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7 Noembrie în județul Hunedoara 
a sentimentelor de adânca dra- 
hunedorene față de

un prilej de verificare 
goste a muncitorimii 
sovietice și conducătorul lor, învățător al 

muncitoare, I. V. Stalin
La Călan, de 7 Noembrie, furnalul rezidit a dat

popoarele
omenim

prima șarje
( a i.ciij muu ii din țara iioashiiau învățul ca ziua de 7 Nociiibr e 

c mimai sarhaloaica o muu }or muiki din U.R.S.S. ci șî a noaUni 
lutuior celor ce muncesc. Ren linca 7 Noembrie a dcsch's diurnul 
eiberare j.ro;elar aiului, ia a ralul cum treime sași ducă lupta

ub vel i % zidi i fiu

aproape hi 
iuIr l ll i

rni
e a
bjlR-
țicnim a sc elibera.

In-ai iiuhi.și minunatul exc.nplu al oamenilor nimicii din Uniunea Sovie
tica, ii.unc toi iuțea deja noi a întâni- 
și munca încordata cu nifortan'.e suc 
luale.

piuai aceasta zi prin 
ccse în îndcpjn rea

angajamente 
anjamentelor

an, vechili 
cocs, tiu -- 

iii"lil|ej sub

Tovarâșuiui
losif Visarionovici Stalin
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31-a aniversări a Marei Revoluții 
transmi tem felicitări călduroase 

și un salut de dragoste scum
pului învățător al proletaria
tului din tout i lumea, geri’ala- 
lui continuator ai operei lui 
i. arx, 1-rtgels și l.eniu, muu- 
râșuiui loiif \ isarioncn ici 
Stalin.

In cei 31 ani de existența, 
Statul Sovietic născut in (Jc- 
tombrie 1917, a devenit > 
tareață de nebiruit 
mului, democrației 
sului.

Stalul Sovietic
înțelepciune de g!°riosul Par-

Generalisim jI I. V. Stal n

; 'tr
ei socialiș
ti proere-

condus cu

tid Comunist (bolșevic) al U.R.S.S. esle privit de oamenii 
muncii ca întruchipare vie a speranței lor in victoria 
socialismu'ui ii întreaga lume.

Inspirați din măreața pilda a țarii socialismului, 
e'ih rafoire noastră, urmând drumul lummos aratat de 
Lenin și Stalin, clasa muncitoare și întregul popor mun
citor din R P. R. își vor încorda toate forțele pentru 
a dobândi succese pe drumul construirii socia ismu ui.

Slavă Marelui conducător al popoarelor, tov. istatm. 
In numele Comitetului Central <?l P M R 

Gh. Gheorghiu-Dej

I A CALAN sârb:Unirea zijei de 
7 Noeinbiie s’a Iacii m slrâu.a îm 
plclire cu ce'alalt cbectiv al sar- 
baloiir i — punerea iu funcțiune a 
furnalul uzinelor „Victoria” Ca
lau, rezidi de muncitorii, cei linicie- 
ni și inginer i acestor Uzine și a

acelor veiii(i de 
„Oțelul Roșu” 
Ir’un (itnp record, î i 
Revo’.uți Sociaide din

Și cum al!fel ar fi 
piua ma măreț aceasta 
din Calau,

-o anul”. în- 
c nslea Marii 
Octombrie.
putut intâin- 
zi muncitorii

decâl punând în viața

Telegramele adresate
de comitetele județene P.M.R. Hune- 

doara-Deva și Valea-Jiului, tov.
Gh. Gheorghiu-Dej, Secretar General 
al PMR. cu ocazia zilei de naștere 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Secretar General al Partidului Muncitoresc Român

I

i

vechiul lor 
naiului.

rimp de 
furnal mintii se
nanii fonta pe care, i; 
forma de minereu. I^uplu ala i s 
rusesc, pe pereți începu ă sâ-i ai-ii.i 
burdușe'i, puterea du pr.ducere ii 
ajunse e la epiizate. Vechea condu
cere răspundea lolde.mna „nu!".! 
alumi când nimic tor i ți teclinu ienii 
cereau rezid rea furiF;|iriu. Munci 
lor, însă nu mai pir iu admite sa 
lipsească econom a (țții noaste de 
fonta pe care liiir.aiRl rezid t pil- 
tea s’o toarne. Dea _ .1, iuda a ce 
prin adu! maț ona izl. ii intrei Tinde
rea a trecut din mă ni[e capului de 
liădători, comp'ot-li si spioni Max 
Ailschnilt, în propr etatea Statului,, 
muncitorii uzinelor ,.Victoria” au

(Continuare iu pag. II a)

Excelenței Sale N. M. Șvernik
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem

lir care ;i

(Continuare în pag. III a)
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Sub marele steag al lui Lenin-Stalin
BUCUREȘTI

Comitetul Județean 
multa sănătate .și puțe e de 

mai departe partidul nostru

Cu ocazia împlinirii a 47 ani, 
Hunedoara Deva, Vă urează 
munca pentru a conduce pe 
și clasa muncitoare din \ icto ne în victorie p ntru atinge 
rea scopului nostru final.

Noi ne luăm angajanten tul de a munci,cu mai multă 
hotărirc pentru traducerea in viața a sare inilor trasate de 
Comitetul Central al partidului nostru și \om lupta cu 
toată hotărîrea contra dușmanilor clasei muiicifoate.

Să ne trăiești mulți ani scumpe tovarășe Gheorghiu- 
In numele Comitetului Județean 
Hunadoara-Deva el P. M. R. 

fudiiia Andrei

Tovarășului Gh Gheorghiu-Dej, Secretar General 
BucureștiP. M R.

Cu ocazia împlinirei a 
47 ani noi cei din Valea- 
Jiului iți dorim multă să
nătate și spor la muncă pen
tru binele nostru al tuturor.

Ne luăm angajamentul 
tov. Gh. Gherghiu-Dej cd 
ne vom face datoria in 
muncă urmându-ți exemplul.

v emit el mI judefean cal

So St» VoilcKB

Gb, Gheorghiu-E ej

al

UUM IIIIIE UIU uiuuy MS IH1 MWII1U
poporul sovietic merge înainte privind cu satisfacție *pre 
anii parcurși, ani de luptă eroică și victorii glorioas* » 

plin de încredere în viitorul său
Raportul lui V. M Molotov ținut la ședința solemnă a sov etului din Moscova 

cu prilejul ce^ei de a 31 a aniversări a Marei Revoluții Socialiste din Oct.
vânl econon ie. No nu pitem s< ne 
margin rn ’a în'ăr rea ...el r i o/i ii 
căci a ea<ta rn-.ar duce la -launaru 

noi trebui- să po n m îna nte pen
tru a ire.i cond-ț i e rm 1 n jti a aut 
pule.ni at . -onoi, <i națio ;<!<-. \.J 
trebile -ă \inJe am in el >, ai s,urî 
termen r.inip pi < mii *■ »!e lușm ■ 
ni țarii noastre si -i o tabilini ni
velul dina n e de lazlo al di -io|r. rii 
econon ie naționale. p> :'l'ti <:< m 
timpul cel ma apro, ini sa :e, ,- 
sini consdeiabit acest niie, -a ri
dicăm buna -tarea mater ala a ; s- 
porului șl șa întărin, și mai muu 
forța n ipltaro cconoiniiâ a -tatuli i 
sovietic”. ,

Astăzi toata lumea vede că 
meni sovieii infăptue-c eu -i , 
<es ace-l program sta.in s. al >n- 
so’idărli Iran ie a pozlț i|o . uc< vc 
și al mișcării j/minle spre un :> nj 
avânt economic.

In continuare V. M. Mo'oo,. i a. 
rălat câ o mare realizare a (OiOrm.n 
soviete a ccnslituipo la; ț ;l ca imâ 
la sfârșitul anului trecut indu-iri.v 
Uniuni Sovie ie s’a idicat pana li 
nivelul anului 1910. Față de a ta 
situaț e. o însemnătate hoțarițoare 
pentiu îndepțin rea planului eincina) 
de după război o aie an, 1 în 
cel de al trei.ea an al planului . n 
ci nat.

In 
brută 
de 27

Cu prilejul celei de a 31 a aniversări a Marei Revoluții Socia 
lisle dn Octombrie, V. M. Mo|o‘,oV a roslit la 0 Noembr e in ședința 
solemnă a Sovietului din Moscova, un raport cuprinzând bjanțul reali 
zăriloi oamenilor sov'e'i i din uit? mul an și o 
ției internaționale.

Oameni: muncii din Uniunea So
vietică — as pus V. M. Molotov 

-întâmpina aceasta aniversare a 
marelui Octombrie cu victo ii.e glo
rioase a'c cehi de al treilea an, anuL 
hotărî or al pa uii c ncinal de după 
război Inlrecerca socalista se lăr- 
gete ți se întăieș.e 
muncitoare, în sânii 
hoznice, în rânduri'.1 
soviel ce, sporind în
cesele popare’.or U R.S.S. 
de con t ucție a comun smu u . Efor
turile creatoare ale oamenilor sovie
tici sunt îndreptate către înfăptui
rea mari.or planuri de creștere a in
dustriei și agriculturii, planuri de 
o amploare ți însemnătate ne mai vă
zuta. Sub ochi noș.ri crește forța 
economică a Un un i Sovietice, are 
loc o rid care neîncetată a bunei 
stări maier a'e a poporului nostru. 
Din ce în ce mai mult se întărește 
prieten a 
pale de 
Irunse de 
țărmuiită
liniată a țării noastre. Revoluția d u 
Octombrie a nyucat în<op>u(ul pră
bușiți i.lemulii capi,ai*., dai timp 
de aproape tei de.anii Uniunea So- 

a fost siuguia țară a so
cial sniului. După al chitea răzbii»

prvire asupra silea

în sinul cla ei 
țărănimii col- 
înle'.ectuali.ații 
fiece zi suc- 

în opera

popoarelor URSS. înari- 
patriot'sinul sovietic, pă- 
dragostea ți încrederea ne- 

stâfața de conducere a

mondial s'au rupt de .ap ta'.i m țrî 
din Europa ca l’oonia, Ro n.'ui a. 
Cehos ova ic, Bu'para., Ungara, Al
bania, Iugoslava. Cu pa i u ia i îna
intează ni ș.a ea po. uară de .lite
rare in țăil1 dependente și colo
niale In c uda tuturor pe icejor foi- 
țelc democra i.e cresc și se < de c 
în luptă cu forțe e rea.țiunii ia ță
rile cap ta] iste. Tot mai mut ciețc 
auloiia'ea inp rraț ona’ă a U R S.S, 
ca bas'ion principal al lagărului de- 
mocrâ'ic ș anti imperialist, caic se 
opune lag-Sru ui ,mpe ia i muțui și a 
greșitul i
Lenin-Slal n, pxiporul nostru 
înainte privind cu săli fa. ț e 
anii parcurși, ani de luptă 
victorii glo.ioase, | ii de 
re în vi torul său.

V M. Molotov a arătat 
parte că la baza întregii

Sub marele steag al li j 
.rerge 

spre 
eroica si
încrede

ni. i de.
munci » 

poporului sov el ic, după terminare;? 
victor oa<ă a Mau lui Răzbii pentru 
Apaiarea Pal re, sau c noscutele îe- 
dt urniri 
războiul 
manilor, 
in noua 
Toltjrii sa’e economiae.
în fața pop o Mi i sov etic std sa cin? 
£a, — kilărind pozițiile cu.aiite- — 

pornească in i I , spre un nou a-

ae tov. Sau: ,,Terminând 
pr n victo ia asupra du - 
Un unea Sov « i a a pășit» 
perioada pa neă, a desvol- 

In prezent. prime1* noua Iur.i pr-jdti 
a industrii a dat o ne 
la suta tați de perioada

(Continua • în pag. ]tl-a)



ZORI

7 Noembrie, în județul Hunedoara, un prilej de verificare a sentimentelor de adâncă dragoste a 
muncitorimii hunedorene față de popoarele sovietice și conducătorul lor, învățător 

al omenirii muncitoare, I. V. Stalin
(Urmare din pag. l-a) 

pa la ordinea de zi iecoii:Iru.rea 
furnalului.

Limu. valii parca anume de sir- 
hatoaie, furnalul se î lalță semeț și 
niamhu —- nou născut din tinda 
chibzu nța ri liolâ'ârea ce|or cel 
cuno'-c de alâla \ieme Uau inilrâ 
gil de mult.

L -au rezidit in cinstea lui 7 No- 
enibrii-, cu o luna mai devreme de 
cât lU-e'C programat♦

toate acestea au lost relielate li 
marele mceling de sărbătorile a ce 
lei de a 31-a aniversari a Mărci 
Revoiuțt So.iai-le fi de inaugurare 
a noului furnal.

P xlîoul dintre turnătore și tur-
na\ midv. mim J in i și te.li i iunii
U/iib or ș popu a(i:i coloniei for
niasera un careu 111 iaș, era un ano-
zaic de culori dominate de roșu - 
•imbo'ul un tații de luptă a celor ce 
muncesc. Când in> r l.ibniia a fost 
ocupata, manifestant ii, spărgând ali
nierea lor consn.tilii s’au grupat în 
jurul tribune. Erau iu mijlocul lor 
oaspeți dragi: Iov. Al. Morarii mem
bru in < C. al P.M.R., membru iu 
Prezidii! Maiii Adunări Naționale și 
vice.preced nte al C.G.M.; (iaston 
Maiin, ni nistru adjunct al Industriei; 
ion Vid. ascu, secre ar general la 
Min sterul Industriei; ele. reprezen 
ianți ai armatei; delega'ii.e munci 
lorilor dela uz nc'.e ,,Reșița”, Oțe
lul Roșu, Ciocanul, Nadrag, Indus
tria Sârmii.Turda, U.E.H.Hunedoara', 
U M.S-Cugir, ele.

Sărbătorirea a ■ost deschisă de 
iov. Cotari Mart n, secie arul sindica
tului. .El enumera greutățile întâm
pinate în rez direa furnalului, sub- 
Itn ază victo.ii.e obțnute și citează 
pe ici ce munc ud sub imboldul s.ăr-, 
băloririi așteptate, au fosț exem
plu de munca pentru cei.aiți tova
răși ai lor.

Aducând salutul tov. Oh. Gheoi- 
ghiu-Dej, Secretarul General al P. 
M R. d [r mvicepieședinte al Consi- 
liiiiu. de Minișiri și al .tov. Chivu 
Stoica, ministrul Industriei, tov. 
min slru Gaston Marin feli i a pe 
muncitorii, techiri.ienii și iignierii 
uzinei Calan pentru succesele obți 
nule în cinstea lui 7 Noembrie.

..Muncitorii, techuicienii și i gi
neri din Calau, sub îndrumarea or- 
januaței de Partid, r.i.i nu p.iteau 
să și man feste mai Line devotamen
tul lor față de 7 Noembrie decât, 
rezicfnd acest fumai”, — a spus 
tov. Gaston Marin. Arată apoi că 
aceasta dovedește că mun.kor mea 
din Câlan a învățat și e conștientă 
ca ..numai pr n desvoltarea indus
trie grele se va putea Îmbunătății 
viața noastră econom că, vom putea 
clădi baze.e soc alismului in țara 
■castra”. ’

„Mergând mai departe pe drumul 
experienței popoarelor sovieiice, po
porul nostru, muncitor.m'ca noastră 
merge cu succes pe drumul cons- 
tru r i so.iai.mu.ui în țara noastră”
— a încheiat tov. Gaston cuvântul 
«iu îndelung aplaudat de massa nta- 
■If-.stanțiior.

Importanța Marei Revo.upi Socia- 
^ste dn Octombrie, importanța naș
terii Statului Soviejc pențru popoa
rele fostei Rusii, ca și pentru prole
tariatul de prelutndeni, a fost cu
prinzător expusă de tov. Mihat, se
cretarul org. P.M.R. Călan.

Vorlito.ui a subl niat a,uo.ul per
manent și neprecupețit dat țării noasl 
tre de către Uniunea Sovietică Do-, 
vada concludentă a acestui aju.or
— imensele stve de cocs sovietic, 
ce strajuiau dcalungul 1 n ei ferate, 
vijn gară pânâ’n- fundul curții uzi-i 
«ici; fonia ce clocotea în cuptoarele 
turnătorie , învățămintele pe care 
«uimitorii și techr.i enii cin Calai? 
Ic au însușit în munca lor din expe
riența muncitorilor și techni ierților 

eovic-t ci.
Rând pe lând, delegați muncito

rilor diferitelor uzine ver.iți la fes
tiv ta'.e au adus salut frățesc și de 
felie tare celor dela uzina Viitoiia.

Și.au spus apoi cuvânlul fuma- 
tist i din Călan, prin ing. Maviaș, 
angajându se să producă tot mei 
■iu ta fontă cu acest furnal, îngri- 
^■du-1 in acelaș timp cu toată

atenția. A
,, I ova aș de a lirna|! Ne 

luam a. est angajament?” Un ,,,da” 
puternic, a lăumal acoperind li
nului unui avion ce i;i rotea i.ueta 
pe deasupra uzinelor, las .ud man 
fe-le m lozinca: ,,, Ira asca a 31 a 
aniversare a Alar i Revoluții Socia 
lisle d n Octombrie”.

I)aa am terminat furnalul 
la timp, e pentuica Partidul nostru 
ne a in va (a t cum sa învingem greu
tățile” — a spus tov. Bolii I ian- 
cisc, evidenț al in munca, și conb,- 
chizând am laș lucru, Iov. I inta, di 
rectorul uzine.or. i dicat din munci 
tori acestor uzine, a arătat că „noi. 
n’am lucrat acum pentru îmbogăți 
rea trădătorului AuschnitI, ci pențru 
|.mieria unei noii că anozi la cons
truirea soc a ls nu.ui in țaia noastră”..

Aceasta a Jo: t cheia succeselor 
muncitorilor din Calan. Pe buna 
dreptate au fost apoi aduse felie.ta
rile Co.n tc.u.ui județean Hunedoara 
Deva a P.M.R., a Prefecturi, ido 
județ, armatei, etc. liniile torijor diu 
Calau. Iar îndrumări.e pe care tov. 
Duduia Andre : e.relarul Județene! 
le a dat, au fost primite cu căldură 
și entuz amiul cu ca.e cei țe mun
cesc ascultă pe iei tr iniși de Par
tid în m piosul loi.

Obiectul mie silice.e manifestații 
tov. M. Morarii, membru in C.C. al 
al P.M.R. membiu in Prezid ul Ma
rii Adunării Naționale și vicepre 
ședințe al C G M., fepcitându i pe 
reconstriictorj fuinaiu.u-, a făcut o 
analiză a iiifluenfuior pe care Re

De ziua Marii Revolut^*Socialiste,
40 muncitori hunedertni au primit 

locuințe în noui oraș muncitoresc
In dimineața acea cețoa

sa parcă nimeni n’a voit să 
mai rămână în casă/Toți cd 
fețele pline de fericire se în 
dreptau spre uzină.

Se îndreptau spre locul un 
de, muncitorii hunedoreni în 
suflețiți de apropierea măre
ței sărbători a Revoluției So 
pialiste din Octombrie, au 
obținut strălu ite victorii în 
muncă. ' * ,

Și de aici cu drapele în 
frunte, cu fanfara, tinerii (bri 
gadieri, muncitori, femei.- e- 
levi și copii î mbrăcați în hai 
ne dc sărbătoare se îndrep 
tau în coloană nesfârșită 
spre Piața Libertății.

Piața Libertății a devenit 
o mare de oameni deasupra 
căreia fâlfâiau zeci de dra
pele, roșii și tricolore; mulți 
mea părea o mare d n care 

puternice .stânci - se i- 
veau panouri cu tablourile, 
marilor dăscăli ai proletaria
tului și conducătorii P.M-R- 

^eetingul a început în 
t mp ce din mii de piepturi 
izbucneau lozincile C. C. al 
P.M.R. lansate cu ocazia zi
lei de 7 Noembrie.

In numele Ministerului In 
dustriei, muncitorimea hune 
doreană a fost felicitată de 
tov. Gaston Marin ministru 
adjunct al Industriei

pentru felul în care a 
înțeles — prin realizări în 
câmpul muncii — să întâm 
pine cea do a 31-a aniver
sare a m u 1 Revoluții So- 
țcialiste din Octombrie.

IMeetingul a luat sfârșit.
Coloana, în frunte cu că

lăreți îmbrăcați în costume 
naționale s a îndreptat, ne
sfârșită, sp'e Orașul Nou 
Muncitoresc, o nouă și ma
re victorie a hunedorendor: 
e primul oraș care din ini

voluția Soc ajista din Octombrie Șl 
desvoltarea Si nului Soc alisl le au a- 
vut asupra desvo tari mișcării muu 
cilorești din țara noastră ți înflriri.i 
democraț e po, u are din (ira noastră 
— eliberata de sub jugul fascist 
de către armata sovietica. ,, I ot cr
eam am tacul, nu s’ar fi putut n? 
liza daca nu ar fi fost Revoluția 
Socialista, progresele U. R S.Ș., eli
berarea țării noastre de către armata 
sovietică, da, a nu ar fi existai 
PC. (b) al l'R.S.S.” — a jpus
vorbiloiul a'ălând smee e e noa.tre 
in muma de construi e a soc.aț inu
lui în R P.R.

încheind meci nglll, tov. Morarii 
a încunoșli nțat ca C.tj.M., cunos
când și apreciind eforturile ii suc
cesele Joi, a luat liota, irea de a 
premia pe iiiumiio.ii uzinelor din 
Căian, dotând dublii lor „II luni»” 
ce în curând va li inaugural, cu 
un aparat de cine.na cu bandă nor
ma ă, iii apa al de radio cu ampli
ficator și șase difuzoare și o bi
bliotecă cu căi ț în limba română șj 
maghiaia. Aceasta e încă o dova
dă a griji ce sc acordă r di arii cul
turale a oameni.or muncii.

Tov M. Mo a u a desfundai ai oi 
gura de turnare a furnațu ui, dând 
drumul foniei clo.ot n-dc din pânte
cele furnalului iczdit la Călan. '

Muncilor i din Ca an și au facut- 
daloria, au sărbătorit pe 7 Noem 
brie cum se cu .' ne, - ca (u- 
adevărata loi sărbătoare: fu naiul re
zidit in cinstea lui 7 Noembrie a 
dat prima șarje. >

țiativa P. 'M. R- a fost ridi
cat de nitmcilori, pentru 
muncitori.

Orașul se ridică sclipind 
cu acoperișurile lui de tablă 
și țigle dominat de un n 
metis panou cu fotografiile 
secretarilor P.M-R-

Ilunedorenii participau la 
o dubla sărbătoare; ziua de 
7 Noembrie și inaugurarea 
orașului muncitoresc, care-și 
primea' ' primii sai locuitori 
40 de familii de mm itori.

Din entuziasmul general 
s'a născut lozinca;

Orașul Muncitoresc
E a celor ce muncesc 

care a fost purtată, apoi din 
gură în gură.

Partidul Muncitoresc Ro
mân — inițiatorul acestei o- 
pere și Uniunea Sovieti ă 
s’au făcut obiectul viilor o- 
vații în timp ce diferiți vor
bitori arătau importanța ma
rei realizări.

Cetățenii s’au împrăștiat 
pe la casele lor. 'Liniștea a 
cuprins din nou orașul și dea! 
ceea sbârnâitul avionului se 
auzea puternic. O ploaie de 
manifeste a căzut din norul 
înaripat.

,,,Trăias ă LTniunea Sovie 
tică”, ,,Trăiască prietenia ro 
mâno-sovietică” — sunau lo 
zincile pe care avionul le îm
prăștia de-ăsupra Hunedoa
rei.

Erau lozincile pe care în
treaga țară le-a rostit sărbă
torind Marea Revoluție So
cialistă, sărbătorind ziua de 
7 Noembrie.

La deva
Când zor le lui 7 Noem

brie își restrângeau lumina 
peste orașul nostru, trecă
tor.i matinali au rămas oare
cum surprinși de înfățișarea 

o 1 âu h 1 ri .1 pe ( 11 o | a 
( .1 ->tiă'.1-, i ladinh- și n 1 - 

liiuțidi- orașului no tru.
brii 'o atmosfera de eiitn 

zi.t’iin ari ătoresc ț.opulalia 
oiașulu. iți înii'țx-a cea mat 
mari s;ul ătoarc și ultima 
d o Sap a o.in.1 Prieteniei 
Româno So\ letn e a 31-a a 
inversare a Revoluției So 
ciali-le din ()i torni ri<

(o 1 pur, con.|>a< te de mun- 
< itori, țarani, femei. tiu(.ri 
Și ostași, abunda stiă'ilc șt 
piața orașului.

Raml pe rând organiza 
1 ii'e, l< riiiațiile sportive ; i 
trupele mțlilar. i a o upa Io 
curde fixate in lața tribu 
nci.

l.oziftj ile paitu i auțiloi' se 
întretaie cu lozincii,- niobi i 
zatoare dituzate prin mega
foane a c iror (ojțim.t <--ti- 
sublimat cu ropote <le aplau
ze. , |

Se anunța ștafetele rar 
aduc mcsag'.ile de salut an 
versarii revoluții i socialiste 
Rând pe rând irt aplauzele 
entuziaste aii miilor de par
ticip nți sosesc șt fet le 1 nun 
citorilor, org. de massa șt 
sportive ale școlilor și ar
matei.

Intr un cadru soiettm 1 tă
tarele Intonează imnurile R. 
P.R. și Sovietic și ineetin- 
gul iniepe jjrin cuvânlul de 
des: ’i.dere al tov. Albii, se 
cretarul org. loiale a P \[ 
R.

Dupăltuv ântul de deschi
dere tov. Elorea Simion se
cretar adjunct al țudețenei 
P-M-R. Hunedoara-Deva, a 
rostit un cuprinzător discurs 
trecând în revistă evenimen 
tele petrecute din Oct. 1917 
până in 1948 in țara care 
a creiat pil a șasea p.nle a 
globului o lume de lumina 
și dreptate trecând la’cons 
truirea comunismului.
Ocupându-se de politica ex 
ternă a Uniunii Sovietice 
iov. Elorea a arătat poziția 
URSS, de campioană a lu
ptei pt. apărarea drepturilor 
și libertății popoarelor pen 
tru consolidarea păcii și co 
laborării internaționale sco 
țând în evidență rezultatele 
fericite ale prieteniei româno 
sovietici;, rezultate .care s’au 
soldat cu un puternic sprijin 
moral și material acordat de 
către URSS tinerei noastre 
Republici Populam. înfăptui 
rile din județul nostru reali
zate la îndemnul și sub con-

Festive-M artistic al organizației 
județene U?0R Deva Hunedoara

Ultima zi a Prieteniei Ro- 
mâno-Sovietice, în orașul no 
stru - a fost sări ălorită ',n 
cadrul festivalului artistic or 
ganizat și prezentat pe sce
na locală de organizația de 
plasă UFDR.

Programul a fost deschis 
prin imnurile RPI< și Sovie 
tic după care tov. Florie.' 
Vasilie membră in Biroul Ju 
dețean P’MR și secretprlA 

organizației ^județene U 
FDR, a conferențiat despre 
,,Știința și cu’tura în l ipi i 

diiccii'a l'.n ridului „Alum i 
ime-c Român au iorin.it u-. 
ca p.l< il ;,| <•' i.ri ;tl disi iir-.ului.

Jjnp.i me® ng imi-nsul nu 
mar d<- mamt<'--t.i>iți în i r n 
U <i.< -Ici ulii din .Snm ria 
iu< plouați inii o o. dine dc-a 
vârș la .111 dolil.'it prin l.ița 
iTi-lci tuni.

S< na 111 cadiul unui cutu- 
ziasm ummiin a av ut Im re 
tragere.1 <11 loru-. pi 1 .Ha Iu 
dețenei P. M. K ioloa,a. e 
munciiorilor, elevilor și o 
xlașilor îidr.ițit<'. ,, tu mai 1 
iOtflat eiilii/.iasinul 1 di ig.- 
-Ii-a pentru avai'lgard.i ca

. 11 ui,- Boare, pi-utru m ..- 
li nia loiiiâno i'-tii .1. S -a 
11 .: a V < .1 > la - 1 LI a l
șului ui; iejlival arl.-.:i e 
zi-nl.il de Hliala ARLUS .ii 
Deva.

La llia
Iu plasa llia ziua de 7 

Noeinbr e a fost sărbătorit;* 
iii doua mari im etinguri. 1 ă- 
ranirnea mun«'ii.>aie din . e'e 
mai d< j aliate cătune ale j la 
sei 1 venit străbăt mi 
mari distanțe - sâ fie pr. - 
zcnla la sărbătorirea ip 
ici victorioase și mărețe zile.

Țărănimea mv.ncito ire dm 
această j lasă a reușit pun 
muncă hotărâta și neo>l Ox.t> 
sa dej ă.e iscă planul de in 
x.ainâmări ian- a fo-4 sta
bilit plasei, cu 2 li sula și 
hi felul acesta sâ intâmpine 
ziua de 7 Noembrie cu a 
frumoasă și mare realizare.

La mcei.ngul din llia din 
r-artea Gonnt. fud. P-M-R- 
Hunedoara Deva a vorbit 
tov. Laz.ar Simion. Confe
rința a fost ascultatăi cu 
multa atenție și ap’audată de 
către numerosul public pre
zent.

b> acc'âiși atmosfera -a 
desfașural și meetingul dm 
Zam

La O'ățlie
Marea Revoluție din Oc

tombrie, a fost sărbători Ui 
la Orășlie, printr’un meeting 
care s'a desfășurat pe arena 
sportiva din localitate, ia ca 
re au pârtie țțiat re - 
prezenlanțn Partidului Mun
citoresc, ai organizatii.o,- de 
masse, armata, precuin ;i 
un public numeros.

Au luai cuvântul cu aL 
cest prilej tovii Pațiiutcț Va- 
sile membru in Biroul Ju- 
dețenei P-M-R- Hunedoara- 
Deva, I’ lorescu C-tui, secre
tarul org. d<' plasă P.M R - 
Orăștie si M-itiaș Alex.

pentru progres și pace” tn 
care a făcut o analiză uniți1 - 
nunț tă a contribuției uriașe 
pe care oamenii științei și 
culturii din Uniunea So 
vietică o aduc pentru cauza 
.păcii și progresului uman.

In continuare s a desfășu
rat programul artistic al că
rui conținut a conturat dra 
goste 1 și atașamentul popo 
ruliii nostru față de glorioa 
selc popoare ale Uniunii So 
vietice prietenă desintere 
sată a lă ii noastre.

iorin.it
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Minerii
câștigat Drapelul

•- de <l 3 u etapă ,1 iu 
.1* < iilor m>( i.ihstc iu pro 

' i 1 ;i lii.it sfârșit in ziua 
>1< 7 .\< einbi •;<•.

! ri itonme.i aflata iu in 
ti< ■ re în aceasta etapă ii 
ic»®- t mai mult și m u <>i- 
k .i.at și irul umitApiuhi și 
m * a .i obținut rezultate 
1 j• • • poate <le îmbin urat*>*i. 
rt »

M'Wiii din Ațmi|ii \pu 
sen i. allați în între ’ci’e *u 
< - lin bazinul Baia, Mpre 
a i abținut rezultatele cele 
in.â buni' în inuiicâ. Grafi 
‘ > < lo/incile și gazetele de 
|a< ■ te arata limpede reali 
/<!■ *ie obținute de minerii 
ii" Munții Apuseni în de 
nrru' * e'ei de a 3 :> etapă 

a a tre. erilor socialiste în 
pr> acție.

"gramul (le produ ție, 
»' >'ia ()i tombrie a fost1 de 
P. k "U 15,01 ța sută, iar 
> ' mele au fost depășite în 
’ >iie i u 76,98 la suta, pro 
<1» tivitatea. muncii a cres
cu’ n acest t;mp ciițiB.oiQa 
s • ; consumul de exp'osivi

st redus di 17,31 ța su- 
reții] de cost cu 1^,96 la 
: absențele nemotivate 

■R’. Iu rti .m scăzut cu 46 2 
b dr.a: ar calitatea a fost 
r unată’ita cu 4,93 la (sută.

/ estea si nt realizările 
<d . iute de muncitorii di 1 
'I ții Apuseni, în între c 

-ocialistă în cinstea zilei 
Noembrie. cu minerii 

bazinul Baia Mare. I)ra 
I producției oferit de Jba- 
t'niunea Miniera, a fost 

> agat la o diferența de nul 
1 78 puncte, de^către mun
1 1 ri și tehnicieni «lela ex- 
j>1* tarile aurifere din \[un. 
»w Apuseni. ț (

Minerii dela exploatarea 
Stănija au câștigat în
trecerile pe Regională

cadrul întrecerilor so
ci. iste generale, la exploata 
j ii’ aurifere din Munții Apu 
td au fost inițiate întreceri 
u 'inc în cuprinsul Rcgiona 
k Brad. [

’4 merii dela exploatările 
Cnșcior, Stănija, Certej-Să 
<«>âinb. Roșia Montană și 
xl tna au muncit cu multa

Uriașa manifestație din 
Capitală pentru sărbători

rea fui 7 Noembrie
BUCUREȘTI, 8 Kador).

* me de mii c'/s cetățeni ai 
< «pitalei și-au dovedit ieri
• imțainintele de devotament. 
..ihniiaTîî și neclintită 
*l»ago.ste față de L'niunei
‘ ovielică și genialul ei con 
‘fix ator Getieralissimul Sta 
ln> , cu prilejul celeitjflc' a 31 a 
.j.iveisări a Marei Revoluții 
‘ ■>( ialiste din Octombrie.

im a din zori zilei, nesfâr 
‘ te coloane de manifestanți 

1 inceput să se scurgă în
tru desăvârșită ordine pe ma 
rile artere de circulație care 
duc spre Piața Victoriei^— 
locul defilării. Coloanele pur 
iau pancarte cu lozinci fe- 

(Continuare în pag. IV-a) "

întrecere cu minerii din bazinul Baia-Mare
din Munții Apuseni
producției în cinstea 
râ\ii.i p ntru i .1 la 7 Mocni 
brie s.i stc 1 in Ironii a pro 
du* 1 ici pe Regionala.

I .oi ii] iiilâiu .1 fost o. up.il 
de exploatarea Stănija, i al’e 
a depășit programul de pro- 
du* ț:e pe luna ()< tombrie cu 

1 3,46",,. Produc t vil ițea mun
cii a fost mărită cu 2 1,42 la 
suta. ( onsumul de explozivi 
a fost redus <11 26,73 la, sUta, 
iar consumul de ene rgic ele* 
trica <11 3,22 la sulă Absen 
țele ncIDotivate au fost redu
se < u 41,77 |a sută, iar caii 
latea a lost îmbunătățita cu 
40.7 l i suta. '

Cea mai mare depășire de 
normă a lost obținută de c
< liipa supraveghetorului l.ia
Petru, 108 la suta ur
mata de ceh pa suțpravcghe 
torului < )pris t Petru cu o 
de, jașă'- de (>> laGută și echi 
pa | r m minerului Jude Ni 
colac cu o depășire de 48 la 
șutii. I

< elclalle exploatări s’au 
clasat in ordine: (,'rișcior, 
Zlatna, Roșia .Montană și
< eriej-Sâcărâmb.

Mina Musariu câștigă
toare a întrecerilor- 
organizate pe grupul 
Brad Crișcior

In întrecerile interne orga 
nizale intre minele Musariu, 
iValea \(<>rii și Brădișor. mi
na Musariu. obținând cele 
mai bune rezultate în mun
ca, < stc câștigătoarea clra- 
l ciuliți producției.

Minerii dela această mi 
11a au înregistrat importante 
depășiri de norme, < uni este 
echipa supraveghetorului 
Mariș Gh., oriz. 90 m. care, ii 
depășit norma cu 1 50°,o

sovietului 
sări

(Urmare dia pag 1-a)

lespunzătoare a anului trecut iar in
dustria sov etică a ajuns la un ni
vel caredepășește cu 17 la sută ni
velul din 1940.

Odată cu refacerea și creșterea 
induslr e . cr.ș.e ți buna s a.e mate, 
rială a casei muncitoare. Fondul de 
sala.i al muncitori or și funcționari
lor depășește în acest an aproape de 
două oii fondul de salarii din 1940,

Se desfășoară pe scară largă con
strucția de locuințe, școli,, spitale, 
case de odihnă și instituții de cul
tură. Se realizează cu succes vastui 
program adoptat în planul cincinal, 
de imbunătâț re a ti aiului oamenilor 
munci și a condițji;or de muncă.

Subliniind că pe această cale a 
creșteri, necontenite a industriei aș* 
pășit și țările democra.id populare, 
V M. Molotov a aiălat în continuare 
că în țările captaiiste — deși aces
tea au suferit de pe urma războiu
lui într’o măsură incomparabil mai 
mică decât U R.S.S. și țări,e demo
crației nopulare — producț a nu ă 
atins n.velul din timpul războiului 
iar Î11 vreme ce câștguri|C capita
liștilor cresc, salariile muncitorilor 
scad.

Vorbind despre avan ul în care au 
pățit industria și ag.î.ultura sovie
tică, V. M. Mololov a arătat că a- 
gricultura va primi în acest an din 
partea stalului de tre ori mai rnulțe 
tractoare, de două oii mai multe au- 
lomoti.e, de două or, mai multe ma- 

zilei de 7 Noembrie
1 )<|.i 111111:1 Vale i Morii, a 

doua clasat.. < e.i mai mare 
depășire .1 lost atinsa <lc e 
' liipa sti| 1 a veghetorului N<- 
lega Rovtn, oriz- 60 111..
140 o.

I.a maia Brădișor a
treia clasata echipa Nr. 
14 a m iieruliii b'ilip Teodor 
1 obținut o depășire a r.o. 
mei de po0!,.

Nenumărate <•< hipe dela 
cele trei mine au înregistrat 
importante depășiri de nor
mă, contribuind la câștiga 
rea bătăliei întrecerilor ce 
s;au desfășurat iurte cele 
dou.i regiuni jatFilere: Mim 
ții Apuseni și Baia Mare.

M nerii dela minele de căr
buni din 7'ebea, cari apar
țin regionalei auro arginti 
fere Brad, au obținut și <i 
rezultate îmbucurătoare în 
munca.

Astfeb grupa Nr. 1 a mi 
nerului Zeriu Constantin, o 
rizontul 348, a depășit nor
ma cu 51 la suta, iar grupa 
Nr. 11 a minerului Oprișa 
Ioan, executând lucrări de 
rearmarea puțului de ae
ra j, a depășit norma cu 40 
la sută. ♦

♦

Minerii din Munțiii Apu 
seni, câștigând drațielul pro 
ducției pe industrii minieră 
auriferă, au dovedit că înțe
leg chemarea Partidului, a - 
rătându și dorința lor fermă 
de a contribui cu tot avântul 
și puterea lor de muncă la 
îmbunătățirea ‘din ce în ce 
mai mult a nivelului Iile viată 
a întregului popor muncitor.

Raportul lui V, IVI. Molotov ținut la ședința solemnă a 
din Moscova, cu prilejui celei de a 31 a aniver- 
a Marei Revoluții Socialiste din Octombrie
șini agricole decât în anul 1940. 
Statul pune în ap.kare măsuri toj 
mai noui, pentru a ridi.a prin toate 
mijloacele baza tehnică a agricul
turii pentru a ușura munca colho
znicilor și a spoii productivitatea 
muncii lor.

Referindu se la recenta hotarîie a 
Partidului Boșevic ți Oavernuui So
viete adoptată din inițiativa țov. 
Stalin, privitoare la planul plantă
rilor de pădur. pentru pro.e ț a câm
purilor, conslru ni de iazuri și re 
zervoare de apă pentru asigurarea 
de recolte bogate și permanente îij 
regiunile de stepă și stepă pădu- 
roasă din partea europeană a U.R.M 
S_, V. M. Moiotov a arătat că rea 
Ijzarea acestui grandios p an de stat, 
prin adoptarea căru a s’a declarat 
război secetei și recoltelor ree diij 
regiun Je de stepă și de s'epă pădu 
roasă din partea europeană a țării 
noastre, va aduce agricultura noas
tră pe drumul drept al recoltelor bo
gate și pertnanente, va face ca, munca 
colhoznic lor să fie de o înaltă pro
ductivitate, va ridica cu mult pu
terea economică a U.R.S.S

In concordanță cu sarein Ie ina| 
complicate de conducere a econo 
miei naționa e ce ni s’au i it, în 
fața noastră s’au rid cat noui pro
bleme în domeniu p an fică ii de staț 
a organi-ări apro .i ionării ma e ia- 
le, a introduceri tchri ii înaintate 
în toate domeni |e economiei

Introducerea planii cată a tehni

Telegrama Prezidiului Marei Adunări
Naționale a R. P. R. trimisă Prezidiului 

Sovietului Suprem al U. R. S. S.
(Urinare din 

((-re.i gloriosului Partid al 
rtiri luminoase |>e drumul 
toate popoarele hunii.

Excelenței Sale (jeneralissimului /. V. Stalin
Președintele Consiliului de Miniștri al URSS.

MOSCOVA-KREML1H
Vă rog, sănii permiteți ca in numele Guvernului Re 

publicii Populare Române și al meu pcrsuinl s i iran 
sinit Guveniiilui Uniunii Sov ietict și Dvs. jx-rsoual celu 
mai calde felii ilari cu ocazia celei de a 31 -a aniversari a 
Xțt'rei Revoluții Socialist, (lin Oc tombrie

Poporul român ieste fe ricit și mândru , .1 U oi.il ă 
cu, celelalte forțe dcmocra tic» ale lumii, Iuțită ul t, 
gtil ridi< at de Uniunea Sovietica pentru ptice.i popo.i 
lor pentru progres și democra ție, impotrisa mți 1 1 -îmi 
lui. ' I

Exprimând .recunoștință, admirația și dragostea pupo 
rului .român,urez jxrpoarelo. sovietice și Dvs. p( ison d 
un deplin succesnn oj.cra de întărire a Uniunii Sovietici 
și în lupta pentru pace.

Dr. Petru •roza,
Președintele Ccnsiliului 
de Miniștri a R. P. R.

Excelenței Sale V. M. MOLOTOV 
Vice-președintele Consiliului de Miniștri 

și ministrul Afacerilor Externe al U. R. S. S.
MOSCOVA-KREMLIN

Va rog, ta [trimiți cele mai calde felicitări cu prile
jul Celei de a 31-a aniversări a Marei Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Poporul român fecunosc ător pentru sprijinul și prie
tenia cei arată Uniunea Sovietica, urmărește cu drago 
stc și admirație realizările uriașei țări a socialismului sub 
conducerea gloriosului partid Bolșevic și a Marelui Sia 
lin și sprijină cu toată hotă rîrea politica sa de pace im 
potriva imperialismului ațâțător la războaie, pentru inde
pendența popoarelor, pentru democrație, pe diurnul mă
reț deschis ele Octombrie.

ANA PAUKER
Ministru de Externe al R. P. R.

cii înaintate în toate domeniile eco
nomiei naționale, constilue o pâr
ghie puternică pentru sporirea maj 
departe a forței statului sovietic.

Ca urmare a scăderii prețuripțr 
de stat de deta'iu pentru mărfurile 
alimentare și industria.e și a scăderii 
de prețuri ce a urmat odată cu a- 
ceasta în comerțul cooperatist și pe 
piața colhoznică, puterea de cum
părare a rublei a crescut de doua 
oii. Ca o consec nță, precum și în 
legătură cu creșterea salari lor in 
bani, salarul real al muncilo.ilor și 
funcționar lor în comparație cu a- 
nul trecut a crescut mai inult de 
două ori.

După ce a sublin al amploarea șl 
adâncirea întrecerilor socia.iste care 
au cuprins întregul popor sovctky 
V M. Molotov s’a oprit asupriț 
succeselor pe frontul cultural ară
tând că în U.R.S.S. sunt 730.000, 
studenți în școlile superioare ți în 
afară de aceștia 270.000 studenți caut 
învață p in corespondență și (Ksle 
34 mifoane e evi în școile elemen
tare, medi și tehnicumu i. ,,Să pof
tească un stat capitalist să se ia 
la întrecere cu Uniunea Sov etică îu 
domeniu! r di ă ii cu.tur.1 țârii.” — 
a spus Mo'oiov.

Mai departe, V. M. Molotov a 
spus:

Țara noastră se află în faza u- 
nui nou avânl. Această o confirmă 
avântul în muncă și îmbunătăț rea 
traiului oamenilor sovie i i sjnpli, 

pag. La)
lui I.enin și St.din sunt l.i 
] a< 11 și progresului pentru

Dr. C. I. Parhon, 
Președintele Prezidiului Marei 

Adunări Naționale al R. P. R.

realizările oamenilor științei ț» ai 
artei și succesele construcției socia
liste, pe care Ic vedem zi de zi, 
la care participa fie.are după pute
rile lui și de care avem tot dreptul 
să ne mândiim. Ieri încă, dușmanii 
noștri' încercau să transforme mar), 
teritorii ale țătii noastre în ,,zona 
pustie”, d strugând și ruinând to
tul îp calea lor. încă nu am vindecat 
multe răni ale râzbo ului, încă nu 
ani refăcut o serie întreaga de o 
rașe, nu am construit încă a .ele clă
diri și locubițe care ne trebuesc 
pentru a trenina cu consec nțele in
vaziei barbarilor fasciști. Dar noi 
ducem această muncă cu succes ți 
pășim lot mai repede și mai sigtrr 
înainte, lăsând în urma noastră inul.ț* 
realizări dinainte de război.

IntFun mare avânt se află tara 
noastră în care famit a popoarelor 
sovietice este sudată prin prieier.ie și 
munca comună în folosul Patriei, 
dând un exemplu nemaivăzut în is
torie, dc colaborare și relaț i fră
țești între popoarele multinaționalei 
Uniuni Sovieti.e. Pe noi ne unește, 
ne însuflețeșle la luptă și ne con
duce Partidul l'.o'țev c, mare e condu
cător al poporului sov etic, tovară
șul Sta.in.

Partea doua a discursului 
va apare în ziarul noAriji 
de mâine. ,
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Marea demonstrație din Piața Roșie cu prilejul celei de a 31-a aniversări a
Marei Revoluții Socialiste

POPORUL SOVIETIC 
merge cu încredere înainte către marele 

său țel, comunismul
Discursul rostit de Mareșalul Uniunii Sovietice TnnoȘEnko 

7 Noembrie 1948 în Piața Roșieîn ziua de
MOSCOVA, 8 (Rador), — Tass 

Iransmite d seu su| rostit de Mare 
șalul I niun i Sovieli e Timo enko. 
In ziua de 7 Noembrie a. c. în 
Piața Roșe:

Tovarăși, soldați i marinari, ser 
genți ș subofițerii!

Tovarăși ofițeri, generai și ami
rali 1

Oslasi dcmobpzați din rândurile 
forțelor armate I

Oameni ai muncii din Uniunea 
Sovietică!

In numele și d n însărcinarea gu
vernului Un unii Sovietice și a Co 
miletului Central al Partidului Co
munist (bolșevic) al Uniunii Sovic 
iice vă fel cit cu prilejul celei de a 
31 a aniversări a Mărci Revoluții 
Social ste din Octombrie .

Poporul sovietic nitâlnipi 
na sărbătoarea ani viersuri | 
Marelui Octombrie prin noui 
mari victorii în lupta pentru 
refacerea și desvoltarea e<o 
nomiei naționale jjentru ri 
carea mai departe a culturii 
și pentru îndețplinirea înain 
te de termen a planului un 
cinai staliuist de după război 

Muncitorii și muncitoarele, 
inginerii și technici'enij, 
obținut prin 
precupețită 
lukii producției ințddstri tlta 
de dinainte de război ■

Agrii ultorii au cules o re
coltă îmbelșugată și ințde,1 
plinesc <u succes și depă
șesc programul guvernului 
pentru livrările de grâne In 
tebeclual.taica sovi».-<ic*i e 
îmbogățit țara noastră cu 
noui realizări în domeniul 
științei și tehnicei.

in victoriile în muncă ae mim-

au. 
munca lor ne 

depățșirea nive- 
'h

cilorițor, țăranilor și inte'ectualilor în 
cadiul înlreccti sociai le a întregu
lui popor pentru îndep nirea planu
lui i ncinat in (Xilru ani, in lupta 
pentru întărirea forțelor s ațiițui nos
tru, se oglindește înaltul sentimen) 
paliiolic al oamenilor sovic i i, a 
dâncul lor devotament fața de gu 
vernul lor și față de partidul lui 
I etiin și Stalin. Preocupata de mun
ca creatoare pașnică Un'unea Șovin- 
lică duce in lumea întreagă, p 'ii'ru 
colaborarea copoarc or (te baza ega
lității în drepturi și a respectului 
reciproc. Ea respectă cu strictețe și 
apară (ratatele și acordurile pe k arc 
Ic a încheiat cil celelalte țări. Po
litica de pace a Uniunii Sovietice 
întâmpina împotrivirea ațâțătorilor 
anglo americani la un nou răsboiu

\șa cum a spus tov. Stalin, 
actuala politică a ondv.< ă 
lorilor Statelor l Mile al ■ \-
mericei și Angliei este o po 
lilica de agresiune, o politică 
de deslănțnirea a unui nou 
război. Dar politica ațâță o 

rilor la un nou răsb i rs e sortită 
eșecului deoarece forțele so 
c'ale iubitoare de pace cresc 
necontenit și nu vor îngădui 
deslanțuirea unui nou război

.'iac araț.i pr.clt ni și par 
i zani ai păcii se conving d n 
ce in ce mai mu1! despre iu' 
> r s t'ite,. urci 1 ptc acliv/- i a 
potriva ațâțatorilqr la iă{; 
boi și \ăd in Tniunea Sovic 
i ca un reazim sigur al păcii 
și securității al libertății și în 
dependenței

Tovarăși!
Poporul soiielic se mândrește 

mod legitim cu viclo.it.e sale 
frontul construirii socialismului, 
cesle victorii însuf,ețesc pe oameni# 
sovietici la noui victorii în muncă

nați’ynP.oi

din Octombrie

Piața Roșie
Pentrll « îndeplini cil succes 

cine'e mur și lO'npexe ca e le 
îii față, oamenii sovic Li trebiic s i 
desvotte neîncetat producția indus 
trială, sa i dice proditcli i alea mun
cii „trebuc sa lupte fard încetare |en- 
tru desvoltarea economic ,sâ desvolte 
agricultura noastra 
inie știința și tehui a

Toate aiestea 
priite pal pentru înflorirea 
parte a patriei 
pentru creșterea

sar- 
-lau

, să îinp.nga ina- 
sovielica.

constiiue isvoiul 
mai de 

noastre soci aii 
bunei stări tnale

,șie „regina câmpurilor de lupta", 
invmilia iiilanlere m ă, iu funde 
cu .școala de iiilanter e „Steagul 
Roșu" din Mo..ova, care j fost în- 
lemeiala fa IU de zdv după Revo
luția du Octombrie. Au urmat a 
poi trlipe’e de eava'm e și infanteria 
inoloi i/ata. <

Parada avi.iț ei, rare a început în 
acelaș linip oi cea a forțelor te
ii.sire, a (iezit el adm rație ge
nerală, Armata aeriana avea in frunte 
avionul greu cu umile ino oare p lo
ial de maiorul general al forțelor 
aeriene lăjuga.v ți Va i i Slalin.

Avioane de vânătoare, avioane 
atac, liombaidîcie și ar ioane 
reacții de cele ma noui tipuri 
zburat cu o viteza amețiloaie 
deasupra Pieței Roșii.

Delilaica .urnelor de lupla teres
tre a avut un a.|X'ct inipri . onanL 
1 umili de câmp de calibru mare și. 
faimoasele „Ral u-a" au defițat iu 
coloane nesfârșite

Parada care a durat 75 minute a 
ilenioii-lral marca piliere a armatei

de
ci*
au

I 
îl) 
IX’ 
A-

-----
riale și a culturii paincni or muncii 

f oi țele loa-ilre al inai • -dac. 
de vc-ghe |- utili iparaie i 
intim ii | așniee ciealoar ■ a 
popoarelor ț Mumii Fo.ieii 

ce.
Indepliniiidu și cu sucies 

sare .i.i.C), armata sovietica 
bile a , gata de 1 piti.

Soldam sovieiK’i iieizt'c 
și ’mdi pline i -c.i -r- teiul 
1 t ir l.iiă greșeala, 
.. du ș 
de i-.j'i.i și |)>,iti(ă. 
prortiiid șiimț i mi i ,na 
O sl i șl i||Stl- lli<lu ; 1 cu <l< 11,1, I 

late noua tei linii ă.
Tovarăși!
Poporul -ovivl c merge cu încre

dere înainte către mare e său țel — 
comunismul Pe acesl drum el este 
condus de înțiT piui Pa li I al I: <b> 
șevic |or, de conducătorul și învăță
torul nostru marele Stalin.

Trăiască puternica noastră Patrie 
și ero cui nostru (>opor sovieli:!

Trăiască vitezele noastre forțe 
armate!!

Trăiască guvernul sov etic!
Trăiască Part dul Comunist (bolșe- 

vie al Un unii Sovietice!
Glorie înțe'.eplului conducător, in

spiratorul și organizatorul victoriilotp 
noastre — mare'e STALIN'

Ura!

U'r

«. 3 
r.ii 

l.ii ă greșeala, pr-iti . »•
u<i i < t it instrucția 

. diin 1 
t di

creiate de Stal II. A fost o ii*’ ion»- 
tratii- conv ngaloaic a iurtei <>■ n<- 
îuviiis a foițelor anuale sov etice, 
are apar i munca pa ni a a p .poa

relor soviet ce aparaloare a intere
selor dț lai ale 11 H.S.S.

I lupa (eiminaiea parazit mîi .-e, 
in Piața Roșe au navalii ■ ..Ioanele 
oamenilor muncii.

Ilea.upia capelelor lor liuturau 
.iile de sha/uii ioșîi, pariul, ale 
Im I cil li si Sta i i, a’c condm al -rilor 
Pailidulu, Co.uUni-t și (mvei nuȘii 
sovietic

iu oi
sil oameni
Kațil
venți
al ști lițci
sli nțc a
a. loii , ser i oii și a 
lanți tuiiver i a i 
ai altor instituie de e.lmalic dm Ca 
pitala Sov etica

A lo»l un nesfârșit val de oameni 
vi lor o i, nn val de sleavu.i ,-il.

r-i.-jtia di Irc.uui I.enin au [ A- 
dc șiiinia care au «nbo- •

■ 11 lio: i t. i C j:Î Lll- 

dc vOjii'iiii slaiil ninjor-
■»o\ ir 1 r, ui adr.iiii» de 

U.R.S.S. Ali iii mal apoi» 
i i iii,, »c;rc/cn- 
difi Mosco.a *1

știiiHa 
șl

Recepția oferită deV.M.Molotov 
în onoarea corpului diplomatic

M< )S('< >VA, 8 (Rador). La 
7 Noembrie 1 u oca/i 1 < idei 
de a ți a aiiix crsiiri a Maici 
Rcvohiț.i So< ialitle din < )■- 
toiubrie. mini .Irul de alai cri *

Uriașa manifestație din Capitala 
pentru sărbătorirea

Urmare din pag. lll-a

lui 7 Noembrie

I

T

MOSCOVA, 8 (Rador) — Tass 
transmite:

Duminecă d mineața a avut loc în 
Pi ața Roș e, tradiționala paradă a 
trupelor din gării zoana Moscova, în 
cinstea ce!e de a 31 a aniversări a 
Maici Revolut i Socia.iste din Oc
tombrie.

Piața Roș ee avea un aspect de 
săib.itoarc, clâdir/e d n fața Kremli
nului erau decoraie cu steaguri și 
cu porlrctu a lui Leiiin ș Stalin, 
întemeietor i S aiuRj Sov.cțic.

(’omilidtil Nuțiiinil pentru 
Sărbătorirea prietiiiici Ro 
mano Sovietice, au luat pirtc 

membru Prezidiului ,\ț.' 
rci Adunări Naționale, mem 
Iii ii (biv l inului, mcmlH ii <M 
miletului Central al Partidu 
Im Muniitorc-a’ Român, ele 
nil in Irunle <u 1- I'. S- S. 
Inslinian Patriarhul R. P 
R., reprezentanții 7i ., Mri 
corpului diplomații . in Iruiili’ 
cu S. 1. Ivav l irad/e, amba-a 
dorul l'RSS și reprezentau 
ții \ ieții politii e. economv e 
și culturale ele. Din parm.i 
armatei sovietice a lu.it part' 
un grup de ofițeri.

Au mai participat deaseme 
nea delegațiile străine sosite 
in țara < u prilejul celuiideâal 
II lea Congres (ietieral AR 
LI S, ainsamblul artistic <o 
\ ictic georgian care se alia 
in țara, membrii \țarei \- 
dunari Naționali, precum și 
numeroși ziariști străini și io 
mâni. Manifestația a fost de 
schisă prin intonarea Imnu
lui Sovietic, Imnului R. I'. 
■R. și al Internaționalei. Au 
luat apoi cuvântul 1 )r. Petr i 
( ■roza președ ntele consiliului 
de miniștri și tov. ’Gh. (iheor 
gliic.-Dej, secretar general al 
P. M. R., prim vice-președin 
te al consiliului de miniștii. 
După cuvântarea tov. l >li 
Cdieorghiu Dej a urm.it deri 

1 laica. I’riașa manifestație s'a.
încheiat la orele i prin inl‘> 
narea internaționalei, i n sCa 
ra au avut loc in piețele pu
blice tinde s'au desfășu. at dti- 
1 a amiază manifestații arti
stice, proecțitrni cinema togi» 
fice, și superbe jocuri de ar
tificii.

stive și cu portretele mari 
lor invalăton Mar.x, F.ngels, 
Lemn și Slalin, și < hipurile 
conducătorilor Partidului 
\[ui.< itori-sc Român precum 
și steaguri și mâini țpanouri.

Ajunse la locul defilării, 
pe mai multe artele deodată, 
coloanele de manifestanti se 
contopeau de astadată într o 
massa uriașă i disciplinata 
care defila în fața tribunei 
de unde membrii Prezidii' 
lui Maici Adunări \ iționa 
le, Guvernului, corpului di 
] lomatic și reij.reze,lt;iniii 
vieții noastre politice și cui 
turale, primeau salutul masse 

lor țiopulare. in clipa în 
(are coloanele treceau prin 
fața tribunelor, entuziasmul 
nu mai cunoștea margini, din 
piepturile zecilor de mii de 
man.festanți răsunând orna 
gial numele țarii prietene l . 
RSS și al Marelui Stalin.

Din piața Victoriei, coRgi 
nele în aceiași perfectă ordi 
ne își continuau drumul până 
in fața Ambasadei Sovietice, 
de pe terasa eiireia persona 
Iul ambasadei primea orna 
giile pițporului român cu pri
lejul celei de a m a aniver
sări a Matei Revoluții Sociali 
ste din Octombrie.

Sărbătorirea zilei de ii i i 
s'a continuat după amiază in 

, piețele publice ale Bucure- 
știului, din centru și din car 

I ticre, unde au fost organiza 
te manifestații artistice de ca 
tre ansamblurile de Stat și 
cele sindicale în cinstea zi
lei de 7 Noembrie.

■La. marea manifestație orga 
nizată în piața Victoriei, de

Demonstr&ția din Piața Roșie
lui ș Guvernului, salutați efu ova- 
țiun s’au urcat pe Ir buna Mausoleu
lui lui Lenin.

La ora 10 Mareșalul Timo.enko a 
apărut 1 a porțile Kreml nului. După 
ce a primit raportul comandantuliK 
parazp mareșalul Timoțenko a tre
cut în revistă trupele al nrale în 
Piața Roșie și străzi.e alăturate, fe
lie tându-le cu prilejul celei de a 31-a< 
aniversări a Marei Revoluții Socia
liste du Octombrie.

Apoi a trecut în (r.buna Mausoleu^ 
lui și a ținut o cuvântare, felicitând 
poporul sovietic și forțele sa’e ar
mate. '

Cuvintele sa’e de încheeie au fost 
acoperite cu putem ce urale, salve 

i de tun si imnul Uniunii Sovietice 
I executat de o marc . orchestră.

După aceea a început paiada.
Conform Iradiței, prin ii au de 

filat în fața Mausoleului elevii aca
demie. „Frunze" care s’au distins 
în luple’c pentru libertatea și inde
pendența patriei. Ei au fost ur- 

j mâți de elevii academiei de artilerie 
! ..Dzerjinski" și ai academiei de 

tancuri și trupe mecanice „Stalin"., 
Spectatori au salutat cu ențuziasml 

coloana academie de elevi de avia
ție în care se aflau 200 de eroi ai' 
Uniuati Sovietice.

După aceea au urmat acaden ia 
litică și po itechnicile.

Defilarea vitejilor ofițeri ai 
matei sov elice a fost încheiată 
ua regiment mixt de tuariaă.

i>upa aceea a iirlraț ia P ața

Pe tribunele de granit de sub 
zidul Kreinț nului, s’au adunat nrii 
de oaspeți, deputati ai poporului 
din Sov etul Suprem al U.R.Ș.Ș., m:- 
11i-.tr i de’egați ai Repubjici'or Unio
nale, stahanoviști, oamen i muncii 
din șl ință, artă și ți.eratură, croi ai 
Uniun i Sovieli e și eroi ai muncii 
socialiste.

Membrii corpului diplomație se a- 
fțau inlr’o tribună spec ala.

Cu câteva minute îna ne de înce
perea pară.j conducători Pariidil-

ȘTIRI SCURTE
AT11 NA, 8 Rador . T'rt 

banalul Militar din Pireu t 
pronunțat Vineri sentința, în 
procesai i onducator lor 
dicatulm marinarilor din ma 
r na comercială greacă

"bl

•mi 
dual dizolvat de monarl o 
fasciști.

Secretarul Sindicatului și 
una notă persoane au fost 
condamnate la moarte, nouă 
persoane la muncă silui, ă 
pe viață iar i t la închisoa
re dela 3 20 de ani.

Apărarea a cerut amâna
rea executării sentinței pen 
tru ca cei condamnați să poa 
tă lace apel. Tribunalul a 
resp ns această

NANK1NG,
France Press
trupele Kitom nlangului 
■evacuat localitatea 
Sitim.
stui

cerere.

8 (Rador). 
transm te ca 

au 
Take 

Prin eliberarea ace 
oraș forțele armatei 

populare și-au deschis drum 
spre sudul piovinciei Shan 
tung, ele am< nințând direct 
orașul Ilsu Cltow.

i

po-
f

ar
de.

Ro-

Tip. „P r earsand^' —


