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J'ruijlul de Prietenie, C'o 
laborare și AsiMenț i Mutila 
1 i, încheiat în < ursul iernii 
tic< ute intre Republiia Pop i 
laru Româna ți Republica 
l ngarc.al< > arei instrunn un
de ratificare au fost schim
bate zilele țre- ute la Rut u- 
tețti constitue un eveniment 
de o co’-ârșito ire valoare i 
stori( a m viața celor două 
popoare vecine precum și 
in ansamblul fjlații]or inter
naționale asupra cărora S|,iu 
ațintite privirile întregei o- 
nicniri.

Necesitatea stabiliră lega
turilor de prietenie traiui i 
ș' strânsa colaborare intre 
< .< le două țari se întemeie/a 
pe experiența lor comună 
din ticcut când forțele impc 
rjalistnului cotropitor exploa- 
tâig|. pornirile șovine și divei 
gențele artificial intrqpnute 
de păturile conducătoare, re 
acționare și fasciste din am 
bele țari, au «abat 'in pi
cioare ljbtitatca și jndeipoti.- 
ța României și Ungariei, an 
treiiându-le în războiul ne 
fast dus împotriva Uniunii 
Sovietice și trarisformându-le 
fri bazele militare și scmicolo 
nii ale exploatării imperiali 
ste.

Instaurarea acestor rod - 
nice relații de colaborare paș 
nică și c<mstructivă între 
cele două țări, a fost nosi 
bilă datorită ajutorului dat 
de Armata Sovietică cu sp.l 
jinul căreia țările noastre au 
putut să-și redobândească li
bertatea, creind popoarelor 
din aceste țări condiții priel 
nice pentru a-și lua destinele 
în mâinile proprii, prin în-

lttui.ifi.i - 1 li> I id.iiea ,1-gi
niunlot p >1 1 ‘ c liurgbi zo mo
șii roșu, .1 < .1101 pollt'( a 1
x.it.i pe 0 nprii'i'.i .1 iu\ra|
bii\ n p, j. .< Im . .1 v
tiiit cl< tiți’i Util f.l Ol.llljl <;V
plo.it.1111 Im .ilb.dii'i-

Pr, t.i< ci 1 !c ,id.'ui< i -trudii
r.ile c<- .111 sun cilii in vi ița
|- •; r pp ; ii'. ș» ma .
glu ir dup.i ultimul la boiu.
prin deliu» ratizai t-a 1 icții
lor int ' te . au pus t>- ’ie'i •<>
lid.t politici.•i juste prin , n c
• rgimtil no -tiu de demni a
lie popul.if-i -i rezol it in-
nio<I < Ic fcr < It pmblc
ma, ti.i;i'>n 1 ■ i pi'il>L m.i t
in tr,-( ut a <' il1 ii 1 .i nici 1 1
d ii •, .. 1. 1, »r și 1 ibtiin 11
lor șovini- < 1 ritm (ele două
popoare.

Gh. Pleșu

(.Continuare în pag. IV a)
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ABONaM&NTCi

LUNAR lei I2U COLECTIVE lai 80 Individuala țirwi, mm-
Pe 9 LUNI lai 350 artarl fi Invtțltar. W0

0 întreprindere de mare importanță, fostă industrie de război, care 
din cauza sabotajului conducerii nu a putui fi tran
sformată în industrie de pace în 2 ani și jumătate

Muncitorii și technicienii uzinei Asrra- 
Orăștie, muncesc cu elan pentru a începe 
producția de pace cu o lună înaite de termen

Cit 14*
in corpul ziarului 
Dând urmare propunerii adre
sate la 19 Mai de miniștrii 
comuniști guvernului finlandez 
Guvernul Uniunii Sovietice a 
rodii 8 restul plăți or datorate 
de Finlanda în contul repara 

țiilor, cu 50°|„

Aruncătorii eNplealavî- 

lor Aurifere d n
Ap uscat au d«pu pro
ducția din luna Aprilie 

eu 16.3"|O

0 pagină cu știri din Țara 
Socialismului

Uzinele Astea ii Ora ție anexa 
șov ți Arad, a fo t ?n3truită în 
rea procctileior cil e-p.omi. După 
fabricându-se ri, Ici explozivi.

Duț-ă 'încetarea itizboiuli-i, urma 
așa cum ța uit.tmptp »u alte uzine 
sâ fie ii in lu-t ie de
pace. Cea mai poL i ită întrebuin
țare a și fost găsB'i | roectându-seț 
fabricarea de coloitmiu, V0|iS.-|e, 
pigmenți (vopsele 01 baza de fier), 
ferbeiitina, | luduse cl-i nice și far, 
maceufice.

Uzinele au ți un atelier metalur
gic, utilat cu 100 d ua-ini (strun
guri-,—irezc p,es., —■ .) dc tip mo
dern, care puteau li uti'izate pen
tru fabricarea de produse 'croate 
finite.

Sfidarea inițiativelor 
muncitorilor și t< chnicenilor

In anul 1945 a fost piogramală 
construirea instalației de colofoniu. 
Lucrările au Început numai în 1949, 

ale marilor Uzine Vlia in Ura- 
preajma lazboiului, pentiu incar.a 
câtva timp uzina a fost de-.vollata

dar ți atun.i a fost adu a la condu- 
cerea uzinelor iui anume Săvuee 
cu, căruia - drept favor — di
recțiunea generală de atunci ia |U 
la dispoziție fonduri ți materiale 
necesare instalației. . ,

I’ i-il i italia con truuii iii la'ații 
1or, a provocat i.n \<u irite, cs iu r.ui, 
durile mum itorilor ți al tehui.ieni- 
lor, care au format un voie tiv pen
tru studieica posibLita.ilor. D nul. 
Șăvulescu n’a luat „insa n con l 
der.itie propune i'c a.e-tui tiv (Continua t !n p.-ig. III a)

„In Republica Populară Română, 
toți cetățenii au drept la învățătură ‘

(Art. 22 din Consf bufii R P. P.)

ți aut j.nutuldiidu ,,iiigi:ici’’ 
proeUat uU| ă propriile coii'-epții u 
nptalație de colofoniu. pe -s-e a 
ți pus-o în apli are.
Construcția in’-ta’ațiet a du at o mii, 
iar după I luni de iunsjționarc i>t 
cele mai pro.rte con Jițiuni, t.e- 
liuit sa fie oprite f.india din . aleza 
gazelor inflamai.i.e ,e >e de ța.au 
necontenit prezenta un marc pt-ii 
col de incendiu Reri'.hțând ți -a 
natatea mum ifori’or, iar co'.ofoniu) 
produs era de >a mai proa-ta ca
litate. i

Acecas -oarla j-. ițt O și se.,«
I. BRASEA

SINDICATUL MINERILOR SOVIETICI

Misiunea fundamentală, cea mal 
principală a sindicatelor sovieticg 
este grija pentru om, pentru salf 
facerea nevoilor ți necesităților saȚeJ 

întrucât insa urcarea bunei stări 
a oamenilor muncii din 
U.R.S.S. și creșterea nivelului lor 
cultural depinde în întregime de în
deplinirea cu succes a planurilor 
economice ale Statu’ui sovietic, sin
dicatele sovietice participă activ la 
rezolvarea acestei sarcini cardinale 
a întregii societăți sovietice.

In acest timp sindicatul munci
torilor din industria cărbunelui ți 
șisturilor a Regiunilor apusene ale 
U.R.S.S. nu se cțeosebește prin ni
mic de celelalte sindicate din țară. 
Sarcinile sale sunt determinate în 
considerabilă măsură de acele obli- 
gații ce sunt înscrise în contractele 
colective încheiate 1 t.e administra
ția întreprinderilor ți comitete e sin
dicale, care acționează în numele 
întregului colectiv de muncitori și 
funcționari. Fiecare contract coldc- 
tiv prevede îndeplinirea planurilor 
de producție ale întreprinderii i(es- 
pecfive ți neîntre.upta perfecționare 
a organizărei producției, riguroa
sa respectare a leguli'or de ocro
tire a muncii și tehnicii de sigu
ranța, dțtermină condițiile de re- 
■umerare a myncii ji cât mai de
plina satișfacere a ne e i ă,i or .ui 
turale și traiului cotidian al oame
nilor muncii.

Minerii sovietici, ca ți toți oa-

rnepti, "Xncii, au adânca conjtiirrțâ 
tălii dintre interese e Jor per

sonale și interesele întregului Stal 
sovietic. Din inițiativa maiselor, în 
întreg cuprinsul țării s’a desfășurat 
mișcarea întrecerii socialiste a în
tregului popor pentru I ideplinirfea 
înainte de termen a planului cincinal 
postbelic. Astăzi lie.are miner cau
tă să facă în acest scop totul ce 
depinde de el. Rezultatele acestei 
atitudini conștiente fa ă de munci e 
manifestă pretutindeni. In de.ursul 
anului trecut Basinul DonețulJui a 
dat cu 7 milioane tone combus
tibil inai mult decât in anul 1946. 
Basinul carbonifer din apropierea 
Moscovei <i Basinul de șisturi din 
Estonia au terminat și cL a iul cu o 
mare depășire a planurilor. Minerii 
din Basinul carbonifer din apropiertă 
Moscovei extrag acum de 2 ori st 
mai bine mai mult combustibil de
cât înainte de războlu, iar minerin 
Estoniei, cari rn 1946 au ajuns să 
restabilească (^paritatea antele ici 
a basinului, âu mărit in decursul 
anului trecut extracția șislu.ilor cu 
încă 50 la sută. t

Sindicatul nostru care reunește în 
rândurile sale sute de mii de mi
neri s’a pus în fruntea mi^cărei ma- 
sselor pentiu îndeplinii ea înainte dl’ 
termen a planului cincinal.

Ridi arca produ.ti.ită ii muncii a 
■linerilor sovietici, ce are drept c- 
fect marirea extracție de cărbune -i

de S, ZAITEV
Președintele Comitetului Central al sindicatului 
muncitorilor din Industria cărbunelui ți șisturi

lor a Regiunilor apueene ale U. R, S S,

șisturi, este însoțită de o conside
rabilă sporire a sa’aridor minerilor. 
Astfel de pildă, în decursul prime 
lor 11 luni ale anului trecut producția 
medic anuala a minerilor de toate 
categoriile (mecanici la ma inile de 
tăiat cărbune, mi ieri, boltitori, ele), 
din Basinul Doncțului s’a mărit <u 
12 Ia sută, în timp ce salariul me
diu al minerilor acestor profesiuni 
s’a mărit totodată în acelaș inter- 

Ival (de timp cu 26 fa sută.
Comitetele sindica'e ale imnHoz 

participă în mod activ și la înfăp- 
(Continuare în pag. Jl-a)

Examenele
de bacalaureat

încep la 25 Iunie
BliCURKȘTI, 5 !Age - 

pi'eSi. Kxamenele de baca
laureat tL'Orcric și comercial 
vor încep»- in toată țara l,t 
25 Iunie.

La Ministerul Invățătnân 
tului Public se lucrează ]a 
întocmirea listelor centrelor 
unde se vor ține examcnelc 
dc bacalaureat tcoretic și 
mercial.

Regimul demo. rației populare traduce acest drept in viață pdn 
ridlrarea a cjlt mai multe locașmț de cultură. I

Duminecă a avut loc in satul Dâncul Mic (plasa Orăștie) pune
rea pietrei fundamentale a Școlii Primare. In clișeele .poastre tov, 
Const. Grigoraș, prefectul județu'ui tov. Duduia Andrei, secretarul 
Județenei Hunedoara-De a a P.M.R', și o parte din asistență în timpul 
solemnității. (



ZORI NOi

Convorbiri telefonice 
cu automobile în mers

Inginerii sovietici ti. Șapiru șl 
I. /ahurccnco au ihboial un sL 
tem de comuniLațic telefo lic.i în
tre un automobil în plin mers șl 
rețeaua orașului.

I’e unul din jo nutatoarele elitre
lor telefonice a ornșuțui te insta 
leaza un post de ra liu la miniatura, 
In interiorul automobilului se află 
instalat un po-,t de radio asentan i- 
tor, cu o putere de 1 vvatl. Ener
gia electrică neve ani postului vme 
dela acumulatorul au o nob.Intui res 
pectiv.

Numărul de telefon al automobilul 
lui este pus în contact ilt postul 
de ladio instalat la vc..t ala tele
fonică a orașului. CânJ un ța-ager 
din automobilul respe li. dore.ie sa 
cheme un număr din ora; <1 face 
contact intre postul de radio din 
automobilii iii acumulatorul și sem
nalizează chemarea caie. recepțio
nată de podul de radio instalat în 
centrala teldîoiucă, se transmit au 
tom.it prin aparatul le’e o ii . Pen
tru chemarea numărului de te efon 
din automobil, numărul făcut de 
un telefon din oraș pune în func
țiune postul de radio iii t centrala 
telefonică, ale cărei sune te sunt re- 
cețvționate de postul de radio-fu- 
ziune din automobi1.

De curând au fost iă ule o serie 
de cxpcilen.i pe.itni con.or.iir, *.de. 
fonice dintr’un automobil care e r- 
culă pe străzile Moscovei. Au omo- 
bilul poate obține l.-gă u.a cu ori.o 
punct de rază de cca 20 km. In
ventatorii a.e t ii idem lu retzl ac
tualmente pentru per c.ționa jea !ii

Sindicatul minerilor sovietici
(t rtn«ie din pag. I »)

tuirea planuii'.o de co.’istr.i -ție a Io» 
cuințelor, întii'i i.ideri or comuca e 
și instituțiilor culturale. Conisiiie 
speciale create vie acli.i.tii in i- 
cali pe lângă co.nitete'e sindicale 
ale minelor co:;tro]ea-ă în e (iniiea 
acestor planuri, orgar.j/.ează între e 
rea socialista a niun.i.o i or pentru 
cat mai rapida terminare a lu rari
lor de construcție, eci-de iția'ă dc- 

.fectele scăpariic -i piedici;- even
tuale in domeniul mun ii nume lo
rilor in construcții și cau ă să î.tla 
ture toate dele tel-. Au și lost 
înălțate din ruine sute Ce așezări 
și orașe de mineri au fast dis
truse de ocupin.ii germa i O parte 
a meritelor revine în a eistă din.c 
ție și sindicatului nimicitori o din 
industria cărbune.ui. Ajutând ,e mi
neri să obțină credit '.c S'at pe 
termen lung, sindi.a u nost u a J. t 
astfel concurs u iu nună' de pe te 
9.0UU de membri ai arganizaliil r, 
sak- de a-și construi îi 1917 ra e pro
prii. In urma înțelegerii interne 
uite între cornițele e sitdi ac și ad
ministra ia mine'or, aceasta in urmă 
a aprovizionat muncitorii care îșt 
construiau case proprii <u materiale, 
precum Iernii de construcție cae, 
geamuri, cărămidă, et ., a tran,por 
tat cu mașinile ei ac ste maleriald 
Ia șantiere, a pus la dispoziție con
structorilor in biduali de- casc echi
pe de muncitori constructori.

Sindicatul nostru urmărește cu a- 
tenție cum înfăptuește în pro ti ă 
administrația legisa.ia sovietică 
privitoare, la o.rolirea muncii si 
tehnica de siguranța a mun ii. Ins
pectorii tehnici ai sindicatelor con- 
trlocazâ dacă sunt reipe.ta e î do - 
mai regulile de mun ă îi mi ie, sta
rea inecani .milo.-, ie eL-i e e t i e 
instalații'or de ventilație. In minele 
cu straturi nuităloazc de gaz nt( 
se aplică decât motoare și apara
tură cu dispozi ire de siguranța îm
potriva explozii or. In Io ul mate
rialelor de lemn peit.u bnltirea mi
nelor au început să fie uti izate 
materiale de beton și metal. In- 
tr’o scrie de caruri sunt întrebu

in vederm evtiirlera lajei de recep
tivitate până la 150 Km.

Experiența mul <.em’. orbiri din 
tr’un automobil circulâ'.d pe străzile i 
Moscovei cti Odessa, piin litcnnc | 
dini centralei (ele o 1 e iiit.erurb.iM, I 
a dat rezultate foarle bune. i

Invenția inginerilor Șapiro și Za- 
harcenco va găsi o largă aplicam 
in activitate a pomplei ilțjr, a apă
rării antiaeiiene, a miiție,, sal 
vării, ete. I

Lupta pentru fertilizarea 
pământurilor necultivate

In Uniunea Sovietică exi 
slit 1 mi 3 milioane hectare 
pământ m-cultiv abn* Ue.t 
mai mare pane din aceste 
pământuri sL!nl briile și p >t 
da recolte foarte ]-,u:i< , cla< ă 
xiint irigate. 'j inândti-se sci 
ma de aceasta s'au luat net 
suri importante jn consecm 
ța. I.a ț.st de pustiul Rara 
s’a creiat o stațiune științifi
că centridă pentru studieri a 
pământurilor pustii. Jn dife
ritele regiuni jn care se g,i- 
SesC asemenea terenuri s'au

ințate sub pământ be.u i ele.trice 
cu o lumina de zi. Autoblorarea 
liniilor de comunicație subterane i 
introducerea iu mine a -crviciuui 
de regulare fa.' -i mai e e ti ă o ro 
tirea muncii.

Du mare și important domeniu 
al a'.ti'ita-.ii sin Ratelor so ietice 
sunt asigurmile so iale, care -unt 
obligatorii i în ăpti.ite in înlregime 
pe contul Statu ii). Bugelul a i ■'ură
rilor soi iale se formează din cote c 
vărsate de întreprinderi și insti u 
ții, iar proporția a-estor este e 
gală cu 7-8 la sută d.n salariul 
plătit muniitori'or i fuiic'ion ui'or.' 
Fondurile asigură itor so.ia c sunt 
mânuite de sindi ate. D n aceste 
fonduri se plătesc a jntoarelc în ca 
zurilc de in apacitnte te i.porara de 
muncă, sarcină și nașteri, precum' 
și pensiile- din aceste fonduri sunt 
întreținute caze'e de o.lilmă, sa la- 
ioriile și vilele de -vară pen ru co
pii, așa numitele tabere de pio- 
neri; însemnate mijloa c Jiu a.e . le' 
fonduri sunt cheltuite pentru între
ținerea munci.o i'or și fu ițio.iari'.or 
la sanatorii și casele de odihnă. 
Bugetul asigurărilor so.ia’e ale sin
dicatului nostru s’a mărit de 2,3 
ori comparativ cu anul ante'oel c 
1940.

In Caucazu, în Cri.neca, pe li
toralul Rigei și în alte regiuni bal 
neare din IJ.R.S.S. avem cinci sa
natorii și zece case de odihnă. In 
decursul anului trecut și au pet ecul 
în cR concediile p’ătite ,teci de 
mii de mineri.

Din fondurile sinui atu'iil chel 
tuim șiling mari pentru leită urarea 
pe scară largă a activității de lu
minare cultura'ă în mijlocul mine
rilor. Sindicatul nostru dis,.une de 
17 Palate de cultură, 810 cluburi și 
peste 1(0 de parcuri și grădini. 
In Palatele de cultură, cluburi și 
pe lângă minele mari sunt uti'ato 
instalații de cinematograf, in re
giunile carbonifere și de extragere 
a șisturilor funcționează sute de 
posturi de radio emisiune, ce a- 
parțin sindicatului nostru. Cele 100 
biblioteci ce au fost create jient it

30 milioane
exemplare este 
tirajul zilnic al
presei sovietice

1» altul 1913 a] arcan in 
Rusia 839 z.ar<‘ « ti im brii 
de 2.700 exemplare. In t iu! 
1947 in 1. RSS s’au s<-o, 
7.163 ziare, cu lin l raj zii iii 
de peste 30 milioane de 
xemplarc.

înființat stațiuni < xperimen- 
tale si de ( ere, țări șțiințiii 
ce, l ipi are. ocupânduse <|.- 
studicrea pământului jegitl 
nii n spor tive. Rezultatele i- 
cestor cercetări vor fi studia 
te de stațiunea centrala, cmc 
va organiza irigarea pamin 
lorilor ptist i pe baza celor 
mai notii m< tode științifice.

In de< uisuj actualului plan 
cincinal vor fi irigate 63" 
mii hectare de pământ, a 
dică o cincime din toate pă
mânturile neciflivaic din ț - 
niunea Sovietică.

mineri după lazb Olt dispun de ti » 
milion de volume de J e a ură fru
moasă, politică și științifică, (on 
dul bibliotecilor fiind în permanență 
complectat cu ediții noi. Minerii 
din Regiunile apusene a’c U.R.SS. 
au o proprie aso ia.ie sportii^, 
„Minerul’’, care ieuiie?tc până la 
10.0'X) de sjortivi. A-o iația a ccn- 
struit șase sta.li vane și peste 300 
de te nuri sp .rli e bine utilaj'. 
Zeci dc echipe de foot-ball a'e mi
nerilor ța ti i ă ,u su .e-; la multa 
concursuri.

Organizațiile sim i a e au fă ut 
foarte mujte pentru a veri in a- 
jutor minerilor in domeniul des- 
voltarii grădinăritului individual și 
creșteri vitelor. Sin i atul are gri
jă ca membrii' sii să capete par
cele bune | entru grădini de h gu
me, precum și credite pentru btj>- 
curarea vite'o.- și păsări or domes
tice. Asemenea ere i'e pe termen 
iung sunt a ordate în condiții a- 
vantajoase unui nu năr de mii și mii 
de mineri de către Banca agricolă 
a U.R.S.S.: în anul în curs suma 
toțală a acestor cre.lilc e va ii >i a 
la 0,3 fiiilioane rub'e.

Orija acordată nece-Itați or ma
teriale și ale traiului cotidian al 
minerilor creaza toate pfcmizelf-l 
pentru o continuă creștere a produc
tivității munci. Ca răspuns la a- 
ceastă grija, Minerii își iau obli
gații socialiste n -i, sporite. La scon- 
sfătuirile de jrrodu ție, care sunt o 
formă foarte răspin lită -i popularțț 
a activității sin'Jica'e, mi terii evi
dențiază noi resurse interioare r i fa 4 
multe propuneri e dre n de prr'ioase,' 
a căror realizare va avea ia urmăre 
o nouă mărire a p: o.tuctii itâți i 
mumii și, deci, sporirea extrac - 
ției cărbunelui. 1

In conformitate cu pievede ile 
planului cinci îal extra ț a de că I une? 
trebue să atingă în IJ..RS.S . în 
1950, 250.F0).000 tone. Minerii au 
hotărît însă să at’ngă acest nivel' 
cu un au mai de vreme, de fă- 
șurand acum pe scară largă între
cerea socialistă pentru î ide ilinirea’ 
planului țincinal în patru ani.

I țările vecine și prietene 
PROBLEME ȘCOLARE 

în Uniunea Sovietică
Regimul sovietic a te.di 

zal i n ultimii trei ze< i d<’ ani 
mari progrese jn domeniul 
< om ba terii analfabetismului

Noul plan < incinal pic - 
vede înființarea unor școli 
Sjy-iiale pentru tineret.il 
nunii itor<-s< și țărănesc. < are 
in timpul războiului na nu
trit sa-și continue cursurile.

1 n imita j,< rio.ida cin< iualii 
se \ oi clădi și rt< oiistrui zeci 
de' instituții pentru ș< olile d> 
toate gradele

Repartizate în metri’ pii- 
tiați d< < lădiri , l mv ersita- 
țile și ln-titutele vor dispii 
ne de i.țoo.txo m. p. țj litru 
Sălile de cursuri, laborator 
re biblioteci și 729000 ni. 
p, pentru cămine *1u<L n -

Tractorul electric
Sub conducerea ( onstrnc 

torului V. Stațenko s’a con
struit la uzina de mașini a 
gricole din Svordlovsk. un 
nou tip de tractoare elc-< id
ee ,.RT 5 loco", cu o <apa- 
i’itate de țucru d<- icosm1' • 
de 1 000 volți.

Tractorul primește encr - 
gia clei ti K ii priiiti'nn cablu 
special. Aceasta capaciiat” 
esteț superioara celei a tracto 
riiluicu combustibil, l'n rit 
avantaj al noului tractor 
ste acela că arc un mers um-

Un nou tip de elevator automat
Caile Ecpatc Sovietice se 

v or folosi anul act sta de un 
nou tip de elevatoare* auto 
mate, luctând cu un sistem 
de* furci sau de linguri- 1 (ac 
torul va putea fi întrebuin
țat in aceiași măsură pcntr i 
încălțarea, descărcarea și 
aranjamentul lemnelor, căr
bunilor, pite..

Elevatorul cântărește 3,2 
tone, poate ridica o greut.it ■ 
de 3 tone la o înălțime <b- j 
metri și se deplasează cu o

Zece milioane ruble 
alocate pentru 

construirea unor noui 
teatre în Ucraina
Zeci* milioane ruble au 

fost alocate în bugetul anu 
lui 1^48 pentru construirea 
de noui -teatre în Ucraina. 
La sfârșitul anului vor Jn- 
cepe să funcționeze: un tea 
tiu de dramă la Voroșilov - 
grad, prevăzut cu 750 de 
locuri, filarmonica regională 
din Iztnail și un teatru în o- 
orașul Suini. Mari cine
matografe se construesc în 
prezent în orașele Brodi, Ea 
mcneț l’odolsk și yarnop >1. 

țești și |o< Uioțe destinat • ( or 
puliti prob sora).

I F Moscova și in alte CUI 
tre universitare se vor , țadi 
19 blo< uri in < arc \ or 1<h ui 
p< sie 1 <>u" de studenți 
profesori.

Paralel cu aceste lucruri 
von fi reclădite și marii»- < on 
stru. țtilc universităților d u 
Kiev , ( idessa. Leningrad,
Rostov.

Numai pentru t< < onsți m: 
ția ș< olilor superioare *-<■ V(,t 
< lieltui p.-ste 1,0 milioane de 
ruhh Afc-st vast program 
de construcții va permite o 
sporire a numărului studen 
ților. «air in 1950 v 1 ajunge 
la 700.<>00 de tmefi.

form. m-având întrerup rile 
tra< toacelor cu combu-tm.i 
intmmi.

Centrala 
hidroelectrică 

a republicii Kazahe
IJc râul lrtâș n: , i,n-ti\te 

ște în prezent o putcmi< â 
centrală hidroelectrică, p- 
care poporul o num<>b-.,( • n 
trala hidroelectrica de pe 
Nipru a Kazahilor ’.

viteza de 30 kilometri 
oră.
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Calendar muncitoresc
Soarala r. 4 35 fi Ql Zii. trac 151

• ap. 19 51 2il. râm 215
Duminică

1790—ii. Pușkin, mare |x>el ru**. 
1911—Debarcarea tiu elor an Jo a 

mericane in Franța.
1916—C.U.M. puhliă o re/o u ic Le 

sprijinire a B.I’.D. in alegeri.

DEBARCAREA A1IAȚILOR 
IX FRANȚA

Cel de al doilea front, pe carte 
guvernele cug'r z și ameri.an se a t- 
gajasera să-l desclddă in Europa 
încă din anul 1942 (prin acordurile 
din Mai și Iunie 1942), s’a deschis 
la 6.VI. 1944, prin debarcarea arma
telor aliate in peninsula Cotentin 
(Nonnandia).

Cercurile reacționare din Ang ia 
ți U.S.A. au făcut tot posibilul ca 
să amâne deschiderea celui de al 
doilea front, urmă ind istovirea U- 
niunii Sovietice. Ele au fost tolu<i 
silite să treacă I a acțiune, în urma 
înaintării vijelioase a Armatei Roșii. 
Debarcarea a dovedit jje'cmeini^i^ 
teoriilor despre piileriiiia rezisten
ța a nemților în Apus, giosul tru
pelor liitleriste, ti nd concentrate îm
potriva Armatei Roșii.

tineret.il
greut.it

