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D» câteva liuu ta 

finii» s'a \ orbit mult despre 
preluarea luciului adun a 
r*oducției  realizate drapa, 
hei are s< liimb- S'a \ orbit de 
■>țwe avantagiile acestui |>ro 
cedc», a fost < onientat in 
iei și i lup, insa in privința 
aplicării Im -a fă ut prea 
ptlțM

la ce i onsta preluarea pro 
dui-ției la fiecare schimb?

in fiecare abataj din mine
le <le . irbuni. Iu re iză < ite 
o grupa. Această grupa 1 
c împărțita in trei e< hi|țx-s ca 
r-e lucrează Î11 schimb de 8 
ore. Șei ui de grupa da 
d.rective întregei grupe, 
însă efecl v lucrează cu una 
dwi cele trei echipe, celelal 
te două fătul conduse de că 
tre șefii de echipă, ajută1 ori 
ai șefului de grupa

Până în prezent, 1 u 
cepția câtorva grupe din Pe- 
tnla cele trei echipe 
aceleiași grupe, produc in co 
mun. Adică, producția reali 
zată de cele trei echipe se 
calculează global, in fiecare 
dimineață. Apoi se împarte 
egal pe echipe, după care se 
calculează salariul fiecăruia.

Acest s stem, are dezavan
tajul că cli.ar dacă o echipa 
din aceaș grupă produce mai 
puțin decât < ealaltă, produc
ția se împarte egal, dezavan 
tajântl ech’pete care muri- 
cesc mai mult.

Preluarea producț ei după 
fiecare schimb, censtâ în fap 
tul următor: după sfârșitul 
schimbului fiecărei (tchipeț' 
maestrul in ner împreună cu 
șeful de ec hipă sau xle grujpâ, 
calculează producția reali - 
zată de fiecare echiț â în par 
te, după care se calculează 
salariul grupei respective-

La mina l’etrila, mai multe 
grupe, printre care acelea ale 
tov. Pop Ludovic, și Vasile 
losif, încă de mai ,mult timp, 
procedează la preluarea lu

I

Lagârui internațional al pastizanitor păcii și 
democrației, în avantgarda căruia sta Uniunea 
Sovietica se întărește tot mai mult, trensfor- 

mându-se într’o mare și indestructibilă forța
Partea doua a raportului ținui de V. xM, Molotov Ia 
ședința solemnă a Sovietului din Moscova, cu prilejul 
celei de a 31-a aniversări a xMarei Revoluții Socialiste

Ila ia si Jațon a —- ca e au creat 
așa numitul b!oc ant corninlern. Ele 
au deslănțiit ch ar al doiiea răzbi.j 
mondial taie s’a lenn nat prin.r’uu 
eșec iu;inos pentiu toți fasciș ii.

Cu mult .imp inan.e de al doi
lea război mond al Uniunea Sovie- 
Ucă chema toa e țările neagresne să 
se unească în vederea contra acțfun ii 
împolria agreiuiil .ascis e și con
damna întotdeauna iranzaiție unor 
mari puteri cu țari e fascis.e agre
sive pe contul altor popoare jul-i- 
toare de pace, ce fe ul rus noai ei îna 
țelegeri dela Alunchcn pe conții Ce
hoslovacei.

Pericolul americani.or ce au apărut 
asupra Europe . și nu numai asupra 
Europe-, din partea Germanici fas
ciste și a Japoniei agieiee cu pla- 
n.ur |e lor nebuncșli de domina.ie

Am pub.icat în numărul de e:i al ziarului nostru, prima parte a 
raportului ținut de V. M. Molotov în ședința so.emnă a Sovietului din 
Moscoia cu pii ejul celei de a 31-a aniversări a Marei Revoluții Socia
liste d n Octombrie.

Partea doua a raportului se oc upă cu ana.i a situației neinațonale.

Trecând |a an: liza tuaț ei inter
naționale, V. M. Molotov a suLl- 
niat participarea activă a Ițniuiitii 
Sov etice la ilaboraiea unei serii <1 
acorduri inlernaționa.e ca acordul 
car? stă la baza Chartei O.N.U., a- 
corduti e dea Yaita și Potsdam, e c, 
menite să a.ă imposibila naște, ea 
unii nou agie iu:i ca ă i.u pentru 
totdeauna, atunci măcar pentru o 
lungă perioada de t'mp.

De alun.i Un unea Sovie.ici in- 
st ă ni Lon ec.ența ia obligațiunie 
asumate p in a e,.e acorduri să f.e 
re^.n.la.e cu s in,en e și <â .ie ind . 
pâinile în fapt de țoale state e.
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(Edrttatul Judoțonei P. M. R.) 
TELEFON PRIN <ol

_ _____ Jț____________

ABONAM!. N T H
INDIVIDUALE LUN/.- LEi I

( olect‘<« (p«niru mun itori, țirani 
L'JNAR LEI SU

Tai« >oți. piAtttâ In (.ucitora* onf ap. L ir. 8mi. F'i l. w <ii Mi2 1T

< rulm după fie, are schimb, 
hi felul acesta s'a putut < <hr 

■ tata i.t iaitre i si 24 ( »c 
tombrie. e< hip.i care lin rea 
/.l i iei 
ilovii ,
<le norma <le 100 la sută, iar 
<‘chi]x*lc tov. Dle;u și Văi 
deiui, tot din grupa tov l’o| 
I udovic, au depășiri de nor 
me jx? acea perioada <le
47 la sută In grupa tov. Va 
sili- losif, ei hip r di't schim 
bul 1 ari- <> flepașire me
die de norma de 29 la sută, 
schimbul II de 20 la suta, 
iar schimbul III de 26 ]a 
sută.

După exemplul de mai sus 
putem vedea că nu fiecare 
echipă muncește la fel. I n< 
le produc mai mult iar altele 
mai puțin. Daca producția 
respectiv câștigul s’ar impar 
te în mod egal pentru toate 
trei echipele n ar fi o nedrcp 
late?

Dar da<ă aruncăm o privi 
re asupra producției realizate 
de grupei ■ ce preiau produc 
ția după fiecare schimb si 

1. Branea
(Continuare In pag. 11-a)

întreaga populație a regiunilor miniere 
a participat la întrunirile in care 

Minerii din județul Hunedoara 
au sărbătorit cu însuflețire ziua de 7 Noembrie I

încă dela începutul Săptămânii Prietenii Romăno-Souie- 
tice, orașul Petroșeni îmbrăcase haină de sărbătoare. Instituți
ile, clădirile erau frumos impodobite cu steațmri roșit și tri
colore iar portretele marilor dascăli ai proletariatului din în
treaga lume — Marx, Engels, Lcniri și St-lin — precum și 
a conducătorilor clasei muncitoare din fara noastră, străjuiau 
străzile și piaja orașului.

Dar în z ua de 7 Xcem- 
brie, p.irca era m ii măreț, 
mai înălțător. Pe toate stra 
zile coloane nesfârșite de 
muncitori, funcționari, femei 
școlari, brigadieri, militiui, 
purtând portretele lui Marx.

V. M. Moolov s’a oprit apoi a- 
supia luptei du ă de Un unea Sovie
tică iu cadrul O.N.U. pentru reduce
rea generală a înarmărilor și in. 
terjeerea arme: atomice, lup ă ca.e 
arată că Uniunea Sov etică să în 
fruntea tu.u or popoa e or iub tone 
de pace, în fruntea oameni or îna
intat din țoală lumea.

Până a ai cip |,a răiboi n.ond a] 
— a spus V. Al. Atololov mai de
parte — lumea ca| i-.al's ă se despăr
țea în țăii cu democrat e burgheză 
i țar fascite. Atun i rolul iisy- 

gato.i.or la agre, une îl ju au țari.e 
fasci te ș mt,i.aris.e — Germana

„.Btiorecx iW”'ERStr2,M0VA

Inspirandii iie din mareata pilda a tarii 
unde a biruit Revoluția Socialistă, — să repurtăm noui succese 

pe drumul construirii socialismului în țara noastră11 
a spus tov. Oh. Gheorpliiu-Def, Secretar General al P. M. P. >/ 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri la uriașa manifestație 

dm Canitala pentru sărbătorirea lui 7 Noembriedin Cnpitala pentru sărbătorirea lui
Cu ocazia uriașei manifestații din Capitala pentru sărbăto

rirea celei de a , 31-a .. ---- . c-_ _

din Octombrie, tov. Gh. 
și prim-vice pre edinle 
torul discurs :

•
Tovarăși!
Acum îl ani. la 7 S

luriuiilu cu ra atu;ui 
leali lun.’î doborîrtja 
șicr jur, bancheri or J

univer^ării a Murei Revoluții So.-ialiste 
( heorglltu-Dej, Secretar General al P.MR.

al Consiliului de Miniștr a rostit urma-

ii 
dl >nt

W

r

* .

i.iigci', l.ei.m și :>l din. pre 
cum .și lozinci ce exprimau 
s ncera prietenie și admira 
ție fața de gloriosul ț.oi, o 
sovietic, curgeau ..spre pia
ța orașului, unde a avut loc

(Continuare iu pag. III a)
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Gb. Gh°orghiu-OFj
ni o1 p-c a șu.-Hca parle a globului 
pai. Hilv'.. . in e; u:ul unri <tc jioui 
în istor a o.nennii. era rv.u.uțior 
p;o clare. ura so Jal snitip.ii și conul- 
nisinuțu .

La a 31-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste 

Uniunea Sovietică apare și mai mult 
în fa|a lumii întregi ca forță condu

cătoare a lagărului democrației, 
păcii și libertății

Discursul d-lui Dr. Petru Groza, președintele Consiliu
lui de Miniștri la a 3l-a aniversare a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

Buc rești 8 <Rador). La 
entuziasta tna ifestație care a 
avut loc Duminecă în Piața 
Victoriei din Capitaă, d. Dr. 
Petru Groza,președinule Con
siliului de Miniștri a rostit 
următoarea cuvântare:

>Aniversarea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
este o sărbătoare nu numai 
a popoarelor Uniunii Sovie
tice ci și a întregei omeniri 
progresiște. Importanța Revo
luției din Octombrie se ex
primă cu deosebită claritate 
și stră’ucire acum când Uni
unea Sovietică apare și mai 
mult în fața lumii întregi în 
rolul de forță conducă.oare 
a lagărului democrației, păcii 
și libertății. Sărbătorim azi a

Iii Ldul prunului id/boi in. dlai 
pio\Oc3l du îmi cr □ 1 sinul hupareț. 
prujelanalul rus >ub conducea Par- 
Utili.tu <.*uinuiii*i  (bulșc\i<j 
dep iul m <iH e aia 
pu j du I r:iiu ■. a n^ura 
.» iu> d,ii ru Doiu de a d 
11'n.ul și didjiinați.t i»ui*.  ■ I 
Iul ți -luL'a rvd ii» oj a .j 

li-n.ului șlraiii.
Maica Rt .uiriu > . 

l Ic lom hi ic a ^.ubi 
miiiLi ra/ho u „ion i a , 
\iuli t Mtu.uidu c chiar 
/i 1 a'c c\ viuti.u: .-.jjc 
ttipki | ufilru pa; .

Mi .a L'cto.uiic .*»<>  
< • L •■ub î> a m^udu t L 
■•<n*CV'Ti  de_f“~
f« ! ju? cp a tc/ti gen al 

tun id impe. m î- liU. 
inuî în dc oui, un- 
intiiiband.

La a îndemnai o 
în . iaț; ; .0 e ar a.u ui 
t.mil'J 1 ■ a uj ru . I >i in. 
lupi a [.uii.ru <*  i: a c ; 
p'.itcZi '■•ui.i.ii.i de "iib 
nit- ,t ap rla.iL ui.

Ea .i hv/i; rî'iotd 
prins fia. ai a dv I b r- t 
îi soc a'a a j , k
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31 «a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie. 31 ani este un termen 
istoric mic dar în acești ani 
Țara Sovietelor s'a transfor
mat de nerecunoscut. Dintr'o 
țară economicește slabă și 
înapoiată, ea s'a transformat 
într'o țară eu o uriașă forță 
industrială, cu agricultura cea 
mai mfloritaare, cu cea mai

Sovietice 
a Marii 

din Oc- 
o politică de 
i pentru pace 

. Re-

mai îtifloritaarr, cu 
înaintată cultură.

Po'itica Uniunii 
dusă din prima zi 
Revoluții Socialiste 
tombrie este < 
lup.ă hotărâtă f 
democratică și trainică, 
publica Populară Română face 
parte din nwmărul de țări 

(Continuare ia pag. Ilf-a)
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Cuvântarea tov. Gh. Gheorghiu-Dej Inaugurarea Magazinului de Stat
(Urmare din pag. La) 

m <emeooni iui|X>tiiva iinpoiUili 
lui asupr tor.

Spiijnil de puici ea mlui i uri.or 
ri țâiaiiijor, de Armata Roșie fuU- 
litl ca.ita în focul lupei împo
triva bande or contrareioluț onarc did 
inkr.orul tarii, având simpatia și ad- 
miiaț a pro.elariatumi elin întreaga 
lume, tâniuul Stat Sovietic cons
truit și condus de Lemn și Sia.in, s’iX 
dovedii o forță dc neînv nsb o stâncă! 
de cate sFau sfărâmat b o ada e o 
norni.ă și intervenția mi.ilara a 14 
stair capiiabste.

Pe ruinele fostului imperiu țarist 
popoarele descătușate de Re.olufi? 
Soiialslâ din Octombrie sub condu
cerea Pa.ti iu.ui Comunist (bo!șe\icti 
aJ lui Len n și Slajn s'a rid cat t-r 
princpiui cgaității în drepturi a 
tuturor popoare.or , mărețul edif ciu 
al Uniun i frățești a Rrpub.i .lor Soj 
vit i re Suci a is.e.

Au urmai ai;l de leiaccrc eco
nomica ș a comdiucțki soJaiite. 
ani transformării Uniu ii So\i ticp. 
dinl?o țaiă înapo atâ intr'o >ara 
Industria ă înaintam, dintr’o țjiă de 
niLă go-podar e lai uiieiscâ initi.i 
dna ă înlr’o țară de mare agriculturi 
oo.ccli.a mc an za.ă ducând la 1 obi
da, ea exp oa ării omuaii de către om;

iinpe.ia, știi urmaieau cu mă pu
terea crescândă a țăii socia i .multă, 
ti au li.ân l fascismul german spie 
al năpus.i asupra Uniun;; Sovie
tice

Azi când imperiu i ții americani și 
enge.i urmaț de slugile lur 1 an- 
cezc, be gie.ie, ele. se îndet.n ce f 
din nou <a acum îi) an cutiea ai'.uic 
da.ă a afâ|ăii unui nou război, 
este Line să li se am.nteasiă de 
Munchen. La Mur.c en i i per a.iștiî 
enge.i ți Lâncezi s’au în.ovțrăjit 
pe față cu asa ia i și căi ii fas.i.t/ 
ce e.au la pute.e în Germania lui 
Hi.Ier ș Haiia lui Mussoini.

Iinpeiiaj știi sperau să rezolve- 
conlia i. rr le clime ei pe soco caia. 
Uniunii So.i.ti e. So.oie ile aces ea 
erau sorii e ce u mai ru i.ios e,ec.

[lupă ce a î.igliiț t Austria, Ceho- 
•lova.ia, ce i.au fost aruncate de 
căt.e i inper a.isn ul anglo rancez bes 
tia fascsiă, s’a năpus.it chiar a.upra 
ce or ce au crescut o și au lirăn t_o. 
Abia după ce trupe.e h tleris.e cotro
pise.ă Fianța trăda.ă de guvernanții 
ei ab a după ce puseseră Anglia în 
fața unei situat.i cri.ice din punct 
de vede.e mi tar Hitler » îndrăznit 
să a.a.e iniye.ește măreața uniune 
a Sovietelor.

Imperialiștii anglo americani au lj. 
sat ca tot greul lăzboiului să ape-e 
pe Uniunea Sov etică în speranța ci 
ea va ieș din războiul a.esta cu pu
teri sie te.

Cu toate pierderile gre e și jert
fele aduse în ma.e e răzbciu de A- 
pa.are a Pal.ie tiupe.e so/iei.e a 
lungind hoa de.e Iiiler sie de pe te
rilor ul țâr i au trecut de gra. Lc.tt 
Uniuni So.i.tice au Î..Î pt drapelul 
armate'or e.ibera.oare la Varșovia, 
București, Sof a, Belgrad, P aga. 
Budapesta, au zdrobit fiara h.,.e- 
ristă în bârlogul ei înăltând s.eagul 
viriorei deasupra Reichstagu.ui ber-

Pubhcuțiune
Primăria orașului JDevat. în

chiriază ptiu licitație publj 
că locu nța fostă ocupata de 
Inspectoratul de Turism 
pe t.tnip de i ,an.ț

Caietul de sarcini jx>ate ti 
văzut în orele de serviciu în 
mera No. i ț

Licitația se va ține pe lân 
gă respectarea d spozițiuni - 
lor art. 88 - no din L.C-P.

Ofertele- închise și sepa
rat plicul cu garanția de 5 
la sută, se vor preda in șe 
dința comisiei de licitație Ia 
deschiderea ședinței-

In cea de nereușită a doua 
licitație va avea loc în ziua 
de 24 Noembrie a. c., orele 
17, fot melaș local- 

lîiicz. <> ii'.t-'el de hubeeie d ia/bo- 
hi'.u nu au viat ijțwridl știi uicj 
(11 cele mai v suri ale Im.

Azi Un iun a Sovie i a estr inaf 
pulcnii a de it orie md I o ța i-i e. 
conoiri a. pulerea ci de apaiarc, 
presli; 11 ci moral cs e mal a are dd 
oricând; popo.nl suvelic ștcr.e ur
mei- clisti uger lor provixac de ia»- 
boi

In Septembrie IO ÎS pi iducția în
duri ia ă a depășit |e cea dn IUIO 
cu 2(i ’.a sula A fo.t a ins ui valul 
d na nle de râzlxiu al | rodm t* ‘ > a 
gri.o'e In 101(1 induslria -ovin ; i 
producea de 12 ori ma mut decât 
vechia Ru ie l a ,fâr» tu planului 
line nai ci va produce de 13 ori 
mai mult de-.it p:od..cea îi ve bea 
Ru ie. la'â raportul do forțe și 
iala rezulta u! a 1 an de Ii pi , din
tre lumea cafi al s ul i și lu ea 
social smuhii 1 ani de piăbu.i i alo 
inieicări or i..l eprme de iii.i-ri.i- 
,id de a ic.niina c ne ia nât-fedui 
slal o ia; sl, 31 ani de xieto.il i 
torice ac regimului . ,iij ist.

Numai victor i o. Inimii Soci- 
li.e se datorează e.iberaie.1 de cub 
jugul capi alulu a p.rp< arelor din 
estul și sud-estu^ I u ope , țări unde 
a luai nașlere un n > i re i n, regi
mul de denocrai .- popi la ă.

Vi.tor a l niu i Sov.e.ice a dat 
naștere un i nema văzut avânt pl 
iuplei celor ce njun.esc pentru ue- 
mociaii-, pa e și socia is n împo- 
l.i a urne ia im.ului. împotriva ex- 
p.oa'ă i și a uprir i.

I'iumoaia pi dă a Un un i Sovi.-- 
ticc insul ețeș c și încurajea ă o e- 
iiiiea mun. loa.e doriri.ă si au
gure i.n ii lor luminos, a e, Lunâ- 
stare. llberia.e.

Omer.i ea mun . toare devine tot 
mai țconșt entă de jaseei c kr 
spuse de Marx și Cnge’.s (amm, 
100 ani: . peirea burgheziei și v c- 
toria |pro mar a uluî sunt deopotri
vă de inev lai i e”.

Tova ă i ș toeărașe,
Creș e ia iorți lcr lagăuii anti- 

imperaisl 'și de nocra ic a cărui for 
ța -condu ol a e este l niunea Sov e- 
1i ă fîntăreș e încrederea oamen lor 
muu i diu înlr a a luire î n reu
șita fup.e lor pen ru pace împotri
va (ațâțăto i or mperia i; j Ia un nou 
război.

Rănile războ ul i pro o a c'eij. 
peria; ști sunt î.ică deschise. Popoa
re e -lumi nu vor lăzboi. ă'ilioanelc 
de eameni de pre'utndeni sa u ă cu 
bucuri Iți cu ho ă îre de Irpiâ pr - 
puneri e făcute de dele ața sj\i - 
ti.ă la ON U. pen ru icducerea î.ia - 
mări.or și iniei i erea bombei ato
mice.

Tova1 ăi. i
Poporul (nostru muncilor dela o- 

rașe <i sale sa ută cu bucur e și 
entuziasm teărliător rei ce.ei de a 
31-a liniversar a Mari Reeo uții Sos 
cialiste din Octombrie, sărbătoa ea 
tuturor Icelor ce mure sc dii lurrea 
întreagă. El întâmpină Ma ea Re
voluție Socalistă din Octombrie cu 
un 1-ir de succese po’.iti e ți econo
mi e rea zale în de ur ul a e tui an 
ca i au creat cond ț i e pentru cocs 
truirea soc a.isrr.uh i la noi în ța ă

Faptul cel mai de seamă în de
cursul a e.tui an îi constitue alun
garea monarhie și proca-narea R.'- 
pubici Po,ou ase Române îiîă luiie 
de c asa muncitoare în frunte cif 
Partidul Munc toresc Ro;;â i forța 
conducătoare în \iița_ de stat ș in 
aianță cu țăr.n m a muiKitmre. In- 
lălu ând <je in tiv cea cârma ț rii 
partide c și gru, ă i e po.iic bi.r- 
ghezo-rr.oșiereșt am căști a‘ vi to- 
ria în a egerile pentru Mira d- 
nare Naționa ă și am dat țrrii Con - 
lisuț a. Atceassa e pe a do. a jmase vie/ 
torie a noastră.

In al treilea rând este uațor.ali- 
zarea princ pa elor mijloace de pro
ducție, bancare, de transport, c r.c- 
matograii.e, msli.uii pentru s n .- 
tatea poporu ui, ele devenind b n al 
celor ce muncesc, pâr hi pen ru 
transformarea țării ncas.re d'n r'o 
țară înapoia ă ag a ă înlr’o a ă in
dustria ă cu agr cu tură mecanizată

Prin reforma învățământăju f ii 
de munjtor, de țărani și de i ite- 
lectuai vor a.ea por bi i a ea să se 
bucure de roadee culturi, von com

bate lich.da anali Imi.miil ixe- 
gatind cadre ru indus rie, șxîiitru 
agricu tura noastră, pen ru armata, | 
noastră pentru c.Vvolar,a .Uliței,

In decursul ace tui an arma a uuai- 
tra a făcut un ț.erios pas ma nla 
pentru a decerni cu aderar.it o ai- 
niata a poporalii.

Guvernul nostru a fac ut sfoițaii 
pentru a î,' bunătăți cond (ic d- 
viața ac of terilor, uboie.Lr și 
ostași or noști . Vom da o atențiu 
și mai mare pentru ca scumpa noas. 
tra armata, scu.ul Uncrljț lor noas
tre națioria e, sa ș poală îndeplini 
cu cinate dator a fată do Rcpablica 
Popu aia RomâiiA

Po.il ca externa a fost și este 
o |Hi;it că de pace.

I rala ee de j.ra» en e. co'aboraro 
și a,.stil ța mu , a ă In Ilene î tio 
țări.e cu de ndc aț e po, ularu și în 
deo.ebi cu maica și pi (ei rin a Uniune 
uiciel că de i.on ercază .Dința |*j|  .>• 
rulu no Ini de a a pâra pacea,

Tovai a i
InniL e.or ur.e • a ei mun i oare i 

și a țărân in i mim i oare să do 
bândirn t.epaa îmbunata) re a < n. 
diț ilor de via i a celor ce mun
cesc. Omul munci.or ac ne oe de
mni mu l.i h an i, de ma mul.a îm
brăcăminte și incalțamin c de măr
furi ma mul.e și îmi c ine.

Dacă iui vo n s ă i ci di ..pot 1 ă 
vom yrt.i i elor u |cn rn s o ir. a 
can i ai vi vi < ii.aii a a piociu ( ci 
indu-lr a e și a, ii o c vo u ie ol a 
cu succe; a cadă sar.ină.. 1 I

Tovară i și lo\ ar pe,
Iu nu ne e ( o - i c u u t'cnt al al 

P M R. vă fc i l cu p i e ul celei de 
a 31-a ani.ersăr a Ma i I e.ou'L 
So ia| sie din Octombrie — sarbă- 
toaie a oameni or munci de pe n- 
tregu glob păm n esc.

In pi ându.ne dn n ă ea a pi] !ă 
a (ăi unde a bir it le ojn i i So 
cia; stă — să repur ă n no , suc e e 
pe d.u.nul rid carii e ono iee a tă- 
îi. pe dru nu riu*  ..ri. b nci si| 
ma'c iae ș cu.turale a po orjfu'. 
pe drumul con t uir i so<ia inriului I

Să introducem în muncă procedee cari să
as’gure

(Urmtre din P«F I-»)____
a acelora a căror rroducție 
se cahu’ează g’ob 1 p ntru 
toate tre (schimburi e, ver 
dem cu pr'me'e au ce’e mai 
mari depjș ri de norm? pe 
îi-itroaFi mină, ne cînd rcle 
la’te au depășiri d ■ norme 
mai mici, sau sunt chiar sub 
normă.

I-aptul că grupe'e a că 
ror prod"cț e se calculează 
global <-ste mai mică, chiar 
dacă mia sau do^ă e-hAte 
d n aceaș grupă produs mai 
mult, cea de a treii se lasă 
pe t'neilă. Astrel se mic
șorează și venitul ce’or ce 
muncesc m ii mult, deoarece 
proclttcț a se renart;zează e- 
gal p.ntru toate tr?i schim- 
bur le v •'■put'H'lu rr i,tabi'!i 
produc’ a f'e'ărei ci Iii e. Iî- 
chipale fnmtașe îmiptrt în 
mod nejust cAtșt'ga! cu echi 

ipele codrșe.
La grupele unde p-oducția 

se preia după fi care s himb 
intre ce'e trei e'hip?, care 
lucrează în a e caș condiții 
de muncă, există un-adevărat 
sp rit de înt 'efere, fi“'r|ts>., 
st ă hi ndu-se si producă cât 
mai mult, deoare e se poate 
bucura în întregime dte pro
ducția rea'izată.

Des gur, ol ti cu ’ă’girea 
ap! carii a est ui sis’em, se 
a or întâmpina ș'. u.ae e <n mt-

„Aradul" filiala Deva 
sec(ia textile și galanterie

Sriitibtilă <> Noi inbr e a. i 
in prezența iov. Dubii a An 
dr<-i, se< ii-lai ul judc-țtriic 1 1‘. 
j K. Hunedoara Deva oh 
cialitaților civile 71 in btaie 
a reprezentanți or organi ații 
lor de ntass 1 ș a ) < rsio al lui 
tuagaz ftelor di- Stat dia lo- 
< aflate a avut loc sole uni 
tatea naugtirării ntaga 1 iu 
lui d<- Sl it Vadul’' 1 li i ’ 
la Deva.

Iu cuvânt mie ținute, vor 
bilorii au ;rr dat an ina c e 
revine coinerțuhri de Stat in 

>| ’i-r-i do <' nistruin- .. ■-,(>• i.i 
inului in țara noaptea, ai â 
l:’nd t<rt'-d'țt.'i și ajuto’ 1 na 
re pe . are filial., chn ] leva 
l-a primit clm parte 1 ;>rga;ii- 
zațu i jiiclejoiie a I’. \1- K 
dm putea (’onr iliuhfi Si’t 
dical [udețean și a ;i tulii i 
ților loi.aJe, Iară de c are- nta-

Cum se va face vânzarea că rui de
porc ș« ovine

B te .resti 9 (Bador). Se 
ad tce In ciinoîtința îuturor 
celor care se ocupă de 
vânz-.rea cărnii de porc $t 
ovme precum ci a deriva
telor de orice fel, in mă
celării, magazine, restau
rante, pie|e. ele. că li se 
acordă un ultim termen 
până Vneril2Nov, pentru

o productivitate
tați. In go tn-i d'3 a c • tiga 
mai mult, vor fi multe e- 
ch pe care vor lucra mai nn 't 
în cărbune, lăsând în seama 
schimbului următor să fa .1 
unele lucruri di- armare, de 
curățire a abatajului, etc. In
să conducerea și technicie- 
nii exp’oatărhor, în < o al ora 
re cu de'egații sindi aii au 
luat deja măsuri'e necesare 
ca toate lu r.tri’.e de arnut.re 
și pregătire să fii.- c-ronona 
trate, pentruca atunci când 
o echipă execută lucrări cari 
priveau schimbul dinainte, 
să i revină din producția pri 
mului sclrmb, țxmtru lucrări 
le executate în p'us Lucră
rile de pregătire, acci<\en'r 
tale, neprevăzute, vor ti e- 
p.3rt|;-atc țzenîru t.cjv.n.u'e 
schimb.

Dup.i c;um ,mi vă-.ut mal 
sus, s'stemul de prehtare du 
pi fiecare schimb a produc
ției are avantajul că fiecare 
echipă se bu u-.ă în INTRE 
GlAlE de Roadele 'tnima ii, 
sale, iar prin făptui că pro 
ducția e mai marep - fapt do 
ved t de grupele dela P<p 
tr.la care lucrează după ac< -t 
s stern — minerii pot cont i 
bui mai nntli la descoitarei 
<?conom ei noastre națio.-) tle 

zâcest s stern de muu- ă,(nv 
cesitâ îm-ă o strânsă cola 
borare, un înalt sprit tovă-ă-

ga/. oul nu șt ar fi putut «!•> 
( li de porțile

!n nume'.c [»<»pLriiției clm 
D< va a luat uvântul d jns 
mai' l’< pa Adri.m cah^e a a 
d.i- mulțumirii- locuito'Lor 
p.aitiu atenția p« rare rfiili 
sterul Comerțului a a<.orbit o 
orașulii nostru dâudu 1 (X 
sibilit.rtea pentru prima 4 itâ 

i he apnn iziiaiat suii' ient
< u alin ole textile.

I Itimul a luat ( îjvăirt d 
iov. Duduia lipiri i, care m
tr’o scurta c vfti t ire a

jr-i 1 n
ă

• »( it roitil Kcvuht
umbric- î'. '■ i le < i jtj i< î - i n:.-

; t i p-- u ■ 1 ( rn 11 •'

Gira ii< = 1 (I.- f( li. il.aid î<>:
udata |. KC't aiul i . e ii

>u a nîa-. ■ziiiu'.m 1 a it IU 1’ J U lâ
■ ,i cb p . iu i- l.-rc-.t i .’rS

h:<l<-rii ;< rie t u 1 1 :1 .1 . i / IU in

|-r .jn .. lui 7 N cii-mb te

și a derivatelor
desfac w < 5 3-‘£ ci or ce
pOS°dri.

După ac< astă cala vor 
putea ‘.'rari.; ..sc menea pro
duse nu . iii renlm-le care 
au p'-imit aufor-zatie spe
cială în acest sc^p dala 
Mm C< .ner|. și A'irnent.

ConDavenientiior li se 
vor ar-iic.-t sancțiunii pre
văzute de iagea sabo Juiui

ridicată
șes< de olaboia c- bij-,itii,.:a 
i-.rtrc , mpclc- a < ’ uși <3ru 
p * ni-, e-ar ca 1;c< in- 
schimi.-, <i i-xi-i i;l • p_- d nj'in 
și ccnștiiii ios lucrări! ■ de 
armare sau ajle ]u<riri ce-i 
rev n- S i exi-t - o ;<di.-\ă-ată 
sol d iritate în muncă, o ade
vărata întrecere in predarea 
abatajului către himbul ur 
mă tor n ce’e mat bune cort- 
dițiupi

1- iecap- mir.ct < isistit și con 
șt ent, p truns de ir, p irtan a 
câșt găr.i k-p ine a poziții or 
economice de către, cei ce 
munces in Repab.l ca Popu
lar.) R'imâi ă e dator ^a și în 
sușca- ,i <ă lup ■ ic-etru a 
pi . crea a estui sist -m. l\-ci 
truca așa cu u a arătat și 
tov. \îiron(.'onsl mtTnescu.
m -mbru in Biroul Po’.itic al 
f’. \1 !< și ministru J yfc
nc ior i Petrolului i i ședința 
țuuti la Pelroșeni cu frun
tașii in producție, noi pu 
vmn p-atea construi o talis 
mut imami pe hacctișii in 
producț e înapo. lângă co 
dași, c i antrenând pe /codași 
. ături de fruntașii ind'roduc 
tic

I. Braaea

Umplem butelii de

Aragaz

n%25c4%2583pus.it
popo.nl
xieto.il
aderar.it
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In cadrul întrecerilor socialiste
Poliția Deva a câștigat 

întrecerea cu poliția Șighișoara
T; dala d< i Qc tombrie’a 

c Chestura Poliției Deva. a 
«hcinat Li întrecere sociali 
Mă îi) cinstea zilei <le 7 No 
etnpTic, în toate ramurile de 
activitate, (hestura l’olițivi 
Sighișoara, stabilind 18 o 
h'CCtive concrete și bine al 
«ăiuiic

Zik-le licențe c ele cloira d 
legații întriiniiidn se la De 
va, spre a st abili câștigăto 
«Vil întrecerii p - baza de pline 
taj, au constatai că Chest tra 
Poliției Deva și-a îndeplinit

Discursul d-!ui Dr, Petru G.oza
(Urmare din pag. l-a)__________

care au fost eliberate de sub 
jugul hillerist g ație eroicelor 
armate sovietice. Realizările 
r gituul Jt nostru de demo» 
crape populară au însemnat 
victorii strălucite obținute prin 
lup a dâtză a clasei munci» 
toare și a țărănimii munci» 
toare, prin lupta dârză a în
treg ilui popor muncitor. Nu 
există om în țara românenscă 
care să nu știe că toate a» 
ceste mari realizări au deve
nit posib le datorită prieteniei 
pe care ne»o manifestă glo» 
rioasa Uniune Sovietică. 
Sprijinul politic, economic și 
cultural pe care i>i l-a dat 
cu atâta generozitate a per
mis poporului român Să por» 
ne ască pe drumul nou pe

Partea doua a raportului ținut do V. M. Molotov la ședința 
solemnă a Sovietului din Moscova, cu prilejul celei de a 

31-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste
{Urmare din pag. I-a) 

cu 1 ieste și chiar <lcpă?i,t 
angajamentele luate. re’J 
șind s.i amenajeze in plus <» 
baie pentru personalul pol ție 
iicsc, un dormitor |x*ntiii  gar 
danii publici și să instaleze 
un stop electr.< in centrul o- 
lașului unde circulația este 
mai aglomerata.

mond a 4 ș) de sdrolie a tuturor 
sla'eor ce se opu.eiu la a ea a, a 
obl'gat cercurie conducătoare cin 
Ang| a și Sta ele l'ni e a e Ameil 1, 
stt.se uncaîcâ cu Un unea Sovieli a 
îmțiolr va foițe or agresiunii și a'.e 
fasc smu ui. Ca i.rra e 'a acea, ia-
I miță între U.R.S.S. șl țările de
mocratice a fost ie. ur a;ă viețoria 
asupra puter’ or agresive și au fost 
adoptate acorduri impor an(e cu pri. 
v re la orâadu rea de după razb i.

Un unea .Sovieli ă se bazează și 
acum pe aceste a o.duri îndie.ata e 
apărea n eres lor c’e.r.o raț ei și 
preven rea unei noi agre iani. U- 
n unea Sovieli â ceie Î11 irod legi am 
ca aceste aco dur să fie Ud<-p;r.ie 
ki fapt și ca noui e prob’e.ne care 
se nasc în legătură cu a rea ta să 
fte deaserneni re.ova'e prin î ițe e- 
gerea inutua ă a pu er lor n e e a e 
N meni nu poa e nega con.ecvența 
pot ticii ex'erne s a ini te a guver
nului sovietic cât și faptul că ea 
corespunde în iKt eg ir.e intere elor 
se.urtății ia erra io a e. Tea ă ches 
t unea cons ă î 1 fap ui ci d a s â- 
ș tul celui de al doilea răzbel mon- 
d al în poți i a cercu i or conducă
toare a e S a e or Un te ale An e i cil 
și ate Angliei s’au p.odas schinț- 
bari care de faat îiseamnă renunța
rea la a o dur te 11< h ae împreună 
cu U.R.S.S. ș îndiep’ae s re ș a- 
b.jirea după război a cnei păci de
mocrat ce tra ci e i cere e rpri.nă 
leud rița a eitor cercuri de a irpma 
a tor țăr pacea ’or imperia i, ă, cieaJ 
ce este inco nțpa iti cu sco uie da 
elbera-e aâe coa.iț ei a tu. eris.e a 
puterilor.

In sânul cercur i iar conducătoare 1

Dat fund toate aceste " 
părți pozitive, Chestura Poli 
țici Deva a lost declarata câ 
Știgătoarc, având un plus de 
22 pune te fața de Chestura 
f’oliției Sighișoara.

care pășește azi Poporul ro
mân știe că înflorirea Re
publicii noastre și as'gurarea 
unei păci trainice este indi- j 
solubil hgata de prietenie în- ' 
Ue Republica Populară Ro 
mână și Uniunea Sovietică.

1Astăzi când popoarele so« ’ 
viettce și oamenii muncii de 
pretutindeni sărbătoresc a 
31-a aniversare a Marii R-- 
voluții Socialiste din Ociom 
brie poporul român participă 
cu tot entuziasmul la aceas'ă 
măreață sărbătoa-e și își în
dreaptă gândul său de admi
rație și recunoștință către ma
rele conducător al Uniunii 
Sovietice Generalisimul Stdin

Trăiască a 31-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

a'e acestor țări se află Idestui do:i ori 
de a t ece la re.l za-ea pla u iior 
lor de cotrop re având ca scop rea
lizarea dominației mond a'e a blo- 
cu ui anglo-ame ican. E.e co 1 id ă 
că după v clor a asupra Germanici 
și Japoniei s’a curăț it câmpul pen
tru real za ea ptanurilor I r de do- 
111 nație a up a lu u or ce or al e po- 
poai e, deși e e nu pot vorbi des. re 
aceasta în mod desch s.

In u't mul timp se fa e o za vă 
deoseb t de mare în jurai cree ii a 
lot fe ul de -...alanțe” și „blo uri’t', 
a'e sta e or occ den a e, deși r.i i un 
alt stat nu le amen nță. Toată a- 
ceastă forfotă în jurul „al anțelor cc- 
edentae”, „alianțelor a'lan i:c*,  
,,b ocur lor mediteran ene’’, e c. s? 
acope ă cu dec a ;.ț i ce pre a arare 
care pol nJuce în eroa-e numai oa- 
inen prea naivi In riaiae a es'.e * 1 
,,al anțe” și „blocuri’ ’ ur.năre c 
pregăt rea unei no i a resl ni și 
deslănțu rea de noui răzto ie în care 
sunt n e e a e ure e sa i a te e d n- 
tre cercur e cond că oa e, dar ni i. 
decum popoa e e S a e or Unite ale 
Amercii, Angiei sau ale vreunei 
alte țări.

Ani nt nd de cu in e e prin care 
General s.imul Stalin aia ă că poli ica 
ațâțăior lor unui 101 lă bo se 1 oato 
•sfâiș nuna pidi^un eșe al a- 
cestora, V. M. M0.001 a con nuatî

Dec arat a Iov. S a in trebue să 
a bă un efect de des netici. e. A-4 
ceastă uec araț e a-ată că n ri i e 
antsoviei e cu care sunt ,-cum ocu- 
paț di.'eii agenți ai a â ălori or u- 
nui nou război se af ă sub su rare- 
gherca v gi en ă a Ur.im.ii S vic- 
tlce și a forțelor democra i e din 
toa.ă lumea. Toată jumea ște că

Minerii d
au sărbătorit

(UrMre dla pag. I«4 
ineetlngul di; sări ăiorire a a 
cestui mărețe zile-

Desfășurarea meetirguiul
Din partea Partidului M”n 

citoresc Român a vorbit to.. 
('na.ni: Ruina)) set?,re’| rii’ț 
Jlidețeiiei I’. M R Valea 
.1 iului.

„lAcuin 31 de ani popoa-e 
le fostei RuJii țariste condu 
se de gloriosul Partid al lui 
benin și Stalin, scuturând ju 
gul exploatării capitali țe, di 
stingând vechea or.mdu re. 
bazata pe exploatare au iau 
rit primul Stat sociali t 
din lume, sp Irgând
<• astfel frontul inițmrialis 
inului, dcschi/âi d epoca re 
voluțiilor proletare și a elibe
rării clasei nimicitoare din în 
treaga lume" a spu t v. 
Cra nic in timp ce mu’ți nea 
izbucnire în clocot de ural '.

In cont iiuare, vorl i orul a 
arătat lupta grea și sacrificii 
le poporului -ovielic in pe
rioada revoluției, a arătat m 
Iul cum gloriosul Partid 1 o 
șevic condus de Lei'”’ -,i St 1 
lin a călăuzit jx poare’c o- 
ropsite și exiplaotate de <> 
dinioară spre victorie, prin 
făurirea celui mai mare și 
mai puternic Stat din lume 
U. R. S. S. '

Tov. Crainic a arătat apoi 
putem cui sțiriiin dat ță'ii 
noastre de URSS în toate 
ocaziile, asigurându-ne a t el 
dcsvoltarea și întărirea iude

jinor asemenea lucruri nu le place 
luni na. Dar a t.e ut timpul Ic. nd 1 o7 
poare e au fort o armă carbă a 
uno a sau ;|oa dn ciie conducă
toare. A eger e care au avut lcc 
ia Z Noeinbr.e ti Sta e e Un le 9 e 
Amercii au adus \ic o ia Pariiu- 
lu De.no r at și președin e i Trum n 
Eșecul pa t d lui ie ub i ai; ' al 
lu Dewey, care s’au p.e en’at în 
a eger cu pro'ram fățiș reacționar 
ș extrem de agresiv ara ă că ma
ior la ea po oru ui a ieri an res, in e 
acest program.

Al do ’.ea război mon ial care 
fc’a le-m na‘ iu 'drob iei a i mu'ii 
a dus la sch mbări fundanenae în 
Europa și nu nu rai îi Euro a, GrcO 
li'aei specfiă îi a'aeie in erna- 
ț ona e a Uniu ii So ie i e î.ită i ă, 
s’a r dicat 'a un nou nivel. Un șir 
înt eg de târî de de no râie popu
la ă cu ca e Un unea Sov e i ă este 
legată p n legâtu i de prie enie și 
asiste-ță mutna'ă, au pă it pe ‘ a ea 
socaismuii. Trâdarea grupu]vi con
du ălor naf ona ist al Iugosaii i a 
adus o mare pagubă ro oru u s u, 
dar pu'.em să nt ne î dom că par- 
t dul comunist ;'ii lugoî'ai -, ba
za1 pe irad ț i|e a e in eri a ionalistc, 
va găs ca ea ca u o a ia să poata 
intra din nou îi faniia strins u- 
ntăca e s rin e lao al ă U.RS.S. și 
țăr le nonei deno iaii.

Au crercal și s’a 1 în'ă it parli- 
de'e comun ste în țări e EuropKli.i 
Zd obr a fascismu ci a de chis po- 
s bi ilă i largi pen ru creșterea și 
strânge ea laolaltă a forte o î.ilre- 
gu u la,ăr demo ra ic și anti m. e. 
nalist.

Urmare în or. viitor

in județul Hunedoara 
cu însuflețire ziua de 7 Noembrie

p<«idenței și libertății noa
stre, precum și prosțx i itat -a 
diu toate punctele de Vedere. 

In nânarea Drapelului Pro 
ductiei minerilor bin Aninoasa

A«ial:/ând desfășurarea în 
trecerilor so ialist<- între tnun 
citoni exploatărilor cari oui 
fere din Valea Jiului în cad 
rul cărora s’a obț nul un nia 
re succes, n ușiiidu se să se 
îndeplinească preliminarul 
producției de <■ irbuni, fi it 
de Ministerul ț/inelor și 
f’etrolulu , tov. Crainic a ara 
tat că minerii dela Aninoasa 
au obț nul cele mai pfrumoase 
realiz iri, <’eț ă nd piogia nul 
de producție c/t 7 la sută, 
bi urma acusliti suc-es, ci 
au câșt gat Drajxdul întrece 
rilor social st ■ intre evpoita 
rilc carbcnilcT ■ din Va'e 1 Jiu 
lui, în cinst -a lai 7 Noem
brie.

,,j/\ccst drap'd — a spus 
tov. Adre ca l.tido tc, mi

nier clin A ai io isa, țxt 
care.-l primim pen.ru a noua 
o îră în cur ui ace t ■ a 1 co i- 
st lue pentru noi un nou im 
bold în munca noastră, pen
tru a cla cât mai mu't cărbu 
>)-■ Rcpubl cii noastre Popu 
lare’

După încet ng, în sala arhi
plină a Cazinoului Munci-o - 
resc clin localitate, ansamblu 
rile artistice clin Rp troș-ni, 
au dat un reușit festiva) ar 
fistic.

LA An:noasa, pede Sco de 
niunc tori au as u't.it cuvân 
tul tov. Covacs Plus, mem 
bru în Biroul Județene’ Va

La Criscior
Cu câteva ore înainte de 

începerea meelingului, p pu 
lația clin regiunea Mimților 
Apuseni adunată la Crișcior 
ș:-a căutat loc pe platoul de 
lângă călinul „,Gh. Apo.-tol" 
unde era instalată tribuna îm 
poclob.tă cu drape le, ț o tre 
te. lozinci.

Șirul nesfârșit de camioane 
au adus muncitorii îndepăr
tați pentru a lua parte la ma
rca sărbătoare a proletaria 
tului din lumea întreagă. Ar
mata, școl lc și organizați le 
de massă și-au ocupat lo

La Certe/
Și minerii din Ort j și 

Săcărâmb au sărbătorit cea 
de a 31-a an ver«are a Mtrej 
Kevo'uții Socia ide din Oct. 
aniversare sâ'bătorită într'un 
cadru festiv, cu entuziasm 
demn de dragutea De care 
<?' au arătat o f iță de marea 
Țară a socialismmu ui.

In dirninezța 21’ei de 7 
Noemb'le minerii dii Or,tj 
au primit Ci urale (It b n 
veni1 p? minieri- d>n SăClrâ ■ b 
și ț&Gntoiea din satele: Ml- 
gira, Ho-'dol, etc.

Msetingul s'a deech’s în 
sala cinematografului Munci
toresc din C'ftej, orin cu
vânt I tov, M varu d n partea 
] dețenei PMR D v<, care 
4 tratat pe *a rg însemnătatea 
celei d« a 31-a aniversare a

lea Jiului, după care dekgja 
(ia sosită de'a Petroșeoi a fn- 
inân.it mincri'or Drațxelu] de 
Producție câștigat în între
cerile so i dist cu celelalte 
exploatări din Valea Jiului. 
Tov. Țurui inu din țxirtca U- 
ciiunii Miniere a înmânat mi 
oierilor de'a Aninoasa Dra 
pc?]ul f’roduc’iei pe. țură a] 
industriei mini re carbonife 
re. —

LA Lup'-ni. 6.000 de mi 
nieri muncitori și ]u mt<> 1 
au ascu’t t cuvântul tov. ța 
ria Sârbu, di putat de Hu 
nedoara ș secretar adjun t 
al Județiu P. M R- Va 
lea Jiului

LA Vulc n, ij.ca 1 ,coo 
munctori au u’t t cuv'iu
tu] tov. Mo;, o o ii, mem
bru in lijr.m: |ti kțe P-i P. 
M- R. V.ii<*i  Jiihii: ]a l’etri- 
la, în f.ițiap te looo minieri 
a vorb t to,- 1-’1 i . de’e'.a 
tul C.G-\j.: la L< nea, țx-st.. 
2500 muncitori . 1 ascu’tat 
e.xpi n -rea tov. ?,z grti Ale 
x.ndiu, membru în Biroul 
Județoici 1' R Valea
Jiului; li U n g; într’uu a- 
drti de înalt eutuzia-.m a vor 
bit in fața a pc- e ^joo rnun 
c tori și ăr, ni tov. 1 ri eanu 
Gh. membru în Biroul Jude 
țenei P. M. R. Va’ea Jiului, 
aceiași însuflețire domi i.ând 
tș; la‘Baru Mare, Pui i Sar ..i 
segetuza, in marii m can
guri in care populația a (m >nî 
festat cu o azia cc’ei de a 
31 a an ver ă i a Mai ei R<-vo 
Iuții Socialiste din (»< t<>m- 
br e.

cul dest nat după care au so- 
s t coloanele de mineri muu 
ciori, tehnicieni șt funcțio
nari.

Mcet ngul a fost dcschi- de 
către tov. Gh. Macavei, seCre 
tarul organizației P. \ț. R. 
Crișcior după cart au vorbit 
tov. Mujic ivfhai membru 
supleant in C. C.1.1I 1 . M. R. 
și președintele Uniunii Mi
niere și tov. Drăgoi Anton 
membru în biroul județe-nei 
P. M- R- Hunedoari Deva, 
și președinte al Consiliului 
Sindicii Județean.

Marei Revoluții Socialiste dfa 
Octombrie, subinii d rezulta
tul orieteniel ro nâno-sod t!ce, 
datorită căreia tara noastră 
a pwtut î. fă >tui imoortapte 
realizării pol tice, sociale șl 
economice

P pj d n'ele suhfi’ialei AR- 
LUS Ceri« j a vo b t apoi de- 
so'a omnienta țâ ănlmii In 
U R S S R P. R

Tot ti Cadrul meelingului, 
sindicatul mineri SăCărâ ba 
prezenift In fjța sarifcipinț|. 
1 ir un frumos Drogra n, artistic,

La terminarea prog amuul 
artistic s‘a reprezentat pe 
ecranul clnemat' g'af j’uî In 
mod g'atuit granloasa mon- 
I.Te cinem-drig af> ă sovietică 
„O pânză bdcpârtati“.

pen.ru
in%25c3%25a2n.it


4 ZORI NOI

In Comitetul Politic al O. N. U.

Delegații anglo-americani, 
patronii călăilor monarho-fascisti din Grecia, împiedică luarea unei 

hotărîri împotriva condamnărilor la moarte a celor 10 fruntași 
Uniunea Marinarilor Greci

Greva minerilor francezi intrată în a
6-a săptămână va continua cu aceeiași 

! tenacitate și hutărîre până la victori a finală 
I ~Proclamația Federației Minerilor Francezi

din
PARIS, <S Răilor), l.a (> 

Noembrie, un număr de de 
legați la Adunarea Gcneia'.ă 
a primit o telegramă din par 
tea Uniunii Marinarilor greci 
adui ându-se la cunoștință ca 
monarho-lasi iștii gre. i an 
condamnat la moarte io frun 
lași at acestei Uniuni și < ă 
execuția a fost f x ită pan 
tiu I.uni dimineața.

Uniunea Marinarilor e 
rut delegaților la Adunarea 
Generală să se ridice in. a] i 
rarea victimelor nevinovate 
ale monarho fasciștilor greci.

Delegații Poloniei și .Iugo
slaviei au cerul < a acest apel 
să fi^jl.ual în considerare m

t '

Forțele populare chineze 
continuă să atdee cu putere 

fronturile
OCUDat. Prin ocuparea orașu
lui Nanyasg pilonul sistemu
lui de apărare a Kwomintan- 
gului a fost sfărâmat.

pe toate
NANKING 8. <Ra<ki> 

France Presse transmite că 
generalul Chih, comandantul 
armatelor Kuomintangului a 
refuzat să-și asume responsa
bilitatea apărării crașului Hsu- 
Tchen, important centru fe
roviar pe linia Tsinan-Nan- 
king pe care forțele armatei 
populare se pregătesc să-l 
atace.

Rezultatul Îl ptel* *'*  dela Hsu- 
Tchen este considerat ca ho
tărâtor pentru viitorul guver
nului lui Ciang Kai Shek. 

SOLIA. 9 RadorL Tr'btt 
naiul regional din Solia a în-
• mut Sâmbătă 6 Noembt e 
judec arca procesului îmlpotri 
va unui grup de trădători in 

Și 
i”

o serie de crime grave impo 
triva regimului popular între 
cere: crearea de legaturi cu 
centrul ilegal al organizației 
legionare fasciste din Sofia 
și hotărîrea de a duce o lu
pta comună împătri-, a guver 
nului frontului patriei prin 
răscoale, comploturi, a< te de 
sabotaj și alte acte de violen 
ț i; difuzarea de știri minci
noase în tară și în străinăta 
te; organizarea unei activi
tăți antisovietice pentru a în
răutăți relațiile Bulgariei cu 
URSS; încercarea de aglete.r 
mina eșecul planului econo 
mic al Statului și sabotarea

nului fui Ciang Kai

«

Lin ile de apărare 
mintangulni au fost 
de două ori^de armata popu
lară chineză la Sud de flu
viul Galben. Nanyand Si Feng 
din provincia Anhwei la 200 
km. Vest de Narking a fost

Cre&terea fără limită a prețurilor provoacă în China 
Kuomiritangului un dezastru social și economic 

de proporții neînchipuite. - Populația înfometată 
ia cu asalt magazinele de orez

SHANGAI 9 (Rador) Reu- 
ter transmite că poliția Kuo- 
mintangului a fost trimisă Du
minecă pj străzile Shanghai- 
ului i entru a împrăștia mulți 
mea înfouetalâ care a luat 
cu asalt magazinele de orez, 
Inflația ameni .ța viața orașu 
lui și atacurile poo> lației tind 
să se intensifice. Preț jI a 170 
pfunzi de orez care la î9 
Aigust era de 2J dolari yuan 
aur s‘t ridicat peste noapte 
dela 250 la 500 delari yuan 
aur.

ale Kuo» 
străpunse

afara ordmei de zi I ix H ■ in 
șed nț i de seară a t omit tu 
lui Politii . Șeful delegați i 
sovietice Vașins’ii a spiii'mi 
ai castă < er< re.

Cu toate acestea, .ondină 
țorii blocului ang.o <nn,ei i an 
care patronează pe călăii mo 
monarho lasciști greci au de 
pus toate eforturile pe.n t ’ 
a împiedica Comitetul i’o'i 
tic dela îndeplinirea nm mei 
sale îndepliniri.

In urma întervenți i t-ii.'? 
g ce a delegației soi i.*ti  e -i 
a delegațiilor țăriloi cu d, 
mocrație populară, patioiii 
< ă’ăilor nmnarLo las iști j,u 
au mai îndrăznit sa se o

•
PEIPING 9. (Radot> Se 

anunță din surse autorizate 
că trei armate ale Kuomin- 
tangului s'au predat forțelor 
populare lângă Cing Wang 
Tro, p«rt situat la 2b0 km 
Nord Vest de Tientsiip

> 1 *
NANK1NG 9. <Radoi> 

Lupte aprige se desfășoară 
actualmente la 120 mile rocd 
de Nanking, capitala -Chinei 
Ku»mintangului. In pai tea de 
Sud a provinciei Shantur g 
forței? populare execută o 
puternică presiune în zona li
niei ferate Peipiig-Nanking

in timo ce froulul se ap c- 
p e de Yangtase populația d;n 
Sharghai esle pusa în fața 
unei grele lupta de supravie
țuire din pricina diferenței in
tre saltrii și prețuii. a tre
cut abia o sap'ămâ'a de când 
guvernul a rerunțat sâ nai 
încerce a pune stavilă urcării 
prețurilor. Creșterea filă litr.i- 
tâ a prețurilor a determinat 
un dezastru social și economic 
de proporții neînchipuite Io 
genere prețurile s'au ridicat 
peste noapte cu peste 50% 

I

pună pe lața discutării uite 
rioare a s.nrtei ri- o.- io irtin 
lași sindicaliști condamnați 
l,t moarte pe nedrept. l'i au 
i ăutat insa < ,i lătura In i':■ 
pentru a evita imn,-a unei 
liolăriri împotriva a< < stei 
sentințe nedrepte.

Dig ă discuții îndelungate 
cure au avut mi violent cara< 
Ier politii și au proio at o 
reacție vie din partea ou'.m 
cuini și i corespondenți or 
de ziare comiți tul a mo ,■ 
dat in cele d n urmă la vot. 
Sub presiunea brutală a con 
du< atonlor |;o ului anglo a 
mcrican i omitetul a r< 
sp ns cu majoritati de ioturi 
amendamentul sovietic la mo 
punere î franc, a și proe tul 
d< rezoluție jugoslav car. ce
reau inipiedii trea executării 
celor io iruntași ai 1 niunii 
,\î ,r ii injor gre- i. Corni ciul 
a adopt.it rezoluția france ă

D(,ș: acea tă r-zolațic <■ 
ste insufii ientă ttebtie , e 
marcat totuși ă ;ni;r».'ig.''de-, 
fă?ura,r« a dcsbaterilor din 
Comitetul 1 o itic asupra a e 
ceste • lie‘-tiimi s i terminat 
„pr'ntr o demonstrație unani 
mă de protest a unit’ imfuor 
tant număr de delegați împo 
lima ternarei mon irho tasci 
știlor greci.

l

La Sofia a început
Judecarea unui însemnat lot de trădători 
vircovati <fe crime grave împotriva 

regimului popular

de

frunte*  cu Uo.ilti 1.ulcer 
("dieorghi 1 eicov, ultimul 
decât iu < Or.tumat e.

Inculpați! sunt acuzați

1

<1,nmiii'- tul nor mmiorilor < Ipa i:| , .dilate ! ă- • on pl • ai
1 1 .ll)t C/l < <*>  «1 il‘ lU ’(* mi < <>Hl 1 gll\ el utilii- 1 op< Iu, itori< v4ti
iiih■ gri‘\ .i < ;i)•’ iiit ,it< .i, u n il Jțl al h|l J oo < J ‘ i-> 1
in ,i ?.i -c.i ,,-ipiă îiâmi. di dl< l< H ic-tin. «<lă

, ,N ;i io.! 11 iii Rt. i i.i gi to;a ai i.la -i i șl 111 ' ’ H
■> clor -d i, |- ;.!,;ț,i -pune < in a Gc/J-cOo ",f i : . i 1 4 1
).| O. : 1 >! 1.11 1.1 l III .1 II i 0-4 Io darmi. agi »iți și p< >i li 1 ui.ir
io-, n- .i-.i-im-ni-.i ,i< le di- vio mai i ' ai ia iu dinți au 1 - l mo
leu1 I. i ordinul ~,oi i .1 1 i -
i Iilor 1. i< '-,to -i 1 ulei \|o h hiji/ați înqKrlrlVd cclur JuO i m!

mui.- di- m meri mt lo-n r> ' le ni nerl 1 ra, a •/I .

inii do g]o iuți- și Lomlii- -mu pa m- ia-ntru <-i șl p. r* • o-
di Iov turi d<- b.iion.-tm \(,u piii loi .
mult'- îmi nu fo ,t .nost iți. âpclul aiLlima/a i a ș
. H ! l.lnr IȘtil 1 -Ut 0*4  ■ 1 \Jo \a continua di ,11 ui •
< 11 .m n-4,1 mit t'-ro.iro i în ajiatJ și botarin ■ ți nă |. t *.  h
Lnz ni-li- min’cii-, mioare ca tor a Iniala grați'
o- mi mai im • -1 <-.i <■ . iitci a< ordat d'- ii4 l’,Jt'' H Ui
- i| lâinan . franc.-z ș de i ’Ulm. ' H III!".*

Bazm- o ■; , găsesc d:n toate țările.

Mișcarea de solidaritate cu minierii fran-
cezi cresc din ce moi mult.

1'ARlS, o ;Rador;. In minim di- r :- •i.-riia 1 ” 15
I ;i’ț,-> ' optim ă gr<-\ ele m m î -o i 1 ra '• ' i a i-i n bota
semn <k- solidară ile < ll rilinie l ire i ,t 11 midi Ol

i i. I.îmi -u intrat in gr --.ă g..-,. z.ațiilor . i d ! < ’ a' C •. h.: : ■. Ud
| r ntr • alții muncitorii tu n j Hori or dm p idu-.ll ia t ti
ror nir< prind ri’or din Bon ă tm ip i de . 1 ddl iii ■ (u
1-11. < oimleltll | XI I '.ltiv al 1-,- pta jgnli'it a . )bț ae , - i a
«ler.iț ei M'ati lori or din iu cercn a t utm or - cu riio i
du-tria t :li ă din Lranța .. Șaptezei i -i m î în ită
studiat răspunsul negații’ al <1 n mun< lorii ăi or Mie
p itroinlor cu privire la ce- s au pronunțat j)'-ntr t o
rerili muncitorilor d a li s \ă de protest <1 o ’n
fixa un salariu pe baza unui

gospodăriilor agricole co - 
operatae de muncă; armarea 
ș- pri pitirea unor gruiîyriri 
< land< st ne de luptă împotri
va regimului popular, eolabo 
rarei cu agentura imperiali
știlor din țară, trădare și al 
te crime ce se încadrează în 
codul penal.

Acuzatul Dimo lancovatfă 
cut mărturisiri complecte cu 
prii ire li aetii itate.i sa .mti- 
naț onala. fj a declar rt că 
d.n ordinul prinț ijxilu'ui acu
zat Costa Lttkev și al Comi
tetului Central al Partidului 
Social Democrat, a instigat 
pe agn< ultorii membrii ai go 
spodăriilor cooperative agri 
cole de muncă să părăsească 
în grup cooperativele, jefuind 
inventarul acestora.
Acuzații P. Trpcnov și Krutn 
SlaVov și-au recunoscut dea 
semenea activitatea lor crinii 
nală, dirijată de cercurile 
imperialiste din Apus.

imiioane

olandeză 
minerilor

toate ] orturile din . /1.. 1 
greva docherilor . .nînmă 
^țar.narii și ofițerii mari .el QC 
merciale din Mardii și ett 
continuă greva.

Mișcările de s >1 d uita a ■ 
] ăturilor muncitorești din 
1- tanța precum și .,lt<- țări 
cresc din ce in i ■ in f.i.o.i 
rea minerilor.

Numai in Nordul i-ra iței 
in afaiă de ajutoaieh- a-i 
mente li s’au distribuit muiie 
iilor și una sută 
franci.

Muncitorimea 
sprijină greva 
francezi

UA(>A. <) Rado. . Reutcr 
tranfoinile <a Uniunea Sin 
ilicitelor Olandeze a annn 
lat Duminica tă |x--tc trei 
mii muncitori olandezi și-au 
exprimat dorima de a lua ;>4 
îngrijire copii ai muncitori
lor fr. ncezi a l ți in greve. U- 
n un a Sindicatelor discuta 
actualmente cu gu.ernu! pro 
blema admiterii ;il esto'- 
p i în Olanda. Deasemenca, 
Uniunea Sindicatelor a .mun 
țat ca s au colectat pentru 
t.inerii francezi patru sute 
mii franci și că vor fi trimi 
se greviștilor pachete cu a- 
limente. r

1

adopt.it

