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Al ll-lea Congres General al C.G.M
La 10 Notmbrie a. c. s’a 

deschis în Capitala țării cel 
de al doilea Congres Gene
ral al forului suprem al mun- 
ciLtrimii organizate în sindi
cate din țara noastră, al Con
federației Generale a Muncii 
dia România.

întrunit înt/un moment 
care o radicală < lanficare 
intervenit în viața politică

organizate sub

A in
a 
a 

țării noastre, acestui Congres 
îi revin sarcini și are de re
zolvat probleme din cele mai 
importante în viața poporului 
nostru

Muncitorii, funcționarii, in
telectualii, — reprezentanți ai 
muncitorimii 
faldurile C.G.M. se întâlnesc 
i .■ntru a desbate și analiza 
marile probleme ale țării: mă
rirea producției, intensificarea 
eforturilor pentiu reconstrucție 
prin îndeplinirea propunerilor 
l'.C.R., strângere'a și mai mult 
a rândurilor oatne. ilor muncii 
pentru desăvârșirea democra
ției populare românești, în 
lupta contra imperialismului și 
a agenturilor lui.

Faptul că acest Congres 
are loc într'un moment în 
•are Tribunalul Militar are de 
rostit sentința pentru codam- 
■area celor ce au încercat să 
ne vândă țara imperialiștilor 
atiglo-americai i, Maniu, Mi- 
halache și acoliții lor, nu poate 
să nu readucă în mintea fie
căruia amintirea neagră a ma
sacrelor și asasinatelor pe care

In fața a peste 7t 0 000 cetâteni ai CAPITALEI 
Tov. GH. GHEORhHlU-oEJ a 
rostit un mare d scurs declar ând:

Legăturile noastre de prietenie $1 colt tarare cu Uniunea 
SnvieticS sunt th zSsia cea mai sigură a 
pâltrăril bunurilar cucer te de poporul nostru

Referindu-se la schimbările politice interne secretarul general al P.C.R. a spus:

• Prin demiterea din guvern a grupului Tătărescu, s’a 
înlăturat factorul care dela 6 Martie și până acum, a încercat 
să frâneze și să zădărnicească opera economică și politică a 
guvernului condus de Dr. Petru Groza.

• Partidul Unic Muncitoresc construit pe principiile centralis
mului democratic, va trebui să reprezinte In cel mai inait grad, UNITA
TEA, DISCIPLINA și COMBATIVITATEA Clasei muncitoare.

desfășurat 
in capitala

dlm , mari 
început s!

O uriașă demonstrație popu
la'S, la care au participat peste 
700 000 oameni, s’a 
Vineri, 7 Noemvrie 
tării.

încă dela orele 10 
masse de cetățeni au 
se incoiomze p. ntru a manifesta 
recunoștința lor față de marii fău
ritori ai Revoluției Socialiste din 
Octomviie.

Acasti grandioasă manifestație 
a scos in evidență încă odată 
înalta conștiință șl noul’ spirit 
de care e»te animat poporul 
so»tru.

După ce a salutat mulțimea și 
•aipețil streini, dl urim-ministru 
Dr. PETRU GROZA, președin
tele Comite tulul Național pentru 
Sărbătorirea Prieteniei Româno- 
Sovletice a dat cuvântul tov. CH. 
GHEORGHIU' DEJ secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ru
mân și ministru al Industriei șl 

Maniu le-a făcut asupra-con 
gresistilor dela timișoara din 
1929, când muncitorimea în
cerca să se organizeze în lupta 
pentru cucerirea drepturilor 
ce-i fuseseră răpite, — și în 
acela? timp să umple inimile 
poporului muncitor, de bucu
ria victoriilor și pozițiilor câ
știgate acum în viața Româ- 
n ei democrate.

Realizările cu care se pre
zintă acum C, G. M. în câm
pul muncii și al reconstrucției, 
sarcinile pe care și le-a asu
mat și problemele ce urmează 
a fl drsbătute de Congres, 
indică Confrderației Generale 
a Muncii loc de cinste în 
realizarea și pe viitor în de
săvârșirea democrației popu
lare în țara noastră.

Participarea delegațiilor stre
ine, în frunte cu Louis Sai
llant secretarul general al Fe
derației Sindicale Mondiale, 
arată atenția de care se bu
cură acest Congres în fața 
oamenilor muncii din toate 
părțile lumii, constituind o do
vadă a înfrățirii popoarelor în 
frontul anti-imperialist,

Deaceea, deosebt de Con
gresul ținut în 1945, care a 
avut un caracter mai mult or
ganizatoric, acest Congres 
poartă pecetea ideologică a 
întăririi frontului muncitoresc, 
pe drumul înfrățirii tuturor 
oamenilor muncii din întreaga 
lume în lupta lor,

I. Rusneac

Tov. Gh. Ghecrghiu-Dej

Comerțului, care a spts între 
altele:

Sărbătorim astăzi cei de a 
30-a aniversare a Marei Revo- 
luți Socialiste din Octombrie.

Prin‘însemnă a'ea ei istorică, 
acesiă zi nu e numai a bă- 
toarea popoarelor din Uniunea

a
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IrPr'un cadru festiv s a deschis Luni dim.

I

Cel de a! doilea Congres General al
La ședința de deschidere au fost prezenți membrii guvernului, delegații sie- 

dicatelor streine, reprezenta iții tuturor sindicatelor din România și numeroși frun
tași ai vieții noastre politice și culturale.

BUCUREȘTI, 10 <Radio>. 
Azi dim. la orrl» 9 a avut loc 
deschiderea festiva a celui de 
al doilea Congres al Coi fe
derației Generale a Muncii. 
Ședința festivă a' avut loc în 
prezența tnembrdor guvernului 
în fru te cu d. Dr. PETRU 
GROZA, președintele Con- 
S’l’ului de miiistrț tov. GH. 
GHEORGHiU-DEJ minis
trul Industri» i si Comerțului, 
ANA PAUKER, ministrul 
Afacer lor Streine, VASILE 
LUCA. ministrul Finanțelor, 
TEOHARI GBORGESCU. 
ministrul Internelo , LUCRE- 
ȚIU PATR/A.ȘCANU mi
nistrul Jtistițkp, .'.orar Râdă-

I

Sovietică. Ea este sărbătoare- 
proletariatului d<n toate ță .le, 
a oamenilor muncii |dar și a in-> 
telectuațității progresiste, săr
bătoarea popoarelor iubitoare 
de pace și libe.tate.

Revoluția Socialistă din Oc
tombrie a fost înfăptui ă prin 
lupta majo ității covâr itoa e a 
proletariatului din Rusia ți î- 
stă, sprij.iit de țăr inimea Bara
că și de soldații de pe iront. 

, Revoluția a fost condusă de 
gloriosul paitd bol.evic, pa - 
tidul lui Lemn și S alai,* călit 
în lupta împotriva țarismului 
și avâ nd legături pu.ernice cu 
massele popo.u’ui mundor.

După ce a trecut In ie i tă 
uriașele realiză i în.ăptu.le Ce! 
regimul sovietic în toate do
meniile de activitate, tov. Oh. 
Oheorghiu-Deji a spiuJs;

,,Cel efe al doilea război 
mondial a dovedit' întregei hi- 
mi supe iorita ea sta ului .o ie 
tic șl societăți socialele, su
perioritatea economiei euciaC-

Coct nuare la pag. 3-a, 

ceanu, ministrul Muncii, Ște
fan Voitic, ministrul Educa- 
țiH Naționale, ș. a.

La congres au asistat dr* 
legațide sindicatelor streine în 
ftunte cu Lou s Saillant, se

Tov. GHEORGHE APOSTOL 
Prețed. C. G. M.

cretarul general al Federației 
Sindicale Mondiale. Au fost 
pTzenți delegații Jrrgodaviei, 
Bulgariei, Ungariei, Cehoslo
vaciei A'baniei, Italiei, Aus
triei ș. a.

Tov. ANA PAUKER 
Tov. VASILE LUCA

Tov. ANA PAUKER 
Noul M n. al Afacinlor Streine

Tov VASilE LUCA
Noul M'mstru ai Fi naicelor

In ediția specială de Sâmbătă am publicat ftsta nouil«r 
miniștri după cum urmează:

Tov. ANA PAUKER 
ministru de Exreine

Tov. VASILE LUCA
ministru de Finanțe

Tov. Teodor Iordăchescu 
ministiul Lucrărilor Public*

D. Stanciu Stoian
ministrul Cultelor

I

Sala Ateneului Româa a 
fost populată până le refuz de 
diferiții delegați ai tuturor sin
dicatelor din România pre< ua 
șl de numeroși fruntași al 
vieții noast e politice și cul
turale.

După Intonarea iritematio- 
nalci, tov, GHEORGHE 
APOSTOL, președintele Co« 
F< dcrațlei Genrrale a Mu cii 
a salutat in i.umelc muncii** 
nfor români pe delegații sin
dicatelor streine veniți să par
ticipe ia Congres, propunând 
apoi ptczidiumul de onoare îa 
frunte cu general ssimul STA- 
LIN, Ma'otov, Vâșnskl, Gb. 
Dtmitrov, losif Broz T^o, î»- 
treg biroul executiv al Fede
rației Sindicale Mondiale, Dr. 
Petru Groza, Gh. Gheorgbm- 
De|, Ana Packer, Vasile Lo
ca, Teohari Georgescu, Lotar 
Rădăceanu și prof. C, I Par» 
hon. Piezidiumul de onoare 
este viu aplaudat de către ciot 
prez’nț1.

După alcătuirea prezidiwsu- 
lui activ în frunte cu Louis 
Saillant, tov, Gheorgbe Apos-

(Continuare tn pag 2-a)

Complectarea guvernului

ministru de Externe 
ministru de Finanțe

SUBSF.C’ET \RI DE STAT > 
Tov. Gheorghe Vaslichi 

la Ministerul Ed. Națioaale 
Ion Popescu

la Min. Afacerilor Interne 
Vasile Modoran

la Mm. Finanțelor 
Ml hail Macavescu

a Minist. Cooperației.



2 ZORI NOI

CRONICA UNOR SPECTACOLE POPULARE
Decernarea pieuiiilpr de că

tre comite.ul filu.ei Arlus, an
samblurilor artistice ca.e ;u cin; 
tribuit la festivalurile ce au a- 
vut loc in cadrul Săptămânei 
Prieteniei Româno-So'ietlce, e« 
ste prilej: și pentru noi de a 
arunca o privi e ii etrospectivă 
asupra acestor iealizări, în 'lu 
mina atât a părților pozitive o» 
ferite de aceste spectacole po
pulare, care s’au bucurat de o 
caldă primire dm ipa tea 'pu
blicului devein cât și sub as
pectul con:radic',i>ljr ma când 
încă apartenența la curentul de
cadent al manifestăirIar ’ibu - 
gheze, constituind ciracten, i- 
celc negative ale fmui spec
tacol de artă cu substrat i.eo- 
logic.

Ar,a burgheza coutcmpo ani
- afirmi Kom'enov - uerve te 

interesele de <Lsă ale burghe
ziei imperialiste. Oricare dome
niu al acestei arte este car cte- 
riazt pr n două ,cuiente. Pitmul 
caută să influențeze 'ma-s Ie ' 
printr’un proces lent de intoxi-i 
care rezultat din ofensiva iu iu 
arte depravate, soroci e 'ui:ii 
consum masiv, cel de al doilea 
rezervat unei m no ițiți ia i a- 
te, în special intelectualilor, e 
ste prezentat sub eticheta artei 
,,pure”, uneori în iopio ir- <u 
prima pe care io tratca.ă Fu 
dispreț, în fapt lamândouă în
de, linind aceiași func im.e so
cială, purtând în bine |a el a i 

• idei reaeponare ca e ub nulsca 
apoliticismului în earcă a ju
stifice sistemul de lexploâare 
și aservire ca actenzând IregL 
mul burghezo-capitali t.

In opozi.ie cu aceste’yaracte 
ristici sumar enun.atk a ia 'po
poarelor libere, descătușată țdin 
robia exploatării omulu Ide ci-i 
tre om, cuprinzând în U R. S. 
S. a șasea part * a lumii, este' 
fecundată ele marile idei ale um« 

anismului soc al st și (eliberă
rii muncii, ale patriotismului ne- 
ega'lat sovietic ș* taie idealu.u.i 
împlinit de egalitatea și frăția 
între' popoare, caracteristici 'ca
re au făcut ,ca arta sovie ică să 
îmbrace aspectele au en ice de, 
unei arie populare llocma p m 
aceia că, realismul isocia.ist îmi 
brăcând forța și invinii i i ateă 
noului sistem social 'superi ,r, 
însuflețește in forme arăs.ice 
ideile cele mai (avansat: ale vre
murilor noa t e. ideologia țină 
relui par.id al ilu Len n-Stalin..

In lumina acestor irealități Le 
vom îngădui să Miaiizăm chi
tic rezultatele obț nu e în 'mun
ca premiată de comitetul Ar- 
lus în cadrul fes ivităților 'din 
săptămână treută.

Începând cu ansamblul 'te 
artă și cultură.jal Arlusu ui carc- 
a oferit în iseara d 5 INombrie 
a. c, un program muzical ia- 
ranjat de d. ,căpt. Aurel I o o- 
ga cu concursul unor .1 mente 
tinere cunoscute publ cuiul :de- 
vean, repivze.itând im a ui e 
gen dc muzică servind genul 
revuistic gravitând în Jnul u- 
nor teme i#norc, vom 'înră tu 
risi c ăexceptând numai în par
te aria scrisorii iexecu ață de 
d«nu( Aurel Doroga și • 
xecuția din Rigoleto $ d-nei| 
Radule.,cu, afirm nd o (tc-hnica 
avansa ă din păca e ie servită 
de volumul propriu i acu tea 
sălii, pubhcuj a fost pus in si
tuația să acqep'.e o 'm,u,z:cî pe 
care suntem îndreptățiți ș’o tui 
siderăm puțiin reprezenta ivă fa 
ță de realității: patrimon uluj 

nostru, care mai coțiiie tleUgur 
și alic preocupări m .afara ce
lor în care |a excelat cu acea o- 
cazie d. J. N. Preda în dauna 
realelor sa.e însuși.i. Plin con-, 
trast cele câteva melodii So
vietice executate cursiv id: a- 
ceiași d-nă Rădulescu sp ram 
că au avut darul să,ci n i gă si 
publicul și pe xirganizaton de 
ceeace trebue să .slujească q 
artă avansată, pe drumul unei 
certe cuf uraliză i a piasseioi; 
în spiritul unei i.’tr.di ii sanut a- 
se, opusîă influențelor ipre insei' 
ciiltuii burgheze de comprom 
șuii improvizații și conformism. 
Aceleași su gestii ne-ain îngă
duit să le rezervam ?i d-șo-rej 
Solomon, care dealtfel ri ipe- 
ște frumoase posib li ă.i 'voca
le, pe care Ic-nm^dcri aplaud;te 
mai puțin pentru ,„ol” i,i „vai” 
cât pentru o muzică exprimând1 
bucuria de a irăți șl a pu'.ea- 
muncii pi-niru banăs area c lor 
inulți și vrednici, pentru a îi ■>- 
nil întregul i popo . r ea < o 
reografică a fost eonș ii icioiș 
servită atât de ,ansamb ul i le'căj 
lușari al reg. 3 Trans. cât și 
de d-nele Ileana 'Duna și Gary 
care au exe.u a1 c'teva dan uri 
rusești viu aplaudate. In lreJ 
stul programul i eci area da i 
J. N. Preda idacă a convins de 
frumoasele sale posibilități de 
versificație și iaterp c are a de 
monstrăt în egală măsură >e o- 
nata sa informare asupra co i-, 
dițiunilor și fac'orilo • ;ca e au 
realizat Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, 'in tim'p 
ce subof. George cu e c re' e- 
gretăm de a lnu-1 fi re n'.âj- 
nit la decernarea ;p ein î.or 

a oferit publ cui n fncon e ta- 
bila satisfacție a (unor versuri 
adânc simțite și just redate, O 
re.lică ustură'oare dată a elora 
care speră în 'eventuali atea li- 
iiui nou război.

O plăcută „urp,riză .a eonst.- 
tuit programul școlilor 'sec li
dere din localita e icare au ea- 
lizat un spec a.ol întrec md a- 
șteptările noastre tocmai p in 
aceia că au reușit 'să redea 
just atmosfera legată ,de acea
stă sărbătorile la care au con
tribuie în seara de 0 Noemb ie 
a. c, aducând față în față mo
mente reprezentative de ta ti 
autentică românească și sovie 
ticâ. Am remorcat ai tîel <1 n- 
suri românești și goviei.e, re
citări în.re caie ,,Imn”'iJețMar- 
cel Breslașu a .constituit o re
velație atât prin însu.irea ju
stă a conținu ului .cât șl pr n 
substanțiala int rpretare, minu
natul tablou a egoric 'dela sfâr
șitul spectacolului reprezen

tând prietenia româno- oxietică 
încredințând de realita ea st ă-i 
dani lor tineretului școlar (pen
tru apropie ea unei c .îl uri’ și 
a unei noui 'morale.

Ufarul Fii ala Deva, a 'prog
ramat un festival țartistico-cul 
furai oferit publicului în sca a 
de 4 Noembrie a. c., în cadrul 
acelora i festivi ăți, progiam 'în 
ceput cu sugestivul cor 'vor
bit executat de elevele li e ilu» 
de fete, realizat atât prin con 
ținutul său realist, cât și prin 
corecta execuție. Preludiul Ide 
Rackmaninoff corect e.xecu at 
de d-na Surianu țcredem a fii 
fost nereprezen'ativ pent u con
ținutul spectacol ilui, 'ar i icur- 
siunile d-ne>'Lincrth ,ale căni 
posibilități vocale sunt îndea
juns apreciate, în muri a d_‘ a- 
mintiri și regrete subiective 'a 
contrastat inutil cu .ariile ;ru

sești marcând cu (totul alte [ re 
ocupări, ân rest ireci.area d-nci 
Lungu resimțindu-se de (lipsa 
atmosfera d' firesc entuziasm 
pulsând în viața acel <r ioaim.ni 
noui care au înfăptuit pr n e- 
roismul lor societatea souâ,sti.

Vom stărui mai mul asupra 
piesii „(deliii Ani,o..r i ’ ipentru 
a se putea evi.a în viit ir ten
dința de eludare a corn, ete ț i 
publicului, ccdăndu-se i'sp tei lue 
a denatura țextul puternic pen
tru succese facile individual^ 
în dauna realizării unui 'specta
col care sa iredea intențiile au
torului, fără coiul minab le in
tervenții, inadmi-ibbile ori i.'e 
unde ar veni t!e și purtând 
chiar semnătura fan eziil r :dlu 
Băjie .cu-(dardă, de autori ate 
poate în alte 'domenii. Infie 
răni aceste tendințe are isunt 
menite să redea falsifi a o t 
mosferă nere li/ată r.uma din 
cauza jocul ii submcdocru i 
a nep. rmiselor inova ii ale tț-/ 

opulația jud. nostru a sărbătorit cu entuziasm
Populația județului no.tru <a 
cea d u int ega ța ă a jz.r-c*

tieipat cu mare entuziasm la 
sărbătoarea Prie eniei Româno
Sovi.ti'.e de ă.u.a ă în s jti- 
mana deh i 7 Noembtie 
a. c..

La toate mani e tații e cultu- 
ral-artiifice,. «iportixe, la mee- 
tingitriîe organiza e în cad ul 
acestei săp ăm ni au luat par ei 
masse de ce ățeni ne mai în A 
nite cu al e1 ocrzii iși ca e tu» 
ținut prin aceis a să- i mani 
feste simpa ia și renmoștiița, 
rață de popoarele soxi.ticc- și 

c o aduc?! torni lor genial, marele 
1. V. Stalin*

In zitn de 7 'Ncembri,e ziua 
Marei Revoluții Socialis e din 
Octombrie serbările popu'aie 
au culminat prin <o ga iz rea l.’e 
mari demonstrații de| s'radă șf 
meetinguri la care a<u juaf cuvân 
tul rep ezentarții Arlu .-ul i. ai 
celor două pa iide munci ore.ti 
cari au scos în eviJc ți ma e- 
le rol jucat de 'Revoluția So
cialistă în desvoltarea demo
crație' din pra noastră în recu 
cerii ea inc'ependei ței no sire 
naționale.

x Reconstituirea comitetului de fabrică
A al salariaților

rn ziua de 5 bloembrie a. 
c., la sediul Sindicatului C.F.R.ț 
s’a ținut adunarea igenerala ie- 
xtraordinară a Corni etului țde| 
fabrică a sahriaților C. F. R, 
din Deva.

Cu aceasta ocazie s’a ■, roce- 

IK ouă tăbăcărie clan- 
I destină descoperită

LA DOBRA
Zilele trecute organele : e. - 

viciului de qontiol economic, 
s’au deplasat în comuna Dol.r.a 
unde după efcc uaiea une | er- 
cheziți domicilia.e la Locuința 
lui Mariș Gheorghe pu găsit 
o tăbăcărie clandestini ca ur 
mătoarele canti'ăți de piele:

47 buc. pâebde bovine/'in c|ur,s 
de prelucra e; 14 buc. piei dq 
miel cu blană, tăbăcite și m i 
n.tulte piei și opinci dosi e.

Sus numf ulallostyares'at iar 
materialul găsit a fost confisc t 

nor pretinși sluplo.i ai 1 Fa
liei, abandonată bunul i pl o 
al unuia sau altuia.

Din programul Aț arar.i l'a 
triotice din seara >d|e 3 Noem
brie a. 'c., am reținut cazaceascp' 
executată de tânărul ,Pe linca 
alăturea de care d-ra 'Lida -Sch- 
wurtz se mișca des ul de stân
gaci. In rest progiamul a cu- 
orins o piesă^ în care realele 
însușiri ale prietenul i Bordan 
Ionel s’au irostit st ril și splen 
dida rochie de anterior a d-rci 
Ranc Elisabela n’a r u,it să ne 
convingă — cu toată parerea 
noastră de Hau — s;i c’ctpo .ibdi 
tățile sal: ar.istice, subie tul a 
bordând o temă depa i ă de
mult de reali ăli e ovieti e pe 
care le-am fi dorit re late în 
cadrul programul i re pertiv, ' 
care s’a bucurat tot își de com 
cursul unor G meu e capabile,' 
care nu așteptau de t a fie 
judicios îndiuniate Pentru a

La Deva dupăce nianifestanții 
au parcu.s stră ile o a u’.ui n 
frunte cu mu.-ica milita ă și a 
a U. Pr M. a avui ,ios in tsali 
cinematografului Progresul un 
■mare mee iag urmat 'de un 
program arii ic în cad ul că
ruia au fost pemae 'erhipeiel 
artis ice și spo t ve participante1 
la întrece i.

Au luat cu'.ân'ujl cu aceasta 
ocazie d. procu or Ivăiici, d 
judecător Eo.sie Ad ian : ecre 
tar Gene.al al ConiLctului ju

Cel de al doilea Congres General 
al Sindicatelor din România

(Urmare din pag 1)

toi dă cuvântul tov. Louis 
Saillant care, salutând Con» 
greșul, arată activitatea de» 
pusă de Federația Sindicală 
Mondială dela înființare și până 
astăzi, pe tărâmul de unificare 
al forțelorm uncitoreșii din lu
mea întregă în lupta împotriva 
instigatorilor la război.

C. F. R. Deva
dat la o r.'dicală renovare a 
comitetului, în cceace ;pri\e te 
distribuirea principalelor sarci
ni în resoarte.

Infierându-se 1 psa 'de acti
vitate a foșiilor responsabil se trece 
la const tuirea unui nou «■ omite', 
din elemente en uz art* în'nimi
ca sindicală, președinte al 'co
mitetului de. fabrică fiid ales 
prin cooptare tov. (Anca Petre.

Noul președinte a lua apoi 
cuvântul, prin prezentarea ,în 
parte a fiecărui 'membru al co- 
mite ului, arătând ceeace înseninează 

activitatea cu folos a unui co
mitet de fabrică, organizat

S’a pășit apoi ța aleg re'a re
sponsabililor de grupe siidica 
le. ’

După ședință toți cei prefcențț 
au partiicipat în grup himeetin- 
guf organizat pentru înfierării 
acțiunilor de spionaj, (și trădai e 
a complotiștilor manițtt 

convinge in mS»urj riali ala'de 
vocea tânărului 1 ornic (Ml cea 
acompaniat la pian de eleva 
Slur/u, sau de dicțiunea d-rtef. 
Minerva Gârbou din pacate da 
servită de un text prea lung.

(‘eeace consti ue însă o cer
titudine îmbucurătoare in ea- 
lizarea acestor spectacole noa
stă în r< aii at a strade î '1 ,r 'tu 
turor ansamblu ilor a căior ț-o- 
sibilități rămân reni irealii , u- 
niiid efortul organiza o ilor și

diletant 1 >r, car • canalizat in 
viitor spre reshzăii de ci u a- 
te din rulau art i , feca'ente 
burgheze și porni re c: La u- 
nor manifestări au'entice, e>ul 
tând de viața nouă'a țoț citilui 
liber pe munca și de cinul lui, 
va reu?i să <d a măsura <e te- 
lor însușiri artis ice al omu
lui, in posibilități e cărui i con 
finuăm să cred-in pe acest 
drum.

Mihail Mihufescu

dețean Arlus tov. dr. E. lo- 
rinez din partea P.S.D și tov. 
Emil Stanciu sece aiul Comi
tetului Ju e ean i e -HuredM 
al P, C. R

Particlpanp’l care au umplut 
sala până la jefuz au manifestat 
eonii.mu j eutiu prietenia româ- 
no-soyictică, pentru condu ,it» 
rul popxia.elor soiietice «i pre 
tenul i opo uiui lomân Ce erali 
Ssiinul Stalin șv penlru comla. 
cotorul iubit ai cinei munc 
re tov. Gheorghiu-Dt|

Luând apoi cuvântul d-nul 
prim-ministru Dr Petru Groza, 
urează Congresului succes îa 
muncă în domeniul recons
trucției și industrializării țării, 
în lupta pentru îmbunătățirea 
nivelului de trai al masselor și 
în lupta pentru înlăturarea tu
turor rămășițelor fasciste și 
elementelor vândute imperia
lismului internațional.

Tov. Vasile Luca, minis
trul Finanțelor, în numele Co 
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român aduce salu
tul său Congresului, expunând 
condițiunile politice și econo
mice și perspectivele de reali
zări ce stau în fața muncito
rilor din România pentru în
tărirea democrației populare, 
pentru nimicirea rămășițelor 
reacționare în vederea așezării 
unei păci trainice în lume.

In numele Partidului Social 
Democrat a vorbit tov. Lo- 
tar Rădăceanu, ministrul Mun
cii, după care au adus salu
tul lor delegațiile sindicatelor 
streine.

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.
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Urmare d □ fag, l-a 

alte, a Armatei lta ii, a dovedit 
superioritatea leginiu'ui soci a 
llsl și-a ideilor cAlftuzI'oare ale 
Partidului Bolșevic florț i con
ducătoare a Uniunii Sovietice”.
Cele două linii In po’ilica 

internațională
După cel de al doilea raziei 

mondial, s’au produ!; schimbări 
profunde in situații interna io 
nală, aj'ungându-se la o nouă 
grupare a fo.țelor politice.

Două linii principale se des
prind în politica intern ți mala:

De o parte este .i iij luptei 
pentru fauri ea unei păci de
mocratice și trainice îinp)tiiv'a 
râmă ițelor fascis'e. leprezen- 
tată de lagărul democratic și 
anti mpcri dist in frun.ci cu L- 
oiunea Sovietică, iar ( e al.â<KU 
te linia luptei împotriva eim • 
crației, pentru p egătirea unui 
nou război imperialist, rcpieun 
tată de lagăml antidemocra.țc 

imperialist în frunte <U Sta
tele tJnite ale Americei.

Statele Uni e și-au pus ca 
scop instaurarea dom n ț ei 
mondiale a imperialismului a- 
merican. Monopolurile îmie i- 
care în dorința de a-.;i menține 
beneficiile id n impui lăzboiului 
ți de a p ne mâna pe ptelele 
de desfacere devenite libe re în 
urma prăbu.i ii cel m do: mari 
ooncurenți Ce mania și Japonia 
și slăbi ii Marei B itani șî Fran 
tei, jmprimă poli ici* exte ne a 
Statelor Uni e caiac e ut agre
siv i imperialist. <
Asaltul imperia'ismulul a* 
merican împotriva inde

pendentei popoarelor
Imperialismul american, pen 

tru a-și intap.ui planurile Ide 
expansiune și cotropire, tricrts- 
toinia pe proprii sal aha|i in sia- 
te dependente. După iă^l.oi, [ ar 
tid.nl iaburist englez a continuat 
politica de capi ulare economi 
că a conservatorilor față de 
Statele Unic, neținâid • eamă 
de po.ibilităție ote i e de cola 
borarea cu Uniu. ea iSo ie i ă i 
celelalte țări democratice. Gu 
vernul Rainadi.r Elum, după 
cea înlăturat Ipe reprezentanți.' 
partidului comunist d n 'guvern, 
a devenit instrumen.ul fățiș al 
imperialismului american, me • 
gând până la a idcsc'iide foc 
împotriva demonstrațiilor mun 
dtorești.

Metodele de acțiune ale ma 
periat sinu.ui amer can îmbracă 
formele cele mai var.ate, rJcli 
șantaj până la ngre i ne. I’o- 
(Kiarele Greciei, Chine. i Indo
neziei, suferă acum atacurile foi
țelor fasciste în rma e c'e im
perialismul american.

In jirul puternicei Uniuni 
Snirtice se grupează 
tcate statele dor ioare de 

pace și democrație
Conferința celor 9 paitide co 

inuniste care a acut loc la isfâr 
șitul lunii Septembrie: în Polo
nia a demascat planurile Ce) a 
gresiune ale imperialismului 
militarist american și mijloace 
le lui de expansiune i.i în rice- 
lașș timp a iară lat rolul par ide
lor comuniste ca 'factor de mo
bilizare a popoarelor în lupta 
pentru apărai ea indbptnde iței 
și suveranității naționale-

Tendința impe ialismului de 
a-și extinde domiaața asupra 
lumii amenință pozițiile pol t:ce 
ș« economice câștiga e de clasa 
nunclloare șl massele populare.

Acestei tendințe, massa 'mun
citoare și popoarex d.n în
treaga lume u lâspund printr’o 
lupui penii u consolidarea ic^i 
inului democrat, pen.ru apăia- 
rea drepturilor lor, pcmru fău
rirea unei [aci luemocratice. Ini 
potriva planurilor agresive ale 
imperialismului amer.can se h- 
dică marea și pulernka Uniune 
Sovietică. In jiu ui iei se gru
pează toate sta ele doritoare de 
pace și democrație din lum<? 
până în îndepărtata Indoie/ieț 
și Chină. Toate popoarele care 
luptă împotriva agresat ii îti[ e 
rialiste, văd în l niunei Sovie i 
că campioana consecven'ă a pă
cii și prieteniei între națiuni,

Nouile forțe poHHce din 
România fu realizat mari 
și noul reforme econo
mice și sociale — Ten
dința speculativă va fi 

lovită fără cruțare
Armata Ro.i- făurită; de be 

voluția Socialistă clin Octom
brie, pe care o sărbătorim azi, 
a eliberat țara noastră de sub 
jugul cotropitorilor hitleriș i.

Nouile forțe politice din Ro
mânia repre e.itând cl:ica mun
citoare, țărănimea muncitoare 
și intelectualita'ea progies tă, 
au realizat mari și mou: eforine 
economice și sociale.

In sectorul industrial p in 
munca intensă a clasei muncitai 
re, a inginerilor și teclinide- 
nBo- •* ■ i .I za: n - r.girp . 1 Irrp n -
re. întreprinzătorii însă, în ma
rea majoritate, n’au înțeles e- 
forturile de ’edre are economi 
că Guvernul nost u nu va ta'e- 
ra ca în timp ce forțele muncita 
resti fac eforturi peifru redre 
sarea țări, <e curile industriale 
să ca boteze, să submineze acea
stă operă.

In sectorul agriao) am avut 
anul acesta o reool'ă satisfăcă 
toare, rezultat al mui.i r.eobo. 
site a țărănimii! noastre în pe
rioada însemânțărilor de primă
vară. Va trebui să c utai mîetar 
turile noastre ca și în vita' tă 
putem obține o. tecoltă și mai 
bună.

In sectorul circu'ației înărfu 
iilor, în ca e predomină aproa 
pe exclusiv capitalul par i u- 
lar, lucră ile nu merg mu țu- 
mitor. Tendința speculați,a, ca 
re există încă, va fi lovită .'fără 
cruțare. Guvernul va intensifica 
acțiunea sa de îndrumare și 
control atât în sectorul p:oduc 
tiei cât și în secto ul circulației 
mărfurilor.

Redresarea economici româ
nești, prin măsurile pe ca e le 
vom lua, va' constitui un stâlp 
puternic d,e susținere a iiegimu- 
lui democrat și a bunei stări 
a poporului nostru.

Schimbările intervenite in 
viața politică a țării noa
stre — Prin demiterea 
gr^pjlui Tătăres:u s’a 
Înlăturat factorul care 
dela 6 Martie și până a- 
cum a încercat să frâneze 
și să zădărnicească opera 

guve rnului
In ultima vreme,' au interve 

nit însemnate schimbări; în via 
ța politică a țării Noastre. Ele 

sunt rezultatul pe de o par e al 
desvăluirii compl cităților d n 
procesul de spionaj și trădue 
al conducătorilor fostului par
tid național țăănesc Maniu și 
pe idie, al ă parte a măsurilor i e, 
cesare pentru apă arca și con
solidarea democrației noust e.

Prin demiterea din guvien 
a grupului Tă ărescu, s’a în
lăturat factorul ca < ci li 6 Mar 
tic și până acum, a încercat să 
frâneze șl să zădărnicească o- 
pera economică și politică a 
guvernulului condps de' d. dr. 
Petru Groza.

Aceasta ne va fermi e s . 
imprimăm j ofticii nearire in
terne și externe o mai,mare Te, 
mitate în apărarea și îr.tă ire i 
suveranității și independen ei 
noastre naționala și acceler ne'.i 
ritmului măsurilor de redresare 
economic ăjdle îmbunătăț rea 
stării materiale și cultu ale a 
celor ce muncesc, la Uescolta 
rea procesului de cultur I.are1 
a țării.

Procesul complotiștilor 
mani ști a desvâlUt in fa
ța lumii întreg mijloacele 
de luptă al - Imperia ismu- 
lui împotriva democrației

Procesul compto i t lor, spio 
nilor și trădătorilor caie simt 
judecați în aceste zi'e pentiu. 
cr'mele lor șl c :re trebuc să se 
închee printr’o sen mțâ drea| ti 
iși aspră, a expus sub lumi a iu 
nor reflectoa e pu er ice; pu.ie 
ziciunea hidoasei leacți un io 
mânești agenturile imperialis
mului strein dușman 1 țării și 
poporului român. Piocesul a 
arătat că cercurile imperialiste 
americane în dorința lor de a 
împiedica democrația româneas 
că în desvoltarea ei și de ,a 
menține situația de vasalitate1 
din trecut nu s’au d.t mapoi 
dela folosirea compl ;turi".o. și 
mijloacelor violente pentru a 
răsturna regimul demo.rat' din 
țara noastră-

Unii reprezentanți diploma
tici și sp.onț ai Statelor LJ- 
nite au pus la calei impreună 'cu 
conducătorii fostului part d na 
țional-țărănesc (Maniu) un ț lan 
de acțiune subve.svă meni, ca 
prin răsturnarea regimului de 
mocrat dela neî să tiaiisforme 
țara noastră într’.o' bază de a- 
tac împotriva Uniunii Sovieti
ce și a noilor democrați.

Procesul compui Iilor Ma 
niști are o. însemnătate 'jn.erna 
țională- El a desvăiuit în fața 
lumii întregi mijloaceler de lu
ptă ale imperialismului im'potri 
va democrației. Condamnarea' 
clicii maniste va da tsatsfacție 
poporului român de a-.;i vedea 
apărate Iiberiățife câștiga e, de 
a ști că independenți și suve
ranitatea sa națion li sunt asi- 
gu rate.

Citiți $i răspândiți
ziarul

ZORI NOI 

întărirea democrației din 
România rsie strâns le 
ga ă de înfăptuirea uni
tății politice șl organiza
torice a clasei muncitoare

Dolrorîrea stâlpului principal 
al reacțiunii, nu trebuc să du ă 
însă la o adormire a vigilenței 
noastre ci dinijiotrivă \ă i-tran 
gem și ma- puternic raiidu de 
democrației j enlru lichida ea 
hotarîtă a rămășițelor fcscis.e 
și reacționare ca o s’ar im n , u- 
tea desvolta în \itor.

Întărirea democr. ț ei d[n Ro 
mânia este strâns leg tă Ide > 
înfăptuirea unității poli i e și 
organizatorice a da.ei muncita: 
re,

Partidul Unic Muncitoresc, 
călăuzit de ide'.le marxiste-le- 
niniste va putea, pu.;e <în apli 
care împreună cu celei 1 e for 
țe democratice și în primul 
rând printr’o strânsă oolaboj- 
rare cu Fiontul Plugari or, i 
programul de icfacere eioio-t 
mică și mai apoi [planul'"» e des 
voltare a euo.iomiei noastre na
ționale. i

Parii Iul Unic Muncitoresc, 
construit pe principiile cent a- 
lismului democratic, va trebuii 
să reprezinte în cel mal înalt 
grad', unitatea, disd 1 na ’și cojii 
bativitatea clasei munci oare.

Reformele admiri sirativâ, 
f.scală și a justiției sunt 

sarcini urgente
Organizarea actuală a Statu

lui din punct de ve ere admiri 
stra.iv este depă i ă. Probleme 
le legate de viața popuLției 
Orășenești st săleșu vor poiea 11 
mai bine rezolvate în intere
sul general de organe 'alese în 
moJ democra ic. Reforma ad 
ininistrativă va'trebui îă răspun 
dă acestor năzui ițe ale țo u- 
lației, punând în fru dea comu
nelor ,pla,ijor și jude.elor, ice- 
le mai reprezentative eleme.i 
te ale unității administrați’, e te 
spective.

Deasemeni, se impure în 
mod imperativ re?o ma fiscală, 
care să stabilea că c i erii de 

impunere j>e/ baza Iprog esi 
vității veniturilor. Aceas,ă e- 
formă fi cală frebue să ster la 
temelia bugetului pe 1948 i— 
1949.

Poporul român este con
știent că prin' icformel emo- 
cratice înfăptuite până -.cum cât 
și mai ales prin desvol'.area e- 
conomică și politică democra, 
tică din România, t ra rorstră 
a devenit un factor ac iv ?1 
păcii șf colabborării între po. 
poare, un factor activ ai rtip ei 
împotriva imperi Esmi 1U|'.

In fața Guvernului, Parla
mentului, în fața poporului ro
mân, stau sarci i concrete ^(că
ror rezolvare asigură posibili 
tățile de desvoltaie economică, 

socială și politică.
Muncitorii, țâraim, * ite ec ua 

Iii, trebue să iu te fiecare n 
sectorul său pentru în ă irea pu 
terii economice ai țării". Pent u 
aceasta trebue arigura ă c eite 
rea producției, e tineiei produ 
selor prin leJucerea ciiel ueli- 
lor d'e cost. Trebue "a igu ..tă 
disciplina, forțele trebue^c cât 
mai raționnal folosite.

Creiarea și întărirea între
prinderilor de Stat, este una 
din sarcinile de bază-

Ridicarea producției nu p, a 
te aduce rezultatele necesare 
fără o Circulație normală a măr 
furilor.

Trebue lovit cu toa'ă hotă- 
rîrea în speculanții dela ora
șe și sate.

1 rebue licliifat in cel mai 
scurt timp haosul d n domeniu! 
fiscal, pentru a asigura . eli/a 
rea ve.ii uri, Sta u u, pe baze 
sănătoase Keta mi fis ala 
impune oe urgeiți și cu ea if 
însânăta.iria aj aratu u fiscal 
prin înlocuirea elementelor le
neșe și corupte.

Reforma administrativa șf a 
justiției sunt sarcini urgen e, ur 
mând ca prin rezolvarea 'lor *ă 
se aducă o >n port; ntă con ribu- 
ție la măsurile luate de guvern 
în toate domeniile.

Toate f ,rțele poporului 
trebuesc mobilizate pen
tru consolidarea demo- 

cr*>ț ei
Lupta împotriva cercurilor 

reacționare ,.euue contn.ua ă 
cu și mai mare vig aie , e-tru 
a lichida această agentură a ,m 
peiialismului și a asigura con 
tinua desvoltare a cx.noCrsției 
noastre.

Toate foițe.e poporului r,o 
stru trebuesc moLij.a e pentiu 
consojdaiea deinocraț.ei și a- 
pararea ei in contra tu urorkti 
cui dor dinauntiu și dinafară 
țării.

Vom respinge cu hotărî, e 
orice încerca e de atingere a 
independenței si suveiamtă,ii 
noastie naționale.

Legătuii.e noastre de prie
tenie și colaborare! cu Uniunea 
Sovietică șice lelade țări demo 
craiise sunt chezășia cea kn4 
sigură a păstrării ace,tor liX 
nuri cucerite de poporul nostru.

Asta/i la a 30-a aniversaro 
a Revoluției >o-i ls.e dm Cc 
tombrie, poporul român are 
mendria de a îi un pr.e en sin
cer și ferm) al URSȘ și un lu
ptător ho ărit pent.ul pace și 
democrație în lume.

Trăiască Uniunea Sovieucă, 
sprijinul sigur al tu uror po
poarelor iubitoare de pace și 
liberta.e.

Trăiască Marea .Revoluție So 
cialistă din Ociombrie.

Trăiască t nete .ia veșmeă 
între poporul româtt și popoa
rele Uniunii Sovietice.

Trăiască Part.dul Comunist 
(bolșevic) și conducătorii săi^ 
în frunte cu Generalissunul 
Sta lin.

UFAîul din Peirila 
a câștigat pentru a doua 
oară drapelul pre ducției 

Din inițiativa Comitetului Ju 
dețean UFAR Valea Jiului, s’au 
organizat întreceri patno i.e p 
pentru majora, ea produ. ției, în 
tre dileri.e o.ganizații L.F.A.R. 
din Valea Jiului.

Prime.e care au pornit mai 
întens la această chemai e au 
fost femeiTe din organiz. ția U. 
F.A.R. Pe ria care d ji cu.s- 
tul lunei August au prestat pe 
ste 9oo pos'uri voluntare fa De
pozitul de Lemne i Preparat Ia 
Peirila câștigând drap Iul pro 
ducției.

In cursul lunei Septembrie, 
femeile din organizația l .F.A.R. 
Petrila au preslat 769 posturi 
voluntare cu un otd de 6.152 
ore.
^WfPentru acest spirit de sacri 
ficiu, Comitetul Județean LJ.F. 
A.R. a conferit pentru a doua 
oară organizației UFAR. din 
Petrila, drapelul producției.

După înmânarea d’apelului 
producției, ca-e a avut loc în- 
tr’un cad,u fe tiv, femeile dn 
subfiliala II F.A.R. Petrila, l-au 
luat angajamentul de a mun:îi 
cu aceiași râvnă pentru a păs(ra 

î și pe mai depar'e ?c st dra-el 
* al producției.

pen.ru
contn.ua
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SECRETUL BOMBEI ATOMICE 
NU MAI EXISTA DEMULT

Sărbătorirea celei de a 30-a aniversări 
a Revoluției din Octomvfie la Moscova 

Marea paradă militară din Piața Roșie

a declarat V. M. Molotov în ședința Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Cu prilejul celei dc a L’oa a 

uiversări a Ma ei iRevolu ii So- 
ciahste din Octombrie 1V. (M. 
Molotov ministrul Afac rilor . 
Străine al Uniunii Sovie ice a 
ținut un mare d' c ns'li -,ek.i. ța 
solemnii a Sovietului ‘orașului 
Moscova.

Aniversarea Ma ei Revolu.ii 
Socialiste din Oc.ombrie a 
spus Molo.ov - ies e; sărbători, 
ti nu numai ,d? ''popoarele o 
vietice și de popoarele 'prie e- 
ne, dar și în toa e țările unde 
există clasa niuncitoa.e, unde 
capitalismul con i..u t astip irt-a 
exploatarea oamen.lor muncii.

Cei 3o de ani,'care'au tre ut 
dela Marea Revoluț e 'Socialistă 
se put împărți in trei pe io de:

Perioada întâia, c>re a Înce
put cu victoria iRev.oluției ,i 
până la marele jăzbou de apă
rare a Patriei a durat 23'și jum. 
ani. Marele războiu de Apă. a re 
a Patriei a constituit ' cea 
«k a doua perioada. Perioada 
a treia este aceea de desvoltare 
postbelică.

Pruna pericadâ a îucețut cu 
Wei ani de luptă împotriva ia- 
terv<!i ționis'ilor șF\ copira e, 
voluționar Iar, Apoi au urmat 
arin de construcție la S aiului 
Socialist, an i de (tlesvol are ai 

planurilor cincinale. IGin 1 usia 
Înapoiată, Un ui.ea Sovie ici ța 
devenit un S at înaintat.

S’au făcut pași' (reped, s'au 
desvoltat noui pla .uri de pro
ducție. In anul țTJ-lo, Industria; 
a fost aproape deâ2 lori'mai nu 
re decât în anul 1)13. In agri
cultură transfo mările au țost 
fi nwi mari. ,Dii Rusia înapoia 
ti a fosil (făcut (Lin salt, re:.l - 
2&ndu-se o țară cu agricultură 
ți industrie în in'atj, 'Aceste 
realizări s’au datorat sistemului 
socialist, superior în ■toate p i 
vințele sistemului capi alist.

Apoi Molotov a (vorbit de
spre perioada a fdbua a mărețul 
săzbotu de apăra e (a Patri ti, 
arătând rolul d<e tfrun e al U- 
Bfcmii Sovietice în înrângerei 
agresorilor fasciști.

Programele de producție 
au fost depășite

Perioada a treia începută Gu 
pă războiu a țfost defini ,ă de; 

Stalin ca perioadă .în care tre
buie refăcu.ă țara, trebuie ațin 
să producția industrială ld'; ki- 
•ainte de Războiu iși 'apoi de
pășită- Recolta de igrâu c’in a- 
aul acesta este eu 58 la suta, 
n».ii mare ca anul trecut A- 
■ul trecut, din pauza grețtă.i- 
lor lăsate de irăzboiu, p ccum 
fi a trecerii dela industria ;'e 
lăzbom li cea de pace, [li
nurile de produc,ie ,afu fo t. 
îndeplinite 96 la sută. Anul a- 
nesta ele au fost depășite. Ast
fel în primei; 'trei t ime tre ale 
anului producția a, ațins 1*!3 la 
sută. Indus ria di 1 Leningrad 
a atins până în luna Oc um- 
brie producția prevăzută pen ri 
tel de al Idoil-a an al pl mulul 
cincinal, In toa e (domeniile ș o 
porul merge înainte. Volumul 
taudamentului industrial et‘ 
în creștere. In luna Oc ombriel 
randamentul brut af îndu t iei 
a atins randamen'ul lunar t'in 
anul 194o- Uniunea Soviet ci Tiu 
«moaște criza, nu lexlstă și nu 
va exista șomaj. C i

Apoi Moto ov a ară'at ei'tua 
țu economică din ^Xnglia ti

Franța, greutăț le dii aceste 
țări, ceeace de.iota ca'ecoi țomia 
acestor țări se bazează ț e \eJ U 
«tain; ai cat» aii mu u c re 
sunt complect pu'rcziji.

In continuarea d> cursului isân 
Molollov a arătat planurile nn- 
periali-tlor ame icani d >i sta 
bih o hegemonie 'mo dl .la, ne
socotind intere ele po ioirelor 
iubitoare de pace, Creare; ba-

V. HI. MOLOTOV

zelor militare și inavale nu es'e 
un scop definitiv, ci eons ituie 
o pregătire agresivă. v

Toate drumurile duc spre 
comunism

Se știe — a spus Molo 
tov — că cercurile expan- 
s oniste americane cultivă 
o relig e curioasă credința 
fn secretul borr.bei atomice, 
deși acest secret demult 
nu mai este un secret.

Molctov a vor .li; Uespre'/'~n- 
stigatorii de războiu, desp.e 
politica angjo-americanj in ,( er, 
mania prin care !se c-lcl în pi
cioare hotărîrile luate n tie 
cut.

In partea finala a discur ului 
Molotov a arătat țsucccsele'inari 
ale Parr.delor C.>mnrsisie. care 
au câș tigat influență hotărîtca 
te in mume țări. Lieaceea s’a 
văzut nevoia cererii țu.iui orga
nism pentru coordonarea cola
borării lor în trnod 'reciproc.

In încheiere Molotov a spu^, 
că acum toa a 'ummea vede 
roadele victoriei s.ocialismulu 1

Partizanii spanioli în luptă cu trupele 
lui Franco

MADRID. — Postul df> ra
dio al Soaniei L'bere „Pi e- 
naica“ publica o dde de sea
mă asupra luptelor partizani
lor spanioli.

Sărbătorind aniversarea glo
rioasei apărări a M «dudului, 
7 Noembrie, partizanii soâ- 
nioli au executat în ul'imele 
zile, cu succes, neste 8') de

1.500 kg. rația săptămânală de cartofi 
în Anglia

LONDRA OJ hnStrachey, 
minierul botanic al alimenta
ției, a arun(at Sâmbătă seara, 
că Cu începere de Duminecă 
cartofii vor fi raționați în Ma

marea ei îmnipjr.anți 'nern.- 
ționaki. In zilele .noastre, for 
țele tiuite ale .cemocijți-i și so
cialismului pe scara ie..r ipeai ă 
și dincolo de 'Jrontier le Eu
ropei sunt încomp ral i. mai j u 
ternice decât tabara adver ă 
antideniocrată a impari li - 
inului. Capitalismul a devenit 
o pied ea in 'calea tprogre ului 
omenirii, iar con.i.marea po
litici aven.miere a imperiali^-, 
inului, care a ,das deja li două 
rizboaie mondiale, con .ii ui; 
pericolul principal pe.itiu po
poarele iubitoare de 'pace. 'Ma- 
rea Revoluție Sociali ti din 
Octombrie a de;clis ioc'ii po
poarelor arătând ca veuul Ca 
pitalisinuiu. se apr ipie d; sfâr
șit șt ca sunt desclii e c .i si
gure spre pacea (generală și 
spre m re) progre , af popoa
relor. Sforțările feb ile a.e .m 
perialișt lor sub ale căror pi 
cioare se clatină terenul ru 
vor salva capitalismul d' j ieî 
rea aprop'at.i. Trăim in r’un 
veac în care -oa.e drumurile 
duc spre comunism'.

Marele Lenin a pus ba ele 
Stalului sovietic ți u cond s 
țara noastră pe lealei socialis
mului, ce a pus capăt exploa
tării seculare a timuf ii, d' 
către om. Drumul ți ti Lehi.’U 
duce spre libertatea și' feri
cirea popvoareior, spre li’ler.a- 
tea și feric.rea ome ii ii.

Marele Stalin a du; ți duce 
poporul nostru pe ic lea glo
rioasă a comunismului Numele 
lui Stalin este înconjurat de 
stima și dragostea hiețărmuiJă 
a popoarelor. "El (exprimă mă
reția Uniunii Sovietice (victo
rioase și chiamă 3a luptă pen
tru viitorul fericit al omenirii.

Tovarăși!
Bolșevicii au fo t totdeauna 

și vor fi avantgarda poporului 
lor!

Oamenii'sovie ici sunt în’pri- 
mele rânduri ale (Omenir i pro- 
Sgeș'ue. el sunt ulini de încre
dere în țeluri? lnari ale Revo
luției din Octombrie!

Trăiască cea de a 8o ani
versare a Marii 'Revoluții So
cialiste din Octomb rie ! 1

Sub steagul lui (Leni.i, sub 
conducerea lui Stalin ■— îna- 
intre spre victoria comunismu
lui '

pc(itini în provinciile Cordoba, 
Tokdo și Levant.

11 luoti împotriva trupelor 
lui Franco, s’au distins în mod 
special partizanii d'n Levant, 
Care țin sub controlul lor re
giunea vastă Grunian. in ul- 
tim-le 10 luni, unităple mișcă 
rii de rez's ențâ au executat 
693 acțiuni.

rea Britanie, rafia săptămâ
nală fiind de 1,500 kg. din 
cauza proastei recolt; de car
tofi din anul acesta.

MOSCOVA. Săr a ori ea 
celei de a ,io aniversari a Maj 
rei Revoluții Suci li. e ld n Jc 
tombric a început la Mojicia 
în primele ore I le elimine ei 
Piața ko ie nude cra i lini te 
dela un tapat 'la cealah t u iele 
Armatei Sovie ice, în 'vederea 
parăzii a fost 'ca îiriotdeuun i 
cenlrukercmonii'o . Zeice (mii 
de oamenii erau in dai iți în i.i 
bunele <lr pi tr.i așezne dealun* 
gul zidulm Kn niliiiu’ui. Se re
marcau aici vechi bol.evi i ca
re în frun ea popo ului ai dat 
asaltul fortărețe au.oc ți i ru
se in Octombr e 1917 rep e/en 
fanții glorioasei ge ic ații <1 oon 
structuri ai planu 1 ir cinci.ia]e 
Stalniiste, eroi ai războiulu t e 
cut care au alvat cvl /a ii eu
ropeana de amprito ii faci i 
muncitori pe tărâmul a telo. 
și literaturii ca e au erei t o 
pere demne de epoca Șotia i ta, 
savacți provi-niți d n mijlocul 
poporului cir: au adu; serii i 
natriei prin remarcabilele de 
coper.ri ți invenții.

Printre oaspeți se lemarcau 
deasemenea numeroase dele
gații ale repul 1 ciior fede a i e, 
oaspeți străini, membrii co [ u 
lui di.ljmatic și repreztnani 
ai presei sovie ice 'I Ș'r i e.

Cu câteva minu e ii ai te de 
începu'ul parade' Molo ot^Sver 
nik, Bcria, Ardreev, !MaleiK<v 
și alții ți-ati Ifău’ ăpuiția re 
tribuna mausoleului' lui Leni..

Mesagiile șefilor statelor 
și guvernelor străin» 

cu ocazia aniversării U.R.S.S.-ului
MOSCOVA. — Ș fii state

lor și guvernelor străine au 
adrtsit generalissimulul Stalin 
ș< lui Nicolae Svermk preșe
dintele Prezidiumului Sovie

Femeile democrate 
din România 

salută numirea tov. Ana Pauker în 
funcția de ministru de externe

Organizațiile democratice ri; 
femeilor din România a adre
sat tov. Ana Pauker, ministrul 
al Afac^rlor Streine, 'următoa
rea telegrama:

.,Comitetele Qeutral ațe or
ganizațiilor UF.AR., U,F.M, 
A.S.MA.R,, QG;M: Femele 
din A-P-, Frontul Plug rijor, 
P. N. P. Soc'.etaea Na ională 
Ortodoxă a Fentelor .Româ
ne, Comitem! Democr t Evre
iesc, Uniune ■ Populara Mag’ i - 
ră împreună cu Comitetul L- 
xecutiv ai F.DFR., în ruiite

ituația însămânțărilor din județ
Vupă Cum am arătat și în 

numerele trecute ale ziarului 
nostru, județul Hunedoara este 
printre pri nele județe, în ceea- 
C’ privește situ.ția însămân- 
țărilor.

S’au însămânțat pân* acum

Întreaga asis e.uța di i fin ț I 
sie a saluta cu ălti uă < oto 
ducătorii Guvernului i i 
titlului bol evic Marele oro* 
gm di i i urmii Spak batea ■ r* 
Zece,

Mareșalul Uniunii Sovietica 
Bulganin a primit defilarea

Ministrul forțJor armate ale 
U R S S M > re șalul N cola 
Bu'ganiri a afăiut călare ia 
Piațk După ce a ascul’st ra
portul Comanda, tu -i șef al 
Parăzii Mareșalul Ki'H Me- 
retzkov, Bulganin, a trecut timp 
de câteva minute prin D0 
but»lor, felie.tâ du-le pintra 
a 30-a aniversare a înte- 
meiiiii Statului Sovietic. 
U’alele nutern’Ce au 
răsunat mult timp în Plaja 
Roșie. După c; a tre u! în ie- 
vistă trupele Mare aiul Eulgp 
nin s’a urcat în tribu i.a și a 'r<A 
stit un cuvânt oc zonal Orchf 
stra compusă din J..oi de per
soane a executat Îmi ul Un tn* 
Sovietice. După ce s',u tras 24 
salve d_- artl.rie, trupele 
început defilarea în pa; Je pa
radă în fa a jnau-oleului Con
form tradi izi de.ilatea a fosl 
deschisă de elevii Atade«»îrf 
Militare ,,Frunze".

tului Suprem al Uniunii 3«- 
vktelor tekgrame de felicitare 
— cu ocazia c lei de a 30 a 
aniversare a M-irei RevoluțB 
Socialiste din O lomvri' și a 
î demtierii statului sovietic.

azi în ședința ,pentru ere arc* 
organiza,iei unice de femei, șt
iuta în numirea dvs. ca M.nls Ha 
al Afacerlor Stră.ne gar.n». 
luptei pen.ru pace și d.nHKi?* 
fie.

Mândre de a Vă numă.a în
tre membrele Corni eti.lui E- 
xecutiv al F.D F.R., IVa r măi 
sentimentele lor cilde e t 
fecțiune și profundă t; 1 iui și 
Va asigură că <in acțuiile dv* 
veți avea alături p o te fen.e^ 
le democrate tli.i Rom n a iuHl 
toare cie pare și pr g e-.

43,121 ha. cu grâu, ceea ca 
reoreziniâ 95,60% din planul 
p'evăzut Au mai fost însă- 
mânt te 2,yl5 ha. m speară 
și 755 h\ cu orz. Pe lâ'gâ 
ac stea s’a realizat 93,58^ 
din pl-nul prevăzut pentTl 
arături de toamnă.
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