
0 sarcina de frunte
Grija pentru 
sânâtatea 
poporului 
muncitor

Pentru a șterge urmele de
zastruoase lăsate tu landuri
le largi ale poporului de poli
tica sanitară a regimurilor 
burgheze, Partidul a chemat 
L luptă hotărîtă clasa inun 
citoare.

In domeniul sanitar, se im
puneau noui orientări, co
respunzătoare 'profundelor 
prefaceri democratice cate 
au avut loc în tara noastră.

Pe linia acestor preocu 
pări. încă li Conferi ta Na- 
lionaifl din Octombrie 1945 
a Partidului Comunist Ro - j 
mân, ’tov. Gh. Cheorig.hnn ' 
Dci sublinia că: „o aten'iî 1 
deosebită trebui- da^ă pro
blemei sănătă{ii publice.

Mizeria, obscur:u.li anul, 
procentajul îngrozitor vil } 
morții infantile, ravagiile 
monstruoase ale bolilor soc 11 I 
L» ca. tuberculoza, sifilisul, | 
pelagra și altele, treumau 
curma te

Animate de aceste țeluri 
Lialte organele sanitare ale 
iudetului nostru au p-ornit o 
act tine susținută pentru re
dresarea Ui ‘îmburtfitățirea* 
situației sanitare a popula- ! 
tiei hunedorene. Primul pas I 
important făcut în această 
direcție, l-a constituit organi 
zarea si efectuarea t m mi- 
că a campaniei antiexante- 
rnatice. In cadrul ;acest?i cam 
panii .desfășurată în varaj 
acestui an. sutele de echipe 
sanitare voluntare au ,'viizîi 
tat casă cu casă depistând 
și tratând 4302 cazuri de 
de boală.

Continuându se lupta împp 
tnva bol.lor sociale după 23 | 
August 1048, s’a organizat 
o amplă campanie îndreptată 
Împotriva sifilisului, tubercu 
lozei și gu ei, a .căror victime 
însumează un mare număr 
de bolnavi în ju ’etul nostru.

In această bătălie sâni ară I
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Tenrinând cu însamânțările
Muncitorii agricoli d<*la Ferma de 

Stat din „Aurel-Vlaicu“ se pregătesc 
pentru sezonul de iarnă

Duja. separarea iernii loi- 
de Stațiunile de Mașini și trac 
toare, ferma dcțSta,t din Oră- 
șt e și-a mutat gospodării în 
Aurel Vlaicu, unde de fapt 
această exploatare agricolă 
are cea mai mare parte d n 
terenur le sale.

In coloanele ziarului no 
stru ne-am mai ocupat de a- . 
ceasta ferma. Am aiătat rea 
lizările de aici și diferite li
psuri. Acum la ferma de Stat 
dela Aurel Viaicu însămânța 
r-le au fost terminate. Deai.e 
menea este pe term'nat ■ și 
ogorâtul de toamnă.

Felul in care este shuată 
această exploatare agricola 
de Stat, a permis muncitori 
lor e să înjghebeze o fermă 
gradina de legume, care, ud i 
tă tot ,t imp'.tl prin irigat/e na [ 
turală, a dat un rând linear 
mulțumitor, apro 1 i nând p- 
nul acesta populația din 
împrejurimi și instituțiile de 
Stat, cu diferite Lgune. la 
un preț mult mai redus: celui 
de pe piață. 1

Depozitarea legumelor 
pentru iarnă fi seiecțio 
narea semințlor pentru 
primăvară

Preocuparea imediată a

muncitorilor dela a est sectar 
de nimicii, e-te depoz tarea 
legumelor pentru iarnă. Anul 
acesta ferma a oi.-ț nut o fru 
moașa recoltă de vana .X- 
eum se muncește pentru nu 
râtul și distribuirea <i aco 
Io unde este nevoie.

GL. Tiș^ii
(Continuaie ia pag- lll-u)

In campania însâmânțărilor forestiere și 
pepiniere, jud. Hunedoara s’a evidențiat 

în mod cu totul special
In cadrul campaniei de in- 

sămânțări fore tiere și pepi
niere județul Hlthcdo.ira s'a. 
evidențiat în mod cu to.ul 
special, depășind norma sta 
bilită pentru însfimânțâri.

S’au mai eviden- ' 
țiat în aceeași direcție jude
țele : i.DâmbloviiațCâțmpu 
Lung-M°ldovenesc; pdorhei 
și Roman.

Județul Hunedoara s’a e- 
dențiat deasemeni și în ca 
drul campaniei de culegere 
a semințelor, stând alături de
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Citiți in pag. 3-a
Câteva sarcini pentru 
sportivii noștrii

în pag. 4-a
Lucrări * O. N. U.

„Comitetul Interimar" a 
fost instituit cu scopul 
de a submina aefiunea 
principiului pe care se 
bazeaza activitatea 
Consilului iA Securitate

județele: Ialomița, Iași, A 
rad, Bihor, C. Luug Nțold/r- 

-venesc, Dâmboiița, pojj.
Prahova, Roman, Suc ava, 
Tr. Mare, ț'ulcea și VlaȘca.

Telegramelele de răspuns 
adresate de conducătorii 

poporului soviet c 
demnitarilor Republicii Populare 

Române
□-sale

C. I. P A R H O N
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a RPR. 

București
Vă rog, Domnule Prcședinte să primiți m”l urniri 

le mele pentru felicitările pr etcnești cu p il?jul celei 
de a 31 a aniversări a Marii Revoluț.i Socia.iste dn uc 
tombrie.

N. M, ȘVERN/C

ANA P AUKER

VKKdli A.|ii 
CRAIOVA

i dela 
epopeea 

SfalhigraMui
L» 19 Noembuc »’au împ’iniț d 

ulii dc'y începutul uli-m-îvrl pc f on- 
lul Staiingradufui — cea mai uriaș* 
bătălie din isloria omenii ÎL

Matina de răzbel ș-eimanâ arua-, 
case împoriw urațu'ul-erou forțele 
sale cele mai <lr elită.

Muir. Lorii, os-.’- ii comandanții 
soiielici di pe rou ul Sa ingradulul 
condu.i de genia a t u lc* ■ a ini.U 
au in-.in. cu :mge<- tur o urlata 
epopev

Arta mol.ari sov c'.ltâ *1 armat r 
sovieliiă au doved.t luării Intre.» 
puterea de neînfrânt a Catului ■> 
cialismului

Sdrobind ina.ina de război fas
cistă. arma.a de munci ori ai țărani 
creiată de Lenin si Slalin In fo
cul Alarei Revoluții Socialiste din 

Octonibr.e, a dovedit forța de ne
învins a gândirii nL-rxiste-lciLilste 
in orice domeniu.

Pentru popoarele robite de tra
ci sm. Iu rânciu Le căro a ae află 

și poporul nostru, victoria de a S a- 
lingrad a însemnat primii zori ai 
lumii noi.

Azi Sla'.ingradul, re lădit de oa
menii sovietici se Înalță nilndru. 

' Forța progresistă de pretuliadeni, 
forța lagărului păcii și demo rație* 
având în frunte puternica Uniune So

vietică. stă ia fața ațâțălori or la 

un nou Război front neclintit a^ 
cum a stat Slalingradul.

(Continuare ia pag. b

Prietenia dintre popoarele sovietice 
un isvor al forței U. R. S. S.

31 ani dela apariția decretului 
„Declarația dreptului popoarelor din Rus'a“

La 16 Noembrie 1948 s’au împli
nit 31 de ani de!a apariția decre
tului, caie poartă semnă ura I i Le
nin și Sta in; „Decaratia dreptu
rilor popoare or din Ru.ia” și care 
proclamă: ega ilalea si suveraniia- 
tea popoare or din Ru ia; drep.ul lor 
Ia autodeterminare pată la o sepa
rare și formare a unui stat indepen
dent ; abrogarea tu uror privi eg i cit 
ai restricțiilor naliona e si național- 
reiieioase si dreptul la 1 bera desa 
votlare a tuturor Dopoare or și ml- 
aoriiâti or nat ona e

Decrelul dă vială princip i or 
marxisle-leniniste asupra ches iunii 
naționale, într’o tară în care 57 ia 
sută oin to.a ut popu aț ei era for. 
mată din nume, oase națiuni asuprite.

Partidul Ini Lenin și S alin cEia- 
mă astfel la o nouă viață econo
mică, no.ilică si culturala, noroa
dele si națiuni e imen ei Ru ii, 
cari ii’au cunoicul pâ.iă a unei Cc-i 
cât impi a:ea, ia.u„ exploa.aiea Si 
IntuneiicuL

Decretul se bazează pe principiu’ 
inle.naționa'.ismutui proletar, dar nu 
are nimic comun cu nihilismul na
țional si cu cosmono'.ilismul, cart 
declară că orice naționalitate șu 
însăsi națiunea, sunt prejude ăti î— 
veJiile.

Marxism-cninistrul vrăjmaș al șo
vinismului, apă a în mod holărît,. 
prin declarația semnată de Lenin și. 
Slajn, interese e națio: ale ale p«-? 
poaielor și independenta lor națio
nală.

Importanta acestui decret este co- 
vârsitoare. El a D-ermis. în anii grcă 
ai războiului civil, unirea tuturor 
popoa.e.or sovicti e. pen ru nimici
rea înlervcntionișu or și co-t rarevo-' 
lutionai ilor. Dacă în această luptă; 
popoarele sovietice nu și-ar fi dit 
sprijinul și ajuto ui frățesc reci
proc, ele nu ar fi învins. — Ba
zați pe această experiență, la p o-' 
punerea Iov. S a in, p imul cong ce 
al sovietelor din 30 Decembrie 1 ,22. 
a aprobat formarea „Uniunii Repu

blicilor Sovieto-Soc aliste”, confir
mând nrin a.easta voința popoare «r 
din Uniur.es Sovietică, de a merge 
în rânduri strânse spre so la ism.

Aplicarea consecventă a decretu
lui. a dus la realizarea prieteniei 
popoaielor URS.S. Puterea soviet 
tică nu a rea'rzat din podată a- 
ceaslă nrietenie. Ea a avut de în-» 
fruntat treptat supraviețui: ea t e u- 
tului. ca e cons au în desbi, a ea si , 
neîncrederea dintre națio .a bați. E»( 
a avut de dus lupta nu numai îm
potriva sovtnismu ui mare rus. dar 
si împotriva șovinisrr.u ui în cio
rile repub’iri și raioane naționale,’ 
ca de ex. în Q uzia. Azerbaidjan. 
Buhara. Prietenia popoare or d n U- 
niunea Sovietică, s’a realizat trep
tat în ml.u a rea'izării so ia ismu- 
lui ți se dalo ează marelui partid!' 
a lui Lenin si Sta.in. ca e î.i tna.o 
stad.le de desio. are ale satului 
sovietic ara ă o gri ă ex raordinarâ 
pentru desio..area națională, eco o-

(Conlinuaie în pag. Il-a) ț

Ministru al Afacerilor Externe al R. P. R.
BVCURSȘTI

Rog, primiți mulțumi i’e mele pentru felicitările <l"s 
prietuiești cu ocazii celei dea 31-a r.n versări a M:-r’ 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

V. M. MOLOTOV

Tov. GHEORGHE APOSTOl
Președfntale Confedcrațitl Generala a Munci 

București
Vă mulțumim sincer pentru fel citările trimise <m o. 

cazia celei dc a 31a aniversări a Marii Revcl iții So
cialiste din Octombrie. Dram poporului român noui 
succese în transformarea patr ei voastre, nitr o țaiă pi :pu 
Iară și democratică. Cu silii tari prietenești.

KUZNETZOV
Președ ntele Consiliului Central 

al Sind.catelar Sovietice

Uniur.es
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Până când vor trebui comp'ectate 
formularele de recensământ a întreprinderilor 

Industriale, de transport, comerciae, de 
credit |i atelierilor meșteșugărești

BUCUREȘTI, 19 (Rub.y) 
Comisia de St:it a 1 lauiiica 
rii reamintește, ni m yonlOi- 
tnitate cir Decretul 'Nr. i.Hiu 
al Prezidiului Marii AdvinAri 
Naționale, inlieprindi rile in
dustriale, de transport, ci> 
merciale, de c>edit și atelie 
rele meșteșugărești supuse 
recensământului atât e<Jc‘ par 
ticulare cât și cele de Stat, 
comițiale și cooperative, i 1- 
diferent daca sunt sau nu 
naționalizata, au obligația sa 
ridice i.nedi.it formularele de 
recensământ

Întreprinderii# care au pri
mit spre complect ire numai 
formularul R I. sau foymu

lareh- R 1, R I M sunt obli 
gate sa le restituie cotnpl ’c 
tate cel mai târziu lapl ila da! 

> 1 Noeinbrie 19 ț8 im In n .
Ce'ekdte ntreprimkri care 

pe lângă formularul gen. ral 
alt primit și formulare Specia 
le M' I R, l Ml K. I I’ IB 
I’ I R, sau M C R sunt 
obligate si le reslitit1 <om 
plectite ( el mai târziu la da 
ta de 28 Nm-mbru 11148.

Inirepriudeiile v<»r da (o ici 
.iteuți.i la corecta comple
tare a formulărilor și nit vor 
depăși term, n I ■ fixat:' | . n 
tru depunerea lor cv.tând in 
acest fel sancțiunile prevă
zute de lege

Pentru prevenirea accidentelor în impui ierni

U. F. D. R. istele din 
Lupeni au construit 

cu o înclinație de
Im urma botărîrii luată în 

tr’o ședință a organizației feme
le încadrate în UFDR din 
colonia „Ștefan” din Lupe ii 
au poni t la muncă volunta 
ră pentru construirea unor 
scări pe pasajul ce leagă c° 
lonui ,,Ștefan'’ cu mina și' ca 
re avea o înclinație de peste 
6o grade.

La această acțiune au 1 at 
parte cca. -o UFDR ’ste pre 
stând 214 ore de muncă

Prii construirea acestor 
scări panta poa'.e fi parcur

colonia „Ștefan44 
scări pa un pasaj 
peste 60 grade

să cu ușui nța, accidentele 
care erau roarte frecvente 
îit timpul iernii fiind astfel 
preven.te.

Prietenia dintre popoarele sovietice
un izvor

țUriaarc dia q«E- țj)

mică ti cu.turnă a tuiuroi națio
nal ilăt Cor lonlocuitoarv.

Tov. Sla in din prime't- 1 le ale 
existentei regimului sovie i a con
dus in mod di el ac ivi.alea [inii-' 
diilui si eiivernu ui. in ceea e pri- 
vede rezu larea problem i na’lonale 
in Rusia. Ni i o republica sovie
tică nu s’a organizat fără [.ar ici fes 
rea tov Stafiei. Pe bună d.epalJ 
de i. luarea «rielenie din re națio- 
na'ilați e IIRSS este numi a priete-- 
nia li iiiiuslă-slalinic.ă.

Prielviiia popoaie'or din l'RSS. 
își are rădâiinre adânci ii I me- 
liilc solide, iu înju.,i regim-l soți - 
tic, in structura economi a sl in lot 
sistemul so.ieiătii ro.iulie. Pute
rea sovieti ă nu s’a mu tumit numai 
cu p.oclam.ue.i ega i ații de drep
turi din re popoare, dar a sl cieiat 
bazele inale.iae pen ru realizarea e- 
galrlații lor economice. Sub regi
mul sovietic s* muțumi.ă poii.ii 
de industrializare și de coeci.i a:e 
sociali.Iii, c» oriile înapoiate ale Ru
siei țariste s’au Irans.orina. i.i re
publici înfloritoare, cu o iadus.rie 
extrem de dțsvobată și cu o mare 
agri u.turit socialistă. __________

In anii construirii socii i inului 
arta și literatura tuturor națiunilor 
din Uniunea Sovietică au luat o 
desvo.tare uimi oare. Toate repub 1- 
cile imiona e sunt aco, erite cu o 
rețea de in.di uf i de știi ițe și de 
ceicelăii siiințime. E iberarea popoa
relor din lanțurile asupririi na,io- 
nal-coloniale. le-a făcut să fie con-

al forței U.
strucloaie active a’e SO'i tații so
cialiști socialistă după conținut -.1 
naționala după forma cuJum na-* 
ționale.

Uniunea Sovietica a dus șl iu 
afara hotarelor sa'e, poli i a priete
niei și colaborării înlre popoare. 
Acea ta no 1 lea e clar exprima ă ii 
cuvintele tov. Sa iu (in discursul 
rostit la 7 Apri.ie 1918) care spu
nea: „Mulți nu cred că pol fl ra
porturi de egal a e între o națiune 
mare și una mi.ă. Ilar noi oa
menii sovietici, con iderăm că a- 
-emenea rajwcrluri pot și t ebue s.l 
fie. Oamenii sovietici eon i lei â. că 
fiecare națiune, independent maa 
re sau mică — are caii âțlle er 
deosebite, specifice, ca i ii apar i 1 
numai ei și care nu le pocedă o 
altă națiune. Aceste deosebiri co.:-

R. S. S.
utitui- ■i.c-1 aport, jm: care flecari 
națiune il aduce în visleua culturii 
mondiale, o comp retează și o Îm
bogățesc. In acest sens toa e națiu
nile — și mici șl mari — se 
în a nași situație și fiecare «apaMe 
e egala, oricărei alte națiuni"

Poli.i.a kninis:ă-stafirJ.iă a ega
lității în re popoare,, a atras — pe 
tiuna diepta'e — țării so.iallsmu ui, 
simpatia celor ce mun.-esc dia lu
mea întreagă și a popoarelor a i>- 
p-rjle din colonii și din țăille de
pendente, care gem sub iagul ia»- 
peria'ismu'.ui. Incervările de azi ale 
imnerialLtror de ure u indeiX de a 
înăbuși liberia ea națioi a ă ei irlev- 
tenia intre pogoare, es e Insă ra
da ni.ă F.acăra or eleniei l itre po
poare. nu o poate stinge uimea* 
și tiimiK

O sove-na de Irunls
^r»jra pentru sunulolea 

poporului muncitor

Cdilura ««'Cartea 3tusa'*
„D e M O N U £“

Anunț
Cooperative, Comercianți. 

Brutari.
începând cu data de 24 

Noembric a. c-, drojdia de be 
re se vinde numai prin So
cietatea Comercială de St 9 
„Mureșul” Filiala Deva; str. 
23 August r4-

Anunț
Exploatăr le I. M- S- G ă- 

diștea de Minte (Orărtie^ an 
gajează muncitori sezoni :ri 
și permanenți din branșele:

1. — Stânjenari;
2. — crohan tori;

Poemul ,,Demonul” este 
constru t pe ideia mitului an 
t:c al îngerului revoltat im 
potriva lui Dumnezeu și se 
inspiră in acelaș timp din 
tr’o legendă caucaz ană.

„Demonul” lu. Lermonto. 
a stârnit un Viu euou în so
cietatea progresistă a Ruși i 
d n prima jumătate a vea
cului al 19, fiind î;,țclcs ca 
o expresie a sentimentelor 
de protest, prin care un _>pi 
rit dotat cu iiisi inctul

1 bertății a. reacționat in 
condițiile regimului autocrat 
al vremii.

Tragedia Demonului este 
tragedia individual st zlui des 
lănțu.t pe panta periculoasă

«e «lAileail C»rmcnl«u

a urotariei adorai- i dar si 
tragedia omului în castrat <u 
inteligentî si dornic de e i. 
bcrire. ccnlamnat 'd • 1.1 
i-ismul intolerant, la m.e 
rutele izolării , i t am* tă 
r.le revoltei wep.itinciome 

Lcrmontov a schițat po 
mul „Demonul”, la vârst J 
de 14 ani. Defai 1 încolo n’a 
încetat să lucreze la această 
operă, întreaga-i vi .ți — a- 
tât de scurtă din nefe i ire. 
Ne-au rămas cmi redu* cri 
succes ve ale acestui poem1 
desăvârșit deal,inșui u u. de 
cen u si mai bine. Tale tul 
lui Lcrmontov. țnsiuii yi și 
Bimra depusă de el îl fac să 
supraviețuiască secolelor.

ii

(IJnuaie dan pag. I a)

■ 'ii fost mob L/atc, jotite 
drcle stmit.iie din i d ț c ir, 

i.t d re t s[> jiu e d. ■,(•. a 
îiizmiili- de massă, .uit uită 
țle loc.de i iii.issi-l<- pop'.i 
Liro.

iiigâud ime'.e lipsuri iz 
vnrîte d u numărul redus d 
personalului sanitar, lăisaj 
miiloacelor de locuințe șt t 
unor materiide teclmice. în 
cadrul acestei campanii s'au 
real zal până in prezent 7685 
radi<>scocii pulmonare și 10 
mii re ici ii c.u tulzercul na cure 
adăugate la îufi nța;ea unui 
centm d.- bol pulmonare, u- 
ce, secții T. B. C. pe lângă 
Spit.ila! de Sta-. |?e'a șt ere 
iarea provei ilarului delj 1 ă- 
c.li.-a reflectă dârzaJiia cu ca
re se. duce luț’ta/miȚ.uitr va (u 
beri alozci. Dease.mcn -a au 
fost făcute 9235 reacții an.isi 
f 1 -i. e cazurile găs t? bolu ive 
fiincl mise isub .toratamen't!. 
In acelaș fel, cei găsiți bol 
navi de gușe lauițjost supași

imediat unor tramme-nte io- 
.alc ,rdm 1 tist rate de mcdizi 
-pe li ti veiiiți în acc--i scop 
del.i l o vers taica de Medita 
«ci din Cluj.

Câmp ui a dusa iirmotriva 
bolilor șjcialc și lidearea 
țxirimiijentă a ni*'l*jiui - ani 
tar al oameni lor muncii, < sie 
în plina desfășurare -;i eă tre 
bue intensificata ți eK.’nta 
pentru ca mtieaga populație 
a județului nostru sa lid veri 
ficată suia asțte tul saui.ar

fn toate aces.e aLț Uni di 
luptă ș. mutică jientru ridi
carea nivelirlui ^sanâtfaj al 
oamenilor mum i. >rgantza 
ții.e de Partid au un rol pre 
cumpanitor. Însuflețite de 
strălucită e p.rieiți și isu» 
rCele realizări al.- Uni.mi 
Sovietice unde sănăt.a ca țzu 
ljlica este la cei mai înalt 
nivel, liecare organizați și 
membru de Partid nebue ~ă 
fie un factor activ în 1 îp.a 
pentru îmbunătățirea perma 
nenta a sănătății publice.

„Al doilea front

TELEGRAME EXTERNE

Cei peste 7 milioane de g-eviști d n 
Germania Occidentală sau ridicat 

împotriva conducătorilor reacționari 
și a „planului MarshilP

3. —bocșeri < carboniza-
tori); 1

4. — 1 mecanic conducător 
de locomotivă cu aburi auto 
rizat;

5. — încărcători de man
gal •

6. — Frânări c.f.f. și
7. — Dulgheri (bardați).

ZORI NOI 
p-imește mică și ma e 
publicitate

Anunțurile ■« prltn>â£ 1» 
adminMKratia ziarului 
ti.uda K >rl Marx Nr. 4

înarmai doar cu stiloul si 
cu block nottes-ul. repo terul 
de războiu a străbătut zc ne'e 
incendiate ale fronturilor, în 
râpa tul mitralierelor, în 
ploaia de proecti'e. consem
nând adevărul, pentrj isto
rici care vor scrie mai târ 
ziu în liniștea bibi otecilor 
și la lumina cuminte a l-tn 
pii._

K ram nov, evocă în tră 
saturi rapide și mergice de 
Parcarea din Italia în 194.3, 
si cel d? al do lea frent —ide 
harcarea în Normandia în 
Iunie 1044. Schimbând t și 
ranid unghiul de observație, 
reporterul ne face să asi
stăm la desfășurarea eveni
mentelor văzu e di ? Cairo 
Capetown, Mozambic, Glb-

de D. Kraminov 

raltar, Londra, Copenhaga; 
Paris, și Bruxelles înt.e a.ăi 
i9a3 — 1943.

Se mișca, vorbesc ,și , iau 
hotărîn în fapt i o; etră figu 
rile ilustre ale celui de al 
<10.lea front, ge-eralii Fii- 
senhower, Montgomery, 1/at- 
ton. Brac'.lev, etc..

Ar>ar în ace stă carte cau 
zele obscure ale evenimente 
lor culise'e politi e ale răs- 
boiului. informațiile co.ifi . 
dcntiale ale serviciilor de 
spionaj, conciliabu ele secte 
te din corturile Stalului Ma 
țor. Reportajul iui Krami 
nov desvălue fapt? ined te 
și Surprinzătoare, nuanțate u 
soi de o d screta și inte
ligentă ironie.

Declarația Partidului Comunist 
din Germania Occidentală

BERLIN. 19 (Rado-). — Agei- 
ția A.D.N. anunță că în legătură 
greva genera ă de 21 ore di.i Bi- 
zonia, con.tu.eiea Pj t du'ui Comu-t 
nist din zo.ie e o.c.de.itae ae G.r-, 
maniei, a dat pub i.i.ății o decla
rație în care se spune p. in.re al
tele:

Pentru prima da ă din 1933. p s.q 
7 tnilioane de oimeni ai mumii au 
luat pare răspunzând cu hoăiâre- 
și în unanimita e chemării : indi
catelor, Ia greva de protest de 24 
de ore. Aaest pro est se î .dreaptă;'

împotriva majori ății bu-gtieze Itr 
consi lu! e onomic, împotriva mi l#J 
tri'or so ia' democrați care sprijini 
această po i ică a consi!iu:ui ecoroJ 
mic. Piot.s uf era deasemenea Îk 
dreptat împo riva ,,P.anu ui Mar»^ 
hau" și a uimă i.or pe ca e le in>- 
p.ică acesta pen ru popu ația mun- 
ciloa e germană, împo riva pro.i o. 
rilor îmbogățiți de pe urma răz
boiului și a reformei more are ți 
care în lăcomia lor stânjenesc re
facerea economică a țăiii, recur
gând Ia sabotaj.

Asasinarea lui Jose Gnnzales
de către

MAORID. Frun 'aș'il romii» 
nist Jose Olmedo Gonzaks,

franchiști
condamnat la njoi’rr; a fost 
exemtat Mt rcuri dimineața.

i.nedi.it
loc.de


Din câmpul muncii Câteva sarcini pentru sportivii noștri
Reparând 3 motocompresoare ,,Flottman“ 
aruncate la cimitirul de fier vechi din Lupeni 

Lăcătușii Boțea Victor și Tura Josif dela 
atelierul de grup al minei Animsa au 
rezolvat în buna măsura lipsa de aer 

comprimat în mina
La Airnoasu neliind coin 

presoarc suficiente, se sim 
tea foarte mult lijvsa de. aer 
comprrnai în mine, fapt ca 
re stânjenea bunul mers al 
muncit

La mija LuiHtm inșii se 
găseau 3 motoare ,,Flott 
mao" (cornDresoare) care din 
cauza mor d f ct u ii <r u 
aruncate la cimitirul de li r 
>«< hiu Muncitorii dela A 
u:no s i albind de acest lu
cru au trimis la Lupeni câ
țiva tovarăși să le vadă 
Și ;iau luat angajamentul 
să le repare. Și motocompre 
•soare!» au fost trimise la a-

La Lupeni a fost construit un atelier 
pentru repararea vagonetelor 

în timpul iernii

In trecut când vagonetele 
cu care se transporta cărbu 
•ieL din mină de’a se, to 
rul 6 Li suprafață ■ se de
fectau în tjmp.il iernii erau 
rep rate afară, sub cerul li
ber Munca se 'ducea anevo
ios <ar randamentul în acest 
unu> ‘‘cădea până la 80 la 
suia

riiti inițiat va maestrului 
Moidovaii Gheorghe, tova ă 
;fi Cosma Petra, Const. Bi- 
oeaîK, Radu Ioan, Gh. ntu-

Prin construirea unei conducte de aoă 
pentru alimentarea locomobilei funicularului 

Uu grup de muncitori dela 
Toplița—Câmpul lui Neag, 

fac o economie anuală de 200.000 lei
Pâră nu de mult, cazanul 

locornob lei ce pune în func
țiune funicularul '■Topuța 
— Shodol. era alimentat cu 
apă transportată de 5 — 6 
muncitori dela o distantă de
Dește 200 m

Pentru a asigura locomobi 
lei condiții opl.me de.fuactio 
nare munc lorii Negan Ga 
*riL Arsenie Gheorghe> Da

Minerii Sectorului III stau în 
fruntea întrecerii din sectoarele 

minei Petrila
Până li 7 Noembrie, sectorul IV 

din mina Petri'a a fost îi fruntea, 
celorlalte sec oare. Insă,, in cadr.l 
întrecerii din perioada ce se va 1 - 
cheia in 1 Ianuarie 1949, minerii" 
din sectorul III,, organizând mai 
bine transporturile de lemn pentiu 
armarea aba.a,e.or și de căi buni la

■"WW 
telii rol de grup al minei A- 
■ i noasa.

hs i elaborare cu teclmi- 
cienii. lăcătușii Botra 
victor si losif Tura au p >r 
•iit la muncă pentru rcpaia 
rea lor. până în prezent i 
inotooomppesoarc „1* loip 
mau” au fost instalate în mi 
na Aninoasa urmând ca și cel 
de al treilea să fie pus cu
rând In funcțiune.

l’rin repararea acestor mo
tocompresoare s’a adus un 
mare aport în bunul mers 
al muncii în min», lipsa de 
aer ‘.omprimat fiind astlel 
înlăturată în bună Măsură.

reșau, Gh. J.angfras.și Gheza 
Petru, muncitori deli ateli- 
rul de grup din Lupeni, au 
construit - p:in muncă vo
luntară un atelier pentru 
repararea vagonetelor. Ate 
Herul, construit din .materiale 
vechi cu cheltueli minim», 
asigură repararea vagonete
lor în cond ții optime.'iar sec 
torul 6 nu va mai avea de 
suferit din lir>sa >agonetelor 
pentru transjaortul .de j'cair 
hune

•man Petru, Moisescu Gheor 
glie și alții au construit o con 
duela de apa îngropata în- 
tr un canal lung de 200 m. 
sapat în piatră la o .adân
cime de 60 cm,

iJr 11 această lucrare s’a rea 
l'.zat o economie anuală de 
cea. 200.000 lei, în acela? 
i:mp muncitorii folosiți ia 
transportarea apei putând 
fi repartizați la alte munci.

suprafață, lărgind metoda de pre
luare a lucrului după liecare s himb, 
intensificând întrecerile în re gru; e 
și p.inlPo organizare mai bună a 
munci., au rea'izat o depaș re me
die a preliminalu'ui de 7 3 la sută, 
siluându-se astfel in fruntea celota 
lalle sectoare.

Printre toiulfip'ele sarcini ce roi' 
vin organizat i or sindi a e, e și a- 
ceea de a org niza și I d im.1 s. o J- 
tul — pe lima trasată de P.M.R' 
— adică de a-l face un bun al ma- 
sselor muncitoare, combătând pro-1 
fesionisinul și vedetismul.

Față de un trecut mai apropiat! 
chiar, trebue menționat că sindi- 
calele din județ au făcut progrese 
însemnate in dameiiu' sporiv și fad 
pe zi ce trece luptând împotriva al 
iot ce stă Î11 ca'ea p-omovăiii unul! 
adevărat sport popu'ar și Împotriva- 
proprifor lor greșeli.

Combătând profesionismul s’a a- 
juns ca ini 'adevăr marea majori-, 
la'ea a sportivi'or să fie a'eși din 
rândul cc'or ce muncesc, cei mai1 
mu'ti fiind încadrați efectiv în p.o-> 
du t e ba chiar evident ați în mun ă. 
In această privință trebue dusă mun 
că hotărâtă.

Reminiscențe a'e acestei p'ăgi J 
sportului — a'e pro’e ion'smutui —1 
se mai manifestă însă aproape lai 
toa e grupările spor ive — cu ex- 
clusivi'ae la pică o ii de foot-ba l 
_  sub forma asazi e or „suplii 
mente de a'imen atie”.

Alentia grupări'or sportive, a sir- 
dica'elor. trebue îndrep ată deci și 
în această direct'e în sensul de a 
combate cu ho’ărîrc tendințele ne
sănătoase sub o.i ce formă s’ar 
manifesta ele.

O altă prob'emâ ca*e încă n’a 
fost rezolva ă în în'regiine și caret 
cere o grabnică deslegare e aceea 
a polisporllvităt i.

Dacă la Cugir,, de exrmp'u și la 
Brad, sindicate e au reușit să înfiin
țeze cercuri de sah temein c o ga- 
nizate. au p-o:urat sky-uri pentru 
iarnă ele. în cele mai multe loca
lități din județ se p-actică doar» 
fool-ball-ul. Si a eas ă unilaterali
tate e cu atât mai condamna' ită cu 
cât există condiții puternice de a 
se practica și alte sporturi.

La Simeria exi tă ina cria e snor-< 
tive p n ru lup e e gre o--omane, s’aâ 
putea amenaja un hun ieren de pa
tinai și hokey pe g'iiață și cu 
loa e acestea, ele suni comp'cct ne
glijate. . (

La Hunedoara e o situație a- 
proape iden i.ă. Fund organizatei 
niște manifestă.i spor ive pe data 
de 5 Noembrie a. c. exercițiile del 
gimnastică ritmică n’au pu ut avea 

loc în favoarea unui minor mal h 
de foot-ba I.

Acea.lă unilaterali),a tB
are marele desavai.t. j de a c ea nu
mai sDectato, i pa ivi nu ți spor
tivi si exclude un ma e număr de 
oameni dela sDort.

De aceea în ălurarea ei trebue

Urinele „Otelul Roșu“ fuzionează cu 
întreprinderea industrială de Stat 
„Anghel Teodorescu“ din Filipești 

de Pădure
l'i n’.r’o deci-is a ^pirste 

ruluj Industriei o 'serie derîn 
trepr nderi iidusîb iile de | 
Stat vor fuzicna începând cu 
data de 1 Decembrie 1948.

Prnlie întieptiadciili pre
văzute în deciziune figurea 
ză și urinele siderurgice ,.O 
țelul Roșu”, care vorjfuzi na 
cu întreprinderile industriale 
de Stat ,,Anghel Teodores 
ru" din Fiiine'tii de Pădure

- noua întreprindere pur - | 
tând numele de ,.Gț Iul Ro

SCÂNTEIA,

să fie o sarcină de bază a tu- 
tuior sindi a e or ca o condiție a 
însăți existenței unui adevărat s.xrrt 
de masse, 1

Dar urnla'.era lla'ea se mai mani
festă si în altă direcție, și anume 
în ceea ce prive te a ragerea f mei
lor spre exercițiile fizi.e. La Cu
gir cu ocazia cro;“_u'ui „,Să î tâm- 
pinăm ziua de 7 Noembrie”, din 327. 
concurenți 44 au fo l f mei, dar h 
Hunedoara n’a parii i; at nici o femee

In fine, o ată scade, e coastă 
In credința greșită a unora, că lip- 
sa de niiteria'e spor ive ar cons i- 
tui o piedică de neînlălurat îi calea 
nraclicăiii di'eri clor snor t ri. O.i, 
sunt nenumă a e căzu i când cu 
mijloace mat ria e foarte reduse, dar 
cu multă b’inăvo n'ă. au avut loc 
remite compe iții s- or ive — curri 
au fost C.U.T., triatfonul popular, 
crossul ,.Să întâmpinăm ziua de 7. 
Noembrie”. etc.

Scăderile exl ten e pe cât de ur
gent se cer a u licli da e atât de 
ușor sunt exp'icabi e. E|e se da'o-, 
resc nive u li poli ic scizut-al cor- 
du ăloiior organizaților spor i\e »,i

Muncitorii agdcnli dea Fermi de Stat 
din „Aurel V aicu1’ se pregătesc 

pentru sezonul de iarnă
______(Urmare din pag. I-a)___

Se'ecțicnarea semințelor 
pentru semănătur 1 ; ,de pri- 
m.iv.iră trebue să stea ca 
sarcii.a principală ît fața fer 
melor de Stat. z\ici selerțio 
narea și păstrarea semințe
lor se face cu multă at nți-. 
Sămânța de ar i este pusă 
în d ferite cutii, fc-r tă de în 
glieț, umezeală, sau alte 
pr.mejdii. )

Se cultivă zarzavaturi în 
seră și iarna

O altă preocupare a sala 
riaților dela fermă este pu 
nerea în funcție și îng ij rea 
serei. Cu ajutorul s.rei. con 
stru.te pe o lmgime de 25 
m., având căldură condiț o 
nată, s’a reușit ca in d e- 
zent, să se produc i 1 -gume

| diferite ca, ro ii, salată: 
ardei, ș. a. Tot cu ajutorul

șu’’ cu sediul în comuna ți
țeiul Roșu jud. Sevei in.

POSTA REDACȚIEI
Tov. I. BRANEA. Petroșeni — 

Corespondența pri i. d întrecerile din 
tre sectoarele m.rei Petrila o pu
blicăm în numărul de fa,ă. Ea nu 
conține însă ccea.e ne-a- fi inte-t 
resal și ceeace de fapt in.e-esează și) 
pe minerii ceiorialte sec oare cu 
rare cei din sectorul III se af'.ă | 
în întrecere. Anume, lipsește des- 
criererea felului în care m n -râ scctJ 
III și-au organizat mii b ne munca; 
si transporu.ie de 1 mn p n ru a- 
marc și cum s’a p îlut f ce mobi
lizarea în a se prelua lu.nl după 
fiecare schimb. ț

al sportivilor. Unii din ei te r®»’ 
zuma doar la ci i.iai rezuftatelotf 
sportive, rămânând la un o izont îrw 
gust de vederi, nevrând să Iuțea 
leagă necesitatea unei noi afilu-t 
dini în spoit și practic, rea izarea <L

In acej fel uneo 1 se lasă influ
ențați de diverse cu enle care ni» 
au nimic comun cu sportul mun
citoresc, îndepăr‘ându-se dela linia 
justă '.ta a.a d- PM R. Cad ele sr or-» 
tive nu se vor ridica lisă fără a 
temeiniă p-egătire teorepcă, făr< 
un nive! po ilic_ideo|ogic if icat, car® 
să Ie permită o justă o len are, carfl 
să-i păzească de a deveni niște prac
ticieni vu'gari.

Ședințele educa!i\e cu sizortîvii, 
munca de ridi a e (xditică a con- 
ducătoii'or spor.u ui, trebue c rej 
luate și ținute cu mai mul ă regu
laritate, cu o frecvență mai mare.

E o cond ț e a propășirii s; or
tului în județul nostru, e o con
diție a promovării ( unui adevărat 
s-port popu ar de ma.se, E deci r> 
sarcină 1 luiuroi sindica e'or dia 
județ de a desvo ta metodele do 
muncă până acum pentru a duce 
sportul pe adevăra ul lui făgaș.

serei se face procurarea se 
mii ițelor de soi bun. Gră
dinarul Lne Vas le, un om 
pr.cepul in grădinărit, a fă
cui și face d.ferite expericn 
țe, pentru a da fermei’ setnin 
țe cât mai bune, de calitate 
superioară.

La ferma de Stat din Au
rel V]a‘cu. se vor cu’.tiva p» 
\ iilor plante medicnil», tere 
nul f i,id situat speci.ic pen 
tru aceste cu tari.

«
Anul acesta ferma a culti

vai o mare cant ta.e de câ
nepă. O parte din recoltă a 
fost prelucrată și întrebiun 
țață pentru confecționarea 
sac lor rectul însă, dato iță 

d 1 >ă’ii îa min> a "O‘ d ce» 
r.i cât și a muncitorilor de 
aici, a fost lăsata fără nici 
un căpatîiu. Ace=te metode 
de muncă, dăunătoaie bunu
lui mers al fermei trebuiesc 
imediat înlăturate: Organiza 
ț a de Partid din corn 'Aurel 
Vlaicu trebuie să ducă o in
tensă acțiune de lămurire în 
rârdur le salar ați or agricoli 
del 1 acest sector de mum ă 
trebue să îndru.neze tot tim 
pul grupul s.ndical de pe 
lângă fermă.

Gh. Țigau

Acesta e necesar <fe știut pentrtf 
a fi fo o i e me 01 e e mine i]or sect. 
III și de min.ni din ale sectoare.

Așlep.ăm să ne scrii în aceas.ă di
recție. J

Citiți

în fiecare zi
„Zori Noi”

tjmp.il
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Chestiunea „Comitetului Interimar*’ în discuția | 
Comitetului Politic al Adunârii Generale ONU.

„Ccmihtul Interimar a fost instituit cu 
scopul de a submina aplicarea 
principiului pe care se bazează 

activitatea Consiliu ui de Securitate*'

ZIARIII. „TRUD“ DESPRE

MARELE PLAN STALINIST
pentru transformarea naturii

a spus delegatul polonez Lange
PARIS, 18, (Rador). — Comitetul 

Politic al Adună, ii Generale a l.i- 
ceput Miercuri 17 Noeinbr.e să e- 
xamineze chestiunea dacă așa nu
mitul corni.ei interimar care fusese 
tnsll.uit pentru un a.i la aes.unea 
de anul trecut a Adunai ii Generale 
va continua să fuuct.oneze.

Conform pa.ui.oi i.iit.aton.or. 
din depa. tanicn.ul de Stat ameittanr 
— Conn.e.ui interimar u.ma să t ..- 
locuiască Gunoi iul de Secu. 1 taie care 
•e conduce după principiul unania 
milătii intre marile pu.eri; ia mod 
greșit acest comitet interimar fuse
se numit „un organ auxiliar" ai A- 
dunăiii Generam

in rea.lta.e — majoritatea ang o< 
ameiicana violând in mod gro^o an 
Charta Națiuni.or Uni.e l-a Inves
tit cu pu.c. 1 loarle extinse asț.el 
că acest coini.ct interimar a avut 
posibluta.ea să exam neze toate a- 
ce.e p.ou.eme care — contorul Char. 
tei Națium.or Uni.e — l.i.rau î.l 
competenta Consi.lu.ui de Securi
tate si să le rezolve nu pe bază 
pnnclpiuml unanimității ci ce oaza 
votului inaioil.ătn.

Delegația Uniunii Sovietice spiU 
jinllă de delegații.e tarilor de de^ 
mocratit popu.ară a demonstrat im 
sesiunea de auul trecut că insti
tuirea unui organism care să con
cureze Consi.iul de Securi la e era 
destinată sa submineze coabora.ca 
inlernatlona.ă si ca coiespuudea s.o- 
purilor ace.ora care sunt Interesat? 
să subordoneze organe.e O. N. U, 
„dicta.clor" Siaielor Unite.

Pe baza acestor considerente —» 
Uniunea Sovietică, Uciaina. Bielo
ruși a. Po.onia. Cehos.ovacia și Iu
goslavia au refuzat să par.ijpe ța 
adm a ea conutețu.ui inxri.r.ar.

Comite.ul interimar r.dică ches
tiunea dacă 1 se va pie.ungi e- 
xislența ți este foar.e caracleris-i 
tic că in ace.aș timp cere și ex
tinderea pu.eriior sa.e. Com.telul In
terimar insistă în mod special să 
i se încredințeze sarcina de a ela
bora proecte de rezoiutie asup.a 
chestiunilor înscr.se în ordir.ea de zî 
a Adunării Genera.» t

Sensul acestei propuneri este 1 m- 
pede dacă ne amintim că Uniunea 
Sovieli.ă și țari e noui.or dcmocra.ii 
nu participă .a ședințe e Corni.e.ului 
Interimar. Cei care au inșii.uit a- 
cest organism nelega , 
cum ca toa.e
care sunt îndepini.e de 
Adunării Genera.e să fie rea izate 
în lipsa reprezentanți or Uniunii So
vietice și ai țăii or noui or demo
crații; Urai mut, tot ceeace va mai 
rămâne Adunăr.i Gene.ale de făcut 
va fi să pună pe etea pe proec.ele 
pregăti.e de corni.etul
Astfel, cei ca e au foct răspunză o i 
de instruirea comi.etatâ i.itcii.nar 
doresc să ia acum nu numai 'ocui 
Consi.iului de Securitate ci și per 
cel al Adună.ii G.nerale. “

La ședința C mi e u ui Politia 
special deia 17 Noembrie — dele
gatul Iranuiui a prezen at raportul1 
asupra lucrărilor corni e:u ui in e i- 
mar și a arătat că membrii a.es ui 
comitet recomandă în uiail.n1 atu 
că existența con.i e u ni să f e p e- 
lungită; torn, 1 rămâne ca Adunarea 
Generală să hotărască pentru câ,? 
timp.

Tonul difeiLețor discursuri ros-'

tite de delegații maiodtății ang'o- 
ainericane a fost dat de delegatuV 
Slalelor Uni c Du Ies care a spri
jinit rapor ul corni etului ințer4 
ruar și a încercat pr.n toate inij- 

jut.l.iiv cxsicnța ne-LoacCie t.ă-1 
Mga.ă.

Delegatul 
surijnil ce

Slalețur Unite a fost 
reprezen a Iții Marii 

Britanii, Boliviei Belgiei, Greciei, 
Eouado.uui, Sla u ui Panama și Re
publicii San Dominico.

Delegații și-au exprimat to uși a- 
uuinite indoie.i in ce priveș.e jus
tificarea prelungirii existenței aces
tui „corni el inierimai".

Delegatul polonez Lange a făcut 
critica ac.ivilății comiiețu ui inteii- 
inar observând că ins i.uirea aces- 
lui corni el esie in coatiadlcție cil 
Cliarta Națiunilor Uni.e si că ea a 
fo.»l dic.a.ă de scopu.i pontice foartd 
cla e. Corni.e u. interimar a fost ins- 
tilult cu scopul de a subm na a-, 
p.'icarea pilncipiuui pe care se ba-» 
zează acthiaaa Consiliu.ui de Se
curitate.

Delegatul polonez a sul liniat căi 
principa.u! scop politic urmărit de 
iniț.a.o.ii a es.ui corni et inteiimai* 
a fost inși ui ea unui organism cârd 
să subsliiue Consi.iul de Securitate1.

M<>SC()VA 19 Rad£»r). 
Intrun articol înti,u]ai 1 la 
util stahnist pentru transfor 
marea naturii” Jarul Trud 
scrie printre altele:

Marele plan stalinist rxn 
tn> transformare 1 natur i sta 
bdit prin liotărirei Consi 
liujiii Miniștr lor URSS și 
Comitetului ( « ntralal 1 ar idu 
lui Comunist bolșeu din 
URSS, pul l.cata la 24 Of 
tombrie prevede aplicarea 
pe o scară vasta a unui nu
măr de măsuri agronomice 
el iborate m special de proe 
m nenții agronomi ruși Do- 
cusrev, Rost cev și wiliams. 
S’au început lucrări de pro 
porț i Iară precedent. Inti’un 
timp extrem de scurt, în 15 
ani, opt cordoane m tri de ț a.

dur, pe )tr » pro’.»- ț a jiu
pillor s<' \ 01 ’u li. d |> 0

' a r» - id 11.; o 
bl;:.-

U runj'

lungime d , j/ < 0 km. -■ al. .U11..U -» w piuUî 0
CiteiM 1 ordo 111 de v<r 1 • iii! .1 . ’ <k

d*flț i se vor ii tind - p sut j 1 . I 1 i u
<1< k lometri d,-alui gol 111 1.1)1 . ;lo. > rr- 1 1 ’ r
gei, Uralului Jfoit lini ■ . mâ'itur le cii-țin de SGm

|)<hietulu <1 Nord l-.le'vn - ai d,.- ». »i . < aîv <t>r
opri vânturile i 1 le di 1 : ud !i -lip •t Li
Est, < are dăunează,ri-<.< 1 elor de -. "■ ■ - UvA: : îul»
și vor îmbini it.iți in leul cotul,1 e;, J - hU J ulm
acesta < ond țide ntmo f ri.e dur lor d »i l b
dai regiunea Vulg, 1 Cauca p’-iita p îd or t .; t f. • Iho
zul de Nord și zona central;» /ilr p (1 ui-: 1
Ele vor duce la crc.terca u L'iiie iioo.ooo hectare
mezel.1 p.imâiituh»! ;.i la 1 L11 a-«-menca P ogr ” ■ -»
micșorarea efectului dauna, 
tor al eroziunii pământului.

Cu alte cuvinte, pământiu 
tiu va ma suferi ,tect-l d ; 
struct.v al apei și v-ntarLor

Mecanizarea lucrărilor agrico'e în Umurea 
Sivietică a întrecut cu mult țările capitaliste

ar putea fi r.-a'i?a' in 
o țară qap'ia’is ă, i*»!-- 
ne, i<- pr<>pri- tatea p ■. ■ 
ra asupra miiln.K e?or 
du.; e și uudt- ; Hr> 
vernului nu « d. ____
de tileres* i in..;-.i < oi’ 
l.ire. ci de int. r -,eli- d ja’ 
ale claselor j-xploatato

1 -

I' eiv 
uL.
<■ ■

VU

t- dvterm mată

u mă.esc a-
lu.ră.ie im-or.ante

o. gaae-a

interimar..

I

MOSCOVA, 18 (Rador 
Staț'umle de mașini și trac 
toare au jucat im mare rol 
in refacerea rap dă a agricul

Partidul Comunist Eng'ez 
protestează împotrivă execuțiilor 

de democrafi spanioli
LONpRA, 19 (Rador). 

Partidul Comunist Engl.iz a 
uublicat o dec'aratie în care 
protestează cu hotărîre împo 
triva execuțiilor neîncetate 
de d^mocrați spân oii.și < ere 
tuturor progresiștilor din 
Marea Br tanie să proteste 
ze împotriva teroarei din 
Spania.

Declarația sub’iniază că în 
decurs de o săptămână tri 
bunalele lui Franco au con 
damnat la moarte zeci de 
patrioți și cere poporului eu 
glez să lupte pentru a sal» a 
viața acestora. In încheei’e 
declarata cere ruperea tutu 
ror relați.lor diplomatice, e-

conomice și financiare din
tre Marea Br.tanie și Spania 
lui Franco.

LONDRA, 19 (Radork— 
Asociația foștilor combatanți 
din brigada internaționala 
d'n Spania a dat publicită
ții un comunicat în care 
înf erează ,,Argumentele ie 
zuite” folosite de Be - 
vin pentru a justifica refu - 
zul său de a nterveni penfru 
salvarea v eț i democraților 
spavfoli. Bevin declarase că 
atitudinea Foreing Ot ic e- 
ste de a se mărg ni la ,.o 
condamnare” tacită a crime
lor lui Franco”.

turii sovietice ele deservind 
90 la sulă, din câmpurile co’ 
horn cilor.

Iu ceeace prveșts me.cani 
zarea lucrărilor agrico’e 
Uniunea Sovietică a întne 
cut cu mult toate țările ca
pitaliste. Iu Uniunea Sovie
tica sunt peste șapte mii oe 
stațiuni de mașini ;i trac
toare care dspm de sute de 
mii de tractoare și a’te ma 
șini agricole. In acest an a 
gricultura a căpătat de trei I 
ori mai multe tractoare și de | 
patru ori mai multe combai | 
ne decât in anul trecut. |

PARIS, 19 (Rador). ’o 
stul de radio Madrid a a»mnp» 
că Statei.- Uniți intenționea 
ză să trimită ivi curând un 
ambasador în Spania

Ziarul Wnrw .rt< oub >ca o 
știre cu prb ire ia activita
tea de sp’onaj a a-a ^înn t>! 
,,asociații anti-eot; r » 
tineretului din Berlin

Ziarul Worvarte declarS 
că această organizație con 
stitue un centru al J
lor de spouai ale pute.iL»r 
occidentale.

Dece nu se aplică principiul 
reciprocității în relațiile 

angîo—americane ?
LONDRA, 19 (Ritdoiâ.— 

Deputatul corrr. n:st Pira.tia 
a făcut in Camera Com iue- 
lor o nterp l re cerând 
verni'.l.ii p.eci ăii asupra ho 
tărîrii de a se suprimai forma 
1 tatea vizelor pen.rti cetate 
nii americani care vin ia An. 
glia. El a cerut să i se lă 
murească dgoe im se aplică 
i^raîiicipiul reciproc tații.

■ •

Răspunzând li ir.t rpe’are, 
ministrul adjunct al Afatcri 
lor Stră'ne Mathew, a de
clarat că această dec:zie ...o 
respunde politi. ei pe care 
Bev.n a aparat o în mod e- 
itergic de nenumărate oii’. 
Mathew a adăugat că api- 
carea pr'ncipiuhii reciproci 
tații ar fi îngreunată de pro
blemele specifi e ale imigra 
ției Î11 Statele Unite.

Tip. „Progresul" — Deva

Pozi(ia noului guvern monarho 
fascist grec este mai șubredă 

decât a celui precedent
ATENA, 19 /Rador). — 

După șase ZD de frămân
tări pol tice jn urma d >mi 
sici guvernului Sofu’i» a 1'0 t 
format Jo^ la Atena un nou 
guvern 1 beralo populist tot 
sub conducerea Iu- Sofu’.is. 
Noul guvern Soful s cupiin 
de 16 mini.tri pOpu’.i,ti,și 12 
liberali.

Deși guvernul a fost for 
mat pe aceiași bază ca cel

vechi, poziția sa <1 paria 
ment acum est • și mai șub 
redă, deoarece part dul țibe 
ral s'a scudul și guvernul 
perde astfel 38 voturi din 
majoritatea sa din cameră. 
Acest lapt se dator«..ș»t: re
fuzului fruntașul i livrai Ve 
n .elos și altor -7 d. p :t ți, 
de a spr jini actuala coali
ție guvernamentală.

Dezacordurile d nt e angio-americam și francezi 
cu privi e la ocupaț'a Germaniei

nea așa numitului statut de 
ocupație .pentru .Getțnanla 
Occ dentală.

Ccrcur 1? în legături cu 
dep.iriamcnt.il d* co itroi bi 
zonal arat» că deza ord-rle 
iulie punctul de vedere an- 
glo americ; n p ; d ? o parte 
și cel lr n ez pe de alt 1 pat 
te ,.tulbură” convorbiri’.» 
guvernator lor militari.

BERLIN, 18 (Rador). — 
Agenț’a AdN anunță că li 
16 Noembrie a avut lo la 
Fn.nkfui t pe Ma n confeS;-. 
ță guvernator lor 
ai zonelor 
German ei. 
r nță s au 
cari pentru 
unitate de

la 
■'ii 

militari 
occidentale ale 
La acea ti < o ,f 3 
făcut noui î 1 er- 
a se ajung' la o 
vederi în chcs.ia

%25c3%25aenscr.se
dep.iriamcnt.il

