
TRAIASCA A 31-a ANIVERSARE 
a Marei Revoluții Socialiste din Octombrie!
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4)111 Hulombric.
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•ea n.o
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*1ul ie\ohiționar al pioletar aii Iul i 
i o,?ua e or a u, rilv din lumea int e 
sa, iiitlauai âiiduJe în lupta împG-i 
>i\a ini/criti, t-xp’oalTiii și asu- 
lirii ca. i a i tc. Marea Revoluție 

a pus deci 
r islu.- 

in'jca a
p ci; • poo.t

, c\|i’jaruii 
tc. .Vlare.i 

So.ia D-l:i din OctKTîb.i 
!a ordinea Jt‘ /i problc-ua 
lai 11 regi i.tib i . apilal'kt iu 

lumr, dtschuân ‘ o 1 o 
cvoluți.lor proletare 

Poate îikcicaii’t 
a doborî tânărul stat 
pulul >a-ți ajunsa ț.11 a. Proj aoanda 
Uîârșaxa, intervențiile nîjitare, pre
siunile r Dno.Tkc și di toiaie s’a:i 
daiân.al dc rc/isteața dc granit a 
Pulcrii Sovic i e. In o.eaiiul țărilor 
bur-dieze s’a ridi al ih<mdru, ol <’i. i 
mis, lot mai luinino;, s.ta 1 Pl
inei So Ja i.'ir.ul i

Gloiio ni drum parcurs în cci 31. 
ani de'a Marca Revoluție S kiajsla 

(klo.T.bric, a lianstorn a l'ni- 
mica bov.rl a îi țna s<jcia i unul j 

țara în care asia/J se des-
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pitțuri, a de di iu'a; ii 
lariul real ui muncitorului 
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Statul So\ iulie 
\ a ral 3 1 
pusa în 
la îiitanrea
R.S.S. ia: idci’e șutii .orilor, artiș i- 
lor și oaiiicn lor du șl iița sovietici 
-slujcsu drepl calâuza oaineiii[or ci J- 
lurii progredsLu din Iunie și i a uta 
în lupta lor îiiipo.riva o răvii i ko- 
logi c răspândită du i î.peii

In pofida dușnun lor n(-impicjți 
ai deiiio.rațiti d socia Linului, care 
aspiră la dominația mondiala și sub
jugarea popoaiu'oi, Statul Sovietic, 
produs al Marii Revol .ții Sod 1 i e 
din (Moiiibrie iui;rr- ■ • 1 1 .
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Muncitorimea minieră din Valea-Jiului
întâmpina cea de a 31-a aniversare a Marii
Revoluții din Octombrie, cu programul îndeplinit 100

('a și nn.n< ,t irimca ; i din 
întreaga ț 11 a 1‘bnerii dini Va 
lea Jiului și-au luat liota1 i 
rea de 1 intâmp n 1 marea

a < amemlor m m 
< ii dc pretutindeni. ziua \|.i 
rii R< \ olt.ții So, ialisiv, i 
noui victorii in mum ,i.

;i(-i

O

< a n >1 ga 1,i/a i in 
<>< iali>t. |f nr. < . 
precum -i intre 
1 grupele minei ,. ,

■ ldOJ IO-., 
ta carii o grandioasă nunta de coiis- 
biiire a 
superioară 
hia.lă 
șugul 
jidui 
dela 
fieccr ia duna i eces lăji.

Tin'u.erea îi xiața a dreplur.lor 
ți libertăților prrva/u'e în Cons i* 
hiția Slalmislă: drepțul la muncă, 
la odihna, la învățământ, et.'. esie 
asismală oa.r.eni'or sovieîi i.

In lin.ji ce ța: i e capi aii j ii
le ui.- sgiidiiH.- de crize i edănci 
eoni a/iceii, merg spre o na i aii 
p-al u ire, economia plani leală, ba
zata pe naționa iza.-ea mi loaceîoj 
de p oducț e - i pe deslij ițarca cla- 
seîo. ex, l'-ataloar.- a dus S aiul So- 
vieLc din siiCce; în succes, Lin vic
torie în victorie, transfci mând e- 
clva Rusie dinli’o țară agricolă î: a- 
pjia'a în care pair.âniil -.e lucia cu 
linele pri 1 i i e, în r’i n p. Lr. ic sțat 
in lu-lr a’ ca:e ..in pur.c.ul c ve.lvio 
al litmiiliii producției a întrecut piiis 
cîpa ele ț-i i ca. i a.i te, într’im lat 
cu agricultura cea .mai îjlinsa 
ma> me.aniza'ă din 'li i:e.

In anul 195'J ir.d r. Iria so.ie.i 
va p oâu.-e

sociciâții comunice, ffi/a 
a so.'ia i mini, i, unde o 

prodiktivj ale a urnii ii și I cl- 
nt-e ai* dc proJiue, vor în
să se înfâp'itiias-â prind.iul: 
fiecare dup2 caoacil-. //,

i

Muncitorii și teh 
nicieoii Ateliori« 
lor Centrale Pe
troșani, au de
pășit programul 
de producție pe 

Octombrie 
cu 39 la sută

Ultimile știri 
din străinătate

LtnÎQ și Stafia genialii organizatori și conducători ai Marei Revoluții 
Socialiste din Octcmbrie

mat l>«anâ
muncitorii «lela Huno^cara
«l .M • V • 1
tntampsrm z i u a de /

întreceri socialiste.

l z nc c dc l icr Hunedoara au îmbracal haina de sarbatoa e.
I-icga’i 'C sa în âaipine ira a zi de 7 Noembrie. Loz rid și grafice 
pol li va/u.c | este lo'.

Bar nu mi nai cu as a unii)ciloni de’a I.MS. se pregătesc sa 
în âii.j ine aiuwr a ca R Ao'uți i So.ialisle.
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Încă de prin lunile ir •• 
cute clin inițiativa și sub în
drumarea organizației P. M. 
R. s au organizat întreceri 
icialiste.

Secțiile săli provocat 
tiv ere unei-, p ' altele.

] oi echipe’e chimb tril - 
dm .meiași s> - ție, iar la ate
lierul mc \i-i< s'au jrovo. -t 
.(iiiar muncit'fii indi\ ivii.il 
inul pe altul.

Iu întreaga uzină se mim- 
i ește pe baza de intra -r; 
s<:.-i.ilisl;i si datorită el mii 
lui susținut, muncitorii hu- 
nedoreni au obținut imiți vi- 
lorii.

Minierii din Aninoasa au 
câșligat Drapelul Pro-
ducțlei

1 iude] 'mireu .. ,• .m
gajamem. m nerii di Ani
noa>’i au <>! jjjjm , , mai
Irumoase n-alizaii. i a.gra
mul dc producție p ■ luna
< Ictombrie u fo.,t j așii <n

i.i >>iit.i. reducându s<‘ < C. )
T-umul dc cx|jh>zi\i ( u / 10

NoetnlirMi
1ea a fost 'mai marc decât 
in Septembrie.

Dai mai mult decât atât 
laminoriștii an lichidat corn 

11 N. DOREANU
(Conlinuare în pag. III a)——---------------------

Rcvoljțta Socailistă cin Octombrie a 1 ilicit mândru tot mai sus, 

tet mai li minos, steagul Patriei Socialismului

* . 1
La laminoare programul 

p.e Octombrie a fost ' <dr-u i 
11 1 iii c itvva zi’.e înainte de 
termen norma l.ind în m -din 
depăștă 1 u 20 la sută, cu t- a

MHtî. consumul dc
tri< a cil 1 la

(•(Olul de ab-.rni;
te. Lila dc 'lui 
br <■ ( u 2 la 'Ut i. 
de ('(-nuș.i dm
< res< ut i, <;i , u _•

< ele mai m u i (1 pășiri <1,- 
norme din acea-ia miră

enei-gm 
mă și pr<, 

■ nemotie.i

1.1
I. Bran a

(Conlinuare in pag. III a)

Minierii din regionala Auro-Argintifieră 
Brad în iîntrecere socialistă cu minerii din Baia* 
Mare au câștigat Drapelul Producției acordat 
de Uniunea Minieră în cinstea zilei de 7 Nov.

BRAJ) I’r ii telefon dcl.i 
Corespondentul nostru 1I..1- 
zar Traiat,..

Juca dela data pornirii la 
întrecerea social.stă între ,c 
le doua regional.- .-\uro-Ar- 
gnlili-rc Baia Mare șiț.Brad 
Va putut ob erva 1., mum i 
lorii din Vlui ii Apuseni, un 
avânt măreț în dorința de a 
.câștiga Drapelul Producției 
acordat de l’niu/nea M’n*e 
ra în cinstea lui 7 î\cembrie.

In ziua dc 5 Noembrie, 
comisia mixtă a celor doi ă

regionale iniriinimlu->e și 
având < a arliitri, pe l’v'. . ^ț’i 
ji<- Mihai pieși liotele t 
niunii Miniere, în prezenia 
reprezentanților 1 . M. K, 
s ndii at( țor, verilicjnd rezti 
talele la c le opt jninetelpn - 
V az.ute iu ț condițiile finire 
cerei i are au fost public ile 
la timp, a de I irat instigare t 
ia întrecede, regională Brad 
care astfel în ziua.de' ,N'ov. 
într’un cadru solemn va 
primi Drapelul Producției, 
din partea Uniunii Miniere.

ivii.il
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Slavă Genialului Conducător și învățător al popoarelor
IOSIF VISARIONOVIC9 STALIN!

Inaugurarea 
Centralei 
telefonice 

„automate11 
la Sibiu

Bl CI RLȘl I. 6 (Radul”. 
Azi <1 iii)ii)< hța iiilr'Uii cadru 
s<>]< mu - a inaugurat l.i Si
biu ( i-nlrala tclcioni' a auto 
mata pe < are mum iioi ii și 
șiti linii icnii i \ . R. <lc 1 < 
lei' .mc naționalizării au tcr- 
iniiiat'-o rftid n’^tnc-'
le in mnii'.i et-lci de a -ți a 
lillhi^an .i Marii (Revii- 
Iuții Socialiste diti ( tctoin- 
bric.

i . *

In cadrul săptămânii Prieteniei 
Româno-Sovietice a avut loc 

festivalul arlislâc 
al Consiliului Sindical Județean 

„Importanța prieteniei româno-sovietice 
pentru întărirea lagărului antiimperialist 

și democratic41
Conferință ținută de tov. Drăgoi Anton

Vria ul freamăt sărbătoresc care a
euprinv unanimitatea popu'aliei dea 
vene, a fo.-t viu oglindit i pi >r 
imensa participare la spectacolul or
ganizat Vineri 5 Noembriz de .ă- 
tre Con-iliul Sindical Județean, al 
cărui program artistic bine selec
ționat și interpretat a ențuziasmaf 
tot timpul impresionantul număr < (n 
spectatori. )

După deschiderea programuliM
prin Imnurile R PR, și Sovie ic, tovj 
Dragoi Anlon membru în Biroul J -i 
dețenei P.M.R. Hunedoara-Deva șt 
președinte al Consiliului Sindical J 
dețean, a conferențiat despre „Im
portanța prieteniei româno sovi ti.e 
pentru întărirea lagărului antiimpe-

In cinstea zilei de 7 Noembrie, pentru a 
susține eforturile minerilor în lupta 
pentru mai mult cărbune 

Muncitorii și tehnicienii: 
Atelierelor Centrale Petroșeni au 

depășit programul de producție 

pe luna Octombrie cu 39o|o

Buna desfășurare a muncit 
in minde din Valea tj iul ui dci 
ptnde in bună măsura de 
muncitorii Atelierelor Cen
trale Petroșeni- Ei fabrica 
șt repară diferite mașini, pie 
”0 și instalații, cu benzi ru- 

.lante, scocuri oscilante, va- 
goneți de mina, bobinează și 
/•Iptana 'motoarele '■<•!< I-tri’- 
ce, precum și alte multe lu 

nari necesare țexploată’it 
Șt preparării cărbunelui.

l'entructt minerii să aibe 
maș.m și instalații în,măsură 
suficienta, muncitorii Atelie
relor Cenți ale Petroșani, au 
organi. it întreceri socialiste 
Mitre secții, grupe și chiar 
torre muncitori.

hi cadrul acestor întreceri, 
mutn itorii seițici de turnat'.) 
ne, tu depășit programul 
de producție pe luna Octom 
brie ci» 52 la sută, cei del-i

Spre construirea soc alismului în țara noastră
(Urmare din pag. l-a)

Horește iiili’uil ritm |oț mai viu. 
el este aituzi mai tac ca oricând.

Pe 111a-ura cg ere,te ura popoa
relor Împotriva imperia ipi.or ațâ
țători la râsboi, tot mai mare, toj 
mai adânca și fierbinte este dragon 
tea Oamenilor muncii din lumea în
treaga pentru Țara So.ia’.isniiilul, s il- 
valoarea omenirii de barbaiii fa> 
cisla, purtătoarea S|eagului pac i și 
libertății popoarelor.

l a O.N 1 . glasul delegației sovie
tice demasca unelti iile cercurilor răz
boinice, apărând prin aceasta i.itc- 
icsele tuturor popoa cl r dcr.rice de 
pace și libertate.

Oamenii mumii din țari e cap ta, 
lismului își dau din ce în ce mai 
bine sean.a că sisle nul capitalist e>t<» 
condamnai la pietre, și pun chesti
unea răsturnării lui și a construi ir 
orânduirii so ia iste, după marcata 
pildă a popoarelor sov etice.

Uriașele mișcări greviste'din Fran-

rialist și democratic”. >
Conferința bine do.umenlată, a 

cuprins o profundă analiză a im
portanței mondiale a Revoluții! So
cialiste, a invincibilei puteri sovie
tice în lupta popoarelor pentru in
dependență și pace.

In desfăcu a ea programului arlis- 
lico.cultural, corul Consiliu,ui Sindi
cal Județean împreună cu echipele! 
culturale locale, au prezentat spec
tatorilor numere de lăudabila rea
lizare. a căror conținut izvorât citi 
sentimentele de prietenie nufiițe de 
poporul român pentru glorica ele p.- 
poare sovietice, a lecoltat admi a b 
publicului spectator, exterioi 1 iată, 
prin vii și îndelungate aplauze. !

Construcții nietaji.e cu 45 
la suta, cei dela secția me
canică cu ; Ja^sut^. iar mun 
citop-ii dela secția electrică 
cu 29 la sută.

Jn general, programul! de 
producție al Atei Centrale 
Petroșeni, a fost depășit pe 
luna (ictombrie < | la 
sută.

In cceace pr.vește reduce 
rea procentului de rebuturi, 
deși aceasta ei 1 foarte mic 

media pe lunile Iulie, Au 
'gust, Și Septembrie, fiind 
de 1 la sută, ’.n luna Oc 
tombrie a fost redus la 0.5 
la suta. Procentul Se absen 
țe nemotivate, a fost redus 
dela 0,7 la sută, (media/ul 
timejor trei lumi - la o.| la 
suta.

ța și Italia care rid) a p r| oarele la. 
lupta în.potriva [Hanului Maishall și 
tendinței de reinstaii a I a ci laturii 
fi. 1 le. e o va lupta a popoarelor 
grei și țpan.ol împotriva jugul i 
lascisl, creșterea mișcării ri°g|esi t® 
și pentru pace în Statele Unite și 
Anglia, înlețirea miș.ăii de elibe
rare naționa’a din Indonezia, Viel- 
Nain, Coreea, Ma’aya, Hurina, st a- 
lucitele suc.ee obț mite de armata» 
popu'ara din Ch na, care sub condu
cerea eroicului Par id Co nunist Chi
nez a reu ut să elibereze pană în 
prezent un teritoriu cu |H’sle z()(l 
milioane lo.uiloi - toa e acest.'.1 
sguduesc din teme ii, v-afodaj.l im
perialist.

Victoriile ie,.urlate in 31 de a i 
de poporul soviet c însuti țes. ca< 
menii mun. ii dja întreaga lume ș| 
sporesc încrede ea ce o au Î11 o.țe<« 
proprii Ei î-i mărea; tă pri.i.i e s[ r.v 
forța de fruii e a mițear i mun Ho
rești internaționale, slă.i ui Paitid- 
Comunisl (b) al I.HS.S. care s.’b 
conducerea n are ui S a.in, indica dru
mul spre pa ea generala și s, re e- 
liberarca ue rasboaic sângeroa e, dru
mul spre dol.orirea rol i i ca i aț'ste. 
spre progresul întregii omeni i

f Iil e ala de sub jugul fascist de 
către glorioa-a ArnurA Sivietcl, ț-ira 
noastră a reu it, cu sprijinul U.R
s S. ă se smu'gă din gh a ele impe
rialismului i să pășea-ca hotărit 

pe drumul democrației populare, la 
construirea sociali mul i.

Sub conducenâi Partidului Mun- 
citore c Român, po orul muncitor c 11 
țara noaslra a sn.uls din ghiarele ca
pitaliștilor po i i ■ după pjziț.e. în
făptuind mari reforme po 1 i e, eco
nomice și sectar In urma acestor 
reforme pământul nu mai aparț ne 
marilor mo ieri iar p in 1, alele mij
loace de producții au fosl t.ecu.e 
din n.âini e expl. atato i’or capi.a- 
liștv iu pio,r,et>ua Sta.ului d.v,- 
nind bun comun al tuturor c.lor ce 
muncesc. Monarhia, fostul reazi {. 
principal al cerurilor i tipe.iaâsle 
de peste hotare și al păatr.i ex, 1 a- 
latoare din țara noastră - a "os.l 
înlălu ată, instauiându.se IcȚutli • 
Popii ara Română.

In noua Con.tilițe, poporul nos
tru și-a înscris o serie de drepturi 
și libertăți .are po. ii in.idia e de 
oricare alt popor <!*n țările capi
taliste. Din iii a expțoa ată și a u- 
prita clasa muncitoare din țara noas
tră și-a cucerit prin luptă pori.ia ce. 
forță conducătoare în Sta,

In nouile coad țiu. i _e des.oltare 
a vieții po ilice, economice și so
ciale prin eforlli.ite depuse de oa
menii muncii pe.'.lru sporir a p oduc- 
ției și inducerea prețuri or de cosi. 
Ira til | opulaț ei m.un i oa e dit țara 
noastră a fost simțitor îmbunătățit1; 
Aprovizionarea cu aimente și măr
furi de prima ne ec-i a.e este nici 
buna de.âi anul .recut, p. ețurile au 
fost simțitor reduse la o serie de 
produse iar magazine e de Stat ci.e. 
înlătură treptat din viața .omercial.1 
inlreprinderile ca; i alis.e speculati
ve, sunt din ce în ce mai bine 
aprovizionate. Regimul nostru a.ordă 
o deosebită impor,a ță î.nbună ă i ii 
mesei la cantinele muncitoreș i iar 
aprovizionarea cu pâine a fost îm
bunătățită.

Poporul român este conștient că 
fără existența Stalului Sovietic ere 
iat prin Victoria Marii Revolută 
Socialiste din Octombrie, fără sp.i- 
jinul, puternic și permanent al a- 
cestui Stat în toațe domeniile, el nu 
s’ar fi putut bucura astăzi nici de 
libertatea pe care o are și ui i de 
celelalte importan.e cucerii i și suc
cese care.i asigură și grab sc dez
voltarea șpre o viață mai bună și 
fericită, la care aspiră de atâta vre
me și la care are tot dreptul. Po
porul român știe că Uniunei So
vietică este garanția c a mai sigură 
a desvollării sale pe ace t drum.

Iată dece ub »er area ii Re 
voluții Socialiste din Octombrie a 
devenit o sărbătoare permanen ă pm. 
tru poporul nostru, iată d.ce în a- 
ceaslă zi eJ își exp imă c a mai 
fierbinte dragoste pen.ru Marea și 

j tue.ni a țară a oc aii ,niu|i 1, | entru 
eioiia Armata Sovie ica elibera oar 
pentru | opoaretc sovietice, pentru 
l’aitidu'. Bil.evic și genia ii săi con- 
dmatoii, i'eniru Marele Stalin, ti
tanul gândirii progre-i-te și învăța
tului popoarelor din lumea întreaga

< amenii mun ii din j ’d -țul i.o.liu 
întâmpina anul acesta aniver-ari « 
Marei Revoluții din Octombrie in 
mod cu lotul dcoselut. Paralel cu 
diagoslea ilocotiloare fața de rral - 
zaii’e grandioase ale Marei Rcvolu ii 
Socialiste din Oc.onilnie, dragosc 

exprimata prin numeroa e expoziții, 
întruniri, festivaluri ar'.isti.e, ețcz 
oglindita in egala măsura șl p:i 1 
aspeclu. deosebit de sărbătoresc pe: 
care I au Îmbrăcat ora e|e și satele, 
uzinele, nstituț ile și toate celelal e 
edilini pub ice, oamenii mumii din 
județul no.'lru au înțeles sa n.archi za 
acest eveniment ti p.i.i obținerea u- 
nor înscinna’e victori îi produc,i 
victorii mei i e sa a luca o insemna'a 
conlributi la desvoltarea Stalului, 
nostru pe drumul construirii -o ia- 
lismului

Mun nul cu avânl in cadrul fri 
Irccerilor soc a'iste organi a e in ii 1- 
slea zi'ei de 7 Noembrfe, sub în
drumarea Partidului lor de avant- 
ga.dă șl cu spri.inul sindi ațelor, ci 
au reușii să obțină o serie de suc
cese importante. v

ifsllei muncitorii i t.-clini.im t 
uzinelor „Victoria” din Calau au 
terminat rezidirea furnalului ui o 
lună înainte de termenul luat 1 cula 
ce se va topi in acest 111 e.val câș
tigat prin munca oameni or mun-.ii 
dela itzin.l-- „Victoria” consti ue rn 
frun.o; și semn fi ai.- vadou pe care 
ei îl dăruesc Patriei lor dragi pen- 
Iru a o fjuta în desvol.a;ea ci spre 
socialism.

J11 cinstea ce e de a 31a aniver 
sări a Marei Revoluții Socialiste 
din O tombrie munci.orii, brigad e- 
rii i le.hr.i i-nil de pe t 11 ierul 
Dațmral .Val . lahe- rgh;u U. | 1 au te.-- 
mmvt ll ui i Ba albești - . iveienl.

r. iarea aciș'ci mipcrt nle
artere de co.iiunicaț e va contrib.i 
la o și mai mare desvojtare indus
tria a a |udeța|ui nostru la î r.buna- 
tățirea condițiur.i or de via.ă ale 
populației. Nun.e.oa ele 1 rlzăzi lo
cale care au participat la construi
rea acestei linii ferate fac cinste ju
dețului nostru. Dragostea cu care 
au fo.l întâmpinați b:igadierii îr.apo- 
iați de pe șantier exprimă sentimen
tul de stimă și admirație pentru 
toți cei ca e înfruntând greutăți și 
lipcuri ce par.a.i de neînvins au îm
bogățit /lepublica cu o nouă ar
teră de cirui aț e.

Muncitor i i telir.i ien i celii mi 
important cen ru s dercr 1 cin ț rrț. 
l.M.S . Hunedoara, aflați în între
cere cu siderurgișlii rCșițeni, au ob
ținut su.cese f urnea e. ce i îidrept - 
țese să spe c că la încheerea ie ui
ta e o: ce va avea loc ch ar în ziua 
Marei Revoluț i Socialiste, sa ob
țină Drapelul Roșu al Muncii.

Constructorii orajului mun.i'.ore c 
din Hunedoara se pot mândri și ci 

-cu rezulla'.ele obținute. Iu z.ua Ma
rei Revoluț.i, 41 apartamente vor 
fi date spre folosință ir.un,ito:itor 
în p inul rând a.elora care s’au evi
dențiat în p.odurț e. Alte 152 a- 
parlamcn e șt 32 ga.son e.e, vor fi 
terminale în timpul cil mai scur) 
și v <r fi dam j} folos i-ta ni n itorilor.

In Va'.ia J ilii ziua Maiii Revo
luții So.ia i te gă erte munci.ori . ea 
minieră ’'r.le,taia în lup.a p.nlru 
a da țăiii cât mal mut caraunc. 
Bilanțul î..t ec r .jor socia iste c in
tre exp’âa.ari a ni viat succesele 
obținute în ir.un.ă de mineri în luna 
care a Irecut: angajamentele luate, 
în cinstea lui 7 Noembrie au fost 
rea'izale sută la sută.

ni frunte sc a.lă Aninoasa — . â;- 
ligătoa ea gen iu a noua oa ă a D 
pelului P lodu.ț ei — cu o depășire 
a programului de cxlra.ț.e de 7 11 
sulă, — urmata ue Lupcni, Loneă 
^i apoi Petrila.

Con.parând re/ula.ele de acum cu 
med.a Iun loz t c u e con a a.ti o ur
care a producției în raport de 15i 
la sulă. In obținerea a e tui i-rm-ar- 

taat succi es, un însemnat rol l-au a- 
v ut insta'ațiile de mi aii are, unel
tele, și materialele prime i iiporlat# 
pentru Va ca Jiilat din Uniunea 3 i- 
viclica.

Min e ii uii miiele de a^r «iți* 
nalizale din Munții Ajjmeni (fo-t 
Mira) au depășit programul |e l«i> 
Octombrie cu 10,5 la suta, dân.l cea 
mal mare cantitate de aur dela 23 
August incoace, cei din Certej cu 
11,82 la sula, minerii din | ebea au 
depășii programul pxtra.țiel ele căr
buni cu ll,4 la sula.

Minerii de'a Tcliuc au dejia it j iro- 
gramul exlracț.e, de fier cu 14* li 
sută; mum/torii uzinei electii “ di» 
Ijura-Barzn au re i Izal 1.131,877 nvv 
ore fața de l.75).(ilttl l.vv ore piogr. - 
mai.

In cinstea zi.ei de / Nciembii- 
au mai depășil programele Je | r .- 
diicție je luna Octombrie-, cefcri -ii 
din Sin.e; a cu 25 la sula, mumi.oiii 
fabricei de învățăminte Ardealul ii 
Ora lic- Cil 2s,I3 la sută. Suctem ini
moase au mal obținut ineta'.urgi n 
din < ugir, constructorii de’a in rB- 
prinderile llerubaii din D va, mi
nierii din Baița ele.

Aliata | r.nci; a|a a clasei munci
toare din jud. nostru, țaraniu.ea ibi n- 
ciloare, intân.ptnă aniversarea Ma iu 
Revoluții din Oclo.nbiie prii reali
zarea totală a jianului de >n~.- 
mânțâri.

(1 st-r.i de in e i.na e r .a izai i a i 
fosl obținute în c n-tea zl i Sc 7 
Noembrie dc oamenii muncii din 
județul nostru și in do.i.en ul aumi- 
niiliaiiv. Numeioate școli 4i :le 
edificii pub i e rurale au fosl c’a- 
ditc sau le.'acute <u mari e.onaiii'i 
bugela e prin m.n.a volunlaia a 
lițeni'o.. S’au le-onstruit numi 
roase poduri, o e , el.., iar Sâm- 
bală G Noc.r.brie s’a d.-schi- el 
mai marc magazin dc S at din )n- 
deț, magazinul „Aradul” d n Ite.a 
3 oale a ■ e te lizarl contribue -i 
e'.e la ridl ,irea nivelutii mate «I ș; 
cu'luial ai populației lud. nostru.

Pentru a asigvra n ervul î a nle ) 
Pali iei noas.re, o serie de i i poriar.to 
sarcini stau în fața camenl or mun ii 
manuale și intelectuale. Sarcina cea 
mai de seamă în doncn u. ■ onomt.: 
o consiliile întărirea șl d .s , olt oca 
industriei naționaime și îi prim I 
rând a industriei g'ec. Tiebue s» 
ridicăm nivelul producti.itații mun- 
pii sa ducem o luptă pentru relu-:-- 
rea prețului de cosi. I\litru realiza
rea acestor sare n , în ece.l c s ei 
liste trebue să ia un avânt și m.J 
mare, cuprinzând i pun nd în 1. is
care masse cât mai largi de mun
citori

In domeniul agri.ol. oda a cu ac
țiunea de ami.are a clementei r ca
pitaliste dela sa.e, t.coue :a i.ița'iir 
alianța dintre clara inuncitca e și 
țărănimea munciloa.e sub condcc-rei 
clasei muncitoare pentru a pr;-ga i 
și prin aceasta condițiunie ercerii 
marilor gospodărit cokc i e — si 
gura cale de scăpare a taran,lei 
muncilor de mizerie, si-^pura cate 
pe care se poate desființa exploa
tarea la sale ți se poa.e construi So,- 
cialismul la țară. L

Sa întărim vrgilen'a revoluționa
ră pentru a descoperi, demasca și 
zadarnici cu energie ori.e manile - 
lari a'e dușmanului de claai; sa tra
ducem în viață marile reforme ale 
regimului nostru demo.rat; să ’inla- 
lim și sa înconjuram cu dragoste 
scumpa noastră armată; să înCtr.m- 
frăția dintre poporul român șl nați - 
nalitaț le conlocuitoa.e, sa ue în
sușim ca sârguinpl mărețele invȘțji- 
turi n.arxtste.leniiiide; sa cultiv*ăin 
dragostea nețărmurita p n ra țara 
socialismului victorios - U.R.S,S.

Mergând pe drumul luminos des
chis de Marea Revolut ‘ Socială,la, 
sub îndrumarea și con lucerna Part,, 
dului Munc loresc Roi ân, cu •pci- 
jinul t 'niur.ii So i ti.e ș folo i d bo
gata exper ența a g oc o ului Pali? 
al lui Lenin i Sa.it. sa lupiaru 
și sa mun ini cu avânt și cu spâ it 
de abnegație j; r t u mflor i . (4 ii I < , 
stre pentru cons rtnr^a -o-mlisinub i 
in pair a o stiă.

r i 4-» I fliw*

instaui%25c3%25a2ndu.se
pen.ru
z.ua
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Trăiască Partidul Comunist (bolșevic) din Uniunea Sovietică 
detașamentul de frunte al mișcării proletare internaționale

Boi electricieni dela intreprinderile 
Auro-Argintifere Brad au adus 

o Importantă inovație în muncă

Muncitorimea mineră din Valea-Jiului întâmpină cea de a 

31-a aniversare a Marei Revoluții din Octombrie 

cu programul îndeplinit 100 °|0

.. uz mele <le ștampile a 
,ctu i|uj, a iiitreprinderilor 
A ,n > Arg.nlileie Brad, se 

giina iuti•’<> i antitate m i- 
re |Xiii speciale de alama 
,la m lele ( olc< io.iic p ntru o 
m»'v Întreaga de motoare, 
px ' . care |a noi t’(n ]ara Ini 
-t ț.' ises( și care.se impur 
iau d.n străin itate.

* < uni câtc-v a luni. c pui 
n il se toate rezervele de 

p« ta ( e mai existau in ,to- 
. o magazii i, plutea amenin 
țaii.i sa fie reduse la ta( t 
re motoarele.

Electr?cie iii Madnescu 
Nicolae ți Hain I. sal
vează viața motoarelor

’ otriic a motoarele jjă me
ii inainte și producția sa 

i’• -lagneze. electr/1icnii 
-M-. lescti Nicolae și 1.

a au Încercat sa înlocuias 
r<i a riile cu tăblii de ala- 

iou.i laminată. Experien 
1 . kdș t și jmotoarele și-au
.-u uniat ( ursul.
Bj după mult t'mp. însă 

<a ol,serva! (-ă inelele t o 
t urcior de motoare se 
th«01 jg cti noua perie din 
al.mia ..mi nata, inovația ren

^rintr’o producție mai mare, mai bună și întreceri socialiste, 
muncitorii dela I.M.S. Hunedoara întâmpină ziua de 7 Noembrie

(Urmare din pag. I-a)
ptc . I cu rebuturile iar deșeu
JtlH au fost reduse cu 5 la
-jtn.<.

Noi metode de muncă 
pentru îmbunătățirea 
calității

1 j Oțelăria S. M- și la turnatoria 
rtc «>-l, mnncitoui au obtinut dea 
si ma nea succese înseninate

Ai»i calitatea produselor lăsa 
eeut și asta.i preocupa pe toți/ 
cțiitv - ! lichideze cu deșeurile, cunt 
td țticxlucă otel de calitate mai bunăj

S-'*u sfătuit în primul rând ntem- 
bide partid în ședințele de grupă, 
ațM i organizația P.M.R. a prelucrat 
cu toți muncitorii și tehnicienii îu- 
ccHtnjtatea calității pioduselor.

hi urma acestor fapte,s'au 
Iia 1 măsuri că pentru a ob- 
jlK-id oțel mai bun .să se, redu 
< ; încărcătură cuptorului, 
ruwbustia să se fac ă numai 
cts păcură spre a obține o 
temperatură mai jidicată. iar 
iu» a rea datorită creșterii 
sti - ului de cochile să se 
t»i' numai în cochile răci
te vându-se în arielaș timp 
gdje ca în hală să fie mai 
pierfectă ordine spre a nit 
s« vărsa șarja în timpul tit’’ 
/tatii.

flțelarii au reușit să retht 
ca deșeurile dela 6,40 la su 
tă, la 4,94 la sută, iar pro
gramul, cu toate că încărca 
ttpile sunt reduse, a fost de- 
paț't < u 54 la sută.

Materiile prime din U. 
R.Ș S. au contribuit la 
bunul mers al produciței

La furnale' se dă ace' 

ș.nd numai pe jumătate.
lovarașn Marine-.cti și 

Ka n (-aut.md rezolvarea to 
tala a lipsi i de perii, și au 
perfecționat in<>' iția con - 
le< ționând o matrița (|in o 
țel del ipnl celei vechi dar 
tllai perfect.1 .are azi e lolcj 
sita i 11 rezult ite optime.

\ zi. | roblema a< estor pc 
rii speciale ( are în trecut 
se importau , ti atâta < heV 
tuiala dm străinătate e re 
Izolvată.

I’r n aceasta inovație im 
portantă s'a reușit sa se < ru 
țe motoarele cari sunt inima 
întreprinderii, inelele (olec 
luare mi se mai distrug și 
mi mai trebucsc înlocuite, 
cum se făceau cu primele 
perii care s’au epuiz.it. \- 
stăzi mersul producției dela 
uzina de ștampare nu mai 
suferă din lipsa periilor la 
inelele colea toate, iar chel- 
tuelile ce apăsau asupra re 
giei prin numărul m ire (le- 
perii consumate in trccut, 
azi pot fi folosit în scopuri 
de ridicare și desvollarc a 
întreprinderii.

eași Iuțită pentru calitate și 
o producție mărită. Dacă i-ai 
întreba însă pe furnaliști .ca
re e unul dintre cele mai 
mari ajutoare în munca lor, 
(ea contribuit mai mult la 
Cil.tnl’ilea sut cLstlor. cer. 
mai muift fi-.ir răspunde fă 
ra să stea ]x* gânduri: coc 
sul sovietic și minereul de 
KR1VI ROG importat tot 
din URSS- Și cu aceiași si
guranță ți-ar răspunde că 
fără aceste materii prime fur 
oalele dela Hunedoara nici 
nu ar fi putut să.funcționeze 
și nu putea să funcționeze 
nici oțelăria. <.

Lucrările de mecanizare 
a furnalelor progresează

Cum intri în curtea Uzinelor vezi 
în dreptul furnalelor niște schele i- 
mense de fier dale cu niiniu’m 
Sunt liniile de rulare a funicularu- 
lui . Pe ele se va face transportarea1 
mecanică a cocsului, cărbunelui și 
minereului, aducându.se îmbunătățiri 
considerabile condițiilor de muncă la 
furnal. I ?

Tocmai datorită importanței acess 
lei construcții, munii'orii de aici și- 
au luat angajamentul ca în cinstea 
zilei de 7 Noembrie să termine li
niile de rulare.

Acum se fac ultimile legături, se 
bat ultimile nituri și construcția se 
înalță mândră și puternică sclipind 
roșie în soare.

Trăiască solidaritatea internațională a oamenilor 
muncii din întreaga lume! - Trăiască Frontul Unic 

Socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică 1

(Urmare din pag. I a)

fost obținute dc tio Bltr'e.l 
I hililiirll, (ii o realizare de 
1 |a sola. Boloui țon, ( n 
126 la suta, Bora Petru <-u 
1 1X la sula, un marc număr 
de echipe, au înregistrat 
c depășiri mai mici.

Deși la alte (.xploatai i st ol 
gruj e cari au depășiri de 
lnorme țx'-te 100 la sula, 
pr.11 reducerea posturilor j.c 
piodtlr in e cu 17,54 la sula 
cttri. prestate in . arbtme alt 
adus un mare aport și prin 
reducerea numărului de ( 
ehipe rămase sub normă, mi
nerii din Aninoasa, atr ob
ținut cefe mai frumoase suc 
jecse. câștigând in < mstea 
zilei de 7 Noembrie pen 
tru a 9-a oară în cursul ace 
stui an. dt tpelul produc
ției în cadrul întrecerilor so 
icialiste. între exploatările 
din Valea Jiului.

Minierii din Lupeni au 
ocupat locul doi în cla
samentul întrecerilor

In locul II al clasamen- 
lui s'au situat, minerii din 
Lupeni. In ținstea zilei de

Dedesubt zidari dela Reșița, șl 
muncitorii dela ate.ieiele mecat i e. 
își împreună eforturile lucrând I» 
furnlul Nr. 1. f

Și aici sunt întreceri. Furnale]/ 
pare ca un munte pe care niște pi/ 
lici aleargă în sus și’njos cu înfri
gurare; munca e în (oiu.

Noul oraș muncitoresc 
î;i așteaplă locuitorii

Pentru cei ce muncesc în fabrici 
și uzine pe ogoare și în 1 irou, rea 
gimul nostru de democrație mani
festă un viu interes în sensul de a 
le creia condiții cât mai bune d£ 
viață.

MUNCITORI ȘI TECHNICIENIÎ 
La luptă pentru desvoltarea și 
întărirea industriei naționalizate, 
fundamentul construirii socialis
mului, chezășia înfloririi patriei 

noastre și a bunei stări a poporului!

De aceea din iniția iva organiza-» 
ției P.M.R. — I.M.S. s’a luat ho-< 
lărârea de a se clădi pe un terenr 
viran dela marginea Hunedoarei un 
nou oraș pentru muncitori.

La poalele pădurii Chizid înlr’o 
așezare pitorească cu aer curat și 
tare acum se înalță un orășel fru
mos care va adăposti nu peste mult 
sule de muncitori.

7 Noembrie ci .iu dețr.ișit: 
| rogi'aintll de pfodtti ție < 11 
1.07 la suta, îo'-ălau iTe- ut, 
consumul de 1 xț lostbil < u 
2 la. suta consumul d<“ em-r 
gie el, efrica <u 14 la sută, 
posturile m rodit, li,\ e (r it 
22 la suta, absențele nemo 
toate crescând dc-asemenea 
( ti 22 la suta, față d' Juna 
trecut 1. .1

In < eeac c piiveșle îmbuna 
tâțirea ( alității > arbunelui, 
minerii din l.uțxmi au re
dus procentul d< cenușă în 
jcarbtme c u oyX la sută.

Cea mar mare depășire ide 
nontîa pe mina l.i'ițreni, și 
totodată țx- întreaga Valea 
J-iului a fost obținută clc- e 
ghipa tov. Voiac; Caro], c u o 
rdețtațșire medie lunară dc 
1,38 la suta. Bile,- loan 1 12 
la sută, Poborc 111 .Alexandru 
108 la suta, Ațrostol Nic1'- 
lae, 79 la suta, BacSoni loan 
76 la sută. Reia loan 74 la 
sută, Damian loan 67, la 
sută, Vlad Samuilă (>4 la 
'i:tă, ele-.

Minierii din Lonea au 
realizat programul cu o 
proporție cu 99 la sută

In locul HI în. clasamentul

In ziua de 7 Noembrie pri 
primele 40 de apartamente 
vor fi date oamenilor,jnuncii 
și cei care lucrează aii i iși 
dau silința de a le termina 
^toaleta” cât mai repede. 
Vin tovarăși dc ai lor să lo
cuiască. (

Acum se lucrează Ia instalarea 
conductelor de apă. Mo.o, ui de pom. 
pare și fibrele sunt deja instalate 
și mai trebucsc puse câteva conă 
duete. ‘

» 1

Pentru muncitorii dela U.F.H. —- 
la fel ca pentru cei din întreaga/

țară ziua de 7 Noembrie a lost un 
bun prilej de a le stimula elanul' 
pentru a produce cât mai mult șt 
mai bine. A fost un bun p.ilej pe 
care — sub îndrumarea organizaJ 
ției P M.R. l-au întrebuințat din 
plin, prin inlen i i a ea mani lui te 
ce se dă pentru construiiea socia
lismului în țara noastră.

H N. DOREANU tt

riitr<‘( > i ilor s'.iti c lașul min'e 
iii din l.oti< .1, l'v lima t 
tombiie fii au retdi'zal pica - 
giannil d< producție în po 
|xirț.<- dc- 1 )a s tâ, î 1 1 v ti 
c'■ privește cele lalte < rit fii 
ini egistrându-,-e deasemeiiea 
unele iml iin-ctățiii, mai ales 
in reduc ei,. < 1 ansiimului de 
materittl lemnos și al îmi • 
natățnii calității ctubum lui. 
rediic âudu se pur cotul ide 
c 1 mișc jlaf. prex entul dc 
aljsc'nțe nelilotii (te a ci‘ 
<oi fața de luna Septcmbr e 
c 11 V> la suta. l

< > le mai mau depășiri dc 
norma au lost obținute de
loc. t ’lric-h Ștefan ni ; la 
suta, urmat d( e( lTiprt to\ . 
Berei Gheorghc 47 la sula, 

< îoida llic 44 la suta, et.

Minerii din Petrila > au 
situat în locul ultim a 
clasamentului întrecerilor

I ltimii in c lasament s'au 
situat minerii din mina ,.7 
Noembrie ’ — Petrila.

Deși ei au lansat ațxlul 
la întrecere către celelal-e 
exploatări, minerii din I’< - 
triki au fost dețxișiți dc ( ei 
din Anrnoasa și Lupeni. de- 

| oarei e programul - angaja- 
| ment jrroducția de pr

imat Septembrie 1 ,ph<l kict 
la suta a fost realizat’ nu 
mai în proporție de 9^ la 
sută. Și în timp.ee consumul 
<k energie electrică a fost rc 
dus față de luna trecută cu 
jț.Ș la sută, consumul de 
explosiv a crescut cu 2 la 
s.ută. țxjsturile rtcjproducti 
ve cti C la sută, absențele 
nemotivate cu 14,2 la suta, 
iar proceiitul de cenușă ut 
cărbune cu 0,7 la sută, f

('ele mai bune rezultate in 
muncă țx- această mină, au 
fost obținute de e hipa Pop 
Ludovic^ care a depășit nor 
ma cu 98 la ^ută, ‘ Beneșl St» 
fan cu 70 la sută ■ și 
Muntean Grigore cu 50 la 
sută, ele-.

Cu toate că o,parte din an 
cgajamentele luate cu oca
zia] organizării întte. erilor nu 
au fost îndeplinite, spr dep 
sebire de ultimele trei luni, 
când programul producției 
de cărbuni pe întreaga Va
lea Jiului nu a fost realizat, 
in cinstea zilei de 7 Noem
brie, minerii din Valea Jiu
lui au îndeplinit 100 la sută, 
programul de producție fixat 
de Ministerul Minelor și Pc 
troluluj, iar fața de luna Se 
ptcmbr.e, producția pe toate 
minele din Valea jiului, a 

m rescut cu 15 la sută.
In noua p^r.oada a intre 

cerile socialiste, ce se des 
fășoară între exploatai I mi 
n.crc din Valea jiului, mi
nerii vor depune toatekefortu 
iile, pentruca toate criterii
le ce stau la baza întrece
rilor socialiste să fie iude- 
j linitc , o succes.

I Braoea

care.se
epuiz.it
aduc%25c3%25a2ndu.se
timp.ee
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Clasa muncitoare franceză
trebue să acționeze puternic pentru a salva țara 
de politica criminală și antinațională a guvernului

PARIS. 6 <RadorI 
federației Generale a 
bl i cal un con.unicat 
breseazâ salului sau 
vișli ee se opun dârz tuturor .i 
curilor dușmanilor. I eriuilatea 
aierilor se spune în comuni atr 
— ce nu au pulul fi înfrunți nici 
b<- prigoana poliției aminlind tim
purile cele mai sumbre ale reac- 
tiunii, ni i de calomniile joirjce, 
provoacă admirația luturor inunci'o- 
rilor și oamenilor cinstiți din ins 
Ircagâ f ranța.

Biroul C.ti.M. ceie 
francezi să înlareasca 
cu miiueiii gievijli și 
ția fermă a docherilor 
lorilor feroviari care 
intimidați de guvern. 
M. subliniază că ullimi|c liotarîrif' 
ale guvernului arală că acesta iii-. 
măreșle să impună muncitori’oi o 
«ouă niicșoiare a pu er i de cuinpă. 
lare a salariilor. Sprijinind guvernul* 
și holărîrea lui de a folosi iii-

Blioul Con 
Muncii a | li
pii n care a- 
mincrijor i> re

al a- 
ivi«

< 
m li ik ilor.il or 
sol.darltatca 
sa’uta po/i- 
șl a niiui.i- 
nu se lisa 
Hi oul C.tij

Icnțj la|a de minieri sd i îiidiji 
di ii Io rec Quvreice și coiiduciloiii 
sindicatelor ca'o.icc au îticuraj.it 
evada po'itiei a guvernului. I i j oarw 
la răspundere11 în fața clasei num - 
loare jiviitru îiiraulațirca condiții'or 
ci dc cxislcnțâ fi pentru arca lupkf 
î 11 \ er» una (a pe care pro'etariatul csln 
silii sa o duca spre a -c apnra. 
Biroul observa ca ultiira'
majoiarc a prețurilor a anihilai în. 
înlrcgine nih irca sa'arii or efe tua’a 
mai înainte și a ist ea tre bucșe a- 
cuin sa fie <lm nou marile <u peste 
25 la suta spre a sc restabili 
teica lor dc cumpărare. Biroul 
(jM. arata muncitorilor câ noua 
jorare a prețurilor aplicată de
lând va atrage după sine o noua' 
ridicare a cosi ului vieții și că po
litica guvernului îndicp a ă îtiâp.opi a 
minierilor va înrăutăți și mai mulj 
siluația din țara. C a a muikitoaic 
Irebuc sa acționeze energic pentru 
a salva țara de aceada politică cri-j 
miiială și antinaționala.

clara! că an fost arestate 715 pvip 
soanc.

Ziarele dc slânga aiiunțâ că riP 
vcriiul pregătește ,,o scrie de I . . 
an li munci tor ești i antidemocratice’*, 
ale căror provele au fost deja cxa4 
ininale în consiliul de miniștri. I

pii.
c. 

ina-
(.ti-

Guvernul americanizat din Franța pregătește 
o nouă serie de legi antimuncitorești 

Și antidemocratice
PARIS. 0 jRador). Cu loate 

ca guvernul afirmă că în mâinile., 
minierilor nu se află ni i o mină 
— ziarele anunță ofensiva unită
ților represive împotriva n i ieiilop-i 
«lin departamentul Pas De Calais 
care dețin încă 15 mine. întreaga- 
populație locală participă la ap,ara
rea acestor mine împotriva imitați

I’EKiNG, 6 , Rador). I-’ran 
ce I’resse transmite că 2000 
salariați feroviari dela calea 
ferata l’eking llangkeu ui 
bot,.rit să intre în greva ai 
urma refuzului ministerului 
comunicațiilor al Kuomintan 
gului de a lejuari salariile și 
de a le distrik i ( a- bune și
orez.

* I

SHANGAI 6 Radon.
Autoritățile americane din 
‘■iva.tupii și Nanknig.au ni 
dispus in mod oficial ca, toți 
(americanii din provinciile Ki 
angsu șt'Anwei să 
că a ceste prov ncit 
de cazul când au 
foarte setoase de 
ne".

I ărăseas 
î i afară 

moți*, e 
a rama

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi”

lor repiesive ale lui Jales Mocli.
Au fost efectuate numeroase ares

turi ele minieri. Jules Mocli a de

\ v, Rșt i\ j A (> Raclei . 
La 71 <I i ița comuna a .( ornice 1

In timp ce armatele de eliberare 
din China înregistrează noui succese

Americanii evacuează orașul Shangai

MANKlNl^, (> Rad r. 
!■ rance Rresse anunța ca ir 
mata populara eh ni-z.ă < an
se îndreaptă din Shantc. i 
gul \lered:onal ji i 1<>.îaniil <> 
r.enlal p c nordul prov i n iei 
Kiangsti, se pregat șic* să 
atace I lsu< ic a, import nit 
centru feroviar situat la in- 
terse-ția liniilor ferate Ysin 
pti și Lunghsi, cin regia- 
z’nta ultimul punct d<* aț ă 
tare intre fluviul Galben și 
Valea lui Y.mg Tse.

In localitatea Y<-*ng 1' ll, 
centru strategic situat la ju 
matatea drumului Tientsin

'ti.ii 
leii 11

și. ii

X t

•jci i-

O delegație a organizațiilor 
politice și sociale din Germania 

vizitează Moscova

MAXKlNGț, 
'Ambasadorul 
le* ;i aiL<*'t 
neața tuturor 
mericaiii c arc* I 
g'ibtc-a Nanking. ci 
invit undo i sa se 
spre Shangai.

(’irc ulara spuiu* printre* al 
lele*: Mersul operațiilor di 1
China de Nord lașa,să -e* în 
trevadă că luptele sc' vor ex 
t ode spre Sud și ca ar put(.a 
li tăiate* comunicațiile nor
male clintie Nanking și xl'a 
re". | '

, 6 Rador.
St itr b >r l 'iii 
Vi i -ri Ijfimi- 
ictațeiiilor ii
lor ti si in i e

e\ a- uezc

♦

!

MOSCOVA, 6 Rador).
I.a invitația Soi ietății pentru 
legăturile culturale ale l'RS 
S. cu țările străine a [sosit în 
Vniunea Sovietică, o delega 
ție alcătuită din fruiit tși a

orgimizazțiiloj- politice și -o 
ciule de Germania pentihl 
sărbătorirea celei de H.ți-ii 
aniversare a Marei Reov Iuții 
Socialiste din Octombrie.

Cu ocazia celei de a 31 aniversări a Marei 
Revoluții Socialiste la Moscova va avea loc 

Parada trupelor din garnizoana Moscova 
iVfl'.iii'Aiervr.’ui I-'orțelojr 'Ai| 
mate al lTRSȘ, trupele vor 
li trecute în revistă ele Ma 
reșalul l’niunii Sovieti.ee 

1 jmoșenko și vor fi cuman 
date de Mareșalul l’niunii 
Sovietce Merencov, contau 
liantul garnizoanei orașului 
'Moscova și al regiunii 'Mi
litare' Moscova.

^{OSCOV'A, 6 Radon.
I ass' transmite

l.a 7 Noembrie, ziua cele' 
di' a 31 a aniversări a^[arei 
Revoluții So ialiste din Oc 
tombrie, va avea lo în Ria 
ța Roșie, parada ti ficior 
din garnizoana țjosiova.

Potrivit ordinului de zi al

Bernard Shaw despre răspunsurile Generalissimului 
Stalin la întrebările corespondeutnlui ziarului Pravda

Londra, 6 Radon. ;o- 
tr un articol publicat în z:a 
rul ])a;ly Vorker la 2 Noem 
brie, Bemard Shaw is,cii 
cu privire la răspunsurile Ge 
aeraJissimului Stalin la în
trebările corespondentului 
ziarului ,.Pravda" :

,<Vu\ altele sincere și exac 
te ale lui Stalin spuse saptă

mâna trecută au fost asemă 
nâtoare unui ,.curent dc aer 
proaspăt". Civilizații conteni 
porană, a declarat Stavv nu 
ar fi fost de -conceput dacă 
nu ar li existat bazele i.omu- 
ntsniului în toată lumea. O i 
menii care în principiu nu 
suuit comuniști nu pot fi so 
cotiți oameni civilizați ’.

MANKINI-i 6 țRado|-i. 
500 de institutori dela școa 
Iile primare* din Nanking au 

p ■ perioada 
Cerând re vi 

Pe d-* alta 
, ziarele anunța că Vi

declarat greve 
nedeterminată, 
zu.rea salariilor, 
parte
neri la l-’ukov. mulțimea fu
rioasa de sporirea prețului 
crezului cu ioo la suta id in 
ten al de 24 ore, a d< va 
stat magaz iele de orez.

ZORI NOI
primește mică și mare
publicitate

Anunțurile se primesc 
administrația ziarului 
strada Karl Marx Nr.

Îs

4

In ajunul unificării partidtltr 
muncitorești din Polonia 

Congresul de unificare 
să fie punctul de pornire a unor noui 

realizări eroice și noui victorii ale națiunii 
a spuns Bierut, secretarul general a 

Paitidului Comunist Polonez în cuvin* ire.*. sa 
tiilui Qcnti ,d M i ii ti 1 
Mthii .toi.' < 
( <>mit< t'i'm < 
tiv .11 l'.lllK

ir>- ,i ,i\ i'.i 
1 i x i
;d l’.ii udului Mim. mu-- 
l’oloiM Z. B|l IUI. .1 .<1.11 
.1, . i -1.1 d I Iții .1 .( l< .1 fii. •'! 
( iunii vt.• ( .i iiti ,il<- ir ■ .
I i-.l/.l | . I lu.id i dc | n cg.li " ■ 
;i 1 Cilgli-ului Ullitl. •<! ii ■ <■■*• 
duna p.iil.de ( (.iii-ir-ui J. 
irul li arc ,.i iim-titui v. c 
v i-iiinii nt 'mu i< in *, i ița i : 

nu n< mi.ir ț. ițonvzi 
mii-i-g<*i națiuni.

,.< r<-'i r-< nu pi>>atc < -t 
mărturie m.ii bună iu .

■jirivcști iiis<-mnalati-.i t 
rrm mingii- -ț u-
rut d<-< ât a, <*ia i d -rit
dc <-1; i ->a muili m > ti'- p ib r>

'-Ci
.1

< >

za ( arc* a i.ispun praț-.i ua 
put<*ii.i, ,.i-văiit iu mm 
la | , inie 1 ■ ai , Iun in v ( cb-r. .> 
f imgresului. Mun- norii i-i 
dau pc*iic( l dc* baie-. -< i,.i,i 

a tăria u ’J i arc tc - 
munectoarc nu ai I' )>■•- 
lai sa c xtaulem și ~a ad.cu 
;(J IU c cilitura rc v c duțic a . 
ra prin care- pop an] noi 
nc*z trece dela eliberare > -.1.

Mulțumită elil c rării cb 
stil) jugul ia>. ele către 
armata sovietica, polonia ■ 
pornit pe .alea adânc irtbc 
gc lombari soc iale. Numai 
in țierioada acestor - him 
bări rev ciluționafc- mișcare i 
munc.toreas a țvolone/a •«- 
vc*a posibilitatea si ■ dc- 
volte și sa ajungă la deplina 
unțifii,are țiolitica".

In incheere 
..Congresul ele unific-irc 
ste o cotitura i 
in istoria mișcării nmneito 
iești poloneze, lnaugiuând 
perioada de pregătire a , <>c. 
greșului sii depunem to.-te 
sforțările pentru a face* d n 
acest congres monumentul 
măreț al trecutului eroic ’ 
c lasei monitoare poloneze 
acest congres sa lic pu-actu- 
de popnn a tipor noui rea
lizări eroice și nou: \ ic torii 
ale națiunii".

<1'1 ;| --pu-
<

itnp irtaițtâ

.1

Trăiască glorioasa Armată Sovietică 
eliberatoarea noastră, salvatoarea 

omenirii de sub jugul fascist

ilor.il
Nanknig.au
Sovieti.ee
p.iil.de

