ca prin 
ogorâre distrugem gâ .ad ii 
de câmp, care in timpul ier 
nii se hrănesc din eva dc 
stinată plantelor ce \ o p 
cultivate, vom \ t.dea și mai 
clar cât de necesar este o 
gorâtul de toamna și < ât. fo 
loase aduce facerea lui.

Țărănimea hunedorcanâ 
imediat după terminarea p’la 
nului de însătnânțari a pol
itii cu acelaș e'an la facerea 
ogoarelor de toamna. Până, 
în prezent din suprafața de. 
25.000 ha. cât prevede țila 
nul județului nostru, s au 
rc ilizat 4.785 ha.

Ca și ir» cadru! campaniei 
î-osămânțărilor. în acțiunea 
ogorâtului sarcii a ț rim i-fa
lii revine comisii o < o nu 
o ile i îre împreună cu -c i 
de tarlale sub m.lrum-irca 
directa, a organizații'o și 
membrilor d<. Partid, cu se i 
jmul efe t v a1 organelor d 
ministrative și t clinice r- 
bue să Iuțite din râsnuteri 
pentru realizarea suprafețe
lor prevăzute ogorâtului.

Din experiența cainipanii 
lor agrico'e desfășurate pâ
nă în prezent, știm că foștii

iii .- i < In - burii v< »r
curge Iu tel de fel de manevre n,âr 

șate < ti scopul ci,- ,t împie
deca și slhightri dcsfasina 
tea ogorâtului Saiariațti ;i 
gri< oii și tarar tir., a muu î 
luare sprijiniți dr organiza 
1 :ih (I 1 ’artid (> - țrebui s.t 
și inareasca \ iM.li
-di obc:is< a tai a , rulare ori

.< i r. arc < i sabot ;ij
<litșnia ami. ele ( lașa.

i .1 -.1 st

r< :t i U Uitelisil i. ;tl -.1 
i Ăl ulu . < it g.r r ti ii’e d< 

tid trebue să 
iii/ez-c intreieri intr,- , 
ițele ins - ' imit .uit r, 
o 1 ;ci < ;.-I.i 1 iui.iIu■ t-i:tl 
tel,- ș rererx ele d<‘ n 
d '| •< ii .11 ,iI' . p- -i tru ,i 
gnr.i'.t : <l;n tin.p oliți 
miel i r - < ill. ind- -In a

Telegrame externe
La Paris

Poliția criminalului Jules Moch 
a tras asupra unei coloane 

de manifestanți
Au fost arestați mai mulți cetățeni printre 

cam si doi deputați comuniști
PARIS 12 (Rador). - fu ziua 

dc li Nounl'ric au a\ul Icc la Pari 
mari ti ol ații jx’ii ru co. ne ir orare a ar* 
nuslițiu.ui din 1018.

Coloane de manifestau ți cu stea
guri cânluid Marsi ic. a și Interna
țional s’au îndrepta1 s; re Arcul du 
Trium! Cooane'e. formate din oșt 
combatanți, depuiați, luptători du 
iczislență <i foști przon'ert au

fost atacate de | o ițit, uic a .ras 
asupra nianifeslaiiți or și a lovit 
cu basioanc de cauciuc. Au fi»st 
HSlap luai mu ți nun fcs.anți | ri - 
Irc care af ă U de u a<ii co .u-

< lunile < P erre Villon. 1 Xn
cauza stării în care se af ă în ur a 

loviturilor pr in te P erre \ îl n a 
trebuit sa tiv transportat la <pitaL

n

întreaga populație vietnamîeză 
sprijină lupta împotriva 

ocupanților coloniști
SHANGHAI 12. (Rador) - După 

cum comunică radio Vietnam. țTe;..- 
dinlele republicii Vietnam 
Slii Alun, vorbind la 
de presa, a farul o dec arat e 
pre îinpru -iuiti’ de rezistentă 1 
de guvernul eț’-.iblkan. el a 
că cetățenii V e namit u din t

Ho 
o conferința 

a o>- 
lansat 

s; tis 
r. giu- 

ni'e o.tipale pro-, i oriu cumfără br- 
nuri de împrumut cu toatei 
cia lor.

Chiar și copi 1 tncear.ă să 
nomisească ceva bani pentru a 
para aceste bonuri.

<âră-

ecr-
CUIL-

I
I

Pieșe.liiile e ți.a exprimat c ni n- 
gerea '(.fii poporul Vi.lnamuluî va 
obține iarna aceasta o vic'ore 
inai slraiti ita decât cea din anul 
trecut.

SCÂNTEIA
Organ Central al P M.R.

tirul.il
lu.ru
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ForțeJe iubitoare de pace Uriașul nieetmg
sunt îndeajuns de puternice pentru 

rușinos manevrele ațâțătorilor ia un nou
unui e^ec 
răsbei

Un important articol din „Timpuri Noi“ pe marginea raportului 
prezentat de V. M Molotov cu ocazia celei de a 31-a 

aniversări a Marei Revoluții Socialiste

.ilarele c 
și fac

MOSCOVA, 12 (Rador). Zia- 
mi Timpuri Noui pubiiă un arti
col de fond în cate scrie prinț.e 
altele.

.Raportul ti u! de V M Mo o oi 
cu piiejul celei de a l-a enive as 
a Marei Revouții Soc a iste din O 
tombric trec- în iv.isă 
rea iză i ale so ia|s nuli i
o adân ă ana i -â liiiițiiică a site, 
ției internaț ona e.

Economia și cultura social stă i 
Uniunii Sov eliie fac noii și re e/i 
p.o^re e și den o rații e po u are aj 
intrat dea em nea pe ca ea tur 
lui economic rapid. Ce po ar ta 
țări'e api'a'.ise fata de a.e e ic.’, 
liză: i ale inun i pini 
five?

Cea mai bogata dintre 
te'e Unite ale 
mai că nu a 
îmbogății de 
ti a este într’o

cc S i a -
e nu nu

pe liontul pa nic. econo 1 i și cu’- 
lural este în acelaș timp avani 
garda forțe or pă 1 și deti.o.raț i în 
arena iiiternaționa’ă.

Lupla lio.ă âtă i consecventă a 
Un unii Sov e i e p.11 ru j a e demo
cratică grupează în j.nu’ ei i e toi> 
cei ce cred în democrație și ironic 
din toate țări c

Tolu i po i i a ex’crnă paji că a 
Un unii Sov elite î.ilâ.upina o rezis
tență încap ițâi aă din pireu du 
manilor păcii’L In cont nuare. auto
rul articolului ara ă ci nercip. c a— 
rea acorduri or îacli ia e de cat e 
cercuri;e conducătoare din S 
Unite i Ala ca 
Iul care explica

j:a> 
a ;V
ii ca
pace

Mișcarea democratică se intluește 
deasemenea în țări e capi ..Tisle 
Chiar i în acest bastion modern 
al capitaii mulai S a ele Un te

In ace aș timp !a^ă ul de i:oc atici 
devine din ce în ce mai puternic 
în frunte cu avantgarda sa, LLilv 
nea Soiietl ii con tusa de gțor o»ul 
Paitid Boî-evi și M ue.e Stal n.

i

sl tirtietii m (ihsiiv^c cu prilejul 
Zilei InUrruțiinale a Trier țiului

PRAOA 12 (Rado,) Cu pri 
Itjul Zilei hilci ii ițioiia ti ;t Tiiicre- 
lu’ui Ikiiio i i -i ii\ u h c la Pra/a 
tiu mau* ir.vcfHi'i al TiShtvIuîjjÎ a 
la tiirc au luat par <- nunieioji repre
zentanți shâiiii. 
jiulatul (irizjvr. 
nil Tincrelu u 
ral ca laoaiul 
devine din c»‘
nic in ciuda iiiitncv.c or ațâțălori’or 
la război, care înceirci >a s^arga 
unita ca Federației In crnaț ona c a 
riiificlu'i i l)cno raț. Nuniârul mea*.-

ui. (Ir- 
(J n I ti 
deda.

Luând ciivân 
l» c < din c;c

Cehoslovac a
I Inrrrlujlii dcniO'TJl

în *:<* mai puter

X

nanii 
>tudeu.

li. 
d C- 
a. ic i

| ioane
I iuv!<*lul dm mirca a îuiih e

in I ii u it a o Tel ă a e â a uf tjLu- 
i jIoj al p-icii și «*cnr f i o •»>- 
re.or.

u mai luai i*u\ ân ul epo- 
,ti Uniunii fntcrnațioiia e a
ți’or -,i ai I ne c u ui ‘lin d e

La bfâ.șilu mec in<u ui -da 
lat un mesagiu dc a;ui i < de 
Momliu c, a TinerlucJ l.cmo rat, 
cerând tinere u Li dm în rea; a luir<- 
■ă «• p i inc i u kia <- mjoa.ee I |jn ■ 
dieapta, (< il ru j ace, >11 crtrție . 
liberata c a po raicur u'ftju a -'e 
iiiipci ia.i^l.

A meri ii ca
sufe i . dar chiar < 'a'
pe urma
tea na

unei c- i-e econo n
Cea mal nia e 

Iria'â din această 
nici măcar la 
Imnul atins în li n- ul ăzbo u'u .

Țări.e din Europa Occidentala, 
care au suferi piederi iicaleulabil 
mai rr.i i de pe urma lădouui d -- 
câl Uniun.a Sovietică și ccleiul e 
state din Europa Ră tri ean i. pre
zinți specla-.o u t:e e ic t l de- 
compunerii economic’, al unei ne-

a masse-
stihminalc

80

razboiu u , 
pe .mileniu a 

c * a,;ro3 ale . 
l.rodu.ți iibJtis- 
țara nu ajunz© 
la sula din \ o-

eb'
Britan e este fap- 
d.'te nu poale ii 

spre î ide.)’,in r a 
de r.r eie pentru 

rea 
si

e e [e r re > i ‘ 
cu Germania

al o e ză o ic?
ve-

La ordinul stăpâni or din Wall Street

Guvernele doiarizate
din Europa Occidentala își intensifică 

legăturile economice cu Spania 
lui Franco

Stare de
Shanghai

asediu la 
și Nai king

mai înlâ ni <• p: u criză;i 
lor și al industrie 
..panul Marshall”

Singurui indc al 
pita iste care ara ă 
contenită este ace a 
inonop.o uri’or hră rețe, r alizat * «e 
seama foa ie'ei i ără ie pola
rului.

In a.e.->t iimp, Uniunea Sovic c a, 
coficenlrâiidu-și e.orturi.e crea.oare

de

e onoii ci 
o crește e
al bere ici l r

ca-
i e-

făcui niciun 
une' sarcini 
stabi lita pă 
IratatuTii dc 
cu Japonia.

AcCbLe cci lui i
propunere a L’niurii Sov eti e în 
derea îmbunătății ii situali i in'er- 
naț ona.e» oin acei a â ărl o li 
războiu. reducerea armamente o 
inlerzi-crca armei a om ce.

Ei 1.u r a ă ci a e la for
marea aloi fc u de bloc ri i ai a ite 
agresive. Dar forțe c iubi oa e da 
pace sunt înJea uns de pu emice pen
tru a sor i unui e e; rușinos Tane- 

nou rjz-vre’r ațâțătorilor la un 
boiu.

Mersu îi-a n e al i t r e 
fi op ii. Ma e.i Reiouțe 
din Octombrie dui ța a 
marcat începutul 
lui capitalist.

Dea sfâișitul 
iazboiu mondial
spărtura în a.e t sis e.11, provocata 
de popoa ce d n Eu opa Centrală 
și sud-esti ă, care au in» a nat re/u- 
b;ici po; u a c de.ncerate.

nu î'joa e 
So. ahstă 

noa di ă 
prăbușirii s - e

a
,u-

• «•i.l de al doilea 
s'a prod-is o nouă

Coufoim ut'.o date ofi 
claie, Cela o. u / re i 1 
zat în < ur- . 1 ..i (. toinbi ie 
u»j excedent al balanței < o- 
merțulu exterior ele p iste 
i,f miliarde oro.u e c-h ■ 
Importul-le au itiris 2.423 
miliarde l oroim , t 1 timp 
ce xportur le sau r riic 1' la 
3.529 miliarde coto m

«

PARIS. i_ R. ior . 
tre ..Coli oinia Tpxaș 
Comoani’ și guvernul 
nioi s’" î'v'll'. i t un

i
' 11

)ii 
vi
ei

i

I

1 ()N I) R i 2 R idor 

L;i ct.-rcitst guvemutui St.i 

t-’lor lin te si a Wa'd t eet u 
Lui, guverriLe mariUiaii tu- 

ale I uropc' < h cillei lui ișl 

ntcnsilii i legăturii’ . >>.o 

m.c<‘ cu Spania iui •tanco 

Recei i a inap.u u ia I o i 

dra delegația - omir, ială lui 

om.că care a st' diat î npr..u 
îcprezeutanții gu e’.

a a-
e>.iiiu;erii r 'ții 
nae lintre Spania 
Britani.■. Iert au 

i Br-ma ț it.it cel.■ 
vederea incit ieri unui 

i a- o I ( orii. r al î 11r Ei

\ <•' .a șt Op mă. du >pr>- ai c 
; ■■ al rina în (;ri urile seim
ul iciak i ii \ a stabili s. mm 
buri economice | o ite în 
tre i< le două țări.

Se a u ța rj«l 
eJ u a în rat In ?y- 
de a in ul ii

uc J -i -p c Vinci i în rejj ili'R* Nju- 
king ’.i Shan bai

Compania Icc/ralia hriano 
,cab uri * i lee;ra.ie îâ a î r’’ <?''•* 

asigira ’c r- turic eu adunsli^țr» 
podci chineze din Nank ng; i 
Slianghai anunț i ca co urnii ați x 
teep.r fce ca p;ovinci e <h ne e ■ 4ji 
Nord au io t MHpcnda c.

MANKlN<>
i -i st a: ea de a 
goale în c,.âllJ

na cil

i ului ; [) uiiul la ftj irlri 
dai Miile 
lor ecouo

Autor, tați'e .guvernului 
Haita au arestat plnâ acum 
: nroxanath 25.000 simpi’i 
zaiiț; ai Partidului Comunist 
i iitlonezian.

«

• O. îoo docheri din por 
tarile Filadelfia și Wil1. ng 
" i au de.-larat grevă, dat 
t'ind că nu li s’a satisfă: t’.' 
cererea de mărire a c, Jarii 
'■or.

La Budapesta va a\(.i îo 
la 16 Noembrie sesiunea (o 
miletului Executiv a Uniunii 
Internaționale a ,-iari-tior. 
Comitetul va <tudia prO'DU 
cerea ziariștiloi soi i tic; pen 
trii organizarea unei lupte 
mai active împ -triva p’.opu 

gandei de făzbciu și proounr* 
rea Uniunii Ziariștilor din 
Ceho-o acia litru , , it 
tarea minerilor frate ea.

* Numărul docher or 
grev i p ■ coasta de r-cariio

pei.tru con- ti llcți 1 Ui.ci mari Poliția d r orașul Yig’.iza- este în creștere ci râ duse
rafb'.t’-ii i - Sp i la .-me Siciiia a ..tac,:t un rup ce azi la 22.000. j’e coasta
SOC i t .1 ..(•< Cel'- 1: tr ur miaic toii agrico 1 car'- a Atlanti ului ptincipale'e por
ma s : de '1 ;. i 2 4 <..1 sil.: da ■t pt->u îr< la,a prcle tren re- tur sunt încă în star? de

capitV, Se Ci’f de cA în zuhatu’ înt r der i dinim re inactivitate în urma protes
scurt timp marii capitaliști p ut. utul lor s' ndi-al ți tului membrilor sindic itc’or
din Sf iteh. C te vor 0 mo [.m mitul orașului. în pri. ip docherilor afiliați la . E. L.
la 1 cgmi . >r.'> L.i . * • • 1 s. ‘ ța i-'jvendicăriior, 0. Mai împotriva contractu ui p ovt-

•’u vi ie. .pa ’i-i multe persuaue au fo->t ră zoriu semnat de co ducă 0 ii
franclr.stă. U U?- sindicatului lor

I
1

Tip. „Progresul"

China toi Ciang Kai Shek 
continuă să ceară dolari 

din State’e Unite
NEWYoRK. 12 Rador). 

Dup! cum anunță ziarul 
Ni-w ș/ork Hera’d Tribun - 
('om u tul Natioivtl d Se 
. :t.ite ai Statelor țji li a 
reluat . e.rcet. rca i)|-oblt*n i 
ajiitnrii'u' .-ijnerit an d tinat 

trimis i- i omanChu ei și a 
dări secrpte lut Trum n

SuIjI viind faptul
-climat, '\reri din p rt< a CI:1 
net pentru șase șute .nil’oa

că s‘;il

r.c- d dolari pentru ■ .m 
sute m.lioai'.c do ari și -«;i- 
c u tre sui - imlioan. o a î 
în cadrul ajutorului militar 
dii'. pariea Stati-îor I ,o<. 
\c" Y<>rk îl. rald l'ribiou 
•,cr’c ca pui taiorul dc cllv 
al ambasadei chineze dm 
Washington a o.dirmai fa
ptul că Clina a < eri’t ’ 
din Statele l uite-

Truman nu poate opri inflația 
atâta timp cât St.-Unite continua 
să mențină alocațiile militare ridicate

NEW-VORK, 12 -Jti
’ ”1 New, ’ or|- !■ 

.. r ;• ■ 1 tojte 'iiotă’-iril 
caic .Ti'ieaz 1 să Ic . t 
mai 1 în ■ he-, iuni’c <.!■■

.1 1 rc;-;xă. <|,?i>ind <lc
i! i’ ă Trum.m va 

tona pregătirile pentru ră - 
boii! cm va depline o ite 
eforturile p litru meuțiai-r-:t 
păcii.

Sub! uiincl < ă in timpii’ 
campaniei electorale. Tru - 
inan a proni s <ă stăvilească 
creșterea prețurilor, ziarul

yi

■HO

< <>îl

^cr <-* ca
; le’

ii U <C 'II’I obț
rem tit" ic, ,v

pr t • r..ni'

Deva

• toc
1 t rtor m

ta'.’, i 
lit.-ire la -2 ni 
pentru viitorul

Ziarul
nu > v.i
Lli> : c

>:a i rm mm 
mo iii a o 
d : 'ă nu /a.

- o opoziția gaver 
cpe nl conduc-rea.

puie i 
• n»:î

OCiul 1

n'.ilu . in 
departamentului de Stat

■ \

mjoa.ee

