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Pentru a obține oțeluri rapide a calitative

U UZINELE I- M. S. HUNEEOARA
se construește o turnătorie moderni
■i o eentrulu termică

In toate înireprinderi'e din județul noslru, munca — după na-> 
a luat Ln avânt deosebit. Bine organizată, munca dă 

mai bune rezilia c, iar muncitorimea stimula ă ad :ce i nporlanțo 
iții și raționai ări, îmbunat, jnd din ce în ce mai mut munca. 

: a producției și a proJuc-

ți. nalizare
cc e 
iu .ații 
și reind po.iliilăi de con i luă ridicare 
iii i ăț i n urn i

Mu.iciloii.rrea dela uzinele I.M.S. 
Hunedoara, în urma e orlurilor sus
ținute, a re.'șit să obțină o .ere 
le e i ți oare a producț ii. Foia 
i oțelurile plecate d n abundență 

de’a I M S. consti uiau ma er a pri
mă pentru mula uzine metalurgice 
din ța: ă, unde apoi erau transfor
ma e î i p o. u e finite. r

Insă, din picate, produsele li
vrate dc I M.S-Hunedo .ra in canti
tăți i i portan e, nu îndeplineau și 
condițiunile din punct de vedere al 
calități lor. Procentul, extrem-de 
ridicai, de deșeuri, f eea ca pro
dusele finite să fie cos.isi oare, să 
se prelucreze anevoios și să nu 
satisfacă nevoile industriei noastre.

a producției și

munci or dela
Ei Irebue să

ȚM.S.-Hune- 
obțină ote- 

l

ultimul 
doara. 
Iuri cât mai bune.

In acest scop Centrala siderurgică
a botărît ca ins:alații]e să fie mo
dernizate și să amenajeze o tur
nătorie nouă, do a ă cu două cup
toare electrice și uml pen ru tra
tamentul termic al oțelurilor. In a- 
cest fel la Hunedoara se vor scoate 
oțeluri rapide și de bună calitate. 
Rămâne ca sarcină comisiei de con
trol a calității să-ți facă da oria șj 
oțelurile vor core p. nde nevoilor in
dustriei și vor avea uii preț de cost 
cât

G

O turnătorie modernă va 
asigura obținerea oțelu
rilor raplde și de bună 

calitate
muncitorii dcia I.M.S.-Hune- 
nu sunt mu țum ți de crcș-

Dar
doara
ferea producției pe care ,șu obți
nut-o în dauna calității. Cați.atea, 
este astăzi prob'ema acu ă ce fră
mântă pe primul tehnician ca i qc

mai redus.

centrală termică va în- 
calzi iarna secțiile

Pentru ca muncitoiii să nu lu
creze iarna în frig, la LM.S.-Hune- 
doara se va construi o centrală 
termică, care să încă'zească 
țiile laminoare, oțelărie și 
nouă, alimentând io o'a ă și 
nouă, alimentând totodată și 
canele pneumatice.

Această măsură binevenită va ga
ranta desfășurarea muncii în con- 
dițiuni prielnice pentru a se pb-

sec- 
forja 
c o- 
c.o-

I

finc noui succese jn muncă.
Un alt impedimit îl cons i;uc a- 

limentarea cu ap. 
foc continuu. Iu te-t scop
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și mii de *fț "ar’ dar a“ ,,ă/“s -nii 
școalci, fiind l J 1 ' 1 1 * J1* afara 
siți de manuale s A.riârizf ți ji . 
late, iar școala slrein'-f ' * J*e -țco- 
poporului S’au. rid al hfțlRTese/e 
scop politicianist clădiri ițfe'J0 i i 
arătoase, alături de colibele ’ulf 
pănale și n i erie ale țăranilor, x 
cre.at învăță.i ân ul supra-pri ar care 
a însemnat o pierdere de vreme 
și o amă 'i e p.-nlru po.rornl mun
cilor, în deorel i c I dela cate.

Educația și înă'ămfntul, prin 
conținutul lor, o lin feau c rac eri 1 
și 'inlercse'c de cla ă al Lurghezo- 
moșierimii, pregătind s'u i prea 
p’e.alc slă ânirii cx| loa atoare. C,r- 
țile dc școală erau înlibate de o-

ia
■ia

Cj-
. pro- 

de u de vor p lea trece 
>upe i .are, institu e ți u- 
penu i re ă irea adreljr 
i - inOiti.ții șt Dtrxprin

aMuncitoru! Meizenbach Mihai 
dela prt parafia Petrila a construit 

segr ientî pentru centrifuge
rla Preparațij 

animrri dc lozinca 
lițirea și mări 
la eflinirea 

, de zi contr-
buc cu noui îmbunătățiri și 
tperfecțMiU.ri kt bunul mers 
al producției.

Astfel, toy- NJeizenbach 
Mihtii. a confecționat seg
menți pentru centrifugale pt. 
separai'ea'Slpei din cărbunele 
spălat.

Acești segmenți, înainte 
au fost confecționați în fa
brici, care în ultima comai- 
dă au furnizat segmenți nefo 
folosibili.

]\[uncitorii dj
Petrila, 
,,Prin îmbună'. 
rea producției 
produselor”, z

Dc remarcat că materialul 
folosit pentru confecționare t 
acestor segmenți a fost sâr
mă de oțel dela funicular, 
uzată realizând astfel și o 
economie de material.

Corni si i dc producție a Mi 
noi Petrila apreciind reali
zările tov. Meizenbach Mjhai 
la propus pentru premier- .

t. Or!rj*z coresp.

reii <•. 
fesi...,a e 
în olilc- 
riie i ăți 
nvccsart 
deri.

Școala 
rvaJilpțijc 
nirii 1 ur<J-e u-i

Prin relom a 
dr școlii poporului 
lu ă și un nou conținut lega de rra- 
Lilaei vieții ;> de ne.e î ați e <- 

xluirii -o inie dela noi.
peiXieiază o jcoa'ă uri ară ce 
dc- n.tfji nod egal .u uror ’âilor 
că se p e-j. țăiani și n e ec u ti 
a deveni u.ă pen ru vi;ță, pe

Cărrrine'e de-plce i itațij 
pii n.i'iacăueo școli c de c - 
școlar. Ele au de ccj n (re 
nerclor vlă tare în -^.ratea 1i 
prin crearea de foto itoa-Mjaă os 
deri de viață, vm nl artfel 
toiul mo .clor afla e în 
muncii

Prin caracterul tăa i ni ar. r«- 
pu'at ți laic, |rn i ivăță r ânt. 1 sau 
cu un conținut real ,i s'ii.țiic -i 
p in scopul cc 1 cr.r.âre-te de a 
pzegăti pen ru viață, des.olând ap- 
liujir.ee frc.ăiia pen ru a dev-n> 
bynuri a'e »o.ecli. irății, șrorla e- 
lerr.enlara de șapte ani se deos - 
bej'.e fundamental dc vechea țcoal> 
p inrara de șa, te clase.

In I c ut î -. aț ..r. n ul - ipi r> 
mar nu era decit o rep»-i-e -e-r- 
b.Vfă C C‘ J.1 Șl trtT I laț 1 B a 'J- 
noțt i (eor din ftire.e cae ri- 
mare. Dc mu.te O" a.est înv it.i-

Z. POPA, Insp. ș.o'jr
(Continuare in pag. IV-a)
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Prin repararea uneltelor agricole în 
campania însămânțărilor de toamnă

Puterile apusene vor să desorganizeze economia zonei apusene a Germaniei

Muncitorii dela U.M.5. Gugjr
adâncesc alianța dintre țârânimea muncitoare

Precizările Agenției „TflSS" 
asupra negocierilor dintre guvernele Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite, Marei Britanii și Fran

ței cu’privire la situația din Berlin
M o*s c o va. — Agenția. 

Tass a fost autorizată să dea 
publicității următoarea decla 
rație cu plivire la situația 
dela BerLn și la negocierile 
care au avut loc în' legătură 
cu aceasta în Iun le August 
și Septembrie anul curent în
tre guvernele Uniunii Sovie 
tice, Statelor Unite, Marei 
Britanii și Franței.

Așeasta este cu atât mai 
necesar cu cât știrile privi 
toare la această chestiune, 
publicată în presa anglo a- 
mericană și franceză, precum 
și declarațiile personalități
lor oficiale, inclusiv declara 
țiile d lui Bevin în Carne a 
Comunelor la 22 Septembrie

nu au dat o imagine! reală a 
situației dela Berlin și a ne 
gocierilor mai sus amintite și 
au indus de n'iulte ori'în eroa
re opinia publică.

In nota sa adresată guvet 
nelor Statelor Unite, M^-eî 
Br-tanii și Franței, în ziua 
de 14 Iulie anul curent, gu
vernul sovietic a declarat 
printre altele.

Situația creiată prin acțiu 
nile separate ale puterilor 
occidentale, denotă, că crle 
trei guverne nu se mulț" 
mese numai cu conducerea 
absolută a zonelor occiden
tale ale Germaniei și doresc 
să dicteze în ac-elaș timip

chestiunile monetare șt eco-

Mobilizați și înd.umați dc or
ganizația de Partid, munci Orii dela 
industria metalurgiiă dc Sat ain 
Cugir, Duminecă tb Septembrie a__ 
c. sau deplasat in sa ele județul i 
nostru, pentru a repara tinetele a- 
grico'.e ale țărănimci mun.i oare, 
contribuind prin aceasta Ia grăbirea 
și desfășurarea însămânțarilor de 
toamnă în condițiuni jnulțumi oare.

in comuna Băcăinți o echipă de 
reparat unelte forma ă din tov. Na- 
vralii Anton, Radu Gh., Bor.ea Cor
nel, Beți Dumitru și Audronic loau(Continuare în pag. IV-a)

Mari cantități de mărfuri sosite 
la Magazinele de Stat „V.-Jiului“

Magazinelc de Stat Valea jiu
lui, au luat o desvoltaie mare, iar 
aprovizionarea n uniilori or cu cele 
necesare, este din ce în ce mai 
bine asigurată. Zilni.- so esc fii de 
fel de mărfuri, zilnic Magazinele 
de Slat, sunt pline cu cumpărători 
care găsesc toate cele nece are ca.-» 
îmbrăcăminte, înîcălțămin e, al m?n- 
te și alte mărfuri și materiale, pe 
care le cumpără cu prețuri reduse.

Astfel până în prezent au fost 
aduse următoarele can i ăți de pro-

duse agricole dela Ccntrocom-ali- 
mentație:

Zahăr 170.000 kg., ulei 31.00. kg, 
untură topi ă 6.500 kg. slănină sS- 
rală 20.000 kg., sodă cristaliyiă 
18.000 kg., sodă caustică 6.000 kg... 
săpun toaletă 30.000 buc., sare io- 
dală, 10.000 kg., iar dela Ro.nce- 
real, s’a adus și s’a distribuit până 
în prezent can itatea de 334.000 kg. 

TAUB, coresp. voi. 
făină.

Dela Centrocommetal, s’au adus 
ifCoatiauara ta pa,. Dl 1)

au reparat un număr de "6 fiare 
de plug, 10 seruri, și 7 ; are, pre
cum și un selector care a f st re
dat comunei în stare de 7 nc lo-« 
nare. Aceste une te re a a e <ie e- 
chipa muncitorilor voțun ari cr rl- 
bi deiiă u area mcnci'or de toa nX

O altă echipa forma'ă din o.. 
Băbuț Gh., Mareș I., Dolora I., 
Rusu I. și Topărcescu Nicolae, de
plasată în corn. Sărăcsiu a re.varai 
și ascuțit un număr de 18 .iarc 
de plug, 12 sare și mii multe 
coa e. Ripirar a ace lor une' e aduce 
o contribuție efcc îvă p?n ru grăbi
rea și îmbunătățirea munci or a gri
cole și în special cl însă.nânț.irikr 
de toamnă din acea-tă co uni

Odaia cu r.ces e două cc ipe pen
tru repararea unei el r 1 r '. de Par
tid din Cu-ȚÎr a Tia.is în - nea de 
lămurire pe teren un număr de 30 
dc îndr umători bi-c pre • ți 
care au lămurit ță ă i-
mea muncitoare ampra nece
sității și marea i npor an'ă ;e care 
o au însămânțările de toa i nă pen
tru poporul muncitor.

îndrumătorii cu acest prilej au 
difuzat un număr dc 103 ziare 
Scânteia Satelor, în co: unele unde 
au dus munca de înd umare ți îi- 
murire.

Țărănimea muncitoare care ele 
aliata mun i orilor din urine s r ns 

(Conlizutart ta pag. lila)
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Sportul e un bun al masselor
_ ne scrie un ele» al Școala! de Sbor Brâ motor

la generil țoale ^x.unle «i cu 

atât 
ei au 
jMihre

mai mult, sborul f» * molol> 
necunoscute masselor largi po- 

i___ , tocmai prin faptul ci da
torită condiții or de viață ce it* de 
regi urile burgF.ezO-moșiere;ti au e- 
rau a ce ibile decât unui grup f arie 

*-x- de avuți.
Astăzi, datori a regimului nostru 

A*- democrație populară, sporturile 
au începui să devină un bun al ce
lor ce muncesc.

Conștient de acest lucru, iată c* 
■e scrie tânărul Clenciu Ioanula 
al școlii de 6bor fără mo1 
Petroșeni. etica • Ln

Unul din aporlurițțtăzi se ba- 
țara noastră și fduf, a enția și 
cură de tot . din partea O.S.P.- 
deplina ințvără mo’or” .
e«<e .,ș.la cât mai ușoa ă prach- 

I’r o cât și mai bună și rapidâț 
fVoltae a acestui sport, Repu

blica Populară Română, a pus la 
dispo. iția 
sbor fără 
gratuit în 
îmbrățișa 
capăt;, o 
educație cu ade.ă at der ocra icâ, în 
urma căreia tânărul pilot își însu
șește pe lângă cunoașterea și dra- 
dragoslea de sbor înțelegerea 
iubirea și aprecierea Iov. săi.

Sborul fără motor este acunâ nu 
numai mijloc de educare a tinere
tului. ci și mijloc de sele.ționare 
a cadieor aviației, căror se vor de
dica în tot timpul ridi.ă ii avia
ției Republicii. Populare Române în 
scop util, în domeniul agriculturii, 
medi.inei, comu îicații or și transpor
tului cum și în toa e domeniile cara 
fac să mergem spre progres ade
vărat. r

Exemplu viu ne este prietena 
noasl ă dela Ră ărit, Umunea So-

a mun
acest lă- 
din

mai mult c* oricând o activilate 
rodnică <n domeniul zborului fără 
molor, pri" activitatea desfășura1,ă 
ta cele 7 centre aeronautice d»* 
noi di» t*rt , .. -u încheneo Din aceasta — spun'

.e că sportul în 
acrisoarea — »e

.ră Română a pâ- 
Republica I £>, ,•ele largi i|e poporului 
tiuns In! ,•șl va recruta campionii, ce 
de V mândria Republice! noastre 
Yf înăuntru, cât și în afară de 

granițele țării.

a Comsomolului din
La 2) Octombrp, Comso.nolul, ti

nerelul și iii reg p^orul sovie.ic von 
sărbători o dai remarcabila —■ 
30 de ani dela nființarea Uniunii 
Tineretului Co.uțnist leninist.

Acum 30 de ați, Lenin și Slaiu 
au creat Co.nso țolul, definind ro
lul său ca un ajltor fidel și o re
zervă sigură • Iprliduhi Bol e.ic, 
care duce cu ajjtorul Partidului 
munca politică cu massele largi ale 
tinerelu'ui mua.ifor.

Dela primele Organizații alo ti

tine:o'ului său școli de 
motor, in mod absolut 
care tinerii dorn'ci de a 

acea ti ramu ă sportivă,- 
pregă ire serioasă fi a

vietică, care a luplat 
cit pentru a te afirma 
râm și astăzi deține 
16 re orduri mondiale.

Miș.area sindicaă dela 
țară în frunte cu Confederația 
Heraiă a Muncii, poale do.edi

pe
11 ce'e

noi (lin
Qe-
azi

In cadrul întrecerilor organizate între 
tinerii din Valea Jiului

Org. U T. M. Aninoasa 
a câștigat drapelul muncii

In Valea Jiului — Ifjș fel 
ca și în întreg județul — 
întrecerile în muncă organi 
zate intre diferitele organiza
ții U- T. M- Și-au (arătat rozul 
țațele' lor pozitive, concretiza 
te prin frumoasele realizări.

In cadrul întrecerilor din 
tre tinerii din Valea Jiului, 
în fruntea tuturor organiza
țiilor s’a situat org. U.T.m 
din Aninoasa datorită muncii 
intense depuse de comitetul 
ajutat de toți membrii or 
ganizației.

Astfel, în domeniul admini
strativ planul de muncă a 
fost realizat sută la sută 
iar în ceea I e priveștă re 
construcția s’a 
depășire de 80 
cestui plan.

Deasemenea
ganizație a funcționat o școa 
lă serală de cadre frecven 
tata de 20 ele vi dintre care 
— la absolvire —, 4 tineri

au fost ridicați în mundi 'de 
răspundere. [

Cu toate ci prin această 
școală de cadre, s’a obținut 
un însemnat ^ucces in mun 
ca culturală, Există anumite 
scăderi, Progriimul ședințe - 
lor educative ți plenare, n’a 
fost realizat qecât într’un 
procent de 25 la sută). ceva 
ce constitue o’serioisă lipsă, 
ce va trebui remediata ca: 
mai curând.

I

înregistrat o 
la șutit» a a-

pe lângă or

I

Cu O'az:a mpllnîri a zece ani dela apariția operei iui I. V 
Stafia! „Cursul Scurt de Istorie a Partidului Comunist (b 
•I Uniunii Sovietice",

Editura Partidu'ui Muncitoresc Român
ia pune fa vânzare:

1. O nouă ediție (ediția III-a) șl o ediție pentru bibliofili din: 

„Cursul Scurt de Istorie a Partidului 
Comunist (b) al Uniunii Sovietice*4

2. O broșură intitulată t

„Ce ne învață drumul glorios parcurs de 
Partidul Bolșevic'

„încheierea** din Cursul Iaurt de Istorie ■ Partidului Comunist 
(b) al Uniunii Sovietice**

3. Hotărârea Comitetului Central al 
Partidului Comunist (bl al Uniunii Sovietice 
dia 14 Noembrie 1938 ou p ivire la modul ia care t ebue 
dusă propaganda de Partid in legătură oa apariția Cursului 
Scwrtde Istorie a Partidalui Comunist <b> al Uniuni Soviet ce.

4. 29 Planșe
Fotografii și text reprezentând drumul parcurs de 
Partidul Comunist {b) în timpul puterii sovietice.

i
i

întrecerile /organizate în 
tre org. V. T. M-j, 'din valea 
Jiului, au dat însă uit’nou 
îmb°ld în munca tinerilor din 
din această regiune, care se 
aflâ'ăngrenați. într’o nouă bă 
tălie pentru câștigarea drape 
lului muncii.

Conferința publică
a Comitetului de plasă Orăștie a FNTDR

Comitetul dc plasă F. N. 
T. D- R. Orăștie a organizat 
în seara zilei de 23, August

neretu'ui revoluționar caie dau năs
cut în zilei- mă e.c ae luptelor 
pentru victoria Revoluției diu Oc
tombrie, până la o Uniune puter
nică compu ă din milioane de ine n- 
bii, de trei ori decorată cu or
dinul Lenin — iată drumul glo.ios 
al Comso.r.olului.

Partidul a cre-cut și a călit Com- 
somo'ul. conducându 1 prin li.cercu
rile și greutățile lupei pen'ru con
strucția rocialisnnf i pentru li' o - 
tatea, cinstea 
triei lui.

Partidul
sare trebue 
lejul de a 
primul rând, asupra rezolvării s r- 
cinii riitoa e

lată dece p egă indu se pen ru a- 
niversarea a 30 de ani dea În
ființarea Co.nsomolului, co.nso noii;- 
tii și tine e ui caută în pri n l rând 
să marcheze cu suc e c noui ace t 
jubileu.

Tinerii ți line e e caută să ter
mine, până Ia ani.e-a ca d n 20 
Octomvrie, înainte de termen, «ar- 
cini c pe caie le au în producție.

Problemele reconstrucției și des- 
vollărji ulterioare a e oro nici • 
vieți o cer î.isistent dela jineiet -* 
aibe cunoștiințe serioase îi toate 
domeniile ș'.iin-ei și felini >i Fără 
această p e ă ire e> e inpoilil a- 
tăzi să lupți pen ru o cre/ere a 
producției și pentru p înaltă cal

și independența Pa-

ne -Învăț i că o a :i er- 
să ne dea to d.-auna p î- 
ne îrdrepta atentia, In

tura toc.a i,lâ.
Staiin a apelat la Cu isoriol 

ajute line, e ul in mun a de tn.u 
a științe or Pentru a 
cinste ace-’e Saici li, 
comso.noli-.te tre’ ue ră aibe grija 
permanentă | țn ru ridi-aiea nivel .1 i 
cultural ,-i tehnic al tineri,or mun
citori, coll.o o ci și *1 el®c ual», aâ 
a-.’oide atenția ciie .ii li,,âțâ nâniu- 
iui — dela școli e era'e p na I 
cele supe loare.

Organizațiile co... o o i. e 
trebue ă a orde o ie | e ap 
studierii ș i nțe or natura e ca r 
mea'ă <0.1 e ț 1 e ma e. a.iste 
tinere ul i

Ideile n i iu in e c t el.-ue-c 
vollate pe larg. Pa e e | ii U 
ale științei mi iu i ie.ne tiebu .c i 
ne expirate.

Timp de 30 de ani, Contoroul, 
sub conduc r a Part diâ iac tu
nat tine e ul in apir pi :« i i 
lui, 1 
plin 
și o 
unui 
e-te

Ma e e e âs u e ea f ecârei o - 
ganizații co ; u i le. f ccân I o :- 
soinolist i i fața jo, o ul i ș a 
Partidului.

Datoria pa ri J ici a Co . somo’i ' i 
este să juni i e d ag >s ea și în
crederea poporului, gria șl ale 1 11 
Partiuului, prin no.i succe-e in 
munca pentru bunista.ea Patriei

1 .de, l! i 
organiza

4 
irc
cu
i.

mai 
la a 
or
al

des- 
ice 

i-

in spi ilt l unui d vo a ont de 
față de Patrie. E> e o c • - •:

> ma e feri ire să fii ajuto-d 
pailid ai d’ nel v n> cum 

Par iuul Co m.nist (b)

ODTE»
Elementele chiaburești de 

la sate încearcă > in?r*f 
cele m.ii variate mij]oa<e d-* 
a se pune deacurmezișul dru 
mului no6tru spre pregn -.

Așa de pldă, bogă’.âul Ți 
chil loan. s’a gândit cri) ar 
fi bine să desbine tineretul 
din'comună. " >

In acest sdoip într’una 
din Duminecile trecute a or 
ganjzat ,,o horă țărănească” 
și un ,,bal al intelectualilor” 
căutând să facă diferența îi 
tre tăierii din sat.

Ce'este însă grav, e f.p’ul 
că el a încercat să, prezint- 
balurile ca o-g-nizate d • or 
T. S- Căutând astfel si corn 
promită organizația.

Cazul de mai sus este unul 
din 'multele ex^np’.c care 
se pot da-Tinerii săteni tre
bue sâ fie însă vigiemi s.t 
nu se l;:se păcăliți, așa 
cum au pățit unii li U'.rsati 
ci să demaște t* - inten
țiile și iȚp'.clc nuri •* < - i t 
burimii sabotoare.

Cinematograful
„PROGRESUL"

prezintă:

Calul
năzdtăvati

a. c. o conferință public i tir 
mată de un program artistic

Vorbitorul arătând rezulta 
tele Conferinței Internaționa 
le a t ineretului muncitoresc 
ce a avut loc la Varșovia a star 
nit în rândurile participau 
ților un viu interes și cnut 
ziasrn dovedind adeziunea 
lor la cele hotărite de <6 fc 
rință și hotărirea lor de 
le traduce în viață.

I Almâș^r, 
cortsp

Poșta redacției
CalinaȘ fosif — PetroȘeni. 

Conținu.t a trimite șt.ri ca'^i 
cele de până acum, insistând 
însă mat mu’.t asupra realiză 
iilor obținute de tineri ii< 
câmțjpl munc i.

Nu uit t insa si ji țotdeau 
na o au.iu.lric ci.intâ, ară; - 
tând iu ti hotâiit scăderile 
din muncii, ajutând astfel 
munca tinerilor de acolo să. 
poată lichida cu lipsurile.

Dc asemenea te rugăm a 
uimite mai la timp core^pon 
dcni.ele pentru ca ele slriiu 
fie depășite de evenimente.

A B U H T
Șaalierele de C*nsu-n.ț« anga

jează lucrători calificați (dtlgheei, 
uăart, fierari, instalatori) ri aeca- 
hticați (salaha.t).

Lucrătorii pot lua mia la aa- 
Uaa cu circa ti Ici pe zi, ia.lu- 
siv StO gr. pâine și pal dormi 
in < a ane

ADRESA: slr. Ui a ov 11
HUN ~1 OARA
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£}nc8aeeresB cursurilor 
celei da a V-a serii a școalei medii 
de cadre de pe lângă Județeană P.M.R.

Valea «fiului
Zilele lie.u e a a ut loc la Pe 

tioșeni Închiderea școl i mc I i i e 
Partid, seria V a unde au absolvit 
cu.auiile ideologice ale Par idului- 
un «umăr de 27 elevi. Din partea 

, Comite ului J idețean, au luat parte 
tovarășii: Suder Vliain, me nbru al 
C.C. al P.M.R. si secretar J idețean, 
ascuțit* de cla 4 du 4 iinpo'riva ini- 
tov. Oinu din partea C.C. al P.M.R. 
iov Crainic Roman, secre ar ad unct, 
toc. f ericeanu Qh-, tor. Mogoș lo- 
sif, tov. Szigeti Alex- și tov. Mân 
eulescn Marii

I a închidere a luat cuvân ul to
varășul Fericeanu Cili., aratând ab
solvenților că această școală a fost 
doar cheia marelui dulap al știin
ței marxisle-leniniste, din care se 
voi călăuzi și orienta in munca lor 
uriașă pe care o vor duce a olo 
unde vor ti puși spre a răspândi 
cuvântul Partidului, lămurind șl c- 
duvâad massele din mate ialul bo -at 
pe care l-au însușit în timpul țcoalei.

Ta Suder Vi’iam, a Ira at sar
cinile noilor activiști, de felul cum 
va trebui dusă munca atât de par
tid cât și în locurile de muncă ale 
tovarășilor noștri, printr’o lămurire 
continuă și neobosită in rândurile 
oamenilor muncii, în vederea ridică
rii productivi ăț i inundă ren ru îm
bunătățirea con inuă a v e ii econo
mice și pentru construirea so ia 
liimnlul in Republica Populară Română

Tov. Dinu a vorbit în numele 
C C . arătând importanța tnsu ir i 
teoriei marxiste-lcninis e în lupta 
ascuțită dusă împo'riva im
perialismului anglo-an eri-an, hrăpă
reț și ațâțător la un nou război iin-

Din realizările U.F.D.R
sa

Femeile din Pui încadrate 
în l’. F. D. R/, 'ducând o 
muncă de lămurire intensă 
zi de zi au reușit să organi
zeze 23 de comitete sătești 
în 23 comune din plasa Pui, 
reușind astfel să antreneze 
in jurul activității lor masse 
dinlce’în ce mai largi de te
me».

Tot în această comună U. 
F. D R.-istele, îndrumate și 
sprijinite de către org. de 
Partid au înființat o materni 
tate care era de muil't aștep 
ptată în comună. Până în 
prezent s’au ivit trei cazuri 
de naștere. Două țărănci ți 
o muncitoare, care an primit 
In această casă de naștere, 
o îngrijire foarte bună, .1- 
vând la dispoziție medicamen 
tde necesare, asistența me 
dicală, hrană, toate gratuit.

In felul acesta femeile Î11 
cadrate în U- F. D. R. se in 
grijesc ca tovarășele lor să 
nască în condițiuni cât mai 
bune, nu ca în trecut,[când fe 
mede în special la sate nu 
avea posibilitate de a aduce 
id moașă sau un medici, și a- 
stfel năștea în condițiuni 
de grea suferință.

Tot în cadrul U. F.'D. R .u 
lui s'a înființat un centru de 
conservat fructe carc func
ționează în bucătăria din 
curtea gimnaziului în conții 
țiuni bune, preparându se 
din fructe conserve pentru 
iarnă Este de remarcat că 
foarte multe sătence își pre-

Viața dr Partid

inaiei și puternica

I

potriva popoare'or pașnice și cu 
democrații po, ulne, care nu dor«sc 
războiul, ci pacea pentru caic 1,4* 
în frunte ru 
noastră vecină U.R.S.S.

Apoi a luat cuvântul tbv. Tăiau 
Gheorgho care a vorbit din partea 
elevilor mulțumind partiju.ui și di
recțiunii școlii, petru i idrumărfte 
date In munca lor, pe care o vor 
îndeplini cu demnitate.

LOMBREA CORNEL

Chiaburul Petrovici Ineia
sâ-și ia pedeapsa 

lui mârșavepentru faptele
Este bine știut cum ini re

gimurile burghezo - moșiere
ști, femeia dela țară cara 
muncea pe moșiile boerilor 
sau slugărea chiaburii, era 
forțată să se vândă, celuia 
Care o stăpânea pentru a 'm> 
fi aruncată afară din servi
ciu rămânând muritoare de 
foame pe drumuri.

Și acum chiaburimea m ti 
(persistă să întrebuințeze 
metodele trecutului. Astfel 
chiaburul 'Petrovici Ineia 
din comuna Dobi-a, având 
în serviciul său pe femeia[ 
Țârlea Lucreția, pe motivul 

conservele la acest cenpară 
tru.

La Iridicanea dispensai ui 
lui uman și veterinar cât și 
a remizei pentru pompe de in 
cediu, U- F. D- R-d-istele, au 
făcut o muncă voluntară de 
peste 1.000 ore-

Astfel, conștiente de rolul 
ce revine femeilor în toate 
domeniile de desvoltare a 
R. P- R., U. F. D. R.-istele 
din Pui muncesc cu râvnă 
pentru a antrena cât mai 
multe'femei muncitoare și să 
tence în această luptă cornii 
nă a poporului muncitor.

La uzinele I. M. S. Hunedoara 
se construite o turnatorie 
modernă si o centrală termică

construi două bazine, unde se va 
face filtrarea apei și numai după a- 
ceea va fi condusă prin conducte la 
secțiile respective.

Se iau măsuri pentru 
asigurarea securității
Chiar în curtea uzinei, în apro

pierea furnalelor, se aflai Insta
lata fabrica de oxigen. Cum ac ast| 
prezintă un pericol permanent pena 
tru securitatea uzinei, s’a "hotărîf 
ca fabrica de oxigen să fie in
stalată înlFo nouă clădire care sc 
va edifica In afara uzinelor. i

Muncitorii uzinelor ÎM.S.-Hune
doara, muncind pe cât ce mult pe

Un mare număr 
de condamnați 
au fost grațiați

BlICUREȘ TI, 28 (Ager 
preș). 1‘rintt un mire decret 
al Prezidiului Măriri Adunări 
Naționale ;îh fo*t grațiați sau 
li s’au redus [xdc|»;<de de 
muncă silnică, pe viață, mun 
că silnică, temniță grea, în 
r hiso.ire corecția tală, amenzi 
corecționale, unui mare nu . 
măr de condamnați- Decretul 
a fost publicat în Moni’o ul 
Oficial de azi iși <u^rinde 
numele tuturor acelora gra 
țiați.

că acesta nu ia acceptat pro 
punerile lui mârșave a dat-o 
afara din serviciu fără săi 
plătească salarul) pe timțrul 
Ide 3 luni de zile.

Sindicatul apfridol din Do
ina a luat măsurile în( dretnt 
ca chiaburul să achite angi 
jatei suma de băut oe i se 
cuvenea pentru serviciul pre 
stat și darea lui in* 1 judecată 
pentru a răspunde de faptul 
lui mârșave pe c».re le<-a 
vârșit.

până în prezent mari can i ăți de ar
ticole (iercase ci:

Fier cerc, 3200 kg.,
late, 
tabla 
5000 
buc., 
buc.,

Dela Centroco.i.-lex ile, >’au adus 
mari canti ăți de mărfuri rextile, 
pentru dis.rilxiirea la Ma,a inele Ce 
Stat și Coope a ive:

Ștofă. 121.300 ni., pânză 176.200 
iu.,, măfă uri -1-1.200 m.

Afară de aceste can i ăți de m. r-

justiția poporului va 
ca să aplice chiaburului 
depsa meritată care va sc'vi 
de exemplu celor care vor 
căuta să se folosească de a- 
semenca metode-

«a,-

ști 
pe

Sentințe pronunțate de Curtea Deva
Curtea Deva, având in 

completul de judecare pe N. 
Stănescu președinte, M- lă 
nașe consilier,-iar ca asesori 
poipulari pe Nicoara Tov ie, 
Traian Rogneanu și Nistor 
Vefa, a ' pronunțat următoa 
rele sentințe ’•

Popa Aron, 15 ani munca 
silnică pentru crimă de omor 
iși Popa Maria pentru . < a i 
faptă 2 ani-

Tot aceeași Curte având 
în complet pe d. Rusu preșe 
dintele Tănase consilier și 
aceeași asesori populari au

I

atât de phibzuif, vor contribui la 
consolidarea industriei noastre, iar 
produse’e lor multe și de £gji a'.ea 
cea mai bună, vor asigura un ni
vel de trai cât mai ridicat pentru 
întreg poporul munci’or.

Tipografia Progresul

ȘTAMPILE

Școli e iși așteaptă elevii
In vederea deschiderii nou 

lui an școlar, școlile din Lu- 
Jxâni au imbrăcat haină de 
sărbătoare. In acest scop 
s’au vopsit și poavazat lo alu 
rile cu tablouri și lozinci.

Deasemenea întreg corpul 
didactic, conștient de meni 
rea sa, se strădueȘte să tran 
sforme în lapt lozinca ,.Ni 
ciuli copil de vârstă școlară 
în afară de școală", prinf re 
vizujrea pe teren a recensă 
mântului sși înscrierea tn<- 
turor elevilor de vârstă șco 
lara, pentru a lichida defi

In Valea Jiului
a luat ființa filiala 
„Turismului Popular*

Tov. Jurcău Ludovic sr' 
retarul nouți filiale infăți 
șează situația în care se .1- 
flă cabanele din munții n » - 
ștri, Parângul, Balei-’, Ai e 
Iul, Surcanul și Straja, ară
tând marile posibilități de 
desvoltare a acestui g n 
Sportiv, atât vara cât și j,r- 
na.

La Petroșeni inițiativele 
suportului nostru se fontu. 
rează. După O. S. P-, s’a în 
ființat filia'iâ ,.Turismul po^u 
Iar", a cărei, baze s au pus a 
cunr câteva zile in localul con 
silieratului cultural V'aleajiu 
lui.

Noul comitet a trecut la (în 
tocmirea unui plan,de lucru, 
dt^ră instrucțiunile primite 
dela O. N. T. prevăzându-se 
adâncirea în masse prin noui 
înscrieri, excursii, conferin 
țe educative, colaborarea cu 
toate org- de massâ și repa 
rarea cabanelor impractica
bile.

condamnat la 3 ani pe numi 
tu) Ioani Gligor, pentru cri 
mă de omor. I

Muncitorii dela U. M. S. Cugir adâncesc 
alianja dintre țărănimea muncitoare și 

muncitorime
unită în jurul Partidului, trebuie 
să «rmeae exemplul lor, să mun
cea că necontenit pen ru îndeflfcirea 
la timp 
planului 
toamnă.

Faptul 
primește

și în bune condițiuni a 
de î.qsămânțări din acsasti 
>«■- „ « 
că țărănimea munci oare 

sprijinul tot mal larg din

Mari cantități de mărfuri sosite 
la Magazinele de Stat „V. Jiului"

Atașară Hn 1.4 {

vase emai- 
5.00U kg., p.ă.șitoare, 40 buc. 
fier neagră, 6.700 kg.» co» e, 
kg., bato e pentru porumb 30 
cuie 15.000 kg., pluguri, 50 
semănatoa e 15 buc.

In Valea Jiului

an
.i

nitiv cu analfabetismul. C i 
această ocazie se duc» și 
campanie de lămurire a rn > 
selor despre noua reformă 
a învățământului fiind p i 
jinit de toate prganjz. nle 
1 ocale.

Populația privește n.ml ; 
școlar i u multă încred t 
este hotărîtă a și Iritn t 
pii la școală, unde v 
intr'adevăr o școala i <j ... 
școala a tuturor, o > o.cla 
gată de viață.

I Surcel coresp

o
• 1
o
it

Școlile medii vor 
începe cursuri'e 
la 15 Octombrie
BL’CLREȘTI, 2c- A^-er. 

preș . Ministrul învăț fu mintii 
lui I’ublic comunică i-r; , ..a 
rele: 'I Oate școlile medii de 
orice fel inc-țp cur» urile in 
ziua de 15 Octombrie a. c 
ora 8 dimineața.

■>

r.:ua- 
a e .ae 
și ne 

â ii a la.-i’ei
:i prâni r.ea 

mai i esta iot

«

partea munu orilor cela o a e. pre
cum ți sati facț a prin care 
citorii de'a sa e ț i r.c-se 
mari înlesniri ne d > . de te 
scoate în evidență 
dintre munci orin e 
muncitoare care se 
mai temeinic.

furi, sosite 
sunt în cur» 
prin eftinirea lor, vor mari 
terea de cumpărare a a a i 
Valea Jiului, r.di â .de- e 
standardul și nivelul de 
celor ce muncesc.

pini In nir . 
de io»iie ți a

nt mai
.<■ -re
Uit p> 

tifer din
a l el

v a ă al

Umplem butelii de

Aragaz
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Trupele arsbe tu voiri de 2 
ori

Discursul d-Iui Bevin rostit la O.N.U» este considerat

0 încercare de a camufla respingerea propunerilor sovietice
aroristfriul

ii Jî)

Vâ. 
c h

1 celor
cei ca
lui ■•'•i
nlate
de conlro’ case 
p’i.arca

cât in nioiien ul du 
plicii fac pe lata

PARIS, 28. — (Rador). Propune
rile rovielice anu d i e de d.

inski șetul del .aț ei ovieli 
ș '.iiuți pleca ă j ix.edcnlă a A li
na ii Generale O N.U. cu p i .i e 
l;i reducerea cu o l ei r.e a arma- 
n.vnle'or și a t'-’c'or arma'-} ale 

cinci v’srl puteri, ra mler I 
vrsrei atomice și Ia iasti- 
in cadrul Con il u ui de SectW 
a unui organism in crnațional 

ă supravegheze a- 
n ă urilor propuse se a'lăl 

în centrul a enției Adunăr i și a 
opiniei publi e în general.

Propunerile clare ți preci c p c- 
zcnla e de de'egalul .ovi',ic, pro
puneri care corespund asplrațiuni- 
lor milioanelor de oameni si apli 
din lumea întreagă, iar reprezen
tanții pu erilor o.cidenale au (o 1 
puși într’o si' .iaț c di i i a t u al I 
mai mult cu 
față aceste 
pregătiri.

Astfel chiar 
s’a deschis Ia 
ui trilor de Război ai Marei B î- 
tanii. Franței și țările B mei tivu
lui care după cum anunță ziarele pa- 
ri-iene ,,au pri irit ins.rucți np să 
grăbească formarea B'ocult i Mili
tar al Europei occidentale”.

Inlr’un con.en ar asupra aces'ei- 
com'erințe ziarul Aurore France L - 
bre a desvâ uit la 26 Sep e.nbrie 
că ,.î'.i cercur Ie Uni n i O cidenta'e- 
se crede că Marea Brilanie și Sta- 
le'e Uniie vor furni a Fran ei 500 
dc avioane de luptă, cu rea ție șl 
edripament pentru zece divizii n i- 
i-.lare’’.

Este deci dela sine înțeles că 
p opunerea so.ieli ă de reduce.ea cj 
o treime a foițe or arma e ale nia- 
ri'or puteri și la in er ixrea ar -iej 
atomice nu este de'oc pe placul celoii 
care sunt angajați în p. eent cu 
atâta zel în cursa înarmărilor.

Ce este imă de 
ne ile sovietice? A 
tegoric î îseamnă a 

In consecință d. 
legației britani e la 
raia ONU. a ținut la 27 Septem
brie un lung di curs care nu poate 
fi considerat decât o încercare de a 
camufla respingerea propunerilor so
vietice prin subterfugii stângace.

D. Eevin nu s’a ocupat de pro
punerile sovietice chiar dela în-r 

cepul vorbind î.itâi despre o se

făcut cu propu- 
le respinge ca
se dema ca.
i crin șe ui de- 
Adunarea Gene-

Școala elementară de 7 ani
(Urmare din pag. l-a|

de șap e ani, în ceti- 
există îi.ijlrae mate-

I l inul Mirshall, 
e rec’an ă a e tiu 
ub 'ă ere a I 1 

nul M I all c tc
I es c O.N.U. și

rie de alte chestiuni pe circ le a 
inie p e'al î (i'uu n.o 1 (en '.entios 
In legătura cu pioble mi P le ..'i ia< 
nă, d, Bevi i ,i pc-culat i nația 
ea i clin autori ațile Brianiee ar 
ti adu. o contribuție principală li 
<le,volla <-.i P ile linei și la pro;- 
pe ila ea | o, oarelor ci. e ș ic însă 
câ simțul ui rezultat prac ic al ad- 
mini.l'ații: britanic în Pa es i a a 
fost atâtarea conllic clor na i mate 
dintre arai i și cvr.i, ațâța e arc 
a adus la a.'lualelc lup'c sân-țc- 
roa e din P.ilc lina.

Vorbind de .p c 
d sa a fă ul o ma 
p'.au dar a l-e ut 
in o ile al il că pl 
ap'icat trecându re . 
că el co e punde iute e ețor e ol tv 
ale St ițelor Unic care urmărește 
aservirea tot mai mare a țărilor 
din Ifuropa Occidentală. Cu o m - 
nie lău ascunsă, d. Bevin a sul liniat 
că țările din Europa de Est nu 
parii ipă la planul Marshall și a 
avut împo'riva lor o serie de eș'ii 
în stilul p e ci bri a aice dc dreapta

Referindu-se la acli . i a ca Con
siliului de Tutelă al O.N.U- iui, d. 
Bevin a su ți nit pe fa ă regimul 
colonial. D-sa a evitat să pome
nească fapte concre'e în legălură 
cu situația din co'oni lc bri ani e 
și a încercat să dovedi a că ră Ad- 
înini Irația Colonială Bri anică 1 i- 
crează exclusiv în scop 1 de a pro
mova interesele popoarelor colo
niale.

D-sa a declarat ca ejoric că es e 
r necesar să se restrângă a'rijuția 
Consiliului de Tulelă la acea ’e 
simplă observație a tfel

I

încât O. 
N U. să nu mai poală exerci a vre o 
influență asupra pu e i’or cooiale 
și să nu mai poată interveni în I 
gătură cu vio’area flagrantă a'e 
drepturilor O N U.-lui în teritoriile 

, de sub Tuteă.
D-sa și.a exp i.i.al cu ipocrizie 

regielul că co ni ia pe:i ru cne g a 
atomică nu a reușit să ajungă la 
vre un rezultat și a adus acuzări 
neîntemeia e s aleor care formează 
nrinorila ea la O N.U.

D. Bevin s’a ocupat fi ede și cu 
mult discuta’a „p ohle.mă a \etto - 
lui”. D a a deda at că ,,în anu i ite 
împrejurări die tul de vo o e te 
indispensabil și chiar ulii, lotul 
d-sa a propus restrângerea aplica, ii 
principiului unanimității marii .r

vor crește, precum și po ibilitățile 
de încadrare cu personal didactic co
respunzător, vor lua ființă aseme
nea școli în toate comunele.

Prin creiarea ^colilor elementara 
de șapte ani în diferite ecn re să
tești și muncitorești, prin do.a- 
rea cu material și îica jrarea lor cu 
profesori de specialitate se dă j o i- 
bililatea fiilor de munci ori, ță
rani și inlelectu li să-,i însușea că 
o cultură generală temeinică, îi)
mod gratuit și să fie oiientați către 
școlile medii, tehni.e și practice 
după a ti'udinile ce le au.

Astfel școala ele r.entară devine o 
inșii uf e viabilă cu o funcți ne. so
cială bine determinată, contribuind1 
la pregătirea elementelor cana’lle 
de muncă, în foosul coecliiiăți 
din care face parle.

mâni era predat de către un sin
gur învățător pentru toate cele 1 
clase, în câte o sală neîncăpătoare 
și insalubră. Dar chiar școala unde 
învățământul supra rimar se fă ea 
de către un î.ivăță or oricât de de u 
toinic pentru fiecare cla ă rezulta-- 
lele au fost ne a i dă ăloaie înțru-< 
cât școala n’a avut un ca a.,er uni* 
tar, un scop legat de ne.e i ățlle d<* 
viața dintre iutii id șî co ecti i ate,- 
și un material didactic coiespun- 
zător.

Noua școa â ele nenlară este or? 
ganizată pe două cicluri dintre care 
ciclul întâi cu o dura ă de pa'ru- 
ani, oLli -alor și gra ui: pe .tru țo » 
fii popo: ului, iar ciclul doi, de ire# 
ani potrivit pentru toți și cu o 
p.ogrană bine de'inită. învățămân
tul la ciclul doi re prefă pe o- 
biecte, de călie pro'esori de spe
cialitate și învă ă.oii, dintre cri 
mai desloini-i.

In cupi insul județului no.lru aiU 
luat ființă un număr de 35 școli 
elemenlae 
trele unde
na e optime pen ruca î vățmân ul că 
se desfășoare în bune condiți mi 
Pe măsură ce mijloacele materiale 
— local, mobilier, rnaler al e c. —

Creierca școiei elementare de 
șapte ani în di eriie cen re sătes.i-' 
și muncitorești tot ațâț de bine î A 
cadrate și dota e că și ce'.e dela. 
orașe vine în ajutorul țăranilor șl 
muncilo. ilor, cari au da o ia de a- i 
da fiii lor la școală unde vor pri i i 
educația și cultura necesară pregă
tirii pentru viață și lup a pe care 
popo ul no tru o duce pentru făuri
rea societății socialiste. /

7.. POPA, Inspc școlar I

’i acordat indo cn- 
„din propria sa

puteri în Consi iul de Securitate. 
D-sa s’a p'âns de faptul că Con
si iul de Se urilti e nu a ie omandat 
adiiiileiea C'y onulii pre in/ând că 
Ceylonului i 
dența deplină aar 
dorință” a ed Ieri oriu a lămas în 
cadrul Imperiului Britanic. De fapt 
însă loată lumea știe că ,.înde, e 1- 
dența Indiei a omla'ă Ceylonului re 
prezintă o adeiăra ă I a jo urire a 
drepluri'or | opplației Ce.Jouu.ui și 
că această (ară a rămas ia și până 
acum co'onie I ritau: , ă.

D. Bevin s’a eoborîl la a între
buința o serie de expre.ii i upru- 
iriulate diiecl din f ț liciie mur lare 
ale lui Hearst. In trea ăt d. lie.iir 
a atacat și Bi oul Informa iv 1 
Partidelor Comuni e și Mum i o- 
reșli Trecând sub tăcere faptul 
cunoscut de toa ă lumea că de]a tc 
mina e i ra boiului Unii nea Sovie
tică și a. re lus continuu su i e e a- 
locate pentru chellueli e mijit re ți 
și-a închei .1 luc ărilc de denoți- 
lizarc a forțelor armate ciia t mp

Precizările Agenției„Tass
nomice ale zonei de ocupație 
sovietică, introducând n o:ie 
ta lor specială la Berlin, cu 
re se află în centrul zcnei so 
victice, și prin aceasta si 
dezorganizeze ecoromia zo 
nei răsăritene a Germaniei 
și până la urmă să| Înlăture 
Uniunea l’ovictică de aco'o

Faptul acesta a s lit comun 
damentul'sovietic d n Germa 
nia să ia măsuri pentru limi-- 
tarea legaturilor de liatis 
port dintre Berlin și zonei: 

occidentale de octjpație din 
Germania în scopul de salva 
garda interesele populației 
germane șl de a imp edpca de 
^organizarea vieții cco: o mc 
a zonei sovietice.

Deoarece cu toate acestea 
la sfârșitul lunei Iulie gu
vernele Statelor Unite, M-L 
rei Britanii și Franței an 
adresat guvernului sovietic o 
ipropunere comună p.-nni e- 
xaminarea situației dela Ber 
lin și a consecințelor co de 
curg guvernul sovietic a Că 
zut de acord qn aceasta pro 
punere.

In urma negocierilor care 
..... avut loc la Mosco ta) în 
cursul lunii August, d'T? pa 
tru guverne au căzut dq ra
cord ca sa fie luate următoa 
rele măsuri în mod simultan, 
cu condiția ca comandanții 
supremi din Berikt, să ajun 
gă la un acord cu privire la 
ajplicarea lor practica:

i. Restricțiile introduse re 
cent asrjpra transporturilor

ZORI NOI 
primește mică și mare 
P ub I Icitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului 

St'ada K^rl Marx N' 4.

de
Ion
5U

război. I). Berin a cerut pe un 
ca e țoric ca de.'ej ați a ovie.ică 

că pre. inie di'e >u pri 're la t r- 
țele armate ale Uniunii S r.ieii'.e.

I> Be in a arul nevoie de oi e 
a.e.tc straiagm.c în scopul unic de 
a abate a'cnția opririi- i [iubii e dela 
mă u ile d; nialili a e mi ilară ca e 
sunt ji ovo a c ac ual ente I'C fața 
în Sla'elc Uni e și Mnea Bri|anie.

In heindu și discursu', d. B-\in at 
declarai că cu (oa e a e te neinț 1 
geri trei ue să fie gă i e me.ole'c 
prin care ele să fioală fi de âă 
șile, î.i, l-cind ,,va tre'ju să ne in- 
telețcm iu cei cae ne putem în- 
țc'r-;e ți să lu rii.n cu cei -a e |.u- 
lc,n Iu ra, să înțelc n și să aven 
încredere î i c< i circ au 
îii noi și vor să ne î ițe’eară. Po le 
din aceste si teme regionale se va- 
ridira guvernul mondial sp e care 
aspiră omenirea și pentru care a 
luplat atâta vreme”.

A ea lâ te ă a d-'ui Berin p ae 
fi u c d< rifra'ă ca fii id o rna 
nev A In vederea Completei Ueamem 
biări a O.N.U. I

încrede rv

ș,vcomcrțului dintre Bțr’in ,i 
zonele - ! ' ■ precum șt
asiv.r.1 , r. :‘,i.T mărfuri or 
din și fpre ;on;i sovie îcă din 
Gcimanki, sa fie ridicate.

2. In a.celaș tin I > marca 
germană din zona sovietic#, 
să fie introdusă ca singura 
monetâ c.rd.tlatorie la Beri n, 
în tim'p ce marca occi-lenta 
);> să fie retrasă dinr circula 
ție dela Berlin.

Totodată s’a ajuns la un 
acord în sensul că în roduce 
rea mărcii germane din zo 
na sovietică, ca singură mo 
netă pentru Beri n, pr.-cum 
(ș un număr de măsuri t. feti 
toare la reglementarea uite 
rioară a circulației monetare 
la Berlin, să fie făcute sub 
control quadripartit.

Negocierile dintr • cei pa 
tru comandanți supremi, ținu 
to.Ia Berlin la începutul fluni: 
Septembrie, nu au fost dme 
la bun sfârșit datorită faptu 
lui că guvernele Statelor U 
nite,' Matei Britatfi și Fr.tn 
ței au susținut că a tuni t j 
divirgcnțe ivite, între coman 

danții supremi să fie su
puse 'unei examinări comune 
împreună cu guvernul sovie 
tic la Moscova.

Divergențele mai sus men 
ționate se referă la trei pro 
blemc față de cat e g tvernul 
sovietic are următorul punct 
de vedere:

t. Guvernul aov etic fns’stă 
-pentru stabilirea u șui con
trol efectuat de comandamen 
tul sovietic asupra transțvor 
(urilor aeriene de mărfuri și 
pasageri îmre Berlin și ,:o 
nelc Accidentale și d^ise 
meni asupra transporturilor 
rutiere, pe calea ferată sau 
pe apă. Căile aeriene nu'pot 
rămâne în afara controlului 
deoarece cele patru guverne I 
au ajuns la înțelegeri-a că 
acordul trebue să prevadă 
stabilirea unui control cuve 
nit asupra monetei circula-
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Noui succese ale Armatei 
Populare Ch'nrze

SCi JA' G. I 28 iR^cr, — /<,- 
n.at-i Popu’a ă Chine ă a i -r.nj rat 
.Mu'ubo 11 r: a bază mari imă a 
lui Cian -''ai.si eb în M ■■ i ria

Autori ;,ț le n i are a|e Kuo i - 
laurul i re u- o c dea e .-r. a că a:- 
maLa po. u'.a ă a pă runs în H.inl, io. 
port impor'ant la ol ul birou nu 
■, i p in i| a ă ba. a de aprovizionare 
a t'upe'or lui Cijng-Kii. ek din Nor 
du! Chinei.

o- 
'ă 

ultv- 
acesteia in rcgle-
'cjrc’i.lați, i morir»- 

ini rea ga zonă so

l'Tti dr-l... Berlin și i

comerțului dintre Berlin i 
..unele m? dr-ntale.

2- Guvernul sovietic ci d- 
c. ieste necesară ’r f-~ri 
rea stricta a acordului r.-x 
hzat <le cele | Uru gux ■ rne 
la ^[< >co\ a pi’;vito ’ la eo ni, 
sta financiară Quadrj^i i-ti’?, 
și funcțiile sale f :ța d 4 ml 
șurile fin.mciai ■ leg.it? de 
introducerea și circulat G 
unei monete unice ia Berii:;.

Guvernul sc.\ etic mi ț.oa'e 
fi de acord ca <* astfel de 
extindere a funcțiunilor 
misiei fînani t.ire care 
ducă ța o interi enț’c 
vioară a 
menta rea 
tare din 
vietica-

3- Guvernul sovietic c.s.ui- 
mă consimțământul sau f .ța 
de dorința guvernelor St le 
lor Unite, Marci Br tanii șj 
Franței privind stabi.irea u, 
nui control quadripartit 
pr.a eomcrțulu Berlin l ai cțfi 
zonele occidentale și cu abe 
țări, inclusiv acfardMiRa. li. 
cențelor cuvenite, i.p’ant J 
astfel divergența ce exis'a 
în privința acestei chestiuni.

In aceste condiții detun le 
de guvernele Statelor Unite 
Marei Britanii și Franței 
dacă negocierile în legătură 
cu chestiunile de mai ksus 
vor fi întreruțpte - sau dacă 
se va ajunge li in acord sa 
t.slâcator între Uniunea So 
vietica, Statele Unite, Marea 
Brjtanie și Franța.

.adunare palestinian i”

Arabii au efuzat să participe 
la adunarea palestiniană

AM.MAN, 28. (Rador). — Fran:e 
Piess anunță că arabii d n Naelus 
și Ramleli au refuzat fă par i tpc 
la așa /Fa 
convocată la Oaza, de ,,Direc ori I 
Palestinian”, prezidat de Hil p.i 
Pașa.

După cum re știe ..Director ul Pa
lestinian’’ dela Oa/a c-'c un :vern 
marionetă constituit de ,i- ni


