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In cadrul între cerilor dintre exploatările din Valea Jiului

Să luptăm pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui

/Wleteri din berile

Este cunoscută marea cam 
pan e pornită de muncitori ■ 
nu-a din fabricile și uziii, le 
țări r.o islre, p uti u o pj-udiic 
ție mai calitativă,

In această ofi.tftivă țieii- 
liw calitate, zeci de mii de 
inimc lori și au fu ut auto fi 
tica în pio lucție, aiat.md 
cauzele. caK au ilu>- 1 i o pro 
ducție de ca'itale inf.-r.o ,r;i, 
cu deșeuri și rel ulmi mol 
le> și au | ofilit cu ț.o.ăriri 
la înlăturarea lo . A> um, zi1 
nicz ibu icito-ii din to t" col» 
țurile ța<d, nj i victo
rii în hpta ptntru ținlninătă 
juca ca ilăji» i rod .s lor.

ir* Valea Jiului, marea nu 
jor tate a numi i orilor, <o 
boiră în f:t,ca#<- zi în fan 
dul m'nelor, i n'ru a da tj 
ră mii ;ic. tone de c xb i>».

Dar c jXbll.'K le >'U ' 
prezenta o cal late' Da. 
<?1 ar la baza înlr cer > ,
via i t- ce se desfă o r In 
ire c- ploatăr !e cârpo îi e 
r| din Valea Jj jjui, sta ca a 
biectiv principal îmbi n tăi 
rea cal'tății cărbunelui ( ii 
io la sută-

încă in perotda ue între- 
< ere ce s’a încheiat la 7 No 
embrie, nu s’a făcut nimic 

în acest scirs. D ți oitră, la 
unele .Jo.itări, ca «I'e’n 
la, I.onea, Aninoasa. c.mi- 
tatea cărbunelui a -.căzut și 

mai tnuii. _
Cal tatea cărbunelui poate 

fi î deolin-tă prn sflrisf^cf» 
rea a două condiții: reduce» 
r«a ■ roctntului de cei.iuă 
.piatră în cărbune) și redu-'c 
rea procentului de cărbune 
prăfuit.

Cum putem real za aceste 
do’ă rond iii?

In primul rând, atunci 
când cărbi re-le e rupt din 
strat, prn împu.care sau eu 
ciocanul de abataj, mai rcu 

(i e și b câți dg piatră pro» 
venită din intercalări. Muie 
echipe de mineri. reg’iea.ă 
(eliminarea pietrei chiar -.în 
abataj, lăsând-o să f e tran- 
ur-o tată pe crațete (benz'1 ru 
lante) apoi c.i vagovut-Je a- 
fară d.n mină. Apoi, cărbu 
iiele amestecat cu piatră g 
adus la preparație, unde pia
tra urmează să fie eliminată. 
Pentru aceasta, sui.t necesa 
<-e multe brațe de muncă, 
multe cheltuieli de regie.

Dacă piatra din cărbune 
ar fi eliminată ch ar în aba 
*ai, cheltui 1 le de transport,
• ons jmul de energ e electri
că pentru transpo’t si pre
parare ar fi reduse simtito-, 
-ar randamentul prepa.-ați i 
«r îi reg stra o creștere sini 
jitoare..

Reducerea [ ronentu u de 
vărhune j rafu.t, dca« meuei 
pre.lntao Seninătate c.co$e- 
bită-

centru a da o pro'ucjie 
mm mate, mu.te echipe f ic 

<s la întrebuințarea <x- 
p o io.. Adică, gă r le de 
ti- p-L nare a str .tu u de cer 
h iip .ut rna dese, iar r ni 
se p.oluc expo:ile, o bu a 
parte dn căromie e prăfu-t.

’.ă.b ncle j ră u t pr i. ă
• ca late inferio ră că bu e 

lui bulgări și nici nu joat 
tutrebuiiral drcf.t în r o mă 
miră lo.irte redusa. Spre e 
xcmțplu, dacă întrebuințăm 
i^rlmne prăfuit la cazanul 
unei o omotive, <1 canin ut 
-ilară pe <o.. înaiiftc de a fi 
ars complect, pirrzându-se a- 
stl'el o bună i artq d n,( a orii.

Pentru a putea fi înțrcbuiii 
țat, preparaț i c anpst că că» 
b-mele piaiu t cit snobi i 
' i> a’.te mater i, din cur, se 
formca'ă prin presau- - 
brichet-' '• luslj bri hi tarca 
jn-ii-.,. o crc'J re a pte'.ii 
lui de ! o t cu r -ste Joo la 
sură, ja m’it it;:a briche 
t, or c i .îârioarff cărb n.; 
lui bulgar.

Daca îm,pu;carta arbune 
lui Ke face în no 1 ra ionul 
cu găuri bine plasat . cărbu 1 
n(île roite fi clp-p ins din 
strat în bulg. r ma j.. I ov;p-1 
sul Andrba Ludo, ic c|chi). ;j 
na .Uuoisa. a d--.s< <x . •) it 
un a steni dc- i u .care a cerbul 
ii’J 'i> p iu car.- reduce simu 
to- pro (,ntul de cărbune ură 
fu.t. El dă găurile p. ntru îm- 
țpi'ȘCare pirpe ndicular pr- 
suprafețele de d v.ai oh i -.âu 
d a tfel un j-io- nt mai 
mare de cărbune bulgări, iar 
t - lo; la are un efect m ii 
imr.,,. î;> slăbirea ♦stratudu» 
tuiui de cărbune

La JL-Xjș’oaîăr le carbonLA 
re din Valea Jijlui, au fost 
af.șate tal.ele mari, care o 
gl ndesc situația întrec- r lo. 
soc a i t intre explcat ri, p-e 
cum și între scctoare'e, gin 
[pele și echipele minei' r- spec 
tive, numai din punct de ve 
dere cant ta tiv. Calitatea, rprp. 
cum și celelalte criterii, sui.t 
(rteglijab-.

E necesar, ca aceste gaze 
te să urmărcasiă zh-.ic situa 
{a calității căib -nclui, -ă e- 
videnfieze echipele care au 
făcut piogrese în acest jen?, 
totodată criticând ech>7pel«' 
.care negi jează îmbuuată.i- 
rea Calită-ii cărbunelui. Orga 
Irizațiile de Partid, ir-bue 
să urmărească cu o atenție 
«ieOseb tă îndcj^'xiirea ace^ 
stui criter.u de îrtrPcere, să-l 
prelucreze în ședințele org. 
de bază, și să urrrărească pe 
teren real zările și lipsuri.e 
în acest sens.

Pentrucă, a .a cum am ară 
tat și mai sus, eliminarea șj 
stului din cărbune chiar în 
abataj și reducerea piocen 
tuiui de cărbune prdult, a- 
duce după s o însemnată 
leconomie de cheltueli de re 
gie, de brațe de ,muncă [ 
de exp os vi, ceuace înscam 
Ină, pe lâi gă obținerea și
nei calități mai bune și o 
reducere însemnată a ,prețu 
lui de coa al cărbunelui.

Pr n Urmare» îmbunată ir a 
cal.tuii căib.nelai, atrage du 
pa s ne și red-c^rea prepaiui 
de cost baza dcsvotă.ii si 
întăr rii eccnomiei r.a ionale 
(Piecum și a ridicării nivelu 
lui de viată al cc’-oc ce mun 
cesc, lo.idții ce trebuie să 
4>ri<> pe în permanență pe' 
fiecare miner în parte.
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In ziua na ?7 N >e - b 
în enti Z asmil {pnen•' al tnuu 
Uturlior dm s c ■», c pt r d 
elnclric du CI' niul cr-n^ri-ii 1.» 
UZ Jitie I. S. •. Hmeat'ara, a 
ti<j8 prima ș i ța i'e o;

Oh o co Sîru țo ibv8 ba do 
r.i-le Siemens W ri n. in-u- Cup'or 
deschide noul p -iilictvi (!- dfs 
vultaie uzinelor Asifel vdm ț| 
pt>reț-l bii o ctrțișa'â tn z c6 da 
inaguezi ă a1 di. m iâ. fir bn t;) 
o C0nstriiiiâ iii iâ A-nu A sil că, 
imporiaia din b <S > si cUrâui nâ

INAUGURAREA SOS2LEI 
D.EMSUȘ—LU NCA,C£RJNE] _ 

coii-Jriiitri prin mupcă vol'jntâră d- ■■ l * «Diva 
tov. G!L APOSTOL, d piuat de d.mt'<;

Economia realizată prin munca voluntară de, usă de țărănimea 
munciioare la construirea acestei șosele se ridică la pes'e 1') nrLo; ne

Dnni ne.il 78 Noembrie. în pre» 
tenta tov. Ma ia Sârbii, de ,u at <le 
Hunejca a, Cra mc Roman, sec e a- 
rul Jidete.ei P.VP. Vaca |i lai, 
Origoraș Constan in pre.ee ul jude
țului Huncdoa a. a ie, rez.n anți ori 
org. de Pa t d si au vi.ă'.i or -Li 
p'.asa Pui și Hațeg, p. e- um și a 
un'ii nu - ăr i ae i i ■ d. ljcciii ri, u t 
I c îaaugu a-ea șose'ei >e-, a a I unea 
Ce.nci. conit ui ă de țlranii m-in<U 
lori din p asa Șarm lege uza p in 
mun .ă vo'unaă, din iniția iva Iov1 
Oh. Apos o', deuu at de Hunedoara.

Luând cuvânlul tov. G.igoiaș C. 
prefectul județu ui, a ară at marea 
importanță a acestei șosete, ca.e

Minerul lacov Troian
se ia la întrecere cu timpul

de A. ME0M~0V
Intr’una din zi e e luni Marii* 

1948, s’a ră pând t în C i -o Rog1 
vestea că m-nciu! Incov T oian, a 
reușit să laie 1030 tone de mine eu 
in timpul unui singur s hi rib. de
pășind astfe de 30 o i p ogramuț 
slabi i . Re o dul aces a năru e tot 
ceeace se știa desp e p oduc iv a- 
lea mun ii mineri or. Mul ora le | ă- 
rea ch ar irea’.

Peste câ cva z'le la.ov T oian 
luă cuvânta la a luna ea colec. v-.i- 
lui mine. E nu iileriria să fa< ă 
un se.rel d n me oda ui. di or tă 
căreia obținuse ncma văzutul succes. 
Dimuotiiiă. e'. cău ă să de cric c • 
m.irazi or săi toa e dea he a csfi 
metode.

.In acea zi. când T oian $ -a 
slabi i. ie o du , se împ; neau exact 
20 de ani de când î.ce-.u;e să lu
creze în m nă. P .;tu ci ’avea de- 
câl 11) ani. ve.ii ;e d n Pen sat u. 
crainean, muta, d’.i-se î i oră.e ul, 

cu o C’impoz ț a acd4. Import dă 
din C- h a >>vjcis. Irii.âzi-i-b cup 
tirui l te face |>rin curent cl’C- 
Pc ’sz c. p- i-i bel elrufrnzi ds 
u .«fit (gimiți tut di-i Uiiiutua 
S-v etu 8

tutei tă crns,'ucț'ti spe 
rial", C'IIJ orul 0 Idle pr.idlfCH 
uj * >1 *t i > 111 ti ■: < txto nImt" 
CU ii chd *1 n;0 'bifen, oielul 
ți6"t u scii'e, aii ite cu v-.i ram 
0- cub <it 0mau i euea el 
p i ie proft'CP irat0ria t urce 
S 'b ti br c rii pi-treier de

desih'de la gi po il i i ăți de d s- 
xotla c din punct de v d.- e e ono- 
mic ci cu tu a iaeor d n.re D ni» 
tuș și Lun a Ce nei. salt ca e au 
•osl la a e îl cea mai neagiă mii 
terie de regimuri e trecute.

Țăranii mun ilori din ace c sato 
— a ară.at tov. G -goraș — ntț 
*or tnai fi nevo ți să care a i nen< 
lele de a depăr a i de peste 33 km. 
cu spa'ețe, și vor pu ea m.rge ,u 
■ra e e spre ce e^al e părți ale regiiw 
«ii. iar camioane e cu mărfu i d - a 
^ra e vor pu ea j ă runde spre coo. o 
rativete lor.

Luând cuvântul, tov. Ma ia Sâ’bu 
« fe i nat tă ăn mea munci oare cLa 
plasa Saim. egetuza pen ru mă.ea- 

minier, la frate-său.
F.ae e mi la ov era v chiu m - 

ner, $ef de e hipă. E' își mai a- 
du ea am-n'.e cu n a ă a C 1 o -Rog 
îna n e de Re.o utie. în ce co oabe 
mizeral i c tră au a u i i n i - ii, 
care, lucrau d n greu sub p4tma.il. 
pentru un saariu derizorii.

E d ept că si lacov T o:an a 
mai aou al în mi|ă vago e c e trase 
de cai. Da caii au fcM cu â d ii
lo.uiți cu e ecl o.-are și î.u mi ă au 
apă tu in :ș ni e și i is a a ii e t h- 
ni »

Ma-ini e se î rădă i au tot m i 
mu I în p oJ ct a ini oi. E e î;. 
în igeau tet mai adânc d u ii lor 
moțai'- în «râul de m ner u.

T ivan î.năța u râv ă lair.ee 
mun.,1 îi n î.ă. T ct ue si tu ezi 

cel puț n do . rei aii a aba aj. .a 
să 1-- o'- nuc; i u g eu c o au 
r»u■ ■ ma i< -i să-ți in uaeș i măe<-

pal z<- m Lurun i )
Iii ibo e uil > ’■ Cu

t08t£ li 'SI *kl îs- sir' i 
ce S.b CI <i'ât C >3 »”Ul S;*5 
p og u a 3 •> m--irm-ilâ Cl"- 
titatn d« d ft s uj -■ ri.

RojI tudir c n."i. t C"u ribtfl 
la d- 'n.t-i'--i> mi înr «w ra- 
pu-t-l c p; Hăț » d ro ■icția ți 
8ub 'Spirl I lâ ■, 'I S r-ri de 
produs:-, cnn« hîo » U » e d rada 
M tivâ"lulu p-' Late og niul da 
dern fțlf prpi'. -â '• > îm. l - t 
disviiitaip i ,<iu>triei i --grtț'.a

ț’ sa real-za-e, prin care a f.’.c I o 
»con.:m e de pe- e 10 mi .oane I 1 
«coiicm c <a e se -e. - .tă tot » 
(oiosu! lor. i

!n «onlirua e to' Maria S'-rbu a 
«Lut un expoi u a ipra țâră:-, mii 
«nun:,tea c di i 'a--» o < carr 
«'.Suri de m :. i or i iii ii (> 
uz.ne luptă p.ii ., o -.iațâ . i Luni 
consliuir.d șo c e șco i, a e: <a « 
etc., in timp ce țărănimea Lia țjii e 
cubiuga.e de imp-ria ;ș i t sc,»u \ 
la cea mai neagră mizer.e ți ex- 
ploa'a.e.

Au mai luat cuvân ui tov. losit, 
membru în B rou' J deicnei P.M.R. 
Va’ea J u'i.i, pre un și primarul 
comunei D.-msuș și nunie-oși țăra: k 

tria fo aji'ui. Dar n’au te ut ni» 
1» luni și larov a șl devenit ui «io 
cănaș exec <>nt. E, șu format și 
o bună echipă

Din an îi an inun.a lui devenea 
iot mai produ ivă. tot mai Jau-iă. 
. S,rCii” podLciiiăți a.i.ise dc 
“I conda în (ap ui că se p icep. a 
mai bine dc âl cetăți să-.i re a-- 
Lizeze oamenii din e.hi ji. să ca cu- 
l-ze ma; p e is l mpu , s uii d iot- 
*vla ă mai a en; a acte ul g ologic 
«1 sliuctura iie ărui nou s.rat .e 
m ne eu. nă -ocind îi mo-i neobo
sit nuui si noui ci pozii.e ehi i e.

Im i e,ca î> producție, în care 
■ai arena' m ne n din toa e b.-. 
zine e . a bonite e a e <irii. a î . 
«i e. t pe T.o an a u âr.du- ii mu-- 
■ =■ ui. iJ ui din p n-;i ii e nobile 
<e. înlrc.erli soc a i ,e cosi i. 
• u.i iui autor to.arășe.c ce or care

n iuua c in pag lll-a<

p4tma.il
lair.ee
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Penultima etapa a DivizieiNaționale A 
a consoiJat definitiv pozția leaderului

Dinamo B.—Aurul 1—0 [1—0]

Penultim* ela:>8 a Div zi I Na- 
tiona'c A, disputa 8 Dam ni a in 
țară, pe un lima friguros a pe te. 
renuri «.operite cu zîpadă. i>’a so- 
dat cu rezulla e apioxiinativ nor. 
■ale. cu excepția câtorva c sur- 
frize în care învingi orii bnelL. 
ciind <le avan aiul terenului sau du 
• superiori acu oară a adversaru
lui. si.au în ;usit vi lorii e.

In Capita ă. mach-til disou at> 
Sâmbătă d n re echipe e bucu eș. 
*enc. C.F.R, B. — care cau S să-;i' 
onsolideze pozjț a între echipe a 

liuntxic — ai Pe ro'ul — tn goantf 
de a scăpa din zona pericu'oasl —< 
ria terminat după un joc pasio- 
•unt, în care ambe'e cehi e a i t-e- 
cut pe lingi o v c'orie. iredecis Ce. 

Aelaltr două tna churi, disyru'ale tn 
.aip'al D mt nici, d nlre C S. Arma s 
ți Meta'orbimic, a! căror joc se a- 
auota destul de discutat, nu s’a li. 
sat desmintit, însă vcorla la a or 
a knilitarilor a între ut toa(e aș. 
teptlrile. In cel de al doilea șoc, 
Dinamo prinrnd replca CFR..uul 
Cluj »i-a tnsușit ove oria ta Jj 
mită da ori 8 ine i acită'il 'ii 10 de 
atac cât ai a apărării dârze a fun
daților ciuleai. care ș*.au pro'elat 
poarta cu mult «ucceo. I

In prova ie lea ’e ul, ț'-a conso
lidat poziț a de'ini iv dispunând la 
Timișoara de IPo itehni a după un 
ioc greu tn care goa ul vreorios a 
fost adus spre sfârși ul ma ch-u'ui de 
Vacii. La Petro-.eni, echpa mlr.i.,i 
rilor din Va'ea 1 ului, Ji il, ron'orm) 
tradiției pe care n’a lăsat-o deși 
mințită nici de da a aceasta, a ci- 
pus cu mut sUc:es de fostul lea- 
der CF.R. T„ fapt care li permite! 
tn urma acestui ioc să o:upe un 
loc taai bun tu clasameaL Victoria 
la un scor categoric a fost I iregis- 
trată Ia Cui de că re Uuiversitatcai 
care a întrecut toate așteptările și 
a dispus cu ușurință de R.A.T.A.

Câmp o na naționa ă I T A n’a etl 
țit nici de data aceasta să-și îmbo
gățească palmaresul la Mediaș, doar 
să termine orintr’un draw cu V< 
Irometan. Este demn de menționat 
că I.T.A, în urma rănirii lui Markl 
— care a părăsit terenul — a jucat 
In zece oameni u i izând servicii e 
(ui Pelchovski în p ’rtră care a 
■pliat cu mult succes buturile e, 
dbipei sale, > i I (j

Iată rezultatele tehnloe înregistrate

C. F R. B, P‘(rolul 1 — 1
CSC Arma*--Metn!r>chlmfo 7—2 
Diuimu CFR, C nj I—0
I. C. O Pohte huics 3—2
Jiol.C F R T .3—2
Un vrrsltatr» R.A.T.A. 4-1
V.trometan* I TA. 1-1

In urma jocuri or dispula'e Du
minică, clasamentul D.viziei Națio 
na'e A a penultimei etape, arat# 
«silei> <
1 C. O. 12 8 2 2 35 20 18

I. S. S. Hunedoara—0 F R. Simeria
2-0

Iii cadrul pen^It nici etape 
a Diviziei Naționale C, scria, 
a 11 a, s'a disputat In ju • 
de tul nostru, la Hunedoara 
c<4 inai interesant match al 
Reiiei dintre leademl serici- 
CFR Sinieria și IȘS Hune 
cioara.

(Ju tot t tnpul friguros, pe
ste I -oo de spectatori — sti 
porteri ai ambelor ecltipe — 
au tinut să asiste la dc.îfă 
Rularea acestui ioc care s,« 
anunța extrem de vioi, dată 
fiind rivalitatea ce există în 
tre aceste 2 cluburi muncito

Matchul Polițe chnica-J iul sere joacă
, In Scdini.a. din 25 No.-m
' bric iQjS, Conitetul Fede« 

ral a luat următoarele l.otă- 
riri, față de gravele abateri 
Isăvârș te în ulti nul timp la 
matchurile di v iz io tare:

Te baza raportului delega 
t ului federal rși a dcdarații'o: 
organc’or competente din Ju 
țdețeana O. S-. P. Tiroid

CFRT. 12 7 1 4 28 t16 15
1) ni<no 12 6 3 3 22:16 15
R A.T A. 12 6 2 4 23 ; 11 14
C.F.R B 12 o 1 5 22:14 13
C F.R. Cluj 12 6 1 5 21:21 13
.U“ 12 5 2 5 20 : 20 12
Jiul li 4 4 3 19 : 20 12
PoHtc h. 11 5 1 5 22:17 11
1. T. A. 12 2 73 14:14 10
C S.C A. 12 3 4 5 27 : 32 10
p. t' oloi 12 3 3 6 16 20 9
Metalochimia 12 3 2 7 22;43 8
Vltrometan 12 1 3 8 16 ; 32 5

(1-0)
reSli- 1 ,

lutr'adevăr, pe un teren a
<»oer t cu zăpadă, lunecos, 
pe care controlul balonului c 
ra foarte greu do obținut, jo
cul a reușit totuși sa fie e- 
xtreni de A sputat, ambele c 
chțpe având Jx rio'ide de 
dominare. Huucdorenii spe 
culând greșelile cp nise du a 
părarea . b.; â.tjj’or, au reuiit 
eă-și adjudece, cu mult no 
rnc de altfel, victoria, prin 
goalurile marcate de către 
Blaga. i

• * w
To-.OL.tal di>i *£arc reesc în 
o o 1 catclgorv ca aro ~ îl 
Hust.g, conducătorul mațchu 
lui 1 o itehni1 a — Jiul 

prin drc.izlil? sile corn- 
fj>lect eronate, a vi< iat rczul 
tatul f naț al jo u ui, Comite 
tul Federal hotar, ste reju 
cama malchuiui I’o itehnica 
— Jiul, iar cazul arbitrului 
Hustig, 5e înaintează în fa’a 
C. C. Arb'tri spic judecată.

In cadrul canlpiona u'ui seriei ■
ll.a din Divizia B, s’a disputa# 
Duminecă pe arena din Crjșcior, 
matchul dinlre echiti* locală Au» 
rul și Dinamo B.

Intâ'niica care promitea a fi fru 
pioasă a atras, In ciuda frigu ui, o 
asistentă recoid.

Jocul a ic op ut normal cu faie; 
spectaculoase ți ta oiă i de ambele 
păr(i .încă dea în epul s’a putut 
vedea că bucureșlenii sunt supei 
riori d,n puncl de vedere tehnic ti 
timp ce minerii lup.au cu eian >/ 
dorință de a câștiga.

In minutul 10 dc Joc, la o iip 
cursiune la poarta Auruui, oaspeții1 
speculând o greșeală a apă.ării,,1 
marchează ți iau conducerea, avantaj 
pe care l-au me. t nut până la stâ - 
șit. Din acest moment, gazdele ata'J# 
continuu și pun stăpân re pe (oc, 
care devine din ce In ce mai new 
vos ți dur da ori.ă arb ’ru ui Var* 
tolomeu care a reuț i prla nepcice.

ȘTIRI SPORTIVE DIN 
țara SOCIALISMULUI
Cluburile sportive ale sindicatelor 
din U.R.S.S. numără 40 mii boxeuri

1000 mafehurî de box au avut 
loc recent la Moscova pentru 
selecționarea celei mai bune 
grupări a Capitalei

In nicio a’.tă țară din Iu 
ntc uu se poate .orbi despr^ 
o dcsvo’tare a ,sportun ilo< 
ca in Lin unea So i tică. Nu 
mai în UR'tS sportuf a deve 
nit. cu adevărat, un sj ort de 
massă. Fie e vo ba d • 
6>prc cross, fie că e vorbă 
destpre ski, milioane de o.< 
meni sunt antrenați rn ] rac.r■. 

' r3 acestor Sport ai i popul i.
r«. Nu este deci surprindă 

perea ba sa tiansforitfe partida In- 
t/un joc pi n de durilătj ț> pe a o. 
curi chiar brutal.

Fz’.ul de a arbitra hI l^;ui Ba 
tolomeu. care nu înțelege să (uâ 
seama de semna iziri e arb Irijor de 
lu,e și parlamen < ază iu jicăorii și 
cu antrenorii pe teren în timpu ja
cului, II fa e să dea decizii i jusb 
ca acele de eri care au lifisit A. - 
rul de avantajul a tre cornere farft 
să mai ținem șeama de un ,,11 
m’” perfect va’abil pe care treb ia 
să-l acorde.

Greșeli de asemen a natură d n 
partea arbitrilor, fac pe jucători 
nervoși și provoacă pubicul spec
tator la eț ri nesportive. Nu d' 
puțiue oii s’au putut auz la aces' 
|oc, aprecieri foarte (iuț a migui- 
toare la adresa arbitrului.

S’au evidențiat dela oaspeți, 
Constant inescu ți Cioboa a cel na zl 
bun din 22, iar dela (ude laacu 
»* Tis*

>ot a nota ca ăi boxul a d, - 
vet) t, in IJRsS ai.4b.ovid. . 
massă..

Recent au avul lo la vjos 
a num<_.roas conjjxiti.i mi 

1 ugili-tii e, în t derea s: lec. 
lionării celei mai bixte , 
chipe de l.oxcuriai Cap taica. 
Peste i .ooo de ilat h'.tn au 
“ rt loc, cu acest pYil.-j, p 
'incurile dm Palatul cu.tur 1

Continuare n pag 3-a

(Urmare din pag, l-a) 

rămân In armă. Și Troian învață peh 
tinerii mineri cu multă tragere de 
inimă ți asiduitate.

Am fost și acasă Ja el. Căsuța, 
tui curată, cu pereții albi ca aț 
tuturor locuințe'or ucrainene, se află 
ta kni|locul unei grăd ni de vi .nj 
ți caiși, sădiți și îngrijiți de el șl 
da soția lui.. Alături se află șl 
tairtea cu păsări ți vite. Troian are 
o vacă, porci și găini. Copiii lui 
Iți petrec toată ziua la aer, sau pe 
Balul gârlei.

ia mijlociu el câștigă lunar 
arii ruble. Este o sumă mare, care 
dovedește cit de mult prețuește Staf 
tul sovietic munca mineri.or pri-z 
oțtuți.

Fugind din Crivoi.Rog, nemții au 
lăsat în mine un adevărat cimitiif 
de Imașini ți instalații avariatei 
Deasupra pământu'ui p u eau nori det 
funingine, iar galerii e minelor erau' 
inundate

Printre cei dintâi mineri, carc( 
su coborît tn mina distrusă, se ai 
fia ți Iacov Troian. Orizontul prin^ 
clpal era inundat până Ia plafon. A paf 
«e ridicase chiar și în gura pufu'uiv 
Troioan a cotrobăit mult prin Intui 
acrie până când a răzbit spre orb 
tontul superior, unde apa n’a ajuns) 
Dână la plafonul galeriei.

Acolo Troian și.a făcut o p'utăi 
din bârnele armăturii și se indrepi 
M cu ea spre despărțitura de be-, 
ton. P,ii a se răsturnase de câteva 
ori ți viteazul miner făcu de fi care 
dată o baie rece în apa ruginiei' 
la cele din urmă el a reușit totușii 
■M ajungă la despărțitura de beton

Minerul Iacov Troian
se ia la întrecere cu timpul

ți cu prețul unor ntari sforțări)'
■ făcut cu un drug de fier o gaură] 
ia beton, prin care apa s'a scursf 
In trio galerie mai joasă. M ne rul a 
încercat să se cațăre spre vechiul 
lui sector, dar acolo galeria era 
tacă plină de gaze otrăvi oare. Ii ve
nea lui Troian să plângă de ciuda 
că miua lui, tn care pi.a petrecut o 
bună parte a vieții, unde a muncit) 
atâția ani, frământat de visuri e lu|,
■ fost transforma.& de nemți tntr’un 
mormânt subteran.

Când mina a fost refăcută ți mi- 
aerii au Început să lucreze, Troiart 
tși frământa tot mai mult capul, 
ca să contribue la mărirea produc
tivității muncii si la soo.irea p o- 
ductiei Cu o atenție deosebi.ă el 
începu să urmărească succesele ce. 
lorlați mineri și nouile rraizsii îi 
domeniul mineritului.

Ivan Mitrofanov — unul din cei, 
mai vechi u.’neri din bazinul C.ivoj 
Rog, a încercit să lucreze în fron
tul lui de abataj nu cu un sigur cio
can perforator, ci simultan cu mai; 
multe ciocane cupla e sub formă de 
telescop. Metoda lui Mitrofanov a 
sporit brusc produc.ivitatea sectorul 
lui său de câteva ori și peste o 
săptămână numele lui era Vâslit îii 
întreg bazinul Crivoi.Rog și în toa ăl 
țara. Un alt m ner dintrio mi nă ve* 
cină, Ivan Cuțacovski a propus nre^ 
toda ciclurilor repetate în tmpol 

exploatării nbatăjelor de .minereu, 
metodă care deasemenea a contri* 
huit knult la spo jrea producției.

locoy Troian a s at. deseori de 
vorbă cu a-ești mineri i iovatorf 
el i-a vizitat tn mină, hr dânșii 
la rândul lor au Venit Ia el și au 
coborât în m na hă. pentru a-i arăta! 
practic în ce coqșlă metoda lor de 
lucru, ‘Alături, de Cuțakovski ți ( 
Mitrofanov el a luat parte la num'ez 
roase consfătuiri de producție, a 
par'icipat la congresc'e inovatorilor 
a vizitat pe muierii din Urali și 
din Siberia. Experiența celor m I 
buni devine în .Uniunea Soviet! ă. 
imeaiat un bun al tuturor m neri’or 
și acesl fapt og indeș e nobilele tră
sături ale nouei atitudini fată de 
muncă, a muncii libere pusă în ser
viciul Patriei.

Iitr’o dimineață. Iacov Troian, 
s’a pomenit cu muți oameni ne- 
xunoscuți, veniți la abatajul lui. 
Pr’nlre aceștia eî a recunoscut ime
diat pe șeful direcțiunii iidustric; 
miniere și pe secre arul Comitetu
lui orășenesc al Partidului.

Dar mai ap oape de Troian s ă. 
tea un om de statură mică, cu o 
mustăcioară neagră, O nul urmărea 
cu atenție munca m r.erului. Era 
ministrul siderurgiei.

— Tovarășe ministru, spuse șei 
ful minei, acesta este Iacov Pro.

ian al nostru.
EI a vorbit atunci înde'ung cu 

vizitatorii despre Ina'ta productivi, 
late a muncii, despre mecanizarea 
ulterioară a lucrărilor din mâne,, 
despre nouile mașini compresoare, 
pe care ministrul promise să le t i- 
meală curând 'minei.

In sectorul său, Jacov Troian a 
contopit (ne ode'e lui Mitrofanov și 
ți Cuțacovski, în'ărindu-'c prin pro
pria Iui metodă ți măestrie.

Când hiembrii unei comiduni a..e- 
cia'e, înarmați cu cronometre ți b oc- 
noles-uri au cobo it în mină să con^ 
trolcze cum lucrează Iacov Troian 
acesta începure fo aju’. El înainta 
pc un front larg de câ eva aba aje ți 
în fiecare foraj cu mai mu te cocand* 
pneumatice cup'ate.

Terminând forajul latriun pun0 al 
abatajului, minerul trecea în celă
lalt, și așa mai departe. El nu 
pierdea nici o clipă.

In spatele lui, ajutoarele sale pu
neau explozibilul și despicau mi
nereul. Vuetul exploziilor semăna cd 
o canonadă furioasă subterană. Mi
nereul se roslogo'ea cu un zgomot 
asurzitor, în puhoiu neîntrerupt, 
6pre orizontul de evacuare.

După câteva ore majoritatea 
membrilor comis urii au obosi , să 
lot umble după Troian dea un a. 

balaj , altul. Dar doi din're ei mai 
insistent', au rămas până la slâr- 
țitul eilei de lucru si au ro at rezul- 
Ute'e obt nu e de Tro ai. la acea t 
Iacov Trotn a depășit de 37 ori 
norma.

Când Troian ți eriiipa IJ ri. u 
urcat cu ascensorul, ei au fost t-.- 
tâmpinati la eșirea din mină de 
fele de mineri care Ie.au oferit f ori. 
Scotându-sj pă'ăr'a. Tro an a Dor- 
nit înainte s rângând în tăcere mâi. 
nile camarazilor. Fița lui rămlses, 
serioasă, dar radia an sentiment "de 
•dâncă fericire.

Inginerul îi spus* ară'ând cu 
mâna spre vârful construcției dela 
gura minei unde arde» o mare s'ea 
roșie, ce răspândea o puternică Iu 
mină electrică: — Es.c steaua ta. 
facove! După tradiția nescrisă a mi. 
nerilor, asemenea ște'e sunt a rinsu 
(a minele ce îndeplinesc p anal.

Seara Ia adunarea coosacaiM t. 
lului dc a munci al Jui Troian se
tul bunei Volcov, spuse cu emo
ție minerilor:

— Succesele lui Troian rezid* 
tn noua tehnică. în nrăestria sa per
sonală și în caracterul creator ai 
oamenilor sovietici.

..Clasa muncitori o- din U R S S. 
— este a clasă m uiciioare absolut 
nouă, liberă de cxpoa'are, și cum 
n’a cunoscut încă istoria omenirii”, 
spunea I. V. Sta in. Oameni ca la- 
cov Troian, reprezin ă o măr.urio 
vie a acestui fapt. El sunt adevă
rată stăplni ai țării. Ei sunt crea
tor i co ș c.iți și o ga, izatorii unei 
noui vieți, a vieții comuniste.
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ZUJU NO!

4» DIN CÂMPUL MUNCII >
Muncind pentru construirea unei vieți mai bune

Minerii din Aninoasa își împletesc eforturile în 
producție cu o bogată activitate culturală

Recensământul întreprinderilor 
din Deva s'a efectuat în bune 
condițiuni și la termenul fixat

Muncitorimea mineri diu Ani 
■oasa. tleț ne [jenlru ■ d-a oară dra
pelul producției câștigat ta eailiul 
întrecerilor socia'iele ce se des!*» 
aoaiâ intre expoa ărilo carbonifer»* 
din Valea Jiului. slluându-;e astfel 
ta fruntea celorlalte exploatfiri.

Or acest lucru n’ar fi fost i““ 
aibil Ură ridi arca nivelului poU- 
tic fi cultural al muncitorilor. Oo 
ganizația de Partid dia Anlaoaaa. ■ 
obținui 6ucce.e frumoase ta |a<es* 
•en». inițiind 4 orgaulzâad • •«- 
rtc de acțiuni, prin care mundU*> 
rieaea mineri lyi bnplcteste rauru 
ca de ai de zi tn producție «a 
■fuma de ridieare a nivelului oo 
lili. «i cultural.

ta nui mate ori pe șăpțMmâniL 
Iu »aa caz noaui muncitoresc unt 
a cinematografului din locali.ate. mw 
șamb'.uritc artistice al si îdl satului. 
ITM.. U.F.DJt. fi U.P.M, — U 
rotat o — dau festiva'un artisticul 
Progi unele cuprind piese de tras. 
Un. recitiri, coruri, dansuri natloJ 
■ale etc. Ansamblul artistic al oș. 
org U.T.M. pregătește o piea* 
serial chiar da an utemiat InrplraU dio 
viata Minerilor din Aninoasa.

Ansarabul artis ic al siudicalutiAi 
a dat o serie de a,nectaco!c în a lo 
localități, prin'.ro care si acela da 
Sât nt.lt* trecută dela Luueoî.

Păirtni a putea prelucra îrtreaga cantitate 
de minereu extras

Uzina de ștampare dela explotările 
aurifere din Munt'i Apuseni va 
fi mărită cu 4 baterii

O piedică î.i desfășurarea 
kittecer.'or socialiste hi pro 
ducțic de până acum a con

Calendar muncitoresc 
DECEMBRIE 

Sacrala Zila
duri 121 ■ trecut* 331

Soarela 1 Zile
*p«a< 16 38 rimate 35

Miercuri

1918— Alipirea Ardealului. (
1031. — m. ucis mișelește de că

tre troțkiști, conducătorul bol
șevic Kirov. ti. 1886 J‘

PROCLAMAȚIA DELA ALBAIULIAf 
(1918)

Principiile ega'i.ății de drepturi 
a naționalităților conlocuitoare dlrt 
A «deal, proclamate solemn de Aduna
rea dela AlbaJulia, au rămas li teri) 
nfoartă până ta 6 Martie J945. i 

Partidele „.istorice” — pentru a 
* putea exploata și mai crunt tmu 

ssele muncitoare a'.e acestei provincii 
— au dus o continuă po itic| de În
vrăjbire a naționalitățior. ,

Ele nu s’au opus sfârtecării gra7 
nițelor Ardealului, fiind de acord cri 
odiosul dictat dela Viena. i

Ardealul și-a regăsit unitatea, da-1 
torit! victoriilor comune a'e Arma
tei Roșii și ale Armatei Române^, 
iar naționalităților conlocui oare și- 
aa găsit posibilitatea unei desvo.tări 
libere și pașnice, tn cadrul noii Ro
mânii democrate. I

Pe ecranul cinerr.alografu'ui did 
loca'ita'c. 70 la unt!.. din f lmein 
lu'ac sunt sov.e Le. fi rac care ■■ 
bucură de un mare succes.

I In faot remarcabil In munca da 
ridicam a nive'u ui colic al to»> 
sselor, este organizarea de elitra 
org. de Partid a unui ciclu da 
conferințe, ca e a fost inaugurat Vu 
neri 10 Noembrie, cu o conferiutl 
despre victoria Arma ei Sovie l e la 
Stalingrad. Programul de conferi» 
(c a fost tnlomit pentru fiecard 
săotămână până la (târâitul anului 
curent. Subiectele sunt alese Cii În
grijire, tratând prob'eme ce fră— 
mintă muncitorimea in lupta ei oe» 
tru pace, libertate fi belșug iii ut 
bucură de o afluență din ce tn ce 
mai mare. I 1 ’ | i . I

Pe lângă s'ndl a'nl ra ner dfn Ard- 
aoasa. fun ț o cază un club cultural 
înzestrat cu o bib'io ecă, cu Ml. 
de lectură, mese de șah, ping-pong, 
etc. In f eca e seară numeroși muru 
CItori vin la club, unde cl'esc di
ferite cărți, rev ele sau discută u- 
pele probleme pentru a le lămuri.

Din inițiativa org. P.M R. !n Ară- 
aoasa, un nou cămin cultural va fi 
inaugurat tu curând. Localul este 
reparat și acum urmează să Jie 
înzestrat cu aparat de radio, bi
bliotecă. mobilier etc.. i

stitint o capacitatea de pre 
lucrare redusă a uzinei de 
ștampare din Gurabarza față 

capacitatea de extracție 
a minereului.

Pentru aceasta la i Noem 
brie au început lucrările de 
modificare a clădirei tizinei 
în vederea instalării a Încă 
4 baterii de șteamlpuri, cari 
până la data dej i Iulie 1949, 
urmează să fie puse în func 
țiune.. Prima baterie va fi 
terminată la data de 1 Apri 
l>e, iar celelalte trei la in- 
tervale de câte una, lună.

Prin instalarea celor 4 ba 
terii noui, capacitatea def pre i 
lucrare a uzinei va crește cu ' 
16 Ia sută, față de capacita 
tea actuală^ rezolvându se 
prin aceasta problema stocu 
rilor de minereu care nu pu 
puteau fi prelucrate.

Citi#

în fiecare zi
„Zori Noi”

Alălu-; de clubul cuitu a! al (in
dicatului, noul cămin cultural, va 
putea face față maci af u< nțe « 
muncitori'or de toa e categor 1 e dorf 
nici de ași ridica nlve ul poli ic -.1 
numai prin ridl arca nlve ului lor 
cu'turat, pentru că ei au tnțeles (!' 
din toate puncte'e de vedere, (tot a! 
lupte tnai mult și mai bine, pentru 
a-și construi o viață mai bună, aș» 
cum o merită cri ce muncesc. 3 
_______________________ I. BRANEA> |

Cimitirele de fiare
vechi... surse de 

materii prime
Cimitirele de fler vechi al txJ 

ploatării carbonifere din Lupenl, au 
devenit o ursă 'de materii prime, 
de mașini etc. In numerele trecuta 
ale ziarului nostru, am arătat cuni 
muncitorii au găsit un convertizor* 
electric; .tot aco'.o cei dela Ani» 
nnaaa au daacoparit 3 molocotnpreaoare 
,,Flottman"și altele,ce care le-au reparat 

și repus tn funcțiune, aducând astfel 
un marc aport In bunul mers al 
muncii

Și strungarul Novinski Carot. •- 
vea o mare greutate In munca lui. 
De câtva timp, ti lipsea oțe'ul rapid 

Dpentru confecț-omarca cuțitelor pe:ix 
tru strung. In f'erare zi mergea la 
magazie și cerca oțel rnpSd, Ma
gazinerul, dădea mereu din umeri, 

— Nu avem tovarășe.
— Totuși trebue să face ceva.

— a spus el, penlrucă astfel pro
ducția sufere.

Ca și alții tovarășul Novinski ■ 
plecat să caute în stocul de fier 
vechi Poate să găsească ceva. A 
căutat hrult, a răscolit până la 
fund toa'e fiarele aruncate și o.hii 
s’au oprit asupra unei bucăți ru
ginite. Era o nicova'ă de ciocan,' 
pneumatic pentni fierărie, aruncaUl 
acolo de mulți ani.

A luat.o pe brațe și a dus o W 

atelier, A examinat-o apoi «La 
supus-o Ia încercări.

__ 'Am oțel rapid —< și-a spus 
el. Și Inc! 16 kg. . i

Din ea. tovarășul Novinski și-a 
făcut 16 cuțite de strung, cu care 
poate lucra tot așa de b:ne ca și 
cu cele dela magazia de scule. Acuni 
diagrama atârnată deasupra strun
gului său, arată zilnic mari depă
șiri de norme.

Acum, pot lucra din p’in, oen- 
trucă am cuțitele de strung destula, 
și bune făcute, din materiale gă
site la fier vechi — spunea el 
tovarășilor lui . și câte n’or rtnl 
fi acolo? tl ► » ”

Umplem butelii de

Aragaz laformaftam 
la Adm.-|la 
.Zori Net*

I

Executăm 
ștampile

Oifcan'izânduse tameini'a 
intrnia de rfkx.it are a c<?'.o' 
joi îtilrdjr «ideii din o a.ul 
Doa. lucrările au fost Urmi- 
natc iw l mpul celor două să 
rtăniâni prevăzute.

Greutățile cauzate de une 
le neînțelegeri — în sp ci d 
cu privire la lo.tnularcle ,.R 
I" — au fost in ăturate du< ân 
*lu se o înti nsa muncă de 
lămurire pe ti.-ren din partea 
dclegaților sindicali și tfec* 
țuâtidu>se z'lnic—din partea 
fiincț ouari’.or —■ câte 2 — 4 
ore de muncă voluntară pc

Știri sportive din Țara Sociali sm ului
Urmare din nag. 2-a 

fizice din Moscova. Boxeurii 
aparținând cluburilor ..Arma
ta”, ..Dinamo", ,.Sțpartak“ 
și ,.Rezervele de mt»ncă’', re 
prezentând sportul sindical, 
a'au clasat în frunte. Clubu 
rile sportive ale sind catelor 
excelează, în special, în ceia 

privește boxul, numărând 
40.000 de boxeuri calificați.

Cel mai interesant dintre 
nmtehuri a fost, desigur, a- 
tel disDutat de cunoscutul 
câmp on mondial de catego
rie grea, SerghJ Scoaba . 
eov, aparținând clubului Pis« 
ceVic (sindicatele din indu . 
Ktria alimentară) și Al«-xan 
dru Surkov, reprezentând 
Clubul Rezervelor de muncă. 
Sce.rbacov și-a câștigat Jun 
meritat renunțe, nu numai 
tn URSS, ci și în străină
tate, unde porecla sa ,de 
,.dinamită” este foarte biu® 
cunoscută. |'1

Un atlet sovietic 
baterecordul mon
dial la ridicarea 

greutății
111,600 kg. ridicate cu mâna 

stânga
lu orașul Gorki s’a deslă

telegrame externe

Știri
LONDRA, 29 (Rador).- - 

«Plecarea grăbită a i'd-nel 
Ciang-Kai-Shek la WashilTg 
ton este socotită în cercmTe 
politice din capitala brita 
nică drept o noua încercate 
disperată de a salva reginml 
Kuomiatangului prlntr'o inter
venție mi’.itară directă a Sta 
telor Unite.,

Postul de radio, Fhvo- 

ste orele de serviciu.
Deasemenea d 11 partea de

legai l°r sindicali, în cadrul 
m înmii de wzaenzare, s'a dus 
o campan e de combatere a 
(diverselor svonuri diversio 
niște lansate de unele ramă 
site ale reacțiunii și, In ace 
Las timp s'a efectuat un 1011 
trol pe teren a dat lor pre 
zentate de îrutrqprindei i'e 
din localitate. A-tfel receir 
pământul întreprinderile» d n 
orașul nostru s a te.rm.nat cu 
un depl 11 succes.

țurat, acum câteva zile !n 
cadrul câmp o matelor de at 
lirism, < o.ppetițijnca penii u 
camp onatul la ridicarea d>- 
greutăți într o singură mâ
nă. Au luat parte cei mai ra 
numiți campioni grei sovie
tici. {

Cunoscutul recordman I- 
van Malțev a ștab lit cu a- 
Ceastă o razie un trou record 
mo.ad al, ridicând cu mâna 
stângă o greutate de 111,(00 
îkgr
Anul acesta Malțev a bă
tut propriul său recotd

Un campionat de 
șah prin telegraf 
pentru „Cupa

R.S.F.S.R.“

I’entru prima dată în țjto 
na sportului sovietic, a fost 
organizat un campionat d« 
șah pentru/. Cupa R. S. F. 
S. R_", prin telegraf. I-a a. 
cest câmp onat iau parte co 
flectivele de șah a t25 de o- 
rașe din Republica Federa 
tivă Rusă. Campionatul este 
condus de brigăzile de șahiști 
create în fiecare oraș.. Rezul
tatele se transmit zilnic prin 
[telegraf.

scurte
| ngyang a anunțat că popula 

ția coreană a protestat impotri 
va deciziei luate de așa 7.isa 
^adunare naț onală’’ din Co 
rea de Sud de a prelungi o 
cițjația americană..

Populația din Fhyonagy. 
ang cere imediata retragere 
a trupelor americane din Co 
rea.

rfkx.it
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Scrisoarea participanților I

la consfătuirea iîegalâ din Belgrad cat e 
Comitetul Central al Partidului Comunist Sugosl v

O Qharta a drepturilor 
studenților

SOFIA, (TAȘȘ'- — Ziar.il 
fJRabotn ces o Bele” a .pu
blicat o sen o; re primită din 
Belgrad. In seri oare se spu 
ne că la 11 Or to nbrie a 
c., a avut loc Ia Belgrad con 
sfătwirea a 104 «onumști :,i 
cetățeni fiii ă de pârti i, caie 
rejirezntă diferi'e îi t epiin 
■deri și instituții d.n Jupo 
slava. Discutând situația din 
Partidul ( onunist Jugo ’av 
și din ța’ă, p; rtrcipatiți a on 
sfăt j re au tri nis mt-m'ir o 
C.C. al Partidului (’onur.ist 
Jjugos'av o seri oare in care 
se arată că j.oliti ă nej’-tă 
și dăunătoare a C.C. al Par i 
dului Co nunist Jugoslav pro 
voacă mari nemulțumiri m 
rând 1 r le massclor la’gi ale 
/poporului.

In scrisoare se spune că 
poziția pe care a ]uat o C C. 
al Part dului Conuni t Jugo
slav în ultimul an, nu < oiști 
tue nunta o deci re de u li 
nia marxim leninismului dar 
contrazice ;i interesele vif.t’e 
ale oamen.lor mi:n< ii din ța 
ră.

Conducerea, dn a cărei 
vină Partidul Comuni t Jugo
slav a fo t izolat și liu it 
de colaborarea cu alte par 
tide comuniste, nu se simte 
câtuși de pu in răspvnz toi 
re pentru situația creiată, ci, 
dimpotrivă, socoate că Par i- 
dul ( onunist Jugo lav poa 
te să existe și să se d >șr 
vo'te ș? în condi iile a t tale.

I o i ia condu erii Par du 
lui lOitru, după Rezoluția 
B,roului Informativ, arată că 
membrii C.C- al Par idului 
Comun st Jugoslav tind mai 
mult spre păstrarea puter i 
lor personale, deef t spre îin 
bunătăț rea situației care s’a 
creat.

prestările fă:ă număr ale 
membrilor de nartid și a'e 
cetățen or Eră de partid^ 
arată că C.C. ai par îduiui 
mun st Jugo la\\ și mai ales 
Răni,o ici^intrebuimea'ă nie 
tode h tletiste., chiar iațâ de 
aceia care sunt nunii, nă 
nu ți că ar apraba Rezolutiia 
Bi'o Pui Informați .

Asas narea sălbatică a ge 
Talulu < o onel Arso lovano 
viei și năs' o. rile da

|l H
• O
II

I 4

că eL chipurjle, a r it sa
fugă în Ronân a. \o ’ >-c dt
5ipre 1 psa de rați m ■ a C. c.
al Part dului C 0 mmst ,'u-
godav.

Membrii C C <o t nuă u
îndârj re să adâ, . eas ă ă
pastia < i lire p. r i ui 0 r U
și partidele co nu i e d a

munist (b) al L’l’.bS, 
du se de ideia lor 
cum că Part dul 
JiugoslaV poale să 
fără (oaborare <u 
de < o nunisie-

iojle acestea aim.i 
membrii C.C. nu la ; 
b.i’e între p 0,01 iile l<»r 
i'esc și interesele pa-'â 
și ale tutui or o?.m ui 
c i din Jugoslavta, a , 
vor un t te cu 1 ir i e ■ m 
niște ale țări or d , 1 a i 
fe frățeșt ,i cu p. .) g 
URSS I opoarje ;a, ci 
nu se solid.îrizea.m cu o i e 
menea activitate feizouită 
a C.C. al partalului Co nu - 
nist lugo lav. Comuni,tii , 
.Iugoslavi, se ridică î nj, :ri 
va unei astfel de țoii i. se 
ridică împotriva a eloza care 
întrebuințând metodile teroa 
rei, împing Partidul Cornii 
n.st Jugoslav pe calea tr is 
mului și a levi/tonismuiui.

Dar Tito și cli a lui. — 
se spune apoi în seri.o. re.
— nu vor putea, ch ar cu 
ajutorui ienicerilor Im-, sa d' 
strugă forțele progres ste, și 
smiatoare ale Partidul’, i. Noi 
ridi.ăm > l( (.a și l(-u ăm C 
C. al Part dului Com’miu 
Jugoslav că denaturează aJy 
vărul des; re s tua ii c in ța .1 
creiată după Rezo;u-ia Birou 
lui Informativ, „Salutările’ 
și ,,aprobări e ' activității C. 
C. și Partidului Comunist Ju 
goslav, de către colectivele 
de munc to i, care umplu zii 
n c, paginile ziarcEr, nu su(Jt 
o manilestare a voin ei oanie 
nilor muncii% ci le sunt im
puse și pregătite dinainte.

Inch sorile arhipline, ame 
n nțări'e directe și îndepâ.ta 
rea acelora care contestă iu 
stețea pol ti îi, lui Tito și a. 
grupului său, arată <ă în io 
cui, dictatul ii proletariatu
lui în Jugos'a.ia există dic 
tatura unei cli i conduc.ăr ia 
re- formată din câți/a tră 
dator. Bar aceasta nu i va 
face pe comuniștii din țara 
noastră să șo ă e la sforțări 
le lor de a răsturna o astfel 
dp conou ere și de a a’egie 
un nou Comut Central.

Nici 1 n f l de tero r' nu 
va opr | e oamenii muncii îa 
hotărirea lor de a cuiă i con 
ducetia de a.cia care îl 
duc pe ■ a ca trăd rii.

Dit' na tea ședinței noa
stre argit , , ’i iută i’ețn'”;
— se spune *n închei r a si n 
sor 1 noi comuniștii 
munc.toiii și fun țiom.r i fă

(

ă
■J

ii ’
i •' I

i

dhi 
în i
C. <

râ di purtai delii 
dei'il<' și insti.u'iiic 
grad, m, i'aiii/uii 
m fab.; activi1 .t x>,
.l'atl.dubii Comunist J’lgo,, 
slav ș cerem jnlo uirea lui

Salutăm Rv, t ' iția Birou 
!ui 1 iforn.a'iși pvE-u ’a 
iiv na' ii ,vn i a t i 

o.auni ti’, la toți 

m ib i lini mii '!'iniX1 i'Uui 
Comunist ,i la mei larii \- 
part d, să ur ’iczt exemplu’ 
nostru

Moarte fasc.smului, 1 h< r 
tp țioporulu I

l’RAOA, 29 (Itidop. — Agenț 1» 
de ii ri c hos'o.a ă a uiță că țJnp 
unei Inlernaț o aă a S ub nți oc 
cu sediul la P aga elaborează o 
clia lă a dieg.urî or s udenlilo . Ea 
va cuprinde liberia ca acc su ui î ■, 
școlile sup-.rioa.-c a tinere ulii iii 
toa e (ăr.le I r., deosebi e de rasă; 
gralui a ea îavățăinânțu ui; asistența, 
medicală gialui a, e c. Uu.uiica a

pub'i a' u -istă ca e cup lude W 
«jiți.'e (.c piOj-.igâ idcoogia tas- 
tisIS și dibcriipinarea rasi.i ti sau 
tare uțață la război

Unu.1 ea pots/ază îiirjxi.ii.a 
tapluiui < A une e din a'U'r <4 ti 
suni în rei u n a e 1 iu 111.11»’ 1 ase 

yob și U’l ‘< r‘i ățî iu i cu 

iu țar v o oilcnla e și co,octal-.

Conferința Asociatei pentru prieteni
P.cmân -Cth ă

1?.. (Ra'<>
' I/Lll Io

1 ’:t m ml ri o
. • 1 ir / n t 1 ’a
• i-1 o âivai ă la < ar

' numcio li e
viii, din \ .na , o ti- .1 ș. ’ u1 
rurală a Cehoslovaci r ,1 rc 
pr<-zept;;nj a; ambasuih > 10

1 1
onie

\ o .ia
<0 a o

u
<

luSiit dt> f raga.
1 tiând cm ântul,' u n i

•!. Dr CoȚ'1
«ciitm [A < n-nr.i c.trv < 
ro oar,-!'- din țările • .
• raț;<- 1 oi/ular.l. 1 a
■ o'eri]i.ă s’a ah s : o 
m t.t ;■! Aso iuți' 1 M;i• 
de Just li'-. J)r 'pi
tOjt ale? ‘ uimi -uf at- • 1 
pi\ t d ti a I o 11 ir ■

5
I

«ti

>1
K.i . 1

franch s£â îr* câSpania
Qbț nă rehecedareo Tanaerului

NEW YORK. 29 (Ra'o ). 
Coiespondcnt j1 din 1 ;mgcr 
al zarului New-York ’lmrs 
/relatează că Slpan a Iran hi 
stă încearcă să obt uă r t o 
cedarea Tangcrului. Co es - 
rj>onde.ntjl scrie că autori ă 
țile vamale din Maroc 11

sa
I

Spân ol împiedică ^p o 
•vizionarea a’.immtara pe r». 
scat a T angeruîui, pentru a 
da imipre da că admin stra- 
pa internat onală a . onci 
Tar ger nu poate face față 
situației

“X

( o; liul dt uiim ’ > 
gar a het r;t smb m.. 
laț i diplomatice ‘ » i-.c-p 
ca Popular . Dcmo r. t . 
reca și cu statul Rr. 1

Cofidtmnarea grupului de f adă 
lori ai poporului ungar

BUDAPESTA, 29 (Racor} 
La 26 Nojmbrie Tri j jpa- 
lul Popular din Budapesta a 
terminat auc’i rile în p o e 
sul grupului de trăda o i ai 
'poporului maghiar.

Acuzaț i Ft-dor Lajos, Ha,

ce Bella, Covacs Endre. Ge 
dea Pali și Senke Antal au 
Io t conda t n iți a moarta i r 
Ce lai. i la pedeps va iind țu 
tre nchisoare pe m timp ]j 
m.tat și ruunca si-nmăi pe. via 
jă.

NANK1NG, 29 (I<a' 
France I r . sse cn n.ă t 
țele 1 o rulare ch 
strris trei divizii ale R o 
rangului în luptei din r, 
nea 
gai.

O
to 
dl 

mn 
•n*»

a

dcla Sud-E.st n

După cum anunță R..u 
forfele populare 'h ne

Lupta muncitorimii 
împotriva politicii pa

tronale continuă în 
întreaga Italie

tc-r.
zc au eliberat orașul LI <1 i 
s tu-at la -țo km. de F-ngȚ>"- 
L nepi ccnstitue nn i mpur, 
tant p>un<t straieg c in n! i 
ma linie de apărare a Kio 
mintangului ina’nte de Na ) 
Ling-

— Delegaț a femc-iUr -o i<> 
tice, la Congresul F D l !■' 
condusă de secretara p<a>e 
ra’.ă a femeilor din URSSi, 
Alina l’opova, a sosii Săm 
bată la am a. ă cn avionul a 
Budapesta.

ZROMA, 29 (Rador). — In 
[urma grevei de zi e, m'in 
c’.toiii uzinelcr Fiat au obți 
nut ca adm nisrta ia patrona 
lă să rpp r nieas< ă pe cei 7 
munc tori cencediari.

Lupta muncitori’cr împ tri 
va pol ti~ei de concedieri și 
de restrângere a acti i ă ii

industriale, dusă de patronat, 
cont nuă în întreaga Italie. 
20 0 0C0 de mimuton și salj 
r a i ai trustu’ui II, a, duc o 
luptă hetărită împotri.a ame 
nnȚvi’cr cu concediere. O 
grevă de prXett de 2 o-e 
a fost declarată la 25 Noem 
brie în toate în r >p i ideii1 e 
acestu trust.

Zori Noi
«pornește 

iricâ și mare 
oub c tc t ?

r

btp I 1 , g r e c :d' B«-vt

Ziar.il

