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La începutul unei noui 
peiioade de muncă

CEVA DESPRE ROLUL 
SINDICATELOR NOASTRE

Sindicatele sunt organici 
țn de massă cu roluri foarte 
importante și precis definite. 
Ele au spre rezolvare diferi 
te probleme, sarc ini c are t .-e 
bue.se traduse iu i iaț i

In aceasta pr.vințâ exista 
unele probleme care troliu- 
esc lămurite, în sen ul de a 
vedea parț le jzoziliw șt ne
gative a muticii depus;-

Una dinție pro) temele care 
cer o lămur.re e aceea a ra 
portulu dintre organizațiile 
sindicale și organizațiile de 
ipart.d, precum și a (r< luțui pe 
, are sindicatele îl au în in- 
trecer le sociali te.

Vorbinduse despre rezuma
tele întrecer lor socialiste 
intr'un raport al Consi i.iliii 
Sindical Județ a>t • Iunedoira 
Deva, se menționează; „La a 
ceste rezultate a contribuit 
munca de lămurire a , artidu 
lui sprijinit de organizațiile 
sindicale, îndrumători. . . ’’ 
Desgur aici avem de-a face 

< u o inversare de roluri, cu 
o problemă greșit' pusă.

Munca Partidului e lacto 
rul în întreceri, partidul 
sprijină și îndruma sind ca 
tul și nu invers. Dacă la une'c 
întreprinderi din j deț nu se 
întâmpla acest lucru și sin
dicatul și a asumai rolul de 
principal organizator și iniția 
tor al întiecerlor, înseamnă 
că și a atribuit un rol pe ca 
re nu 1 are.

Depășind cadrele un i pro 
bleme generale întreceri e so 
cial.ste trebue să iie organi
zate. inițiate și in.lruma’te 
de Partid. Partidul cs.e moto 
rul lor, el va mobi iza în în
treceri membrii săi și-apoi 
sindicali ti-, el va duce muu 
ca de lămurire și de agitație 
în rândur le masselor.

Atenț a sindicatelor trebue 
orientata cu precădere în di 
recț a ridi tării culturale a 
masselor de salariați, educa 
ției lor sportive și în direc 
ția creerii a cât mai bune con 
d ții de muncă și de viață

intim florilor șt familiilor 1<>
Din acest pirnet de ved re 

sindicalelor le revine strei 
na de a organiza i lnfetirilc 
miiin itor< ,ti p:_> baze mai te 
mc nice de a în Iruina ai li i 
tatea culturală in cadrul lor, 
de a îndruma sportul mtin1 i 
toresc făcând din . 1 ti 1 adeva. 
rat sport de masse.

Școlile de caliiicare pro'e 
sional.î tiebt».' de asemeni s.i 
Ipreoi up:' se» .os sindical le 
Și, aceasta cu atâ* mai mult 
cir cât in unele părți ca O 
raștie, < dan, Cii.cim, si'nt 
mult ini iizia.e, un Ic din ele, 

I ind < ' tbi i în faza de pre 
gat. re

Ceea ce trebue deasem. 
nea sa se situeze în centrul 
prfth upât lor sindicatelor e- 
ste procurarea materialelor 
de protecție pentru munci 
tort. La Cugir de exe.mpl t e- 
ste o 1 pșă acuta de asemenea 
rnatcr.ale, de asemeni la Criș 
cior șt Hunedoara și in ge 
neral la majoritatea injc - 
prinderilor indust.iale din ju
deț.

La fel și în ceea ce p ive
ște laptele care se acoidă ce 
lor ce muncesc în condi.i mi 
excepționale, în unele între 
pr nderi muncitorii nu 1 prt 
mese, sau in alte cazuri, ca 
laTeliuc, unde s a.adoptjt /.ie 
toda greșita de a-l da t ■ bani,

A neglija aceste lucruriț, 
sau chiar a le considera se 
cundare constituc o abal e- 
re dela însăși sarcinile princi 
pale ale s ndicatelor.

Asistența med.caia, grija ța 
ță de fam liile muncitorilor, 
față de buna lor aprovizio
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„INSULA FAR A 
NUME“

I. V. Stalin mulțumește 
pentru felicitările adre
sate cu prilejul aniver

sării Morii Revoluții 
Socialistedin Octombrie

D-lui Or. Petru Groz»-
Președintele Consiliului de Mi 

niștri al Republicii Populare 
Romane

BUCUREȘTI
Vă rog, Domnule Președinte, 

să primiR mulțumirile mele pen
tru felicitările Dus., prietenești 
cu ocazia ce ei de a 31-a ani
versări a Marii Reuolufii So
cialiste din Octombrie.

I. Stalin

Denunțarea acordului cultural 
româno-francez

încheiat ui spiritul inegalității 
în defavoarea Romanici

Bl ( l Rț. Ș i i. K ido, 

l a zi Mafiie >p3u, s'a -.em 
o ii la Bi.curcȘti țun acord cm 
t.iral intre România ,.i l'ra . 
ța. Acest acord p.e u.n și a 
ne.xelc sale conceput • î.i spi 
r.tul meg-'ditați. de dmpuri 
a părților contractau e s'a. . a 
racterizat prin umlavAvdi

c
m*.i

• r

r<l

Să intensificam muncile pentru 
realizarea planului de colectări 

a porumbului, cartofilor 
și floarea soarelui

In timp ce plasele llia și Baia-de-CriȘ au 
realizat planul în întregime,

OrăȘtie sunt codaȘe
cum, s tuaț'a muncitor lor in 
ce plivește apn,'\ i, i</n;ir. |

plasele Geoagiu și 1
Colectăr le de porumb, car 

tot;, și floarea soarelui din 
anul acesta, sunt iot atât de 
necesare p.ntru poporv.l rnun 
citor dela orașe și site, cum 
au fost și colectările de ce
reale.

Hrana celor care muncesc 
în m ne, uzine si pe ogoare, 
trebue as gurată. In anii di 1 
urmă, când Statul nu a pro 
cedat așa cum procedează a

(Continuare în pag. IlI-a)

;rc-"t..ml.
] ulzaiid 
operând 
r< mâna , 
Ro-c<; di 
pr e.cilii 
<erz <.âa:d 
a coicu ei romtmc-.di.i t i ița 
ș sprijiuiiid ei. iDriitel" f , 
ste fug.te clin Konumia

1*1 buza a< e>.or fapt, 
n vit an. 44 pui.chîl i . 
CoustAiiția K. I’. I< la t 
punere;: gut-mulai, 
diul Maici Adunaii Xațit 
le a denunțat num tul xn 
impre.ma cu t<..ite -m. xeL 
le deriiințmu as iei prii" 
‘i.i nstruire.it de aplicau a 
acordului, lnsătuml i r.m-e?

<* |v. >it< StUafl <’.i l R<r::la
<113.

• l I,
u.lLi

!•

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

La sfârșitul 
Internaționale
„Săptămâna Internaționala a Slu- 

dentiloi” s’a sfârșit. Milioane d<_ 
sludenți din toa e ioturile lumi 
și-au arătat în de.ursul acestei săp
tămâni voința si c.cdinta lor n st.ă- 
muta.ă în vie.o ia lup.ei pentru o .ce 
și independență naț.ona ă, p.n ru de
mocratizarea 
solida, ita.ea 
toată lumea.
greș.

Această „săptămână” iși 
sinea cu 9 ani în uirnă.

•

Octombrie 1939 .. sfâ sit
toamnă. S udentimea cehos ovacă du
cea pe u timu-i dram pe ace a ca c 
a fost studentul în Medicină Jar»

învătamân.u ut. 
întregu ui 
p.n ru cu.tură

tinerel 
si

D< n.rtf 
din

O O-

de Prof V. Beestnov
II.

Numai înfăptuiiea consecvență a 
principiilor po itice ale Par.iJului 
Comunist, baa e pe ca ac e ul neîm
păcat al luptei de clasă, a a'igu-r 
rat victoria e emente or socialiste 
asupra celor capita isle, consolidarea 
uni.i arii c'a ei mumioae cu ma- 
sse'.e muncitoa'e, cu țărănimea mun
citoare și s ab.liiea ro u ui condu
cător al clasei munci.oare în a- 
ceaslă uniune. Aceste principii au 

a e'.emen'.e or rcac-L asigurat la început în ă urarea și< 
apoi li h darea elementelor capita
liste, dela orașe șe sale.

Fiind o parle inseparabi'ă dl» 
clasa muncitoa e, Par idul Comunist 
are drept sarcină principa ă. men
ținerea celor mai strânge legăturii 
cu masre e, câștigarea au ori ăț i a- 
sup a masre or pe baza încrederii 
lor. El trebue să fie aproape de in
teresele acestor ma=se. Făă acest 
lucru Partidul nu poale rea iza ro
lul lui de conducător și îndruma-, 
tor.

.Educând Partidul muncitoresc.,.

Urmare din Nr. 677

După înfrângerea Germaniei fa - 
ciste și v c or a fo țe or democra
ției in țările Europei (țe Est și 
Sud-Est. lupa de ca.ă nu a î.icetat 
în a.este ță i. C a a munci oa e, co - 
dusă de Partidul CjmunLt î făp u- 
ește r.aționa izarea indus r.ci, re-, 
forma agrară și a.le reforme demo
cratice, ti.uind rezis ența dârză a 
cla e or exploata nare, — burgh.zial 
și chiabu imea, 
ționa e :i agenți or imperiali mului.

Expe iența mi iă ii revoluționare 
actuale și aceea a revoluț.ei so
cialiste din U.R.S.S.. ne ara ă că 
clasa munciloaie poa e î'deplini 
sarcina ei istorică — răsturna ea r - 
gimuii.i burghez, inslaurarea puier i' 
ei, ca poale să înăbușe rezistenta 
dușmani or de c a ă și să călăuzeas
că p? oameni mun.ii î.i ope a de 
construcție a sofialismu ui.

Casa mun.iloa e poa e î dep ini 
această sarcină numai sub condu
cerea Partidului Comun.st.

— a spus Lenin, — marxismul e- 
<lu:ă avantgaida p o e aria u ui, Î-U 
stare să ia pu'erea și să ducă | ogo
rul spre soia im, să t.drumeze ș>

(Continuare in pag. ll-af

a.e o.i-

trj'-t de

i

„Săptămân > 
a Studenților
Opfelal. ucis de gloanțele invada, 
lorilor naziș.i. Inmormân area lui 
Oplelal se iransfotma Lisa ii.ti’a 
uriașă manilcslație itnpo.riva co.ră
pitorilor naziști. Drept masuri de 
lepresail. tru;ee SS arestează C> 
ruilc.ul Execu.iv al Uniunii Studen
ților Cehoslovac a do..a zi în 17. 
Noembrie îinpuș.ând 9 
închizând wii.ersitați.e, 
căminele și depo.tând 
de sludenți cehos.o.aci 
dela Schaliau.iu.

17 Noembrie 1939 a foal o u dț 
luptă a s.udențimii pen.ru dist uge- 
rea fascismu .U, dușman al 1 berlaîii 
și culturi.. Aceas.ă zi a râm. s ua 
simbol de luptă pm ru 1 b r ațe af 
studențimji din in.reaga lume.

9

a

dintre ei, 
A vânând 

pzs.e 1000 
in lagărul

Prin întrecere în muncă și o 
intensă campanie de lămurire 

Femeile din județul nostru întâmpină 
Congresul F. D. I. F. dela Budapesta 
La i Decembrie, la Bu la 

pesta va avea loc deschide
rea celui de al doilea Con 
greș al Federației Demo ra 
te Internaț onale a Fermilor.
Desbater 1? acestui Congres, 
la caie vomparticipa jeprez.en 
tantele femeilor din in.reaga 
lume, vor constitui un pu

tern c imbold în lupta comu 
nă împotriva u.ior noui ag e 
siuni pe care (imjperiau șt.ij 
od.oji le pregătesc contrar 
voinței popoarelor, care nu 
mai doresc războiut

Insu.leț te de apropierea a 
cestui congres fem itmdiij'J

(Continua, e în pag. 11 l-a)

La 17 Noembrie 1946 a luat 
flintă Urnirea l.ilernaț ona ă a S u- 
den(i!or. U.I.S., având în J unic 
studențimea so.ie i ă, începe să do 
vină un falor ac.iv în lup a pea- 
tru o viață mai bună pentru pace, 
sub lozin.a sa „S.udenți, un ț -vă 
pentru apărarea păcii, independențe» 
naționac, prntru cufură ți progres”.

Acesta a fost semnul sub care 
s’a desfă,urat ,,Sap ăntâna 
ționa'.ă a Sludenți or”.

Sludențimia din î.i.reaga 
cadrată în U.I.S. privește

Interna-
i 

lume io 
cu

VIOREL BOAMFA

(Conlinua.e în pag. IH-a)

nstruire.it
pen.ru
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Să cunoaștem Țara Socialismului
Colaborarea creatoare a savanților 
sovietici cu ștabanoviștii din uz?ne

Inovaț ils și expnrlentele indrăzneto ale muncitorilor 
servesc savanț lor ca material pentru generalizări 

teoretice. Indicatiunile savanților ajută muncitorilor 
să-ți perfecționeze metodele de lucru

Industria sovietică produce mașini și unelte de tipul cel 
mai nou și mult superioare modelelor străine similare 

Cel mai mare turbogenerator din luna, m’ș'ni unelte cu o viteză de 2000 turap 
pe minut, o mașină care înlocuețte alte 50 mașini din industria te«ti ă, 

un „combian nordic11, excavatoare, noui instrumente optice etc. etc.

Savjuțu sovetiii vizi cază foar « 
des atelier; e ți ljbo a.oarele tai
nelor și ar fabricilor.

Cunoscuții savanți nov etici .VL 
Cornanhov — membru corespo ident 
îl Academiei de Științe — pro
fesorii N. Kuzn.țov manifestă uu 
deosebit interes față de top:rea in - 
talelor prin me oda rapidă a meș
terului Murvici vi tova a.ii sai <in 
il, ma Knov.

Savanț.i au făcut cunoștință cil 
metodele rnun ii turna o i or de o. 
(el, direct la furnale. Ei au dat 
sfaturi prețioase muncitorilor. a.A- 
tându-!e cum poa.e fi mă.iă re. 
tislența ți capac).a.ea de produc-» 
tie a furnalelor.

Grafie indicații'or primite, Mui- 
vici ți tovarăși săi apiră ce e mai 
eficace ți rapide me ode in munci 
lor. In felul acesta ei au reușit si 
sporească producția cu 25 la sil ă, 
ajungând să p odti.a su c de mii de 
tone de o(el pes e plan.

Profesorul A. Soko'ov;ki de la! 
Institutul Po i.ehnic a făcut cunoș
tință cu strungarul uzinei ..Sverd- 
lov- ’.Borlkevici., în ziua in ca.e 
acesta a slabi it recordul tăierii ra
pide a metalelor. De atunci, Litre 
savant ți inova or s’a î ichegat a 
adevărată ți strânsă prietenie.

Metoda lui Bor.kevici a oferit) 
profesorilor un bogat ma erial pe..- 
tru generalizări șlijnți.ice. La rân
dul'său, sa.aital a a.uat strunga u- 
lui să generalizeze teo etic succe
sul Său, pentru a-l pu.ea dcsvol a 1» 
continua, e. i

Un alt savant, proleso ul Bairna- 
kev, a urmărit cu atenție munca 
taminato)ului Ivanov dela Uzina

Partidul Comunist (b) forța 
conducătoare și îndrumătoare 

a poporului sovietic
(Urmare (fin pag. l-a)

«â organizeze noul regim, să fie 
învățătorul, conducătorul tuturor oa
menilor mUn jj șj a| celor ex?loa-« 
tați, în opera de construcție a 
vieții for soc a e, fără burghezie J 
Împotriva burghezie ”.

Dar fiind avatga da clasei ntun- 
citoare, indiso'ubil 1 'gat de a :eas a. 
Partidul nu poa e fi identificat cu 
aceasta, nu se paa e dizolva ta ea.- 
Se știe că după revoluția din 1905. 
arenșevicii au agitat ideea li.hi-' 
dării Partidului marxist, ideea di- 
solvării lui in i’o organiza ie de 
masai fără partid. Aceas ă pozi ie. 

dușmană marxismului, ar fi însemnat 
dezarmarea clarei munci oare în fata 
dușmanilor ei. Ea ar fi eh valat 
cu trădarea interese'or clasei munci-) 
toare. Bo'șeviiii, în frunte cu Le- 
nin și S'alin, au îifrânt pe lichi
datori, apărând Par idul și reujind 
să strângă casa muncitoare sub d a-’ 
pelul marxist. Ei au reușit as.fel 
să întărească c'a a muncitoare, con* 
ducând lupta ei și p egă.i :d-o cu 
succes pentru revo uția so ia istă. 1

Deosebirea între avantgardă și. 
restul clasei m_ncitoa:e se menține 
până la dispa t a cla elor, pâ-ă 
când nive ul de conștiință, o-gani- 
zare și disciplină al clasei munci
toare, seva ridi.a la acel al aviant- 
gardei, al Partidului. ,

Relevând această deosebi e între 
avantgardă și iestul c.aîei mu ici- 
toare, Lenin și S a in au s-b.iniab 
întotdeauna că c.-a mai ma.e pri
mejdie pentru Par.id es.e separar-.a 

..Vâborgnl Roșu”. Stahanovistul a 1 
introdus in'ere ante inovații în pro
cesul de laminare a araine', r< uș nil 
astfel să mărească de două o.i pro- | 
dii ția. Pro'esorul a dat o baza 
științifică invențiui i or lui Ivanov 
sislematizăndu-'e în r*o ni todă t li- | 
nologi.ă, întrebuința.A în prezent de 
toate brigăzile de lam na.o.i.

Uriașul program de construcții urbane 
prevăzut în cel de-al patrulea plan cincinal, 
executat într un ritm accelerat pentru construc
țiile de locuințe din 15 orașe ale R.S.F.S.R.

a fost alocată sumi de 1 miliard și
700 milioane ruble

In jierioada priinu'u) plan cinci
nal au fo t cons r_i e clădiri pe <_» 
suprafață to a'ă locuibilă de 27 mi
lioane in. pătrați.

Suprafața clădită prevăzută Li 
planul de construcții pentru peri
oada 194b_l950. întiece de t ci oi 
cifra de niai sus. Guvernul Sovie ic 
manifestă o deosebi.ă grijă pentru 
construcție din regiunile care au

30.000 de hectare de grădini au fost 
plantate în U. K. S. S.

în „Săptămâna grădinilor"
Milhane de pomi frustifari, d n ceie mai a ese soluri 

miciuriniste, au fost sădite cu această ocazie
„Săptămâna grădinl'o.” — o ga- 

nizată în toa e repub 1 cile autonome 
ți uniona'e ț i regiuni e Uniunii So
vietice, s’a terminat acum câtev* 

sa de massele fără de partid, în4 
chiderea lui în sine, fiindcă astfel 
Partidul nu-J poa e înfăp ui sarcina, 
sa — de a ridica masse.e până Ia 
nivelul său.

Toată istoria Partidului lui Le- 
nin-Sta in, și is.o.ia desvokă ii so
cietății sovierice arată că, numai 
mulțumită asigurării ro u ui de con
ducere al Partidu ui se poa.e ajunge! , 
la succese în ^instrucția socialis
mului. In perioada de pregă ire a 
Revoluției,. în timpul Revoluției, 
cât ți în decursul întregii peh.ade- 
de existență a S.atului sovietic 
Partidul Bolșevic a fost ți este 
conducătorul tuturor organizațiilor 
de massă ale clasei munci.oare. In 
sindl a.e, cooperarive, uniuni ale ti
neretului, ae femeilor* și în multe 
alte organizații de massă. Parti
dul a deven.t p.’incipa a fo ță con
ducă.oa.e și îndrumă oare. Conduse 
de Partid, aceste organizații de ma
ssă și-au îndreptat activitatea spe 
un țel comun — victo ia socia.is-i 
mu'.ui. Experiența Revo utiei din O - 
tonibrie și a construcției socia.is- 
mului ne învață că Paitidul având 
experiența și autoritatea necesara 
elaborează O linie comună unică 
pentiu toate organ.zați ie de massă 
ale muncitorilor și asigură realiza
rea ei.

Fără această' coordonare și îndru
mare a acliiiiății organizajii or nu. 
este posibi.ă un ta.ea de luptă al' 
clasei muncitoare, nu este posib.! 
ca masse e să fie conduse în >up a 
pentru putere și pentru construc
ția socialismului.

Uzinele „Electro i|a” din Lenin
grad au conjlruit anul aresta cet 
de al doilea lurbogeneiator cu ră
cire prin h drogen, cu o capaciJ 
t.ta de l«t -«• kilowați și 2.U00 
de furata pe in nat ți o elljenți 
de 99 la sută. '

Caracteris ici'e aces'ui turbogene- 
rator condilue ce e mai su.ierioaie 
indicative existent® astăzi în L.me.

suferit grave devastări de pe u ma 
ocupației temporare hitler s.e. Pen
tru refacerea clădiri or dărâmate sau 
incendiate ți pentru ridicarea de 
noui clădiri, în cele nfci mari 16 
orașe din R.S F.S.R , a fost a ocatăf 
numai pentru perioada 1947-1950 -u< 
ma de 1 mi.iard, 700 milioane da 
ruble.

zile, i
După da'e’e pre’iminare furnizatu 

de ministerele Agricu.turii. în col
hozuri, sovhozuri, s'ațiuni de ma
șini ți tractoare, în școli șl pe» 
parcelele individuale a]e colhozni
cilor, munci.orilor ți funcționarilor, 
au fost plan ac în .cursul aceste* 
săptămâni mai mult de 30.000 hec
tare de livezi. Au( fost sădiți mi
lioane de arbo i fructiferi din ce‘.<» 
mai bune soiuri rhiciuriniste.

Pe parcelele indic,dua e ale col
hoznici or, muncitori or și funcționa
rilor din Republica Federală Ru
să au fo t sădiți im milion de ar
bori fructiferi.

Un marc interes [enru . Sap ă- 
mâna grădini or” au arătat mineri* 
din regiunea Kemerovo, sădind mii 
de copaci pc lerenu i e din jurul 
minelor și pe lângă casele lor.

In regiunile Leningrad, Novosi- 
birsk și krasnodaiț au fost o.ga- 
nizale expoziții consac.ate reali- I 
zărilor grădinițelor nriuuiiaiste.

Creșterea producției 
industriale a Estoniei Sovietice

l«i cursul anului curent in 
dustria Estoniei Sovietic ■ și-a 
spor.t producția cu 30,1 la 
sută, față de perioada, cores 
ponzătoare a anului tie'ut.

Uz na de maț-ini din ora 
șuITalin și-a sporit volumul 
producț ei cu 150 la s.-.tă, față 
de cei mai buni ani dinainte 
de războ: și au început pro
ducerea de noui tipuii.de ma 
șini.

Uz na de motoare electrice 
Volta a produs de 2 ori mai 
multe motoare decât anul tre 

țumtru astfel «le mașini e'ectricej 
In p imăvara, firma americană ,/iu -1 
«Idings” ți cea be'g ană ,,Pi-card'z^ 
<u prezentat în cad ul expozițlri! 
internaționale industria!)- din Pc.te
nia, câteva tipuri de mașini unelte 
cu o viteză de 1M1Q turații pc 
minut, drept ultima perfecțiune a 
acestui tip de mașini. în ti np ce 
mașinile similare, faini a e, de u- 
zinele „Sverdlov” din l.ening ad L- 
crează cu o viteză de 2901) 'uralii 
pc minut

Uzine'e „KarI Marx” au construit 
un tip de ma inA complexă p litru

Minerul Andrei «levțov dela mina , Oitombrie
d 50 da ani de muncă în minăRoșu“și-a șerb

— Un exairplu tipic al unei

Iii cei 31 de ani de funcțio
nare sub regimul Puterii So 
vietice, min i Nr. 1 (dm Ienă? 
kievo basintil |)one|J|ui câ 
re a minerii i au dat, imcdi.it 
după Revoluție, uuinel - de 
.Octombrie Roșu”, a suferit 
transformări radii ale, in timp 
ce viața și mtrnca mijerilor 
se desfășoară în cu totul al 
te cood ții decât înainte de 
Revoluție. Io timpul perina 
delor c ncinale staliaiste, mi 
nele au fost mecanizate și au 
deveiiit maia intrep irnleri 
industriale.

In anii războiului pat no 
tic, invadatorii fasciști ger 
mani au provocat imense pa 
gube acestei mine. După 5 

I ani dela eliberarea bazi îu'.ui 
Donețului de sub ocupația 
trupelor german mina ,.Oc 
tombrie Roșu'' este,as tizi dm 

; nou in fruntea minelor ace 
stm basiu. Locui.,țel.- mineri
lor au lost reclad te. Un nu-

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S. Nicolai Șvernic, a vizitat minele și 

uzinele orașului Tuia
Orașul Tuia a primit Vizita 

lui Nicolai Șvernic, președia 
'ele Sovietului Suprem al 'U 
niumt Sovietice- El a viz tar 
minele Nr. 8 șt 9 ale trustu
lui .Skuiamvugoll" și o sc 
rie de uzine ale oașului. 
Șvernic s a interesat de con 
d țiile de lucru ale muncite»

iui si ori mai mult decâț 
i»l 1Q4O. i

Noui zăcăminte de sârb ine 
descoperite în bazinul Kisel

In bazinul carbonifer 
Kisel au fost descoperite 
noui zăcăminte de cărbune, 
ce se găseau la ți 3, 1/3 
metri adâncime. Intr unul din 
aceste zăcăminte s’a și îi.e 
puc extracția că bunelui pun 
metoda deschisă.

O 1 nie îngustă de cale fe 
rată a fost construită până 

industria lextilă. care tiilocuiea-te <* 
de mașini texli'e în rebu nțate l^«X 
acum în această industrie.

In cele zece luni klc anului c». 
rent. până la 1 Nuembrie, indii»- 
tria de construcții din Leniagrad 
a lansat un nou tip de ./.ombai* 
nordic”, special destinat recol.âiJ 
cerealelor in Cnuturi.e cu ci:m» a» 
pră, macini (>enlru vu'canlzarea țu- 
șonilor ți ga’oșilor. noui tipul d» 
excavatoare de cărbuni, o ț.rie 4a 
noui instrumente de up.ică *z v*-

familti de miner siviet c — 

măr de 300 mineri și-au clă 
dlt locuințe noui. In li-carr 
seară, cluburile și biol ote- 
c le muncitorilor sunt pline 
de vizitatori. Mii ilc copii a7 
m,oierilor învață In școliLaț 
refăcute după războiu.

Un exemplu tipic desțrre. 
felul de viața al jmineri or din 
basinul Donețului îl oferă 
Amicei Kl-vpv, cve și»a săr 
bătorit, zilele trecute, 50 (de 
ani de munca in mină. Pâni 
la Revoluția din Octombrie 
bătrânul miner nu era in sta 
re ,sâ îmbine cele doua c» 
ț-iete ale aței’ șt ni 1 nu pu 
tea visa măcar ca nr putea 
oferi copiilor săi o educa
ție superioară, Astăzi, unul 
din lîâeții săi este tngtner, al 
doilea geolog și al trei’e*.

- olițer naval, Ln timp oe 
cele doua fiice ale sale 
doctor'țe. | Ț 

rilor și a stat ’de vorbă cu 
muncitorii, jng ncrii și condu 
cator.i întreprinderilor

La mina Nr. 8, unde oțn* 
rațiunile de extracție a car 
bunelul au fost complect me 
cantzate, Șvernic a cooorit in 
adâncul m nei, pentru a pu 
tea vedea cum funcț.onea>â 
not.jle mașini.

lntr’o atmosferă sarbăm 
.-e.-iscă. Șvernic a înmârne 
apoi, unui mare grup de ini 
neri un număr de decorații, 
ordme și medalii, pentru im
portantele succese realiza^ 
in muncă.

la locul unde se găsesc stra 
turjle de cărbune curăpaty 
de p.amânt. Cărbunele ex 
tras cu ajutorul excavatoat»- 

lor, eite transportat cu trr- 
nun electrice miniere. 10. 
ploatarea nouilor zăcămint- 
v;t mări simțitor extracta 
cărbunelui.

tipuii.de
imcdi.it


Cronica cinematografică

„Insula fără nume**
(Cinema „Progresul4* Deva)

Să intensificăm muncile pentru realizarea 
planului de colectări, a porumbului și cartofilor

După ce prii diferitele fii 
aic publ.cul SțțM'ctator jliiy 
Deva a văzul ero sinul solda 
ț'ilor sovietici, al partizanilor 
ți al întregului popor în lu 
pta hnqx>tr va fascismului, 
„Insula fără Nume” a venit 
ca o Complectam aratâjul ho 
lărâreacu Ca e aceiași Iuțită 
s’a dus în regiunile înghe
țate ale A ret cei

Meteorologul As .ia, o tâ 
nară de 20 de pm piu sa p 
rie de a veni 'p aceasta iașu 
lăsălbatecă apfOajx’ șuia 
d o un punct prinț p.J de o 
rxntare a convo i 1 >r<le vasj 
sovietice cari navigau țre O 
ceauul Înghețat. Indrâg ndu 
și profesiunea, ' ăzân 1 în 
ea u< m ha de a ?i servi pa 
tria ca înf. unta ,.oate greu 
tățlc jwntru a țransmi.e, în 
cl.pele cele mai grtle a ijva 
ztei fasciste, bulet.nul meteo 
rolog c vajwiarelor.

Puternică si viguroasă s’a 
despr.ns ( gura mai irul.ii pi
lot Maleev care periclitân- 
du-și propria viață și-a sal 
vat tovarăși di 1 valuri.

Și cu toate carac erele oa 
recum dileiite ale ciailor, — I 
Assia pljnă de feminitate ș: J 
mirată la tot pasul de „fru- 1

Femeile din județul nostru 
întâmpină Congresul F. D. I. F. 

dela Budapesta
(Urmare din pag. !-•>_____

dețul nostru organ zate în U 
FDR își intensi.ica efoitu 
rile pentru a populariza jși 
Întâmpina Congresul cu cât 
naa. multe și frumoase reali 
zar- 

museți t severa a Nordului” 
iar Malaeev omul sever ca ș< 
reg’unile în .arci.ia ța trei i.t 
marea parte a vieții, latre ei 
s’a na:.< ut o drago .te pu ă 
izvorât.1 din idialul lor co 
muu" slujba Patriei și 
voința cu caie luptau pentru 
el

Vj.ița Nordului < u greutăți 
le, minunățiile și ,rro sinul au 
fost suge t v . i realist p e.en 
tate iu „Insula I ara Nume” 
i.irc < u o viidn.i plai ere a 
fost vizionat de populații 01a 
șului nostru

La sfârșitul 
Internaționale

(Uriu«ro <ttn pag. l-a)

goste și respect tup'a Uniunii So
vietice dela UNU. în apărarea păcii 
mondiale.

Pentiu studențimea din țara noas
tră Săptămâna Studenților a fost un 
bun pri'ej pentru a-și ară a du- 
gostea ei caldă față dc că ăuzito- 
rul ei — Pa tidul Muncitoresc Ro- 
mân — care i-a creat condiții op. 
time de studii. Legea reformei învăi

pentru nstaurarea unei păci 
trainice, care sa consti.ue. cbc 
zășja sigură a progresului și 
securității mondiale.

Ruletin intern

(Urmara <fln pag, l-a)

și alimentarea a fost deo^i-bit 
de rea Muncitorii,au fost 
tot umpul s|><'< u]ați(dc t hi ibii 
iiiiica Satelor și ioștii mo 
șieii <■ <re dețineau cele mai 
mart < ant'lați de cer. ak și 
alte Imnuri.

In județul nostru planul <<> 
Iritărilor de cereale .1 fost 
real,zat în întregime. Acum 
ne all.un iii'pl nă campani ■ a 
colectai’ lor de «artofi, ilo-jn-a 
soarelui și porumb

Panii la 7 Noembrie țarani 
mea a fost langjeiiai < în muu

„Săptămânii 
a Studenților"

țțămînlu'ui a deschis posibili a'e;i mii 
lor dc tineri do a urma studii su- 
^H-rioare. Studentul român de azi’ 

- inlc'ectua'i.1 de mâine, trebue sj fie 
bine legat de poporul muncitor, In 
slujba căruia t.ebue să-și pună toațî 
lumina sa, spre a contribui la des*, 
vollarea demccrației populare sprer 
socialism.

Studențimea română și-a luat an
gajamentul în această săptămână da 
a-și ajuta co'egii din Grecia și 
Spania, din Ipa c țările co oniale, 
In lupta lor pen ru l.her.ate. D ase
menea și-a luat angajamentul de a 
sprijini și mal mu t U.l S. — armă! 
puternică în lup a împo.riva dușman 
nilor păcii,, libertății și 'culturii.’ 
Studențimea română a arătat că 
este pe drumul cel bun și condusa

1 de P.M.R. va recolta | l vvic.orii 
| în )upla sa.

VIOREL BOAMFA 

cil»* pentru însămânțai ile de 
toamna. ( ole< tari'.ev in.r'ad1;- 
văr nu se piit. aii <■(<■< tun. l'o 
tuși in uneli pitici, de pi’.dU 
in plasa llia și Bai 1 dc fn, 
colectării de < artoli s’au lă 
< ut in întregim. Ai i țarani 
mea uium.ilo.irc îndrum itâ 
de oițganizat 11. <le I rrtîd 
a dat tot sjir jniul ei orga 
nelor ins.lrc nat u ducerea 
la indeji) n r, a acestor im
portante minii 1. Comisiile d« 
I Lși ,-i comunale și au în
țeles dela în<<t»ut menirea 
Jplhând înlocuia) sarcinile 
repari zate lor dc < omisi i ju 
dețeana pentru colectări.

Nu așa a înțeles sfl-și la 
ca datoria du exemplu jila-a 
GeoagiU , ere în jirezent nu 
a realizat ni'1 jumătate din 
planul ștab l.t Sau.p asa ()ra 
știe unde nu s’a colectat nici 
un bob de sămânță de boa 
rea soar lui. .Acest fapt sco 
te in evitlențann p. imul rând 
lâncezeala cu care iși duc 
munca organele administra 
tive oglindește insuîicen

A A P A R U T

„Contemporanul1*
Săptămânal politic-social-cultural cu următorul cuprins

Programul < ursului de Eco 
nom e Politii a pentru Învă
țământul Superior ț>e anul 
1948/49, Principiul leninist 
al literaturii de 'Paif.id de 
Ion Vinter; Cum a fost je
fuit petrolul românesc, repor 
taj ele Dan Grindea: „Tova
răși de drum" o discuție 
yferară la care, participă: Pen 
tril Comarnescu. Petru Du- 

ta munca dcjăinur re jK car<j 
orgamzații'e <1,- Part)-! o duc 
in rândur.le țarani nu muri' • 
toare — care trebue să s>pri 
ținu din răsputeri aceste co 
lecturi

• biii burimea ai; lor și lo- 
știi moșieri dupnani ai ace 
stor măsuri uneltesc rnerc-u 
și cauți sa lovească lu in 
Ier.'Sule celor ce HHinCetv'j 
dela .orașe și -ale și dea 
cea siom-ta diferite min 
Ciun< pe care unii |>ruior G 
iau drept realii, ți

Planul tic toleClaie, > ar 
tof.lor, porumb . itllo iri i r O.< 
relu], trebue realizat aș.-.
< tnn a fost -ta orn cil 1 a 
râu.mea muniîioare < arc :--t< 
direct mteresa-tă in aceste- 
munci, sprijinita de org-ș 
nizațiiie de Partid trebu s.» 
act \ cze j>entru succesul co 
leclarile -a deiiia.t-e acolo 
unde i-ste rea voința șl* fa 
că dreptate a< olo unde se 
iac eroii. Cine are mult, să 
dea mult, iar cel sărac să 
fu scutit de coță 

mîtriu, Petre Solomon și Ho 
ria Stancu; Nouile 'lnstțu 
te de Ană de prof. Marcel 
Breslașu Problemele con
struirii comunismului în (J. 
RSȘ de Ion N. Balanescu.
Marea mizerie a unei țari bo 
gate - art.col special pentru 
..Contemporanul" de Pedro 
Gomez.

In acest scop z le’e trccute 
la Deva, a avut loc ședința 
Comitetului Județea.n UI’DR 
•în cadrul :ăreia a fost întoc 
mit planul de muncă consac 
rat întâmpinării Co^grejsu 
lui 1

Planul cuprinde populari 
zarea cât mai temeinică a 
Congresului, și importanței 
sale, în rândurile largi a'e 
femeilor din județul noștri:| 
Munca de popularizare se va 
face prin ședințe ținute în 
cadrul intrepr nderilor, iisti 
tuțidor, organizațiilor, în rân 
durile sătenilor, precum și 
prin numeroase gazete.de p-e 

wete.
'I ot în cadrul acestui plan 

de muncă s’au organizat , 
întreceri între județrenele , 
Deva și Valea Jiului, între pla 
sa Deva și plasa Orăștie. Tii 
bunalul și Judecătoria-Deva, 
și între comite.ele sătești Ș01 
muș , Buruene, Sântandrei 
Bârcea Mare.

/Analizând p-egătirile și e- 
lanu] unanim cu care femeile 
din județul nostru muncesc 
ixintru întâmpinarea Congre 
suini FDIF dela Budapesta.

desprinde hotărîrea ce a- 
rumă femeile noastre în lupta

BUCUREȘTI, 20 (Rador) 
Cursur.le la Institutele Medi 
co-Fannaceutice și la lnsti 
tutele dc Medicină încep 
Luni 22 Noembrie.

BUCUREȘTI, 20 Rado? 
Astăzi ,a avut loc uț’-salai 
'GIR o confer nță de prf-să 

organizată de FNT DR.
A vorbit tov. Gh. Florescu, 

membru în C. C-'al P. M- R- 
președinte al FNTDR, și se 
cretar general al C. C\,al U. 
T. M-, în numele delegației 
Partidului Muncitoresc Ro
mân invitată la AJoscova cu 
or lejul celei de a -1 ani

Societatea Comercială de S'at „Mureșul" 
___________ filiala Deva___________

Cooperative, 
comercianți, 
brutari!
Incepâid cu dati de 24 Noembrie a. 
c. drijlia de bere se vinde numai 
p in Societatea Comercială de Stat 

„Mureșul" filiala Deva, str. 23 August 14

versări a Marei Revoluții d’u 
Octombrie și cu priiejul îm- 
jpliniri a 30 de ani xdela înte- 
meierea Comsomolului.

BUCUREȘTI, 20 țRador) 
Casa Generali de Pens i, în 
complectarea instrucțiuni or 
Nr. 143.909 din 12 Iulie 
1048, pr ntr o circulară către 
birourile de pcnSii instituit» 
jpe lâi^gă admm’strațiile fi 
nanciare, a dat/irstrucțiuni să 
se achite și pensiile cuvenite 
(pensionarilor rămași nejplă 
tiți, omiși din fișe și neîn 
scriși sau tranȘferați ulterior.

Ceva despre rolul 
sindicatelor noast e

(Urmare din pag. l-a)

nare cu alimente și articol. | 
de altă natura, țrebue să fie 
o permanentă preocupare a 
sindicatelor.

Și, dacă în aceste domenii 
s'au făcut progrese nu se 
perm te totu i cu la Brad' de 
exemplu să existe doctori ca 
re prezintă un vădit de-i.i.e 
res față de muncitori, sau can 
tinele ca cea dela Cugir să 
mai dea masa la prețul ridi 
cat de 50 - 55 lei.

O sarcina specială a Con;i 
liului .Sindical Județean \„ 
trebui . să fie de a controla 
și îndruma mai temeinic 
’ munca sindicatelor agii 
cole. Odată cu venirea iernii 
când muncile agricole nu se 
duc cu atâta intensitate, sa 
crează condiții prielnice unei munci 
de ridicare ct’ltura]a\ politică 
a țărănimii, de alfabetizare a 
neștiutorilor de carie-

Sub îndrumarea organizat i 
lor de part d sătești grupu
rile sindicale agricole1- vor tre 
bui să ducă în fiecare sat 
o largă acțiune de st.irpir? a 

întunericului ți neȘtiinței, de 
ridicare a nivelului sanitar, 
a standardului de viață a a 
răniimi muncitoare.

Bazată pe schimbul mai 
tens de exper.enți, orieiitu*- 
duse in direcția traducerii in 
viață a sarcinilor lor piinci 
pale, sindicatele vor deveni 
un factor puternic în creeaiea 
u;iei v i.-ți mai bane pjr.tiu c< j 
.ce muj.cesc.

ZORI NOI
pHmește mică și mare 
publicitate

Anunțurile ie primesc la 
administrația ziarului 
strada Karl Msrx Nr, 4

Umplem butelii de
Aragaz l«h«uțui

1 • Ada -IU 
.Zori Noi*

gazete.de
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Propunerile sovietice pentru interzicerea armelor 
atomice și reducerea generală a înarmărilor 

sunt conforme intereselor vitale ale

V'ttoriife forte’or populare din China 
penuuleazâ nu numai reg'mul Kuomi- 

tangu'ui ci si interesele vitale ale mono
polismului american în extremul orient 

— scrie Generalul englez Martin

tuturor națiun lor iubitoare de pace 
Adoptarea acestor propuneri ar constitui un progres uriaș spre o 
mai strânsă colaborare internațională spre o pace mai trainici

— a spus A. I. Vâșinski șeful delegației sovietice —

reducerea fl.ma-

dintre cele două 
forțelor dcmo.ra-

PARIS, 20 (Rador). — In ș .'dința’ 
din 19 Noembrie Aduna ca Oene- 
rală a ONU .a coruin :at d s.ut a' 
asupra raportului Comi.euui Po-t 
litic privitor la propunerile sovi - 
tice în legă ură cu interzicerea a • 
melor atomice șl 
atentelor.

Linia de hotar 
lagăre — lagărul 
lice și lagă ul forțelor imperialiste 
—sri conturat precis în această șc-> 
dință.

Pe de o parte, reprezen'anții S a- 
(clor Unite. Marei Bn anii și F an- 
ței, au sprij nit p.oeclul de rezo u- 
ție ang!o-ame. i an, ca.e garantează) 
libertatea de acțiune dep.ină a a- 
țâțătorilor Ia război. (

Pe de altă par e, conducă orul de
legației sovietice, Vî.i.i.ki a demas
cat adevăra'.e.e pai.ui ale au oria 
lor proectu.ui de rezo.uție mai susf 
menționai și a sprijinit pioeciul so, 
vieiic al cărui scop este consolida-» 
rea pății și securității.

prun pas sp.-e reduce-

acord internațional o- 
acestor-

In încheeree țc’ul delegației six 
vie'.ice a demons ral că p opunerile 
sov.e i e <u>r nzând m.erzi »rea ar
melor a on i e, ied. c ica foițelor ar
mate și armamcn.ului celor cinci» 
mari puteri cu o treime In interval, 
de un an ca _ 
rea generală a Înarmări or și lns-i 
tituiiea unui 
fectiv asupra îndepl.nrii 
masuri, sunt conlorrr.e intenselor v*- 
ta'.e ale tuturor națiunilor iubitoarei 
de pace.

Adoplarea propunerilor de mai!- 
sus ar constitui un progres uriași 
spre o mai strânsă co alo. are Inter
națională sp-e o pace mai trainică? 
Sp e aceat.i ț n ă. a spus Vîșinski, 
sunt îndiep ați ochii și speranței)! 
mi.ioane'or de oameni din lamea 
întreagă, la ă pen ru ce se s(rădue,;țe 
Uniunea Sovietică, la ă la ce as-J 
plră mirica.iee de oameni din ț.ra 
sovie'.i ă. Acesta este țe ul guvera 
nului sovietic ca.e nc-a tr.mij aci să' 

sprijlnim a castă cauză niă eață. Ul
timele cuvin e a'e IJ1 Vîșinski aii 
fost acoperi c cu ap riuze entuziaste 
ale delegaților și publicului.

Peste 66.000 muncitori din 
porturi concediați în Statele Unite

NI'.W yORK, Rador). 
Agențiile de presă mneri a 
ne anunța că ]>est țz.ooo 
muncitori ri 34.00J marinari 
din industriile legate de ac 
tivita; ea porturilor au fost 
conced ați. Keprezentan.ii in 
dustriilor zahărului și iada 
striilor prelucrătoare de lâ
nă care dep nd de importuri 
au declarat că aceste indu 
sirii își vor închide și ele 
porțile în curând.

1
I

1 1 Rador). In
ir Un irtiol puț li< a Joi in 
Da ly J elegiaph generali» 
Marin alata ca vii ton lc for 
țelor pop date din China pe 
riclileaza nu numai legimtli 
Ivi.oiieniangulji ci și intere 
-el.- vti). a|c monopoîist'iu 
1 ,un< i ic.iu in cxtr.-mul o

i

Importurile și exportu ile 
au fost reduse înr^g-strân- 
du se p eni ri zii jice de p 
ste -țo in Iioane dolari.

Ciang Kai Shek a adresat o nouă 
cerere de ajutor președintelui Irumân

NANK1NG. 19 Rador 
Un purtător de cuvânt af gu

riritl . 1
In ml 1 ange'e-. iui t lallg 

KuiShel in C ni a v*’ a<tAu; a 
răs< <i.ilelc popular.' din Sud 
Vestul Ari» i < arc reprezintă 
»> grava .uncniiițar- jxjitr.» 
pozițiile împeridisiroiui ui 
pic- american-

După < <■ arată .a hi di 
pa de fața Chr ă g uollii >tan 
geLi a devenit ,<:• -lira a 
int ri» ana' generalul Mar 
tm scoate in r< li f fap:U! ca 
Statele l niie 1 au dat lui 
Ciang hai Shc'. ajutoare în 
Valoare de 3 j îi ia'd - dolari 
Cu toat< ace f i zdrobirea 
forțelor huo nintangului nu 
a putut fi ev i a â '

..Dolarii nu pot asigura 
victoria” scrie în în< liee 
re generalul Martin 

centului KuuminiunguJui 
declarat coresjxjxlentulu a

Oficiosul Ministerului de Externe 
francez desvăiuie

Motivele care au provocat hotărârea 
anglo-americană de a se restitui 

industriile din Ruhr foștilor 
proprietari germani

BulGtir> extern

PARIS. 20 (Rador). — Ziarul 
LE MONDE. o i io ul M nis e u ui 
de Externe francez, pub ică o te
legramă a c respondin u ui său din 
Washington ară â.id adevă a ee mo
tive ca.e au provocat dik atul C av- 
Robertșon din II Noembrie, pri
vitor la res i u rea industrii or G r-» 
maniei Occ.dentare către foș.ii lor 
proprietari naziști.

După cum a ala LE MONDE, po
litica angio-amcrican.'i a fost deter
minată în primul rând de ,,pu er- 
nice interese par.icuare am ritan.”. 
Toate monopo u i e i.npor an.e do 
de oțel din S a.e.e U.H.e, refuză» 
să-și învestească enormeie lor ca-

Demisii; gLuernumi belgian
BRUXELLES, 20 (Rado:) 

Guvernul b lg an do sub'pre 
ședi 'ții lui Paul Henri Spack 
a demisionat.

După cum anunță France 
Presse detn s.a guvern 1 ti do 
coal tie catolic social stă l ei 
gtană s a produs în urma u - 
nor violente discuții ce au a- 
vut loc în parlame ît î,ș cursul 
zilei de Joi în legaturi cu ac-

pitaluii de război pentru o nouă 
desvolta e irrdusirai ă. 1 I

E e p eleră a lua.ul regim. în care 
mărturie si.nl ra e și ca.e menține 
prețuri.e ridicate.

In consecință, mo opo’u i e ame
ricane ale oțelului doresc să folo
sească învestiți te lor în Geimania 
Occiden.a ă pen.ru a-și întări con- 
tro ul asupra producției de oțel de 
acolo.

LE MONDE expieri mai departe- 
că al doi.ca motiv,, în special pen
tru bri.anid l-a consrituiț do ința 
de a se eschiva dea p'ata impozi
telor față de fiscul britanic și a-> 
inerican.

nvitatea lui Struye min'strul 
de Justiție care a încercat să 
ușureze pedepsele r.nor crimi
nali de război.

Acest fapt a provocat indig 
narea op niei publice silin- 
du 1 astfel pe Struye .să demi
sioneze. Solidari-ându-se cu 
acesta reacțiunea catolică diti 
gove n a p"ovocat criza gu
vernamentală.

La Londra a lu it iiuițâ un 
comitet de acțiune I^rt ru or 
ganizarea unei largi camțxt 
n'i în vederea sporirii sala
riilor funcționarilor publici. 
Cercur Ic guveniainenta'e 
«e opun cu înverșunare re
vendicărilor funcționar.lor pu 
blict. |

— Primul ministru al stătu 
Ini Israel, Ben Gurioan. a 
declarat că nu vor fi ref a 
se din Negev decât fie l?i t u 
pe evreești care au intrat du 
pă 14 Octombrie în aceasta 
rțegiune,

Pr mul congres al Par.idu 
lui Comunist Albanez a a- 
probat Joi în. unaninritate 
Statutul Partidului. Conform' 
Statutului numele Partidului 
este Partidul ț\țuncii din Al 
bania.

O corespondență din Paris i 
' declară că — conform mei I 

informații din cercuri dem 
ne de încredere — comitetul 
șefilor de stat major ai Sta 
telor Un te a propus ca de 
parlamentul de Stal să epa ă 
guvernuluidrancez să suspen 
de producerea de avioane 
de tip francez și sl^se

genției France I’resse <5 
Crâng Kai She'-r a adres it o 
nouă cerere de ajutor prc>e 
'I ntdui Truman

Purtători I de < ’vân a re
tezat să răsp i*dâ Li intre- 
h.oe i dacă Cmg Kai Shek .1 
cerut trimiterea d<- vase de 
război american».- in ;>onu i 
le t hn.e. e pr.-cu.n și parti ri 
parei d.reclă a amer.c.uikor 
la luptele din Clima.

Sprijinind organizațiile 
fasciste din Bizonia

Autorit?tifc americane de ccipa4ie duo 
persistentă și ipocrizie campana de 

înarmare a Germanii i

marg neasei la produ .ția u- ! 
nor p ese și la montarea u.nor • 
avioane de t.p american.

In lapona mi carea impo 
rriva guvernului reacționar 
Yoshidn se extinde. Munci 
torii din industria electrica au l 
hotărit sa de 1 tre greva în 
ziua de 20 Noembrie.

Cesvăluirile z arului

ROMA, 20 (Rador) — Ziarul 
Massagero pub i.â o ș i c din Fiank- 
furt (x- Main î.i care sc declară că 
autoritățile de ocupație americane 
din Geimariia, dvtjniă poli.iiii pe 
care o duc, nu vor întârzia sa 
înarmeze pe germani.

După cum anunță co cspondentul 
acestui ziar, campania în favoa.eși 
înarmării Germaniei este dusă cu 
persistență și ipo.rizie.

Această camp.anie — sub'iniază 
ziarul — provoacă neliniște demo
craților germani.

In aceri; timp în pregă i ca cre« 
ierii unui ..s’at o ciden a.” german

italien Messaggero

— fruntașii po'.iti.ii anzericarî » 
liiizează in primul rând etcm.-atx. 
nazis’.c notorii.

In legătură cu aceasta sene 
co-espondcntuJ ziarului Mcssagcro —• 
acum câteva luni a fost înființați ’• 
Hassen Aso iația Ve.e.ani o d» P<*. 
boi iar la Hamburg există o or
ganizație clandestină ca-e are o pu
ternică asemănare cu o gacizații du 
nain.e de război ,S ah hc m’” având 
legături cu a.a n.imi ul „partidj 
german” care — dupâ cum oe știe - 
— grupară pe nazi, ii excluși did 
toa.e celeriț.e pa tict. |

lip. „r.xog 1 e»ul Deva

pen.ru

