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Acolo unde
prin munca

în trecut a stăpânit întunericul și mizeria 
voluntara, sub îndrumarea Palidului

I

VIATA DE PARTID
Cum a luptat și cum luptă org. de 
Partid din Petri la pentru o producție 
mai mare, mai calitativă și mai eftină 

de Fehervăd Dez d iu, 
ircretarul org. PMR. Prtriln ■'

in satele răzlețite prin văile munților Hunedoare
pătrunde lumina și cultura

8 școli noui construite și alte 28 reparate în (ara Hațe 
gulus de țâfănimea muncitoare 
de lampa cu petrol, lumină electrică

mii pulul ainipu cu nil, pen
ii putea nai a o ij n du< ,1c u ai 

uiarc, oig- dc P.iflld I'c.rl a 
Irrpiins o a.ținut du ui *1 1 i 
uium e oi la mim ă \<»1 nlură în 
Iu .1 u ai târziu, s’a con a al 
ceaslA acliuuu d.ict* a t, ui a ca iu'- 
ueri nr v a Iubi al aucui a & î i t ar u 

Alunei, pcnirn a tea i a o j iu 
ou't e mal tiiaie, organizația nosik- 
tră <le Partid, a porii*. O aut uuu i. • 
lAmdfirc a inatsdor dc u lnurî - 
Uu intiiriiea dlscip.inci in 
umneii. pentru introdu crea 
«uulode dc iiiuncft, meni c 
gurc o producție mai mare 
ta'ilalivă. precum t) o c rs ere 
oroduc tivi Ații uiunc i. A tasta uc 
țiunu a fo>l sp i ini ă dc o mare 

t.h- 
ori-
rne-
Pop

a lu
are a 
mina 
c i a-
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70 kmj,
|ve fun- 
Cu ex

!>• a Haru-Mare la Lini 
de Sus. o ca e de peste 
șalele sunt a;eza:c răz’et 
du! văi or i pe d< aluri, 
cepția sate or din împre urimi c Hr-
tegu ui și de pe văi e mai largi i n ’c 
se face agricu tară, o bună j arte 
din ’o iii o i raeo.- de aci li rează 
in timpul anului în e cploatări fores
tiere ca „s ânjenaii’\ sau pleacă In 
alte regiuni unde gă;esc dc lucru. 
Kcasă rămân doar femei e șî copiii

Greu au du -o fo u to ii ac tor 
cato în tic ub Acest lucru se poa c 
vedea du[ ă 
cinase, după 
puteai merge 
Hp. a de șco i

<Je interes 
trecut să le dea po i' ilitățt 
iască omenește? Ce in c es 
sâ_i a fale! 1 c t ? Pen ru ei nu 
nevoie. Puteau sa Ic ta c 
să_i întrebuințeze 'a munca î 
așa tieșliu.o. 1 dc carie.

Lămuriți țăranii 
te I au hotărât 
nea 8că la muncă 
a sparge zidurile 
ciei și mizeriei

locuințe e lor sărâc.1- 
drnmul p- care afla 
cu că uța goa'ă, după 
dispensare, ele.
aveau gureneje din 

sa Ira-
•ivcau 

e a
T d.irile. 

mal bine

munci 
să por- 
pentru

> sără
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ce a cor- 
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Dtrpa <c po o.ui munci 
dc Pa t du să t, a inia u a 
durerea ț r I pe acc a ca 
nut în mi e i , muncitorii din a rici
șl mine, au trecut prin sa e, au . ,aț 
dc vorbă cu țuan 1 m ncl ort !e-au 
văzul ne.azuri e șl iau înd ur.at. 
le-au sorbii dcsp.e șco t, despre

iu în n d-H *-r<« J4 
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4 al usrbi ne ui In 
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drumuri hune, despre dispensare ine- 
dica’e.

PăuUK’iiil se ii tau îa muncitori 
cu n*iocrt-deiȘaoaia In s«tul lor'' 
drumuri ? doctori ? Parcă moș i tor 
n’au t ăit și 
drumuri șl 
le facă?

Prin luna 
ei lovară.ul 
președinte e 
a Muncii și 
A fost primu de u at care a \cnit 
in mij o ul lor. Le-a vorbii des
chis, fără pro iiisiuni.. Le-a ar; tat 
că brațe e șl voința I^r de munc 
sunt în star» să în ăture starea în 
care se gă esc.

Aiutati de îndrumă orii din fa rici 
uzine i mine, ct-i vizi au îi lie-

m rit fără 
doclori ? ..

țc a a? la^ț 
Și cine CB

fo; t pc a 
A pod ol

ț

Martie, a
Oheorglce
Confederației O n rau 
deputat de llu eJoara.

care Duminecă, membrii de partid 
din sale au po nit o actinie ce lă
murite si mobl izare a țărani or | cn-

I. BRANEA
(Continuare io pag. IIl-a)

oarlc a muu ilo i or mineri și 
aii icni O carie d n minieri au 
mii îijbii in roJu erta de noul 
IchIc în niun.ă — a v i.i a Iul 
Ludovic în coaboraie cu regretatul 
inginer I u iu Lconida bunăoară — 
u bârfeai Ilar, prin munca dc 

lâmuru** dusa de oruani at a de Par
tid. ri vas ă men a Iute a futt s. uL 
bei al ă. jar inun.i.or 1 si.au indr<3> 
lat p.ivtrie snrc tehoiuviuÂ u.a- 
slientL «

Federația Democratică Internațională a1 1
Femeilor luptătoare active pentru pace 

ține al ll-lea Congres la Budapesta
La 1 IȚeccrrJ.rie ,a. e. va 

vea loc la Budapesta a do'- 
lea (.\iv.gn al Federației 
Democrate I nternațio nil • a 
l‘ emeilor.
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Minerii sovietici în sprijinul luptei 
minerilor greviști din Franța

m0SC0V,\. Corn te 
teii regionale ale sindicat 
lor m t 1 rdo: »!in i azin 
carboniicre Kuznetsk, f ,a i 
și i\]oscova. au adre.-at me 
sag i Consi iului Naț oml a1 
I'edcrat ei Minieri or 
cezi. 
tea m nerilor so ieti 1, s 
duritatea frățească cu mi :e 
ri greviști din I-’ranț.: 
încrederea că lupta lor drea

prii sc v.1 sf'ii’;i pri itr’ii vie 
rorie.

l)re| t ’iiarturi a solidari 
t, i.i lor Co nițel. Ie sindi1 <i 
r.elor '.nii.ict ilor din l azinele 
c.trliOu fer, Kuznetsk.
i ova .1 Urnii, an iri.rns 
nieriior francezi suma 
172 mi ruble ecliivtale ,t 
10 mil-ciiim? <le frânei,
s'ci) ,iț> ajutorăr i fami’,iilor 
greviștilor.
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Cvinomi •■ut 
iioui iu. :ode dc 
dc ti I u in r* frfim a l 
niii.irc p. n i. in ă ura <* 
icduiurii toniuinu ui dr 
Cu i nu r hi-Cu ni d»cA 
cea inul Jar ri de ma 
la n viul dc ol <•
\eJu ca măririi 
cii k’a tri cot la ;us a jrtpcnti ai 
brațe.or dc muu i A ticb Hî 
cu aiulnru1 jjir.nbn.or de Par.ld. al 
unire Î!o i or cim» iii al telmi iui I- 
lor sâ dcdcoocfim locurile de muncA 
unde p m Ijca 
camul atn, ir >Alui 
numărul pcrsona u.ui 
lăf. a 4tezoriraDk a muu a 
terva HD.urior ntunuti.ae 
d<asemenea o o. e-xu are a 
/atici noastre de Par id. a tu t ce 
a fobl pou.raa ai in șrdi ge t ur> 
L'ani/atii or de ba ă U in crl< . k 
Sinul -tiu ui In auesi sun? s’a du* 
iDiincâ dn lămurire ti dcâa om U i tn-

^riu Februarie, la fel ia g La
• A'tldltc cxuloa ftri carbonifere do* 
Vaca Jiului sJau organizai I. rc.tn 
**alno 1 42 Accs c 
mie in cea mai 
Hmu d< o zL în 
obțineau dcpâgiri 
la 1200 la bUtL 
în^â. nor ir.e c deahia pu.eau fi 
dcninilu, J Ur a.cb.e in reecri a.cau 
mu te’lip-iuii. deoaie.c tu rece o a lm 
o zi ncsCsita o oarecare |*rc ătr< 
iuatn’r. ți de rcurgani. ari a a' >■ 
ia iu ui diiM ziua de in. re ere.

Mc anun.ca te de ce a I are Jix
- inliCi.cri.L- n’au cuprins r s «le 

"'âw df mineri.
Cu toa'.c Ui.es.ea ce au a ut 

iul du a iL u mate dcmolla e 
«■ilii uî de in.re uie n rc mine i. 
tfani/atici dc
ul di a canal! a î ilul dc 

*zîru către în re e ) e s mu’ a «
• iinaă dilată, cu cri c.ii bine 
nite Jn aceasta di ceț c. c c 
miner! or dn l.uf.c. i — cu e, dr- 
nâsind norn.ee î i fie are zi au u- 
'rcuu: cu inu’t meJ.a p odu ti 1

a dituăhiiior m ri o recoc-

a: a zisul .touai 
as.fel să redute’i» 

ne rodu.b , 
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(Coftlmuarc în pag. II a)
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Federația Sindicală Mondială
♦

trebuie sâ existe și va exista pentruca aceasta 
este în interesul muncitorimii din întreaga lume 
Declarațiile președintelui Consiliului Central al Sindicatelor din Uniunea Sovietică

MOSCOVA — Coresponden ui 
zimți ui TRUD i-a pus p « edin'.e. 

lui sindicale or cin Uniunea Sovie 
ticX Ku neto,, următoarea in re are

Cum con ide a i decizia Con i 
liului Genetal al Con re u[ui s »- 
dicaleor bti.anice, t nut la 27 Oc 
tombrie »c. de a inlrcdu e pe o- 
dinca de zi a viitoarei sesiuni a 

Birou ui Exe utiv al Federației 
Sindi.a e Mondiale (F.S.M.) pro; uite 
rea că acii.ia.ea Fedetaț ei au în
ceteze în mod temporar și că dacă 

Federația va re u a să-șl susiende 
activi ăți e, sindica ete britanice s« 
vo retrage din F.S.M. ?

RJivunând a evlei în rebări Ku/- 
■el >v a declarat urnă oarele:

. Proout erca Con i iu ui G ner J 
al Contre u ui si.ndi ațelor . ri a 
»e ni anume ca Fede.ația Sindica.ă

Mondia ă să-, i in ele e ac i i atca 
în mod temporar es e fundamen
tal greși ă țl d unmoare, at ț miș- 
căiii sindicae in ernațio a e. c. t și 
clasei muncitoare din Anglia. A- 
dep a ea unei ast el de pro utie 1 ar 
dăuna cauzei mi carii sindi.a e mon- 
diae țl interese or vitale ale po- 
poru ui mun i or. De pe urra ei ar 
beneficia 
să spargă 
și să o 
care s’a 
pentru a
anume divergențe e caie exLtă în ca. 
drul FSM, nu este convingător.

Cei Irii ani de acti i ate a. F. 
S M _ului dovedesc că e Ltcnța pune- 
tc or de vedere di.cri c-, nu consti
tuie un obs a.o în calea co.aborării 
inlernaUor.a e dintre sindi a e, ial

F< dc-

ale de 
F.SM.

numai acei care do ec 
rânduri e c a ci munci oare 
s'ăbească. Argumentul de 
fo o it Consi.iul Generai 
moi.a aceas ă decizie, și

sindi ale e iau ca Dunct comun de 
plecare interese e clatel muncitoare 
si ae mun.io.irrii din tea e tăiilo 
lumii, și d a ă sunt condirc de piir- 
cipii e care au format baza 
rației Sindica e Mondiale.

F.-olu că toa e deci ii e 1 
organe’e de condu e e ale
inc’usiv deciziile l.ate la se iinea 
Biroului Exe utiv de a 19 Septembrie 
a. c. la Paris, au fost adopta e în 
unanimi a e. cs e o dovadă că or
ganizații e sindi a e a ilialc la F S. 
M. fac tot po i i ul pen ru a ajunge 
ta de i ii și act uni co nune.

De i ia Con i iu ui Gen ■ al al Cod 
gresu ui sindica e or bri anice delj 
27 Octombrie a. c„ nu au fost de
terminată de acțiunile F.S.M. sau 
de vreun centru sindical național, ci 

(Conlinuars în pag. IV-a)

Având aerul nemu’țumit to dea- 
una de un miros mereu nepțkuț. 
dar reușjid cu loa e a.estea -l i 
păstreze disiin t a și o urniră d 
surâs indugent. domnul me, ic pri
mar rămâne in o 1 testa'il o au on- 
lale tară du iuți de rep i ă, jn ju
risdicția câtorva duzini de râturi.

Ilic’usiv a unul nunăr egal de 
indivi.i numiți genetic ..tona.»” 
cu interul a ea ca e a reu.it a roa e 
să excludă not.un a de om. în con
cepția rămasă a Sanalo. iul Qeoa- 
giu. tris.ă mos en.re a unui t ecut 
cu oăca.e c căruia nu vom înec a sa 
luptăm, până la de.inl.i.a 1 
pire.

Redus 
măr ca.e 
ta'izare, 
tale în doul unui gra.ic 
zintă curba sa termică 
schite a cărți ytiiae 
să o descifreze, fiind 
nu s’a gândit încă, că 
interesa, niș e semne 
dea t.el exclu.iv uzu.ui med cilor, 
ca ad.uvant al memo tel.

Cciace îl intriga pe „bolnav”, 
este numai fap ut de a ccn a a că 
„foaia” a că ei ca' aii nqiniș e.te 
de ce e mai mu te o i ne.unosc. n- 
du-i senini i.ați e, in ere ează con
voiul de medici și in r . ice. irx 
mu t chiar decât perso na sa, de ce • 
mai mute oii ignora ă ir sj a e e 
graficu lÎ, care a tnce at astfel de 
a m i ;i un auxliar, tujsli uindu- « 
tilu. arului.

1 s.âr-

un ru
de s i-

'a o foaie purtând 
corespun le | ni or 
individul tipare ca e 11D 

care rcDre- 
a unei 

reușit 
ru neiu 

putea 
a arț n

?> 
n’a 
că 
l’ar

căre

Bine întee-, d i ullra; al, a c a 
nu va îndrăzni să-și af r : c > re- 
zența penru a tu bu a anul d 
nului me i 
ciune p nlru moio ia e e- e de na 
tură sâ in.inide/c- tot a .1 . t 1 
privirea sa strict profesionali. <}■ ti
vind pe iTiedi. si ca acte Dând 1 e
Olll.

tnlr’o a-emenca a o feră și in.i 
nitesla a dc -u in o , i di r.nta 
s’a slatorni.i ca ajitud ne. cu ri- 
zând ini ea i erarh c dea i c ior 
până a onul de -er,i ia. ingur 
„bo na u ’’ minimalizat lauli a e«- 
pie.de ne putând să e p n ;a, es. 
tru .ris.ii mo|t, că nu are ir crede reu 
că va fi inie es.

Aceasta cs e dea t el o -țâre g.ire 
nu p-.ta'e fi iremed a', i X

Necesită însă, fără aidoiaă, uu 
efort din par ea tu.u or pe d untul 
trasat ele conducă orii ce astazi a> 
Minlste.uui Sună aț i, î.ice, ut prin- 
tr’o nouă a i.udine lața de Lo na, ■ >> 
față de muncă, și caie nu mai | oate 
să rămână st ă.nă »e or dea Sana
toriul Geoagia.

O atitudine în faț» că e a, no- 
țiunea om să ar.i ne e ar.ul salaria- 
ți or unei inșii.uț i pu ă in.egral î.i 
slUjba unui țel lu ninos.

In ca e, prețuirea serenuui vre
me nic inapt pen ru mui că, dar tot
deauna pa i 1 de a rede ei, este 
o vinde ca e singuiă j .sti.ică pres
tigiu , recunoscut da fel, balatu.ui 
ah i au.aia.ilor lui de kate <at- 
gorii e.

prima . a ca ui VsLi

M. MIH

ntunuti.ae
norn.ee
pie.de


Pentru realizările sportive 
din S^ptăm^iia Prie’eniei Rcmâ^o-Snvie- 
tice, gruparea din Cugir a fost premiată

Fentru buna organizate a 
mainlcstațiilor sportive din 
caJim! >ai>tamâ»iii Prirteni 
ei Româno: ovi 'Le yi mai 
ales a <. ro.,s ului ,,S.t iui "mi 
PhiRjm ziua de 7 îNneiiibiic’ 
Jmkți-.in,i O. S. P. Hune 
doar i-IX’t a a io t pri mi ita 
<le .. .tic C. C al Organiza
ției Sportului Popular, cu 
un frumos trofeu sportiv

lotiucâi gruparea munc to 
rească D. M. S. Cugii din 
aceast t jtirb țeana., a i-ț p.ms 
cri m'ai mult ciiluzi mm 1 i rea 
liz.are;» m ti t sr ’ț J r ~p i ti 
ve ui cadrul ace.j.c. sapt.i 
mâni, atât județeană O. S. 
P. Hunedoara-L)eva cât a 
Consilia! Sindt.al Județean 

au hotărtr ca acest trofeu 
să tiu decernat acestui gru
pări.

Jir acest, scop Duminică 14 
No.anbrie a. c. a avut loc la 
Ctig.r ăitr’un cadru sărbato 
resc și ut prezența d-lui Lt 
Col. Comșa Nicol.ie, pr șe 
dintele de onoare al O-S.P. 
jud. HuncdoaraDeva, a tov. 
Gabor T._ responsabil spor 
tiv al C. S. J, Hunedoara De 
va și a tuturor sportivilor 
locali și urmănarea tro.eiF 
lui

( 1 acest prilej d. Lt.-Col. 
Comsa Nic. luând cuvântul 
a arătat în câteva cuvinte, 
importanța sportului de mas 
se, îndemnând pe sportivii 
din Cugir să continue cu 
dârzenie drumul trasat de P. 
M- K. și O. S. P. spre noui 
victom sportive, drum pe 
care ei au pornit. A vorbit

Coop „Grănicerul'4 Cobra

Concurs
’-entru o.uparea po-u Ar. 

de contab 1 la ccoperativ.i 
„C’ănicerul” Dobra pe data 
1 Decembrie 1948.

Relloctanții sunt rugați a 
depune următoarele acte:

— Ccieica;
2. — Cert ficatul de absol 

virea unei școli comerciale 
sau cooperatiste.

3. Dovadă că a fost în 
serviciul unei întrep arderi 
sau cooperative timp de cei 
puț n 3 ani.

Salar conform contracta 
lui colectiv.

Publicatiune
Societatea „Derubau” anga

jează pentru Regionala 
Orășt'e o coresponden
tă independentă care să 
cunoască perfect dactilo 
graf a. Prezentarea n 
Noembr'e, a. c., ore’e 
’c — 12 str. Rari *'t,x 
No. 9, — Deva.

Ci ti (i
în fiecare zi
„Zori Noi" 

apoi despre u-aliz-irdi’ pm 
tive Uni aceSl im din l) K 
S. S,.

Au mai vorbit tuv. Hal v, 
din partea C. J. 3-, pi\,( uiu 
Și to’ I' ap anii, pr< «.uliu- 
tele .indicatului din Cugir 
Și un fanar ipoiln iar? iau 
luat angajamentul d ■ lm]>u 
rtătățin-a a muncii sporii. v.

AU APĂRUT

IN EDFURA DE STAT
liya Ehrenburg Furtuna (Roman)

Premiul STAU 1 1947
TDRGHFN1EV Nuvele
II YA CiRl’Z >EV Vi»ț« Ini Gvkl
LEUȘINÂ U$0VA Pedagogia »re»col*'t
LOCȘiN Industria Iu U.RS.S.
D. 0 SPERANSKI Baze'e exoerimentale piu-

tru teoria m’dlc'nii
VINOGRADOV «1 O.-rct'reu slciAti(l o» lor ce

STASUN tnun:»si ia U.R.S.S.
WiLHAMS Agrotechnlca
Do«i>niente șl materlsls din bjutarul calul da al

doilea râsboiu mondial
> n roiecția Propleme actuale

0 KUHGANOV Americanii to Japonie
In colecta Teatrală

MAXIM GORKi Az’dul de noapte
V. K xTAEV 0 zl de odh hrft

Literatura pentru copii
A. AN1SIM0VA Tuiul ti macat
PAVEL BXJOV Flor«a dc piatră voi 1
V BIXNK1 Notat ța
V. BIANKI Moi Gari'â și Pdmlvari
ANÂOOBRl\SKAIAF?titJ din tnnfrâ
VAS l < IAN Cor bia f-m'aianK
B JITKOV Mang ista
MiRO'OVA Plț nile ini UrechHi
NO^OV Ci s- Cioc Coc
M»M N S BTRIAC Povealiri p< nlru Lenuța
LEW TOLSTOl P iveatlri pentru copii
N. USTONOVICI Via(a ia pădure

Editura ,,Cartea Rusă1
„în tranșeele Stalingradu‘uj“

de V. Ntkrasov

„In tranșeele .Stalingradu 
1 lui” este prima opera 1 lu> 
j Victor Nekrasov. Ea a fost 
; distinsă cu premiul ,ySta- 
I lin 1947" -

Acest roman evocă eroica 
apăraie a Statingradului di» 
către ostașii sovietici. 
Piste o evocare adânc reali 
stă, plină de adevăr și fră
gezime, scrisă intr’un stil s i 
guros, sobru, concis.

Autorul ara,ta în aceast 1 
operă de debut remarcabi 
le caLtăți de observați - și 
de meșteșug literar. Nckra 
sov a reușit să vadă cpe.. 
ce alții n'au văzut, iar i na 
ginea, lui artistica s’a dove
dit puternică și clară

Un patriotism adânc, ento 
ț onant, sobru în expre ie, fă 
ră declamație, umple cartea. 
Eroismul apărătorilor Slalin 
gradului apare în toată mă 
reția lui simplă și adâncă. 
Ceea ce înalță și sus ine pe 
toți acești oameni e te < 01. 
șt inta muncii grandioase și 
juste pe care o îndeplinesc 
anarându și patria cotropi
tă de dușmani- Cum bine 
remarcă un critic sovietic, 
„pentru ei oul romanului,

Cum a luptat și 
pentru o producția

(Unucie din l-a)
duri p.- <• zi, pitvir.il ,i zia uî 
.Zori Noi”, c.-ue a ar ilat la IJinp 

1 Jufei tiuni u iu'.r-.erilor 1» o l/o 
ue mi ini un ailor p e( o,.

l’a a el iu e'lindv va ine ani ni, 
*:ar« a putut fi |u i 1 ă | ri i impui. 

l turi.c di* ini ini ți i.n‘a!a|ii ui- 
*.irie <iin ’ tu ia So. etica, o £.. 
4u l’artid i rus .nunul ie pix a 

1 «-uaitizare v I i ,t ■ or ile n unei, | re- 
suin si oenlrii fi ana nor.ne or con- 
torni ||țe i.lcu ui tiu arui loc <!e muu.

1 ci ui miiloaic or de munca.
La l Si-oleinli ie, Îndrumați de 

I «ru. de 1‘ailiJ. mineri din leir.L

Kerjcntev, războiul în
primul rând muncă, <> muri 
ca grea, biru toaie. care n- 
lătură cu desăvârș re gâu 
dul primejdiei”.

Ceea ce caractcriz- a;.a car 
mă lui Nekrasm eu.-, în 
primul rând, cuno;r, tema 
perfectă a mediului descris, 
sinceritatea ei de document 
omenesc autent c, lipsa de 
falsă 1 teralt ra și totoda;ă o 
perfectă folos'rc a p omdee 
lor arfei literare. Ne1 rasov 
mânuește d'alogtd c ; simț 
dramati- t.e . ț , J 2 u.-, 
Personaj < u câu-'. a ; .is.Hud 
vigrroa, d eccmți Im
premia de uața 01: de
sprinde din pagi ii c cărții 
este deosebit d? p.it.-rni. n 
Cititorul descoperă în -'a't< a 
lui Nekrasov o irou* meto
dă d a reda adevărul 'in- 
tr’o formă artistică.

Toate aceste însușiri fac 
din cartea lui Nekrasov nu 
numai o cp.cra literară cam 
te citeș,te cu lac mă curi i/i 
tate dar și o lecție de ener
gie sufletească. Fiu au-etca 
morală a cărții egalează 
frumusețea ei ’it.raiă.
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cum luptă org. de partid din Petrila 
mai marn, mai calitativă ?i mai tflină

«ați iJiMiuat u 111 re e t • ou J 1 1 mi- 
xitu ii <i.ii j c c i ui iii t rbo- 
Jiiîure din Vaca J uni. Li aceste 
-n!.e, e; i b’a unt d vp an j a t.n| 
»i<pă irca ;>ro;.ra!Lii i i de i roJu. I c 
eu lo la sulă, inducerea c >n ti nu
lul <lt* cu JU la su a. i.c
encriiie ce Irita -u 5 I- -»t t , a
atri’iit ‘*»r uuiiîo i a e cu 20 la s i i,
a pusluri ui nw roda li c cu 10 la 
culă, a ttjnnș i (rJc.iui) din cir-
buii<! cu 10 a sda, p .CU •! ti cu-
tinun a în mun a a no. i or \eniti 
îh Vacr J u!uL cil puț a îi pro- 
Doit.c de *55 U su 3

Iu ad ni ace dor în re <* i a o 
rar primi perioadă s’a î ■chcial 1 
1 Ni.e.ubri •, mi iu ii d-n Pe ri a nu 
dl-.iu ji-a.lzul in ă pc deplin >'ir 
cinic — mi (’djaiiitiit. Cu.a inaj 
mu L, ab en|c u nu i o i a e, | ost i- 
n e nuprodu ii c, pr< cultul de et
nii a iu e.<rh;iiit,J i.i loc s.i ca ja 
— au cricul.

Cau/c e n îi’drp i i ii a cslor uri 
tei ii. su da o t ,c î.i mire impura 
ar^aui/aliui iioadre de Parii care 
a coilvidcral ta gui.t a a ar i ia d 
nia. i- imj ui tai t1 a ui re u 1 or so- 
cia i te, rtparii/âiid-u in bai a nu- 
su.a con.i iu de | udu țiu. in iua- 
tu.ui i condiicv ii exp oa.arilor.

Crgani ații noa trl de Par id nu 
a p u u ral adânc în ștdi c orga
nizații or du ba a iin.yjitanța fe - 
rui Djn. l din î.i rucurc. sub t>»ate 
aspc.lec lui.

I apiu i a m nci o n duc oa a- 
nle Putr.la t/au si i a ia fire e cla- 
sa.iiun u i.i pe f- i uda de 1 i re e e 
ce s’a încheiat la 7 N ead rie. j 
iost uun.ru noi o in\ățdură.

Imediat după 7 Nounnric, intre-

rederotia Democratică Internațională a■ • I

Femeilor luptătoare active pentru pac^, îsi 
ține al ll-!ea Congres la Budapesta

(Urm»,e di« pij. I-«)

iuți <le lupG u fe '.leilor <lin 
întreaga itlme, țnnira p.v . 
și pentru (ermirea < »j>ikoi 
lor.

Încă din anii ra boiu ui ,m 
t:fascist când eroii c c femei 
sin iefice au luptat «! i n i A,, 
întregul popor pcr.tiu ațv.ira- 
rei patriei .<> , . L nți ( L>- .-ra 
îndreptată c.ltne oigaa. area 
colaborai i cu fem.il • d mo 
erate dn întreaga lume, in 
Iuțită impoti va fascismului.

I.t-pt i femei.or a ere cut șt 
s’a întăr.t odata cu de.vott 
rea frentuțu: co nun de elibe 
rare națională. In lupta de 
rez’stență a întregului popor 
au lua. n.i.t re orgai î-.i-.i de 
massă femen.ne și astfel s'au 
creat ccnd țitini'e în care se 
puteau închega într'o organi 
zație ntemațională unit -tea 
de lftpta a femeilor demo ra 
t<i

Pentru pregăt rea Cmigr - 
suini ce trebuie să A a na
ștere I'ed r.iii i l.te'aa.io 
i.tîea Perne lor D?mo:r. te 
s’ ' fon,.;'.t u i o. n t' t de i'.i 
ț .ii.' u, i are a dedățurat o 
larga ace \ t-.te <e p.l'B«tf ti'. c 
a primului C- egre-, ce a a 
-ut Ioc H Paris L.i dna de

H5- '
De’cg-ite o .|t ț -i s ;i t 

întâln t li acel Coig os, tin
de și-au lu tt 0,-ga'amea 
tul în numele fem -i'or din 
țar le lor, să întărească I'e 
derația, să apere dv-pa ri'e 
fente.lor, să lapte fără odăi 
na împotriva fascismului, 
p ntru dcmocim la . h-văra 
ta.

T’Dlb a chemat femeile 
d n toate țări c să t idi e g a 
sul lor de revoltă și sâ dea

teri u tucia’i Le. au du enil cuu'nl 
nostru Jc inco. u; aru. (Jri* de Pâi- 
Lid K- îl a a ;ru ut la uonca i c iru 
li iJa uj lin udIoi du ci oala 
piCLeduida iar du e uu au -u- 
lâr/ia t-a jfj c. 1 rup i u c a I 
jnuiKilo.il c\d t a ă i or <Ln Pe nla 
Jiu IuluI Llli u b’au uiuu' in ii> 
u p. -X-Pel jj -a n D u c jii in ,■« 

p:l,. rioa trâ «a
oa.l orfani, uțtj de Partid i.u
in centru ai de pivuciij.n j itre- 
vuiic j.-j< ia jLstt- 1 Jur 4c du uiCf» 
Line, li-aej. ic a:c pund ce ii- 
Ljl* ere -,a fi ț.rc u lat m >• uiiip tr 
iiuastic p eiijiv, de urj_. de l 
>indî au uk. in ni -d adânc .ub 
lua.c asDLvitf c lui.

DeasuiL<nca, Urgiiea metod i de 
pre uaru a lu rujul du ă > ic an 
schimb, u-i< ui.a di.i frujeu >li k 
Dua.-tre. P- ii ru â kcva a m 1 dj b c 
menirea d. j da na. nt 1 */
putu ui în.ruvuji or mj .a ls u. dc a 
tichl .a *4 ii uliu ca I i U.r ll.i a i ■ iil- 
1a-’or euda-u tu <<Jj 4 âv a 1 uil> 
tâțl iil.c u du V a a .1 Jfh Jur. 
du a/utu j Lei tiU io I i . ea L 
a CJ,tl2J Erai bl u*

a L-C.ur ce inuncu c. la s urLarca <lru- 
mu ui nu l u * c o ial »

In autuj a p 7 <udă â îa i ui Jloi
— tapând in. t uliii s e dm |p*ri-
oada te s-'a î idiu]jt .j1 7 S * < ini 1 1 i r
ori.', du Part.d din 1J u.r 4 a (Kji
ml ja intui ă pum ru 0 1.» at« a c 4
mai lc.iit.4iii 4 a in r< U. . 1 uf . O 14
li’Ue. p 11 ru â < lui ; ' L - u <4 U
piuJu ț t n aJ ma u, a. 2 1 4 1 a
■ i m ti ufLlua, c.mdiț.u ta 2 a ca
desvo La h c.< au ui ti a» r • na|iu_
na e. la ridi.ar<a ni u u ui e vi.4*

PEHERVAR1 DES:D_R1U

ajutor f.-ine or -.ui,jucate
h.pti ntr v.i ce or ■ Ir
;iSL-pr< -

S’.i'.r
r ’.
t; i.m-. dn 1 11 ii ate

ț.tr.le : i'risori. elcgr.nn ar
protest la O î apott ’va
l<-r 1 re 'an (1 ri * ia, m i i.
di . emt-ik- au 1 icrat 1 iu 
Strâi-zs ; intru copii liiptit,® 
rilor greci ;.l m> nt» și 1 a ne- 

1’DlI u a tr.mE o < o mi 
se d>- iș-ntet sr cerci-tcze 
s tu ț a te rci or c in Asia 1 a 
târând o co. f< rii ța ’.a Ca'co 
ta, dar guvernul Indan, sl.i 
gă piecatâ a imp.-r.<.l - oului 
angio amor can, a te u it să 
dea autorizații d.- a se ține 
această con.er nț a, dându și 
seama ă ac tio e \ a ridi a 
împotriva lor gltse a . i io i 
ne de femei chine te din A 
sia. i

l-'DlE-ul numără a-.tă-.i pe
ste 83 m ho ne de f; m i dia 
51 de țari. I'.indoo ea i ape 
A *de lupta, ea este pr v.ti 
cu dușmănie de citro h» 
per aliști.

I .I'.D. R. a crescut și s ă 
desvo.t it ca o o;g. n . ;ți de 
lupta . ntifascist 1 și a ti
par ilistă strâns . N
Dl?.

I '.ămp nâ'td Co :g esu1 F 
DlF-u.ui, m:.i treb.ie sât în
zeciți e'an’.’l nost m p. vru, 
mol lizarea mas-s Io- <’c ' 
fente din ț tra noa Ară, sub 
st<vigui Pa.tid.dui Șlimciti - 
resc Român, la nr. ici i lu 
pta pentru comt ui ca so a 
lismului cme s mimă be.l- 
Ș’r.; ș' l'Lină st :r țp că ră- 
nc’e noastre, *r - ț s ațină 
<ni însemn:.t mi v-t .--dus ,a 
Leic. lorți o; ți i'.

Zi.inc Josan

pitvir.il
uun.ru
jnuiKilo.il
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In cadrul carrijaiiei sanitara inițiate 
de Gjvern a început

Campania de depistare a tuber
culozei în jud. Hunedoara 
Cum se desfășoară acțiunea la Deva 

COMUNICAT
lul t-adiml 

oii sanitare 
v< ru în iud« l 1 nostru a în- 
cepur dt-p,-starea uneia din 
tre '4‘ie mai greii’ bo i. c îre 
seceră rn.ii des popul iți a să 
rară: tuberculoza.

I«i acest scop s .or fa-e 
niște reacții pentru a des- 
cop. ri perso inele expuse a 
cestui boli începând dela 
vârsta le 2 ani pana la 2 5 
am.

La 
pilor 
torul 
iele

in 
brie 
a rn 
h 2

marilor • inipa 
inițiate de Gu-

ceste. străzi, la < «radurța 
Copii «1 in slr. Aurel Vi ucu.

Nu se vor prezenta la ace
ste reacții ehv.i tuturoi și o 
iilor din Io ilitate car«- au 
lai ut reacția la școlile res
pective în toamna aceasta.

Cei ce nu se vor prezcnta 
la aceste operațiuni, vor li 
amendați dela 500 Li 2.000 
lei.

<le

In satele răzlețite prin văile munților Hunedoarei
pătrunde lumina și cultura

Ple.
Fi e ti d n 11 a a Pui prc.mu 
Chitic I 
urnit 1
vo 1 11'ar 1

Sat

16 ia «I 11 i> asa . la- 
a din r.riaiavara ia 
ocnlru CJibruira 
le-a d.g U ci>

«Uimiie dia (Mg. l-a)

tiu r«: ons ructia acu lor.
Iii fiunc cu ine nbrii de Parlid, 

țăran i inun itori d 11 comu: e e Ba- 
roș, V. dei de Mim e, Fcderi, 
tros și 
și din 
țeg au 
mini ă

de ș o i.
poziție fon.'u.i 1 en'ru di e i e 111a- 
leria e pre uii ți ren ru ta ari/a ea 
num iloiior cal icați, iar (ara. li 
muncitori, cu lăncii aa muu t vo
luntar zi de zi, — și zllt rite șco
li or au încep .1 să se iid.ee.

A venit toa una. Copiii (marii or 
<!'n a.este sa e, au început 1 rinul 
an șco ar de în»Sțanu'.iit nou. pe La d

(.iiuioa e, de no ra i«<:,, în țco l noui 
. «instrui c prin in. inli luun ară. | rin. 
voința ța.ani nil mu ciute, indra- 
niala dc l'ar.id J in ftun.e «u mem
brii d<- Partid.

Acum, căml Irec prin fața șco 1- 
|or, ni opreie le privesc $1 S( un 
<11 iiiandiie impeil cu uri:

,.Ceiace 11’au lac t 
ani de zi e le^i.i.u i e 
— ciocoe li. — am fă 
niiigură vara. Parlldu
„[■Igi — ue.a aria! d uriiul pe car« 
trebue bâ mergem”,

La 7 Noeubrie în mai
a 
îi

in zeci de 
e («lojta oare 
u. noi în ’’o 
uc-a destin»

Devu efectuarea re.tc 
se va fac<; după urma 
progi .ui și *n rmatrri 

locuri
ziua de joi 18 No,.m- 
îriCeD. nil dela orele 8 
, pentru toți tineri) de’.a 

25 ani din cartierul 
Ciangăilor, străzile: Oituz, 
Vuit 111, Cloșca și Crișan, 
Oragoș Vodă, General \[a- 
linovski, în curtea Uniu 
nii Populare Maghiare.

lai ziua de Vineri 19 Noem 
brie începând dela or<;k- 8 
» rri.. pentru olți tinerii de’a 
z 24 ajii din întreg ceii 
trul orașului pân., ța str. 
Aurel Vlaicu. Avram lancu 
ți Cartierul Grivițci. — la 
Serviciul Sanitar al orașu
lui Deva, str, Emin^cu Nj

37
Li zma de Sâmbătă 20 No 

embrie începând dela orele 
8 n. ru. pentru toți tinerii 
dela -u 25 ani din str. Au 
rU /laicu. Avram lancu și 
tot ce este la răpus de a -
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f
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Comisia de revizuire a pensionarilor 
publici și C.F.R. din județul Hune

doara și-a terminat lucrările
Coiiisiiiii de revizuire a 

per.s oiiarilor publici și C. 
F. R. a jud. Hunedoara, 
prez data de d. Remus T. Mi 
ciuta, președintele Tribu
nalului. având in complet pe 
reprezentanții Prefecturii, 
Adlm r.istratiei Financiar^; 
Consiliului Sindical Jude
țean și jxmsionari’or și-a 
încheiat lucrările. Comisi 1 
a revizuit 3.280 dosare, din 
care a radiat pensii a 213

revizuiți, deoarecc se încad 
iau in art. 4 al leg i 102'940 
și la 43 pentru motivul că 
vch turile din avere plus peri 
Ga, au depășit plaf mul de 
venituri fixat de art. 2 al 
aceleiași legi.

Gei de mai sus au drep 
recurs ța Corn sia C«i> 
de revizuire a p< nsn 
uublici.
mai rămas in urma 1.-

ca-

i
tul la 
trala 
i i lor

Au
vizuirii 3.024 persoane 
re vor primi i>L4isia.

Deschiderea cursurilor
școalei de cadre de pe lângă 

organizația P. M. R. Ha(eg
Zilele trecute a avut loc 

inaugurarea cursurilor școli1

Ruletin intern
Intre 15 — 25 Nov. 

1948 vor avea loc examenele 
de admitere în inst tuții’e de 
artă. Unde poate candida ori 
ce persoană indiferent dc 
vârstă și studii.

Examenul are loc la Cluj 
pentru muzică, teatru, ai ta 
plastice și cor«_ «grafie.

Doritorii a se prezenta ța 
acest examen vor trece pe 
la Cons lierul Cultural Deva 
Palatul Ad-strației Financia 
re Etaj 3.

Se recomanda a se trimite 
la aceste examen? elemente 
talentate ale căminelor cui

turale.
•

Se anunță că datorită une'1 
bune cote de sfeclă — anul 
acesta produ ția fab ici or 
dc zahăr a marcat o simți.01 
re creștere fața de anii tre 
cuți.

de cadre de pe lângă orga
nizația locală Hațeg a Par
tidului Muncitoresc Român.

A luat cuvântul tov. Da 
scălu Constant u, secretarul 
organizației ele plasă a P. 
M R., care a scos în relief 
importanța mare a acestor 
cursuri.

1
t
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mul e sate, țăranii au 
vut lumini electrica 
locuințele lor

Dar țăranii d n une e comune
s’au op.il numai a a e> e a ț uni. 
Ei vor să-si la.ă d u -ale.e lor, 1 un

n i

iuite pjiiă nu de mu't dc rnizerfd 
,i inlimi-rL — -a e r imoase mo
del. A-dăzi jaaiu tnun i ori din 
Saiuii e.ptu'.a, P Sm a 11. ria Or- 
|ea, mim e c vo un.ar, a u at de 11 uu 
«io i 1 «ea oae. 1 11 111 c e. ri . - 
rea sale or lor. Au fă ut «aliatu
ri.e pculru cădei 1 e de 'i.iă Ce 11111 
in fim t m.e lurll a-c ee. rice, au 
înlilil a a [ ii [ e ca e u 111 >n al li
ni e.e. Ir. e â p-i a la ,7 N« e 1:- 
lmi«. >11 o ul la [ î or dc ; elrot, go«4 
oodăr i <■ tor au foU luavnale <u 
he.ii.U e ec!r ce.

A«c.4ia >un. d a câ e a d .n ma
rile r«a i/ări ale țaranlrr mun.i- 
tzmi di.i a e ,e «o amic, pe are i 
ld-au obținat după ce s’au lan.unr 
d Io u lo e l<- a atari de ,'iuuu- 
toiii din fabr. 1 și u i 1-, , ri„ a 
ciror indru nare ți ajalor mir a e 
o viată inai bum, >p e i. aptu r .a 
sociz i n.u ui Li țara nua tra.

I PtANEA

MOSC» W A
în cel de al treilea an 

al Planului Cincinal
Cifre și date edificatoare

Anunț
Exploatările I. M- S. Gră

diștea de Munte (Oră-tR) an 
gajează muncitori sezo -ieri 
și permanenți din bran.ele;

1.
2

- Stânjenari; 
crohăi ito i; 
bocșieri fcarho.iza

I

3- 
teri);

4. — 1 mecanic 
tori de !o?omotivă 
autorizat;

5. — încărcători 
gali ;

6.
7-

conducă 
cu abu i

i 
de man 

(
— F rânari c f.f. și

— Dulgheri (uăr-dași).

•
încă d'n lumla trecute, în 

marele ccn'.ru industrial Hu 
nedoara, au început să func 
ționeze șco’i medii și supe
rioare, menite, să creeze a 
drele technice industriei 110a 
stre siderurgice.

Școală superioară siderur
gică este frecventată de 180 
elevi, dintre care 80 la su
tă, sunt fii de muncitori și 
țărani. |

Asemenea în locul școiRi 
de ucenici din trecut funcții 
nează acum două șco'i profe- 
s'onale cu peste ,5oo de elevi 
una pentru a ridica lucrăto 
r i caii icați specialiști în si- 
derurg e și a’ta pentru 1 icră 
tor.i calificați ’n met larg =.

♦

I.uni dimineața a înce 
p’’t recensământul jr.t en ii 
derilcr indu triale, coi.net 
ciale. de transport, de ere- 
dt și al at'Icrelor me t 
găreșt' dc pe întreg c«rp.in
sul țări-

M'ihi horii din orașul și 
regiunea Moscova stau în 
frunți 1 armatei de niiiioa 
«»>’ de luptători pentru inde 
pin ir.-1 înainte de termen 
a pho.uhS cincinal.

Iu lumi Septembrie. 93.000 
de tineri muncitori din în
treprinderile industriale și 
de transport, din Mos 0'a- 
au îndeplinit înainte de t< r 
mm planul anual, in t mp 
ce un număr de 12.000 ti 
nc-ri au ti rminal cluar plinul 
< incin.d.

Datorita, 111 sțx’ci'il, muu 
« ii depuse <’e tinerii munc to 
lori, s’a putut rei.ita în p i 
ma iumatatc .1 in ilui 19 țS, 
un plus de producție, ț c te 
previ derițc planului, în va
loare de jumătate miliard 
de rublei au tosl eccr.o ni 
site materiale și instrument', 
ui valoare de 75 m liaar.e

de auul

a’c anii
r tlizat

ruble. 15 m lioa«ie kw. orc 
de «nergie electrica și cj-a. 
20.000 tone de combustibil.

Colecta ul uzinei de rul 
me);ți p - bie , Kagancn ici” 
a îndeplinit, la incep.itul lu 
ni Octombrie, planul j> - 1 1 
luni

Producția uzinei a < rescul 
cu 20 la sut.i lată 
trecut.

In pr nie'c 8 luni 
lui curent uzina a
o ccoi.oaiic de 32,6 milioa 
n.- —- cu ij 2 milioane mai 
mult decât era prevăzut în 
plan pentru tot an 1 1048

Succese remareah le au 
realizat în cel de al treilea 
an al plinului c nc n il mine 
r i basmelor carbonife:e din 
jurul Moscovei.

Planul pe pr nic’e luni.a 
fost împl nit cu 17 zile îpa 
inte de termen.

Jn 9 Iun' mine-ii combina 
tl,lui „MOFCvovgol" au ex
tras o cant t t? dc 6000x1 
tone dc cărbuni, pe-t- i.lan.

Pentru construcțiile de lj- 
cu nțe din Moscova a fost 
a’ocata anul acesta suma d^ 
P’ cu 2,4 or: mai mu t de
cât va’oarea munc 1 ir e ec- 
tuate în 1947. Până la sfâr 
ș tul anulai va fi predat 1 in 
folos nt.i 
'•c« u bilă 
patrați.

Pentru 
inie'-

an •> £ f «5 fa i «m »t
anual, chirie iniția ă.

4. Tot aici, lcci ul O-Iipat ti 
prezent de d. Fei -ilaum So o - on. 
cu o chirie iniția ă dc Iii 3.603 
anual.
In 8 Decembrie 1948, ore e 17 

1. Loca ul ocupat a 1 d. Fci- 
genraum, So omon, d cpta a e ier de 
linichigciie, cu o c'. irie anua 3 de 
lei 6.000.

2 Lo a ul folosit pînî In o e - nt 
ele Su ce; We'er Tona, d ept a e- 
lier de reparat a unu a are, cu o 
chirie inițaă de 7.210 'ei ar.uat.

3. Gara u ocupat a i de d. Vun- 
teanu Scpi' ij. cu o ch iie anuală

si-

Primăria ora. u ui De a, închiria
ză prin i itafe ptf lică licul.rile 
mai jos 1 idi-ate, pe ti np de un un. 
In 4r De embrie 1943, ore e 17

1. C'ăduea foslu'vi G.up Etnic 
German, din Slr. Eminescu Nr. 2, 
cu chiria inițiaîă de lOO.OOOl leîî 
anual.

2, Loaur.le edi ici ului fo.tei
„Loja Francmazonă” din Slr. 23 Au
gust Nr. 43, cu chiria iniția ă da 
lei 24.000 anual.
In 5 De .embrie 1948, ore e 10.

1. Lo a uri e din cisa V.țan,
tua ă în Slr. Lenin Nr. 2 ’. fo o ltă. 
azi de Soc. , ,De; u rau” d ept can
tină, cu o chirie i.iiț a ă de 26.000 
lei.

2. Apa-tamen u' tot din a-eastă 
casă, ocupi a i dre t o mță de 
ad ini t-a oru «an ' e , cu o c .irie 
inițaă de Lei 10.000 anual.

3 Din cădi ea naționa izală Dre 
her-HagcnmicI e , Slr Karl Ma x 
8, aparlan.cn u în bir la. a i <.e 
Boneu, cu clmia iniția ă de 
26.100 anua’.
In ,6' Decembrie tp41, ere

1. Din cădirea naț o a izat 
her.Ha . r.m c er, a >ar:a
rial de d. Popa Cri; ine , 
ria i.a.țiaă de 12 30'0 lei a ml.

2. To1. din a ea ă cădi e locu
ința o upa.ă în pre en de d Po h 
Bcniaii. cil o ch lie anua ă ce 
9 600 ei.

3. Toi de aici loca lI ocupat a-, î 
ca ale ier de fo.ojral cu ici 9 (.00

Nr 
d 

lei

e
D e 

en u înc 1 - 
cu chi

17

o «suprafață totală 
de 415.000 mctri

reda 
erej

dc 6.000 lei
4. Gara iu' fo‘o lt a 1 r’C F I

.„TALCl'M” cu O chi îe ir »t»« a
dc 0 030 iei

Ca elu dc sar ini poa e fl v ut
Î11 oie'e de servi .ij:1 în ca e 1
Nr. 13.

Li i ația se ține pe l..ngă re;-
pectarea d s-0 lț uni or arL 83 ,.i

și serarat p icul c 1 
;ulă, se «or 

a; e !a de c i

110 din L.C.P.
Oferte în hi e 

garanția de 5 a 
Co ■ i ie. 
ședinței.

In caz 
tație va 
adică cea 
în 16, din 6 în 18 a orc e 17, ir 
cea din 8 în '9 Dec. 194’, la o e.e 
10 în a.ea: loc.

Prirăiii Ora u ui dc Re 
ședință LR\a.

de i i

.1 i' i- 
i!e,

1 5

reconstrucția locu 
' din Moscova a fost 
« ai 194S, suma dc 

46.8 milioane ruble, cu 56 
rmiioanc rub’e mai muțt de 
cât în anul 
rcccnstru t:.

In prima jumătate a anu 
lui 19 |S, în regrune i M s o- 
va, au fost 
ca-o dp 
ho, 1 iici.

In 1048 au fost alocate 
p 'r.tru r: pararea , i 
ția mirei'i ind. 1 i.or 
na le d n r« gi i e 1 
25 milioane ruble.

trecut. Au fost
5.000 de ca~e

• mâruite 1494 
locuit pentru col

c. mi ti -
Moscova

coi.net
aparlan.cn


4 ZORI NOI

Protestul Partidului 
Comunist Francez

Ziarul „Pravda'* despre

Viguroasa redresare postbelică a economiei sovietice

PARIS, 16 Rador). l.'ilu 
maii-te publica un appl al 
Partidului Comunist Fran 
cez in care se protestează 
împotriva no.ii’or acte mut 
dare întreprinse d ■ gr.v rn 
cu ocazia manifesUțiilor pec, 
rm aniversarea armistițiului 
din 1918.

Dupi ce demască oo’.iti a 
de provocare dusa de con 
ducătorii Partidului Socialist 
apelul cheamă pe toți muu 
citorii, socialiști, catoli j, i'e 
publicații, pe toți patrioții 
să se unească pentru a i>ro 
testa împotriva acțiunilor il. 
gale și a opresiunii exerci 
tate de gu\ erti, cart pregăte 
ște. teien’Jl pentru venirea la 
putere a Ini De Gaulle. îm
potriva po.it cei antilranCe- 
ze care amenință securitatea
Franți i.

Citit!

ZORI NOI

Federația Sindicală Mondială 
trebue să existe și va exista ppntrucă 

vSte în interesul muncitorimii din întreaga lume
(Urmare din pag. l-a)

ducă cât se pare ea a fost de
terminată de anur.iți conducă o i ai 
sindi.aelor britani , de-tre care na 
se contenește nimic.

Federația Sindica ă Mondia'ă est’’ 
o iniDorlan a orzani atie a casei 
mun.ilrae in lup a sa pen ru îm 
bunălatnca condiții or de via ă a 
mun ilo i or indus r a i și a în reșe» 
munciloiimi. ren ru liberate și 
di est U:ite lor e ono i e si scciale 
împotriva reactiunii. î.n-ori-.a Dre 
payndei și pte, irii :n.i : ou raz, 
boi și p-nlru o r-ace tra.mcă întru 
națiuni.

Acum când mi n i o Imea trebue 
să ducă o luptă a- i a înpotrl a
ofensivei monopo istilor ca i aii i. 
pentru imbună tir a s andardu ui u 
viață, este nece ar mai mu t dec f 
oii ând <ă întărim uni a ea sindica i 
mondia ă ți să dermne.n o si mai 
vie activi a e în cadrul F.S.M. F - 
derația Sindi.aă Mcn-Jia’ă tre'u» 
să exi le i va e s a în l a a rria- 
cipii or prevăzute în s a ut, centru 
că a est lucru este în intere ul cla
sei mun itoare din în rea a 'urne

Ace t li-.ru e e dea e enca t> 
in'ere u ml n i o i or bri ani i. ciro 
își dau seama de ijur că înec area 
a-li lății F.S.M. va s ăbi so idarJ- 
la ea in erna io a ă a cia ei mun r- 
toa e și va fa e j-cul chirci i 1 or ci 
o ietenior lor din Ia arul leacti nii 
și ag-e iun i imperi is e

Sarcina fiecă ui centru rat o_a’ di 
dicai afiliat li fed-.rat e e e ce a 
in ărr uni a ei m ș;ă ii sindicale ii

Set Uit

. I “ mare [jfiii ol. < o,-»t • 
iur.i apelul, amenința 1 r.tu 
ț;1. J)ator a noastră <-sti- rle 
a apăra libertul le lepubln i 
ne, independența, și 
latea 
linii n
19.34 
care 

1' ranței și pace i
așa cum neam
împotriva fascismului 
pregătea atihici nimici

rea I bertățdor democratic-,- 
• e poporului francez”.

n<- 
uni'. în

In timp ce vizitatorii (lin tarile Europei 
occidentale în Sl24,)îe Unite sunt supuși 
unui control riguros

Americanii se plimba în țările 
marshalizate ca la ei acasâ 

fiind scutiți de viza
LONDRA. 16 Rador.

De acum înainte americanii 
pot călător i in Mare Bri 
taiie fără viză. Englezii ca
re vor să ntre în Statei- L' 
oițe vor fi însă supuși . i

lernationa’e. de a întări federal a si 
ide a nu perii ite susrendarea a tizi— 
tatil ei In c.eace pri.eșe sindica
te e so le i e. el sun gata să con
tinue coa'o.-jrca cu tea e ce elal <■ 
sinJi a e. incitai con .reul si idica- 
te'or bri anice. ele sunt gata ca ir 
viilor să facă to po ibi u! pentru 
a asigu a a.ti.iaea rodnică a Fe
derației S nd-ca e Mondia e în apă
rarea interese or vi a e ale clasei 
muncitoa e. ți a drepturi or Ier d 
mocralice. îi upa ren ru n tiuia e 
unei păci trainice in întreaga le
mn Iată de.e sindicate e d n Uniu 
nea Sovieti ă se o;un cnar și urei 
suspendă i tenipoiare a ac i i ățiL 
Fede aț ei S nd ca e Monil a e și c r 
întărirea uni ț > sindica e.

Deputatul laburist Smith
Se ridică împotriva politicii 

guvernului
LONDRA 16 Rador).

Luând cuvâiitu' l i M mciie 
ster :n cadru! ui ei d- in n ti a 
ții pentru par P. țe.iut ,t il la 
bur st Eilis Smiili l-a -. urnit 
p? (IhurchiU ..ațâț torul ’>n 
tei național la război (’h-, in 
tele deput tt-lui labtiri-t iu 
fost întâmp n-ite cu aplau.,...

Agenția Associated Press

MOSCOVA, Iti (Rador). Edilo- 
ria ut ziarului Pravda se ouă de 
viguros a ledre are po Ibe J.ă a e 
cononiiei sov e i c care et c vizi1 i ă 
in toa e domenii e vieții și aci.i- 
tății economice. Astfel în anul 1917 
creșterea pro u ț o indus ria e a U- 
niunii Sovietice a lest ce 22 a sută 
In timp ce in p i nee noul luni ale 
acestui an a 
de întreprinderi 
transjiori au înde;, inlt 
nive uI 
pentru 
pentru 
cina1, 
a’e 
tare a industriei mașini or c re a 
de, ă it <u mult p o u lia a i c clici 
și acum pune a di | o iț.a economicii

atins 27 la sută. Mii 
industria e și ce 

pro^ra nul 
de productivi a e pre . ăz t

acest an iar nne e au a uns Ii 
ultimul an al [ la u ui c n- 

Unul dintre marile rca iză i 
acestui an este rapida de vol- 
a industriei

șt țrână acum unor « ercet-tii 
.iman'ml te pentru a sc. iabt 
li da* .1. i-i Mint sau nu suit 

omiaiiști Singura io.ic<» 
sie tăcuta <h- guvernul ,:m,-» 
• i (icsiiințal obligația vize
lor pentru vizitatorii amc. 
iic.nji. c-ie ca englezii nu 
mai trebite să plătească taxa 
de io dolar; p aitrn obține
rea vizei americane. !

Mai înainte o serie de.țări 
n.arslialÎ7afe intre cate It.i 
ha și Be lgia, att ttesîi'nța-1 o- 
bligaiiile d- viza pentru vi
zitatorii amcrictii.i. în timp 
ce cetățenii acestor stat tre 
buc ca ș pân.i acum sa o 
hț'nă viza, în care scop tre 
buc sa li se i .1 arun nt-le 
ii g'ta'.r- la r or-u'at; le umeri 
cane ș; să răspundă la an 

; formular comulicat c râr.du- 
i L- <i ih-cl.ire mi mimai dacă 

-ani s-u nu . comuniști ’.dar 
i si dacii au fost vreodată 

membrii ,ii unui Partid ( o
: nnai-st sau al unei organi- 
I ț i populare.

britanic
.iHimtă c.t Sm th a decimat 
ca ■ c-nglia nu trebuia să în- 
geîtupchieze în fața Ameri- 
cii pentru împrumuturi. [£ț 
a arătat că una din cauzele 
grelei situații economice în 
c- re afră Anglia supt pre 
țur.te excesive de mari cu 
care s’au plat t materiile pii 
me livrate de America 

Irp „Progresul” — Deva

sovie'i e, mari can î ăți de uji aj î 1- 
dustrial modern.

Agricn tura socialistă și econo
mia soviclică au ară al d a e.neni 
o desvotarc ne in reni p ă în curii!1 
a'e lui an. Succeiee ohoziiri or și 
sovhozu i or nu au permis murai 
mai bună aprovizionare cu pâine 
a popu atici dar au permis ciearea

Rezultatele alegerilor din Franța 
nu reflectează nici voința poporului 

francez și nici raportul da forțe politice 
Scrie „Pravda1*

MOSCOVA, 1(1 (Ra'o) — Co
mentând iezii a ele Ie e i or cen
tru Consiliul Re ub.i ii d.n Franța 
și din co.onii, Viklorov' scrie î.i 
Pravda:

„Nu este ncvoe să e demonstreze 
că rezultatul acestor ae cri nu re
flectează deloc nici vo nța șo oru- 
lui francez, nici adevărat: 1 ranort 
de forțe po i i e din ța-ă. Ca s'ugi 
credincioase ae reacț unii, soc a i Iii 
au făcut ce e mai mari i 'orturi pen
tru a (pregă i drumul Iui De Gaulle, 
După cum se știe. Iezea eectorali 
a fost propu ă de so ia iști prin
tre ei fiind și Jucs Mocli

Este abso ut evident că Consi

Experț i financiari din Londra recunosc că

Simptcmele de prăbușire totală a 
regimului lui Ciarg Kai Sh* k sunt din 

ce în ce mai evidente
LONDRA. — In ezălură cu si

tuația economi a din C lina lui 
Ciang Kai Shek — cxpciți finan- 
cia i d n Londra ru'ri.-.ia ă cj sim- 
ptome’e de pră'cu ie fo a ă au de
venit din ce în ce mai evi-leilc

După cum anunță agenția R uter, 
la Shangl.ai dobânda cu entă asup.a

Campania de greve 
întreprinsă pe minerii japonezi 

împotriva guvernului lui Yoshida
’rr)KIO, 16 Rador). Iu 

matele de cupru din Japonia 
73.000 muncitori au tacepif 
tactica grevelor pe etape pi 
cadrul vastei ofensi. e im, o 
triva guvernului reacționar 
Yoshida.

Peste 50.000 muncitori din 
minele de cărbuni din Hokai 
do și KitîS'^J nu au lucra. 
Luni. Pentru a reprima gre 
vele primul ministru Yoshi 
da a cerut camerei să voteze 
de urgență legea împotriva 
grevelor ,,cerută de autori 
tățile de ocupație america 
ne”.

Guvernul a hotarît suspen
darea provizorie a subven
țiilor acordate minelor.

•
PENKlNG 16 (Rador). 

Luarea Cengteh ului de că

stocurilor jjjvemauit n!^'» mirare, 
(wnlni viilor.

Care ertc cau^a acestei «i.^vok 
lări rapide și n.în'reuWe a 
noniiei sovie i *:? îlâ punsnl la 
ceasta întrebare * c ‘irupții: ars- 
lea finit avana» < fi ternului so
cial ‘rovit'lîc și al< i-mnoni.i cijk 
liste.

liul Rqruhli li nu r<:>r«:-jnU- H» 
alegători or france i. Trebui «ă se 
țină seamă de fap ul că r< itium » 
va încerca prin o i e m oacv s. 
lo o-ea-.că Consiliul Repjl ncii per>- 
Iru a contrai a am a Adunarea b^ațio- 
na'ă în vederea încâlcirii ș- rnaî 
departe a ^ctua ei cons 1 . ții traci 
ceze, în vederea conroidarii ozi- 
ției forțe or a.itipo u'are

Acesta este mol ul i«c t u a-e 
Partidul Comunist Fran ez fjc< a[«l 
la unitatea tuturor e’even co d<» 
mocrale din Franța pentru > con
tinua lup a ho ă î ă impoț iva reacv. 
țiunii criminale.

împrumuturi or de numerar a .- nns 
la 300 Ia su ă. lunar, iar -ipccula 
cu aur și monetc dc am a lins 
proporț i nemai; omenite

Cin 1 firme aaierrican»- din ^r.an. 
ghai și-au transferat <apiai.nlc î 
sumă to a a de 23 m li .mc d< lan 
dea Shangl-.ai la Hcn^kone

tre armatele populare do eu 
berare a fost < onfirmată î». 
mod oficial.

Pe de alta parte -,v . reda 
că armata populară de eli 
berare se pregătește sa at.. 
ce centrul minier Tangsham 
pe calea Ierată Tieulsin.

In ser soarea adresata ]i.i 
Eduard Hcnriot președinta 
le Adunări i Naționale COn 
ducătorul grupului (oaiunis> 
la Adinarea Națională Jn 
c^ues Duc’.os î,i exprină m 
dignarca pentru arestarea 
dcp.utaț lor Vil ort §i Huillie 
Duclos cere ca membrii pa~ 
lamcntului să tic ocrotiți țn, 
potriva măsurilor samavolni 
ce. i [

I


