
UN STRĂLUCIT BILANȚ AL 
REALIZĂRILOR OAMENILOR 

SOVIETICI
R iporltil piczr-iit.it mul a 

omită d<- toi m'.ișt’l v 'JVD-. 
Moloiov 6 șed m ( o mmi 
«a a Sovietului ilințMo cm ;t 
cate u>i str.ilui it b, mg al m.i 
rtțrjor r(.,uizmi ini i|>lui't< o 
glocioasc'Ic țx>|Oiri 
tn cel de ul iri'i|.‘.i ,m 
pd.niului < im in.il d< du|p i m. 
boi, țx- drumul corn 1 rtiifii <o 
ai un i sinul ui

Cu toate (.1 l 'ruuiica Sovi ■ 
tică a 
țMcrdcri pri. iimite d 
ea a 
d<4xi. 
te Cte r.tzbo;. 
>ii jl

al

vi Iul imului 11;ț<>, im 
țiul gt iliiitt ilesvollaru ;tgt\ 
iTilturii, Statul Sovirtic |i.me 
ni apia arc largi mii .lift peu 
Irit . roi i 'iiniari a < u îugtțitș t 
uiaitc tnin«*r<tl(■ șt cu tont•» ni 
șmilc i,ei ar< ;ru uit lir.i 
soi ii t o .. i i ț'rum ii 11m'i-st ,i;» 
dm partea Statului <le 
or. mai multe iractoarc, 
(ioua on mai multe antonio 
Inie, <le don r ori mai multi 
ma.ș m agrit ole ilecât iii'anul 
l</4o. (iigantieul plan pro 
pus dc tovarășul S>alin i>,m 
tru trai’ .1 urmarea reVoluțlO 
o r.i a naturii pt‘ o imensă 
suprala 
tura so 
drept 
permanente, contribuind <ti 
mult la ridicarea puterii ,<o 
nomi e a l KSS.

\mț>!oarca luptei pe târâm 
cultural, este eoni irmatir d<»

Continuare în pag Ill-a

suferit cele m ti grele 
război, 

reușit sa .itmg.r și 5:1 
a protlu I a din lin 

br i dekt sl.ir
.miiiui trecut, industria 

sovi.-ti i s'a ridi> at la mii e.ul 
.miliții 1040 iar tu anul cu 
mit ci a .ijuns la un Tiivr-l 
care dep ișc.ște cu 1' Ja șut i, 
irvciu! din 1040. 'ndustri 1 \ 
inunii Sovietice ținte produ 
duce astăzi orice mașini, iaf 
volumul < nstrticț i o de. 111a 
șmi a și depășit cu mult ni 
velul de (rnainio dc .1 boiu. 
Este semn ficații' de stibi.i 
•nat ca State.e l’nite ale .X 
inericiimi ating astăzi nici 80 
Ja sută din nivelul jtroducției 
dm timpul războiului, ca să 
nu mat vorbim de alte state 
cap taliste a căror indu t ie e- 
>te ingbițit 1 și anihilată pe zii 
e trece de ..planul \jar .. 

shall” și unde nici gând nu 
poate fi de atingerea nivel u 
lui dinaintea războiului

Cneia succesului 
de după războiu și 
industriei sovietice 
faptul că industria 
aparț ne în intregime poporu
lui servește în intre, gime sa 
risfacerii nevoilor poporului 
și se bazează pe eforturild în
tregului țx>por sovietic.

Acelaș succes remarcabil 
se observă și în agricultura 
sovietică. Anul acesta recolta ' 
brută de cereale a și'atinși ni I capitaliștilor exploatatori.

refacerii 
avântului 
constă în 
sovietică

I
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Proletari din toate, țările itniți-vd!
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Oev-, tuii*- Karl (Vjari Nr. 4 

(Edificiul Judefenei P. M. A.) 
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i;i duce agricul 
etica ]>(■ drumul 

cultelor boțit-' și

I

Participând într’un număr inpresionant la
Desvelirea monumentului 
eroilor sovietici la Deva 

populația orașului și a exprimat dragostea și recunoș 
tința sa pentru eroii sivietici căzut» pentru 

eliberarea poporului nostru
l)<ive;iria moiiun.ciilului eroilor 

sova’tiii. a fo.'t O >i <le înal î sili 
bătoare la caic au ; ari ci a u

Prin cedarea salariului pe 4 ore

MINERII DIN LUPENI 
au hotărît să vină în ajutorul braviîor 

mineri din Franța care luptă eroic 
împotriva capitaliștilor exploatatori 

Către Confederația Generală a Muncii
TELEGRAMA

Noi salariații din între
prinderile miniere Luptni, 
Valea Jiului înfrunți. într'o 
adunare generala sindicală 
în ziua de 9 Nou. a. c. am 
hotărît să dăm câștigul nos
tru pe o jumătate de zi. 
echivalent ca câștigul Pe 4 
ore pentru sprijinirea bra
vilor minieri din Franța 
care Inpiă eroic inpotriva

aTrăiască lupta eroică 
minerilor din Franța.

Trăiască Federația Sindi
cală Mondială.

I

Cronica filmului 
Cinema „Progresul11 Deva 

0 FATA CU NOROC"M

*1*A
Uu<1

U f

I

,’iil’mente de profunda d;a;oste ș* 
vvm-.aț e miie dc . elățeni a*c ra- 
șu'u no-ilrii. F,e a e ce'â ai conș- 
t.enl >;!, țoale uremie democra
tic a e po, o ul ii i o ru se a o e , 
inal'u u pi i de -a ri i i i și e or- 
mulu. înilăca.al al o.ta.ului solie 
t c si.a întrcrupit muncii. Miercuii 
după ma,a lennd si-și adica pi 
nosul de re.unoșt ințS eroi or si.
v clici căzuți | im ru |ibcr.a|ea ți | r<- 
gresii omen rii

Pe'er.najul mlerminal il al parti 
c panțgoi, padurea de (lamuri r, 
ce]e peste io coroane și atn.osrera de 
unan mă so e unita e a | opu ației de- 
vene, a ijustiat cu tărie dra,o,;ea, 
adm îaț’a ii sentimentee de adâncă 

poporului nostru 
fa 'e de arme »1.- 
căzuți în lup el. 
popoare or subju-

lupta t.'d.. cil ’o: t 
-■ic a cundr.idiâ e 
in . c ma buur

PuVvih a ::i c-»lc 
l )31e intâ n

-uvHmî Ja iot
einu'u1 lOHclit 
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h ,i te •
îri

Ul.
ic a an ața ia o u
t-lilar U îjitriii'i iien

unde Ia un i unjvfit 
i rm i a a

recunoștință ac 
pentru g|or ca e e 
ostaș |or sovie i 1 
pentru e; berarea
gale și impi ale de barhaila fas î tă.

Continuare în pag II a I

In prezerța tov. Mihai Mujic, membru supleant
C. C. al P.M R. a avut loc la Deva

în

_s berian
nle.-pie.a
m <.a i.uuralir.i filai Clară (.< 
ar li putut-o ușor inlâiura. Iri- 

sușndu-ji un bilei i im caiiet caia 
n erau a iale

•Mâl auiuru s eu, r u ui . I y f<- 
yizoru' ai rcd.il ât , -oac d<* i.in<* 
caraclciu! o.nu’u oriei , . c; Ja
ha/.a cârua <ti cinica nunta.
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Junta dragostea dv pare 
lui sovie ti. I apiul ca □ i 
întân.p arc scuzat onalâ de fii n 
gangster . 
un spun,
lenta uniu'ib
c vorba de ^c.urlaej jarti

3

n erpre a | rin i a * 
scoa'e în evide ,t.i 

sovieli a una

Inginerii de astăzi 
sunt muncitorii de eri

A

Ședmța Consiliului Sindical 
Județean Hunedoara-Deva 

jost analizată activitatea sindicatelor 
perioadă planului

23 August la
de muncă de la
7 Noembrie

ui

fie ca de a în -tipul plini 
într’un med u comic.

Partea cri! men a ă nu e 
cu raf namen e. c este re

c
m M
4 bri

Nu e departe ziua, când mecanizareaîn minele sovietice 
va atinge un grad atât de înaintat, încât rolul princi

pal în procesul de muncă din mină, va fi jucat 
de conducătorul mașinei

Aleaci Stahanov este o peisoană 
prea b ne cuno culă ca sa mai albi 
aevoe de a fi prezentat,

Munc lorii din lumea întreagă au 
auzi. Ia timp, despie acțiunii, 
inițial, ce sale in domeniul 
rări producli 1 ți muncii.

. 'a nle dc iazbo u, Alex 1

ri ili-

Sta-
.hatiov a at o.vit Academia 1 dus- 

.-traă. obținând dip'o ra de 1 ig ner
Fi-oiu tic ță an ia.e ’a avut po 
sil: l'atea să urmeze în tinișul re
gimuri ța:Lt 
pr mare — pe

<le ât cur^uil e școl I 
care nici n’a putut s*o

terni ne — a i'onlinua. să se JH -

tru ască. sub regimul Puteiii So
v etice, urmând curuile se a e, în
Lmp ce ziua muncea In uzină. A.-
tăz. muncitorul ir.l 1 r A'exei S a-
hanov, e te în .iner și ccaduce o

se tea Mini t -iu 11 Indu triel car-
bon fe e din re lu, 1 e ră.iri.e e, a- 
vănd tare na de a c tinde metoda 
de Iu ru stah novs.ă în oa;e mlne"<* 
din acele regiuni.

t u reda .lor al z aruiut ..Macoiv 
Neiv.,”, ’.a v . Jaf a.un c.î c a , l'.e 
pi- irig nerul Stakha iov la iri i ter. 
Ră-punzând unor t .trebir ae zia- 
ristulu., Stakhanov ia făcu ur.nă- 
toa.ee ote.e-an.e dc laraț uri

.Tovarăș i mei șl cu mine, ne 
strădu'm si in rodu.em In iidusrio 
or.ee inovație intere antă, 
de minieri.
Ir. m ne'e i 
Indep' nesc 
cel puț n 
număr de 
au Indep] nit de pe acum plan i cin- 
cnal. iar 65 au căpilat titlul dc 
..Erou al Muncii Sacia I Ic” ca u 
recunoaștere « meritelor lor excep- 
ț ona'c

„Pre-.a lonlrbue într’o mare mă
sură la răspând rea inovațiilor In
troduse In mim ă. po, u ar zând no- 
u'Ie me'.ode de lucru. Exis ă. I lne_ 
1nțe c ș o Io a ă Iile a ură | h-- 
n ca de special a e. care servește a- 
e u a? scop. De a ÎS parle. minierii 

a e .1 or propuner i de inovații s nt 
socot te demne de a fi puse în 
praitcă. cureeră regi nle minere, 
ț nând . o cerințe în faJa ir uncilor! or, 
pent.it a ceironsri 
lăr i Inova I |or pro
Tace 
todă

propusă 
ingineri și tehnicieni, 

noa I e 12.000 muncitori 
aslăzi, In mod normal, 

două norme pe z . lin 
vreo 1000 de muncii ort

lot pos bl ul ca 
d lucru să fe

I

u
u

i at, a .1. oz- 
e de e . Se 
I e noră n:e- 

u > IS-
o
I.F., lat

(Continuare ia pag. III-a)

Pentru anal'zarca muncii depuse 
de toate snaiia.ee li' 
Hunedoara Deva în u t tae e 
Iun , în cadrul planului de 
August—7 Noemlre și 
trage conc uzii de felul și 
întrebu nța e in mim a. a 
în sa'a test vă a pretectur i, Marți 
9 țMocmbr e a. c.. ședința plenară a 
Cons liuiui Sindi.al Județean Hun - 
doara-Deva, u part ci; arca în re<u ui 
comtet al &S.J. i pie?edinții șl 
societari '.iriia.eor din județeană. 
La șed nță au parii i at dcase.r.enea 
tov. Mujic Mihai. membru supleant 
în CC. ai P.M.R.. președ nte e U- 
n unii Mi.iie e .,i membru în Comi
tetul Exe ui v al CO.M.. tov. Can- 
drea M. și Mo.anu Anghe. delegați 
ai C.ii.M.

După desch Cer. a edinț i de că
tre iov. Drago Anton, pre.ied n ele 
C.S.J.. tov. Tontei .Mihai, secie a- 
rul secț ei de educa ie și cultura, a 
făcut o ana;izâ amplă asup.a Si
tuat ci in.ernaționa.e, re ..ndu- e a- 
po. ]a darea rapoar e or.

Au prezentai rapoarte sindiiatul, U 
F H. Hunedoara, sndi.atul Auro Ar- 
g'ntiter Cri lor, Sinui aiul 
narilor publici i sindicalii 
Brad.

Dn raaoa. ee p e. entate 
me'e două s ndicate, 
și minier, au ri i o r e de 
realizări obținule prin co'aborarea- 
care s’a de o lat în.re muncitori și 
techn cieni în urma i.iun i de la- 
mur re dusă de către sn.iaie dela

lin Jude(euni
ouă 

muncă 21 
pentru a 
metodele 
a,u loc

f::n țio- 
îri/it

ăe i ri
si.jcrur.i:

om 
<’au

la om ilar ș faptul că 
ocupat îndeajuns și îndea roa’e 

pentru rdicarea nive u!i4 ideojo ic și, 
cil tural al n ane lorilor, cu problema 
ap.ov.ziGnăiii ele.

In sne. a din ia o.!u Crișiir- 
(Coalinuare în pag. lila)

nu-

l'

pr nldo drakos:e -implă. cura 
comp) cații ți Irucuii e\a 'era e Fil
mul nu inc. ar. ă -d <coa 
terpreț i prin i a i cioi 
cu slăr. de „p ri și ca a 
tenie.

In conied a . ' . a a .u 
poate vedea, a.c-. ă a.a 
a munc torului sovie ic. 
perm te să 
pr ul său d 
atunci când 
muncă e/te

Și ca sl 
sere de peripe.ii, aiuidini și ..e 
junsur . v,ne bu.uria re.ăiri. ex- 
pl.caț ilor și toiul se sl r e e cu 
bine. E GHEOxiîiii fOIU

a iu- 
d< t e

I

li hei av a’a
J1 i ale c.re 

eoni ba :ă chiar jrC r<>- 
reclor de in;re rin ure, 
conducerea j e iuia iu 
gre$ tă.

o;l?e comede, dut 4 o

Planul de însâmânțâri de toamna
al județului 

a fost depășit
Spre deosebire d ■ anii din 

trecut c:’,nd în județul nostru 
însămanțările se tărăgănau 
până cădea ?. tpada, a iul a- 
cesta, țărănimea muncito;u\. 
ascultând de îndemnul orga- 
n zațiilor de Partid a p.-uș.t 
fă îndepl nească planul de în- 
a nânțârr la timp și în bune 

condițiuni, dcpă?indu-l 
clnar cu t ja sută. Rezu tate 
ie acestei munci bin ‘ chib
zuite, se pot vedea acum, < ăci 
au dat roade — grâul este 
răsar t pe întregul cuprinsul 
judetuiu).

Acum când însămânțările 
s’au terminat, ne-a mai ră

mas încă o sarcină mare: a-

Hunedoara 
cu 1 la suta

tă.urile de loatmm, p, ntru in 
-ă nânțarile de piimăv. ra. In 
unele p ășt. de pildă in țrla- 
'■t liia, m este mum i s'a;: in
truși,ic.t. Țărănimea munci
toare lămurită de beneficii
le Pe Lire le avluc* un ogor 
lucrat din toamnă, iși am cu 
drag pământul.

Felul cum lătanunea mun 
citoare din plasa llia jnțe'!ego 
ăși f.-.ca datoria, treime nat 

ca exemp’u de intnaga țără
nime hunedon a, ă. I'ie< a>e 
plugar ță se p'eg;itțască 
t mp pentru muncile dinj 
n.ăvara, să nu lase nin 
petec de păn nt nearat 
toamnă.

clin 
.'iXi 
un 
clin

pent.it
snaiia.ee


zori him

„Să luăm exemplu 
din viața și lupta neșovăitodre a 
tovarășilor noștrii care au fost 

deținuți la Doftana
Adunările din Capitală cu prilejul 

comemorării eroilor clasei muncitoare 
căzuți sub dărâmăturile Dottanei

MJ

1 Partea doua a raportului ținut de V. M. Molotov la ședința 
sokmnă a Sovietului din Moscova, cu

31-a aniversări a Marii Revoluții
prilejul celei de a

Socialiste
Ihtnaia <11n «r

1)11,4 al doi,ti
în
AHxu
n:lp aie.

Irrcut
război nion- 
inod radical» 

popoarele 
i;n ro|

d* o o e il» 
• !• iu u
i â/ i

> rh.

Bl (lUREȘ Tl. 10 (Radorb 
Cu ocazia împlinirii a 8 am 
dela moartea martirilor . lași i 
rnuncitoare căzui 1 la 9 No n 
bn< 1940 sub lăi âinatiirih- 
Dottaiie au ,nut !<> ieri în 
Capita ă adunari la ț văiie e 
,,Kț August' /Dâmboviia ’ 
și „Timpuri Noui”.

In fata m i'01 de muncite > 
dela U/melc b Ai-gust. 
A ălogb 0:0 , iclar al (‘.
C al I’. M. R u cm>( I sm 
feriup-îe tic nemchi]tuit la ca
re. au lost simțiși de <ătr<- 
regimurile l'tirgh omoși<-rc 
ști, cei mai lumi luptători m 
clasei muncitoare. în teinm 
ța morții - Doftana. l'en 
tru a-i înfrânge sau.a i ucide, 
uneltele burghez.ei le-au a- 
plicat zi de zi■f?iL>n-de an, un 
regim de torturi morale. Hz» 
ce. de exterminare.

■Dar ura cruntă a exploata 
torilor nu a putut f ânge vo n 
ța de luptă a deț nuților și în 
cred<-rea lor în \ i< toria clasei 
muncitoare.

Tov. Al. yțoghioroș a arătat 
ki cuvântarea sa. împotr,v< 
rea xie. mereu mai puternică, 
cu care acest a ajutați de l’ar 
tid au știut să răspundă calai 
lor lor făt ând din Do lana 
nu un mormânt, ci o univer
sitate roșie, o citadelă a știin 
țe inarxiste-lemniste.

In continuare tov. Mogluo 
rrxțt a aiătit cum' a tost or
ganizată de guvernul foscisf 
asasinarea deiinuților, ace - 
știa fiind lăsați mai departe 
ki Doftana ruinată și șubre
zită de cutremurul din 9 
Noembrie 1940, pentru ca 
la 10 Noembrie 1940, prin 
pră'. ușirea totală a Doftanei 
să și găsească moartea luptă 
ton stră'uciți ca Ilie Pintilie, 
Goliiz nski, Atndrei Prot și 
alții

După ce a subliniat că mar 
tirajul deținuților politici ai 
Doftanei trebue să constitue 
un îndemn la vigilență față 
-de dușmani tov. Moghioroș a 
încheiat astfel;

„bă luăm exemplu d’n via 
ța și lupta neșoiăitoare a to 
varășilor nortri care au tosi 
deținuți la Doftana ’.

la ,,IDîmbovița" .1 \<>rbit 
tov I aub 1 CliiȘ nevsc î ii'e'n 
in.l 1 ('om.lotului Gentral ,i| 
1*. M. I\,. evocând Siliciu <• 
lele și chinurile îndur iu- (|> 
cei mai bum liifai clase] muu 
moaie în im huon <■ <l,.la 1] )o 
ft aia. M ș'<-a, ltâlmiț.1 -i jl',- 
li

<f al s’a schimbat
91 «ituația lu
As ci n’aii pus iu 
marc mi. ml i I to ț le populare du
eliberare . Nirnai dușmanii inraițl ai 
progres» u omeni iii pot bă a bețe 
în roț |t a udei mișel î ropiilarc 
de r|iberare.

Acesta ude murau] hi a n c al is- 
torci. 1 ciut ii c .impe ia 1 mu ui e 
dărâma tot ma mult și de lu ne L 
guri*. Odată cu aceasta vusu ș se 
strâng lao'altă forțdc democrației, 
pa i ți i o i d șuiului In ace Ic c >n- 
d ț iJ lor c f i.n, i i a 1 Ic Iși I i ci 4

„O scrisoare p;erdută“ 
fa Sarmisegetuza

>«i scara zilei de 1 Noi ni
mic a. pe scena muzeului 
d 11 Sarmisegeiuza a fost pic 
z.entaia de câtre Teatrul Po 
porului reg onaia Petr04.nl 
comedia în 4 acte a lui Ca 
ragiale ,(’ scrisoare pierdu

ia*
.■spectatorii prin \ ii apiau/c 

și au manii, stat simptatia gen 
tiu actorii jmj» Miniiiii, cam 
au reușit a redea < u sticc<: 
aspectul putred al burghe
ziei

s

t expoziției
‘‘Mama și Copilul“din

Deschiderea

i.a Sarmisegetuza a avut 
loc zilele trecut:’ dcsch der.cr 
expoziției „Mama și Coi>>ilul" 
realizată prin grija organi
zației l F. 1) R. din loca 
litate.

In cadrul acestei expoziții 
se găsesc expuse numeroase 
materiale documentare caJ> 
reliefează gi ija permanenta 
pe care reg mul de democra 
ție populară o acodă necon 
tenit mamei și copilului.

Interesul deosebit pj care-1 
prezintă pentru pobulația lo

Sarmisegetuza

prețiosul material expus 
îl refle tă marea aflucn 
v'zitaiori'or .1 căi or nu- 
s'a ridicat îr. prime'e 4 

' mii ce

cală 
aci. 
iă a 
măr
zile la cea. t tei 
’ă^m

Desciliden-a expoziției ’.I 
F. I). R. <l«i Sarmisegetuza 
dovedești eforturile perma
nente pe care această.organi
zație le depune pentru ridica 
rea și desvoltarea nivelului 
cultural al mtisselor popula 
re.

Ansambul sovietic georgian 
de cântece și dansuri populare 

la Opera de Stat
Luni seara a avut loc la 

Opera de Stat primul specta 
col al ansamblului de Stat 
de dansuri, și cântece popa 
lare URSS Georg’a.

Au as stat membrii guve.r 
nulul Î11 frunte cu dl. Di. 
Petru Groza, reprezentanții 
corpului dip’omatic în fruii 
te cu S. I. Kaftaradze amba-

Deschiderea școlilor protesonak

sadorul Un unii Sovietice și' 
numeroase personalități din 
viața socială, culturală șji ar 
tisti ă.

Sțiectacolul oferit de a>i - 
sainl.lul sovietic georgian a 
fost ma din celo knai sti&’.u 
cite manifestări de artă 
care le-a văzut vreodată 
ra noastiă.

Dosurile și cântecele
pulare georgiene cx< cutate 
cu rră estric au siânut apia» 
ze jntuziaste din parte i pu 
hi feumi.

!>e
ta-

1,0

Ministerul M)uncii și Pre
vederilor Sociale, Direcția In 
vă>amântului Profesional, a 
dine ]a cunoștință școuilor 
©rofes onale pendinte de a- 
cest Departament, publicate 
kt ziarele din 18 Octombrie 
1048 că descli derea cursu
rilor pentru șco’ije cari au 
profesor' titulari se va face 
Sn ■ de iO(Noembrie 19118.

i’n.tru celelalte școl des- 
ch de rea cursurilor se va fa 

de îndată ce vor primi co 
mu» carea listei profesori o.- 
•lunmi pentru noul an ș o.ar, 
în orice caz, cel mai târziu

pe data de 15 Noembrie a. 
c.. când toate școli e pro osia 
nale a.c Ministerul i glumii 
vor fi oficial deschise.

Comemmarea victimelor agmiumi 
faso ste din 8 Naembdb 1945

La monumentul dn Parcul 
Național s’a iă ut Luni dui ă 
am a. ă — în prezența .câtorva 
mii de oameni comen'.o arca 
victimelor agresiunii săvâr
șite de bande'e fasciste reac
ționare în ziua do 8 No.-m-

brie 1945.
Delegați ai organizațiilor 

pol tice, prof«sicnale și de 
massă. au depus după aceea 
numeioasc jerbe și co oan.e 
de flori pe monniu lele imunei 
lorilor căzuli.
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. a t r a i i ■ r j i u 
«•-U l • u dl .1 ,
■ u ani uf ou mc c și

p.» ilj 1- J u îl i 
e (dl -a 1 I 1 I d 

huț, r 1 t a’j - ; r»j'a c la
nur odicr ^i la zgu.l.i 
uare.

(> a t ■ uj1 e U’ c In l ni ik • 
Sov eti> a unde ’a c n o 1 a o □ ,J i 
rea oi a i ^ocia.’i Ti re c re 
<ur>a iilcpilza* ia a ; iu t I fin 
tc.ur >1a ulu nodru a ențUzia inu- 
;ui «ie mtuicj si a j»'nt d ț* 
tna al i« n lor n. e 1 I

1 iiora R -ouței din Oi o b i 
a verJitjl 1 a i a I iidu «-ea li
ft iil'tu a u 1 ta j □ (idu i 1 no. tru 
care ș .a ca-tigat înircdcrta șl dra- 
goslca nețărmur ta a oru ui sc, 
vclic. iiHj. ru șt-a tu a
locul du uiioarv In istoric p L ifn. 
a’lu popou v ș a dovedit <1 
conducerea Part du ui Cu i u-.iu ți 
a tnaru.u Sla in, ei u^!c ua; abj 
*1 săvârșească fapte mar mereu
notii. ZJ L

La Hațeg a avut loc 
elevilor care au scris cele 

lucrări despre „Cea de a 31-a 
a Mariia ■

în sala Liceu
Revoluții Socia’iste4

Zilele trecute 
lui Comercial din Hațeg, 
avut loc în prezența tutu 
ror elev, or din jo.alitate 
premierea celor niai buiu lu 
ciări. tratând subiectul ,;A 
•ți-a aniversare a Matei Re 
voluj i Socialiste dai O< tom 
brie”.

Au fost d st’nși cu premii 
în ■ ărți, următorii e'evi: Jur 
eoni Nicolac, țula Aurel și 
Faur M,ron

Tot ni acc>.t prilej a fost 
premial elevul făbâu. pen 
tru t;.lentul de care a aut do 
vadă cu pr lejul recitării poe 
zici , Leuin”.

Sărbătorirea Săptămâ' ii 
Internaționale a studen lor

Intre 1 j și 20 Noembrie 
studențimea democrată din 
întreaga |um<- va sărbălori 
Săptămâna Internaționala j 
Studenților. In c 'dru! aceste* 
săptămâni se va sărbători î» 
14 Noembne, ziua luptei stu
denților pentru păci .și inde 
peodentă națona’ă; la 16 
Noembrie ziua so'Jdarilă ii ti 
aurelului; ia 17 Nodmbne

ziua internațională a studen 
iilor, iar la 19 Noembrie, ziua 
asistentei studenților, găpta 
mâna internațională ji St „de*, 
ților, este un bun țtriiej ten 
tru cea mai mare parte j, stu 
jimii de ■ și ară a . ta imen 
tul lata de forțele c >ie juptă 
ț.< ntru pace, independența 
p.>].ujr<'01. libertate și pro
gres și de a le urma m n ea 
stal uptă. v ț

■l

Impunerea fiscală 
a întreprinderilor de SA^t 

Ministerul L inanț: ior ,1 fă 
cuc cunoscut adm nistratii o 
iinanciare că din p inct dr> 
vedere fscab întreprinderi
le de Stat. soc. comerciale 
și magazinele de Stat. într^ 
prmdeii'e industriale fi c<m 
trele industriale cu scop lu
crativ, sunt impozabile. Ca 
atare, veniturile acesto' intre, 
praideri suportă impo itul e»|.

nicntar comercial cu cota 
pi opor’ on.ii ă de 4 a sută 
cat și impozitul ovluimen 
tar

Centralele industriale fără 
scop lucrat v sunt considera 
te un .ă 1 de i adriî r ie. --v, 
praveg »e«. s c. or. o>tare a 
activității întreprinde, i’or în 
dustriale de Stat. In co ise 
c nță aceste centra’e sunt seu 
t te de impozit d , oin ,rci;d".

Petr04.nl
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Muncitorii uzinelor metalurgice
au construit 
șlefuit rapid

primele mașini-unelte 
de înalta precizie

I

inse»
nu *

K".

K'

II

inginerii astăzi sunt muncitorii de eri

și t('( lniic.iciiit 
Metalurgii e din 
<> mirni ă -dărui 
ust -.ă 1 mistrii

t( iar 
in-a de 
mm er

I

(Urmare din f-ag. la) 
cută In cel nu îniteplrlat colț 
nuna din U R.5.S.

„Inovaț Le P <■’ 
Impari in două 
ma sun’ cil? r n e 
organizare a 
aceste 
vând o mure 
f, cla.ale ea invențiiii.i Oițcc

de

11 e de n 11 rrl 
ca er/orii. In prt- 
nou ie vnctoJe de 

mufic J Cu t ate c4 
inovați sunt apreciate ca a 

ji jurlanța. e e nu pot 
iii-

se

Ședința Consiliului Sindical 
Județean Hunedoara-Deva
(Urmare <fiu p*g I a)

lui. a reesil ca în afa ă de suc.c .e'e 
obț nule în produc t e, mai 
o sere de lip tui în mi.n a 
ca de exempu: neco'aborarea 
organ zaț 1 e de massă (U.FM. 
F.D.R.). ne ă t ur rea mun i ori or 
privire la li.nj ii în acord. Iii sa 
gătur i cil direcțiunea socotirea

Ruletin intern
Ministerul Finanțelor a la

cul pe data 
h t masive 
țicmari din 
xteno.iră a 
1U|

de - No. inbrie 
avansările func 
administrația e 
departanieiitu -

Di’as* men , nu mare număr de 
funct orrari diurr.I Ji au lost reimî I 
func onari bugetari în cadre e ad- 
rrtinisîr.ntif or financiare dl 1 Capita ă 
nl provinție.

1 I •
leit fund importanța plante

e istă 
i.idica'ă 

cu 
U. 
i u 
le- 
o-

)or mcd'ciiuilc. una din mari 
Ui bogă/ii ale țarii noastre, 
i fost înființată societatea 

■e*iinei < la.ă de Stat,.Plafar”

BUCUREȘTI 9 
nlsterul Finaațe'or 
adm nislrații or financiare că taxele 
mi;ilare datorate pe exercițiul 194SJ 
1949 de către tinerii ioco'pnrați care 
vor să-și amâne serviciul mf ilar înl 
vederea cont nuă- i studl or vor pu
tea fi achitate în trei rate egale lu
nare: Noembr-e. Decembrie a. c. si 
ianuar.e 1949.

(Rador) — Ml 
a făcut cunoscut

relor suplimentare ca ore voluntare, 
ele.

Ce’efalte două s udica c, mixt <41 
Hra.l sî al fun t ona ilor pul lici a.u 
prezentat rapoarte ș. în S, e al 
primul — cu frumoase realizai! din 
punct de vedere ciiltur.iL

Consiliul Sindi al Județean
| prezentat rțpor.ul său pr n tov. Ko- 
I................. ’

a

I

ț aliva de acest fel este incuraat' 
sporur de sa arii. In afară de ara a 
pi n acordare de premii, decorații șl 
I.ecare mină are un comtli-t care 
stud a/ă toa:e noule incest! :ni I 
urm3ie.li- nlroduiera lor tu 'ru
tei. Au or I a e b r in gi:t'ui.l <*- 
pât.i de a „Comite ul 
tru introducerea tehui 
coiiom a naț ona|3 ' 
de invenție”.

Mrâduntee lihnii ir i lor sunt 
dreptate în d rețin 
tale a ii.unil) înarma'■ 
Iru nțurea masmlo ir 
nelc d n ri tui.llv i 
este rr.e an zat in r’o 
98 ta sută, ar Im irealul, 
porte de HO la sulă.

un cointb-t 
noat e invei.p :ni 

ntroduie < a lor in 
a c I' r in entuinl

Stat pen- 
noui )d

Certilj

de
li
un

l -
at

In
înlocuirii to- 

e p Iu Intre— 
i n I e In ur

li e aba'anl
• po.orțic de 

in i ro

iI

kosy Villiam secrelar org.nii'ato
ne al C.S.J , care a tualat amănunțit 
actvitatea Con i iul ui și li șurile in 
munca eoni teiului >.l a îr.d umăto— 
rilor.

După prezentarea ra-,oarelor s’a 
trecut la d scuț i, apoi. Iov. Mocanii 
Angliei, Când.ea M. și Mujic Mi- 
hai au analizat în spi it cri i. rapoar
tele dând sugestii de felul)
cum trebue dusă munca pe viitor, 
pentru în'ăturarea greșcblo- și eli
minarea lip u.i'or, a centuând Xi 
spec al asupta vi ienț.l corni eteloi 
s ndicale și a gri c pe ca e si di- 
cate e trebue s’o a bă remanent Ir 
vede, ea îmbună ăt 1 i ni c u ui 
trai a celor ce muncesc.

Șed nta a luat sfârșit pi in < 
tul de înch dere al tov. D ă; oi 
care $ -a -luat anga an en ul I 
mele C.S.J. Hunedoara Deva 
duce saicnie prin i e la In le,, lini e 
și chiar de a le depăși.

de

Un strălucit bilanț al realizărilor oamenilor sovietici

de

oa

03

la
so

cei peste tț4 milioane de e- 
(evi și i milion de studenți 
ce urmează dife'ăelc uuiver 
sități .și școli sovietice,
succesele artei sovietice, de 
remarcabile realizări ale 
meriilor de știință sovictidi, 
ki folosul și pentru gloria 
fiorului sovietic.

Aceste mărețe realizări 
care participă toți oamenii
vietici uniți, însuflețiți “ă con 
duși de Partidul Bolșevic în 
fruntea căruia se află Mareie 
Stalin arată că Uniunea So 
vietică se afla în faza unui 
nou avânt, avântul construi
rii comunismului.

Ea nea a doua a raportului 
prezentat de tovarășul M°'° 
tov reprezintă un tablou rea 
list :jl situației internaționale 
care ilustrează rolul conducă 
tor al URSS în lupta popo 
poarelor pentru o pace demo 
eratică trainică lupta l niu- 
ni' Sovietice împotriva noiu- 
for forțe de agresiune impe
rialiste, împotriva propagau 
dei războinice si ațâțțțto ilor 
unui nO'J războiu, continua- 
creștere a forței lagărului de 
inocratic și slăbirea forțelor 
imperialiste-

Cercurile burgheze domi -

nante, exploatator i de -pretu 
tindeni prive.se cu teamă eres 
cândă spre marele Stat al so 
cialismului, ei sunt speria^ 
de succesele 'oamenilor so 
vietici și de avântul în plină 
desfășurare al economiei U 
RSS. Aceasta însuflețește și 
mai mult lupta milioanelor de 
oameni ai muncii din Unim 
nea Sovietică, care sub con 
ducerea geniala a Partidului 
Bolșevic și a Marelui ț Stal in, 
au dovedit că sunt capabili 
de fapte tot mal mărețe pe 
drumul construirii comuniis 
mului. t

Oamenii muncii din Repu 
bl ca Populară Română ca 
și popoare*e din lumea în
treagă, privesc cu 'dragoste 
și admirație mărețele rea i .ări

ale popoarelor sovietice, ho 
tărîți să le urnw exemplul 
pentru desființarea ex/ploa, 
tării și instaurarea sociatsmu 
lui în țările lord

1 -•3 iilir i i<
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p imește mică și ma»e 

u b I licit atep
Annnftz țle «t primesc 
gdnjfr’s tațja sforuiui 
>?t ada K=-rt Ma x N\ 4
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I

adâncile* Jpa- 
Slakhauov, — 
sc vor Covc-J

,, |n dt pr ve>Lt 
lunlur, a continuat 
ducă idei .c noastre 
pia.fct — o, craț uite de perforare
5 surpare vor deveni indie. S|ju
ram sa putem condru o ji a.lna ca®

Iiidtpl.nra < a un cu.np ex Cc o- 
peraț uni Int/un Unp mult mal 
scurt. Io oda a, l.iL-ebuințaiea ace_ 
te; macini va peru teta, c> ikui! m( 
<u optiaț uni e de adun I e a yak- 
rii’or. pen țn I »r bă poala ft In ta. 
r.p <u

Nu 
tal !n 
mei an 
at ngc
încât i u ul pr n i U 
muncă d n mina', \ 
conducătorul ma> neJ.

lencilia de Incul’', 
e le d< a e / ua a dec a- 
<cn! nuare S ak a ov —■ Land 
zarei In ni iiee so.i.tl e * 

un prad alăt de înaintat.

Desveliren monumentului 
eroilor sovietici la Deva

Co«llntia'<’ din pap I a

Iu pr viri c liecmui ostaș sau ce
tățean piezmt la soe.m a,e se pu
tea vedea pe lângă de>o a.nen ul ș 
recunoștința față de os a ul sovie i 
ș fiolă.îrea de a urna cu abne ație 
p Idele mărețe ale î.ia tulu | a. ioti^nt 
care a îmuflcț t pe fiecaie o aș o- 
v etic in lupa pen ru zdrobirea 1 n- 
per a.ismu ui inro. i or de po. oare.

La so emn ta e au par i i, al: re
prezentant i P M R.-u ui ai au ori ă i- 
lor cvile și n ililare, organi ațiile de 
massă, instituții e, șiolile și ar
mata.

lii.em ul număr de part cipanți s’a 
.inco onal într’un impre io ani pele
rinaj in fața prele.turii, de unde, 
in frunte cu fanfare, drapee roți 
ș. coroane s’a dep a at spre c mitir.

So'emn ta ea a fost des hi ă 
cuvântul tov. Const. Gr goraț 
fectul județulu. care a sul liniat 
gostea și lecunogiința pe care 
porul o nutreș e pen ru c.oi sovie- 
tei căzuți pentru e j .erarea țări 
noastre ți a poț-oaic or subjugate <le 
cotroptorii fasciști.

In timp ce compania de onoare a 
prezentat ono ul, (ov. prefect a dew 
coper t 
feră de 
au fo t 
fanfara 
poi tov. prefect a predat ir.onu cen
tul tov. Ha du L. ajutor de primar 
*1 orașului Deva.

piin 
pre- 
dra,
r»

monumen u! și în r o atmos- 
adâncă so emn ta e drape ele 
inc' na.e în fata mormin e or 
uilonâr.d Imnul Sov e ic. A-

Au ni* co bit d. Cu. licorgeo-u 
dn partea armar care sub i Lud 
fiaț a de arme ro riâ.io. ovilii a 1> 
lupta comuna pen ru zd ob rea fas
cismului a spus: ,,Armata rumân* 
care a pr mit cinstea dt a lupi* 
impieuna cu g or uasâ ar nata sovie 
t că pen ru e iberarea jo, uru ui nos
tru de sub jugu a cis: le da orează 
acestor > ro totul, peiifu că pr.e 
sânge'e lor de v le i au scl at țar* 
de sub jugu fasc s.nit ui coiropi or*’, 
Tov. Al. Vlad :c ela ul gene al al 
filialei lA.R L.U.S. LK-ia a scus lu 
cvdențâ spiti U de abne aț e *1 os
taș lor so ie i i cari, al u i,j de 
ina ta încât cura a g o. osului Pai id 
Bolșev c :i ate Generai inului Si*. 
|m genia ul lor conducă o , au țuptat 
cu ero sm pentru zdrobir a hoai- 
delor fasciste -alvand ciiili ața u- 
mana. i

Toi. Albu secretarul org. de plan 
lJ M R. Deva scoțând in e dență vic
toriile cuceri e de fo orul nos ru ta 
urma eiibe ăi ac 
sovetiiă a <pu :

..Este o dovadă 
liberia de armate'e
se bucură de un regim pe deplin 
popu a ar oatnen i mun ii in Iru ta 
cu part dul lor de avantgardă con
duc deșt ne e po-Daeo- ciăd.nd <- 
rânduri a socia i tă în țari e lor”.

După soemntae a ur at dcfi *— 
rea armate prin ta,a nionumen.ulUÎ 
ero lor sovietici.

de citre armata

v e ca țările •-
so.ic i:e as’âj

TELEGRAME EXTERNE
Muncitorii agricoli din 6 provincii ale Italiei au întrat în grevă

Roma io (Rado-'i. Greva 
muncitorilor agricoli din I- 
talia s’a extins Miercuri in

șase provincii printre care 
Florența, Pisa, Livorno; Na 
poli și Brescia.

Situat<a luptelor din China
NANK1NG. 10 (Rador) — Zia

rul ,,Even ng News” a anun’at ic-.I 
că guvernul ch nez proe ea/a o 
nouă deva or zare a Y. an-u ui, dre t 
urmare a silu; țci ;olie -iile ti 
care se af.ă tabara lui Ciang-KrJ 
Shck.

pod strategic la 63 km. nord 
Pu Kentu.

D 11 cauza grevei docheri or, 
v'c i e pubt.-e din Nanking nu 
ut liza s'ocurl e de cărbuni denuse 
dealungul f.uv u ui Vang Tse Kiang

ee

ser-
pol

130.000 muncitori agricoli 
din provincia Brescia au or 
ganizat Marți demonstrații, 
protestând împotriva refuzu 
lui autorităților de a spriji 
m r< 4 -.ndicările legit^x? r 
ale greviștilor.

Greva are loc din cauza, re 
fuzului marilor proprietari 
de a încheia noii) contracte 
de muncă.

NANKING. 10 (Rador) — Fiance 
Presse anii .ta că Ma ți au încetat să 
nia sosească că. bun. în resianea 
Nank ng în urma faplu ui că ar- 
niaie.e populare au o u at ai.unite 
local tați . i 11a e |e ca,ea le ață c Te
leagă Cap ta a Kuo in an'.ului cu 
m ne c de cărbuni din Nor.l EsLuJ 
Ch nei.

Se cont rină țiirea ci armate e 
popu a e au tă a! < a ea e a ă î 1 d iui 
puncte, an ocupat o al aiea Tsin P. 
ș au izolat co.np’.ect orații Rou g 
Pu după ce au a luicat ta w ita

Nanking, io (Rador). După 
cum anunță agenția France 
I’resse Marți a început lu
pta pentru orașul Hsu Chow. 
frontul se află Jajntîmai rea. 
15 km. de acest oraș.

I in comun cat al cartieru 
lui general al Kuomintangu 
lui din Hsu Chow anunță re 
beliunea a două divizii care 
au refuzat să mai lupte îm 
potr.va forțelor popuiare.

Umplem butelii de

Aragaz inform ap oj 
la Adm -|U
ZnH Scl*

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.

ciiltur.iL
prive.se


XO-RJ NOI

Cine cercetează loialitatea" americanilor 

președintele faimoasei ccmisi^ni de cercetare 
a activității „antiamericane**

trimis în judecată pentru fraude 
asupra averii Statului

washington „R.idm-). 
('ompți.i aparatului de Stat 
amcrn aii a devenit atât 
iierus.nata încât ea nu mai 
poate ti trecuta sub tăcere.

A^Hcl, după cum anirntă a 
gențta 1' rancc i’resse nu 
rele juriu al Stat lor l uite ai 
declarat v novat de i’raud 
asupra averii statului pe Tlio 
mas Panicii președintele co
misiei parlamentare <1 an
cheta a ,-icfi'- it iților , .aiițiame 
riraoe

Cele patru capete de acuza 
re sub care este trimis în ju 
decata Thomas atrag în 
cazul că vor fi reținute o 
condamnare de g2 ani în 
chisoare și patruzeci mii do I 
lari amendă.

După cum anunța agenția l 
Re uter actul di sacu/.are a

Cauzele reușitei lui
Truman în alegeri

NEW yORIv, to CRador).
Ziarul conservator , Wap
Street Joumal” recunoaște că 
victoria lui Truman se datorc 
ște cel puțin parțial faptului 
că în timpul campanieiiciecto 
rale actuale, el a^adoptat pro 
gramul intern al lui W;lllace.

Ziarul sub miază că, din mo

TRUMAN DOREȘTE
o întrevedere cu

washington io Ra 
dor). Ziarui ,,Timus Herald” 
publică aserțiunea jiceon. 
firmată a comentatorului său 
Cofiin că după deschiderea 
congresului, d. Truman -e 
va duce poate înțEurqpu p. n 
tru unele discuții personale 
cu Genera’ s imul Stalin-

Cof :n p ' trmc. că d. Tru{ 
man sp*ră că ,,va putea con 
vinge pe Generalissimul Sta 
I o să vină să-l vadă în doc 
de a se duce 1 însuși' la Mo
scova”. Totuși dacă Genera 
lissimul Stalin nu va voi să 

părăsească Uniunea So
vietică, ,,<1. Truman poate 
că se va duce 11 însuși aco 
lo”.

supra. lui l'lioma l’arnell de 
delraudan- se iuțind.' pe o 
perioada de cinei ani im'e 
pând din anul 1940, până iii 
1945. S<' realii ntiște 1 i 
1 homas Paniell .1 lo,t ales 

ci deputat republican în < a 
mura reprezentanților

Acord militar secret
între Spania franchistă și înaltul 
comandament american

LONDRA, 10 jR idor). Bi 
roul Po’itic al '’irtiduli.i Co 
munist Spaniol a publicat un 
comunicat caic arată ca im 
acord militar secret a fo.-,t în 
cheiat intre Spania franehi 
stă și înaltul comandament a- 
incriean.

mentul în caie Wa]j,-j.ee a a 
«uniat ea va candida la pr.- 
ședntie. Truman a început 
să adopte din ce in ce mai 
mult programul intern a! lui 
WalJace. Actualmente 
scrie ziarul aceste pronii 
siuni figurează în platforma 
lut Truman.

Generalissimul Stalin ?
( ’ofiin exprimă - leipemtc 

nea părerea că e’te posibil 
< 1 locul ecn.'tarului de Stat 
Marshal Isa fie Juatfde d. Vin 
son președ ntel? curții suipre 
me de justiție din (J. S- A.

In alegerile oentru Consiliul 
Republicii’ socialiștii de dreapta au pus 

noul senat la dispoziția lui de Gaulle

în legătură cu
ROMA 11) (Radul). Miniaf 

iul \larcr lor Lxlernc .îl u-l.i'I 
Karl Grubei. care a sosii ta Rom* 
în z na de 7 Noembrie. Ca mlâ nil 
<11 Miii-lrul Vta-.'.lor S.răine 1 
Italiei contele storzj. Al»oi 1 > 
fost in .iiiit de | c edili c e Reiiub'f- 
ce. și a avui o convorlliv de o 
oi.l eu de < ia-mer .

I PARIS, 10 (Rado:) — Comen
tând rezulta ele aieger lor din Fran
ța pentru Conv iul Re pul-, 1» ii. zia
rul Framt reur scrie:

la asemenea t:an<acti desgustS— 
livre si combini'ii eiotăoare nu 
s’a ma recurs ni iada ă re o c*rJ 
alâ. de mare, n ci mă.ar re vremea 
ve.h u ui senat. Alegerile > en ru eor- 
s jiul repubji ii scrie Ethienâ Fajon

După nun a iiinții agenta VNSA, 
în t lupul iccs'.ei convorbiri au 
fost discuta c prob eme In I ■ li i 
ră cu situația iii!erna|i.>iia a, căzute 
d n punctul de vedere al Aimlri 1 I 
Italiei”

Toate z arc e pro - gucc inanicntalc 
scr.u pc lațâ ca Irataicee Iii Gra
bei la Roma unt legate de pla.

Crinum c itul difuzat de ț.o 
stol de rad.<> ..Pirenaicn” spu 
ne ca Spuma a fost rcccnt vl ) 
zbată de reprez; litanii oii . 
ciali, milil ui și civili ai Sta 1 
teior linte, care s’au întâlnit 
cu 1’ ram i» și reprezentanții 
Marelui Stat ,yptjor Spaniol

Simultan. Statele Unite au 
primit vizita unei delegații 
spamole.

Un acord militar secr t în 
tre Spania franchistă și înal 
tul < omaiidament american 
este în ființă acum, după cum 
a recunoscut și franco în. 
discursul pc curo I a ținut ța 
12 Octombrie în Sevilla. Tr> 
tuși se presupune că nu 
sos t încă timpul pentru parii 
ciparca deschisă a Spaniei 
franchiste la jșa zisa alianță 
Occidentală deoarece includ" 

i rea Spaniei în blo'ul occi
dental ar demasca p- deplin 
caracterul reacționar al ac- 
sîuia.

( omimicatul subliniază a 
poi necesitatea intensificării 
luptei poporului spun ol im 
potr.va lui Franco și a proteC 
tordor săi imperialist', ca , 
împotriva -social-democrațnor 
de dreapta ca l’rieto. Go 
mez, și a agenților mii) na 

! lisntului și reacțiunii spaniole 
’ de teapa acestora.

ma atitudinii lor fățiș an i. oiwnls-
te, soca'iși de dreau a au canar— 
mat încă odată den na lor înțele
gere cu genera ul de Ga il e în pr- 
v nta marsha.iză.li Franței <1 a Iur
te împotriva clarei mttnioaie.

Sooc'alislii de dieupla au pus 
noul senat la dspoziția generalului 
consp rator.

extinderea blocului occidental
nur b cu ra e .lin e <a t co O 1.1 . 
n a ,b o u ui occKleiil.tr*.

Z aiul „Rcpublh a” >uh|Ăula'a ca 
după ptref/a ccrvur’oi jojlfe dlu 
Nun.a .k cslv ijeuor eri <1uc >!1h 
oh! ne p dirc le ale 1 en »r a . cu ul I 
dc Mai at fi.

/ am! .11 Pas r. ' anuiitX câ .rr- 
< iir |«- < al I 11 pun >o i ea ll Gru- 
ber în Ilalia In Irgllura cu ii mu
ri* ValHaiiulti loriia.ea .1-

impunătoarea manifestație 
populară din Milano

în cinstea ce ei de » 31-a aniversări 
a Nlarei Revoluții Socialiste din Octombrie

ROMA. IO (Rador) Ocd|e s, c. 
c a :i a ziarului .,Unl:a° din Al lano. 
înmiita ci in act»! <irj$ a avut |o 
în z ua Je 7 Noembrie o impună- 
toflrc nian iCStațir pop,11 a ă în < ms- 
tca ce.»* <Jc a JLa aniversari 1 
Maic> Nevo uț 1 Soc a iste «.lin (hu 
loiubr r.

Au Jua! pai c 5U i.O.IO de l'xru - 
(ori ai orașudd .dilano $i ai al 
tor ;ot.dta|i din iiiipreiuri.ni.

Defilarea cocoanelor |A* arterele 
centra e ah orașulu M lano a uu- 
ial irci urc. Manifestația s'a <le- 
fâșiirat sub lo/nta luciei [A'n ru |k.-

Buletin extern
^{ARSII.IA 9 Ridor). Du 

pă cum .munță France Preș 
se polițiștii tu atacat Du- 
muică un cortegiu format 
<lii o irticipanții la un me 
‘•liiiî pentru pice convocat 
• le Uniunea Femeilor I'ran
< -ez<i *

— fa 6 Noembrie. auloritătî'.e 
pol țiencjlf din Roma au închis cine
matograful ,,Quat:ro Foniane” unde 
la cererea publ cului a arul lo (ren. 
tril a doua oară un festival 'de> 
f |nie sovietice organizat <lc soc o- 
lalea ..Ital a U.R.S.S.'’ In a Irul 
luni închinate prieteniei cu Uni i-f 
nea Sovelica.

•
— Peste lOO.UOO muncitori șf sa

lar ati cin B.emen au decla at greci 
ele proiest de o oră tmpolriva po
liticii economice a auloilatior bi
zon a e germane si a scumpirii ba
iului. Circulația a fost torni între
ruptă Marț intre ore e 14 15

După aceea a avut loc o manifes
tat e la care au luat par.e 3D.00U 
de persoane și în cursul căreia frun
taș i sindicali din laca'llate au în- 
făț șal revendicării: clisei inun i-- 
toare d n Bizonlj,

*
In cursul lunei Septembrie, de I— 

c tul batantei comerciale a O]anJ<i 
a atu; aproape 20(1 milioane ;u- 
deni iar dii.ilul comerțului exte- 
r;or al Belgiei â fost evaluat o.i 
cial Ia lt)41 milioane franci lel- 
g.eni. Nu pilem apune că ,.planul 

i Marshall” nu e un ..ajutorV’ |>cntru 
țărlje dolarizate.

i ' După cum a-
"unță Associated Press —

i h-upele comuniste continuau 
1 du-si înaintarea au pătruns

ba / .ti a IjjiIc tifiiir'' um
prev.id plinirile t I .burat»" tm 
ic/uit a.cs'.tn lauls'’ uu *’* «Za 
lețfrr/nlt un iTf-u^iit din . < «do 
nul an Im" i diepat t ițiop|«« «40- 
fllienlc iu i ■ ■ •

/ arul i!
lor (i c «'<■
Au (1 a .iHiii
« est |) an îl
< d< cu piopi h e I01 pjauiki k m- 
uiembiarc a €fein:au <J.

P xC iHU.ifA B <u
O UpA î ■ I • tîiB
ftC.’K* I B UUieili >7U B- 
Vatta<iu|u, »ar «MÎn-

ce, p.-uhu '<-( a Jbin p- n ra 
ten a dinln- po ,-iru’ talan J ><x 
țjoare.c i:ov.clHt.

Muii<„ tor 1 din .Mijano «o 
mal pc man K-stanț i. care pwjrtau 
portretele lui Stapn. Mo'.ov • i 
altor conducători ai Pârlitului îl- 
șevx și ai Slalupi Soveic.

Manifestația « luat tffâr-.ii
Ir7un meci ni; 01 am/ai tn puafa a 
tcdra'c. la care Paliniru repliat ti 
a rost t un important dii» ur» vr©- 
>acrat cec de a 31 a an 1 ver*a'1 • 
Mare- Rcvo uț i din Ocloitibri

Lirin Satadan la Kăsănr de 
muntele Lewoe ,și in.nnt~a.?B 
spre Ngr.uilăC localitate si
tuată la jumătatea dn nulul 
intre Surakarta -i ni’iun.

I*t Suci forțele cuimj. iste 
au ocupat Tlogndluigo

Prezidiul Sovietului -,ue - 
prel al URSS' a acordat (ui 
Andrei (iromîko GordinuJ 
,;Steagul Roșu” al imJnk'ii 
pentru servicii însemnate adu 
se Statului Sovietic in -kistul 
său diplomatic.

Curtea superioara de vpeJ 
din Amsterdam a co îfirmaxta 
1 bifarea conducătorilor ț'arti 
dului Comunist din 1 Manda. 
judecați de o instanța mferi 
oară, dați în judecită ;»en 
tru c-i au semnat,im manifest 
împotriva războiului colonial 
din Indonezia.

După cum anunța agenția 
Reutcr, lucrătorii și fuucțio 
narii monojx»lului de tutun 
al Statului Șuedez au decla
rat Marți grevă cerând sper 
rirea salariilor.

Cititi
în fiecare si

„Zori Noi”


