
Sâ cunoaștem și să îndeplinim 
toate criteriile ce stau la baza 

întrecerilor socialiste între 
exploatările carbonifere
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ia sulă, a loLi . 
Ulobal ico la siit ■

„Mini zăitd ti - 
vuHaiele obținui' 
rări ‘i> între, iii. 
acum, tvtkdii < a o ; ai t< din 
. uti lii1., ce au stai ia ba/.a 
iislrccert or mi att lost nule 
p’nule ti, toile exph itarlh:

Rcioifm' "im uLimâiitului 
preconizată de P. M R. și 
pusă în aplicare de guvernul
Republicii Populare Române
orevede înființarea de licee
serale mixte cu durata de
4 am în care oameni din 
câmpul munci, ce nu au pu 
tut să-și termine studiițe da 
torită vitregiei t vremunțof 
trecute vor putea să-și corn- 
p'ecteze stud: le

l n astfel de liceu a luat 
ființă și în Valea Jiului la 
PetroȘc-m,

Liceul seral va avea cla 
ade. V[]l — Xl, inclusiv, cu 
programul analitic a liceelor

mare aport în cercetarea și 
studierea bogatului subsol al 
l’niunii Sovietice-

Institutul de mine a lot 
mat o pleiadă de savanți 
de seamă cunoscuți în rn. 
mea întreagă, cari au de 
vansat mult știința occklenta 
lă prin descoperirile lor.

Pr.ntre aceștia, academi
cianul A. Karpinski, fordato 
loxui școalei ruse de geolc 
gie, academicianul E. Feo 
dor, Fondatorul ,cristalogra 

fiei N. Kurnakov cere a 
creat analiza lizico-chimica 
modernă, academicienii 'V

Astfel t.Oit umili dl ; xp)o 
s.vc a res< ut îir lo. sa zca. 
da la l.ui>eni, 1'etnia șl

l.onca. Kedu<etei 
inulp;i j»l< cxplomi, 
d u punctele intri < e. 
zuilă doua 1 uitai imj> 
In primul pâini d 1. •.
P"
zi

< onsu 
unui

' P* 1'-
>rtant''- 
11 ceh

c Oi omis«-șle in neutre 
2 cartușe exp osive, la 

350 echipe in d« < ursțdei o 1>_; 
txî s’ai putea realiza o e 01,0 
mie de apioipc 200 kg. ex
ploziv, ceeace înseamnă e 
economie importantă.

Pe lângă pceasta, intre 
bumtarea mai redusa a ex
plozivilor reduce procentul 

le cărbune pulve. z.at, a 
cam; comercializare nccesi 
ta brichetare, etc. e aci n 
dică_cu peste U o-ttă,
prețul de <Osl fața d căr 
bunele bulgar, care pr -zinta 
o cablate mai buna

h» afară de exploatările A- 
«inoasa și petnla nu s 1 îe<> 
șit să se obțină reducerea
< onsumului de energie c - 
lectrică, reducerea coasa.nu 
lui de energie electrica în
seamnă ecoaomie dc compu 
stibil necesar pio lucției ener 
getice, economie la uzura u- 
tilajulm, etc..

Asta nu înseamnă sâ 
mat utilizăm crațerele, 
curilc oscilante și alte 
laje în mina. E necesar ca,
< rațerul pus in funcțiune să 
transporte cărbune din plin 
in loc să meargă in gol DPa 
semenea aerul (Omprimtt, 
care pune în funcțiune o se 
rie de mașini și utilaje în 
mină, e produs tot cu enei 
gie electrică, iar dacă intre 
bu.nțăm aerul « omprimat cu 

-1

Jubileul institutului de mine din Leninsrad 
cea mai veche școală tehnică superioară din U.R.S.S.
S’au împlinit recent 175 de 

ani dela înființarea celei mai 
vechi școli technice supe - 
r.oare din Uniunea Sovie
tică: Institutul de mine din 
Leningrad.

Acest jubileu este o mare 
sărbătoare a științei sovie-

► tice.
Institutul de mine E« 

ningrad a pregătit mai hiult 
de 9000 de ingineri ca’.iri 
câți din care doaă treimi în 
timpul 1’uterii So ietice.

Profesorii și studenții ace
stui Institut au adus un

iața <L- luna S<p 
<11 14,2 la suta ia

, u 28 la sută 1 upeiii 
o >ea cu 1,8 la sula, 
i.cmotivata d, la Iu

chibzuință, facem onomi.- 
de energie electrică

I’n punct de mar,, mmo 
tanța t sie reducerea p o .11 
tulul de lipsuri iTeruo'ivatc- 
ili ki hun», in țx-r.oid 1 de 
iillrci t.re cc s’a închei it la ’ 
Noeml rie, cu excepția e> 
plo.ităr l<>r din Anmo.i 1 -- 
undi profcntlîl de nbseilțe 
tH-motn ale a fost redus cti 
1- la suia, - absențele
<rescut 
tembrii 
l'ctril.c 
iar la 1

Lipsa
( ru, est(. < ea mai gio-olană, 
mai indigivintă formă tic m 
disciplina în munca

In t'bip ce marea maiori 
late .1 muncitorilor depim e- 
fortur; tot mai ma>i iienlnu 

1 pio luce inai mult, mai hi 
ne, 1 ontril uind astfel din 
p’ii, I 1 făurirea Unei vieți nu1 
bune |»eiitru cei ce mun
cesc. u serie de muncitori, 
lipsi,td ncmotivat dela lu
cru d< organizează e< hip.d . 
de munca, stanjeU.nd pio 
ducția, împiedicând munci 
torii conștierji să-
și deslațoare mum a în < o.<- 
dițiutii optime.

E necesar, ca fiecare mun-. 
citori cate se obișnuește să tips 
seasră >y mo'ivat dela lu< rW 
să-și facă un pio'Cs de con

I. BRANEA

s’a rctii.il -.1 ■'C o. Una 
Jiumuate.

Programu de circulație 
a fost în leplinit cu 100 
la sută

LX\i p.rsona uf -4c n.i.c.ue al sta
ției l’clroțem c ’l.ai mic cleclt cel 
uoruiai i.u 37 l’rlU Jllidlll
zarea dc întreceri socia iste între 
turc .(schimburi de eâ e 12 orc), j ro- 
^ramul de circulației s'abdit de Di
rectiv a fost rea i/at în în.revin.<

__ ____ .--------- --- -

înființarea unui liceu mixt 
Petroșeni

metili d /.i I .r .1 pi. tru i-x t 
mcnUi tă adm U.-re e t. toa
te redusă, variind între too 
Iei 300 t i, dupt salarul p- 
caiv-l are < ani-iLkilul. _i;t'' 
taxa de frrevență anuală <•- 
ste de cel mult jurnatatei 
salariului de Pe o lumi Cu 
toate acestea se pol acorda 
și scutiri de laxe-

Examenele de admitere ca 
re \or avea loc 
22 Noembrie a. 
ține în o. aiul 
meiitarc Nr. 1 
de fete . unde se t or ține 
cursurile liceului seral mixt.

La aceste cursuri pot par 
(Continuare in pag. Ilf-a)

(Caatiatixre ita pag. IlI-a)
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22,381 îa ulei
6,56°|o la combustibil

IL

Importante economii de mate 
riale obținute de ceferiștii 

din Valea-Jirlui

c

Ca >i nnitiiiit»'mi r«i miiu a niiui- 
cilorit utiiiriți.oi Viaj J u-
lui, prtnlr’u mă. buna ui -anizarv 
a murit ii |iviilrti i.i’ra •> de
pășirea pro;;rum«. nr Le j o u țic 
au organiza! în ie >1 o< a i e ( e 
uiiiLațl, în cadru’ '.dr.ua, <u tac 
jipsuiik dc înalt riale brațe dc 
munca, s’a renul <1 o. Una s.c- 
cese

în ziua de
c., se vor 

școalei ele.
a ost liceul

Obracev. D. Nalivkin și al 
ții-

Pentru mgr te excepț o ia 
le și pentru înzestrarea indu 
striei miniere cu cadre 
super oare calificare, Insti
tutul de M ne din Leningrad 
a fost decorat ]a 1944 cu Or 
d «ui Lenin. >

^țuzeul Institutului care 
posedă colecții unice de mi 
nerale și foaie a fost re
deschis. Biblioteca Institut» 
lui numără 400.000 de vo
lume

La acest Institut învață în 
prezen* 2700 de studenți. 

depășind numărul dr trenuri jiu'ju
rnale cn frână autonia 1 cu 4 a ut» 
$i n-a î/ându-st astfel o impurtauti 
'•cuuouiic de brațe de munca G 
țoale acestea loh.ul minatc'ur i 
târzia.c din cauza mișcă ii. au cite
țul in luna Octombrie fată de lina 
Septembrie 
cure

I

de 
au 
de

depoului
Pelroșeni 
economie 
combustibil și

iu 200 la sjtâ lipsi 
c necesar tî fit în(Zturat:i.

Muncitorii 
locomo ive 
regizat o 
6 59% la
22 98% la ulei

•VlWKilor.ii <k[.ou w X-kJi-. iu 
^ctii au rea i/at iii între J ne i io- 
grannil dc spâ'are <1 re, arare u 
loconioUve'ur. Programei du trans
porturi a fost de alt cu 5 la ui 
rca.izându- e to.oda.u o e.ouuni* 
de 6,56 la sută. combustibil iar 
la u'ci de 22,38 iu snLL

< e com- 
, euli ■ 

i Câ-
Â
♦ u

to.oda.a 
•UlA.

u'cj de 22,38 i.i
Cea 111..I mare e.onomie 

bUilibil 20 la sută a fost 
zată de tov. P.eju Teofil u 
lunar Alexandru metaniei.

In atelierul depoului, s’au 
dențial echipe e to. . Mii eț Nicolae, 

A Petrus. co es_.

(Continuare ui pag. Iii-a) 1

Printr’o nouă irganizare Banca
Națională a României a devenit

Banca Republicii Populare Române
Banca de Stat

Noua conducer a institutului nostru de emisiune
Printrun decret al Prezi

diului Marei Adunări Națio 
nale. Banca Națională a Ro 
mân ei se transformă în ban 
ca Republicii 1 opulaie Rj 
mâne. Banca de Stat-jpresciir 
tat Bancastat). Pătrimo țiul 
Băncii Naț o.iale a Roinâ 
nici trece asupra băncii R. 
P. R.. Banca de Stat.

Banca este condusă de un 
președinte, care este mini 
stru adjunct la Ministerul Fi 
nanțelor. In îndcpli?iirea a 
tr'.buțiuni or sale, președin
tele este ajutat de un vice 
președ nte și de un «.oui 
tet compus du 5 membri.

Pr ntr'un alt decret prezi 
dențial a fost numită noua 
conducere a Băncii:

Iov. Aurel Vijoli a fost 
numit președinte al Băncii 
R. P. R„ Banca de Stat, de 
venind în această calitate mi 
nistru adjunct la Ministerul 
Finanțelor. Au fost numi.i

Pelerinajul delaDoftana 
cu pri'ejjl comemorării 
luptătorilor asasinați 

sub zidurile acestei 
temnițe de regimurile 

burghezo moșierești
N jțiojJă j a f -Uf
Inhrnafi Puij.i Anii-

Hr^aiib.ai 14
j. c. un r'inaj fc» hj-

1 ‘ ih r jb j
Ix-ținuU ți
fasci-b. a
Novmbri t
chisea t .ia Dofl^na <u prt <u! 
morarii luptătorilor ciasvj ra i 
hiaie .fs.u-jnați dr rv/iniurj.c bur-
ghv/O-JîiOslL-l t- ti în 4 ie nițu.

An | artid 1 a: membrii Pr</jdiutd
Mai< i Adunări Națiomi c In frunte cu
proî. Dr. ('. 1. Parh<..’U» membrii i^u-
vurnului iu fiunle cu d. Dr. P< 'ru
Gn-za in-r. Ini CC al P.M R. Ui
frunic ci tr- ih < iLcorghiti-t 4*1
D .1 • 1*mMi Va», p Lu <t,

( Jt <n UCÎ t U !1 /tar HiidCcranu, Insîf
(.li u s< i ti A v udul io
r'1 * . Knit iradr . nhn» .-4 ru!

țCou Linaâ « in (Mg. 1)

uca^< nirne.i St o Mu. 1< a, 
io funcțiunea dc viceprcșe 
dinte. Ghcorghe MaziesiU. 
Consl. Alcxandriu. Victor 
Mo.fei. Gheorghe N. Rădu 
lescu Bt l]a C$akan\ mem
brii în i o mtetul băncii R. 
P R. Baiua de Stat.

Noui școli profe
sionale înființate 
în Jud. Hunedoara

In afară de școl ie profe
sionale anunțate, .interior. 
Ministerul Muncii și Prevede 
iilor Sociale a dispus infim 
țarea de școli profesionale 
în următoarele centre d n m 
dețul nostru1: Brad; școală 
piofesonală B. română; Lu 
pene Sio.ilă, profesionali B. 
lO.nână: Petroșeni, școala 
profesională B. română și 
Deva: ș oa ă pro.esicnaLi B. 
maghiară. < v:

rctii.il
dr.ua


i. onraiHJjowiau
Postul de prim ajutor al minei Petrila 

model pe Valea-Jiului

Divizia Națională .

O etapă
I.C.O., CFR. T„

Etapti X-a .1 Divi/ici Na 
tio tale A, disputata. |).umi 
»*!<-' in țai s’a 
surprize care au 
ric de moliricări 
U »n clasament, 
mai

CU
CFR. Cluj învinse

Meta o lumi
o.

fiu ut'eșli: 
l’etio.irl 2

iold.it c1- 
adus o ■ ' 
aprecia l>' 
p rmițvnd 

mai multor echipe <x>dav 
s.:' si. ridice simțitor.

' .%■ >- i l r.'s'mt li
ren m eat în ac.e'i ’t < cti]) i e 
ste faptul ă pr mele trei 
cât -,i ultimile 2 e chipe și- 
au uastrat 'o ur le în c[a 
sament prin înfrângerile 1 
ferite

In Cap tala cele doua par 
tide - d, rby dispulitt 
dintre C. F. R.. B. I C 
O. Jead?rul clasamentului 
șt Din.ano 1 fT, A. (Cam

pioana naționa ă) s’au terminat prin 
surprindere <-u victo ii 1 ga 
zde’or rare într'o formă <- 
xceletită și printr o voinț 1 
dârză de a câșt ga au rcu 
șir îoti adevăr să<i adio k 
viei o iile of crinl în a^elaș 
timodoui so tic l fr moa 
se și p is onante umiărite dc 
peste tî.ooo sixșcțjto .

I.a Timișoara, fostu1 lea 
dur, L. F. R, 'T. a suferii 
o nouă înfrângere, cu ade
vărat surpriză, redând p 
terțe. p'O r u lui C.,S. C. Ar 
mata, care în urma eșecului 
suferii Duminica treCLită la 
București, paie a se fi recu
les la ceeace C. F. R -jștii 
nu se așteptau Deasemen! 
Vnivcrsitatea a 'o;t in\iică 
pe teren p onriu de Politii 
chn ca care a reușit o figu 
ră frurno tsa <li=p mând în 
deplasare de o echipa rc- 
dtftab lă de talia lui ..U” <~a 
re d o nor a cedat locul din 
clasament.

Jiul, conform trad'ției a 
dispus pe teren promiu de 
C. F. R. Cluj la un s or 
categor'c. S'or la car> cehi 
pa mineri’or din Valea Jiu 
lui e într'o simț'toar? reve 
nire și va reuși să termine o 
norab 1, campionatul în ac
tualul sezon. Deținătoarea 
Lanternei, Zorile Roșii a ce 
cedat ș' de data această pe 
tercn p’Ojr u RATA - ei 
după o luptă înverșunată, 
mcr.ținându-și astfel lo u] 
în clasament.

Iată rezu latele tecb.nice 
frireg stratp;

București: C. F. R. B. — 
I. C. O. 2 — 1.

București: Dinamo—ITA 
2-0.

Tjmișo ra: C. S C. 
A. — C. F. R. T — 1.

C'uj: I oliteeh. — Ui,i 
sitatea 2 — o.

Pet o;.jni: Jiul — C..F. 
Cluj. 4 — 1.

Med aș: R A.T.A. — 
rile Fo ii 3 — 2

Sâmbătă 13 X1

Clasamentul Diviziei Naționale
XA în irma etipai a

2 31 :
3 23:
4 20;
4 50;
3 18
4 20 :

I C. O 10
C.F R.T 10 
C.FR Cluj 10 
CFRB. 10 
R.A.T.A. Iu 
Plllterh. 10 
□Ira-no 10 
Jiul 10
„U“ 10
II A. 10
C.SCA. 10 
Met Ch'mic 10 
Peirolnl 10 
Vitrom tan 10

6
6
6
6
5
5
4
3
4
2
2
3
2
1

9

1
1 

O
Z
1
3
4
2
5
4
1
2
2

3
4
3
4
6
6
7

18
12
,9

a.

1'jrijd |.t! tare ic.inu

>oaria prii ru s >i ij ta 
hipu' muncii, [c lînră 

ca condiții 01 dc lucru și 
diepln ui la 
dc pi ude și 
lor nicdi a’e 
zinc d>n V 
dc orfani zarea po.luui dc prLn 
iutor a ât dc imp irlantc în cxn of
tările carbonifere.

Inaînle vren e în in erioiul e .ploa- 
lării nu exis a ni î un ser 1 iu me
dica', iar poîlu’ dc r-rim aiuior se 
rezuma la câ’e a sticluțe U an a- 
menle af a e în r'un dua> oarei» e 
In cau’ acciden'c or u oare u nai 
grave priinu’ ajulor dat a cîd n atu 
lui nu puica fo o^i mul a âl d n Ji - 
sa medicamente or cari trei uiau a 
picate cal și m i aes d n uza 
lipsei unui pcr.unaJ calijcal în a- 
cc t »ens.

Astăzi însă iu incin a ticcirei cx 
p.oală. i și uzina afla in scr»i 
ciu med.ca dolat cu toate mcJico- 
nicnlec ne eae iar în timpul pri
inu ui schimb, med.cui stă la d.s. o- 
zitia munci lori.or dând toa e con- 
su lățire și innridrile caii nu ue- 

dCQinll L».4*

<lc a taxi 
c 1 Ol' 1 11 
iinlmu iLa

a i 'Ur.ii<'4
conced u < e o liniă, 
d n î d j ț.i'ea sic i 
în iii eriornl ie 1 ci 

1 1 a J u'ui |> c um

se 
>i 
u-

u.

la buna dotare a acestui serviciu 
precum și doctorii ui Petreanu care 
a organizat poJul de prin» aju or 
--.•.parat la seci. IV în coiidițiuni a- 
seinănâtoare este de menționai.

trebui; aminti 3 însă și lipsa care 
se resimte în ceia ce pii.ește Iran, 
spoitul acclden afilor și lio.na.ib r 
in afară dc uzină, când salva ea so
sește cu întâ ziere. Azeis a a.ât d n 
cauza de'e ț i.nii <lc funcționa c cit 
și din cau'ă că a c aș alva c este 
nusl și la dispoziția bolna.ijor din

co'oiiiile muncitorești. A cea s â U n* 
se inlâ mș'e și Ia res'ul u/jncl<M. 
Uu vel)icol de salvare separat ane 
fie |i<.Tuian nt !a 
ar ii deJ nev*sar.

Con->Uu |ta unei
Iru m unei lorii < an
se ridica în prrzrnt
NOlEMVRjE" 
exp'oalam un joc
□ (vâslii privința.

VASfLF

dispoziția u/in*-t

Lai 
ies

f\'.

moderne |» Al
din n ină, c 

la .MINA 7 
la a a i fur»

de frunte m

MUREȘEAN 
cort sp.I

apărute cu prilejul
Săptămân i p ieteniei Româno Sovietica

în Editura Partidului Muncitoresc Român

Electrica—UNS. Cugir
3-0

Dum nică 14 .Noembrie a 
avut lo ■ pe aromi sportiva 
d n Cugir match-ul de cam 
1 .onat dintre Electrica Ti 
mișo.ira și țT. M S. Cu 
gir, contând p nlru dtvi - 
zia națio.>al C.

Electrica, prima clasata îlT 
xerir a arăcat că î;i meri
ta cu pr sosință locul Ce-i 
dețne- ^u o echipă tcchni ă 
ale cărei co imartimente 
>u»ii;l o îcază , cepțional a 
■--•uș.t sa marcheze de 3 o ’

Cup.irul a 1 iptit cu.mult o.- 
’arr DUnând în per col de ne 
numărate ori poarta oaspe 
tilor.

Arh trul jocului d Co’d 1 
fPetio-,.nil inexistent fără 
autoritate, fără a cunoaște r, 
gulamentul .și în special r<; 
gulile fault ului. Jq;u1 risca 
să degencrezeze dacă jucăto 
r'i Cugirului nu ar fi arătat 
sDO.tivitate bine înțeleasă 
decar., se bucură în p e.<ent.

I

de priin 4,1110.. 
dc :alvaie. iu- 
'la bane condi.

ceia c pri\«.te

cesilă uu traianient 
lîcesc.

Deasenu ni po tu: 
su | nul de echipe e 
stiuite, funct.onea.ă 
t iunl.

Lo.ul de frunte în 
funcț ona ea a ace ,lor ier icii îl o- 
cupa M.na i’elrilJ^ 
prun ajutor a fost 
Va ca I ului.

O sa ă sp. tioa.ă 
cesar odihnei con 
,'așleplare a serviciu ui. 
tab ouri ins ruc i e iiilățiș nd gre e- 
|île ce se eonii în ti i.pul lucr.i<ui 
.provocând accidente, ornea. ă pere,ii 
în3pe ii. Bro'uii du inslrucțiui i pen» 
Iru prevenirea a.cdeneor și .egu- 
lamente de sl ,u aanță n.inieră stau 
la di po ii a 1 .un i o i or, cari .i e c 
în ti ,.pu vizitei.

Serviciu p 1-ona ului medical, me- 
dicamin.ee a e si cur..tenia 
sa onu. medaal dea.e neni -a 
aștep ări.e,

Conoiuuți.i resoonsebuului
poua. al M nei Pelrila Co.ma Alex.

u că. ui l> ‘•'t de 
da. ca modei dc

cu mo i ieri_l ne- 
t.lue a o ul de 

Nenum ira.c

din
is. a.;

i

i

I

scurt de Istorie a partidului Comu- 
(b) al Uniunii Sovietice (ediția III a) 
râiboiului civi1 voi, I< (ed II a) 
ani de existenta a puterii Sovietice

□asprea interzicerea armei 
reducere» imrmlrilor

arma retcțiuoil

V. I. Lenin : M»terl»II»m »i Empirio'-rltMsin 
I V Stalin: Prob'emele l•nIni•'n<>la' (»d II •) 
Cursul 

niat 
Istoria 
30 de

(aibur).
A I. Vășinski: 

atomice *1
|. Franțev : N.țlo ul'smul. 

fmnerl» is'e
Zina B â'icu : Critic» și autocritica (Colecjla 

»»ntru școlile de partid)
B. Ziharescu i I iv*<*<ura Iul M»rx Erg»ls 

desora cla*>* si lupt» de clisă (Colecția 
pmtru școhle de par'id)

Caiet da SJutiiu individual al Cu »u ui Scurt
de Istoria a P. C (b) al U R S.S.

Editura ,,Cartea Rusâ“
„Privind harta U. R. S. S.

N. N. MIHAILOV:
b>. H. M hai'ov, 1 tu em a) 

Prem ului Stal o, arată în 
lucrarea sa „Priv.nd harta

mar ic î. oii i 
de treize •
- 1947). iu

Li. R. S. Ș ■, 
r.e trecui? 1 mp 
rit: am UQi?
ăifăriș.-ireu f 'ni’J >ii So.ieU- 
r-Xi.

Comparând harta înațvoia 
tei Rusii țariste, cu h.irt'. 
puternicului Stat o i list 
dn prezent, se j ot c< nsta k 
pta ort i'e gr indmaso ale 
transtormăr .0 irealitate .o» 
form p o >cte':or l.ii Le, i i 
ale lu Stal 11

N.ija geografie a iedu | 
strici socialiste, dfc o stres 
»ă superioritatea ,<~atî oi 
eă a plan ficării soLi d st(- 
asunra s'stemuliu c'ipt l'șt 

Cartea lui M'ha:lO' înfă 
treaza sugestiv graSii a c 
lectrificare a LL R. S. S-. 
sch mbăril'd petrerute îc 
<<., sovietic și chitr în gc< 
graf a tîzică a fă ii. o la.ă 
r» apar ția unor can tle și 
mări create pr o vomța em 1 
li»:.

Modul de pnyzcv.tare 0'0 
rat st exoresiv al a ton&h.i 
S' t onează prol i>nd asupra 
imagihaț ei cililor or iv a 
le.mrea exccp ionel de - o 1 
vili a materialului fac 'in 
.■Fr'v nd harța U. R. S. S-” 
o carte preț O:isj din pu.net 
de vedere documentar.

Citui

în f’ec.t

Asgurarea bunei funcționări 
a CFR.-ului pa timpul iernii

în act:une și de pluguri sim 
p’.e a căro- ef citata a fost 
măr ta datorită unei modă 
ficărt făcute după sistemul 
plugur lor sovietice-

Dcaspincma s'au leat și o 
serm de alte masuri priv i 
toare la asgurama încălzi 
ri trenurilo.- izolarea loco 
mot ve'or cm’ra îngheț 1 ii. 
asigurarea sto urilor de căr 
buni, protecția liniilor de te 
b :° rtl graf și semna i.a 
re. etc. men te să asigur? 
buna functoiare a C. F 
R.-ului pe ti pjpul iernii.

Pentru înlăturarea perii o 
lului înzăpeziți o' liniilor f.-- 
rate — C F. Rjul a luat mă 
sur'. din t;mp pentru preveni 
rea acestor înzăpez ri.

Calea ferati di p ne în a- 
cest sens de p’uguri cu a- 
burj care au multă eficitate

30 de întreprinderi a'e indust-e’ de 
automi b ie și tn ctoa’,« din U.R.S S.

au îndeplinit planul pnudi

i

jo de intrepr udei'» a'e n 
dustriei de auto nobile și 
tractoare dn IRSS au £m 
p’init. înainte de termen, pla 
nul anual de producție. Prin 
tre acestea se află uz’ticl? de 
ito o.-.iclete ,,Budichâi” și

sco a. uz'nelp de auto.arma 
tură și carburatoare di; Le 
nngrad. ,,Elita Ro i " din 
o-așul Gorki, ,.Automoto . 
rul” din Akn oliask, și i.n. 
sțul .nAutopnomstroi din

Pelerina iul 
d' D' ftana

R.

Zo

er

de rulmenți pe bile din Mo pjinsk.

Electricitate si r-id’»» î * T q *
T«i Saha'insk-ul de Sud î.v 

tr 0 vale pi.o e s ă p 1 i gj 
go ful Viaktu. se .ăjește so 
v! 0 uLOlenovod’’.

Aci trăesc tenguși «racanl 
și ru.î. Ei se orupi ca me 
șterp.a cerbi o- și liv.ea.ză a- 
nual Statului mari card> ăj

de , .4 i -e sur» ioiră. Sta 
tul -i i i mult 0 hozul. A- 
nul ace ta so h u' a pi nit 
dea Stat 0 : ntrilî de 
frică, care a și 0 t masă în 
fun t une iir <F ■' irân 1 ;m 
lo.t nst >1 tj apirate de ră 
cl 0 To. te cit t.i h.e suni

• ;e carne și de piei de Ce.Fo, sui o tute de Stat.

(Urmare 4 n pag. l.a) 

Groza Prcțednce Consi ului 
Miniștri.

A vorb.t apoi to,'. G eor I e 
posto , ireziibni în Biruul Poli ic 
CC. a’ P.M.R. și p.e e iile 
G M. ca e a i ub in at țer.ța
lor că. uti pentru i.Krae și 
craț c.

Ira t i ce rni’ar, rr . a i 
marc număr de ce' țeni, au 
apoi cad.ret di t usl a îi
Do.tarra pe un și ejq o iț a Ce o- 
b e le d n viap de te n.ți a uptlT-

de

A-
a,
C.l

1 p ători-, 
d ?.ti.>

<1. un
vi ilat 
hi orii

tori;or anti-lascș.i. „Zori r
I

iold.it
C.FR
dicamin.ee
pu.net
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Măsuri de prevenire a incendiilor la 
exploatările carbonifere Lupenî și Uricani

Examenul de calificare 
profesională pentru 

artiști
Știri din Hațeg

La unde exploatări car 
l»o.litere din Valea Jiulu* 
s'au întâmplat m Ice acciden
te, din cauză ca mo'onna 
sau alte materiale tml|âmabi 
le, .'U fost lisat- lângă mo 
ionele cu ard re, luâ>>d 
to

lănirii a se înlătură ai c-,te 
p, ; o'«j, muncitorii și te hui
cieaii <le'.a puțul Ștefan", 
pm V ii io a" Si leii o- 
zaia minei Lup, ni, picctttn

Importante economii 
nute de ceferiști
(Urware <tu l-M_______

L. Grutier p Covan A.ex , care au 
realizai decă in dc uor ’•-» între IJ- 
18 la șuti.

I- i i un 1 or.i ce orlalli’
uniLati. u ic.izJa de vagoane, au 
dcis il j rograa.u' de pro uctîe ci 
28 a sulă, -e ba L. Pe.rosc'ni a 
dvpa it jrograiu de re.iaiatii, în
locui I de traverse, ba as 1 i, lu
crări < ureule și lucrări i idiâ lua'.c 
cu u'l la sul ÎL

<> ,ipsă maro în organizarea în
treceri or sociaL e în re uni ați# și 
înlie grupee unități or CF.R. cs c 
ci nu slabi esc câ. igato.ii t.iire- 
eerilor. < u cât au fost întrecuți, fa t 
cate ar contribui f ar e mult la dcsJ 
votarea sci.l u.ui de în rece re.

Lipsuri ce necesită » fi 
gr, fl.n.n ui a Jur? te

Insa kniinctlorii CFRjși dea Pe- 
.Irruciii luai iu de în ânp nat și 
un, ' greutăți. Masa ser la de can- 
t.na din gara i’e.raieni, e încă s a'.ă,

Să cunoaștem și sâ îndeplinim toate criteriile ce stau la 
baza întrecerilor socialiste î"tra exploatările ca’btfnif^e

(Ungara dla pag.1 -a)______
șn.mtțâ, șt să vadă ca lipsa 
lui dela munca, ru e altceia 
decât salx»taic a efortu 
lui masselor largi d( flintei 
foi cinstiți pentru o viață 
mă, buna și să se alăture 
cu tărie Celor mulți ]i< hi 
dâind lipsurile nemotivate de 
la lucru.

b'n alt punct al întrecerii a 
fo.U reducerea proceotu.ui 
de cenușe patra din cărbu 
nvi M nieni d.n Lupani au 
reușit să redui~â pro:entul 
cu o,8 la sută, în ti np ce la 
toate celelalte exploatări 
pro entul de c.entișe a cr..< 
cui.

Piatra din cărbune, ab
soarbe o, bună parte din 
■.cheltuielile ce ar trebui să 
vi facă numai p-iitrii cărbu 
m Dacă nu e aleasă în a- 
hataj, piatra e transpo tx-.ă 
împreună cu cărbune e ne 
sco uri osc Dote, p? ctațe e 

e încărcata și transportata cu 
v tgoneți iar prqparației i 
>e dă de lucru mai mult sca 
zLsău-i-se rtț ulamieț.tul. ț,

Pentru a i lătura accst rei 
juns e ne e.ar ca pi'tra să 
fie eliminată din cărbune 
iaca din abataj, că i redu 
când pro entul de piatră 
dio cărbune, se face e o .o 
iun- de che tueli de traus 
ț>ori și de pre.u rare, se mă 
reșt ■ atât randame..t al mi- 
oibri or cât și al prep.na'i i 
șt astfel se redu e n p ețal 
de co.t al cărbunelui.

începând dela 7 Noem
b/ie, avânu ace eași o >.e t 

' V- —_______

și cei delii puțul mii ei Uri 
■ ;tc)i au (OiStrmt . abine din 
beton arm.it eu ușa de fier, 
în care - . depoul”'.z. mate 
rialel iiiflamalrtle

In lehil aer da, pv n ou’ 
de ri< endiu din cau/.a arat.i 
ta mai sus, caic mai ales în 
m ne sc soldează cu pier 
ciori mari, a lo .1 complect 
înlăturat.

N Gârboveenu, coresp

de materi le obți- 
d»n Valea-Jiu’ui
iios.a caiv neccsi ă « li înlăturata 
imediat.

asemenea a islența medi ai, Ia
ră mu l de dorit. Deși inun i ori or 
li se rețin cu regularitate co.iza 
țiie p nliu S'rvic ul de Asistență 
sunt mu ti l>o navi. care se t a caza 
la medici particulari, deoarece me
dicii C F R.. n’au medicamente.

Mun.ilo ii Ltn.ăti or CFR. si-au 
nrom. i. .ruse medica c pen ru io
turi e de piin ajutor pe cent oro 
crin, în loc ca ele să fie puse la 
disDozit e de serviciul medical C.F.R.

In ceea ce prive te ocuințe e nerv 
sona ului C.F.R. ele n’au fo I reca- 
rale de fi.7 jni, iar se ția L., mo
tivează acest lucru prin lipsa de 
credne pen ru repararea 1O". Intel, r

Acum, când muncito.ii depun c or- 
luri din ce în ce mai mari, oen.ru 
o produ te mai mare, mai bur.ă șî 
mai eftină, e necesar ca a e te s ări 
de ucrurl să fie grabnic în alura B, 
deoarece e e consli ue o piedică se- 
«ioană în bunul mers al munci-

A P rruș coresp.

ve ca și până acum, - - înde
plinirea și djoășirea .pro 
gramului de p olucție, rr Iu 
cerea 4 onsumti ui de explo 
sivi cu io la sută, de energie 
electrica u 15 la .suta, a pro 
centului de cenușe (piatră 
în cărbunele extras cu 10 la 
suia, precum și reducerea 
absențe'01" nemot.vate ru 20 
la sută;

- minerii din Va'ex Jiu
lui au pornit la întrecere pe 
o nouă, perioadă, ce se va în 
cheia la 1 Iatruarie 1947.

E necesar ca organizația 
de Part d și s odicatee mi 
niere să prelucreze cu mi.ii 2 
ni fiecare din puncte e ce 
stau la baza întrece.i i să 1 
arate pe larg import nța, sâ 
controleze felul cum su t în 
depl nite, să clea ajutor ce'or 
ce nu le îndeplinesc.

Minei ii din Anii oa^a în pe 
r o ida de 7 Nocmbne de -t 
nu au avut depășiri pe e 
ch pe mai mari de 32 la sut., 
to uși au reu it să iași p i 
mii în întrece e. Area't 1 p n 
truca aco o erg-nizați 1 De 
Part d a prelucrat adânc he 
marea la in rec r? a r. i ei 
lor din I’etr la, i r mi 1 i a .r 
porn t la muncă cu un ade 
vărat spirit to -arășesc de 
întrecere. Ech ne e ră aa - 
în urmi au foit ajut t și 
îndrumate p;nt u a i lada 
rămânerea în urm.i, po t r. 
le n p o lucrive au .ost ed'; 
se cu 17 la g :t ( po t r ca 
re prestate n cărbu re a i 
adus cn ajo t co s d r ibi. 
în îndepl.nirea p og.amul .n.

Ministerul '.iiejor și In
1 . ' o:' ' .tu; ui exa
men p, litru califte.irea p t»li- 
sioualâ delinitiv i a membri 
lor Sindic .itiijui Arii ti or 
și al tuturor salari.iți O' din 
, 1 «< i tinderile de tițx-ctacol,. 
de l.mba u>u.,';m. magii.ara 
și idiș din șt țiile: du 
comedie, liric, cu- , varie 
tați, dans, bal, t. Sunt i * 
c .‘ptați dela ace ,t examen mi 
mai abo'ienții Coiservato- 
ruliu de St d din Bu, ui'ești 
și ai (’oinser. ato ir-loi cb 
Stat din lași, Cluj, ( raiova 
ș> l inii oara

bis< r erilc sunt ob.igato ii 
și se vor lace între 5 20
Nov. a. <p ntru membrii 
Sindicatului din But urești.

Examenele încep pe data 
de 20 Nov. orele 8 dimi 
neața.

Data înscrierilor și centre 
le de examen jX'ntru pi ovin 
cie se tor anunța ulterior

ZORI NOI 
pimește mică și mare 
publicitate

A' unturile ae primrsC 1» 
admHH apa zl rului 
<ttrnda R ir’ Ma y N1- 4

Gazete'e de perete ale mi 
ner lor p înă acum nu 52 re
feră decât la cantit te. ,.Cu
tare sector a depășit nor 
ma cu atât, iar cutare se tor 
a rămas în urimi'’ neg’ijând 
celelalte p- acte de între< 
re F. necesar ca, gazetele 
de perete să ndice moh 1 
cum se aplică și celelalte cri- 
tet'i. Să arate minierului în 
fiecare zi care e s’tuația on 
sumului de explos vi a m 
bsențc'or nemot vatc a ca’i- 
tăț i cărbunelui etc., iar ace 
ste date să f e o nparate 
cu ale celorlalte unități ele 
muncă cu care &e găsește în 
întrecere.

Mai mu't să se redacteze 
gazete de perete pentru f e 
care sector care să f e afișa 

t<* la pupir’l- re <îp»rrive 
unde m nerii, cșind sau in
trând în mină să ro tă ve
dea unde au făcut p og ese, 
unde au rămas îi urmi

Bătui a cantității a fo t • â 
st gată de minerii d n Va 
lea Jiului, în perio di rare 
a trecut. F. necesar ca î t ■ e 
ro da actuală să se detL 
bătaia și pentru c le’alt? 
(Ordții de întrecere care 
nu sunt cu ni ni: mai puțin 
îmț o t nte d^cât ca-ti ate i

I 1 C‘ s f I m n^ni 4 n Va 
le.n J-i.il i ’o- în-'iei'- oui 
p ■ o dă de ’iitre e e cu o 
p o iurț e m i ma e. mc. i < a 
1 tat va și mai etul o-di 
ți ce st iu li ’ n a ridică ii 
bune stări a ce ori ce . u.i 
cesc.

I BRANEA i

Planul de însâmânțori din plasa 
Hațeg a fost depășit

< ampiii'a «le insămânțăr- 
du» pl.e.a Ibițeg a luat sfâr 
șit prin depii irea plamilm 
inițial.

lest' a ul -ă 'ătă n ci 
ca Org mizați 1 J‘. i\ț. R. a 
piasci Hațeg a achitat fu 
molul i el mai o știinci n 
(Ic datoria sa (1 • a ti co u 
donato irea ș; îndinimătoa 
rea iK.Ator ,munci agri o'.e

Un mare număr d(- j .d u- 
matori au străbătui toaj e sa 
telc din pasă, stând de vor 
bă cu plugarii și lămurin iu i 
asupra importanței £-xtreme 
a acestei ima mii

Planul inițial a fo t depă 
șit însămânțându se in i>i 
treaga plasă 105 la «ută;

h* fruntea . o nunelor s au 
clasat unnâto irtdep

< urnești, car,, a însămân 
lat 1 ic Li suta Lî.ițnar, 105 
la sula; Păclișa, 105 la su
tă; Bo orod, 102 la suta; 
Subcetate fot la sută: Silva 
șui fnl., iot la s tă; Hațeg 
104 la sută.

Imul icrea la turm și chiar 
d-1' ășlrc-a p'anu.ui i i i 1 al 
însâi >țăr;o‘ este o dova 
dă in plus că,țaiă imea num 
citoire din sat, e jo gtre 
a înțeles să se încadreze cu 
iii idlețue în ro f rit n al 
muncii, făcându și p» dap i 1 
daloria.

Sârbo ♦ori ea 
zilei mond'aie 
a Tineretului 

Democrat
'nseara zi'ei de 11 Noe n 

brie ,i, , a avut Joc, Jn s ’h 
liceul (o er 1 ) dii: Ha', g 
îo prezența mu număr ,'e 
i°o t ncri, sărbătorirea zi
lei ?,țondiale a Tineretului 
D im o rat. (

Au luat cuv'-.it U, cu a. est 
prilej, tovarășii I op Laarcn 
tiu și Măgure; nu .A’exandr’.i 
eare au \oib t d spre țmț o 
tuna acestei zi'e arătând că

înființarea unui liceu 
mixt eera’ ia 

PeVo<>eni
(Urma e din paj. I-a) 

ticipa al: o vei ți ei nectii 
lor gimnazii u i e de trei 
api, ab o e - ți gi una i Ier 
tcorpt ce de ai i a soh ccții 

j ?( O ilor e-hiva,ente.
Pr n înființate i a e t" i 'i 

ceu mixt serii 11 pe o e i. 
oamcr’’or muncii di 1 Va1 m 
Jiului, 1. se deschid po ți e 
ce’or ma’ înalt - i.ist tații de 

I învățământ po îl.i . t‘ « 
țiuite si e i-t .m.-'m re- 

. <m î - ' " • (-,f ,. [or ce
muncesc are ro ul de coi, Iu 
ca.o.-. 

toii' di pim:]i- r<- iștigate 
dc lin ret se <1 to-'e» »u 
Iitci 1 infri O ■ <1 dr- po 
poi :.iUiii |i<>' in frunle cu 
l’arr.idul său.

A ijiinat apoi un reu il pro 
uram ari ,sti< o < u.tural 'lat 
de (.iii, ei li p ( art'sti ă a 
U. 1 M. ului din Io .'.it (te.

La '!ârș t s a ri it moii'a - 
îiieiita'ul f |m •. o i( '!■ .' ’o
lilura (-ea mare"

înființarea unei 
cantine la f> brica de 
msrmda'le din Hațeg

HAȚEG. Zildetre ul<- 
a luat 1 mța, la fabri( a de 
nurmeladă d n lo a' :te, o 
Cajptjnă pentru munc torii a- 
ac.esiei intrep ndfrj Lo aiul 
unde tun<’țio.iează această 
ewu rui a Ioa ani', uaj ’t priit 
muncă voluntară pr. -t tă de 
muncitorii și 'munci oirafe 
al întreprind, ru,

Li această cantină iau 
acum masa cei 52 îg ijap 
a ini reprindi rii la ț 1 scâ 
zi»1 de 20 le1- M n aseu set 
v tă este îndesii ăotn și 
Ruhstanț aia.

Inf ințarea acestei e mu - 
ne," reahz ară dri in'ț arira 
organ zatiei o-al? P. M 
R.. — este o 1 o a d na.Li 
de grija n prectspe ia p - »n 
re retrimul v.ojru de de no 
cratie populară o are iadS 
de oamenii muncii

Partul din Hațeg 
a fost denumit

Parcul ,,7 Noamb ie44
In cadrul unui me-ting la 

care au participat peste 1000 
lo u tori ai orașu ui Hațeg, 
la care a luat cuvânt 1 tov. 
Mmit'anu lom, din pi.t a. 
o g. locale a P. M. R. par
cul o așu u Hațeg a prinit 
denum rea de ,,Parcul 7 Xo 
embr p".

Prn acest gest, populația 
orașului Hațeg și-a arăt .t 
olatâ mai mu.t marea si 
prețu re pentru a eisti zi

| seu npă t_tu or ec or e muu
1 . , . .1 cesc cu orațe.c șt mni.e.a.

prsta n dacț ei
Vâjdea—O- S. P. Pct o

ș°n : Co espo.id ma am p i 
1 m to cu întârzie e, ‘ i id

decj depășită d_- alte e 
nimento nu se mii no te p 1 
blica __

tii'.r’un alt ră p ns d t în 
această rubricii v% i om
11 c it c i pentru a t p i
m 11 t mu , oreK] o le ț 1 și 
a ° p ■' ■ i p ti)i ;i > e 
eai . > ,.i jeg it j ă ■ ,ri
’ | st: > '> c r,- sp.‘ ia i 1 a- 
'l'.- ' OV. 1.0 1 ! a
i" 1 ‘ P- M. R., o
șei 1 _

oen.ru


• j» 
CăIn fata planurilor sgresive ale cercurilor imperia 

liste se află Torței popoarelor iubitoare de pace
Săptămâna Internav 

a studenților în UR ' »

Discursul rostit de 
brie a comitetului

rezolvarea problemei inlerzi- 
d« 

propuneri conciele, Vâșinski 
"1 eare se 

fost

ln sedmta din II Noembrm a 
comitetului po.l.ic al Adună ii Ge
nera e a ONU_lui, șeful delegați i 
sovietice A. I. Vâșinski, a rostit 
un lmoorlant discurs cu privire la 
interzicerea armelor atomice și re
ducere» generală a înarmări or.

Dună ce a arătat că de egația so
vietica consideră proeciu! belgian 
inacceptabil ș; necorespunză or ho- 
tărîrilor lua e de Adunarea Generali 
la 2-1 Ianuarie și la 14 Decembrie 
JO-ki din pricină că se depărtează 
dela 
cerii armei atomice și e .ip iF 
orice 
a sub'inial că impasul în 
găsește această prob emă a 
provocat iu primul rând de atl udi- 
nea luată de repre en an ul Statelor 
Unite ti Marei Britanii, care în loc 
să încerce să ajungă la hotav <d 
adoptate în comun, care ar face po- 
sibl.ă realizarea unui acord și pregă
tirea unei convenții sau a tu.or co:u 
venții p ivitoare la in er i erea ar
mei atomice și !a reduce ea forțelor 
armate și armamen e or, nu ț n sea
ma de această sarcină, punând pie
dică după piedică în calea realizării 
unui acord

țelul delegației sov eli e a a âtat 
mai departe că în reaga po i ici a 
guvernului Statelor Uni e în ce 
privește probema energici atovice 
și în special în ce privește apli
carea rezo uț ei istorice a Adunării 
Generale asupra măsurilor pentru in
terzicerea armei a ornice și pen ru 
reducerea înarmărilor, a luat o lc 
care este în f agran.ă con radi.țle cu 
holărîri e Adunării Genera e. 
pentru ce 
progres în 
care nu a 
tini or < e
ceste

lată 
nu se înregistra nici un 
activi a ea comisiunti. 

reușit să corespundă sar- 
i au fost încredințate. A-

sarcini sunt totuși atât de 
mari și atât de importante p intru 
destinul întregei omeniri încât nu 
putem 'accent» ac ..a a stare de lu
cruri.

Interese e \uturor națiunilor iubi, 
toare de pace — a spus mai! de
parte vorbitorul — cer cu ho.ă- 
rîre găsirea unei esiri din acea t. 
situație, găsirea unei Cai ața cuni 
ea este cerută de rațiunea și con
știința națiunilor și anu.r.e. i ter- 
ziccrea fo o ini arme or a ornice si 
scoaterea de sub scutul legii a ar
me.or atomice, la ă arc na ia ă da
toria noastră in ce pri.eșe armee 
atomice. In er icerea aru e or a o nice 
va fi de o i nDortanță uriașă pen 
tru în.rcaga omenire. Interzi e ea ar
melor atomice va fi p’.a ra de ho
tar în istoria umani.ăți , eiberată 
în acest mod pen ru totdeauna da 
prime.dia răzto u ui distrugă or pur
tat cu arme atomice, cirerată da 
toa e gro ăvii e exer ninării în mas 
ssă. ae distrugerii co-nple e și reni- 
loase a tuturor va'orilor creia e 
oameni

Interzicerea armei atomice va 
un avânt uriaș ap i ă ii eier iei
tomice în ramuri e pa^n ce a e i: dus- 
trii or tuturor ță i or. In pbezent 
toate efor uri e în Jegăt. ră cu ces- 
vo'la ca energiei a onice sunt cor- 
centraie în jurul fo ovilii ei numai 
în scopuri mijit are.

Contrar poziției S’a e or Uni e și 
Marei Bii anii în ce pri.ește fo’o 
sirea armei atomice si redu erea a - 
mamente or ri forte or arnae. 1 - 
ziția Uniunii So.ie.ke este în d«.
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A. I. Vâșinski în ședința ia 
politia a! Adunării Generale

H Noem> 
a O.N-U

plina eunlormila e cu principiul Na
țiuni or Unite șl cu hotărîii.e Adu- 
naiii Genera e în legătură cu aiea .tr 
chestiune.

Uniunea Soviet ă lupți consec
vent p n ru in.erii erea armelor a- 
toinice și a tuturor celorlalte tiriui 
de arme destinale dis'rugerii în m» 
ssă, Uniunea Sovielică ied.ee în mod' 
sislerr.a ic cheloic i|e milita.e ți ar
mamentul său. mic o Jnd p r nanent 
a'o aț-i e inijilare din tu elul său ți 
sporind în mciL constant alocațiile 
destinate d.sioiaii indii triei, trsua- 
porlu'ui. agii ulturii concrțului, e- 
ducaț'ei pub ice, sănăL ții puliii.e și 
măsuri.or culturale. Acest lucru es'e 
perfect normal si este oglindit in 
linia politicii externe sovie ke, caie 
esle s răină de orice anexare terilcv- 
ria’ă și de orice tendință de a e 
amesteca în treburi e altor stat*

Esle știut de toată lumea că bu
getul de război fixat pe e ei iții-.l 
fis a' cu ent cl S a clor Unite cor.- 
stitue 36,1 la su.ă din totalul bu 
getu ui naționa', cu al e cuvin e, mai 
mu t de o treime din buge ul națio
nal esle destina? menține ii eclil 
parii și sporirii forțe or armate a m 
Sta e or Um.c

In ace aș timp-, cheltuclile mili
tare a'e Uniunii Sovietice pe anul- 
1DIS-- 1D4<), reprezintă numai 17 la 
sulă din buget. Fapte e arată că 
clic Luelile mi.ilare a.e S a;elor U- 
nile în 1Q48—1919 s’au mă it cu •I.J. ! 
|a sută, ceeacc încea nnă un spor e 
-1,6 mi ia de do'arl în comparație cu 
anul bugetar an erior. 1947—1948, în 
timp ce în U R.S.S, che'tue ije pen
tru nevoie mii aj e pe 1918 1949
s’au micșorat în comparație cu 1947 
cu 2 5 iri iaide ruble.

Uniunea So' ielică che meș e Sil 
a sulă din to al 1 bugcpi ui pentru 

economia națio a ă si pa .urile c 1- 
lura'e. Aceste cifre vorle c de a sine. 
O compa ație a lor esle su.lc entă 
pentru a de nasia pe ca o' niato li 
care ațâță împotriva Uniunii So.'e- 
tice și ca-e -firmă că ea se prez i- 
tește să atace a’te țari-

Uniunea Sovietică urireazâ Cil 
hotărî e și consec ență drumul sin 
de apicare a principiilor, s o, uri 
lor și sarcinilor Char ei Națiunilor 
Unile. în chestiunile in erraționa e. 
Uniunea Sovietică lup ă pen ru reali
za ea ho'ărîrjor Ad na i Generale 
în ce privește energia aionncă si 
reducerea înanră ilor și a fcrțelrjr 
armate.

Trecând |a chestiunea reducerii 
genera e a înarmărilor, Vâdnski a 
arătat că Un.unea So.ieică pro-une 
acum reducerea armamen e or ri for. 
țelor armate a'e celor cinci mari pu
teri Jiu pr.ciLfi că cc.e cinci mari puteij 
membre rermanente ala Consi
liului de Securitate, posedă can i- 
ta'ez covâr iioare a for'e'cr armate 
șl a armarr.en’e or, și poariă prin- 
cipaa răspundere rentru menținerea 
păcii si securității genera e.

Dună ce a combătut cu ux dea-, 
miânunle con ra.argumen e e in entațe 
de adversarii propuneri or socie i o 
arătând că Saee Unite și Anglia 
subminea ă în rederea internaționa'ă, 
șeful delegat ei sov etice a șutii, 
niat ea obiecț.i e adure prO'i neri or 
sovietice nu pot leiis a cri icii.

.•Astfel — a spus Vâșinski — 
există argumrn e serioa.e. c’e ne 
atenfie, împo.riva adoptării propu
nerilor so-ktlce priiitua e la inie- 
ricerea armiei atomice, Ia re lucerca

armam* nli- or șl lorțe or armate ale 
celor cinci mari puleri. Iu ealia.e 
nu despre ubiecțiiinie ca e au fost 
făcute nici de piecx.ee arii iiiale 
pe care le.,-iu iu; ocal adzer arii | ro- 
punerilor sovietice es e vorl a. ci d. 
cu tutui altceva.

Jn realilat.. este vorba de lup. 
tul că cercurile condu, a oare d u S a- 
lele Unite și Marea Bri.anie direse 
nu mimai si..și păstreze armamente e 
și forțele armate la actualul nivel ci, 
deasernenea kă- i aigure posibi ita
licii' unei creșteri ul.erioaie n< stânje
nite, a aunamuicor șl forțe or l r 
aiinale de care au ncv^e ca și de 
bomba atomică pentru a- i rea iza 
Planurile lor care n’au niuic co
mun cu țe urile, sarcinile -.i primi- 
piie Națiunilor Unite.

Acestea sunt panuri agresiva Uar 
în fața acestor panuri se af ă for
țele popoarelor iubitoare de pace.

In aceasta constă principaa cauză 
a împotrivirii ce or pa ru mari puteri 
fată lc propuneri.e Uniunii Soăeti.e.

Motive e rea’e a|e împo rivirii lor 
se găsesc în însăși po itica conducă
tori.or Sla.elor Unite și Mani Bri
tanii care - așa după cum a de
clarat < icneralissimul S al n — es e o 
politica de agresiune, o po i.ică 
ațâțai*- |a un nou război.

AcCsUa sunt motive e leale 
străduințelor înverșura e d-pue 
de deegațiile Statelor Uni e și Ma
ici Britanii și împreună cu e e, de 
China și Franța, pentru a 
e .opunerile so.iet re. Nu 1 oa e exista 
nici o îndoia ă, cit voința de pace 
«i < o’abo a e internaționa ă a popcaJ 
relor va învinge, că această voința 
va in alura toaie piedicile piue de 
ioit. Je reacțiunii zi agre i .nli

După cum a spus Genera.issimul 
Sta ut. ororile recen ului război sânt 
încă prea vii în memoiia popoarelor 
si pr<.a mari și puternice sunt foi
tele sorta e ca re apără pacea pen
tru ea e evii lui Churcltill întru a 
greslune să le pială împinge srre 
un nou război.

Acestea sunt moivee în virtutea 
cărora de egația sovielică, încreză
toare în dreptatea cauzei sa e și în 
justețea propunerilor prezentate, a- 
vând convingerea că aceste propu
neri corespund interese or tulurcr p - 
poarelor iuLiloare de pace și vor 
contribui |a cauza păcii și securi
tății întregii lumi, va lupta cu hp- 
tarîre pentru rezolut a sa și ceie 
celorlalte delegații să spri.ine pro
iectul de rezoluție sovietic’.
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Conferința asupra
Ruhrului a fost 

amânată

(

i

I-ONJJRA, 15 (Radorh 
onterijița <y>]cr 6 asupra 

Ruhrultii s’a amânai de Vi 
neri până Luni deoarece □- 
mcricanii au observat ,teti 
da ița belgienilor |de a înclina 
spre punctul <je vedere frau 
cez, care <| feră rlețcel ang’o 
american în ee privește poli 
tica față de Germania

lip- „Progrejal"

MOSCOVA, 15 Ruclor) 
Cu pr'rirtjirl Zilei InternațiO 
«jale a Tiiu-ieruliri [Jemoi 
»;u și Stipi tu iiâtiii Internii 
♦uAialc ti Studenților în 
între iga l n uneA ' ovieticâ 
au io, niei tinguri alo tiite’c- 
tulul muncitoresc 
ț< .. l’ri-1 <1-ițele 
h> zXntifascist al
lui So iciii l.iilia jVoiitova 

lacul 1:11 raport natând

și sludcri 
Comite 11 
Tincretu-

a

Luptele din China
In regiunea Hsu-Chow

Două armate ale Koumintangului s’au 
predat In cursul zilei de Vineri

Alto cinci armate încercuite în aceea? regiune

NANK1NG 15 (Rador). Foi
tele armai.o po, ua.e de eliberare 
atacă H uCh.i» din toa e direcțiile 
și torțele Kuomintangu ui din a castă 
regiune sunt amenințate cu zdro
birea. Se anunță dear.em.e i predarea 
armatelor 55 și 1 8 ale Kuomin angu- 
lni în cursul zilei de Vineri.

I’e de ată parle se anunță ea 
forțele popu'are de eliberare au a 
lins un punct si nat la 10 km. Nord 
de. Hsu-Chow și conlro ează 
nea de-a po tul Hikov până 
pre’urimile Hsu-Cliouu ui.

In districtul N enchur 
la est de Hsu.Cow fo țele 
de eliberare au încercuit 
male ale Kuomin angu ui ca,e se re
trăgeau dela H.alkow.

sccțiu- 
în îm-

Pichj 
populare 
cinci ar-

Șl

Su-Chow complet 
înceicuit de trupele 

populare
S.LNANKING. 15 (Rador) 5— 

luația la SaChovv, orașul cheie al 
apărării Nankingu ui este extrem de 
critică. Arma ele popu’are au încer
cuit compect orașul.

Persoane e evacuate cu avioane a- 
mericane relatează numeroase 
zuri de indiscipină în rândul 
pe’.or Kuominlangului,, al căror 
ral este extrem de scăzut.

♦

NANKLXG 15 (Raion 
Reutcr anunță că trupele

C3r 

tru- 
mo-

Grevele se întind 
în Japonia

ÎOK.1O, 15 (Rador. In 
ziua de io Noetnbrie 1a- 
piotțpe 80.000 mineri vdin 
cele 140 m ne de cărbuni 
din regiunile Togoku, Citi 
goku și Kiusiu au 
declarat o grevă de 24 ore.

In acelaș t mp se anunță 
că au izbucnit turburări în 
diferite universități *ji co-

_,rl liHTelul -o.i* '
rncntul <i<- avan 
«leretului demoi i 
tneaua Iun .

ta Moi" 
m« , lijig t 
au lisit < uvât’iiu1 I 
k I Irtitim- Inii r,: 
Studeii'.i’o- țu 
șt pr< ședn«ti 1*- 
Cdjtral ,d I itiuim 
a Stuibul dor id.in ' 
i.ia luri Iblikan

j

L’r<

1 ' 1

J< •

KuOlil ilLuikuiiîi ,iU îl)<« p t 
< v .'hilari ;t orașului !‘r<> 1 in-, 
capitala pjovinu i^r fh.ij r i 
Pro-Ting <ar<- e-le srxo'.it ca *•! 
mai import;.', i -ti r.ur
gie jii-ntru |--itniii<)i rt a î>: ie 
giuni-; I i-kiiip; i n ni- n i Io 
rele- arm.iii-i I o ti'.Lte - 
I ropie < 1, . - ii < i . ■ I 
raia j,ro\ vi iei Shi uzi 1 ai i 
<m și <1< K.v',.i-ui princtu.1 
Iul oraș al jirirv.’>riei STiyiu 
an clip Mongolia 1 nîcrii »a) a.

Diir surse milituri- s«- an’ n 
ț;i pe '1<- -ilt.r |,aitc eva. u.rb| 
începui . Sambadâ casara a 
aeroporlulir tijn Stx-bov 1 
tuat la S km. l.-t ' ' .. e-' 
oraș.

A-o* i.iteil I i i ss . nujiia < ă 
alte < ol<Kiite 
pular<- sunt 1 
llt- Suci O\v. 
senieiiea că
armatei jx>pular<- 
jxt lângă Suehotv ș se în
dreaptă acum >pr« Nanking-

«

ale forțelor po 
16 km. No’

Se nunții d< 1 
t.ocii grupe ale 

au trec H 
se

XANKING 15 (Rado.'. 
Postul do rado al forțelor 
populare de elibt are a mun 
țat înfrângerea totală a cele 
de a 93 armată națționaifetă 
la Yaotan la 6 km. Sud-Es' 
de Hsu Cr.ow

k'gii. Cu incepere dela 29 
Octombrie 429 tstudenți ai 
Institutului Fedagogic idj.i 
Ak-da se află în grevă pto 
testând împotriva gimină-i 
d.n institut a studenți or ro 
mimați. Ștudenț i tccr cen- e 
dierea directorului și profe 
i-orilor reacționari.

piecx.ee

