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mic ir lumr 
IU> rui.m,- 
■uredere iu
. e, ui cauza 
a o is;, u|vi, vor irlialoii o pl<- 
ilo.va dala i-tori a, a 31 i anicer- 
v.i e a Mai ii Ri . o uț i So.i i|isle din 
(♦clomlu ie, din U R S.S.

I a 7 Noembrie 1917. Partidul hol-. 
-••vi. a ina (al cil iiidi'.i/neala stea
gul revoluției prolela e '1, călăuzit 
^e I i-nui și Sla in, a con lus niunei- 
lorii și țăranii la lupia pentru do- 
lrorîrc i puterii mo icii or și capi 
laîiș i|o u, i pent u i i ț mr r.'a «fi - 
’a u ii piotc ai iatulvi.

Ma ea Revoluție Socialista a tii- 
unual, întorcând mersul istor.cl îm- 
potiiva capiialisniulii Ea a marcat 
în.epulnl prăbușirii idemului ca
pitalist și a ară al în mod cnacreț 
jicnim prima oară ca proletariatul 
I oale sa conducă cu succes țara și 
sa faureasca o 
dm a întreaga 
far., burghezie, 
e.iej.

I'iipa piiuail 
sia țarislă s’a ■ 
capitalist mondial. In urma ce'ii di^ 
al doilea război mondial, capi ab'-j 
mul a Irebuit să se reslr.inga diir 
siou prin faptul că s’au despr.ns de 
el țări ca Polonia, România, Bulga
ria Cehoslovacia, Ungaria, Albania1. 
Iugoslavia, ceeace a însemnai 
noua lovitura pentru sistemul 
pila ist, zdrun inând :i mai mult 
zlțiile acestuii în Europa și în 
mea întreagă.

Mai ea Revoluție So. a.islă din 
lombrie a arătat popoa e or că 
lele capitalismului sunt numărate, 
ca trăim într’un veac în care țoale 
-drumurile duc spre comunism.

Marea 
nica ei 
ternicelc 
ml său 
ina'ță deasupra lumii ca o s'âncă 
uriașă.

Rgvoiut a d n Octombrie a dat oa
menilor muncii din lumea întreagăi 
un far care le luminează drumul! 
și le deschide noi perspec ive; ea 
■mi numai că a zdruncinat im'jH-ita-' 
lismul în centrele sal? de don nație, 
ci a lovit și în spatele lui, submi-i 
jtânduJ dominația în ță iie coloniale 
și dependente și deschizând epoca 
revoluțiilor coloniale.

In urma Revoluției din Octom-’ 
brie, economia și cultura țăiii s’au 
transformat cu totul. Polițica stali- 
nistă de industria jzarc so.ia]istă a 
țării a dus, într’un răstimp istoric 
foarte scurt, la desvol'.area industriei 
giele și a industriei de construcție 
de mașini, care este coloana ei ver
tebrală. Construirea societății socia
liste necesita c carea mar i producții

Oo 
zi-

Uniune Sovietică cu pute, 
indusliie socia ista, cu qpa 
ei forfe armate, cu popo- 
dârz, eroic, invincibil, se

Prin studierea unor tratate sovietice 
lin inginer dela A.C.3?. Petroșeni a 
obținut o fontă de calitate superioară:

„FOAIA BOLȘEVIC1
, , !«ca dm linia 1' ebruarie 
noestui an, inginerul Scigiu 
Scadovsky. șcfu! turnător.ei 
de fontă dela Atelierele (eu 
trale l’etroșani, a impiutc- 
șit muncitorilor din turnăto
rie. intenția sa ca în cola 
borme cu ei, ă realizeze c 
fontă noua, cu cal tați spr- 
oiali. descoperită și intre 
Imiiițată până acum pe sc« 
i<A inie nsâ numai în U. R S,. 

>. /S în industria de mașini 
camoscută sub numele ce 
foiită „Bolșevic".
<r f.fotMiirea de ■ realiza a 

fontă, a fost luată <2e

<i li a , Sub ioiitliic.il . 
Iovli 1 .Slalin l'.irlidul holf’ - 
vi, a if.ilizal t-.-.ii >>rn ii ui.vll'H’
goj'Otlarii tolivlive pi* laz a i sim 

i iii iiber ctn> niițilv a țăi:i<luiîi 
unii, iloaie

lnilii-.il i i izarta țari și ><l.‘clitiJ 
■/are.i a-,i i tilhii ii au fost iTif.ip.tii e 
iu coiidiț.ilc unii lupii' inv rșuiiatc 
in.poliiva eSiiitnțt'lor capitali te >i 
a agenților lor: troțcliișlii. biihari-l 
iliștn, natir uali Iii burghezi și 
dușmani a' cla ei iiiiiiuiloTie.

Măreția Un.uni Sovietice ,e 
.1 i , ș e Revolut e So ia i ic cin 
•toinbric, se datorește faptului 
luplî | op< arilor din URS.S. (xintru 
ct.ndruii.a octa i.niuli* a fo t dil-ă 
jiib corni crea Partidului bolșevic, 
pailiil d< tio n.>ii. singurul par id 

revoltițioi :i și consi'cvinl 
xismu'u oluțlonar Sub 
rea Pa11 idului bolșei ți 
eforturilor muncitorilor ti 
datori i eforlurilor ințcic 
muncitoare, în U R.SS. a fost coiis- 
tmilă în linii esențiale societatea/ 
■socialista. Uniunea Sovietică a in
trat în perioada desăvârșirii cons- 
tuiirii so.ia Rinului și a treceiii trep. 
laie dela socialism la comunism.

Maroie Războiu de Apărare a Pa. 
Iriei, dus de Uniunea Sovietica îm
potriva 'Germaniei hitlerisîc, care a 

înlrcriipț perioada de cons rucție paș. 
n ică 
fost 
care alt (i-fcut popoarele din Uniune^ 
Sovietică.

l inar- 
londitce- 
datorita 

țărm i'oîr 
țua I a ii

a socialismului în U.R.S.S., a 
încercarea cea mai grea pirin

*) Articol de fond din «Pentru 
pace trainică, pentru derocrițle 
(popular " nr. 24.

(Conlhiuare în pag IJ-a)

Semnarea unor noui convenții 
economice româno-sovietice

Cu ajutorul Uniunii Sovietice, Republica 
Populară Română va construi în curând 

O fabrică de tractoare
și alte numeroase întreprinderi

In ziua de 1 Noembrie la ora 18 â'a desfășurat la Președinția Ccnsi'ului de 
Miniștri ceremonia s urmării convențiilor economice ronâno-Sovietice. Au parti
cipat din partea Uniunii Sovietice ambasadorul S, 1, Ktfiaradze Împreună cu de
legația de experți sovietici care a tratat cu delegația noastră, iar din partea Re. 
publicii Populare Române d. Dr. Petru Groza președintele Consiliului de Mioiștrî, 

mimbrii guvernului și delegația de experți.

Cu aceastȘjj ocazie <u luat 
cuvântul tov. Vasile Luca 
clin partea guvernului ro
mân și Satrov, clin parfea'de

inginerul Scadovsky, în ur
ma studierii unor tratate so
vietice, în limba rusă prin
tre care și „Fonta modifica 
ta" de Vascenco, ,;Enciclope 
dia tehnică' . ,; Manualul de 
turnătorie" al prof. Acsehov 
„Fonta modificată cu călit i 
te", al inginerului Milman. 
etc..

Această fonta a t obți 
nulă pentru prima dată de 
docentul Vascenco în uzinele 
„Bolșevic" de unde Fi trage 
șt numele.

I. Herrnao, coresp.
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Vineri, 5 Noembrie.
Proletari din toate tarile uniți-vd

Ochii no (ri se îndreaptă spre Uni
unea Sovietică nu ca spre un Stat 

oarecare ci ca spre unicul Stat Socialist 
din lume, Stat care apără indepen

denta si libertatea popoarelor
Discursul tov. Ana Pauker, secretar al P. M. B, și 
Ministru al Afacerilor Externe, rostit la inaugnrarea 

Expoziției Prieteniei Româno-Sovietice
Luni a avut loc in

niei Româna-Sovictice. Cu acest 
Pauker, secretar al P. A. R. și

Aiăland cii pnetna iude Sta
lul nostru ci Uniunea So iul a nu 
a putut exista până la cr a ca 
giinului de demo rație popula,ă In 
(ara noastră, deși prietenia Intre 
poporul român și cel s ivielic ■ 
existat, arătând că prietenia și sc- 
lidaiitatea intre popoare re putea 
exerd'a nun ai împoil a guvernelor 
din tara noaslră. tdv. Ana Pauker 
a spus t

Abia după elibera, ea (nil noastre 
de către Armata S tică, după do

t’a-iilalâ inaugurarea lixooziliei Prietc- 
prilej a luat cuvântul tov. Ara 

Ministru al Afacerilor Externe 

burirea regimului Imruluzo-ino de
și in căuna ea mler.l popul.,reir.

legației sovietice.
Luând cuvântul tov. V isile 

buca, a mă’ it printre altele 
că aceste convenți sunt din 
cele mai importante pe dru 
inul colaborării economice 
dintre I\. I’. R. și t'nimic i 
Sovietica, colaborare car în 
tiă intr'o fază noua. Dușnia 
nii poțxirului — a spus tov. 
Vas.Ic Imca u'au privit cu 
o hi buni această colaborare, 
dușmanii poporului au înțe
les bine (ă întărirea reia, 
țiilor economice pe baiă de 
egalitate, pe baza ațutoruhri 
dat de Uniunea ,Șovictică 
popoarelor mai slabe^nimicc 
ște definitiv încercările 
perialiste de a 
ceste țări.

'Ma> departe 
Luca a anunțat 
că prin semnarea jccslor 
convenții, cu ajutorul Uniți 
nii Sovietice vom construi o 
fabrică d/i tractoare și vom 
înf ința alte numeroase in 
treprnderi.

îtn 
subjuga a

9

tov. . Vasile 
în incheerc

i

£ La
do

s a cuiul înfiripa prletc Ia 
Republica Populară Română si 
tul Socialist, ca si cu ta 11c ilc 
u.ocratie populam

(Couliuuare tu pag, 111-a)

Exprimând sentimentele de adâncă prietenie 
și sprijinul dat de Uniunea Sovietică 
poporului nostru, la Deva a avut loc 

Inaugurarea expoziției
V. I. LENIN

consacrată Săptămânii Prieteniei 
Româno-Sovietice

2 Octombrie, 
a avut loc la 
cxooz.ițici ,y.

într'un cadru 
Deva inaugu-, 
I. Lci’ln1’ con-

firi 
Ies tiv 
zarea 
sacrală Prieteni i Româno-Sovie icc, 
organizată de Corni c ul J detean A, 
R 1. U S,

Prin conținutul său bogat ți Un 
ixpoziția V. I. 1 cnin reflectă sen
timentele de .prietenie care 1 ați- 
poporul nostru de popoaele sovie
tice, reflectă foarte concludent in- 
leicsul si eforturile susținute ale 
Comitetului Județean pentru Sărbă
torirea Săptămânii Prieteniei Ro— 
uiâno-Sovieticc. de a cuprinde ți a 
oferi vizîta'o l or aspe te 4 imagini 
din marele si căldurosul sprijin a-' 
cordal ISrii noastre de către URSS.

De'.a intrarea în sală, vizitatorul 
arc de remarcat cl'dura ți expre-, 
sivitatea care caracterizează licoare 
panou, fotografie, citat sau imajne 
care vorbesc depre faptele lumi’ 
noase si fecunde a>'e prietep ei rc- 
mâno-sovietice. Intrarea este domi
nată de un uriaș panou care jlus-f 
trează Iurtele e'orioa e ale armatei

Noui poziții smulse dis 
mâna capitaliștilor 

puse. în slujba 
poporului muncitor 
DupS cum am anunfc.f 
numărul nostru de eri 

i 'arei Adunări
în
Prezidiul
Naționale a emis două de
crete în baza cărora se 
naționalizează instituțiile sa
nitare particulare, precum 
și întreprinderii cinema
tografice, regiementându- 
se totodată comerțul cu 
produse cinematografice.

Astfel sanatoriile și spi
talele particulare ca și în
treprinderile cinematogra
fice, înființate in scop de 
speculă, sunt smulse din 
mâinile capitaliștilor și trec 
în proprietatea statului ca 
bunuri comune ale între
gului popor.

Sanatoriile și spitalele 
| particulare care în trecut 

serveau unui mic grup de 
priviegiați, vor contribui 
la lărgirea rețelei de spi
tale puse in slujba celor 
ce muncesc Cinematogra
fia care sub regimurile 
reacționare urmărea să o- 
trăvească massele si să le 
sustragă dela interesele și 
revendicările lor concrete 
va contribui acum h edu
carea mas^elci la:,..

sovieti e e'ilcratoare 1 lușiee co
mune ac imitat lo. «ovî tic y ro
mâne îmr.otiiva lioardc'or Iml iute. 
Semnificația i-lo I i a acestei pa
nou este complectată de urmitcrul 
care redă Proclamația lui V. Mi 
Moiolov care a de-chis poporul-.it 
nostru drumul elileruriî I șalvarii 
dela dezastrul (o al tn care fa ci m 1 
german șf slugile sale din tară 
II împinsese.

Expoziția 
riale, poartă 
veni montelor

crea', dcsvolat șși c n oLdat prl-.tej 
111a rontâiio.<-o\ietică. factorul deter
minant al uriașelor transformări ti 
realizări poli 1 c, economice ți e ■. 
cia'c din tara noastră.

Ajutorul larg pe care Țara So
cialismului l-a acordat cu căldură 
poporu'ui nostru ccnsfitue conținu
tul bogat, variat și prs.tic al urui 
mare număr de panouri, fotomen- 
tagii ți ctiale.

prin l eahii.lic sale va- 
vizîtatoriil pe '.ir, l e, 
istorie pili ca.c e'.i

(Continuare în pag, IH-a)
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Concert de
(CINEMA ,,

1 .TtuIui'.i și lil'Deb■ s<>\ i’“ 
tu c țiuit iți ' i'ipii, aii Un țo.til 
i ii nuri c:il Ltți c'liu ițise i 
st ut pilcul t te intr'o ib i 

1 ‘ti șilii i> il'ni.i urli-.Ui a.

■\ct .tr.l . 111 Șl <’lll|.Clt, ll“ 
filmului . ( ■ u> i rl clc !’.«■ T 
h<>Wtl’ , c:ir-- ::p O e op,Iul în 
forma»■: i b. ‘ ii om 1 iu e<lu- 
C;n ia li i unui, al.,.

\ i'ț ii li, "i , r z'|,tj i ||i :i

se ];fi'' .,1 ■ un g, ița ,ți-

copii d u oi uiz.iț i;t k.> n 
so io’ î-i n ■' j blifii I‘ac 
lor. se o- t m , ele î <-,i
unui ui. r- micur ■■ mu i, :tl 
piTtru <:op i. o ani/iit 1 i 
AIosco\a. Se muncește in io 
11'1111, s;' rcp -ta II,' -of, se 
ajtua Un’i p-“ uliii nici im 
om mm'e n > «e ann siec.i în 
treburile l"i': copiii plin ei 
înșiși, inving toate gre tâțilc 
și găsesc soluții ingeni ase 
pentru to ite deliciențcle.

t'-'CiCc liecare, i olal, la 
vârsta lor, n'ar fi puiuț fa
ce, toii împreună rcușesc 
foarte baie $ă găsească no
tele pierdute, s.i transmită o 
lecție printr'un telefon inst i 
lat de ei, ctc..

Nu lipsesc nici jocurile 
vârstei lor, nici animalul cu 
care copii se înțeleg atiât 
de bine; . eeace îi 'deose
bește pe acești copii este că 
ei știu să muncească scr’tos 
pentru pregătirii lor, se sus 
țin unit pe alții, nu suntjjnvi 
rlioși, răutăcioși ori egoisfi. 
fntr'o asti> 1 de societate este 
ușor și normal < a talentele’să 
fie recunoscute șl susținuți, 
slt se poate tace o adevărat i 
selecție a clementelor capa
bil-“'pentru a contribui li y o-

Cronica filmului

Beethoven
Episoade din Revoluția Socialistă 

din Octombrie
Insurecția din Octombrie la patrograd și arestarea gu 

vernului provizoriu, Congresul al doilea al sovielelor și for- 
rrarea guvernului sovietic, Decretele congresului al II lea al 
sovietelor asupra păcii și pământului.

Victori t Revo uției Socialiste, cauzele victoriei socialiste

PROGRESUL) “
■a icsul ariei.

In, fim găsim un profesor 
îiiij'ligaliii și b"n pedagog, 
i n tat.i iubito, si copii în- 
c, nj1 -r;,■ i de draga,-tej și a 
t, nția ș'tat, lui - care a \ țiul 
*'.ă ' educe a-llel * în< :l ă 
I: i d u ci : animate caia,
i, re.

viu/ica filmului, comp; s t 
iii l iunuc'. clii . ste p Ir. -, iia 
.i(mi h r- i ce s1' di gaia din 
I lm : veselii. nic|i.d'oaca, a 
\ -*nt :ta. ("om ci t 1 pentru 
vioară, și , n<lie ti a in I) du , 
de Be<-tlio\'.“n a fc.-.t inter
pret il -at si poale d ' jll .1.

Din lozincile Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român pentru 

cea de a 3 La aniversare a Marei Revo
luții Socialiste din Octombrie

20. 1 riiiiiscii ali-mța între! clas i lmuucin<»aflț și‘“, 1 ' 
ranimca muncito ne'

21. 1 r.uasca femeile muniitoaic caic lupta pen
tru pace si socialism!

22. T ruiască tineretul muncitor, <aic participi aitii la 
lupta ț entru constriiire.i sociali ; nului în țara no istra!

2p Oameni ai muudi ma'nuale și intelectuale! Sa în
vățam din glorioasa experienț.i de lupi.i și de imim > ■ 
poporului sovietic!

24-jSă demascam și sa lovim lina i îi țai'e j e , ypk it i- 
tm ii dela orașe și sat ., p: sabotori, p. cozile de top ir 
ale imperialismului străin. -- dușmani de n«v>hric ii p ►po
rului muncitor și aj independenței patriei noasti

25. Trăiască Republica FoPrT’di Română, patria celor 
ce muncesc cu brațele .și cu mintea!

26. 1 raiască Partidul Muncitoresc Ri m.m fol ia con 
ducătoare, în Republici P opularâ Românii.

Înainte pe drumul construirii orânduirii soci li
ste in patria noastră!

Uuuii indicați i ( o ■ i ituli i < cu
tia! al Pnrlidil'.U' a foit crral Cuini- 
b ul lct>' (ca pe lângă rov «iinl 
din Pelro"i a.!, couiile ia e deveni 
latul-majoi 1. al al insuie.ț el.

Ilar ii ai caș limp și coitiaievu. 
luția ni -liângea îji graba f »r,ele- 
Ofiței .-ea se or. uniră întPo imiaiir 
c< ulia e.u'uț oua a așa z -a , Uni. 
lin - a oliței l ur” P Intindeni ion. 
lia r ul ( ora i nealt state ,fia,ori 
in \e\. a i r. iirii unor balalioj < 
d'' șoc. Cit re p.i șitu. lunci <j toni. 
Inie eonii ai e > o’uția li ; unea de 4: 
balalinane ale ia al i or or inul j 
St. (ihcoiglie.

Guvernul Keren ki : u e m. t un a 
mutăiii 'U.e.nuui Cea Petrog-uf 
la At'- iova. Se putea, . a dar, or
dine ia el piega ea p etar a Ptoo- 

giadului în ii.â nip ne ți.or, spre 
a pieîiilâinpina i .lu niiea insur - 
(iei la P. liogia'l. Proie iul num ț, 
lorilor și soldaplor iii P, o. r.i f 
foi|i i'U.e.nul pio.i'or u sa cuuâ 
iui la PI io id.

la 10 Oitoiiibri' ' a-.ut lo< •• 
‘pdiufa lui,; l i a >o..:icul.i > 
La! al Par,ululub la ae un i 
tiu de Pai lid, In freii e i u |. - ,. • - 
•pi! Slalin >u ie b r. a eou.b e r 1 
m mc ț ei. < .1 <. u ni o ■ P i< -tJ 
e a i.e,lbmee cv iduiaior 1 I 
boului Aii]i-ii ' i;.. 
kuiirâ Soviclul din

L punar de p- 
P nu^rad, ci

jondu ând în tiud p k'.dic i.i ii»
in-iiie.Uo: al

in redința <-Oin' L uLii ' < n ul
mpiitihuiiii Zeii- \iv. ți 1 I ut ne ■ br
(‘loniința1 a din i uu im] 0 r \a ins';
fi'.ț ei 1 i'id pu i ’a 1- 1 lu:,
ci lio' i.â a . ic.ur t la o a ( un. 
publi-.h în | r. a in I ia iiisu.ee. 
(iei, iu.petri > a | ar i Iu i i ia 1 nu u 
-.-iivic ,,'.'o a'a Ji i.i" (Vi j Noua) 
puLliiă in 18 lo.nbrie o ilaralie 
a lui K.iuu-'ic.' ;i Zino.ie. u pri- 
viie la ia -oala p< cil'' o pn-, ,,L»u 
boi erie i i pe i a e i i o n n i brau 
ci o aventuri. Kamer.ov i Ziin-viev 
divulpa a a t el du li jni.or ho ară. 
rea Comite.ului < en ral de a de--
ăn(ul r.iscoj'* de a o i ro niza >l- 
lli’un ti rmen four.e nj ro iij Eu o 
uib'.ii.ali tr.daie. Cu prilri
l.i'iiiii s.?ri e c: ,,1'an.ei.i.v ți Zi 
vier i.au divulgat [ii Rod.i.ilko, 
ca d Im Ki-.enski, Im , ir a luaia 
de (.uiiii .e u! Cen r ii al P : l dului 
lor cu prime la in u- ția r. al i'’ 
Lenin puse in f;r(a C . rh<- li. 
nea excluderii din Pari! a 1 i ?i- 
noviev și Kamcnev.

ztve.lizați de tradu ri, du r.a ii 
iciotutici iau imedial ma-i ri j 
a preînlânii ina de/anțuirca insuie 
(lei și a zdrel i .-latu _,i.aj jr al h - 
voluției, i'ailidi.l bol e ' . liuver— 
nul Piov.’zoriu ținu o icdi.uă „Ci rci . 
iu care sunt hotârite masurile de 
lupta ce urir.eaza za fie 1 late îm
potriva bo'șevicilor. l a 19 Octo,- 
biie Guvernul Piovizoriu diemâ ur

eenl la Petiog cd liupe d<- t*e 
front Pe -tiazi 11. p să c >cu'.c 
paliulc iniuiitc la los o. a icMitia- 
i< ' .lut a ri 1 a îL u, B f ■! 
scbil de ma. i. <ju,c, uu! I’"" L ■■ l 
îșl iiili 'Uii plai '.11 de a a 4 ș.
cupa ir..1 ilntul ’.notnîi 11 !■ •rl * 
vea l 'iiul (.'un IL r.li.lj C'1’ :al a 

bc ar icilor, și de a ui i‘> ‘ tv-
Pul ;und‘.ka 1'i

. hi- - <, 
. . V ; ' -a • .
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> { < u a i’ • Uu j g r ? i u i
lllL J-'ch r-S 7-t '
lanț ni rea i uj 'c f u r ijualvN < «.»!•■ î1 ■
tul l MV l P4f id !jUI 11 •ț-'M 1 »-
1 enerva : 1 r.'Mi Iii r a .i i ii i «a-
i?.Lj i- l’ui 1!X4'1 ți cu u i
icitjiv c iîc di;lch!de!<->1 d 1
•. iiih al • ? v î ’.u

1' V un >ki i 1 in q-y k «rul
< >. ’.u.itb iv N -• ■nibrir) dk k- i-
li.l u< 3' a 1 u1 1 lâ.'id un ; .UI 1
treier. U u: a .?ijui 1 1 ral al | ar-
t idlllill LuLc v i , ,,Rab «ii Puf"
(Cavi .Muncit > r.jo ) și tii i nd .
lolT.OI 1'1 bl. 11iJa <- |j fo r\ <iac-
țlci a < -1 U 1.1 ți at ti j >0 / raita bl
si-vi.ilor . IV la cx rk* 1 <J di TtTCât-
iil-4 î'i u ma ind ați î da c de 1 •
Statiri I ...z 1 h’,1 i H 8t/datij
lu’.ut^ria l rr Ui c v a u • « .
l'îind-dr. în .1 o • u i « i U fAXĂ 1

U ‘1 rrdj ! Ai u i.i .jHa
bucii Puh”. Pc ia 11 di h ueau
,Ral OU P ” ; i '1, p b!i. Ifld un

apel m b- ' -t 1 .* ! ■' .* iî < a kv U
lui P ■ 1. 0 1 1 u u . a'j ir.
indii. . i 1 C-. id î 1r P tid al in
~u;c.t <• au to t .. u < v la
Smo.nîi dc la. an ente -v vuid.-.țj re-»
voîuljr.na'i 1 de « iar. i R

Pur v. t a începu

Urmare clin pag I,______

După strălucita victorie ni.) ară, e. 
eonomică și morală repurtată In ră^, 
boiul împotriva Germaniei liille iste, 
Uniunea Sovietică a intrat înti’o pe 
rioadă noui^a dezvoltării sale și 
a obținui într’un termen scurt suc
cese considerabile în refaceiea eco
nomiei naționale, care a sule i ne
indicii seiioase de pe urma răz
boiului. 1

Marea vilalila e a Statului Sa'ie. 
tic și a economiei socialiste este 
învederată de comunicatul publicat 
recent de Diie.ț a Centra'ă a statis
ticii de pe lângă Con iliul de Miniștii 
din U.R.S.S. cu privire la rezuL 
talele dobândite Î11 cel de al treilea 
trimestru a! anului 1948 (lu;ie, Au
gust, Septembrie), In timp de nouă 
luni În anul 1948, prodiicfa globală 
a industriei a depășit cu 14 la sulă 
nivelul mijlociu clin anul 19 O (anul 
dinaintea păzboiulii), iar în Septem. 
brie, cu 26 la sută. Producția glo-, 
bală de cereale din acest an a atins 
nivelul dinainte de răzbei, din anul 
1940 iar recolta pe hectare a cuL 
(urilor de cereale a depășit nivelul 
dinainte de războiu.

In care altă (ară, afară de U. 
R.S.S., ar fi fost posibi'e acele lu
crări grandioase de transformare a 
nalurii, de combatere a secetei, pe 
care, din inițiativa tovarășului Sta- 
lin, începe să le realizeze Țara So
vietelor? Rezolvarea acestei proble
me este în totul posib lă numai pa 
baza desvoltăiii impetuoase a for
țelor de produ.(ie ale e.onomiei so
cialiste și e te inacce i i.ă țărilor ca
pitaliste cu agricultura lor în curs 
de degradare.

Ni i un Dac propus de econo
miștii și poii.icnii burghezii nu va 
putea ,,suprima” crizele în țările 
capitaliste, deoarece acest lucru nu

a Macii Revoluții Socialiste din Octombrie
este posibil de ât 'jiprimândun e în
suși modul de produ (ie capitalist 
Mono, o t i ca i a i i cau a ieși ea 
din criză în noui Tăzboaic.

In răspunsul dat întrebărilor pu
se de corespondentul ziarului ,,Prav. 
da”, tovarășul Stalin a demascat sen. 
sul politicii agresive a Statelor U- 
nite și Angliei, arătând că ațâțătorii 
la un nou război zădărnicesc posi
bilitatea unei înțelege i cu U.R.S.S. 
deoarece ei se tem, mai mut ca de 
orice, de înțelegerea și colabora
rea cu U.R.S.S., deoarece politica 
de colaborare cu țara sovietică s.ib- 
minează poziție a,â;ato:Țor la Tă- 
boiu și face ca poii.ka agresivă a 
acestor domni să fie lipită de 0- 
biect. Această po'i'ică de agre iu, 
ne se poate termina numai cu un c- 
șec rușino al ațâțător lor la lăzbci.

Lupta între ce'e două ligăre: la
gărul inipcr a'ist și [ag rul antiim) u. 
rțalist se desfășoară aștăzi în cor- 
dițiuni e agravării crkei generale a 
capitalismului, a slăbirii foițelor im
perialismului și a întări ii forțelor 
socialismului și ale democrației.

Țările cu democrație popular^ 
care împreună și în frunle cu Uni
unea Sovietică se opun impe ia'.ismu, 
lui, au înfăptuit prefaceri democra 
lice îndrăznețe: c!e au 1 chidat clasa, 
moșierilor și au dat pământ țăra
nilor, au naționalizat marca indus
trie, promovează o politică de în
grădire și înlăturare a chiaburilor 
și pregătesc condiții e ne.e a e pe
tru reunirea micilor gospodă.ii ță_ 
rănești pe baza marei gospodării co
lective, etc. Fuziunea partidelor co

muni te și mun i.o.e 1 din aceste 
țări contribue la consolidarea i.i mai 
puternică a tuturbr forțc'or demo
cratice, la concentrarea eforluril r 
c!a ei munciloa.e -i a tu.uror oame
nilor muncii în lupta pentru 11 ni- 
victorii ale democrați i >i sociali - 
mului.

Popcare e din țările cu d'mocra.ie 
popu’ară, care simt zi de zi i nen- 
sul ajutor și sprijin pe care-1 p.rîJ 
rr.esc din partea Uniun.i Sovietice, 
își dau bine scama că fără eroica 
Armată Sovietică, fără e .ă u ile fră
țești temeinice cu U.R.S.S., fără a- 
jutorul ei. ele nu și-ar fi putut 
asigura o adevărata independența! 
națională, n’ar fi putut construi o 
viață liberă pe baza democrației 
populare. Cei c'țiva mizerabili re
negați de teapa națio.ra istup i Tito 
care au (ost înfierați de par(ide'e 
comuniste fiățești, de opiria pub'i, 
că democrată din toa e țările.și d : 
popoa ce Iugoslavie , nu vor p.il i 
întoar.e î. apoi roata desvoltăr i so
ciale, ca’c în mersul ei implacaa 
bil îi va arunca pe trădătorii so
cialismului la lada de genei a i - 
toriei.

Eioi.a luptă a m n rilor frame.i, 
care opun 'o dârză rezistență in
famelor represiuni sângeroase alp 
„socialistului”, călării i Mocli este 
expresia vie a hotărîrii întregului 
popor francez de a-.i apă a intere
sele vi ale împo ri a in urcărilor mâr 
șave ale imperiali li or a.11 i a i de 
a t. an forma F.aața în-Fo co.onie a 
lor.

Fiecaie zi aduce noui dovezi de

iniamia lar.i scam n |e caic o c mit 
social.șt'i de dna;.ta — la.beii ve
nali ai impe.nLiwnuli i ca e au tra« 
dat da. a muncitoare și in e e ele na
ționale ale țărilor ajutând imperiu, 
lișlilor prin toate mijloacele să dez
lănțuie mi nou razbo'u. 1

l.lei'iat ja Partidului Comunist 
Francez ca poporul francez nu va 
lupta niciodată împotriva Uniunik 
Sovieli-e, p.ecum și dec’arația Par
tidului Comunist l.ajjn că i.alienii 
nu admit nici măcar gândul de a 
deveni din nou un pion Î11 jocul 
războinic, lucru pe care îl declara 
și Partidul Comunist Englez, ex
primând o >nia ntumiorior engle.i 
revo'uționari și puii ii or pro.re iste 
a'e popo.ului engle», — au provo
cat o e’p'o ie de ml.11 e i ură fi ri- 
bund i în I ib ra i ’ ' eria'ismuli i.

Ma ea l-'eioluție S i.ia'i tă c'i i 
Octombrie- a avut , i.rensa in
fluență asupra întregii evoluții in
ternați on ie. Autori atca pnrți.'elor 
comuniste, în caic popoare e vad pe 
adevărații și cei mai crejn.io.i a- 
părători ai intereselor lor a crescut 
și inlluența Iov s’a accentuat. Par
tidele comuniste f.ățeș i se călău
zesc Î11 toată ac ivitaț a lor de ex
periența istorică a P.C. (b) 4 U- 
R- S, S. căci după cum a .pus L > ■ n 
„bolșevismul e ie un model de ta - 
tică pentru toata lumea”.

Imperia'i-.tii an. lo.ame.i ani s’uu 
lovit de rezistența înverț-unată a 
poporului grec, ca e l ip ă c o c îm
potriva încercai ilor Angliei șl A ine. 
ricir de a transforma Grecia îstr’o 
colonie a lor 1 1 perialiștit cereri: ri 

sc 10.C--C de greu ați d.n ce bi <• 
uiai 111-11 in a.?edc ui lor ir jiimt 
in ticl-u ie in'.eiv.e a.c C • . i. uu t 
pojioiul ciun< z doue cu ku «■< un 
războiu ei<T impotitva ci.il Kpo— 
mint muu' , văi.dulii, i g i ă miv 
lu' amcr'.-.n.

P i >e de ură față de asațrit r.i 
lor, popoarele din bidon ev 3. V; l_ 
N'am ș i Malaya luptă cu iran jn 
ru-iiâ pcnliu a MUluia jugul imper a» 
lismului; în India <J ltiimania, fla
căra luptei de eliberare n-t o rala 
isbu.ne-'c cu o pute e a £

Rcioluț a diu O l .i.bri a J-t o 
lovitura naț:onaiismu,il bure ti «K- 
uronslrând in fapt posibili a ea 14. 
berarii popoare or a u rilc, I Ha ‘ 
ioda iniei naționalistă p ole,a-a, p-a. 
sibilitatea unei aiăinte frățești a 
mun.i;o.-i!or și țăraiAor ajxarțiuâad 
■ clor mai diferite popoare je iaca 
liberului cciuimțăi.iânt «i a tit-’rna. 
• ionalisn.ul.’I.

Numele marelui Salin. în.onjirat 
de lespcctu! nețărmurit ț: drago-ea 
fieibinle a pop>oardor, exprimă p- 
•e.ia in. nc.Llă a Liiu 1 So.ieîcc, 
-i chearna la lupta iientru un v.r- 
tur felicit al omeniiU

Oamenii muncii din toate țările 
«..nea â exemplul măreț al popoare, 
! >r din U R.S.S., își alună forțu 
și se oipanizea/ă în vedeica i i ier.- 
lc ur și lndâri clor ba.alii de Ua a. 
care se vor sfârși pr a victoii i- 
ua.u'.ui anlii i.pcrlalist 4 de o.rație

Tiăiască a 31-a auivcr-aie a 1'■« 
iii Revolută So li.idc du Octo»_ 
brici

Crăiască cute.uica Uni.u.e S vle- 
ll.ă — las.ion al pi. i ii se.uă ut J, 
•1 lieeil.ț i 1 lii’c. e.t lențci lop, ;^ 
retor 1

Sâ ntul n -tru popoarelor ca.» z 
luptă pentru triumful deno ratei j 
al soci.ilisn.ul.il

X

iiisu.ee
soci.ilisn.ul.il


Știri din câmpul muncii
Un inginer dela A. C. P. Petroșeni a obținut o 
fonta de calitate superioara: „Fonta Bolșevic"

Grozav* seu pn, coresp

Cugir cu 35 4<i 1 1 suta, iar im
numai de muncitori, reușesc

rit .1 pul'- 1 Ol'ți'r sa realizeze depășiți de nor
rrțe t <t mai Iti'iiM'ini* iu 1110 mai nn< i.
num- « in ala. t <1. ( q>i ll. ă \< este întreceri supt urma
cîif» 1 iîi4 iile și în ttllețili' prin di 1
Iii» 1 1I1) !•*,*<** <IIH • sunt ” 1 ame indii ulii ile, i ar ■ g
in i'ii. ..;!<• ml» ele. HlHil limlest mersul producției 1

11 afgani 4 n ■ • • IC cânii mun< itm . < it șt al
<1, • in înheg'i grupe.

vo.r

Urmare din pag, I â

Tu

to

1i I,

1

I

înaltă uzură, piese pentru 
concasoare, < s<; valoare, roți 
dințate, cilindri și 1 ămăși 
de cilindri, de tim loara;, <-tc.. 

in n introduc crea nouii 
fontii în industria de mașini 
in Im ui fontei din care se 
toarnă in pr.- ent, la piesele 
mari ș. mii i <le consu n, de

IU ci arc supuif.ila fina. La 
îit< cn ăr'lc f;î< uti- în labora 
tor s’a constatat < .1 rezisfeu 
ța acestei fente este de 30

40 kg. pe nun. 1. deci 
ari.- o tezislt o h <lc 2 ori 
ntaiiȚuare c 1 oii, are altă Ion 
lă,<- te rezi1 teul 1 1 1 cori-ziu 
ni' la acțiunea agi-nlilor < Iii 
nuci precum șt .1 va-pcrilm 
de apă. Are un <ocHci- jit 
de d lat 11 e m ii mic |,t tctn 
peratiiri imilte, di 1 car - 1 nu 
,ă tendinț de |>,, înana ten 
suinilor interne ■ sic rmt’t -< ă 
zută

A<e:'tc c. laăi da ; po .hi 
lalea fontei ,. IUI , \ ir” s I 
concure cu fontei al;at<'_ al 
1 ăror preț este > nuIt sype 
rior șj juiitru ci ’g,mafea că 
rot'a lip. <:Sc aii | ]e. L) altă 
caracteristică importam;! a 
acestei lonte este conținu, ul 
scăzut de s.lic.iu și nn < onțimit 
mai ridicat de tnangan.

Fonta „Bolșevic” se 
va putea folosi cu suc
ces în industria de 
mașini
Având cal tăți exccpționa 

le față de celelalte tipuri ile 
f ută, 
p ■ 1 
d ui lor 
A. C.

co'mplic.n4 îȚ'l'iitutije VUH
scădea

linei
simț'tor.
lărle 1. r-nb în ulit

mul iirrip |a tuniat.iri.t Ale-
l.erelo. < entr. le l*etra •Tui
• m ,1.0-; 1 1 oă ,m ■■■ ire 3
• finiaj dn jii.ii'’- <!■
re e< <>1 .muie, p in 1 1 »5 J11

Exorimand senii.nentelo de adâncă prictonie și 
sprijinul dat dt Uniunea Sovietici poporului 

nostru, la Deva a avut loc

Inaugurarea expoziției V. I. Lenin
«

nomia teatrul, ttu'nfa sovietică și 
fia mente din lupa și 1 na po; oa
lelor și t neretul ,i o.i ic luate din 
toate < ompariimciuUe vieții socia
liste

Galeria 
legale de 
eonslitue 
activității 
dascăl al 
neobosit pen ru cauza socialismului

In partea a doua a expoziției 
Consiliul Sindical Județean llune- 
doara.Deva, a organizat cu con. 
cursul întreprinderilor Industriale I. 
M.S. Hunedoara, U.M.S. Cugir. U 
zinele ,,Victoria’’ Călan, ctc. o ex
poziție consacrată Săptămânii Prie
teniei Româno-Sovic i c axată pe 
sprijinul economic acordat țrilâ noas
tre prin acorduri e economice indie, 
iale cu Uniunea Sovietici.

Nuu.eroacele produse ale acestor 
întreprinderi reiefea ă aportul uriaj 
pe caie matcriHi prime plinite din 
U R.S.S. k-au adus la desvollarea 
industriei noastre, la reconstrucția 
țării, apărarea libertaț i și indepen
denței sate.

Populația Județului nostru c*s 
noașle și siinfe țol mal mult fo
loasele prieteniei rontâno-sod-dioe.. 
Această afirmație este oe deo'.in 
confirmată de alluența mare a pu
blicului devean în sața expoz^iei ,,V. 
I. Lenin’’ a eaiei satisfăcătoare rea
lizare va contribui efec iv la adânci
rea și sudarea prieteniei și dragos
tei fierbinți a poporului nostru f tă 
de Ataiea noastiă vecină Tara Socia. 
lismului.

lUrmare din pig. l-a)____________
Un alt ulii' li al e> | o lllei —■ 

oc iac !-i al iu iu mai miră țnil- 
= uia — ÎI lornieara a> livitalea fi

lialei A.RL.U.S D«va prin «le că
rei eforturi 1 nia ro.n.iiio-sovi 
tivi a | ii.ii> adânc în rândurile po
pulației Imnedorene.

Uloriicle nalizăii ale regi nului 
sovietic sunt amplu redate prin pa
nouri cu mu t pic aspecte din euo-

cu ajpectc și documente 
viața și lupta lui Le;. Iu, 

o luniinoa a prezentare a 
titanice pe care marele 
p.olelariatului a depus-a

Centrocom-Aliment a repartizat
82 tone paste făinoase pentru aprovi* 
zionarea salariaților și cantinelor din 

județul Hunedoara
Comunîcat

I
țt.n
» 'V

>, I

această fontă se va 
țolosi la turnarea cilin 
de compresoarc ' (la 
I’. s’a turnat uiți ase

menea cilindru > a sobelor de 
carbonizare, a pieselor 'de

fonti i ,.lml,mic".

In timp ce loM ■ i: :ă ■ >- 
ț nulă din 80 !'• ti 1 fum i 
veche jc, L .tă Iov i 
mnă icieika la 7.24 Fi 
kg. fonta ,.Bolșevic"; -:e p a 
,ti; <il,i ne c i 51-1 Iu sU'.ă Jomi 
veche fitr vu hi 1 u 2'5 
l.-ikg„

Printr'o iă-pândire mal 
largă in industria 1 o.islră 1 e 
t tlurgică a fontei bolșevic 
s’ar putea face economii de 
milioane de lei. Nun ărtil re 
buturilor la anumite țeate 
gorii de piese ar scădea sim 
țitor, durata de funcționare 
a pieselor ar crește cu multt 
iar In multe cazuri oțelu], me 
talele m l iernase și unele foii 
te aliate p>t fi ’nlocuitv . u 
succes de Unita vB< Devie”.

I. Heimao, corcsp.

din cartelele 
B, C; Dl 1 fși 

’ D|ecetnbrie

re<lii Come'cială Jude-
1 Hunedoara, face cn
ut 1 a 1 sa repartizat de 

■ ■ Ccntrocom Alimcnt 82 
pentru■■ past* făinoase

cj■■-vizionarea salariaților și 
.a membrilor lor de familie.

Distribuția se va face prin 
M-m tzitiele de Stat Alitncn- 
k rt și Cooperații ele de sa 
l..'.iaii, 
tm

se va da și 
cantine de 

de uce . 
școlilor pro-

Raionul de textile a filialei Magazinului 
de Stat Deva va fi inaugurat 

Sâmbătă 6 Noembrie

la rația de 500 gra 
de persoană, pe bonul

Nr. 13 Diverse 
de alimente A, 
D 2 clin lima 
<94«-

Aceeași rație 
pentru spitale
salariați, cantine 
nici, cantine 
iesionale Și școlilor tehnice 
medii, pe baza de tabele no 
minaleși numai pentru aceia 
care iau masa, permanent 
la cantină.

Lucrările de construcție lrt 
vederea amenajării unui lo 
Cal corespunzător, începute 
de către filiala Deva secția 
textile și galanterie a inaga/i 
nuhii de Stat ,,Aradul" fiind 
terminată, magazinul își va

DISCURSUL TOV. ANA PAUKER
F<- ce se bizue această prietenie 

între Uniunea Sovietică și popoarele 
vedre, intre Uniunea Sovietică si 
statele democrației populare?

Ha se bizue pe profunde interes* 
cci» ane.

Tot mai mult își dau seama popoarele 
dai întreaga lume că Uniunea So
viet!.1 este singura tară din lume 
lo care exploatatorii au fost înlăte» 
rați definitiv.

Tot mai inu'.t văd popoarele din 
întreaga lume că această uriașă pn. 
tere Sta'ul Sovietic, poate să apere 
■151 ăiteiesele propriilor sale po
poare, cât și interesele tuturor 00- 
Voaielor din Iunie.

'talele imperialiste Insă nu pot 
exista decât exploatând si asuprind 
Viopriile popoare, decât tinzând sS 
slănâncască «i alte po„ oare prn răz
boaie de jaf și cotropire.

In continuare tov. Ana Pauker 
a spus: De aceea în întreaga lu
me proletariatul în fruntea masse- 
lor muncitoare, condus de Partidul 
Couamist. se ridică tot mai mult li 
luptă împo riva imperialiș 1 or,

Ochii noștrii se îndreaptă 
spre l niunea Sovietică nit 
ca spre un Stat oarecare 
ci ca spre unicul Stat în 
care clasa muncitoare des- 
rebindu se a desrobii îțitrc-j

gul pojpor '(aplauze), ca 
spre unicul Stat în care Far 
tidul conducător, Partidul: 
Bolșevic, arata drumul atât 
propriului popor, cât ș: al 
popoarelor din întreaga lu
me, ca spre unicul Stat So
cialist din lume. Stat care a- 
pără independența și liber
tatea popoarelor.

Tov. Ana Pauker a arătat mai ,dej 
parte că în decursul realizării pla
nurilor cincinale puterea sovietică 
s’a întărit astfel, încât cu țoață i- 
zolarea tn care a fost tinută Uniunea 
Sovietică, armata sovieică, poporul 
sovietic, a putut să bată., luptând 
uuul contra unul, armata germană 
formală- susținută și înarmată de toți 
imperialiștii americani, englezi, frâu 
cezi și ceilalți imperialiști iflti 
lume.

Creșterea minunată a economiei 
a culturii Uniunii Sovietice, înseamnă 
pentru noi toți creșterea încrederii 
in forțele revoluționare, înseamnă 
conștiința puterii care crește fără 
margini atunci când ea se află Î11 
mâinile poporului.

Creșterea zi de zi, ceas de ceas, 
a puterii sovie i e, înseamnă pentru 
imperialiștiii d n întreaga lume un 
neieilător ,,Mane, Tekel, Fares”.. 
Ei știu bine că sfârșitul le vine.

și prieteni, acest 
știm și noi, tre-

Dragi tovarăși 
lucru trebue să-l 
bue sa șlim și noi că puterea noas
tră în întreaga lume este mare și 
este Î11 permanentă creștere.

Faptul că într’o serie de 
țari poporul, clasa muncitoa 
re, are puterea de Stat în 
mână, faptul că într’o scrie 
de'țări printre care se numă
ra și țara noastră, împortan 
ța prieteniei cu Uniunea So 
vietică pătrunde tot mai mult 
în conștiința masselor munci 
toare; faptul că într’o serie 
de țări cum este China% Co 
reea și altele, se cucerește 
pas cu pas, se smulge pas'cu 
pas puterea din mâna im 
perialiștilor; faptul că într’o 
serie de țări ca Franța, Ita
lia, Grecia,, Spania, popo 
rul luptă cu al negat e, având 
în frunte proletariatul și 
Part dul său împotriva îmțic 
rialiștilor; faptul că în 
Ionii popoarele luptă cu ar 
ma lîn mână împ.itr va asu 
putorilor imperialiști și că

co

toți cei ce lujrta sunt c.u o- 
chii îndreptați spre marea 
putere a Uniunii Sovietice, 
toate acestea ne dau coțțștiin 
ța puterii noastre, ne int.i 
resc forțele pentru a putea 
lovi cu putere în dușmanii 
noștri.

In încheere Iov. Ana Pauker a 
spus:

Combătând orice încercare de a 
izola clasa muncitoare și poporul- 
muucitor dsla noi de forțele demo 
crației și ale păcii din lume; lup
tând pentru a întări permanent | T e_ 
tenia întie țara noastră și Țara So
vietelor; întărind permanent cunoaș
terea în țara noastră a măreției pe 
care o reprezintă realizările Ur.iu- 
unii Sovietice, învățătura leninistă- 
slalinistă, deschidem această sărbă
toare a prieteniei româno-sovietice 

care este fărbătoue permanentă ț en 
tru noi.

Cecace vom câștiga în această 
săptămână, ca noui cunoști ințe, ca 

nouă comoară de drago te, de admi
rație și de recuno,;liiii|ă pentru ma, 
rea noastiă prietenă Uniunea Sovie
tică, să ne fie îndreptar pentru a- 

nul care vine, (aplauze).

deschide Sâmbătă 6 Noem 
brie porțile.

Filiala Deva, a Magazinu 
lui de Stat ,,Aradul” vi. fi 
înzestrată cu raioane de îm
brăcăminte — stofe bărbă
tești și de damă -- tricotaje, 
letigerie, mătăsuri, încălță
minte, p.irfumerie, articole 
de sport și voiaj, ele.. îm
părțite pe secții in detail-en 
gros și mărfuri raționaliza 
te pe cartelă.

Revenire
In numărul trecut al zia

rului nostru am publicat sen 
tința pronunțată de Tribuna 
Iul Militar din București, în 
procesul grupului de complo
tiști, spioni ți sabolori, în 
frunte cu Max ^Auschniitiț. 
Popp, Bujoiu, și alții..

Dintr’o condamnabilă e- 
roare technică din știrea a- 
părulă ă 1 ipsit pasajul din 
sentință privind pe condatn- 
nanții loan Bujoiu, și Mânu 
Ghcorghe.

Facem cuvenita revenire, 
anunțând că Tribunalul Mi 
litar a condamnat pe: 

BUJOIU IOAN, iliua-ă Sil
nică pe viață, degradare ’ 
civică pe viața și confisca
rea averii.

GHEORGHE MÂNU, 
muncă silnică pe ..viață», 
degradare- civică pe via
ță §1 confiscarea averii.
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In urma victoriilor forțelor populare chineze

REGIMUL LUI CIANG-KA1-SHEK
amenința sâ se prăbușească

Haosul economic agravat de înfrângerea militară din Mancuria a 
provocat o criză de guvern. Demisia primului ministru 

chinez și a ministrului de finanțo
N mking, ț Rador 111 

timp (<■ foițele populare «hi 
• ic/e înaintează după ocupa 
ica Miikdeniilui spre porții 
rile Yog Roii și I Iulnlac, 
haosul economic agravat ilc 
inirângere.i milit.ua din M'in 
< ntrea a provoc il o < viza de 
guvern.

L ram e Press, ■ anunța ca 
prezentându și demisia în 
parlament prim miniștri: * 
^ong Ven Hag a explicat 
i.t reforma monetara a eșuat 
iu primul rând din pricina 
cumpărărilor masive de de
vize de iatre guvern.

Cercurile bine informat' 
vad în această explicații a 
Primului lîiinistruo relei ir ■ la 
chcltuelile militare care re 
prezintă 80 la sută, din lin 
get.

Ministrul de finanțe W ing 
Ytai Wu deascnienea denii 
sion.it, a refuzat sa se prezin 
te în fața parlamentului.

Nu este daci surprinzător 
ca in China are loc o cri 
za interna care se poate 
sfârși prin înlăturarea lui 
Ciang K ii Sliek.

Numeroși politicieni ailleri 
«aniYer sa te acorde jnouî a 
jutoare KuQinintangului, alții 
amintesc însă ca Statele l' 
•tite au cheltuit sume cnor 
nte — peste un m liard do j 
lari în afară de armament și | 
material de războiri trimis - 
și se plâng de faptul că. a< 
ste sume au fost risipite în 
haosul economii' din China

Dr pe șantierul național „Gh. Gherghiu-Dej“

S’a întors ultima brigadă
de tineri voluntari ai județului nostru

Miercuri. 3 Octombrie a. 
c., s a întors de pe șantie
rul național „Gh. Gheor . 
ghiu Dej" Bumbești Livezem 
ultima brigadă do tineri v o 
lunlari din județul liune loa 
ra.

In gara Deva, brigâp.ii, 
care număra șase e'oi ai 
muncii, i sa făcui o entu 1.1 
sta primire de către popula
ția orașului, >iganizații'.c de 
Partal, organizațiile de mas 
să și armata.

Tov. Constant ’! Grigoraș, 
prefectul jv.d țul.i ;i ti v. N. 

|*uoiiiintangn|u|ui iar arma 
meniul american a trecut io 
mâinile armatei lui \țao Tm ■ 
1 )i:n.

1' A R | S, 3 Rador i. ( >< up.i 
rea orașului Mukden a pro- 
voi at o vie emoție in luni a 
anglo saxona. ( uleie i \jll';

In ședința din 2 Noembrie a Consiliului Politic al ONU

A. I. Vâșinski a demascat din nou 
netemeinicia manevTeior anglo-americane 
cu privire la așa zisa prublamă greacă

Paris 3 Rador). Relu.ndu 
se discuțiile asupra proble 
mei Greciei care -continua 
de o săptămână în corn teiul 
ț olitii a reeșit limp.de corn 
plecta netemeinicie a a uza 
țiilor aduse de așa numita 
comisie balcanica împotriva 
vocalilor din Nord ai Gre 
clei. In încercarea, de a as 
ci udo eșecul acestor acu
zații rețirezi ntanții blocului 
anglo american au ridicat o

Succesele planului i 
trienal maghiar ț

Budapesta, 3 Rador). O- 
ficiul Național de Planifica 
re a publ cat rapoarte pri- 
i itoare la primul an al planii 
lui trienal. Au fost investi i 
2.494.000 florali în loc de

Oprea, dela V. T. M , au 
urat bravilor brigadieri bun 
sosit, arătând ca populații 
județului Hunedoara csto 
mândră'de f ii ci cari și-au fa 
cui dm plm datoria pe șan 
tierul național „Gh. Gheor 
ghiu Dej".

I.a încolonate, tăierii bri 
gadieri au fost acoperiți d« 
Hor., iar în piață, mulțimea 

t.neri muncitori elevi, o 
siași — s’au prins în horă a- 
Ijturi de vrednicii brigadieri 
a;. județului nostru.

I li

sere d< minciuni și caloin 
nii împotriva ț’niunii S<»vje- 
lire și a democrațiil r ți pi 
laie.

Neteme nicia acestor mane 
\ re a fost denunțată in <11 
\ântarea șefului de'egați 'i so 
\ ielice A. I. Vâșinski rostit.» 
lai’2 N'ocmbrie. ♦

Declarațiile lui A. 1. \’â- 
șinski vor ti publicate în 
numărul viitor al ziarului n<> 
strui

i

1.796.000 m lioan pr.nâzuți 
pentru anul acesta ceeace 
reprezintă un surplus de 
30,<i la suta. Investițiile ar 
lest depășite în sp,-< ial în 
domeniul reconstrucției si 
pentru scopuri culturale și so 
ciale.

I Investițiile în agricultură 
' au întrecut prevederile cu
I 19 la șută, iar în'ceeace prî 
I veste minele -i industria cu 
I 43 la sti’ă.

ȘTIRI SCURTE
I

Xgenția Rcuter anunț . >. â 
marele trust american ,,Ge 
neral Motors Corporation" a 
preluat din nou conducerea 
fabricilor germane de auto 
mobile care erau dependente 
det rustul american și înain 
te de războiu

•

M in ist rul Traps jorda n ia n 
dela Cairo a declarat ca 
Transjordania va avea în cu 
rând o aviație militară pro

Protestul muncitorimii române 
împotriva mârșavelor încercări al» 

monarho-fașcistilor greci de a supriw; 
mișcarea sindicală

Telegrama trimisa de Iov. Gh. \pustm 
președintele C. G. M. d.-lui 1 rigve > 

Secretarul General al G. N. I .

Bl ‘ i RI ..ș l I R. d<a ■ 
( '< nleder.iția • e.,er d.i a M.i 1 
1 ii ilm Rrpi I li' 3 1 ’««piibi 1 
Romana protirsiaiid imp 111 

a m.i 1 ; ax cloi în< er< ai i a 
Ic iiiiiii.uh<■ I i-i iștili«r r« ■' î 
de a suprima mi șea na -in 
d < ala ui_( r« < 1.1 a 1 linii- d 1 î 
Trigvv 1 -i>‘ s<a n-im g’m 
ml al < >N l ului armaio.i 
rea telegrama

,in numele unui im inii și 
pim.it.ile de mum i>ori orga 
nizați in i -•>! <. I < 'miledera 
ției (ierna al a _Mu,i< ii din 
Republica Populara Română 
piele tam cu hmalHe imp - 
li ivj proi edei-lor mârșav r ale 
guvernului monarhii las. i-t 
pr n < are îneca 1 < a sa - opri 
111c mișcaiea siiulii al 1 di 1 
Grecia

Trimiterea în fața uaiii tri 
buiial militar și condamna 
reala moart • .-. lui Evanghe 
Ies Klaodatos, censutue o 
noua verigă în șirul farade

Crește inflația
în țările 

marshalizate
După cum rezulta din ști 

iile irjmsmisc de agenția 
Reutcr tendința inflaționista 
continuă sa se accentueze in 
Danemarca marshal zata.

Bilanțul săptămânal al ban 
cii daneze arată ca circulații 
fiduciara marchează <> crește 
re de 173 nnlio me coroane 
față de săptămână anterioi 
ra.

prie cu echipagii instruite in 
Marea Britanic.

*
Reuter anunță că forțele 

populare chineze și-au extins 
atacurile asupra centurii ex 
tcrioarc răsăritene a orașului 
Tan-Juan la 310 km. Sud- 
X'est de 'I icntsin.

Umplem butelii de
Aragaz iSS

l< i< ‘I .

Gre 1. < Im cd> '. i ții..nul 
riu, Iu. mon.i■ ho I.i» t e

.1 <1< 1 .iu t . ...uir io nm a j». 
un: a O < -.plo.1t : r .
ii nori ■■ i-l. • ț.ro,,rr'i < h 1 * 
irustur.lor imp- 1 i.rli-ti >> : 
u.ițion.ilc.

imi.i do cmej 1 nd nuu„n ■ - 
i.i ~i e-ic comp .'■! da <■. 
datorii < l.is( i mum ito.ir > 
< 1 l.ibor.iG n ști; coi' .t 1 -e 
\ ît re.icțiuue.i 1t.1t sul. d' i.i 
ttir.i lui Metax.is. . ât 'i - ..o 
ocup.iți.i nazista iar ,n’|. 
rața ah și ai im ;i. itor.nm . . 
lin lemn ic s m simt ,.\e< c.i .ți. 
\<>: ci’icm iuti r\ p.i .
gi. a .1 i i\ 1 ului jv m(_ a 
stăvili țuo. edceie d<- < ' -T
minare a ț «.potului munca-'.r 
spre a Ș' tei apat 1 lib. rt n a 
pentru cjic j<\ c*r<HC 
por a luptat in c idrul Nane 
mior l nite contra cetroj 
lorilor naziști și Iuțită .i-'.Xzj 
pentru eliberarea s < d. -ui 
jugul imperialiștilor simit. .

In Numt 1 ■ ('omit. tni ;.
( <nlr.1I al Confederației Gr 
ncrale a Mum ii din R< ]><■ -
1 bea Poți.ilara R< .mâna

Președinte Gh. Apos:».

Concurs
Inspectoratșco’ar 4 

dețului llunCtloara, d-s G 
de concurs pentru o U|kh v' 

a 12 pț sini i de t unei o a: 
public i.

Cererile și actele legale s
1 vor depune p.tnă la 1; No m 

bric 194S.
(Ocuparea se va tace p 

transferări și n<mi numi«
Ce: interesați vor ceie i 

formațiuni între mele 11 
13. zilnic, la cancelaria In 
pecloratulu. școlar aț jude 

țului Hunedoara Deva J‘.«.'u 
tul Administrativ, etajul H).

Tlj». ,,«ro®T»6wl“ — Deva

milit.ua
sion.it
limp.de

