
Josnicele provocări ale guvernului 
trădător din Franța 

nu pot sdruncina unitatea 
de lupta a popoarelor 

român și francez
Din Pranța sosesc mereu 

vești < arc iac. sa , reasca iu 
(liguirea și revo’ta popiru- 
lu român împotriva j.'sm e 
lor metode practicate fi ■ gti 
vcnul de trădători i agonii 
ai imperialismului amrri< au.

De data aceasta n’J este 
vorba numai cl>- actele de 
sălbatecă teroare săvârșite 
împotriva muncitorilor gre
viști 5. ■ despre criminala ac 
ticne militară împotriva c< 
Jor 20 m Eoare vi tnamie/i 
care Juptă p nlru libertate 
și independența naționala; 
tiu este vorba numai de ir 
șurile me';it< să sporească 
mizeria poporului muncitor 
francez sat: d< actel. de fățișă 
trJldare care au de ? cop să 
transforme Franța într'o co 
Ionii : imp 'ialiștilor nne- 
ricam și poportii. fram în 
•ame de ten pentru punerea 
io practică a intenții.or ne
bunești ale acwstora. Nu. De 
data aceasta este vorba de 
uti nesfârșt șir de acte duș 
manoase, josnice țsi mtrrda 
re, săvârșite de către tine] 
tele de teroare ale guvernu
lui francez împ atriva unor 
cetățeni demni și onești ai 
Republicii Populare Româ 
ne, aflat! in Franța cu dife
rite iusărcipări diplomatice 
sau pentru studi ca și îm
potriva tuturor românilor 
din 1- ranța animați de idea 
Iutile libertății și dreptății so 
ciale, ci: drago-te de patria 
lor.

Nu demult, școala romă - 
nească clela Fotitenay auxi 
Roses a fost invadată de p 
lițiștii lui Moch care au. ar gr 
stat și maltratat cri brutali 
tate personalul aflat înăun 
tru. Cam în acelaș timp, un 
grup de studenți bursieri ai 
Sfatului nostru au fost ex
pulzați după ce în prealabil 
fuseseră arestați și supuși u 
tiui tratament jignitor. Lega 
ția Republicii Populare Ro
mâne din Paris se află sub 
supravegherea permanentă 
a unei bande de polițiști, 

membrii legației fi ud ue- 
voiți să suporte briit.ilit.ițilc 
și groso miile cerlterjor lui 
Moch. Asociațiile române- , 
ști cu < tractor democrația, 
și având de scop întărirea 
prieteniei cit poporul i ran 
ccz siait dizolvate iar pub
licațiile acestora interzis...

Al titdinea (nedemna luată 
de guvernul francez faț i de 
reprezentanții lcg.'tli *' țării 
noastre falează < ->1 . m o 
ehmcniiic .reguli dițițloiiia 
ti<;,' ri ectat ■ de orice 
guvern <. ;irc se pretinde civi

(Continuare in pag. U-a)

Operele lui L V. 
Stdlin în traducere 

românească
Biroul Politic aJ Partidu

lui Muncitoresc Român a 
luat hotărirea de a edita in- 
tr'o edi(ie românească ope
rele lui I. V. Stalin în 16 
volume in traducere româ
nească.

Primul volum va apare 
în cursul lunii Decemvrie.

( Un deosebii '| njin di și ’v, 
da țărănimii munjioare liuneior?-

—«■ — ■ — —    ——    — - - ——----------- -----  -

,.Chemam pe toți muncitorii mineri din țara 
să se alăture acțiunii de ajutorare 

a minerilor /râncezi"
Muncitorimea dela exploatările miniere din 

Anina au hotărît să presteze un schimb de 
munco în folosul minerilor greviști francezi

Lupta uvrierilor francezi 
pentru pâine, libertate și pa 
ce, a găsit răsunet in rându 
rile minerilor din țara noa 
stră.

Minerii din Lepeni au fost 
primii cari au luat frumoasa 
inițiativă de a-si da câștigul 
lor pe 4 orc- de muncă, pen 
tru sprijinirea bravilor mi 
neri francezi- cari luptă îm 
potriva capitaliștilor (exploa
tatori. »

Muncitorimea dela oxploa. 
țările miniere din Anina, 
manifestându-și simpatia fa
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Prin înființarea stațiunei de 
mașini și tractoare la Ori știe

Țărănimea muncitoare hunedoreană 
primește și va primi un mare sprjin 

în munca câmpului
Duduind, tractoarele dea Sațiu 

de Ma,.ini din Ora-.tie îito c adâ c 
brazdele pe pământiii Fermelor <lc 
Stat și at . țărănimii clin împre
jurimi. ILini d<; ean. Iiactori ii i- 
cestei S.ațiuni de curând î.ifiin-r 
țatit, muncesc dl’n zoii pâr.ă in noapte 
ogorând pe zi ce trece tot 11 ai I - 
tinse suprafețe de pământ p e-» 
gălindu-’e pentru - niănăairi.e de 
primăvara.

ță de luota eroică dusă de 
minerii greviști francezi, a 
hotărât să presteze un 
schimb de in, ti a în tolo-ul 
acestor:.

Scrisoarea adresată U au 
oii Sindicatelor Miniere de 
către muncitorimea din Ani 
na. închee cu un acel cătru

C^MUNsare ta pag. ll~o) 

Partidul Comunist (b)forța conducătoare 
și îndrumătoare a poporului sovietic

in-, aceasta Siație de nu ini și hat-* 
toa.c*. A luat ființa nu de mult, 
tinq. și ialâ a.u.n, pu c.n sp: nu că, 
ajutorul și sprij nul pe care î pr.-x 
muște țărănimea muiuLoarc și fer
mele de Slat din județ, se pot ve
dea în măsură lot mai jnaic.

Văduvă Vuicu Elena și 
țăranul muncitor Rusu 
Remus din Orâște sau 
bucurat de arest sprijin

Cu cât drag a cerul ti li sc arc 
pământuri c, văduva Viieu E cna șl 
țăranul ni ncilor R.isu Remus din 
Orăștie. ș i nd că anul v i or prin 
aratul pân n uri or cu trudo ui ere 
înfige adânc p uguj. vor obține u 
recoltă mu t mai imliel-iiga a Au 
Iras îte iț iminle,, ei și mulți ca . i 
dela ferma de Stal ca e arând pă
mântul cu tracioare, anul acesta a 
realizat 2000 kg. de grâa Ia ha.

Și, nu numai a.e l fapt îl bu
cură pe țăranii care ș _au arat pă
mântul ile cu trac,oarele, dar și a- 
ceia ca aratul cu trac.orul ii costa 
mai eflin decât cu plugul cu bo,.

Dela inființaiea staț ei și până 
în piezent tractoarele au arat o 
sup afață de 300 ha. pământ iar 
in p ezent aceste munci continua cu 
intensi.ate. A fo t g eu. Așa e la. 
început, mașinile și trac.oarele au 
fost defecte, neîngriji e și au dat

Gh [ig u
(Continuare in pag. Ill-a)

Protecția mamei 
și a copilului 

la Cugir
O problema de oj Jiu social «raiQ 

>i* impune în u 1 mai nnpvno- ,-r.id 
prinlir proinen.r r acuîe ale 3 za
mbilelor jioasirc d* S aL i-sie 
ceea piubețivi și • upi-
lu'u..

Cuiisti uția K ,P. R. conții.nr ,c, 
pijniIp.ul de p.roltguir.j a copia 
lui < i mamei. InJnujiic de Sat i 
yujj cărora e.-lc da.ă sariHia du a- 
Vechea «upa banutal.i publice Ș.« 
în deosebi Ministerul Sa .a ai > au 
făcut ica e di.igcnțe.e posibile și au 
alocat imporîan c same du bani pen
tru crelarua Insu.uții <»r n n-arc r j 
alizârJÎ | ro^rjrnu u du ue?uri'.ale 
sânâtâț.i publice și du proî țiu » 
mamei fei cupilu.ui.

Astlel, cu b^niinu! larg și nc-
| precupeții al maf -u'.or prin C.G.M- 

și U.F.D.R., puiiându-se în viața p - 
lllica sanitara a P M R. au fost î. - 
filntatu jiuniertKi!-e ca.:U du fiuslurc. 
cămine, yraduntu sv2unlcie și co- 
Ionii

In aceasta direcție, la Cugir, s'aii- 
obținut sucu'tv caii ir buc si a- 
traga aientia o^inîci pub'i v pentru- 
a fi urmat e.xcniD.’ul lor. tuta nuniaJ 
câteva «lin ele;

1 iu uzinele mt-laurgi.» au luat 
liliiîâ <» cie^â și un cain'in de zi 
unde inainc.v muncitoare î<i |asâ cc- 
pili pentru a tj îngji i;i și ocro
tiți tn tuna ce e!c muncesc. Pen.ru 
asigurarea bunului lor mers s’a for
mat diu sânul U.F.LXR. un corni el.

' ean: imureuna cit mamele - ipiior 
îngrijiți a luat toa.c mas1 pen
tru ca acest cămin >a fui ionez

L>r. 1. 1X)B <CAN
vltMkVrav ftl pa . tli-aț

Să facem din timp
cât mai multe ogoare de toamnă

Cum se desfășoară ogorâtul in județul Hunedoara

In frunte: plasele Orăștie, 
Hunedoara și llia

Zăpada căzută zilele trecu 
te, a creiat posibilități și 
mai bune, pentru facerea i> 
goarelor de toamnă, •— au 
mez.t pământul, >— făcându 1 
și mai bim de .prelucrat

In județul nostru s’au 
ogorât până în prezent nu
ni 6934 ha. pământ. Face
rea ogoarelor de toamnă, s - 
d< sfășoară cu o oarecare mo 
licit ne. Dela început comi

siile comunale, de plâșt și 
Comisia Județeană, nu au

Codașe : plasele Geoeglu, 

Deva și Baia-de-Criș

dat atenția cuvenită acelei 
importante bătălii.

Cu excepția plaselor Oră
știe, Hunedoara ,și Hia. im 
de ogorâtul se desfășoară 
într’un ritm din ce în ce 
ma: iu, în re tu. județ uliii ao 
stru arăturile de toamna 
sunt rămase cu mult î.i un ă

In plasa Geoagiu însăm.ân 
țările au fost terminate îna 

tnte de termenul fixat. Acest 
fapt ogl edește ,că țurâni-

(Coalinuxre ta pag. IlI-i)

Partidul Ccmunist (b), c eiat da 
Lenin și S alin Ia începutul epociil 
imperialismului, când revo u ia po
ntară a dever.it o problemă la or. 
dinea zilei, esle un partid de âj 
nou, un partid luptător, revouțio 
nar-marxist, capabil să conducă 
proletariatul în lupta pentru v.cto

I ria revolut ci cro eiare.
| Lenin și S alin au construit Par-.
1 tidul Comunist pe temelia de g a-r 

nit a teoriei marxismului. Călău-i 
zii de această teorie desvo'.tată ș.C 
îmbogățită în fo ul Iud ei revo uticw 
nare a masselor. Partidul lui Le
mn si Stalin a o ganizat vie oria! • 
istorică din Oc.omvr.e 1917. caia 
a inaugurat o eno.ă nouă în isto
rie. creind un stat de tip nou. —,< 
Statul sovietic, ca e a asigu at cor- 
strucția societății socia is e si a ă- ' 
rarca ei de amenințarea imnerialis-- 
mului. Acumu ând experiența mis-i 
că ii revolut.onare internaționale, cv- 
periența a trii revoluții rusești și 
cea a construcției socialismului Im 
U R.S.S.. Partidul ui Lenin-S a in s’a 
transformat în.r’o mare forță con
ducătoare și îndrumă oare.

In ultimii 50 de ani, in multe

de Prof. V. Berestnev
țări s’au format și au dispărut zeci 
de partide po itice cu programe d - 
ferite. Numai Partidul lui Lenin- 
Sta'.in a reii-.lt să invingă toaie ob
stacolele și dificultaț le, aiungâuu 
să fie un partid care prin organi
zarea, ideologia, autoritatea ,;i i.- 
fluența lui în massele populai e, nu 
poate fi comparat cu niciun alt par
tid. Partidul Comunis. (b) a reali-' 
zat aceste succese, fiindcă es.e Pai-* 
tidul leninismului, (iinrka a urmat* 
cu fermitate învăță.ura lui Leniu- 
Stalin si a dus o luptă înverșu 
nată împotriva dușmanilor de cla
să, împotriva oportuni..mu'ui, împo-' 
triva încercărilor de fot felul de al 
ponegri purita.ea marxism-lenir.ismu-* 
lui și va.oarea învățăturii lui.

Orice abalere. orice revizuire a 
acestei învâțătu.i, duce la descom-î 
punerea si pieirea Partidului. A- 
ceaslă exigență principală a leni
nismului. a fost ui.a.ă de conducă
torii Partidului Comunist Iugoslavi 
care au supus unei revizuirii con
cepția marxKl-leninistă a lupei de, 
clasă, ca fo tă motrică a desvoltării 
societății și concepția privi oare le» 
rolul Partiduiu» ca forma sup.emă 

de organizare a clasei muncitorești 
ca principala forță conducătoare si 
îndrumătoare în lur la pentru co. • 
*tructia socialismului.

Marxism-Ieninismul ne învata ca 
Partidul Comunist este d ta;amer- 
tul de frunte al clasei munci.oa.cj 
formal din cei mai buni și n-af 
conslientl oameni, devotați cu totui 
cauzei socialismului. Sub conduce
rea partidului revout.onar, casa 
muncitoi e duce lupta pentru nimi
cirea cactlalisir.u.ui și peu ru cons
trucția societății sociaăste.

ldeca hegemoniei clasei munc - 
toare este dominantă în învățătura 
marxist-'.eninistă despre lup a de 
clasă. Prin poziția și rolul lui in 
societatea capi alisiă, proetariatul es
te cea mai consecven.d clasă re
voluționară. Numai sub condu erea. 
lui. massele mun.itoare I i pot câș
tiga libertatea, numai în c asa mun-i 
citoare. țărănimea si celelalte cate
gorii de oameni ai muncii, polf 
găsi un aliat cred ncios în lupta 
împotriva burgheziei și mo.ieritu. 
Marxism-Ieninismul a arătat că t-

(C«»liaMar« hi pag. lț-0
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Protecția mamei și a copilului 
la Cugir

Partidul Comunist (b) forța conducătoare 
și îndrumătoare a poporului sovietic

(U ratare 4ka l-a)______

hi bunu condithini. având lot ua* 
tajul necesar. S’au coniccționat ju-< 
căiii si lucruri de muia, ’oliecia 
care au fost vândjlc la tombo ă șu 
astlel t’au rea izat fonduri e nc.e;ard 
penlvu îmbunăățirca si nați i ciiini-i 
nului. ITin a.este fonduii se vo ton-* 
fectiona 91 boxe de știe â pentru 
copiii KUjjaci, spre ai feri aslfe, 
de eventuale e ine tii inerente t a- 
îului din cămin. Tot acest eonii.etj 
de eprljm a euieetat >a a «im care 
s’au conte t.onat haine că duroase 
pentru copiii de țcoăă și ci cin. 
cămin- 1

Odaia Ia 2 săptămâni se țin fe- 
dințe cu caracter ro i ic, educativ sa-t 
uilar, etc cu mame e co li or.

Iu Cugir în întreg anul s'a dlsa 
tribuit lăute la 6 u’..le. In prezent! 
se dislribue zi'nc 5SQ porții de 
lapte. Asemenea cen re fu cțio.'cazat 
și în comuna Vine ea. o gaiiza.e) 
și conduce Io, de membrele L F.DtR.

In cursul verii au funcț o al bu
cătării dietetice pentru copiii cu 
tulburări gas ro-in e -tinale. unde 118 
copii au bene.îcmt de o a imen.ația 
adecvată stării morbide de care su
fereau.

Deasemeui s’au organizat 2 gră
dinițe sezoniere la Cugir. una ia 
Vinerea 6Î una la Ș.bol, f.ecven- 
tate de 120 copii care au găsit aci 
o bună ocrotire. Aces.e giădinițe, 
susținute din fo.tduri proprii, au 
fost un pețio, au.or pen.ru mame 
în munca lor zi nică-

Pentru vii or subfilia'e'e U. F. 
D. R. din Cugir și-au luat ca sar
cină să asigure funcț,onarea dispen-i 
sarului de pueii u tură unde f.mei’.c 
gravide să primească v z te i î - 
drumari asupra comportă ii igie i et 
din timpul ges ațiunei și al Ichuzi 1 
In comuna Vincr a es.e î i curs de 
înființate o casă de naș ere.

Rezu la e e obț nu e în u ma mun
cii depuse pe ace t fă âm pâră a. unt 
sunt cât se poa e de e ocveije. î - 
trucat pro cn ul de morta itate i - 
fantilă a scăzut dea 12 la su ă îr» 
1947 fa 7 a su’ă în arul cu ent.

In tnobi i-a ea popuaț'ei pentru 
vaccinarea cu B.C.O. în contra tz- 
bercu r-aei și per.tru r.acliit« de 
depistare intradermoreaefe cu tu- 
berculină. membre e sirb.i ialei U., 
F.D.R. Cugir au făcut 128 o e de

Muncitorimea de a exploa
tările m niero din Anina 
au hotârîr să presteze un 
sch mb de muncă în fo o- 

sul minei ilnr greviști 
traucezi

______ {Urmare din pag. l-a) 

muncitorimea mir.ieră din 
pira noastră;

..Chemăm în acela; timo 
pe toti muncitorii mineri d n 
celelalte exploatări miniere 
din țară, să se alăture ac iu 
nii noastre de ajutorare a 
m nerilor francezi ac.ru .e 
isvorată din so ritul interna 
tionalismuiui proletar, din 
principiile scl dar tăț.i întet 
naționa.e a celor ce mim- 
cesc, asa cum ti? învață Par 
tidul Muncitoresc 'Români.

Suntem conv nși că lupta 
brav lor mineri francezi, a 
întregului popor mim ttor 
francez, strâns mit î 1 iu 
rul Confederației Generale 
a Muncii din Franța și con
dus de Partidul Comunist 
Francez, se iîncadreară In 
lupta pentru cucerirea unu' 
regim democratic care să 
as gure libertatea și f erici 
rea oamenilor muncii din 
Franța".

muncă Voluntară.
In comite ele 1.1 e sima'afe șl e- 

chipe'e voanle sini are, luc.eazâ 32 
femei. In câmp inia de d.'pai azilaie 
femeie au efe luat in r’o sqtainâ.ili 
512 oie de lucru.

Continuând cu râvna de până a- 
cutn membre e U F D.R. în v i o ul 
apropiat vor pu ea obține rezultate 
și mai fruno’.se pentru a (putea veni’ 
astfel în aju.o ul popii aț iei munci
toare din această regiune.

Dr. I. DăBOCAN

Cărți noui apărute 
în editura „Cartea Rusă"

yț^usl»| Î«B
S-U. N.

.Just ția sovietică' , Juc a 
vt a profesorului N. Pol an 
skti, lansaț i de ,,Cartea Ru
să” în colecția ..Arlus’' în 
cadrul ..Săptăm nii Prier 
n ei Româno So. ieticc", ara 
ta că sarcinile cate s? tra
sează jusiiției șovi tic p in 
tege.t de organ zare judecă

„CIAK OM
(,.Literatură pentru toți“ No. 12)

N Toșciacov

hi cadrul ,,Săptămânii 
Prieteniei Kotnâtio-Sovi tc 
,,Cartea Rusă”; a trimis 
la chioșcuri iși iu librării, 
nuvela ,,Ciaroma” de N. 
l’osciacov, publicată ui nu
mărul 12 al ,,Literaturii pc-n 
tru toți".

„Ciaronia" este o povesti 
re inspirată din viața oa
menilor sovietici, animați du

„RASBOI
de Lev

Editura ,.Cartea Rusă" a 
lansat pentru sărbătorirea 
Săptămânii Prieteniei (io nâ 
no-Sov etice, al treilea vo 
lum al epopeii toțsto.eiro 
,,Război și pace" prezenta
tă c titorului român, Iu tra 
ducerea lui N. Paroce.s-a 
și sub îngrijirea lui Al. Piu 
lipipide.

,,Traducerea romanului 
,,Război și pace"' este ur> 
eveniment" scii^ Dcmostene 
Botez la .apar ția primului 
volum. Și adaogă: Parat.i 
d-lui Al. Phi'ippide pe acea 
stă traducere este o garan
ție că în u'tima pi versiun 
reprezintă tot ce s’a p'ațtut 
face mai bun ca î.iterp"'- 
tare în românește”.

Cu acelaș pr fej N. Mo 
raru scrie: ,,Socotim că tăi 
măcirea acestei .oper u.r’a e. 
care ccnst'tue epopeea po- 
nu’ară patriot că a luptei î n- 
potnva cotrop tarilor, în a i 
șându-ne eroismul p ipO” lui 
rus, trebue plivită ca vn mă 
re eveniment cu r iral, ca o 
realizare însemnata, m. nită

Umplem butelii d

Aragaz lni’O națlkf'
1 • Adm țt

țjlruuk* 41u gag. I-a)

cercările ouortuniși or de a camu
fla. de a ma ca sciziunea sociefilt i 
actuale în caw. înoeică.ie de a în
locui teo. ia lupei de casă, p i» 
teoria co.alorării ca e or. nu sună 
decât o străduință a agențl or ca- 

I pilalismu ni «le a uptine [C murici-
loi i burghezi 1, de a d strage a- 
tentia lor dea lupa p’n ru răsturo 

' narea revo ut onară a capi a lomului'
șl pentru instaurarea dictaturii pro
letariatului.

Sole an sil»

torească din 19(38, pot tî 
cxpr.mate pr 11 tripâ formu 
lă: apărarea ordii.ei legale 
consolidarea lPgal.t.iții și e 
ducația sociala.

Lucrarea lui Poleanski tra 
tează despre organizarea 
procedura si adm n Slra'i 1 ju 
dccătoreasc.ă în l RSS.

pă zilele grele ale Marelui 
Război pentru Ajjrararea 
l’atrtei, d< ,dortt:ța reface ii 
si a desvoltarii mai departe 

C. R. S. S.
Pagnile ,,Ciaromci" se ci 

tesc cu tiu dublu interes, tre 
zit atât de reali ăți'e ce se 
oglindesc în carte, cat și de 
talentul epic al autorului.

SI PACE"
Tolstoi
să perm tă cititori’or no;,'rt 
să cunoască pe unul d n ti 
tanii literaturii mondiale, p"* 
marele real si al literat t 
ruse, pe Lev Nicolaevict
3 olstoi.

Nr 25 Nr. 25
A apărut in limbile rusă, româiă, germană, 

franceză șl eng'ezi

„Pentru pace trainică, 
pentru demot rafie popula ă 

Bucureș.i Ocgîn a! Biroului I f irmativ al Partidelor 
comuniste șt m nctarești

cuprinde :

A 31 a aniversara a «fiarti fleve ufii Sociel’ste din Oct 
— Rdo-rui Iu! V M Mtliliv I» ș«lna «oenoi

S vie iiiui du M'S.io-* d«n 6 Mvmbri- 1948 
F 8hnu«: (J.tl nv« S >vțvț> e, b sil na1 pâ-ti și a 
'Ilde ••« •’.« ț i ><•. I, • • r

| 8 Salogh : F.rm.rea nti 1 Gr^f «.(huila' ftț* d*
mim. A

A Novntny : M n :* to 4>. B a O’ganz tei ce Palid 
d n r g nou Prug«
At Oimitrov O: g >n'znt « d* re V f d 'a szl.
F Furenberfll ' ngr«s I ai XIV l«a al P rtidului 

l_ tn x« -tust ’a '.
M. P.irphytvgenis : Poporul grec v» lupt» pâ> B la 
i i ziori».
P. Roîsi : Pojorui ita!t«n este iauotr va bou llor 
« illt r<-
B P»ghirev: Fiot» d spre po'ihca trâdâtotre a so'da 
iștih.r roar h llzati au«t Iad. 
Marek ; Note pol tice.

Oe vânzare la „L brăria Noastră1* Cal Victoriei Nr. 45 
si la toate chiofcu de. Lei 12 —

M«i xism-lc-ninismul ne învață și 
experiența i turbă ne confirmă a e-t 
lucru, că trecerea de a carata.isnv 
la xocia ism nu ede posibilă p in 
câștigarea Ina.ori.atii in Parlament, 
Burghezia fo o e le tot a..aratul ei 
de Stat, toate mii ol e e de b,fluență/ 
i«- *nomică, poilică și ifeo ogica p u, 
truca majori a ca parlamenta ă să a- 
parțină oameni or d votați ei. pen
tru ca. cu ajutorul lor, ea să- 1 goa.ă 
impune voința oimen lor munc i.

Se știe, de pi dă, că deși labu
riștii au în parlamentul e.iglez ma
joritatea, Anglia es e tot atât de 
departe «le so ia lsm ca și 1 a>nte. 
Se știe deasemenea, că veniturile 
capitaliști or ccn.inuă să c easi ă îi 
timp ce si uaț a muncito i or se î - 
răutățește. Impcria ismu; englez je- 
fueșle (,!i asuprește — ca și mai 
Inamic — po, oa e e ță i or «.o o- 
niale și dependente, spr j nă fo - 
fele reacțiunii și op imă minarea 
națională de e iberare din țâr e dc-« 
minate de el.

C ase e exp oala'oare nu au ce
dat nicioda ă pu crea de bună voie. 
Ele au înăbușit iu.o deauna. cu c u- 
ztme, înrercăiie mun.ilorior de 
a-si câștiga liber a ea. Din cxim« 
piui Rusiei ace l luciu rezuț ă f aru

Josnicele provocări ale guvernului 
trădător din Franța

nu pot sckuncina unitatea de 
lupți a ponoa elor rornân 

și francez
______(Urinare <ii« pag. l-a)_____  

lizat Uc fapt. gjve’.Mului 
francez nu j se mai pac 
pretinde aceasta deoarece cl 
a înceiat demult ilu «a mai. ți 
civi i it. El a încetat de a 
mai fi civil zat d n mome tu! 
în care a apucat pe dramul 

i trădări: intereselor yaiioia 
' le a.lp poporu.u france?, dia

■momentul ?n care a. alunecat
Pe paula p-rcu’.oasă a fa_- 
c.sinului.

Teroar -a des’ănț.'.tă cu a 
iuta fur ? împotriva ce ațe 
r, lor demoemți romani î , 
rândurile cărora se aii nu
meroși luptători care iru și- 
au precupcțt sângele în lu 
pia pentru 1.1: rt.ij.ei și in 
dependența L'ran e, î.npjt.i 

clar 3'recerea puterii în îpâintfo 
muncito;ilor ți țărani or, curia-* 
rea societății socialiste, 
s’a făcut în urma unor în- 
veisiinate iepe de c a ă. Când a- 
curn 31 ani. p oeă iu ul Rusiei, 
susținui de ță.ănimea săra ă, a răs
turnat nulerea mu.ie ior și copita-* 
li,li or. aceștia atulați de iin.x: ia- 
lislii șiră ni au Iu e.«ut lupta îm
potriva regimului sovie ic. Războ
iul civil a fost, una d n ce e mai 
aspre forme ale luptei de c asă a 
piolelaria.u'ul victor os, luptă du,ă 
împotriva burgheziei și moi ii or. 
Dar și după terminarea războiului 
civil a mai continuat în țară o 
luptă înverșuna i împo riva rămă
șițelor clase.or exploata oare împo
triva chi.,bur mii și agei.țuor «1, care 
au opus o lezislență dârză.

Numai inir’o luptă în orda ă îm- 
polrha du.mani'or de casă burJ 
ghezia si chiabu.imea și i npon ă 
agențl i lor — Iroțkiș ii buhari.i 
știi, naționaliș ii burghe i - cla
sa inun itoaie condu a de Partidul 
Comunist, a reu i. ilichdeze cla
sele exp oalatoare și a ajuns la rea- 
liza’ea con trmț.ei so. a iste în Ui 
R. S. S

Va urma

va cotropitorilor liitlcrișți, 
pmsecu: a samavo n ca a «li 
p’oamț lor Unei ță.i demo 
cratice, nîâLu.irea do i tței 
de cu.tură a român 1 >r din 
Fr; nța, opr marea p>e ei ro' 
m.me democrate <iin Franța 
ca și toate c-I li.t- mâr
șăvii a'e că'i cen u It a e 
d. Franța <- pjaeni.i a 
ce’or ’oo le fam «ii i a ,m 
perialisinului am. citau 
coi.t,.) tează izb tor cj azi 
Iul raid -i sprijin ii j?e cara 
această c ma ii a^ordi a ti 
t nații fugarilor i'asct ti :o 
mâni d- leapu asasini or ru 
Nicolae lorga, călăului Râ 
desen ș. altora, c ir ■ u, e't.sc 
împotriva intereselor nați» 

, nale atât ale poporu’.u ro
mân cât și ale celui Tra iccz. 
Toate acestea, cor. ti u în 
ansamb ul ]or o adâncă 
nire adusă poporu ui ronân.
Actele de provocare săv ir 

I șite de gu« e nul franc -j. la 
ord nele stăpân lor s i de 
peste oce ar împătrit ă pa 
porului n istru, fac parte dia 
acț unea i.nperia i t lor da t 
separa popoare e du Ajm 
su. Eurcp.-i de forței ■ d.?mo 
cratice din Răsărit.

Fie >r avea însă rin rc. 
zultat contrar u celui scon
tat d'1 uspiratorii ; au orii 
lor.

t'u tot ma mu 11 timp i i - 
privește poporul jomât. l« 
pla etese • ,dă a paporu ui 
franc;, t: p tnva rcgim.» ui 
de c-, uatare pi asu? ire. 
In ace'aș t mp, cu tot m i 
multă di ago t? și ad niriție, 
prjvc | i jxriu, ir. n ez 
cum . ’.ădeș'e soca i-, - 
mul îi ț.rra noastră.

Acte de fe.ul r. eratelor 
p.o,ocâr, ale guvernului a 
mer c mzat di t t raața nu 
fac dr cât să sporeas a soli 
dar tatca dintre ceh două, 
popoare și să le întărească 
un tatea de luptă învpojri . 
va dușmanilor lor comuni.

pen.ru
ac.ru


DIN CÂMPUL MUNCII
In munca culturală

Sindicatele din județ și-au făcut un 
bilanț ce va trebui desvoltat

Construindu-se un nou dispozitiv de 
gradare a instrumentelor de precizie 

La uzinele Metalurgice din Cugîr productivitatea 
Twncii io fabricarea șublerelor a crescut cu 800 °0

m toate rauini i'e cir: ac ti 
vit ite <|m uzinele inetilur i 
ce <liu Cugir, oamenii titu.i 
cii iși scl iml ă mcirla i atei 
fnvecli ta fața tic* munca cu 
cea ooici, li se ri li că mor a 
IrJ iși <1 ui coirtribii(ia la 
lupta |> -ntru im ti u tnai 
btiji, prin măr rea < ant tali .i 
și Calitativă a produselor d(> 
care |e lucrează

In aceasta direcție ei pă 
șese < ti nădejde și curaj p 
r al a novați 1 r și r nioii.i- 
tizai 1 ■ > ț>. • i)c .i i .iTiiilic
ni ri ' cioiri iii(-iodc de iilllll

Brigadierii șantierului „Gh. Apostol^ 
dela U.F.H. Hunedoara se încadrează 
în lu^ta pantru buna desfășurare a muncii

Pe buia prooi udărilor to 
gute de îmbunătățirea p <» 
duc [iei și produc tivită', ii 

muticii tinerii din hrtga. 
d.i lila a șantierului ..Gh. 
Apostol V. F II Hune 
cioara au ținut î i tin i di i 
Noeinbrie o șed nț i în caie 
au fost analizate realizările 
și lipsurile din munca ]or.

br cadrul ședinț -i Iov. 
ne; loan. a sub ini it sarci
nile ce stau astăzi în fața bri1 
gadicrilor care sub indru 
marea permanentă a Parti
dului, irebuc să 1 îpte cu r 
foriuri sporite pentru iir.cn 
sifi irea întrecerilor sociali
3CC

Animați de dorin’a Jmu» 
nătățirii muncii și t sigura rea

Anunț
Școala techm ă Siie’ urgi 

că din Hunedoara are Locuri ; 
vacante in anul ! 1

Locurile pot fi ocupate de I 
absolvenții a 6 clas© liceu I 
teriotic sau altă scoală e- < 
clin alentâ, până La data d? > 
io Noembrie 1948.

In aceste locuri se primcsc 
numai elevi eeterni.

Anunț
Exploatări e IMS. Grădiș'ea de! 

Munte (Oră.z.ie) a gajrază nun 1< 
lori sezonieri și pe.ma.ienti cir 
branșele:

1 Slân enari;
2 —crohăni oi; <
3 --b’ocției (carborizatori);
4. — I mecanic conducător de 1 - 

comoli ă cu a'auii aaoriza.;, 
5 —Incărcătoii de mai ga i; v 
6.—Frânai i c.f.f. șl t
7 —Dulgheri (bă dași).

Citiți

în fiecare z
„Zori Noi’ 

ca, mai productive și mai
Iniile

Călăuziți d< acest prin» 
p u, tov. Urițescu Nicolae, 
maistru, ajutat fiind de mai
strul Susan N t olae, Bot i 
loan Irezol. la.nadi Con
stant n strungar, ,Șu mau 1. 
gravor și Oan.t loan, lăcă
tuș, au roii tiuit un dispozi
ții- de gravat nu n rel* pe 
instrumentele de precizie 
țșublere) <u ajutorul (nuia 
s'a r dic.it productivitatea 
muncii cu 8oo la sută.

biovaț a acestor tovarăși 

bunului mers al producției 
t norii brigadi ri au cr tic.it 
și veștejit atitudinea de de
lăsare in mu ică a br gadietu 
lui Drumețiu loan care .11 
repetate -anduri a lipsit de
la lucru, deți i ts’a atrasZiten 
pa in ( umeroa.se rânduri.
C r tica făcută de brigadieri 
vădește uicadrarea efecti - 
vă a 1 nei'etului în întreceri
le socialiste și viul lor inte
res pentru buna desfășura
re a muncii.

Iflna Radu, caresp

Să facem din timp 
cât mai multe ogoare de toamnă'

(Urmare efia pag. I-a)

mea munc toare de a:ci a 
ascultat îndrumar le Parii 
dului, punând în .aV-i-are 
lozincile lui. ‘Insă nu tot 
așa este și acum la ogorâtul 
de toamnă. In plasa Geoa- 
giu până în prezent ,s'au ogo 
rât numai 2;i ha. Dease 
menea rămase în u mă 
cu ogorâtul mai sunt p’a e 
le Deva și Baia de Criș ca 
re nu au ogorât decât 62 
ha..

Timpul este prielnic p-*n 
tril facerea ogoare o,r din 
toamnă. Fiecare pugar, fie 
care Corn sie C'omuna’ă, de 
p’asă si Comisia ludeteavă. 
trebuie să-si îndrepte aten

ZORI NOI 
p imp$te mic» si ma e 
publicitate

Anunțurile .draes» t< 

V|||>|.||« --.(!>• d’rulu; 

stzdaKar Ma x N ă

est.- ct> alit mat importanta 
cu cât gravarea instrui». ute. 
lor de precizie in ritmul po 
siliilităplor de falnieare a 
lor constituia o pro! ! -ma h* 

și aștepta de mult rezolva
rea din part a munc t >rilor 
și teclmicicml )r u ini lor me 
talurg ce din < ’ugir

1. OROZAVESCU. .orw<x

Țărănimea muncitoare hunedoreana 
primește și va primi un mare spnj n 

în munca câmpului
____ (Urmae din pag. l-a) 

mult de mumă. Rând pe rând a- 
cesle | z;eu ăti s’an in ă ural ș sa 
vor înlătura prin strădania man ii 
lorilor de a această uni ale de 
muncă.

Acest fapt ni-l dovedește felul 
cum șeful de e liipă Cli se ău loan 
împreună cu ta a ăș i Iu’ de mun
că, au începal să rcjxi e o scrie de 
tractoare care au (ost în spre de i e- 
înlrebuințat, dâr.du-lc iarăși viață.,

Eieoi tioC'nd8ti și uce
nicii eu învățat să con
ducă tractorul

Lipsa de t actor | i era uit» d n 
piec'i ile ca e slă eau în f-*a mun- 
cilo 1 or de a ci. Astăzi [ rin î dru- 
mări e și învățam nlcc pe care r-atr 
primit e evii trac ori ti și uceni ■ 
mai ve hi. acea Li lip ă nu este șa 
de acută. E evul trac orist Suciu

ția în această direc ie. ar. 
g n zatiiîe de Paru l t ebu© 
să ducă o ntțmsă muncă 
de lănmr re n rânduri’e tă ă 
n'mii muncii oare, iar meni 
br i de Partid trebuia să se 
găsească tot i mnul în frun 
tea acestor munci. Este de 
datora fiecărui țăran munci 
tor să se întrritească de <-f»c 
luarea acestor lucrări. să 
sprjine cu tarte ogorâtu’,1. 
Arăturile de toamnă ir© - 
buesc făcute, așa cum a fo.t 
programat

POȘTA REDACȚIEI
M. Fă rășc L.,v ț'-toa-e 

— Cinipa: Core <r>. n lcnți 
trimisă de dvs. e T ii e redac 
tata. însă ne ma f iad a ttri 
lăsiu se po te publica. Sc ie 
ți ne despre munca ce se d s 
fășoară acum în câmpul 
Dvs. dc act \<tat r, despre ac 
țiuui e de culturalizate por 
11 te în regiunea Dvs. și de
spre măs'Jra în car? înv“ți 
torii nart.ci.iă la aceast v.

Noua structuri a S a|uui ro.ț'U, 
regimul nostru de duo rație | opu- 
lară, inip i il a adus o la Imn ba e 1 
rolului p • care Undi lele il ,v au 
mai înainte.

Din ao: t punct de v le e s ri
dicatelor, ca una din principaen 
sarcini, te revine în mare maură î - 
diutiiaie.i și ac irizarea munci cul
turale iu râ< du de mc ub dor 1 .r

Acum când s’a în lieiat o | e- 
rioadâ de țu ru și o a 1.1 perioada 
iniepc un scurt bi a.iț al real-a I- 
lor și o analiză cât de sumara

* a scade i'or muncii .uliu a e a sirciț 
calelor din j.idețu' no ra, se im,.unu 
tocmai ca pe vi tor — pe baza, 
schimbului ele ex <e ieiță ș a î - 
vățaminte or tra e pâră a um — s-J 
se poată mun i mai bine orien-

Nicolae, ară singur cu tractorul la 
feima de stat Bvr lie! of, î". f e aie 
zi câte 3 ha. și j ma a e de ră
mân!. La te! și eevu. F.o ea To- 
vic ară in-ur cu t actorul ta ferma 
de stal din Au.el V ai u. Ca a- 
cești doi elevi ca e și au dat i ite« 
resul și.au invațal sa conducă trac
torul mai es e și u en cui Bord-j 
Dumitru ți c evul trac orist Vasila- 
clie Gheorghe. f un'aș al muncii v - 
luata e pe șantierul Bumbeșli Li- 
vezeni.

Mai multă atenție pen 
tru curățita mașinilor

Pentru păstrarea și îngrijirea cât 
mai bună a ta t a e or |a a ti- 3 
stațiune se co:is r.ieș c un garaj mo
del care prin manca ho ărâ ă a 
muncito i or de aci. va fi Ic. ni zt 
în cu ând. IntAm a't garaj s-nt a- 
dăpasti e lao.ee iac nu ,e ,r.u 1 
și-au încetat aci.itatea, dife iț ba
toze: ma i. mi i, sis.ema i.e, ur.<^ 
mai bună ca alta. .

Insă nu lea e sunt curățate, nil 
sunt la fe de îngri i e. Câ ă di
ferență este in re La oza care s|ă în 
fața gaia u ui și este spă a ă și p.c« 
ga.ta in re, un I doui
campanii și bato.ee din ga aj caid 
stau cu praful pe ee a a ruitf
au fost adu c de a tre.riș.

! Acest lucru trebue să-l preo upe 
intens pe mae rul ine anic B.i bă- 
țan și întieg p:r ora u; s ațiun i. S a- 
țiunea de mașini și tra.toare (Sj 
M. T ) din Oră.;lie treuue si de-

; vină sp ij nito u! real al tară .imii 
mun itoae hunedorene.

| Felul cum conducerea împreună 
cu inuncito ii de a ci au î cepul' 
să mun ea.că, ea.iul de muncă pa 
care-1 dovede c ci, ne îidre; lățește 
să credem că în scurt timp, Stațiu- 
nei de Ma .i.ai 1 se va da adevărata 
ei menire.

1 Gh. Ț glu

Ne nt-resează a-t'vti,ea 
cămnelcr culturale și ceni 
peîor aii st ce; dacă b '.ilio 
tec le școlilor și cămin-lor 
cultural? sunt viz’tae- da 
că au cărți suficient? l i :l o 
tecile. et<-..

- - -

< .? • < a a >

SCÂNTEIA 

lat în vederea drsvoliării suicese-» 
lor și să se fuple <u mai muiă 
liola îie je n ru în ă ura ca lipiri or;

Dela iniepul Ir bue meițioi.at vă
ditul [1 ogu- mani e at la o bun/ 
parle a >indi a e or din iilog ju
dețul in ceea ce privește gaze
lele de [x e‘e. Ne relenrn in p- 
cial la au- e ga e'e de fx-rete efi i 
Va'ea J u ui care au r uș t să de
vină mij oa e de molii izare a mui;- 
ciloiimii î.i diver e a i i.l și d -s- 
pre care am mal vorbii în co
loane e zia u'ul no tru.

I aia a 11 caracteristica majori
tății arest lucru e 1 tu ui promi
țător in. eput în sen ul că a a a 
din j artea unor <1 ji a'e i -
țelegerea lou ui gaze el d< | iet< 
<1 ■ a trata probleme to a e. A e-. i - 
cepul va fi insă cu a âl nul po
zitiv cu căi el va se vi de exemp u 
luluror, cu cât t at irea prob.eme.or 
loca e se va GENERALIZA.

Scăderea cea mai mare în munca 
colectiseor reda.țlc nae, cor.6 a îj 
faptul ca nu s'a tra at în de-a|uni 
problema co.np exa a înl celor S'a» 
cia iile. S’a neg ijat acea pobtema 
caic pe < iilor va trebui sa se si
tueze in centrul preocupări or fie- 
căiei gazete de pe ele, ga o cO'x 
diție a însăși ex.s enț i <i.

<) a lă p eo li >are a si i I a'.e'.or 
în perioada de lu ru trecuta a o s- 
ti.ui -o ți mai te neini a or?a: i arct 
a cluburi or munci,ore.ș l și bibi-i e* 
cilor. In această di-e.țe -’a reu
șit, ca înlr’-dc'.ăr, c uburi e a ir.gân- 
du-și in bună pa le s opuri e p n« 
tru care au fost crea ca. sa f.e I ec- 
ven'a.e cu mai mu ă r g:i a itațe 
și de un namă- de saailați d.n ce 
in ce mai m.\:e.

Ribtio'e i e mult i. bogăi cii 
noi voure au încc-jxit a a lagâ nai 

I muți ci i ori. rvzuiatee c< e mai 
] bune din a e I pune, dc v i.e e < b" 

ținându- e a o o unde bib o cea era 
insta'a.a chiar In club.

Această metodă prin ca c se o- 
feră condiții pr.e ni.e ci i u ui șl 
cina- p in acea da se d.-svo!tă g Sx 
tul p-.-n ru lectură, va trebui su fld 
genera.izală în tot lo ul unde e- 
xistă p ibiiități. Și m 1 mult va 
trebui să se m n ea că jacntru crea
rea acestor po i i i ăți.

In ceea ce p ive te co esjxjndenții 
de presă- în rra c mă ură au fe sl . e- 
glijați Cu atât mai mu se <c <i 
ca lipsu.ie existente ă f.e î.lă
tura e. '

In primul rând trebue re'ua'.ă 
mai intens mu i a de î d urna e a 
corespondenților spr ■ a se e i a ca. 
pe v i or, corespendenț e trimise di
verse.or zare să c iprindă p ob cmc 
genei ac- lipsite de prea mu ,ă i.rw 
portanță.

Concomitent se cere o H gi e a 
numărului de corespondenți și a- 
poi — un lucru ca e a fost mu f 
neg ijat îndrumarea țor s re o mai 
strânsă legătură cu pre a Ixal

Fără a redu e doar li accsic câ
teva punc.e ac ir itat a cu țu aă a 
sir.ui.acor d n jideț, con de â ci 

I că cele a le ^spec e au mai ’ fost 
| tra a e. conch dem că sca e ile s m- 

na'.ale se clatoresc mai puț n de» 
lăsării in ,m.un:ă. cât mun ii icw 
late a fie ă ui sirid ea', a mun ii 
nebazate pe schimbul de expe
riență. pe cu a a ferea divers, or me
tode de muncă.

Dând mai mare importanță ședina 
t-|..r ro .ii.c ■ ti- resooo-«-î i or C'd- 
tu a i. țiiiăndi-e mai d.s și r- g 
lat. în r’o mire mă ură s’ar 'gă î 
cea mii j:i tl so îție a c zo văr i î t 
condiții superica e a ma ci p<bu 

i me ce st în fața si di a e’or: ri- 
di a ea cu t ra ă ,i po itică a ma- 
sse'.or i a ariate.

umeroa.se
bato.ee
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ZORI NOi

71 savanți și scriitori de frunte 
americ ni cer reluarea negocierilor în 

vederea reglementării divergentelor 
sovieta-americane

NLW yt »RK, (Rador). 
Tass transmite:

Consiliul Național pentru 
pnetenia sovieto - ameiicmiă 
publica o declarație a 71 de 
savanți, scriitori, șt artiști 
de frunte, precum și reipr, - 
zentanți ai clerului, cu o< a 
zia -.ele' de a 1 5-a.,ar.ucrsari 
a ștab lirii relațiilor diploi 1 1 
tice dintre Statele Unite șt 
Uniunea Sovietică.

Dcclarațția arata ca acum 
15 ;uil președintele Roosc- 
velt a exprimat speranței- 
poporului am< rican că reia 
țiiie sovielo-aniericainc »or 
rămâne normale și priete
nești.

Noi credem, subliniază au 
tigrii declarației, că condu 
cătorii țarii noastre ar lace 
b ne daca si-ar reaminti sui 
ritul in care Roosevelt a 
căutat si a realizat acordul 
cu Uniunea Sovietică. în 
1933, deoarece suntem pro 
iaiud^onvinși că acest lucru 
poate, fi făcut și astăzi.

,;Amintindu ne astăzi m 
recunoștiința de actul de 
stat, care a dus în 1933. fa 
relațiile prietenești dintre ce 
le doua țări ale noastre, noi 
ne declarăm pentru restabi 
lijea colaborării între State

le lrnite și Uniunea Sori
ți că.

C erem poporu ui amcr.caa 
sa adreseze o 1 erere coleeti 
va ftri șeii ntclui șt secr l iru 
lui <b stat pentru a relua i,<- 
gocierile cu Uniunea Soție 
lica în scopul regi, montării 
divergențelor dintre noi''.

Minerii francezi vor continua lupta 
mai hotărîțî și mai siguri de victorie 

ca oricând
subliniază comunicatul dat de Biroul Federației 

Naționale a Minerilor Francezi

Conducătorii americani
se tem de pace

scrie cunoscutul ziarist american Stone

Sărbătorirea Zilei 
Internaționale a 
Studenților împie
dicată la Roma

ROM A. 1 Rador;.
I 11 grup dc membrii ,11 orga 
nizalici nt ofa^ciste 'țișoi 
rc;; Social» a | iirt. -- \li(*r
< uri scara ,c,: ,d |o/in< ■
Ias: te h 1 Fu. ! 11 a | de 
Drept >d<- . < are
loriria Zilei 1 .1 -1;,.i,i<>nal.' a 
prudenților 1 h-m amc-rtț fe 
de asalt al,- | olițtci -i ar.* 
I.ioicrtloi .m I' .'o-at i, ,..i t.t 
ț ii.u>car, dr 1 1. . 1S s*. 1 l 11
II ■ I < ir la I |,. . I'a a pa 
ici. >dc in 1 •.. r-a.ale i au
h":t ral in i. . a< al_ațll
di I >rcpt al.n , >d Iar s ru 
puie ța pârtii i; .< • ț,i 1 1
1 atoric.

A u fost ramț, tic. t ..Menii

i
NFW y()RK, iRador).

Comentând 
recenta declarație făcuta d ■ 
M îrshall la o conlerință de 
presă la Paris, cunoscutul 
ziarist american Stone, core

spondent al ziarului New 
York Star scrie printre ;11- 
Lele •

„Secretarul de St il Mar 
shall acuză Uniunea Soviet! 
că de a duce o1 campanie, 
de propagandă în favoarea 
năcii. Iată o acuzație ciuda 
ta. Oare noi nu vr m pai .

este

ca
a'c

i

Ruletin extern
După cum anunță A. 

D. N. -— în cursul ultimelor 
zile au avut loc la frontiera 
interzonală din 
mai multe acte 
care organizate de bandiți 
din zona americana.

Agenția A.D.N. arata 
că aceste acte de provocare 
împotriva poliției din zona 
sovietică se bucură de spri 
jinul autori’ăților am?ricane 
de ocupați

noui legi antimuncito 
rești adoptate in srantl 
tor ia

Vie

Turingia 
de provo

(St. Unite).
«

Si dicatul funcționari 
protestat oficial îmipo 

hotărîrii consi.iului <țC
lor a 
triva 
ncral al sindicatelor britani 
ce de a se retragd din1 Fede. 
rația Sindicală Mondială.

Programul leg slativ al Partidului 
Progresist American cere abrogarea 

leg-lor cu caracter reacționar

A. D- N. anunță 
că imul din conducătorii ad 
ministrativi ai Bizoniei a de 
clarat ca în ziua de 15 Noem 
brie generalul Clay, în cad 
rul unei conferințe a repre 
zentanțiior organelor >bi/.o 
oale a atras atenția asupra 
faptului că este foarte posl 
bil să aiba loc o criză aiimen 
tară de proporții caiastrolale 
în Bizonia.

Prunul ministru japo . 
cez Yoshida, a declarat în 
fața parlamentului că după 
adoptarea legu revizuite a- 
supra servicii or de stat și 
publice, va dizolva -arlamei 
tul și va. organiza apoi noi 
alegeri.

Pana nit de mult, Uniune 1 
Sovietică fusese acuzat.i ci 
plauuește o agresiune. Acum 
ea este acuzată de a „corn 
plota" pacea. Această schim 
bare de termeni a acuzați i 
este necesară deoarece do
rința Uniimi-i Sovietice de 

a începe conversații pentru în
cetarea " războiului rece „ 
prea «-videntă’-.

Stone subl niază apoi 
toate /.forturile d. pace
Uniunii Sovietice au fost re 
spinse <a o urmare a atitu
dini ^,diplomaților țnilitari 
?i bancherilor în uniformă 
Care conduc politica externă 
a Amcricu”.

Subliniind că reprezentau 
ții Statelor Unite la O. N. 
U. au resn'ns recent propu 
nerile sovietice cu privire la 
reducerea armamentului si 
interzicerea armei atomice 
Stone spune : h..Amândouă 
Propunerile au fost respinse 
atât de sgomotos ca și cum 
Statele Unite se temeai» că 
discuțiile ar putea duce la 
so’cții acceptabile. De ce se 
tem atâta oamenii lui Mar 
shall, Forrestal sau Lovett 
de posibilitatea unei păci 
neașteptate?" se întrea 
bă în închecre Stone.

Chic .îgo. Rador). 
Comitel ui Națioi al al parti 
Huliri Progresist a adoptat 
o rezoluție care cere reî»ce»e 
rea negocierilor cu l'aiM 
uea Sovietică in \ed rea 
creerii unei Germanii și Ei’ 
rope pașnice ( a fiind singu 
ra alternativă față di cosii i 
torul „războiu rece” pe serv 
ră monidală”.

Comitetul a aprobat deaie 
menea un program legisla 
tiv pe care.senatoruf Tayjor 
il va prezenta în senat și Ma 
rcantonn în camera repre
zentant lor, Acest program 
cere anularea legii i'I'aft Har

tlcy, introducerea unor ma 
suri pentru lavilir-.-a infla 
ții-i și ridicarea standardului 
cir viața p;- socoteala actual; 
lor profituri exorbitante- ale 
trusturilor. < ontrolul chirii 
lor, introducă rea unor împa 

neri j 'Ste, interzicerea u- 
nor legi împotriva linșajului 
desființarea comitetului p i, 
tru cercetarea activi ații aot. 
americane și anular, a p’-o- < 
tului de lcge Mui cii Nixinj 
adoptarea unui program de 
zece ani pentru asanarea 3 
glomerarilor urbane și con 
struirea de locuințe la mra 
etc..

Situata din China

Forțele populare chineze 
desăvârșesc încercuirea 

Su-Chowului

Un număr de 25.000 
muncitori dela căile ferate, 
tramva c. porturi ji consțruc 
ții. au declarat Miercuri o 
grot ă d 24 ore în semn 
d: protest împotriva unei

A|te sindicate de mineri sovietici vin 
în ajutorul minerilor greviști francezi

MOSCOVA, 18 (Rador). 
Muncitorii industriei minie 
re d’n Caraganda, Orientul 
îndepărtat și KirchiJa, au 
tii^-iis un mesagiu Consi iu- 
lvi/lațional a! Federa ie' Mi 
cerilor Franci, expriuind. 
solidaritatea lor frățească cu 
m nerii din Franța care pj 
ptă cu dârzenie pentru a

obț ne satisfacerea legitime 
lor lor revendicări.

Sindicatele muncitorilor in 
dustriei miniere din aceste 

regiuni, an hotărît să strân
gă în scopul ajutorării mate 
riale a minerilor greviști 
francezi, suma totală de 
150.000 ruble, care în mone 

dă franceză echivalează cn 
15.600.000 franci francezi. i

NANKING. 18 Rador). 
Postul de raido al forțelor 
populare anunță pliberarea 
localității Suiunrțg, situata! 
la 48 mile Sud-Est de S.u

Chow. Forțele populare ;d«

eliberare se îndreaptă spre 
Est, pentru a face iancțiu 
nea cu unități’e care asedia 
ză orașul, di săvârșind ast 
fel încercuirea £u Chowului.

Autoritățile Kuonfntangului se pregătesc să 
evacueze Capitala în sudul Chinei

NANKING, 18 (Rador) 
In fața înaintării forțelor po 
pulare de eliberare, autorii 
tățile Kuomintangului se preț 
gătesc să evacueze Capitala

in sudul Chinei la Canton.
In ace’.aș t mp,iautortățile 

militare americane au aver 
tizat pe cei 7.000 civili ame 
r.cani să părăsească China 
cât timp mai estețpesi' il.


