
1 paulni Prin muncd voluntara, îndrumați de Partid

-uf rUn.lv Târanii din plasa Oeocigiu 
creiază noui locașuri de cultură, 
refac drumuri șiconstruesc poduri
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drept.
Vâșinski a dedai at apoi că p i".- 

cipiul unanimi.iții mari or puteri în 
Consiliul de Sccurita.e pune tu u- 
merli acestora o iJspundere uriașă.

In legătură cu aceasta, el a rea
mintit scrisoarea lui Rooseveit din

‘urcări din n- t-ecut)
O.gane e Pu erii Sovie i.e 

pând cu Sov.etul Suprem și 
minând cu Sovie ele satelor 
dute. în munți, simt akătuiie 
reprezentanți ai muncitori or. 
nilor și ntekci'ia ilor. Deputății nu 
rup legăturile cu ooporul ei con
tinuă. de regu a să lucreze acolo 
unde au lucrat înainte dp a fi a eși. 
Din deputății Sovielu'ui Sup, .m al 
U R S.S. — 38 la sută sunt mima 
citori, 26 la sută țărani. 3a la sută 
intelectuali și funcționari Aceste ci
fre vorbesc îndeajuns despre carac. 
teiul popular al democrației sovie
tice. O astfel de compoziție a or
ganului suprem de S at este cât 
ce poate de firească într’o socie
tate în caxe clasele exploatatoare au 
fost desființate.

In Statele Unite, pe care regii 
neîiHO; ouați ai auru'ui le înfăți-. 
șează drept „mode.’’ de democrație 
și putere popu'ară, par'amentul este 
format în covârșitoarea lui majori
tate de .ap ia t ti si intelectua'l bur-

Folosind schimbul de e periență 
cu muncitorii dela „Apreîura1

Muncitorii și tehnicianii întreprinderii Viscoza-
Lupeni reușesc sâ obțină o producție mai

mare, moi eftind și mai calitativa

în prop ietatea Sța- 
întregului ițppor 

O mduri e muncitori or
ă s’au îndreptat că. 
Muncitorii m mb i de 
spus; luvarnși, sa 
Ia a ții să ducem a 
avem mai bun, să a- 
:eea <.« au ei mai bun.

în Șa* 1 a n'ias'ră exisă două la- 
lirici de fire un ei.t: ,V1 co/a’’ din 
l.up.ni și . Apreturi»” dn I ; pești 
1 eoideni. înainte de națioua izare 
erau amândouă stăpânite de capita, 
liști. taie 1;i apărau cu îndârjire 
.secrete'e di fabricații-’'. Era im', o-' 

sibil ca cineva străin să vfci.eze 
vreuna din fabrici Iar în ceea ie 
rrivște schimbul de exper ență di 

■ re cele două fabrici nici nu |<u4 
■a fi vorbe.

Naționali/irea a trecut ce e douăl 
întreprinderi 

tini ca bu i al
i luncilor, 
cintr’o fahri 
D cealaltă. 
Partid și-au 
n ergem unii 
c 'Io ceea ce 
d iccm Ia noi 
p. ntru a ne | utea îmbunătăți mir- 
ci și caliia.tî produse or noastre, 
pe itru că așa ie învață și ne cere 
Pa -tidu',”. La fiecare fabr ca. au 
fos formate delegații de muncitori 
și tehnicieni <are au plecat In cea
ta) ă inirepTiniere pentru schimbul 
de experiență.

Ce au învățat nii ncitorii 
dela s pretura'1 tie a cei 
del i , Visciza"

Delegația mîmci orilor dela „Apreâ 
a’” p'ecată la ,Viscozai’’-Lupeni, 
avut de înv; țat multe. A î.ivățaț' 
m să protejeze ins!a'ațiile. — a 
feri de gaze e acizilor ce se -- 

c'im săi 
ce procent de»

tr
a
ci
le
mină prin fal ricație.
c< adiționeze amul,
umiditate sâ cenț nă. penpuca p.o-f 
dușele să f e le ca i ate cât mai.

Organizarea controlului 
asupra folosirii și ad
ministrării creditelor 

alocate din bugetul 
general al Statului
BUCUREȘTI 1 <Rador> 

y (0nilort-,l ('ficial <k- tui pu 
bina decret 1 I’re:idiu.ui M<t 
rj Adun, ri Naționale a R. 
!’• R. ]>eiitri' crgarizarea țcon 
trcjului financiar..

Decretul ,)re'ec*c ca se î'1 
f-ințează la \jinisltri.l l'inp'., 
țel >r. preciia Contn 1 lui ' 
nanciar. inc i<’rată cu o,gan 
șțjx < ialc de control < u 
btiț.uni de \erilicarc at jt 
adj f t '1 t(" mal c it -i 
fort I a adio ri 
los rii iredilelor 
b igctul get.eral 
tar Li c iz de it 
m j 'ace ]<( jit ii

a M ni te e tfi 
a’e ănr Liiget;

Conlinua'r ?

a'.ri
-u'

i
f<- 

di

I

>

al
Cp 
la :

3*j

«a perle iteze st: A aleabună, fără
muncitoii.or. A învățat cum sa or
ganizeze mai bine munca fa s/ăx 
larea bobinelor, cirmt să gru;A-ZQ 
.pipe elr?’ djp4 debit, pent u ca fi

rele de mătase să fie cât mai uni
forme; a adoptat sistemul de mon 
tare ■ firelor la mașinile de fi-t 
lat cu prese specia’e, prin care se> 
asigură o bună funcționare și un 
'ifnp de mon are mai scurt, precuml 
șt alte procedee de fabricație și 0.-4 
ganizarc a muncii.

Ce au adus nou mun 
citorii deia „Viscoza11 în 
urma schimbului de ex
periența cu „Apietura"

..Aptefura” 
„Viscoza”, 

raționalizare

i

muncitorii 
au văzut o 
a brațe, oț 
secț i, pili
economie î tem-,

fa- 
tn i 

care

La 
bricii 
bună 
«nunei la difey:e
-e poate rea'iza o 
"aiă de brațe de muncă. La iczerj 
voarele de viscoză, cei dela , Aprc- 
tura” au un sis.em dc rezervoare 
ne precare a viscoz,,!. ‘apt prin care

I. RRANEA-
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0 delegație guvernamentală 
română a plecat la Moscova 

în vederea încheeril unui 
acord comercial româm- 

soviftlc p’ amt| 1949
Duminecă 28 Noembric a. c.

t al 
ge. 
Ex- 
g>- 
Pc.

■ de

o 
delegație guvernamenta’ă compusă, 
din tov. A'ex. Bârlădeanu, ministrul' 
Comerțului Exterior, pre. ed n e„ Oh 
Gaston Marin, ministru adjun.l 
Industr.ei. Ana Toma,, secretar 
neral la Ministerul Afacerilor 
terne. Const. Mateescu. secretar 
neral la Ministerul M nelor și 
trolului însoțită de un număr 
consilieri și experți a părăsit țara,, 
plecând spre Moscova, în vederea 
încheierii unui acord comercial ro- 
mâno-sovietic pe anul 1949.

i

Generalul Clay are grija 
de vdduva lui Lnval

Generalul Liciuz D. Clay, 
comandantul militar an erican 
din Germania occidentală 
este „omul legii"." hi nu în
țelege să facă vreo discrimi
nare intre un nazist sau uri an'i- 
nazist. cân le vo'-ba s î d‘ r,^;iă 
s:i li sc anlice lege'-, '■ fața 
liyii. 'o.t si.n' egali.

Că ânZ'l de c.-.eme'c: înalte 
’i-.cina de etica juridică, 

c-amir' t, de 
din
mi
șeil
or i- 
ucis

de eti_
• eneralul Ci iy a
1 Uda ; e./i-cn-. 1 lisei K-i -h, 
n m. • r sib i ' 1 p > 1 ir ( -. ni 
mai 1 ani de inchi pr:-, a 
vat d la ștreang m m roși 
rr.;- e iu cc'e au
nri.ioneli de rasbnia sovietici.

In ședința din 30 No- 
embrle a Comitetului 

Special al 0. N. U
r

fo'-te

i

i

A. I Vâșinski 
a deîipsc?n planurile 
blocului anglo-ameri- 
can de a distruge orga
nizația Națiunilor Unite

i

Principiul unanimității membrilor per 
manenți ai Consiliului de Securitate 
constitue o condiție specială pentru 
succesul Națiunilor Unite în promova
rea colaborării internaționale și a păCjj

PĂIOS I (Rador). — La înce
putul ședinței comitetului special 
din după amiaza zi ei dc 30 Noem- 
Ibrie a luat cuvân’ul delegatul Nouei 
7eetar>de în desbaiirile asupra sis
temului de vot în Consiliul de Se
cii; ilate. repetând obișnuitele ata
curi împo.riva prjncipîu'ui unanimi
tății membri’or permanenți ai Con- 
dliu'iu de Securitate .

După aceasta, a luat cuvântul șe, 
’ Vâa 

T-to.
I. Vâr

ful delegației soi e ice, A. I. 
șinski . După ce a reaml.n it 
ricul aiesiei probleme. A. 
șinski a subliniat că dieplul dje 
veto nu dă r mbri'.or Consiliului de 
Securitate o situaț e privi egiată așa 
cum pretind cei ce se opun acestuij

ele., ele.
In ultimul său raport lunar 

generalul Clay anunță că a mai 
făcui încă o faptă bună ți a- 
nume a dispus să se inmâneze 
v îu'uvei lui P erre Lc.val, rama 
de tO.dillt dolari, 10.000 fr. el
vețieni și niște pes^tas spa
niole, bani care — arată ra
portul — w fi fost confiscat! 
dela defunctul Ircdăto'-, in 
momentul conturării soU de 
către armata americană. Criia 
și exactitaiea din rarlea urna 
general american rajă de vă
duva unui colaborator princi
pal al lui Hitler, s nt p- fund 
induioșătearp.

liitlr.uiiaiii il, < 1 .'>/■■ 11 c 1,-11 l ol ll ■>rt « - ii u| lor
do l';i titl Arn ,i 1 ’ .1 .111 11 a .1 înot ( La.
topre din piti ■ (, ,O.l;-l.« 1 Armii. 0; rnii-n i s iu ajxi- Q8
țx-rnit j« < Ir. :tiil r,, ,t|. ă ‘ O,. de ireal ă . Au muncit r>i j
Aj. i <■ u A 1 1 0 n u ă ,i au ti veat iio.iii toii
<-.tl , i,tr. ] rut .1 .< . Ulii ni ii 11)0 tse. ud ■ a lin.' țc co
^>i ivodtrri M l OII li 1 < ) ■'i i|jiii lor S ’a muncit m dt
icjcifS r ■ It. tț ‘le ț irtt'iilo dar f trca ă s i fac.it. Șgo
l'-i minjti st cu Iti-O' !'■ 0 ‘1 lin- prin niișn-a iu)
findih ții C 1 to < la s tui gat 1 ti ii’gur.ir. a lo a
ce i)UiiUt.i p ikW ei copiii vând țoi iu ziua «le 5 l>c
kzr c^mbrie.

• col in s.lt 1.1 Se p o.hi- (-
»<r K timp ni < ă d.i< a vo.

c * : unii sau < n alt ic
V Ol avea școala, c r .k, ii.,
îl > au . n,,] .1.. ori ă I.e .f.

•* • -Xin pagina <>^a

I\'oui masuri luate de 
CAS. pentru reduce
rea la minimum a 
accidentelor în muncă 

0

Co ținu,i e in pag IV.

Democrația sovietică
cea mai înaintată formă de democrație 

dp f. F. 1 umin
îiice- 
ter- 

pi er
ei n

(ira-

Șt în celelalte comune e om 
fficut Inc uri frumoase j în 
muncă voluntară
Dar nici ăi «ni dnt ... U- . t 

tc 1 > sate nu /au lâșat mi p-< - 
jo, Au pin și ci unTOrul . â 
nă 1< jde șt a» făcut cocac- 
In trecui nu le a făcui m ■ 
meni.

In sulul Bai a mun n<i vo 
1 miar. sătenii au <on- r iii 
•>n grajd comunii ș’ o îA i 
*ât:ă jn litru ajxi i’.c bun. '■ 
din 1 lomorod a .4‘ t ' .
de cărătniz*, pentru a edi' 
•’u local de prin ări • ,, ,u. 
per. a a transport it ,i i, ■ . 

■ le ‘ ă ântî i, cctmparțt' d 
lotus,lori, peitir.. di p< i, .. 
din i ă aitri

i.octî.lorii ibn B ‘i>ă n □
• anstporlat ^oo mc de ț (-t ]- 

pe șoseaua naționala i2r ej 
'in Cign ă i au .i- ieinat |> 
irînnul comunal t ,nc. dt, 

n< triș.
°e drumul i omutnal Bu it 

‘ uit a fost trânti; rt:’ă , ;u> 
•naica de 120 ntc. de p^.t iș..

Re . - 
aia -i .Xada i • 
ui, (> ,d pe ><-«■ im*

S.itcii.i riiti Boze . 
srliet, f ă
<>nsti ‘t

•■‘r.m'na ă din Bozi-ș.
Realizările sătcm]c 

< tsa Gcoagiu arat 1 
<irt ardoarea cu care
1 efte. pentru a ir, 

‘t mai cur/ind răfl 
c oroimea < are ne-a 
Asiăzi țăranii calau- 
druniați de Partid 
to.4 ă sârg i>- a ■
< t e a ih> t !< >< a - < - de . 
:tLrg;iid pei|tr . to < 
j,.;f . iiș no..>ă <<
iicșt in a di- , irt?.

r •

toate tÂri e 
po t.ica fa*-.

Uhez,. ca e slu.e.c cu toată credința 
băncilor. Nu e de mirare, deaceca, 
că Parlamcniu1 american este un exe
cutant docil al voinței Wall-Stret >1- 
lui și spr.jină în întregime pui.,ca 
tnux’rialisiă de subjuga e a popoa
relor și de ixrvgătire a unui r.ou 
‘.-czbotu, poil tta luo ei impoț iva miș 
căni democratice din 
inclusiv d n America, 
cizări; țării.

Guiernui laburist bri
clamă prin toa e mijloacele căii ..dc- 

deosebi e a pâșiiii spre 
chipu- 
câț.va 
la pu
ră o- 

urmă 
In Anglia a fost 

capi tal isti’or a-

ante face r«-

mocratice’
.ucialism pe care el duce, 
iile, poporul englez. Dar cei 
ruii de când laburiștii sunt 
tere arată în mod e'ocvent 
litica lor nu cuprinde nici 
de democrație.
oăstrată stăpânirea 
suora fabricilor și uzine'or. iar îi 
frumea industriei .arbonii e na.io- 
ualiz.a'e se afă foștii <i p oprietarl

(Continuare tu pag. U-aj
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DocviLiente materiale d<n ajunul 
celui de dl doilea război mondial 

Voi. 1. Noembrie 1937—38 
Ptblka^e în Ministerul Afacerilor E«terne al U.R.S.S. 
Colecția Irsti tuli lui dt- Studii Politice ș Administrative 

Editura da Stat 321 pag nl — 150 Lei

Documentele ptil.1 cat> țtt
acest volum au ._ă iu
de trujzek' soci tic1' | ri itig 
troleee cațj>tural în urma 
intrării loi victo ioase în Ber 
lin £le s ■ iei, ră, ia pe i ’a.la 
Noembriif tQj7 Decem

jmpo «r orei© ‘ d
l O-,..,
I. A In,

?oi V

brie- 1938 și (•ti!irin,l câiivo 
bi i’e A'-ur ‘ de llitl r. Rib- 
beiitroip Și alii ii-pi-e/euianti 
a' gtiV'-rmdin gr-rm-irr Ja. 
cist cu dih-ri 1 na i< ii , o 
tei stiăni, r’ipoiiti’le iiplo 
ma'nor germ,mi pi .t ăi 
te-, și alte docuuv, ntv vel', ri O i 
re la tr t.'.tivr 1 guveimrui 
german, cu guvenieie state 
îor străme. Din aceste do u 
mente r©es° clar ă înainte

Mil n N ; C lrn?rp
V. I. Lir<n „Materialism și Empiriocrit cism 

Editura P M.R. Buc.

,,Luci;jreii n-ceristn este o 
prezentare adâu ă a nemu i 
loarei opere filosofice a lui 
lrii.ii ’ laleriuiisni ,și Em- 

I .iu criticism'' Auto, ul a, .Hă 
că această oțieră este 'tn e 
xeniplu clase de sorit p r 
tinic bolșevic în filosofie, o 
Operă car * indică,modul cum 
ilebue cîu ă cu succes lupta 
înyiotriva ideologici reacție» 
n.ri'e, o pilcă geni il» de mar 
xism creator, care eviilep ia 
ză cum trebue să desvoltj.m 
filosofic, materialism ai diikc 
tic pe baza genera'izăr'ii noi 
lor date ale șt'ipței -i ale 
practicei sociale

Mitin expune trăsăturile c.

Boria Polevoi
Povestea unui om adevărat

Editura Cartea Rusă

Citind povestirea lui Boris 
Palevoi îți aduci aminte de 
Pavel Corceagh n din „Așa 
s'a căit otelul”. Comparația 
se impune dela s ne, pentru 
că viața lui N. Ostrovski, a 
cărui personalitate se rell.c 
tă iu cartea-, atât ide ce'ebră, 
cari formea.ă motorul exi
stentei lui Meresiev, eroul 
,Povestii unui om adevărat"

Pag nile acesteia, pline de 
un patriotism adânc, sincer, 
vilvant, sunt un omagiu adus 
curajului și voinței de ne. 
înfrânt ale apărător lor D 
niunii Sovietice.

Cartea lui Boris Polevm 
este in același timpi o creație 
.țpică, p'ină de dinamism, 
palpitantă, prin ale care»

»•
»»

In
' l

t

' I

de a, oului d, i i Mum Imn, 
ce' i | r le t ondin ăl <• ale 
.'uig ir i uri ăr au sa <.< i 
iile mi blo ■ , v an 
german îinpotr a lL î nm 
Sov elice Și 1 ă 
tetld ii a ;.c. ' ,toi 
acț onarc • r i -ă 
ze” spi'o 1 â cil. 
hitleris ă

Aceste dectid^oti’ 
nm i o i i.uc i-1 
sunt pl viț de 
foarte aci” A- 
inijir-riaiistii, î 
din Sialole i 
un nou ră boi 
n anii Soviet ce și a 
cu democra’ e popul- ră

r Cil -Vil 
r ti i , 
in i'i ,

i mea

nn
(i

,'W
1-1 ă

îl’ ă .1 li’
I tă i i:
irurile tu 

uit ,rl ă 
tniiprtriva V 

j arilor

•1
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racter stice ale st i ope 
it- a mi Lenin. - ibl.iiii.id 
lĂ mai'ei a .ei con. t, 1 fa,- tu 
de a £'■ fă. ut o geiiera’i -nr 
t loy.ofi ă a c-lor mai .nom 
cucer ri a'e țtin! i unturii în 
lumina m itei ial -iau]ui dia 
led c. lie 1 ii auU. o , cmtri- 
buție enorn ă la dezvoltarea 
f.lozofiei marxist-- prii mali 
za st’ă tic tă . tre L»niu 
o late problemei șpirit ilu 
pai'timi ,n li'i’so'ic. <le a ti 
demascat carai terni mii iiin 
țific al tuturor formelor fi 
losofiei idealiste 
, Bio.ura 
instrument 
rea oij: rei 
rialism și 

i

i
i.

I>uihhe/r4 
iu Mi iu este uij 
prețios în studiu
lui Benin

Emoiriocriti J-.rn

I

pagini parcurse ^totdeauna 
cu interes, descrierile vîj J., 
natură co«t;b ftJesc 
dru larg și 
avânturi ale 
rac teri zea ă 
tic

uai ca- 
țiotimt marilor 
spiritului, re. ca 
i’Ofcnauul sovie

i
I
I 
I

Recepția dela Cercul Militar din
Capitală cu priejul celei Ce a patra 

aniversări a elbarădi Albaniei
BUCURkȘri, i (Rador). 

Cu pr.lejul celei de a patra 
aniversări a eliberării Alba 
niei de sub jugul fascist, d. 
Liambi Dishnica, în ă. cinat 
cu afaceri al R ep-.rbli.ii Popu 
lai e Albaneze, a dat Luni sea 
ra o recepț e în sa o nele 
Cercului j^il tar. Au pa-tici 
[pat membri pre.i 1 ului Ma

Democrația soviet’că cea mai 
formă de democrațieînainta*ă

flJrmare din pag l-»l

an. După dace fa. u e
I’ 

mari
21 la 
c atei

i iu 
-ui*. 
mu - 

nei o.itenlt. 
pr n toa'e

a

cel

l!«nefii ii e capi .vi, ilor englezi ere c 
an cu 
blice în Par arnen nl ■ . £Țll'Z. 
tur i le « ’O'IO de finne 
crr-icut unul tre uj cu 
In « ela» timp i naț a 
vitoa.e se înr.iu liii'ste 
Guvernul Viu? ez a ă.ă 
inif.oa.ee profi urile caid rili li or.

I.kmo rat a tmr 'ldz.1 în bracatâ 
In toga lil era i anului, e demas ă a 
11 aoă.a orul ce ei mai reacționare 
părți a burgheziei J a mo O|.o uri
lor capitaliste.

In Anglia continuă â ex s’e C r- 
rnera lorzr’or, Câ de ,.dcino ra i- 
rA” - ea șl ii.' le m r t î.iini- 
ch'nr azil ea | U Crea poporu ui se 
poa e vedea din compozit a el: 21 

du i. 28 ma chiz.r, 128 c n.i, 
77 vlconți, 157 ba oni, 16 pniii - os 
lieni. 17 pari i: arilezi, 26 a.liie- 
piscopi și epi coj Iu Aug ia ., o- 
cialii'.ă” depilați sunt a eși d ,pă 
'Irep.ul îiobleti'i si orgitei. după 
dr»o ul sânge.ui ari; o rat c ș> p i t 
numirea lor de că re rege. Ce 
poa e ti d< o ra ic intr’o astfel do 
orânduire?

In IJn u ii a Sr. ie.ică si ua ia o- 
inului în so-iela c nu este dster- 
minab'l ni ti de o i I re. ui I de ti
tluri de nob'ețe, i de capaci’ rtea lui 
pe-sonală de parii ,'parca lui 
cons'ruiiea vieții ndeX Carii aiul 
mai b eț o . a rus tonducă oriil 
porului sovici. g.n. ai 'mul Sa
lin, este omti. A este cuvi ne sunt* 
întruchipate iu fapte, suit reali
tate tn practică, .tfcvi uind iu U. 
•’SS. un pr neiniu că îfuzi or, prt i- 
cipiul democrat ci iib.âm'ioa e.

() oarticu'aritate a democrației, 
sovietice, care fac ca ei si fie 
forma cea mai îna'tă în democra
ție. este că libe -tăți'e democratice 
proclamate de Cons'ltuție, ca I ber- 
latca întrunirii, cuvâituui, pre.ei si 
toate drepturile, ca dreptul la mun
că. Ia odihnă si la rînvătălură unt! 
asigurate si ;;ti;an ate în chip ma
terial. Demo rația sov e ică nu este 
o democrație forma’ă, ci o demo
crație rea'ă. Carac'o ui ei popular 
constă nu numai în fap u! că masset 
popu'are largi iau rt.ir'e ]a condu
cerea Statului, ci s* în faptul că 
toate miiloace'e si uneltele prind- 
pa’e ae prodnrt e. toa e bogățiile iraa 
turale sunt un bun al întregului po 
por,

In congresul al Xl|l-lea al Sovie-l 
telor, Viaresiav M ha loviți M. lof 
tov a spus: „Acum toate acesțeat 
aparțin întregului popor. Ce de
mocrație mai consecventă ;K>ale e- 
xista?

Să încerce or ce alt S at sil îi:3 
făptuiasca astfel de măsuri și noi

i

rii ari Națidna’e în fiun 
te cu Id jf. or. C. 1. Barl.o i, 
niembr Gnvcrtului în frun 
te cu Dr. Petru Gio a metn 
bri ccrp tlui cip'o.nati. în-rvn 
te cu S. I. Kaftaradze, am . 
basadorul U. R. S. S, pre 
cum și numere», i ziar ști 
sire ni și rumâni și membri 
ai co.oniji alb. mze.

de popu'ar ca și <V mo- 
din IJ R.S.S” .

vom ,e unoaș e deniO' aiismu! unui 
astfel de s.'at d ept iot at.it de a- 
devărat, 
craiisinul

Capita i piu Insă, prin însăși na
tura lui, es e d ijnanul d'mo.rației. 
Umili și S alin ne învață ca din 
punct de vede e [>oli:ic imperial
ului i ce .olitura dea democ ație 
ia react unc l>' mu'.ti ani democia. 
(ia bir ’he a frece prinlr’o criză, 
toarte adâncă. Vcu i. a la putere 
f«sci$ti.'or în Geima r a. Iii 1933, a 
fost o dovada deosebit de eko.- 
venlă a aces'ei crize, a fo t ex
presia fri ii ani naice a burgheziei 

■“ ikmo.iat'a po;>ua:ă. a u.ii de
Toarte, nutrită de c'ase e stă â .1- 
•oa e. laiă de oamenii mun ii. R z- 
.'roiul și anii de rlutră războia aii 
arăf.if în chip deo.ebit de vădit

Prin invenții și eforturi in muncă
Tinerii dela exploatările Auro-Argin- 
tifere Gurabarza-Crișcior, au obținut 

importante succese in producție

Îndrumați și cdu.ati de Pârtia. 
Iii piriu' lupei și muncii nepti; u- 
pi'țiie j eu ru îndep in ea sar ini or 
re stan în fala poporu'ui munci

tor, U T M-.iș.ii dea expoalăriie, 
uur ifere din Munț i Apuseni parii, 

“ină < u e'ari 
nile menite 
oioduc.i.i alea muncii.

'sriiri.ul enluzia t care sră a Laz.a 
eforturilor 
muncito 1 
îo friunoa 
cadrul înlriicer> or socialiste, desfă
șurate iu cins.ea lui 7 
când au fost cv'd utiati 
au obțnut denăairi de 
90--150 la sulă.

Iu rrez, ut tinerii îsi 
efor'.u ile. ottrnâ. d noui 
câmpul m un cu.

Tinerii inovatori și frun 
fad în producție

crescând a toalv ACțiu*
4 ijdi.a oroducLia U

în 
de

muncă a'e tinerilor 
ad. a fost lef.cctat 
ru iz.iri obț nule L»e.c

No mbrie. 
tlni’i 1 ca i 
noimi de

1 tensâ i * 

succese L>

Astfel, tov, Simedrea Trofin, de'a 
atelierul mecanic lQurabarzu Cria. 
eior. a făcut tnai multe î.ovatit 
tn munca sa. care au determinat ° 
simțiloaie worire • produvti i ai 

oroauclivj.fit.i mumii.
u.ima sa inovație cois'.ă in con* 

sliuirea unui disnozi iv 

de frezat, care j-.ermi e 
mașinei într’un ungh u 
Dutându-se astfel realiza 
tale eîico'.oidale. A ceas ă

la nir-i a 

l.ac irarea 
mai mare- 

roii dir.- 
elico'.oidale. A ceas ă int»o 

tantă inovație, a sro .1 producția cu 
IQQ la sută. îmbună.ăt nd si ușu
rând D o asul de producție, deoar, ca 
rotile di ita e fabri.a.e cu ace-( <lo- 
poz.itiv sun. de o ca late mut su. 
permară celor fu iliza.e în repr lide
rii pana îi ri.ezen. de ii:in> Her»- 
del. Arad, inovat.a iov. 
a a tus in reivriiiJeii. un 
de S9 ril i lei lunar.

Cot datorită spirițu ul 
al tov. Simedrea, s’a cons.ruit d 
freză nouă, n o ru co .f rctiona ea a- 
ghieti or dela marina de ne forat

Cea de a doua inovație, pe l.în-

Simelrc» 
beiiciidu

1iovato<

A f J rt /

«uiaclviul .‘iillpopu ai al democra
ției burgheze, n a. a lalea <i * 
a adu e lumii pace si i'ier a r. Fa 
ai.a dovedit ne..u iuta a |Xj iii a 
militar | ir fata rea tu ii n.'.zi r e. 
Numai l'oi'a ori ecvcn i si ueln- 
hi r'a a demn rației ovi' i e a 
riLăr.a' llu.opa de ti ania fascistă 
Exoi i e.ita a dovedit — și fi are 
zi aduc nori do.ezi că d nrn- 
iratia so.iei că es <■ fuma oa mai 
înaltă si r on-ajeven ă a d morraiiei.

Acum 31 de ani. Le iin a u, .-
un 

d - 
Pr
iori 
cea 

r"

. I ’. ■ i i ii. p o < rră i . e de 
milion de ori mai dcino ra i i 
cât orice derno rație burgheză; 
terea Sovicii .1 e-p- de un in 
de oi l mai dvino ra ică d ci! 
inai derno ra ică rvpub ică burgheză1

Iii a r i II de ani. d< muc ația o- 
vietică a făcut un 11 aș pas i.ia- 
in e. Ia aceia, in e va' de timp ic. 
mo atia In.gliezii a on i uat m ș- 
caica sa înapoi, d;v nind camufla, 
jul ce'ei mai 'ung.' . eacțiui i-

gă a a.lgura* jl uru’erza a rovi- 
ziona;e;r intrep: iudei ii cu pi, c> 
-w.: firate reduce potul de cost 
dela 90 cât costă ia Crgir i la 
Rr«ila, la 10 lei bu a a. Da or ta 
fânului ă în jrezent ghi eții in :- 
jinilor d,e perforat sc fabri ă î ; 
întrepr indere, producția a crescat CM 
100 la sulă.

Din inițial.a t>v. M rreu Si vru. 
s’a po.u * a _tiunea , eu 
șeurilor ți piu e or e hi 
sc ’.oa nă b i re <.’<■ bronz in 
pi n ru nevoia, imeâ ale 
prinderii Prin uii .a a ■ slor ba
re, — care până iri p.vzent , au 
oro.urale <!■ a Huir-Joara — |>ro- 
du.ția a 11< scul eu 50 la sulă.

Tov. Tril Maria fosă ți-ă oare 
la Brad, după dc-Uiuțarca a e ierului 
fiind îepa iza a la ate i irul m> a- 
nic, Jia sfrungărie, a a uși p.i.i 
capaci a ea și s.i gu.nța sa în munca 
să-și în.u-casca u.iua rncisie iq 
timp de numai 2 luni de zile. 
As.ăzi ea u rează ingură a s.rung. 
cxecutânu cu 
sele

iza ii d
i i I ca e 

r buinu-te 
ae i.'t.e.

multă precizie, p.e- 
ce.i sunt prog.ama.e.

L'pajri care trrbufsccât 
mai g abnte lichidata

Dar munca ’tineri'or de'a exploa. 
țările aurifere d n Munții Au șerif 
are și o scrie de lipsuri 
buesc

De
Lean
de a a

bunul ir .s

care tre. 
în.ătura.c cât mai curâ.i I 
pildă tov. Ma.iu Ni culac, 
Aclam, și Su au A exandru, 
elie ul me anic, Iqisi.id mer u 

dela lucru stingherise 
al muncii.

Toți a iei,. i lo.a ați 
xemplui tova a9 lor lor 
in tnun.â, au da or.a să-, i

urmând e- 
cvidențiați 

n ensi.ice 
eforturile pentru a înlătura slăbi
ciuni e din munca lor, pen ruca îm
preună cu îu.rcaga casă muncitoare 
să lup.e pen ru 
vă și ca i.ativă 
diva ea nive u ui 
nilor muncii.

sporirea cailitati- 
a producției și ti- 
de r iu al o.me-

HORE NICOLAE

Soarele 
răsare 

' arele 
a une

Colendar 'none'! i ^sc
DECE>Br

Z I-
■c.te 337

Zi .
e 24

' 24 <z>
6 36

Vine' i

Refjmr1J 6. -
Germ»ola r-săriearu

inif.oa.ee
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Magazinul ds Stat „Valea-J ului“ 
desfășoară o intensă activitate 
de aprovizionare a populației

bi centrele muncitorești', 
îu ivgim a Viii iu ui tu s;>e 
etal, până l i încep itul un" 
iui curent s'a si nț t lipsa po 
ubi iiăț !<’■ dc apro.'.zu>n ir(- 
a nume torimii cu cj ■ n e 
•are. Partalul, I i g ij-i pe ea 
re <> poară mu mit n i Oi, a 
hiat at’.'iK'i ai țiat va mfii iță 
rii unui Magn ‘ie >1 '
Pi-tioșen

Prima secție <.'T<- ' lua'
fiii» ă la riQ Martie, ' -i 
fost Magazinul dc t .Mi c 
Lițjisa articolelor dc îmi» ă 
căni nte era at nri • • a na 
aikăioar,. I ■ •’ jaiti i
luai 1 1 i ă Maga-mm ti- 
Co!< riale ci Fh ărie. Mai 
târ/ i, asemenea maga-ine 
filial ale celui 'lin Petro- 
șeni s a r ivit pe. rând în 
\nnoasa, Lonea, I.i.ițpem; 
Ha.c.g, Vulcan pi . Petrilal 
și inicurs de orgar irare 
la Hunedoara -și Oră tie.

In prima zi Matîaz’«-’I ^e 
Text le a distribuit 1050 m 
pânză americă și 294 ni. ze 
tir. i»e atunci și până as'ăzi, 
Magaz nul die Stat (,Val~a 
Jiului aprovizionat cu iu r 
furi, satiiface mulțumitor n^ 
voile mujici il ir du j d țui 
no .t' u Toi dL> a’ct. e iprn i 
zaonea ă tși r-or'ț-nratijvie’iei 
11'26 rurale Șt 10 urbane

Femeile dela
muncesc

Femeile muncitoare. dJa 
mina LvțțM.i, participă pp 
scaiă toi mai mate și cu- «■ 
Forturi suorite la intensifica 
rea întrecerilor ui pcodjcție

Astfel. în cursul urnei Nu 
embric a. C . un «umăr >le 
27 de femei au muncit cu 
râvnă pentru ridica, a canti 
tativă Si calitativă a produc 
[iei. obținând frumoase rea 
lizări în cânipiul muncii. 
uintiF cele 27 femei pârtiei 
țiante la hrtrecer.-, s’au evi 

dențiat următoare'e; Cepa 
Irir.a, cu o d<jpă ir - de nor 
mă de 56 la $ iță, Max in Io 
■sef 11a și M».lc Stef na, d- 
la ascensor, caro au den ă 
șit noima cu 36 - 85 la s'ată
și Pclnaier Elena, care iu 
crând la repararea boțurilor 
de crațețe a depăș t uo<» 
ma < u 23 la sută

Efo. tarile JmunicitoarelOi* 
0ri-r i".‘iia Litfv.ru, dovedesc 
ci,, t inia fjo'itică ridicata ;• 
fe'i'e lor noastre, rco.itii.iță

Ctitita

SCÂNTEIA 
I

distribuind n ărfuri raționate 
pentru 53-870 posesori de car 
t.-l ■ aparj nund di , ritelor co 
ițieiativc di 1 ț <101

Prin comit, l d de dir< < Je 
?i personal I ce d< serve te 
cele 24 piă .di acti\ ilatea 
Magaz nului de St it ..Valea 
fiului” a fost dirijată în sco 
(pul de a const toi un p ijn 
real al muncitorimii din ju 
dețtil nostru,. 1 *

BUCUREȘTI, 1 IRadorl. 
DUpa datele sos te la Mi ‘ 
sterul Agr.cultui u, până [a 
27 Noembre sau făcui ară 
turi de toamnă în suprafa ă 
de 1.795.000 ha. Aceste ară
turi depășesc cu mu t supra
fața anilo’ treceți.

N. Mmea, coresp.

Organizarea controlului asupra folosirii 
și adm n strării creditelor alocate din 

bugetul general al Statului
(Urmare din pag. l-a)

de Murea Adunare Națiuni 
lă; . y_

b) Adm nlstrații locale ale 
căror bugete se aprobă de mi 
nister;

c) Administrații locale ale 
căror bugete se aprobă da 
organele locale ale puteri de 
Stat;

d) întreprinderi dc Stai 
și ale admi tistrațiilor [oca 
le sau a celor, la care bl itul 
arc [>ari'ripație..

Organele I) recției Conți o

mina Lupenl 
cu râvnă
din care isvoră te interesul 
permanent p-ntru buna des 
fășurare a întrecerilor social 
liste.

Burse acordate e'evilor săraci a 
școlii elementare din Lupenî

Ministerul I»»\ă ămâjitului 
Public, a acordat, 55 burse 

pentru elevii săraci ai școlii 
elementare ciclul 11 din Lu 
*xeni

Aceste birrse constituc un

1795 000 hî. ogerâte în cadrul 
planulti arăturilor de toamnă

Muncitorii și tehnic enii într prinderii Viscoza- 
Lupeni reușise sl obțină o producție mai mare 

mai eftină și mai caitativă
(Urmare din pag. l-a)

<7a țnlâlurat o sene de iiiconveui< 
enfe de fila e, și *>’» redus s m|i or 
oro, entul de deșeuri. Au pu ut ve-> 
dea un nou sistem do în rebuințam 
a buiiilor de (il rare, rnlii care ii- 
toza soțilă la pij*e e nu mai eon
ii rit impu i lăți, In ă urându-ac astlel. 
a serie de gieuiăți la filare, I

O instalație nouă care 
fcononi ejte 2.000 009 
lei anual

Sub vaeuume'e de viscoză sunt

lului Financiar și Mim tcrul 
Finanțelor ai» dreptul să cca 
ră să li se ț>re. i ite, toate setip. 
tele, documentele și actele 
jrist ficative necesare îndehdi 
n rii atribuțiilor lor, precum 
și valorile efective aflate a- 
supra mânujtori'or de bani 
sau matei’ale di 1 instituții^, 
sau întreprinderi'e supuse * 
verificării. 1

Ministerele, instituțiile pi. 
bl ce, întreprinderile și ad
ministrați le locale smn obli 
gate ca în cadrul 

administrațiilor pro 
pr i să organizeze contro'uil 
financiir mtern la di vc'ile 
și serviriile de contabilitate 
astfel încât să fie iu măsură 
să asgure cel puțin odată 
pe an o verificare documeW 
tată, completă a tuturor uni- 
tățiloi centrale și exterioare 
aflate in subordine.t 

rcal ajutor pentru elevii să
raci din această școală, a că 
vor îmbiăcăm iH. și ț'ncal- 
lămuite constituia o proble 
mă foarte acută.

Județele care au arat supra 
fețele cele mai întinse sunt; 
Ilfov 76,1 la sută B hor 74 
la sută, Timiș 70 la sută, V[as 
ca 68 5 la s tă; Caraș 6â,4 
la sută, și Ciuo 62 la sută.

inefa'a'c <-oncen|iatoaie, pențiu re
generau'» băii de tratare a v sa 
rozei. A<es e coii.en ratoare — nișțe 
ins.a'atil mai — dl 1 lnip in t mp 
erau tido uite, din < auza atacăr i do 
cllre acizi.

In tieiut, aceste insta'atii e au 
udu»<* din slrăină'ale, iar fi se'e 
«luniha e în fie a e an, se r'dicau 
la o valoare 'le pese 2 000 000 (ei.

In co'aboraie cu tehnicienii, mun
citorii Nicu a A exandru. Lado AlL 
bai. leu Gheoighe și a'til, au con- 
•truit o nouă in.ta'atie, care nu mai 
ru'.-esită nici o schimba e de | iese, 
asie.uiândune to odată o funcționa e 
coxiinuă a ins a a| ei. In fc ui au 
ce«ta. b’a rea'izat o economie atiuai^ 
d« 2.000.000 lei.

Muncitorii și teliri.ienii de a , A- 
pretura” vor construi și ei in fa. 
brica lor o astfel de instalație, care 
le va aduce o ntaie economie. |,

Schimbul de experiența 
a început sâ dea roade

Intoiși la întreprinderile respec
tive, de.'ega(ii e munci orijor șl teh
nicienilor au ară at tovarăși or lor 
ce au văzul aco.'o. și au pornit ia 
muncă. (

Noui mesuri luate de C.A.S. 
centru reducerea la mini num 

a acc'dentelar în munca
BUCUREȘTI 1 <Rado> 

Casa Centrală a Asigvră.i’.or 
Soc ale a făcut cunoscut tutu 
ror resjHfnsabi Hor din uzine 
și fabrici noul rcgulatnoiii 
rpcnttu prevciiir a acei lcntc 
lor de muncă, l’e viiter orga 
nele de control vor putea î n> 
țpune la |ievoe in (afară de mă 
șurile prevăzute în regu'a 
nient și alte măsuri' de preve 
ti'fe.

In vederea aplicării v.ojl.ti 
regulament respcn abilii cât 
și conducătorii iu reprinderi 
lor comerciale și industria^ 
sunt obligați să cui.oască, ab
solut toate măsurile neCgsare 
pentru prevenirea acei lente 
lor de muncă.

In legătură cu n ăsur le ce 
urmează a fi luate 
pentru previn rea accidente 
lor de muncă se dau următoa 
rele lămurii: Înainte de îi- 
cepc’ea lucrului în ii cafe zi 
și în timpul progr im-lui, de 
legații comitetului de intre 
prindere sau administratorul 
vor cerceta mașini e> instuli 
țiile la unelte pentru a opri 
mersul celor a căror d spo 
z tive dc siguranță sunt de
fectate; trebue semnalat la 
rimp salaiia'.ilcr de toate că 
tegoriile, pericolul la ca e se 
exipun în timpul lucrului, 
dânda-se și instruci.ini ț re 
<i <■ as p a m° 1 lui < tun s'ițs- 
apere de acc.dcnie. Șe ii ’e

La „Viscoza” munci orii șt tefi- 
nirienii au pus Î11 ap i a.e loate ex
periențele câștigate dea cei dela 
„Ap e u a” și roade e au I.rceput <4 
se arate. Procentul de fire supe
rioare a crescut simț or. scazânri 
procentul de fire inferioare, d șeu- 
rile cauzale de procesu' de fabrica, 
(ie șunt inai puț ne, iar prețul de 
cost — în une'e sectoare — a În
registrat scăderi.

Mai Uluit, ce'e două fabrici se a- 
jută reciproc cu difcri.e piese, pen
tru ca producția să meargă cât mai 
bine Cei dea „Viscoza” au im ru. 
mulat dela cei dea ,,Ap etuia” 300 
pompe e jxn ru ma ini e de fi at, iar 
cei de'a „Ap e ura”, fi icre de aur- 
p'alin pentru fi arca f rujul de pia- 
tasc.

Muncitorii ce'or două fabrici vor 
continua și pe mai departe cu a- 
cest sch 111b de ex e iență, p ntrucă 
astfel vor putea îmbunătăți necon
tenit procesul de fabricaț e, putând 
obține o produ ție mai mare, de a 
calitate mai bună și mal eltin^ 
fapt care stă ia baza făuririi unei 
vieți mai bune pentru cd ce «mă
ceșe.

I BRANEA .

de echițx; sau ate'iere tre 
Lue să raporteze orice defec 
țiuqe și să oprească lucrul 
m cazul când viața muncito 
nlor este pusă in ,pericol.

Vor fi organizate conferiri 
țe sau sfaturi pentru preve 
nirca accidentelor din tre> 
în trei luni la care vor lua. 
paitc inunc torii și salariații 
întreprinderii.

După confer nță va fi în
cheiat un proces verbal sein 
nat dc administratorul sau 
patronul întreprinderii și con 
trasemnat de deVg31-! corni 
tetului din întreprinderea re
spectivă Conducătorii între 
(prinderilor comerciale sau iu 
dustrialc trebue să suprave 
gheze ținerea la curent a u 
nai registru cu evidența ac 
cidentelor de im.ncâ din în
treprindere

In felul acesta Casa Cen 
trală a As gurărilor Sociale 
urmărește reducerea Ia mini 
mum a acc dent -lor de mun 
că, măsuri care supt absolut 
necesare pentru apărarea vie 
ț i oamenilor m.ncii..

ZORI NO! 
primește nfcă și mare 
publicitate

i r tuf Ic se cri e<c !■ 
1 • 1 is rați • îl >r I i
» d K r Ma x N; 4

Litfv.ru
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Ziarul Trud despre

Congresul FederațieFAmericane"
Activitatea scizionistă dusă de AFL. în rândul sindicatelor din 
celelalte țări ale lumii nu va putea determina clasa muncitoare 

internațională de a se abate de pe calea ei

Principiu unanimității membrilor per
manent ai Consiliului de Securitate 
consiitue ocnndiție specială pentru suc 
cesul Națiunilor Unite în promovarea 
col borării internaționale și a păcii

MOSCOVA, i Radot 
Za>ul TRl’i) comentează 1! 
67-na congres al 1 e Ii r.iț ci 
Americane a Muncii 
Congrese'e anuale ale \1 I 

ser e ziarul au dp.lt t 
de mubă vreme un carac’e. 
ciudat Ade'ăratul glas a, 
munc torului simplu dai \ 
nicrica nu ră uuă niciodat: 
acolo în ciuda fapt, lui că 
A. E. L. ul nun ară pCsle •? 
milioane de muncitori și f -ne 
ț tunari

* °ngreselc Al1 1 ul .11 au tic 
generat în manifestări .de 
condui ăiorilor reacți >1. <ri 
permantiiț . une.le s r i 1 1 e 
monopolurilor ame; icai e P.*i 
i ă și raportul anual al <-0 ni 
tetului ext uli cilit 1 * pr. 
mu șed nță a ,0,1 
grpsulu a oglinj t găr 
cia condiii ăto i ‘or AFL 1 i 
fată de interesele capit du 
lui monopolist american

NEW-YORK I RadorY 
Corespondentul ziarului |Ne v 
York Star Stone, < o iuntln 1 
așa nani tul litigiu al Beri n 1 
lu, arată că Ci ty și cică p-e 
pe care o rcp e7 ntă se st ă 
duesc să împiedice im acord 
detplin

Guvernatorul, m litar ame 1 
can din Germania a fost ace 
la si 1 e Stone car ■ a 
insistat pentru in r >ducerea 
măre i occidental spre a a 
\ca la dispoziție o ..armă dc 
tocmeală împo|r,,a rit ilor’
Stone declară că obstacol ] 

în calpa rezolvări litigiului 
este Clav care acționează ca 
,,d iei t< r ex c ti ar rec'ădi 
rii blocului gt rm-an". Qay 
și coa i'ia sa de ni 1 tiri și fi 
nane ari pentru care lucrea

< * mare par e din rap<>.1 e 
oeuțpă de acti itatca se, im 
stă dusa de AFL in rândul 
s min atelor din c< lela te ăr 
ale lumii.

Congresul din ( i.n mi it 
arătat că zeh-1 iruntai?). A 
FI. este bine apreciat d.- bat) 

Cunoscutul ziarist ameiican Stone arată că

Generalul Cky și clica pe care o re
prezintă se strădue să împiedice un 

acord deplin asupra Berlinului

clier i și indii-,tr,a ii ame: 1 
câni Vorbind 1 ( o 1 r -s ai 
m nistraicrid , lan ui *4 s 
hali”, Hofnian și re,vr<i e 
lanțul jă 1 iu Eu. op ■ ‘ ‘-ir 
man s’au întrecut in e ogi,. 
rea înfocaplor lor < țal.o 
lori din AFL, pentru acti. 1 
taica depusă de aceștia î 
apLcarca „planului Mardial 
Ei au mai subliniat că ..set 
v.ciilc” lor nu vor lănan 
nerăsplătite.

Slug le din AFL ale Wal 
Strcctului și patronii o a 
liceul s h tăccr corisee' l 
le pe care le are. . plan 
MarshaU” în țările „hem- i 
ciare".

Condiu ătorii AFI au in
cul deasemenea pe-dc l .pi 
ca: crești rea .șomajului în 
Statele Un te. urcarea ouu 
nuă a prețt r lor și ina-.irv 1 
extraord naiă a p o it o i o1 
moi.opolurd» r. l’ei.tru a .,ba 
te atenția congresului -i .1 
muncitorimii amer cave de'a 
aceste fapte f.agrante, c n u 
Tăierii Al- I. au recup d mj 
go.p.c ,i de.an7.1t la calo iitr 
lua Un 111.ii So i ti> • ș a du 
moci’aț i or populare, Peatt-d 
a ol 7 ne sp.ij nul . ap 1 I in 

ză ser e Stone mi vor 
< a prol .Ierna monetară să! f e 
1 e o1' a a \jiiit iri au m-vo 
de o sta-o neînCetată de a- 
larmă în cursul viitoarelo- 
mm pentru a face -a treacă 
prin congres o lege de lm 
priim"t în< h riere milita 
ră mai lărgită.

Nici grupul financiar mi 
dorește o rezolv are a cl e^tio 
ni m< netare deoarece ace
sta ar fi irinată de o confe 
rință quatrîpartită asupre G< 
maniei. Prima chestii ne re 
ordine de zi a unei astfel 
de conferințe ar fi co itroh 1 
‘i; a tripartit al Ruhr-ului: 
W-i’l-Strect dată s.i ț rtpiedi 
dice acest lu ru înch?e 
Stope-

HJOi.O <1 r . t ’. 1 < H 11
< 31 ui n X I j iu [ rup un 
piogran <|, ] o m ă .ti 
1 A auOj.l Ita IU li 0.1 ta- |I d
• 1 ’ttg) es . ar c. • pe t ;ă , c 
v za ițea t'harli’i ' > N '. . «• 

a ho ăririîm-dria y Ea p Pot— 
dam 1 p ijin'fi a uniuni' 

militare i țarii m <>< < id ni ale , 
.t altoi blorur mi it i>< în 
<’;<_•> t.n< împot 1 iva i ni u . 
hm elr < . p -cum 1 11.c r , 
)a;,-a < nmii put'-|i; como ’i

< <■ a (>< rinam. 1 - '< id< m ii

< u .iile cuvinte i(.fa<. rea no 

tj-nț'alul i ei de 1.1 boi
Insă t < ngrcsu o 11 ( i ictn 

nati nu s’a ocu.jvat aproip, 
deh ■< de | ol lica i1<-rc.ă .1 
iluă de lupt 1 l.isi i mtm< itoa 
r<- d n Stat !.. I Uite impo ri 
\a ofciis u i dit>i' dc . aț>it 1 
I Ști pentru micșorarea st.T» 
dardului ei d< \ iață și impo 
triva legii. înrobitou-c Taft 
Hârtiei. < tar.ien i m n.ii 
din Ameii a nu au desigur 
o | ă eTc pl ( a buna d -:,p.-c 
iăjpîdiicl I și demagogia 
condiii ă'o il< r '1'1. Im [p 
iăr k- europene munci o ii mi 
man festa deloc teiidi ița de a 
căd, a in . nsa ț rescripțim i 
lor aceșt.pr con u ăt >r. ~i n ci 
de a sii|S>ri 1 cu ..rd.one f(Ja 
inetca ș , pi n ațiimil,, de dra 
gul (omokdării capitalului a 
nicr can -i de i'.ragu p e ăti 
rilor pentru un 101 ră moi 
Acest !u< rn il do cd s gr-.- 
vele mas vc din Fr n a. r 
cetită grevă generală din Bi 
zoma, pr( cu n și n i <-area g.e 
V "lă din alte țări. A[il o me.e 
de mttni lori din I- . ro,.;i si 
dm a’tc păr i d |Umii lupt 1 
1 pentru imiiaie imp tri\ a 
desl ii.ăui dm rindurile lori 
ei vor pace și nu ră I oi. ,-i 
'or <ă luj tc pc tra 1 ocra 
Le și ixniru crepturile lor,

i nu vot .ă cadă H. ti.lh. , 0 
Ioanei .1 < mcea a W.d| StrCe 
tului Ni i <> ir,('er< are d.ii 

partea acestei co'oa'ie a cin 
ci“a lor ată din condu ă 
lorii federației N.iț onale A. 
mci'K ane a Muncii na va 
putea determina clasa murei 
mare inte rnațio la’ă de a se 
alcate <1< pc calea ei.

îllrmaie dl» rw ’ •-»(

II Noembrie l'rfl aderați genr- 
lali: snnuiii Suin, in care fostul 
pieștd n <■ al S atc or Unite votb.a 
despre membrii pc.manenț) ai Con 
siliulu dc Secuii atc ia
.prin ipalii apă ă ori al păcii” ca e 
tietuebăș auriu: onducer a morală 
l-i si a tioneze în unanimi'ate In 
toate problemele.

Vorli.nd despre a a u i e v o enie 
deslanțuite de b'o.ul a iglo-ameri. 
<an imporna | nuci; iu ui urianlni i- 
ții marilor ouieri țelul delegației 
sovietice a lemanat că aceste 
tăcu 1 nu <unt de'oc iutâmp ătoare 
Ele oțlin «en lupta dintre cele două 

mari linii mani esla.e in vi ița in. 
temațională <fe după război: O li
nie turnată de torțele demo.ratice 
în frunte cu I/'iănca Sovietică li
nia colabora i iu crnatiunale care 
treime șl poa <• să fie b iz.ată pe 
Organizația Națiunilor U i:e. Âlifl 
linii ui mal.-f dc b o. ui a iglo-ame
ii can. ca.e tinde la in'ocuirea cola
borării internaționa e prin metoda 
dictatului, a preș-unii., a inipuneiii 
polliicti S.ațe'or Urițe asupra al
tora. in scopul de a se p otnova o 
țxrlitică de agresiune.

Charla Națiuni or lini e a S| us 
mai depar.e Vâșinski iiqpiedi.ă 
forțele reacțiunii și agresiunii să se 
întindă nelinii al. Du manii păcii ți 
democrației, dorn ci să submineze 
prestigiul acestei organizații să o 
slăbească si even.uat să o lichideze 
loial sunt deplin ,onsticnti de a 
cest fapt.

Vâșinski a rvam nit că în ul
timii doi ani s’au făcut mulți pașă 
in această direcție Mib presiunea a 
numitor membri ai Națiuni or Uni e. 
in special sub aceea a State.or U-

Victoria forțelor populare la Hsuchow 
„Poarta Nankingului“ s’a prăbușit în 
fața înaintării victorioase a armatei 

democratice chineze
NANKLXG. 1 Ra-lor

Forțele populare < hineze au 
elihi ral î.i iii U>ra. ’il ( Hslv 
cfiow Prin .elr'cr.i ei <’ra

1 ș.ului Hsih'Iioa. (h-numir
, la Napk ^iNt'i" s.--
p ă . șc 1 una <l;u 1 i n .1

1 linii di ăr, r ■ cl.ir fa a caț>i 
falei Kuouiintangul 1

D j'ă cutii anunță l'rance 
Pres.se. instituții e publ ce >1 

j adinhiistiative- yi mul legi- 
Lati\. Yurnu! cx< curiv si 

i 'președinția rej’ub'ici sunt 
j vacuate în grabă Cea N;.w 

E'iig- însăși Ciang Kai Shek 
va prelua conducerea frentu 
lui dela Nanking.

Nanking, t Rad'-r An 

nue i.icepâ. c,i • reia <a dc C"itw. 
silim si c. iui e e < i eg le a . au 
<1. iedi al N tuni, li i< in aci- 
vitale,i loi ți stfir» ,d cu . arz j- 
nia împoirivri p n.i i ui unau.ini- 
iă| i nia'ilor |nr eri in Coi i iul de 
Se, uiitale

A I V.ițin ki ,ib n>al di
daci, pr ncip ul unanimi ădi n-■ doi 
pu:e i ar ti anii a izap.i Na-
țlunl.or Uni e ar fi ament ița k u 
distrugerea Scfu de.rgațli. ^nic- 
tiee a analizat apoi amănunțit de
clarațiile .uli. rcarjlr, jirincipiului 
unanimității dcinom-iinod că a gu- 
menleli toi suni rip lui.it, >,< ),.
naiuiarea gioxr'aiia a fapelui.

In concluzii A. I V.ițmsk a 
.-Hăul că de'egaț a l uiuui S< ii- 
lice COIisideiă Națiune l ic
trebuc sa ia t.>it< nr.Vuri r |< ■' n 
promova ea . o'alx.rririi 111 ir'.aii. ale

Delegația < numii S..\i< i e sus
ține că princi|kiu! u i.mimi ații mem- 
biilor p. rmaneriti a ‘'em ilului de 
Se.uritat, in luar. a liotari 1 or 
inunc cu ca ac.er n< , rocedilral con
stitui o condiție esențială 1 - I u 
succesul Natnini o: IJn :e in t o. 
inovarea colaborar.i națiuni ul si ia 
Sprijinirea păcii și *ei uniații !>•- 
legația Uniunii Sovic i e es t ,un- 
vinsă că Con.-ll u! de Securitate, va 
folosi experiența -a pemr 1 a c c a 
condiții caie sa înlesnească pe căt 
va fi posibil să se ajungă la iio- 
tăriri comune Condu-a dc ■ a 
idee delegația Un unii Sovietic, va 
pieztnla proeciul ei de rczoluii,.

Discursul delegatului sovietic a 

provocai tnaie incurcatiua in rân
durile reprezen anțlioi blocului an— 
glo ameiican ale căror | lanuri *<- 
ciete au (ost <k nia-c.de.

l asada și funcționat 11 ame. 
ricani din Nan’ iag au pr' nit 
ordin -ă se eraccezt la \| ( 
nilla.

A' antgăi/. le ior., Io p, ,’V 
laie dc eliberare .iu 'atins 
111a 11 slâiiu al ilu\ ma i ..ang 

I se la E?i și Vesl de Nan 
king. care se atlâ țx- m-dul 
drept al fluv ului.

Shanghat. 1 Rado, .
Prin înaintarea >ă , >a.l a 
armatelor populau de , ;i'n,- 
laie, doi ă ainiat, .1 <■ Ka,> 
mintangi lui cu un t f, i ti. dv 

1 j.o.coo oameni, au losi în 
<et<i<it<- la Nord de |'enx-- 
Fu.

' t f, r 1 ti'

Pres.se
c.de

