
A

<

«<

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII
CRAIOVAy sgmt

Trăiască marea țară a socialismului —Uniunea Sovietică —
/

eliberatoarea și sprîjinitoarea țării noastre!

Colaborarea 4 pagini 4 lei Duminică, 7 Noembrie, 194<^ Anul V. Nr. 666

economica
ROMÂNO-SOVIETICĂ

« v
¥ *
7 2 * V 

*4 \ .\ . -A

I I I

I
Citiți în corpul ziarului
Episoade din Revoluția 

Socialista din
()ctombrie

încă un succes al Indus 
triei Metalurgice 
Prelucrătoare

1 i I I

fur i t < 
vieții .i 
mc .ii l
U>1 iii Suprimiâii t.

Vi șt le p ■ 11<• I.- prntiml
/i'i iii <1iii ti > 11 ■ p:i i i i'e jiid.- 
i, ti r di's| 'ic . ■;>.i ?nr . i c i ,S;<-
p.iiiânii I rite «iniei Koinânu 
Și■' ictii d<>\ <1 . ,i ins
seif pupul.ne p:iiti< i|: i i li c 
leu șt Lti,uri1' Iu :i e.t Iu nu 
i, ti | •iio.iie :t pupiit'illlii I 
liiiuic toi'.

Dxpo/iții'e <>i g..ni cit.' i i 
d i erit cent i e, in c.i re

l \edc,L rezultatele |>riele- 
fjiei româno sovieti< e ■ » con 

■le di spr.- I ’niitite i So 
in. .idr.tle cu progr.t 
Stuc ude \:ile sări.a 

;iu (o.-.t
v izti tte șt urinarii ci» ' iu 
interes d ' zeci de'inn di o.t 
meni ni muncii din țitdetul 
nostru. Iii Valeu | i ilui ci 
și la Deva, la 111 tmedom .' (jj.r 
și la Simci i t, De >agi t . i • ) 
rașt e i in general in toate 
centrele și comunele mai 
importante, masse'e țippitla 
re part ci pa a1 ltv li aceast i 
măreață -ărbatoajA ș r.e 
pregătesc sa întâmpine an' 
versarea Mar i Revoluții So 
cialiste din D tombrie cu t>a 
fașă deoseb t.

In mijlociii acestei mari 
bucurii care frământ.i țar i 
dela nil capat labilitr'<și care 
a cupr tis și satele celei inc t 
îndep ii iate o \ • v - 1
ratoare a \ en t sa De i 
tun- la șirul celor .unoșcit 
te pana in prezent.șiomume ■ 
jn urma conveni, ilor semna
te la 1 Noembriefa- c, între 
delegația guvernului .român 
și cea a guvernului sovieti: 
s'a hotarit crearea a două 
noul societăți româno-sot t 
tice: „Sotrom Tractor” și 
,„SovrQm-Ch in”. i

înființarea lor arc ognsetn 
natate deosebit de mare pen
tru desvoltarea .gricti’-turii 
d.n țara noastră, căci, tașa I
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Lccomotive e CFR -ului ver 
fi înzestrate cu pompe 
de ungere N. S. 4 fab
ricate în tară
Ultimele știri 

din străinătate

£ob ^erma de ^Slmt
«lîn Ccfnîc se taJ roadele

• • ■ a w • •unea maa bune gospodărim
fu furma reformei agrare e.c< turnă in priimi* .11.1 .înn oi l'll > ui 

comuna l.eșiiic a luat f luța o ' Fermă de Stat, Dela Ini)iubire i 
până anul trecut, la această unitate Irebuizle nu au mers destul de 
mulțumitor. Stalul învestea bani, însă producția fermei in loc sa 
crească, scădea în loc să se r calizeze ceva, se iveau lifțu i lot 
mai multe... f

Noua Conducere a fermei a 
agricole, a făcut ia astă, i ferma sa

In campania îii-ăinâiițai ilor, Fer
ma de Stat din Leșnic, a fost pri
ma pe județ care a treininat însă- 
niâuțarile. Pentru aceasta, (muncito
rii, teliniricnăi și conducerea aces
tui sector de muncă, au dus o 
muncă hotărîtă. Ei nu au așteptat 
ploaia — nu au așteptat ajutorul' 
iiduiri, ci p 1" ;jța lor hotazîti 
au înlăturat toate greutățile și gâul 
lot l-au băgat în pământ. Milți din 
țăranii acestui sat se mirau la în
ceput,, cum însămânțează ferma și 
pe timp secetos. Dar acum când1 
grâul a răsărit, acum când munca 
holărîtă a salariațifor agri.o i a dat 
roade, acei neîncrezători în for
țele lor, se uită cu părere de iau 
c» nu au urmat exemplul Fermei^

Roadele unei bune gospodăriri

dal acum vi.it i 
fie rentabila

desiola ea se toiului iot de in aici. 
Grăjdarul Filinion Cili. îngrijește ri 
tețe de tracțiune ale 
cili lui din ap. Are
ca 6 bujori - grași

fermei ca o-- 
ferina 6 bei 
și curați lot

Gh. Țigău
(Conținu > e în pag. III a)

, —

Acuni Ferma de Stat jj n Le;«iic 
au început muncile pentru pregă
tirea ogoarelor de primăvară. Sa- 
lariații agrico i de aici îndruma ț 
de organizația de bază din acest 
sal, muncesc cu sârguință pentru

„(Jamenii sovietici urmând învațatiirile lui 
Lenin sub conducerea înțeleaptă a genialului 
Stalin, au muncit cu sârguință și avânt 
pentru ridicarea patriei lor socialiste, între- 
când cu mult statele capitaliste și ereind forța 
conducătoare a întregei omenirii progresiste" 
Cuvântarea rostită de Prof. C. I. Parhon la 
Solemnitatea deschiderii expoziției 
„31 ani de putere souietici"

BUCUREȘTI, I (Raloi) — Eii.
la orele 12,30 a avut lac la Ca-a

-OCIll-

‘ „II
Prieteniei Roir.âno.Soi ir ti e, 
nitatea inaugurării expoziției 
ani de putere sovieti a”.

HI
L-

Ci

După terminarea Congresului ARLUS,

Un grup de delegații streine 
vizitează Valea-Jîuiuî

J’E TROȘblNl. 4. l’rin .e 
(lefon cela tr misi’l nostru sp 
rial. Util grup de ..delegații 
stre ne‘care au pirticițzat la 
.„cldeai II-lea (’oiigrenAR - 
Ll'S. prnlre muc și delega 
țiiie bulgarâ, scoțiană, ita
liană, finlandeză, ehețiană și 
franceză, a sos.t azi in Valeți 
Jiului. Delegațiile au fost pri

Iii di

Solemnitatea desf? ura:
prezența membrilor P. z.diulii 
rci Adunări Nari.mâlc, în frunți 
prob |)r. C. 1. Parhon.

Diarenicnea, au luat | arte m. . 
brii guvernului, pre. um si imba-ia- 
doial l'.RS.S. S. I. Katl ii adze, 
grupul uc atlițti soiie ii «fl-jți In 
Capitala, șefi ai auto i iii' r _ci. i e 
»ii militare, ele.

! rin >1 C . 1. ; ■, Iu n |, i
d.nti le i <•, idiimii Mu - \
il.iiaii \ ;<li< >, .ale, ;u. rii țU 
\ ai.tul a .nat u i, -ciniia',1 
l.-1 Mai muții >u( iiți
bi .lai < )t tomăric.

(Continuare în pag. II a) (Continuare în pag. III aj

■CEI DOI.
(Ooctinuirt în pag. IlI-a)

des. :i in la liîl .jenează”

reeâi- 
alhit 
auto-

■ia- a u < a c îmț ar e jt d c 04 • dai
n.crf.c .,<c;u'ui”, dm leDcnd.a* a tk
gu a a lubiconduliL 1Panc'âa.

Vom Vidra de a’ L<1 Și in ««
constă lupta a- c■ o'a cu moi «Ic <lc

Marii organizatori ai Statului Sovietic
Datorita goi ti.ui lui Le in ,i Sta- 

Iih s’a constituit, în 1922, Uniunea 
Republicilor Sovie ice So ia iste, d 
•arei formare a fost pregătită de 
hilreg cursul dezvoltării anterioare 
a Statului Sovietic.

Constituirea U R.S.S. apare ca un 
Moli ■ important pas îna n e în so
luționarea practică a problemei na
ționale din țaiă. In cadrele unui sin- 
jur S'at Uniona1, popoarele asu
prite până atunci, au primit un 
«prijin generos și derinleresat dela 
marele popor rus, fapt care le-a 
permis să pășească pe calea largă a 
progresului economic și cultural.

Chiar din primele zile dela ins
taurarea puterii sovie i.e, întemeie
torii Statului Soiietic, Lenin și Sla- 
lin și.au manifestat gri.a pentru crc- 
iarea unor forțe armate sovietice. 
Armata Roșie, creiată de Lenin și 
Stalin, a apărat cu cinste mărita 
cuceriri de istorică importanță a'e 
Revoluției din Octombrie în lupta 
împotriva con ra-reco uției Interne ș! 
■ incaziei străine, a respins atacul 
imperialiștilor germani și apoi in
tervenția a 14 state imperia iste tn 
frunte cu Anglia, care încerca erâ să 
răstoarne tânără putere sovietică, i

și Stalin a Stat independent economiceșle, -îni 
stare a satisface cerințele crescânde 
ale economiei naționale >i nevoile 
apărării Statului.

Uriașe prefaceri au avui loc și 
(Continuare în pag. II a)

Profilată pe orizontul li.iiat al 
unui așa numit parc, menit desigur 
să le justifice existența la Geoajiu, 
imaginea rcspe.livi or pire 
lată din Cervan'.es. Primul, 
distins înainte de vreme se
intitulează ,,modest”: ,,agronom"! 
Deși s’'a înstrăinat ii.i ial de gra
dina de zarzavaturi — prea ..pro
zaică” penliu sine - însușindu- i 
doctoral ..prestința ’ cui i. a'tirul . 
de rose și pueți rari. Iar cel de 
al do |ea, sculer modern al agro
nomului .u pe.u.a pud a ă și re
volte abia reț nule împotriva re.i- 
iiiului actual care nu știu în ce fel

ina’. ,a <r< >n in.1'’ 
,,«U|: lini cir. arc” > 

merww ,.l ine 
in-

n.un i
l)<- pilda 

și in.a iala 
fiecare dimineața .1 a->
..auloii a ea" in 1 clic i i 1 
,,prăpăd.(i" care -• ar. n- 

sa.și vândă produ e . , e
.,domeniului’’ sau li ora ind

asemenea imentii

în
de

I.

Partidul lui Lenin 
dus poporul sovietic pe cal a pre
facerii sociai.de a înfăptuirii pla
nului de industrializare a țării și a 
colectiviza ii econoniei agricole

Marele continua.or al operei I i 
Lenin — I. V. Stalin a arătat i 
stabilirea noului legini politic -- 
a regimului sovie ic, nu este sufi
cientă pentru a obț ne vie o ia defi
nitivă a socia ismului. Pentru aceasta 
este necesar de a ajunge și a 
trece țările capitalis t, din punct 
vedere tehnic și economic.

In această directivă dală de
V Stalin, Partidul Comunist (b) 
a văzut cheia pentru asigurarea in
dependenței țării In coiul iunile în
cercuirii capitaliste.

Sarcina de industria izaie a țării 
s’a concretizat în planurile cinci
nale slaliniste. In anii pfanu i or cin
cinale a fost creiată o puternică 
bază materială pentru socialism1. In
dustria socialistă a deienit forța 
hotărîtoare a economiei naționale 
din UR.S.S.. In 13 ani, U.R.S.S. s’al 
transformat dinRo țară agricolă îna
poiată, într'o putere industrială de 
frunte Uniunea Sovietică a cons
truit socialismul și a devenit uw

„INDEPENDENȚA, 
suveranitatea și integritatea 
țârii noastre sunt garantate 

prin prietenia cu U.R.S.S." 
Marea afluiență a populației din Deva 

manifestările sărbătoririi Săptămânii
Prieteniei Româno-Sovietice

ora când iși 
p in.a tigare 
,i|i” cin ic 

r, de buni ♦ amă

inci* • 
în i 'I i 

de 
a-

la

In continuarea programu
lui pentru sărbătorirea Să 
plămân i Prieteniei Române- 
Sovietice, Joi 4 Nojmbrie 
pe scena Teatrului Comun al, 
oițgai^izațița Frontul Plu
garilor în colaborare cu V-

P. M. au prezentat frjn fru
mos program aitstic dat 'cu 
concursul echipelor cultura 
le diti Căstaii, Sântandiei, 
Turdaș șt Bei iu.

Programul a fost precedat

vânt 
Totdeauna rr a 

prestează 
..gratui.c" 
voitor” 
nat” in 
slobod i 
lăraniloi 
turcazi 
raza
aurora (fără inajus.ula) ilipește 
trezire sau are

Desigur, re.-pcctivul freamătă c« 
activitate, la 
ziua savurând 
în nclipsdu.i 
cire pic ca
gronomul de mai târziu v’a fi î - 
tins n.ânuța.i balae, la ch.marea ,,ur. 
silaarelor”, cu câteva decenii tn 
urină.

Iirij a. ț nuu.se n ereu ».ru| ulos Li
tre datorie și țiga e, res-e. i ul r a- 
pare după câlcia ore între arbuștii 
cu tonsură, unde cu ajutorai! unei 
greble și a iulip-si uței său ți.anț 
reușește să fie .pârguitor” cu in
termitență, până la gongul p:ân u- 
lui, deși la drept vorbind, rezuțta.e ’re 
rămân uneori im|XTcep:ili e.

Fără înfoială ,,vrednicul” sau u- 
ceme l’a secondat îndeaproape, <1 s- 
pMt.ându.și numărul țigărilor. în fit.

M. M:h.
(Continuare tal pag. II-a) (Continuare în pag. H-a)
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Episoade din Revoluția Socialistă 
din Octombrie

Insurecția din Octombrie la patrograd și arestarea gu
vernului provizoriu, Congresul al doilea al sovietelor și for 

I II lea al LLrnare <lin pag. I»a

LENIN ȘI STALIN
Marii organizatori ai Statului Sovietic

irarea guvernului sovietic, Decretelu congresului al 
sovietelor asupra păcii și pământului.

Victoria Revo uțici Socialiste, cauzele victoriei
Al II l. a congres general al So

cii Inse la Smojnii in 
j O lombrie (Z Noim
ii ora 10 ții 1 > 
in 11 e |ia \i Io i a a 1 ia 
Pmrogiail și când in 

se gasea de lapt în 
I’ trograd. 
la c n 'ies o 
Men-eii ii, 

1 ioluri >1 ul i 
slâișil căi:-, 
dic'ar.înd ,â 

Ia luc ai i|e 1 ri.

mi ii ule

VUM
ic'uiui i ii

capaIara 
drobi toate.

i o.ia i i i 
, va/midii-si

vielelor se 
ziua de 
brie) 11117, 
scai a, l âud 
in loiu la 
Capitala pil 
mâinile S...

Bobevi ii 
majo> iIat ■ 
bumiișl i 
de dreapta, 
tecul păia-ira congresul, 
refii-n i participe 
In d -la.ai a pe care o eilira la coiu 
gre-ul Sovielcl.r. ei denumiră Re
voluția d n O lombrie complot mi- 
îila ”. Con me ld îl îdi ra p.e inen- 
șe\ ici și pe soda i .ii e .|inio- 4i. 
arălimu c.i, depare de a r. re'a pleJ 
careu lor, el o abila, dioar ce, ir.ul-l 
țumiliî phearii Ir, dă orilor, c m ie uf 
'devenea un adevaial eongre, revof 
luționar al de| alaț |or muu ilo i or 
și soldaților

In numele congresului in procla- 
ina'ă tre.c.ea in regii | u eri î u m i- 
nile Sovielelor.

,,Sfrijinindii-sc pe voința i- 
menrei majurdăți a mumioi- 

, lor, soldaților și țăranilor, spii- 
jinindu-se pe răscoala viclo-i- 
oasă a muncitorilor i a gar
nizoanei din Pe rog rad, congre- 
jul preia puterea în mâinile sa
le”. declara apelul congresului 
al IF.Iea al Sovielelor.

In noaptea de 26 Octombrie (& 
Noembrie) 1917, congresul al ll-lea J 
al Sovietelor adoptă decretul asu
pra păcii. Congresul propunea ță
rilor beligerante încheerca imediată 
a unui armislițiu, pe cel puțin t ei 
luni, în vederea tratativelor de pace. 
Adre«ându. e guvernelor și popoare- 

>!o. din țările beligerante, congresul 
făcea în ace'aș limp apel la ,,munci- 
Lorii conștienți ai celor trei națiuni 
mai înaintate ale omenirii și ai ce
lor mai mari state care parti.ipă ir 
actualul război, Anglia, Franța și 
Germania”. El făcea apel la acești 
muncitori să dea ajutor pentru ca 
,,sa ducem la bun sfârșii cauza pă-r 
cii și lotodată cauza eliberării m'a- 
Melor muncitoare și exploatate ale 
populației de sub orice robie și 
orice exploatare”. _____

In aceiași noapte congresul al 
lf-lca al Sovietelor adoptă decretul 

atupia pământului, în vir.u’ea caruu 
proprietatea moșierească asupra pă« 

niânlului se desființează imediat 
ftra nici o răscumpărare”. Drept te
melie a acestei legi agrare serviri 
indicațiile mandatului țărănesc gene
ra), alcătuit în baza a 242 mandjatd 
0rĂuc.ști locale. In conformitate cu 
•cest mapdat, ifrep'.ul de proprietaț» 
privată asupra pământului este des-

t

Co
Hu
con

Publicatiune
Comisia Interimară a 

maitetului 'Școlar al jud. 
nedoara, Deva, deschide
curs, pentru ocuparea unui 
yjost |de șofeuri.

Condițiiinile'și actele con
form cu statutul funcționari 
lor publici- * 1

mul căiora, cei doi in carca eu 
perseverență, să uite lip-sa de eo- 
modi'a e a aies ei p a ti * pe car» 
,,agronomul” e le si it s’o exercite 
pe câțiva meri paria i. ii io/at-i 
îndeajuns ap e ia1.

După amiaza e le fala doar șj 
poale mai greu.

Pe lângă imp dimenlele digestiei 
se adaugă a lele de ordin psdio- 
lelinic, derivând cin p.rmanentuJ 
,,conllicl” din re ,,nae ru” ți .cal
fa”, fie a c revendicând în exclusi
vitate dreptul la inițiative”. Fi» 
întinși pe iarbă, fie in alte poziții,’
deopotrivă pitoreș'i.

Din păcate, de câtva timp, s.ara 
cade grăbită și ui'.iiie neajuns u# 
se rezolvă cu o ultimă țigară, h 
așteptarea cinei.

Ar trebui să adaug că cei doi 
sunt | ă iți feii ru a - a (.1 i r’o i-is-

Cererile și actele legale, se 
vor depune până la 15 țNo 
rmbrie a. c.

(’ei finteresați vor cerj in
form ați uni (între orele 11 
ip zilnic, la cancelaria Co
mitetului Școlar (Palatul 
Nou Administrativ).

Luptând pentru pace, alături de Uniunea 
Sovietică) apărăm liniștea căminelor 

noastre și viata copiilor noștri 1

socialiste
și î.ilo nit 

inlrci''
ffințal pentru totdeauna 
prin pro| 1 ii-la e 1 poporu'ui
I 111 propi e'.aei de lai isup.a pă
mântului Pani. 11 11 i)e 11.o,iureș i, do
meniile lami.i i iuipe laie 
mănăstiri- li suni dale 
gra'uilă a tu|liior celor ce

Iii \ idilica 
uimea vapiila 
ției Socia i

>i c le 
Î11 Î.ilo inț.i 

inuiiie c.
.iceilui de 1 l. |:ii'A 
din pmlea Revolii- 

e < i 1 ()c o nbi ie. în l“- 
lal, mai nud de I 0 iiujna e . -• 
Im.- de noul |'a âiiluil, >a e «e g:i- 

au î .a n'e iu mâ ui e moșim i| >r. 
Iuti'li< ■ iei, lunii i iii|.eiiale, mâ- 
li,i«li. ilor, li eii i|m'

'] aranii .111 Io I l i de areu- 
/ile anuale, în «uimi de vieo j()() 
milioane mile ile aur, pe care ei 
le | laleati moșieripir,

Țoale l.ogâfiile .subsolului (pe.-u 
Irolul larlmu le, niiiiereiirde, il-.l 
luidmi'e, a el , lie.eau iu pro. rie- 
latea poporului.

lu sfârșii, eongre ul al II lea al‘ 
Soviclelor din Rusia cons i ui |>ri- 
mul guvern sovietic, Cou.iliul Uu- 
mbaiilor Poporului. Con,i|l 1 Co
misarilor poporului a fost alcithir 
in înlregiu e de I o' e\ i i. P.cședinle 
al primului Consiliu al Comisarilor 
Poporului a fost ales Lenin.

Astfel se termină a.est congres 
de importanță istori a, coilgrc ul al 
doilea al Sovietelor.

I

i

Marți ,și Miercuri aii conti
nuat țmanifestațiunile,. spor- 
.tivepiin jocurt.de volley-Ea.lL 
Cele 8 cebipe care au'iuat 
parte jla concurs, s’au îm
părțit fîn două serii a [patru 
echipe, stabilind jocurile 
prin tragerea la sorți, ur - 
mând a se diftuta apoi în
tâietatea fruntașilor celor 
două seră, sistem campio - 
nat. ' t

Jocurile.ce.le mai disputate 
au fost în prima serie dintre 
Lc.'Iăecebal și Șc. TiClmică, 

— câștigat de ultimii după o 
luptă îndârjită, - - iar în ce» 
laltă scrie dintre U. N. S.R. 
și'Transmisiuni.

Ping-Pong
joi 4' Noembrie la Deva, 

în cadrul săptămânii AR - 
LUS s'a disputat concursul 
de ping-pong la categoria: 
pitici și juniori cu part,[ci, 
panți din rândurile UAER și 
UTm- Lupta până în cele ; 
din urma s'a dat, între .ele. 
vii Lic- Deqebal, .>:are au 
eliminat •ple ceilalți coiVu 
renți, încă din primul tur.

La categoria pitici a câ
știgat Rotea care a dispus c[e 
tașat de Conta și la dimită 
de Stanescu.

La (categoria juniori Rața 
lan a câștigat ușor, dispu
nând de alți adversari din 
două seturi.
Clasamentul categoriei juniori

1. — E ățălanS loan
2. — Epure Mircea 

iu domeniul eoiomici a-'ii o|e, le 
mu și Slalin au trasat calea v ope- 
rațiri de produ ti.', adica Ir.uiJor- 
ma.ea de bună voii- a gospodar iir 
iiidividiui'c în collioziui. Viclp H r.-- 
gimii'ui iilliozni are o importanța 
istorica naivei a a. Această transfor
mare icvoluțicnaia poale fi «o otita 
ega'ă, prin comecinț.le sale, cu Re
voluția din Gclombiie 1917 De pe 
urma inclușii ializaiiî”s li.i|i .te a ță
rii și a co'ei'i , i? ăi ji economi î a- 
grico'r, ■ islamul ociai t a i șit vic
torios în loa'e ramiirite e ononl i 
națioiiiile.

Io-.il Visarionovi i S'a in a con-' 
liniiat narea oj ră îu’reprnisa de 
l.niim Il a ap nat și a desvil' itr 
învăț.'diii iile lenini-te cu pii ir Ir 
po ibili'.alea v i Io i i o.la i mul (i, 
in fieiaie țară, lual.i in pute și a 
ajuns la emuFi'i i ca, c mslruir. a 
comunismului este po Jlila în U Rz 

azul
v a

în care iiliercui- 
c iitinua să eu .

S S. și în 
iot capii 4 slu 
zislc.

Cel n.ai
V Slalin în fa|.i
tei conslâ în lap nl ci <1 a conținu, l/ 
sa desvo le în . utatin i]e ir.arj 4: nt- 
tiislc dv pre «Stat și a antal n * e- 
sitalea întăririi Sl.itu'.iii So ialist, în 
condițiimi e încerc i ii capilajisU. Cj 
o cxpiesii < Ia a a con o| dai ii Sla- 
Itiliii So\ic i-, Stal cit ade.aral po
pular, a apărui Nuna Constituția 
a Unmiiii R. S S., adoptată d 1 cel

map* merii al lui I 
omenirii ri a ti

i
i
i

T;imaf's("onst iiilin 
Nussbaum Robei t

'3-
4-

Clasaneatul categoriei pitici
1.
2.
A
4-

I

Rotea Iernii 
Conda Publin î 
StăncscU Ronfco 
Goia Emil

I 
l

Marea afluență a populației din Deva 
la manifestările sărbătoririi Săptămânii 

Prieteniei Româno-Sovietice
(Urmare din pag. I-a)

conferința tov. \Suciu Ila', 
rie, întitulată, / Independen 
ța, suveranitatea și integri 
tatea țării noastre, sunt ;ga 
raclate prin prietenii cu U.

conținut 
relațiilor 
poporul 
Sovietică

R. S. S.” a Ccărui 
de largă analiză a 
prietenești dintre- 
nostru și Uniune i
a fost obiectul unor luneT 
;plauze ale participanților.

De remarcat este aflumța 
impresionantă a publicului 
deveaii la manifestări1? zii 
nice consacrate Săptămânii 
Prieteniei Româno-Sovietice, 
în padrul cărora într un .en
tuziasm viu și unan.im își 
manifestă, dragostea fierbin 
te, recunoștința și devota
mentul pentru glorioasele po 
poare ale U. R. Ș. S.

* t ; f

BUCUREȘTI, 4 Rador . 
In (cadrul sărbătoririi Săpta 
mânii Prieteniei Româno - 
Sovietice, a avut lo: M* ‘rcuri

.rt
I .

So-
So- 

r-n-
I 1 i 11 a .1 1 ri 1 
rur ’ 11 fiâiD 

lullirise ale *0*10, Ip iilor

de al VIII |ea Congics Cxlraordi- 
uar al Sovietelor.

Purlâml nume e de Sialmis a, duj.j 
iiume'e crialomlui sau, < onslitufia' 
UR.S.S. a I l e\p e-ua victoriei 
politicei nații.iude lenji I to.staliui le 
și a coiislinlit legalmente deplina 
egalitate din p.umt de xerkre 
drepturilor și obli zațiiu i oi, a 
tuior popoarelor -ovie'ice față 
Palria lor și faț I de Statul 
SUr iallsl

Nas, ul iliri Maic-a Re-,o'u(ie 
ciali la din < Ictombiic-, Satul 
viei ie s’a m uiiles^at in riztoiul 
li li A| ai ai e. P.i . c 
forță de ie/i-len(a de 
hoai di-'e 
înarmați | .îmi ia dinți.

Cump'ila îmercare din ani ra- 
I riuhii a dovedii | i i fa, |e că i - 
gi li' o al ,o ici1 ou li ue fonia 
idea ă Ce o aniza e a so ie ații in 
comparație cu oricare alt nglm so
cial in ov el ic.

Inuâmânl iipeiiai mul c-rman i 
japoiie/, l lim a i Soviet i a a a i li
ed liirrla'en, ind> p.'iidența nai - 
nala ș 1 miere -.le de '■ l <1 ale | ,u 
poaielor din Ț.na Sur ielelor, a con
solidai -iernii a ea gi.mlților sale i 
și-a înl uit mai mult puteri a și ai-

Un grup de delegații streine
vizitează Valea-Jiului

(Urmare din p.ag. la)

In 'numele popul.ițK-i X'.r.i 
iinlui. pii-ședinli'1,' fi'ialci 
Pctroșeifi a ARl.l'S-ulm, a 
urat oas|.-eților ..Bun Venii".

J)iu jartea deleg.ițiiloi a 
rasț ans delegatul Scoției, < a 
rX» arălal că muncitorime i 
din (Scoția Hiptă pentru o 
prieteni- trăirii a cu 1 nimica 

repi. - 
de ar-

I

seara în sala \io, <> 
zentați^ple ga'ă data 
riști sovietici.

Auffosl de față membrii 
Prezidiului Marei Adunări 
Naționale, ai Guvernului, 
corpului diplomatic și nu - 
mcroasețperscnalități din lu 
mea politică, literară și ar 
tislică. j' Jț —

CEI DOI...
(Urinare din pag. Ia)

i
i

I

lorilatca f.e plan u e.uali >v 11. •
După slâișilul vi.loilos al i ax- 

boiului, popoarele IJniunii Sovi< li-« 
ce au p.orml cu un > xlra d nar a. ant 
la îndi| ii i rea sarcinilor, im us d< 
Statul So. ialist în legal ir.i cu re
ia erei și des.olaca . no i.i. 1 ra
ționa a U.R.S.S. Pu t- n cui avânt 
al con lruir,l o iali.n.ului, '.aie a 
i ilprin- <m v- și ale, falii i, uzint. 
<olliu/um, înrlituiii șliinii i <■ ț. 
lupta p|iim de abnc, ,|:e a oam.- 
unor n um i : en'ru i . i i 1 a no -
lui plan iin. inal ai , t numai ■
I ani, cim-lltue o < i. i<‘ .i i

i < c i n ul.' i o. i<’ i o n i ■ o re a
dragostei -i a o un .n u ul tira
nargini a |>oj randor dui URS., 
peni i u Pal, ia lor : o iallo

Uvoilil dălalo: de . a|a al 
Ici I i . a U . I » i i il L ... |i 
pali io! iaii'id sov ie i . «Ir.irra i.ii 
til<- sla' 11 I .1 - I i11 <• po o h
R S S. și i >'ul Ilo.a iioi p- . o. 
îndephni-șl. Prundul Iul Lenin 
Slalin — de organiza o: al 
țelor vi lorii ale poporul 1 -on

N ■... ul Win Ma ca IU- o u| ■ 
i'ialislă din < leton.v i si ere ui 
Partidul lui l enin .i Slalin. 
Sovietic, ti iu a c ■ i
spre comunism.

S<>\ a la a. < a a a] oi 1 și 
!>us|ii> pi opcinefile [><iitr<i 
<lt,urmare și pentru p ice 
limite de delegatul Lhiitipii 
So'. urUiu.l.t <>Nl . A 1 Vă 
■:in:->ki|;i ca nu vor (ti ;ui«t- 
data d< ] arte i clor ■ ,n. do
resc i ti r.izljoiu iinpot. i-, r 
muniuboi ictic-e și țarilor 
d< mocraț e ț.oj ulara.

1 Riiii au ' Uit U agoi 
d ul ARII [S-uit i 
șitr. (r i'loat.rrilr 
dl: 1 'l’c 11 ila și dm 
urmând sa |,!<-(-e 
vi, it j linia Urata

u-
> u

bl»du H 
mi -i ri
ali uă a 

p< 1 1 u
Bum

l.’.\e,e i l< rminata g i. mau 
< a \ oh mai a de br.g ; « 
mu / lorii (?i t ci hn'l v ut 
șanti: rului ..ational .Gh. 
Gh< orghiu Dej". ;

Umplem butelii de

Aragaz s

lituție de Stat, unde reg 4* 
armeni nu.i controlează te ■ 
lor, care ar trebui sa fie a 
real folos așezământului •< 
Livttați*.

Mai ales aslazi când mi 

■eulț i se trudesc p« a e t m

M M ’>

»

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi”

Tipografia Progresul
Devz, Str. Barlfiu Nr. 13,

Sxecula ■
f
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Oameni ai muncii manuale și intelectuale! — Să Învățăm din glorioasa 
experiență de luptă și de muncă a poporului sovietic!_______

încă un succes al Industriei 
Metalurgice Prelucrătoare

Locomotivele CFR-ului 
vor fi înzestrate cu pompe de ungere

N. S. 4, fabricate în țară
Ele vor costa mai 

le importam
•na din piesele ceh- mai 

imjxiitmitc și greu de reali 
z.it in indiisli i 1 d<- ]o( om<> 
t;\< < -,!<• pompa de ungere 
N. S. .,.

?.itia mi de mult, 'a<csL- 
| ■< -i Kj 1 jiu se j il irie-tu 'in 
țm.i

l .drummi dc <>aga 1 >i/'tți; 1 
. i> • ’ :n t al. i il'ndu i s- -.i 1 p.i 
A i ■ ■ i | a < ii, <> nii'ă ■■ 
<< - mc fabr.<:ir,-,i gi) țarii 
a 1 -.mpelor de ungwre N. 
S. z. nunii itorii și techni-'ic 
mi ziii< lor Metalurgice d ■ 
St..t ( ligii", și mi ]u it 'acea
stă .mpurtanta sarcină

După niimci-oa-.e încercări 
k. m-elicrul dc apa'rataj s’a 
:c,r)t să se fabrice în serie 
;>♦ »jg.- N. S. 4. Numeroase 
p< fabric ile in aceste u- 

<>a au fost montate p? Io-
' ■ Ave și rcziiltatoje până 

«-unt dintre c-clemai Du 
>• pompele funcționează în 
_< «riintiu de luni de zile,,fara 
k/i. mițe. /
i^aiicitinii < are ’ni'rc iz.ă 

k'. .-este produse în frunte 
, u wmbr i de p utid și au 
F'.a angajamentul în cadrul 
ta u n-cerilor p • uzina sa ma- 
ivr* x." producția de pompe 
»'* 25 la suta. 
’m-».ij producția a crescut cu

t. suta.
fabricarea la noi a [pom 

>. tar N.S. 4 adut e |<> econo 
w.w importantă țării și în 
. c«l.iș timp constitue o frn 
»w<-. --ă realizare a muncitori
mi kj tcclmicenilor din iln- 
Uu-ivia Aletalun gi( ă Prelu- 
et-Jii-.iri d’n (’ugir.

•-ai stimularea întreceri

La secția

r

Colaborarea
♦Urmare din pag.

•«w a arătat delegatul <0- 
W’tn latrov, ele ,Aor da po 

sAibtate Republicii Popula 
■c Române întrun termen 

scurt să-și creeze o ma 
m Vdustrie de tractoare să- 

» arească producția de în- 
K«. aminte chimice și de 

jirodușe necesare pe-n- 
*w- e<onomia românească”.

*>iv Vasile Luca, a arătat 
«k>«»menea în discursul rostit 

o azia semnării acestor 
•< tivenții ca prin construi- 
►»... fabricii de tractoare ,.în 

că pornim pe dru- 
»m>; telmizării agriculturii 
Bs(«;»stre, înseamnă prcgătirea 
f'i-emizelor pentru înflorirea 
agriculturii noastre, înseanr 
m 1 intarjrea independenței 

ornice și politice a țării 
uoastre”. 4 1 [

Însemnătatea acestor con 
venții ese și mai mult în evl 
«foița atunci când aflăm că.

puțin decât cele care 
din străinătate

lor sociali-le di-l.i oniil:i om, 
d:ntr< :i telii-rv, sei ții și țja 
l'rici, < ât și priii folosirea 
chibzuita a brațelor d<- mim 
ca, < < (,1101110 de regie [, a 
micșorării rebuturilor țV'in 
inovații, muncitorii uzinelor 
l '. M. S. Cugircau reușit să 
ridice producția și prodi: • 
livițati a muncii lor. căutând 
] ițn , pi 1 Jiul ■nu 3. 
teasc-â si, 1 alitalea uroduse- 
lor. t

Astfel im o itorii Ep.'-re 
ioan Coț X'asile, (frezori, 
Mermezaii Ioan și Olteanu 
Avram, dela secția montaj, 
depășesc norma regulat cu 
50 la suta, reușind în felul 
acesta sa reducă și prețul 

de cosi al 'produselor.

La Deva a avut loc
Alegerea noului comitet județean 
al Uniunii Populare Maghiare Hunedoara-Deva

Duminică 21 Octombrie 
la Deva, delegații ceelor 21 
de organizații locale ale U- 
jiiunii Populare Maghiare din 
județul nostru mt ales Inoul 
Comitet județean, care va 
conduce activitatea acestei 
organizații pe timlp de un 
an. t

După raportul de a(-tivita 
te expus de Barabaș Ioan, 
președintele comitetului ju 
dețean. a luat cuvântul dele 
gatul C. (J al UI p. M 
Szcpeși .Alexandru, care a 
arătat rolul pe care Kl are 
IT]\I în lupta dusă Ide popo 
rul nostru pentru desăvârși 
rea democrației noastre po
pulare și înfăptuirea socialis

economică Româno-Sovietică
tot utilajul necesar va [fi liv 
rat de Uniunea Sovietică și 
când ne gândim la rezulta 
tele pozitive pe care socie
tățile asemănătoare Sov- 
romurile le-au dat până 
în prezent.

Câte deosebire între acest 
fel de colaborare eccnomi- 
mică. bazată pe principiul e 
galitații în aporturi, al egali 
tații în conducere și pe prin 
c'.piul suveranității depline a 
statelor contractante — și 
între colaborările în vigoare, 
acum în Europa apuseană, 
unde se aplică așa numitul 
plan Marshall.

Aici la noi seiproectează ri 
clicarea de noui fabrici, în 
Apus se procedează la închi 
derea celor existente cum 
este cazul în Franța, țltalia , 
și chiar în Anglia; ai'i ia 
noi asistăm la creșterea trep 
ptată a nivelului de/trai ai 
celor ce muncesc, în APUS

LA FERMA DE STAT DIN LEȘNIC
(Urinare din pag l-a)_____

timpul. Mim a talariațiloi < te iÂ - 
plătită din plin: fiecac muncitor 
a primit haine, încălțăminte și al- 
biluri, iar canina îiifii ițatit de cu
rând le.a crecal condiț i de t aiu 
mai ușoare — hrana pentru un iniin.

pe o zi este socotită la 4
l

ci bu
lei.

eres-

SI

I

Grajduri model și 
cătorii de păsări.

Datorită ajilloaie’o date de stat 
muncii sa'aii iților, la Ferma <'e 

filat din Lc-șiii.- dau construit graj
duri model, îl car - se vor adiinosl)- 
un marc număr de vile. Va lua 
ființă în toamna acestui an o mare 
cre-a.ă orie dc piisăr, . aie va aduce 
un ma:.' \enil Sta ulul și 1111 ajutor 
în .emnal ța anina-l mu i< itoarc și oa
menilor unui ii i’i 1 jur.

Ferma de Stat din I.e ni-.-, iu 
ramfania în ă nânț ,r lor a |U, la 
dispoziția țărăi i-nei num i'oare t< ale 
semăn dori e, scle tearile 
dc po zo'at. Ță an lor 
cari nu au" avut unc'te 
vite de na țiune Faima I a icnit 
Î11 ajutor Lui Feceor Pișta i a fost 
arat pămân ul fără ni i o | 'a ă, 'ii idl 
om lipsit.

O altă parte pozitivă a muncU 
depuse aici este inteiia aci.ilate

i bu oiul 
muncitori 

agricole • i

inului în Rl'R.
După discuțiunile asupra 

raportului de activitate s'a 
procedat la alegerea noului 
comitet județean, alcătuit 
din 35 membrii. [

Comitetul a ales din 'sânul 
său biroul județean, format 
din : președinte Szilveszter 
Blaziu, minier; vicepreșe - 
dinți: Locsei Elisabeta, mim 
citoarc și Kelemen Anton, I 
plugar; secretar: Heger E- 
meric, meseriaș și alții.

Szilveszter Blaziu, Kelemen 
Anton, Locsei Elisabeta și 
Barabaș Ioan au fost (aleși 
ca delegați ai organizației 
județene la congresul pe ra
ră al lTPAi

oamenii muncii sunt 'arun 
câți în brațele mizeriei iși a 
șomajului; la noi .oamenii 
muncii întâmpină liberi și 
cu bucurie Marea Sărbătoa 
re a poporului muncitor din. 
lumea întreaga, în Apus ma
nifestațiile populare sunt 
stângenite de reacțiune 
cu forța armată.

Deaceea așa cum a ispus 
tov. Vasile Luca, poporul no
stru privește cu cea ‘mai 
mare a/enție jdesvo’tarea mai 
departe a colaborării econo 
mice între țara noastră și 
Uniunea Sovietică fiind con 
vins că această colaborare 
întărește poziția economică 
și politică a țării noastre, în 
tarește prietenia între popoa 
rele Uniunii Sovietice și po 
porul nostru, întărește fron 
tul păcii, frontul libertății, 
frontul socialismului. 

dusă pentru ridicarea nivelului |xr- 
lilie și proferi mal al salaiiațijog 
fermei. In fiecare /i se face li'ituf 
ziarului fu colectiv,

Mai multă grije față de 
uneltele agricole

Totuși, Ferma <le «tal din Leș. 
nic mai are și o iie de 'ipsurî 
atât conducerea cfd -i n.rn ijoiii iii i 
au încă metode de munca înve
chite care tielmie înlalurale câf 
mai grabnic, prin ana i area cau
zelor.

In loalit Ferma nu exislil un !ov- 
polrivit irude să fi depo/î al gu. 
noml. O alfa me.od 1 de muncă în
vechii;! a muncile i or agii oii do 
;|i' t t în speci d a i-lulii de 1 ul- 
tur,. e.fe n-îngrij .ia une'.ielo Un 
plug stă mai bim- de o săptămână 
în brazdă, pe motivul că mai i-sle 
ele arat și că e greu de trans
portat mereu la fermă. O lineal ă< 
care se face cu atâta greutale d 11 
sudoarea muncitori'or din fabii i ti .- 
buc îngrijită, trehue pusă la adă
post și un a. Aceste ma-i ji ,sii i tre-

In cinstea zilei 7 de Noembrie
Minerii din Certej-Săcărâmb au 

ob{înut rezultate frumoase în muncă
Mim -nd în întreceri in cin 

stea lui 7 Noembrie, Iminc 
rii din Certej-Săcărâmb, au 
reușit să obțină în ^ursul 
lunjei <|(-tombrio rez.ulLi'th 
lrumoase în muncă.

Deși nu dispun de uiilaji,- 
mccanicc moderne totuși au 
rieii(Șit sa ’idepășea'sr ă pro

Cuvântarea rostită de Prof. I. C- Parhon la 
solemnitatea deschiderii expoziției 
„31 ani de putere sovietica"

Urmire din pag. I«a

In continuare d-sa a spus:
,,Oamenii sovietici, ur

mând învățăturile lui Lcnin 
sub conducerea -înțeleaptă a 
genialului Stalin, au muncit 
cu sarguință și avânt pentru 
ridicarea patriei (lor sociali 
ste, întrecând cu mult sta 
tele capitaliste și creind foi
ța conducătoare ta întregii 
omeniri progresiste.

Datorită<\ itezelor armate 
sovietice țara noastră a reu 
șît să se elibereze de sub 
jugul hitlerist.

Datorită sprijinului con - 
stantțșî prietenesc al Uniunii 
Sovietice, poporul nostru a 
reușit să scuture de pe u 
meri'.jugul mai vechi al ex
ploatării capitaliste și moșie
rești, să înfăptuias<4 Re'pu 
blica Populară Română și să 
pornească cu hotărîre pe ca
lea spre un viitor fericit.

In cele mai grele momente 
mâna prietenească a Uniunii 
Sovietice s'a întins frățește 
către-uioi.

Ajutorul economic al Uniu 
n 1 Sovietice ne-a ajutat să 
clădim '.a economie indepen- 
tă, ptabilă și pe zi fee trece 
mai bună. ' ’ < 

buesc deci imediat înlăturate.

Să ne folosim de știință 
și de experiențele speclalști- 
lor și muncitorilor sovietici.

Fermele de Stat prin poziția 1 a 
rle -ector socialist în agri upura ța. 
Vii noâ-.lre trebu • să devină adevă
rate lalau/e și sprijini oare ale ță
rănimii mumi'oare. Ferma de Stal 
din teșuic a reu-il în bună mă
sură acest luciii în a mai e>te d< s- 
lu! de inun i'. Munc to ii apicoli de 
aici, condu e.ea fermei, pers-jnaLl 
tehnic, trebu- «a continue iu a ca i 
pcro-vciența muu a de care au ■ at 
dovada pana a um. Li trebie - j 
dma lupți a > i-'ă j-eiuru inlâ'.uraiea 
metodelor de mim a în-..cili-a și 
înlo.uiiea Jir <11 me'ode noai, |Xi 
<a< l inți i e ,| e i ■ mie aprote'i- 
ni< ieni'or oiii'j i ni le pun la cir- 
pozil e X’u.iiai a a \a ie ei pe de- 
p’m I elina de Stal din Le^nic sa 
devină îndrumătorul și spri i d’or. 1 
țărănimii num i < are -i să lie ur
mata în mim a dc i ■ mjmea inuiv 
ciloare de aici!

,J.?1 ta la extracția minereu 
mi cu 5,43 la 'suta, la mine
reu preparat cu 0,084 lla bu 
ta, iarl a aur [obținut c’J 
11^83 la sută. I

Este de remarcat faptul 
ta, iar la aur obținut cu 
ținut deși din motive techni- 
ce, instalația dc preparare 
n’a funcționat 124 ore. I

Acum Idouă zile, țara nota 
stră a semnat cu Uniunea 
Sovietica noui importante 
convenții economice, datori
tă cărora vom putea construi 
noui^i mari fabrici de trac
toare și îngrășăminte pentru 
agricultura noastră.

Astiel, (țara noastră e In 
rărește .și devine un factor 
actii in lagărul păcii, in Vv 
gărul antiimperialist, alături 
Ide țările de democrație pepu 
Iară în frunte cu Uniunea 
Sovietică - a încheiat Prof. 
C. I. Parhon.

A vorbit apoi col. Kralive 
tzki, reprezentantul comanda 
meniului 'sovietic-

ZORI NOI 
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ZORI N’Ol

Se clatină regimul 
fascist din China

Lucrările ONU.

Desbaterile asupra chestiunii 
ajutorării refugiaților din Palestina

< lima, a,e I culo- -.iipniizând cea 
mai numeroasă populație de | e glob, 
a redevenit obieJul prin.i.ial al o- 
piniei pubie mondiale.
Di câlera zile, mai ales 
presa și radio.ul taberei impe i (s 
liste, se ocupă cu înfrigurare do 
situația din această țară.

Ce s’a întâmplat în China?
Contiiiuându șl marșul vlcto io-, 

forțele populare de eliberare au cu
cerit orașul Mukden și odată cu 
această victorie au scos de sub con
trolul Kuomin'angu.ui întreaga Man- 
ciurie, care împreună cu celelalte 
leritorii e.ioerale însumează în Io- 
lai cea. 2.500.000 km. patiați, cit 
o populației de peste 200 milioane 
locuitori.

E normal ea pierderea unui atât 
de însemnat teritoriu și odată cu 
aceasta ninticiica unei con iderali e 
armate a lui Ciang-Kai-Shek — j ie.ă 
den care la rândul lor au dat naș
tere la noui și grave perturbă U 
în inlerioiul țării, — să provoace1 
panica și derută in tabăra Kuomiu- 
tangului și a sprijinitorilor săi a. 
mericani.

In fața puternicei presiuni a ar
matei populare de eliberare, minat 
în interior de grava criză economică 
ce se adâncește, și de mișcarea ce 
partizani în continuă creș ere, rupt 
de poporul pe care.l ține în mizerie 
sub cea mai sălbatecă teroare —I 
și a cărui dorința de libertate și 
viață omenească nu mai pliate fi 
înăbușită — regimul fascist al hi 
Ciang-Kai-Shek î.i vede sfârâitul a4 j 
propiindu.se. Den.i ia înlreguhi ca_ I 
binet al Kuomintangului poate li 
considerată ca simptomul acestui i- 
nevilabil sfârșit.

Imperia'i mul american care a în
vestit în acțiunea ciin.inală a lui 
Ciang.Kai-Shek n i iarde de dolari, 
însemnate cantități de material de- 
răsboi și nenumărați „corni ieri” și 
„experți” mi.Laii, e.ono.iii și po. 
litici, are de i toate motivele să pli
vească cu nel n șle și înf iguraie ac
tuala situație din China. Niini- rea 
armatelor lui Ciang-Kai-Shek, dotorî-J 
rea regimului fasci t al Kuomintan- 
gulu' și instaurarea unui regim de 
democrație po, u'a ă ar însemna pen
tru imperiali inul ame i an ca ți p<li
tru ceilalți imp-erhliș'r ațâțători la 
lăsboiu și exptoa'a o i ;i poporul i 
chinez nu numai pi rderea unui i- 
mens teritoriu l-o,a; în materii p i- 
me cu mână de Inc u eflină și a 
miei vaste pieți de desface e ci si 
pierderea unei prin icale baze de 
răsboi în.potriva Uniunii Sovietice.

Poporul indonezian 
iși intensifică lupta de eliberare 
împotriva colonialiștilor olandezi

11 ;i g .i. ; Rador'. —•
Agenta ANI’ itunță ca 
antt .'it.<*i i aiic.xV? re (ti 
no Ut. sifi ai ea rezi-ter, 
ței p ptb;.re pe t ritoriul ia 
dcnezan ocupat de olandezi 
iu special insula [ava. In 
cursul lunei tre. ute indone 

zienii au ucis peste 1C0 de func
ționari olandezi. In aceiași

] -noadă, patrulele olandeze 
au avut cea. 200rde ciocniri 
armate cu indonezienii.

Populația provoacă deta'i- 
rea -trenurilor, răstoarnă au 
tomob le și taie firele telpfo 
mec-

In uit,mile 2 zile ise seni 
etalează ciocniri ,înverșunate 
la est de Malan. 'Lupta con 
t nuă în sectorul Cerișoni

Dai luate îmercSr.l. imperiu.Pf. 
de a evita aceste pierderi sunt >or- ‘ 
ti c falimentul i ln(ențic l.anche ii ' 

lor din Wall-Street de a sj ori aju-' 
toiul pentru armatele în debanda 'ă 
ale lui Ciaiig-Kai-Sltck nu pol siă. a 
de'a pieile a.lua]ii| regim din Chi
lia fasc/stâ.

Poporul chinez, condus și îiisti.l . 
țit de eroicul Partid Comunist Clii- 1 t 
nez pășește Ia luptă tot mai sigla 
de victorie pentru sdrobirea jugu
lui imperialii i deșii nțai ea exploa
tării în țara cu cea mai numeroa-a 
populație de pe glob.

Moscova, 5 Rador'. In ar 
ticolul de Icnd intitulat ,, 
„Munca pentru pat)»” Tim 
puri noui scrie;

Poporul sovietic întâmpină^ 
cea de m 31-a Pjnivers'tre a 
Revoluției Socialiste din <)c 
loml.rie prin eforturi con - 
structiv e.

LI se străduește din toa 
ta'njma sa execut năețttl 
l rogram al planului cmrinal 
st d nist de după război t și 
merge di încredere pe ca 
lea ce luce spre soc’etataa 
comunistă.

Nici o țară capitalista nu 
s’ar fi ț itut reface al ît de 
repede ț urma unor distru
geri de război atât de mari 
ca Uniunea Smietkă, distra 

I geri urm .' de o seceta ne 
mai î iălnilă.

ropotul angajat in rndepli 
mrea unor planuri măreție de 
imbunatâț ri agricole și e o 
m,m:ce este adân interesat 
în rncnț pierea unei pa< i raî 
nice. Iar p.oliti a sovietică 
de pr'ctcme între popoate 
este consacrată ,apărării ace 
stor eforturi pașnice. Statul 
so\ ieti< a urmat perm?nent

POPORUL SOVIETIC 
este adânc interesat în men

ținerea unei pâcî trainice

1’AlJlS, (Ifador). — Se șlie ca 
acum câteva zi e lep.e/eii'anț 1 I 1 
cuini atiglu.amed' an an amânai dl - 
rularea problemei palestiniene în Co
mitetul Puii.ic al Aduni ii Generale 
a Națiimiloi IJnile. Cit țoale a-ca
lea delegații Sta.-lor Unite și Ma- 
rei Britanii alt „năvălit” acum -11 
propunerea ca Comitetul Social sa 
inlrerupă divntarea proccliru de de
clarație al dieplurițor omuli î pentru 
a lua în considerare chestiun-a a- 
jutorării refugia.i or lin Pale dina.

Proeclul de rezoluție prezența! 
spre discuție coiniletuhi de că re 
delegațiile Sta.clor Unl.e, Mai i Hi

o politii 1 de p;n e [și pri te 
nie între ] opoarc.

Lupta jtentru o pa(e drea
ptă și democratică a in [pirat 
întreaga activitate a de’qgați 
lor so\ a tipri la < <;nfct ințele, 
nternaționale de di 1 t răz 
boin, la G< nsiliul Mini-ti ii<ir 
de Lxlcrne și în Organiza 
ț ia Nații ailor ț 'nite. De 1 
ceea oamenii muncii de pre 
tulindeni privesc ,u adânca 
simpatie spre ț,n 1 noastră, 
condu- aio.'-țre lagărului de - 
mocralic aptiimp -îia’ișt în 
arena internaționala.

Dar cercurile imțj?riali,te 
sunt îns|. limântate dt. pre
stigii ’ și autoritatea interna 
țională crescândă a Uniunii 
Sovietice. Caut*, id sa camu
fleze politica Jor de agre
siune, actualii conducători ai 
Statelor Uitite și Marii l’rita 

nil fac eforturi frenetice să 
denigreze și să micșoreze 
prestigiul Uniunii Sovietice-

Li încearcă să creeze im 
pres;a că războiul este inevi 
tal il pentru a justific i 'astfel 
activitatea lor de ațâțan? la 
un nou război.

Imperialiști știu că masse 
le nu vor război.

Popoarele țăr lor ( pit i i 
ste nu vot să (fie supuse la. 
lipsuri de 1 eînchipuit pentru 
scopurile egale ale. jinui 
pumn de monOipoliști lacomi. 
Alassele Se sprijină dm (-e 
în ce mai hotărîl ’pc forțele 
democrate. In fruntea forțe
lor păc'i stă ca 'o stâncă de 
nestrirncinat primul Stat so 
cialist din lume. Realizări
le politicei pentru pace și 
ale muncii sale țpașni e, 
simt garanții pentru \ icto- 
ria finală a lagărului progre 
sist căruia în ciuda tuturor 
manevrelor reacționarilor, îi 
aparțne viitorul.

Tip. „Progr«sul“ 

lânii, Helgi i i < timidei, pasliea/a 
in mod inleiițio. al :i ere a Mina <ai, 
zelor care au dai na,fi re |;r dilemei 
refugiaților, proptuie insa sa -e ai:- 
lori/e/e seeretaiul general al (f.N. 
1/ ului de a aian a in.ej'al sima 
de 5 milioane dola i 1 in ca| i aiul 
acliv al <>N II..ului | enlru a u o.aiea 
retugiaților din Palestina, a.estx 
cheltui li urm md >ă fie a o,.eiite pe 
r iilor prin <ontiibu iile volun.a e ale 
membrilor Națiunilor tiuite până la 
suma lota'a de 2'1,5110.(100 dolarul

Delegatul so.ietie l’avlov, caie a 
luat cuvântul, a a alai ca | lopum-ied 
Statelor Unite, Belgiei si O|anJ<i a- 
supra acestei cin lunii, nu rezolvi 
Icâlu i de puțin problema refugiai 

ților, deoaiece aceasta problemă nu 
I poale să fie rezolvata separat de o 

problema generală a Palestinei.
Subliniind iă | o, orul o ie i i.- 

palizeaza cu suferințele | opoarelo,- 
care au devenit victimele conf.i Iubi 
produs de inlii<'.i'e .ercuiilor itnpe-

Aprobarea rezoiuției care cuprinde 
apelul pentru lichidarea divergentelor 

$i stabilirea unei păci trainice
PAR1S, Kadort. La 3 No 

cmbt c a a\ ut loc ș< dm' 1 
plenara a Adunării ( enei 'ib- 
pt-nlru |u tr< 1 în discuți • a 
um»i număr de chestiuni 
prezentate de ptnnt. t.

In ședința de diminea-ă, -e 
siunea a aprol-at în unanimi 
late proectul da rezolii,i ■ piv 
ziaital de către comitetul po 
litic. c-ire cuprinde in anii

Lucrările actualei sesiuni a O.N.U. vor 
trebui terminate până la 8 Decembrie

PARIS Rador . Ședința 
Coniitetului (îincral din 
Noe.tnbrie a discutat un m, 
mar de chestiuni organizato
rice [iraitre care măsurile 
[ litru accelerări j lucranlor 
ce'o de 1 treia'sesiuni a A 
dunăt'.i (iivierale ’*)NU '

Reprezentanții Uniu iii So 
\ ietice și alții, au p o ,us setn 
narea lucrărilor Adunării.Ge 
ncrale până la 8 Deccm- 
br:e. '

Președintele se ionii, 1 
fost împuternicit pentru a a 
sigura terminarea lucrărilor 
sciticii până la această dată.

* A . |

PARIS 5 Rado/). Cotiși 
liul de securitate a,<cntinuat 
la 4 Noembr e discuția asu 
pra problemei Palestinei. () 
biectul discuției a foșt rapor 
tul subcomitetului alcătuit 
pentru a examina amenda 
mentele și modificările a- 
duse proectului de rezoluție

i prezentat de Marea Britanic 

luilislc i I vll'l' l!*1 -Olirtll-- hl 
opune piopmu-rii 1 imlijg ' mora

ri 1 imeiliala a 1 clugtu'.i 01 -in P - 
teslina, l’avlo. a -ir.nat -a omule
țul social nu aie ilu-pt il ’le ■> lua 
rri-Ji lio'a i e a 11. r.i cl'e tueli.oi <J 1 • 
ăoiicluiile Națiimiloi l ii și cu p.i- 
Kirc la cii-aoa unor noui o .mc ari- 
miillsliative, deoarece a- ea» a - te 
de eompetliița comite ll'i i ad i i P - 
tiv ;p bugetar.

la propun rci de ega n 111 oric- 
tic, spriju ît de de ega 111 tiaiicez, 
a lo-l înființat un -mb.oiiiel. ■ «
va ex.iHiiiia toate p.roec e c de ie- 
zolnție pririloae la ajuloiar.a țe- 
fugiaților din Pale- ina jir liediu- 
nea ajutorului financiar a .0 t i€- 
dal 1 comite u'iu admi i Iu iv și b i- 
gel ar.

După -adoptarea a e le. ho.ariii, 
comite ul -oc al, urna i ar ti • ' 1 uiel 
a reluat discuțiile asupra p, iedu
lui de declarație a di rp ui ibn o- 
iiuthti.

„du-s .1 mâr lo: p Beri p n 1 3 
rczoR arca , orturilor in vc 
drir i liihtdai ii do cr„, i țe
lor și stabilirii utir-t p.u i t> 1; 
nice.

.\])oi sesiui ca p'enar.i .1 
Adunam a p.''<■■ dat 1 a ^li-^e 
rea membrilor < omisiunii d ■ 
drept nte.ri. iț .-o, fi iliii- 
ț.ita p I a, t Iuitarirn i.r.limt 1 
ta in ses linca antei io’f.i a 
Adunării.

și ( bina. Acest proe l nu 
se deoebcștc în fond dv 
pioe(tul original propu-. de 
Marca Biitmie.

Reprezentantul l < rainci 
luând cuvântul a dc larat 
(.i iși rezerva dreptul .d<- ;1 
prezenta Consiliului o rezo 
luție proprie.

$11; M lj L
Guvernul Uniunii Sud.AfiLand 4 

fost nevoit să ia măsuri severe de 
restrângere a exporturilor în urma 
sleirii rezervelor de aur i valuW 
străină, care se agravează tot mai 
mult. Unele importuri vor fi m 
lotul suprimate iar altele vor t eb. i 
să fie simțitor reduce.

* (
— Ziarul Kumhuriel anunță <osi-i 

rea neașteptată -in Turcia a unei 
delegații antei i.ane dela Alena, De
legația, având în frunte pe LstuJ 
ministru american în Bulgaiia, Rar, 
nes, ca e controlează aium „ajutorii? 
american pentru Grecia, va duce ne- 
gocieri cu guvernul turc în legături 
cu chestiunea „ajutoiu.ui” american.

propiindu.se

