
lecknvce
••• •pr^pn prețios m pre^u tarea 
cadrelor profesionale

PrthUri din loaiitarils uniH-vsl

iforma învățământului a 
drfchi® ’>^ri gerspretive ( 
școlilor tehnice medii, de
stinate să prt^găVeatsca șt 
sa dea economiei noastre cât 
mat multe și mai bune ca
dre tr-hnice. Veastă ra 
mură a învătământuUL care 
sub regimurile trecute fusese 
intenționat neglijată și des 
cziriSnCratâ, ab«a astăzi 'a 

o, iiiieiaia ș,
cata. creindu-se astlel un e- 
chilibru sai tos in cadrul 
in’ u.j înmiiți nostru de 
Stm. T ; idința creiată și în 
rrfp nută de u emalL.uea bur 
ghezr despre practic, Î11 r 
■ « ti i tul sipre șco i'e
teoriile < induse în oate 
domenitL im go'; imens de 
e-m;re t t.nice si științifice.

>'<• linia noui'or perspecti 
v«- er*>ial. de Reforma țn- 
vâAmârjiilui si n -cesi'ă’ i;or 
imnusc d.- oltarca eco- 
nomt^Â noastre, in jucle’’.il n° 
*tru au lost înființa e o s. ritț 
de scoli tnlipr o medii dcs'i 
nate a preg’ât cadre tehni 
ce ridicate \gate de ire 

poror'ițui muncitor 
to :e fnirnirile 
ca. sider'Ucie 
riu;-i»’/ii. ctc.

resfir-
ix nt, u 
strjale, 
lurnie,

Marea rentă < ire 
manifestat Ine ■-><

ind î 
meta

s’a 
s>e școli, 

se datore'.ti Ur- io/ no ibi 
lititi ce ■ :,r- 'h-.,-orma Invă 
ui,, id». . i a rr-i.-'t—ele- ■ 
meniului popular, care sub 
reffimuriU c, exp'o. t.ae ca- 
puahstă nu a avut ;><,sibi]t- 
tatea dc pătrunde m Ji.

Conți.iiit il c- a i , de s ric. 
tă utilitate a mva. ..o t tliti 
tehnic n>; diu, coi .p.l ;■ cu 
învățământul 5v.perc>r, uni - 
verșităti 1 ... va
contribui la ri Ț arca (t pre

i

Fo'osind sch mbul de experiență cu muncito'ii intrep nj&ru 
„independența" Sbu șt aplicând noui metod» în munjâ 

Muncitorii și tehnicienii dela I. S. S 
Hunedoara au reușit să obțnă:

Creșterea producției și
productivității

reducerea prețului de 
cost 

îmbunătățirea calității 
produselor

Inlre eri e socia isie desfășura e 1n cadrul I.S.S.-Hunedoara, până 
la 7 Noembrie, s’au soldat 
muncă. întrecerile pe echipe 
p .rtante depășiri de 
avut drept rezultat 
producției.

Producția și
taiea « uncii ;

cu
și 

no me, iar i 
imbanățătirea

• - V'

product’vi 
a cri scut

îndin cc

Muncitorii și tehnicienii de!a sec
țiile de turnă.orie, luzrând cu ma 
multă grijă și a.e::t e în cad ui în
trecerilor interne, au reușit să de 
pășească simțitor pro iu. ța., să mă
rească productivita ea munc i și 
obțină piese de caliia.e 

ce tnai bune.
Astfel, p.oductia la 

tontă a fost dep. i.â cu 
la iabricarea tuburilor 
sulă, iar la ple>ee de 
la sulă iată de luna Sep.ernbrii* 1 * *

8,-0 kg./o.ă și om.

ăch n bol oe (Xicriemă 
1» sp tjinui în b una lățiri i
muncii

îmbuna1 t >ea .aia ivă a rreduse- 
lor. consli.uia pen ru munc.lo ii și 
lehniricini de a turnă o,ie o pro
blemă de rr.a e

Pentru a se 
pjzitiie. ue a t 
o <omi.-iune de 
di'4>.a.-al Ia Sib u, la in reprinderc* 
„Inuencndenta”. Aro.o au fost u - 
m;i ite cu mu'tă a e.iție m toci- e 
de num ă ae munci ori or si tehni
cieni.or de.a „Independența’’,

Nu de mult, prin,Hun decret a) 
Prezidiumu.ui So.ietuui Su ,em al 
URS.S., 359 dc co.hoz. ici eres-, 
căloi i de v i.e din Repub.ica So- 
vieli ă Kazahs au, au fost d.stin I 
cu li.Iul o.io. if c de E.oi ai Mu.nil 
Socia iste. Ac.asiă îna ă distincție 
este o măr.urie g 1 oare a stră u- 
citetor suc.e e pe ca e co lioz..icii> 
crescătoii de \i.e le-au ojt nut î.i 
mun.a lor zi.nică.

Până la Kezo’utia din Octom
brie. ireș erca \ieor în Kazahslan 
era cât se Doa.e de înaDo.atâ. S-le 
de mii de ca,te e de vi.e piereau a- 
nua! din cauza di erlleor boit cri- 
denuce. C.a mai ma.e nenorocire 
centru vie eia noic-lu. depe pișuni, 
cănci din cauza lipsei de h ană. pie
reau uneori mi ioane de v te.

Regimul so.ie ic si o â dui ea co'.- 
hozni.ă au creat zoo elin.a sucialisă 
in repub i ă și au asigu al toate con
dițiile peniru desvolia.e a e . In 
serviciul zootehn ei so ia iste se a- 
ftă a ura cuce.irie științei agricole 
sovietice înania.e. In ora.e și
sate există sule de institute de 
cercetări ș iintifice ti zoo-ve.eriîare, 
Insti utii e ș o a e superioare pregă
tesc anual specia iști de înaTă câ
ini.are. care aiu ă cohozuiile li 
creșterea vi'e’or. In ce e mal înde
părtate sectoaic de creștere a vi-

Bacău Tineretul din aceste 
organizații 
hotărire și 
muncitorii 
conducerea
Partid La întrecerile socia 1- 
ste. contribuind as.11 la mă 
r.rca producției.Producții i a ea muncii, la piesei» 

de fontă, a crescut de a .13.2 .a 17 

dapiesele
8 7 a ută. 
cu 58 la 
otel u 9

gătirca temeinică a cadrelor! 
tehnice, c,...- este trnlpusăi de 
trecerea ecut o nici noastre 
spre o economie planifi ată.

Unele școli t -hni e din ju 
dețul nostru, întâmpină dife 
rite greutăți isvorâ.e din L 
l;su. Ic. ;;-.cmentane de mate
riale, mașini siu unc.ie ca
re limitează posibi]itațik?'de 
însușite ale elevilor Piitf re- 
s>prt;-Ț-,rea cât radn- di a ~t 
vilor ]a mașini e respective, 
deșt nate practicei și eco o 
misirea materi ilelor, luptâ 1- 
<lu-sc pentru asigurarea tuf-t 
ror io dițiilor necesare bu
nului mers al școlilor și g- 
ducației elevi or, aceste nea 
junsuri vor putea fi însă re 
mediate.

Desvoltarea spiritului cri 
tic și autocri ic, va co tribui 
la întar rea colaborări reci 
proce dintre elevi și p o e- 
sori și la remedierea lipsur 
lor ce se manifestă î 1 multe 
școli tehnice-

Școlile tehnice medii, stră 
duinduse să pună accentul 
>pe unir^ practicei cu teoria, 
folosmd experiența tehni - 
cienilor și ingineri.or bine 
pregătiți, vor reu.i să orere 
elevilor o pregătire cu ade 
vârât temeinică și speciali 
tată peniru diferite ramuri

I ■ ' ; n ,ustre.
I

an pagina 4^c
- Lucrări ? ONU

rezuita.e din cele mui bune In1 
•cele individuae, au dus la m- 

noi’e m.tode ap i a e în m îr.că au 
canli.a.ivă și mai a.es caiiai.ă a

kg /oră și om. și la tuburi dela 5.45 
la

i
i

I

I

de a turnă o,ie 
impo lan ă. 
ajunge la .rezulta a 
r ă o ie s’a lo.nui 
lehn'cieni. ea e s’a
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Comitetul Central a! Uniunii 5indicatelor Miniere 
din R.P.R. cheamă întreaga muncitorime minieră 
să dea ojutor material bravilor minieri francezi, 
care înfruntă cu hotorîre 
deslânțuită de reacțiunea

imperialismului
Uniunea Sinii raltiir Miniere a adresat 

pentru sprl
g rvi Ai din F.anți:

pânilor ]or beneficii uriașei 
în timp ce, marea massă a ( 
lor ce rniiticesc,e-t arunca a 
în ghiarele șomajului, inila- 
țici, mLei iei cele mai negre.

(Continua,* ta pag. U-a)

din R P R 
urtrăicrui apei că’re i inerll din întreagi țvă, 
jinirea ma e iaiă a minerilor

De opt săptămâni, mun
citorimea mi ieră din Franța 
se găsește în grevă.

350.000 munc toii s’au ri
dicat și luptă cu‘ ho.ărire în 
po'riva exp'o itârii pemițoa 
se. ncootriva regimului de 
mizerie ...i înfometare la ca
re sunt supuș ele capitali ki> 
liiâpu’rcți* > *

La lupta |or dreaptă, pen 
tru pâine, pentru o.ciață mai 
bună pentru ei și farnili le 
lor. guvernul francez le răs
punde cu gloanțe, cu scliin 
giuiti. cu temnițe, Slug lc ca 
(pitalismujui liancez și 
perial știb >r. america ,i. 
se dau îi,) ituri dela ni
crimă pentru a asigura sta-

îm-
nu 

i o

j

S’a construit apoi un cup or spe
cial. alimen at cu mo orii.ă, care a 
iută la încă.zi ea tubului delect ii 
care sudat spec.al poa.e fi folosit 

C. r< t nene CJresp.

(Coalinua« >■ pag. 111-a)

Organizații.e U. T. M.-Hunedoara 
Deva și Volea-JiJui 

evidențiate în perioada 23 Aug—7 Nov,
(ti cadr 1 campaniei pen 

tru îndepl nirea planului da 
muncă al U. T. M. pentru 
uer.oada 23 August — 1 De 
cembrie, sau evidențiit in 
deosebi organizațiile Deva- 
Hunedoara, Valea Jiului și

și curcj 
franceză, 

american

I

teroarea 
sluga a

“’uccesele în muncă ale cresca- 
■orilor de vite din Kazohstanu! 

vietic

i

a participat ,u 
avânt, ală.uri de 
v'rstm i si sub 
orga i' ți’or de

Un nou lot de prizo
nieri din U. R. S. S. 
s'a înapoiat în țara

i

I

I

, OU-
II
o i ti

■4 2 -»O]-
' O-

BUCUREȘTI, 24 
in cursul zilei di;

sos; t in țară prin 
dc frr,,,reră ( lt 
c-s.do3ne de o t m 
români în Uniunea 
că. In total au so i 
dați, 23 subofițeri 
fileri.

Duțpă îndepl nirja fo-.n,. 
lor necesare, f<, tii 
nteri au fost iiiLirepta.
L ocȘan , dc und'? s \o. în
toarce la cămlneIe lor.

— s’au
■ m pen
•".aza a- 
se -_ons. 

r^niru vi-

telor — îu munți i j ■ 
coiisLui: acum nfii dt 
iru adina.eu ' j c u;. 
nual ru^ervi de L de, 
Irucsc yiajdt
tv e ine.e. l «:i ru - - . . urca stiin-
țilică a ere; c îl i or, ['< pașu»
111 e 1 de a a ’a a .1 lt cor turlie
roni’’. eaie au ib ■ a e de
raau-.ecLT,ie. . tx CBiC.
S’au creat . • 1-iil • : 1 pvneto
sanitare.

c joia zi n 4 ra h<r.
vi< a gu\ei U UI fa t► pCtltfO
zootehnia to. :a -r lâ - w > 4 :»
nni su .^e ' i iar ți Io | a rul M».
relui Răzbc 1 | 1. rit Xd » a a Pa
Inel îniec.ri.a ou . 1 <ir fiscUl
când £10. |-i 1 e k 0 u ui (ov.ctIC C
raa înd e.-. a e .. e • * u ut» 1 Iroo
tutui, zoo.ehnia --ujia iâiă a re ublf-
cu te des- 0 la nu o.

In primii doi pni ai cincinalei 
sta ini.-.e <?e du. â r -b-nu. numărul 
■ lelor Kazahs anu ui a crescut cu 
peste trei mi ioane i\"e e. O ere», 
lere deosebii de mare a fost obți
nută anul trecut.

Unii crescă ori de vite., care a- 
cum sunt Eroi ai Muncii Soda iste, 
au olț n. in.r’adevăr rezultate sțiă, 
lucite. Astfel de exemplu, 
Adâlbekov, șeful hergheliei 
zului „Kainai” din Sj/ansk 
nea Kazahslanului de Sidi, 
nul dea 11) iepe 119 mâ.jL Cio- 
bănită Babalexa dea sochozul Tu- 
ghensk. a oLținul de a o tu mă do 
547 oi, câte 5,59 kiog.ame lână 
deta fieca.e oaie 
de.a ficcaie sulă

In scrisoarea 
Slalin. crescă.o i 
zahslan și-au iu.ț ob igația să L'- 
dep incaș.a în patru ani panul cin
cinal peni u de xola.ea zoo’.ehn’ei. 
so ia 1 le Aceas.ă oblig iti 1 ii o îr. 
deplinesc cu succe-. Numai în ai ui 
curent, număiul oi or trebuie si 
crească cu .5 ’a sulă în c mparațte 
cu anul trecui. La 1 Iu.ie colhozu
rile repubii.ii au obținui o creșteri

(Con.inua.e in pag. 111-a)

Jotabai 
colii a. 

( L’giu- 
a obli-

127 miciși ca e 
de oi. 
adresată 

de vi,e
Marelui, 
di.) Ka-



z ZORI MOI

Să organizăm mai temeinic
activitatea ansamblelor artistice

în artă, și caie

început s’a ajuns 
su e

orașe
(ftches

de
SI S-ltV.
re
i i e ec

și 11 lOdte

care do-

ansa m- 
ă 

formate 
ua i.

Odată cu mărie cuceriri câțtigatu 
de clasa munciloaie condu ă de a- 
vantgarda să. oameni or muncit d n 
țara noastră li s’a des his — lumi
nos — drumul spre artă și cullu a 

ka imepul timid, iuda ă după 2J 
August, In ora.e'.e și -a ele noas
tre au început să ia ființă echipe 
artistice prin care elementul popic 
Iar era promovat
«e făceau exponen e e artei noi

Dar dela acel 
ca azi să avem 
bluri artistice la 
avem coruri și
din munci o i, ț răni și 
Aproape In fie.are șal 
orașele din jrdeț, fun ționcază ase. 
Imenea formații ail.s.ice 
vcdesc d.agoslea ce or ce in.ir.cesc 
față de frumos, capa.i aica artis
tică a •lemen e or popu a e și dupif 
succesele obț.nute, dovedesc viei in
teres ce l-au stârnit în masse.

Toate aces.e rea iză i nu cons.ițue 
încă decât un început. și nu sunt 
pozitive decât sub acest raport.

Munca echipe,or artis.ice, a o- 
chest.e or, a 10 u ior etc., pâ. ă a- 
cum s’a dus p ea puțin o.ganizab 
Aceste echipe ai luat naș ere d'-țer-r 
minate de ma i e cucer ri, s’au în- 
fințat ici și colo, iar ac i i alea au 
dus-o doar în mod sporadic.

Un începui de o giniza e a actR 
vilății lor s’a fă u. în mome tul cânri 
căminele cul.ura.e dda sate și tirașe

erau în proces de transformare, în 
sensul de a li așezate pe baze mal 
temeinice.

Dar di iar In afara cămine'or iu 
luat nas ere pu cinice Ijimațiuni ar- 
tls i e. a iă o. ac iv iate are dre-t 
caracteris.icÂ p. rmanen.ă. Ch ar și 
în afaia juJețj ui nost u s’a f icut 
cunoscută orchestra de ba’alaici a 
Sinii, tun.ționa i or Publ ci Deva, 
iar orclies ra I i.armonica a CS.J. 
I lunedoara-De. a 
semănătoare, a 
popu'ai ă.

Dar în a e'aș 
tisă.- de 80 de 
cior, șl orche .lra de ba a aici a Sind. 
I M S.-l lunedoa a au căzut înu’o corni 
piecla i.,activitate.

U11 caz țipi; e a e'a a! S ndicate- 
lor Telefoanelor și P.T.T. Deva, 
ca e după t.n promițător început au 
renunțai la oii ce activi.ate.

Organizarea mai tmicini i a a- 
ccslor anamb e se impune însă p in 
faptul că numai în acest fe! 
tea aduce o con i.buț e m i 
nată la dcsvol a ea ar ei și 
tului pen ru ară în rnijo ul 
lor mun.iloa.e. Numai câ d 
tatea Jor va lua un ca ac er PERMA
NENT SI ORGANIZAT e e iți vor 
putea atinge scopul lor real.

Din alt Dunct de vedere, se pund 
cu inși tentă prob cma uror spec
tacole cu un conținut mai bogat, 
a unor soeclacoie de un nivel mai 
înalt ca al celor de până acuuJ 
în ca e existau. desLirl de f ecve.it,

aibă o exis-

t m ? ansamb ul ar
pe so.me de a Criș-

vor pu- 
îiisem- 
a gus_ 
masse- 
activi-

Deschiderea unei noui serii a 
școalei de cadre medie de pe 
lângă Cons. Sindical Județean

tens.fice și să îmi Vnătățf.aș 
că munca de viitor contri
buind la ridicarea mvelului 
politic și idco.ogic al mas- 
selor populare.

Con
II u-

prilej tov. [jr.i 
într’o scurta c.: 
aratat, gr ja pe 
Muncitoresc Ro

In ziua de 23 ,Noembnc. 
a. c., la D,eva. în prezența 
tov. Drăguș I£rnest. din par 
tea C. G. M.. si a tov. F’orea 
Simion secretar adjunct ai 
Jludetenei P. M R.. a avut 
loc deschiderea unei 1.0 u se 
rii a școalei de cadre rnedi— 
sindicale, de pe lângă 
siliul Sindical Județean 
oedoara-Deva.

Cu acest 
guș Ernest. 
spunere, a 
re Partidul
mân o are față de promova 
rea cadrelor necesare ,pro 
ducției, pe care lâe .prep-ăi 
tește în difer?, e «scoli sin 
dicale și de Partid,.

A mai vorbit tov. Florea 
Sim’on arătând sarcina ca
re stă în fața Mevi’or de 
a-și însuși cât mai temeinic 
materialul predat 
i — și mergând în produc 
ție să-l aplice în practică.

Din partea elevilor a luat 
cuvântul tov.. Lăcătuș care 
in numele curiș dor și-a 
luat angajamentul de «a 
munci cu dârzenie pentru în 
sușjrea cunoșt ntelor p-.e ioa 
se car» vor fi, predate în cad 
rul acestei școli, cu ajuto - 
ml cărora vor putea să-și in- I

I

Revenire asupra unti critici
Răspuns la scrisoarea 

unui cititor
clevieii dea adevărata ară progre- 
siidă. Or., numai î.i cazul când ac
tivitatea ansamb c or a tistice se va 
caracteriza prin r’o mai .emeini a or- 
ganizaie și p.rmani-ntă, numai când 
ele vor în.ea să inai
lenta szroiadica, se ia pu ea face o 
vdu.alic din punct de v.-dere a fis
tic și ideologe, ari,ior amatori.

Șl arcada e o 4,0 ciț e prlmlpa.ă 
a unor s,,e a o e mai bune sub'- ra
portul caii.iții.

Aceasla va trebui deci să d vină 
o sa. ina p.incitai a conducă orilor, 
a.tiiiâț 1 lul-urae din j dejul nos
tru de a-i imprima un carac.er per
manent și organizat. T.adu and î.i 
viață aceasta 
vor întârzia 
î.i ju-.ieț va 
progies sub

sarcina, succese e r.u 
să apară, viața arLis.iiă 
in.egiăra un însemnat 
ha e aS|KC e,e.

11 N. DJREANU .

lntr’unul dm numerele tre 
cule al ziarului nostru, -,ub 
titlul ^C’onsțaiari crițice pe 
marginea spectacole o ']><>pu 
lar« etc.", a apărui un ,ir 
ticol prin (are se fa( pa a- 
naljza < ât<»rv;i sp <:ta<o - 
dati di- organizațiile d<- mas 
să în cadrul Saț lamânii Pi ie 
teniei So\ ic’o Komânc

Remarc md o oin-care u 
perficialitati- în p iitirpa i>ro 
blemei, un citi 01 ,■] z> irului 
nostru, to . F'. -Fun asin
clin Deva, ne spinnalea, a 
printr'o seri o re că având 
origine sup' ni ialitate-*-. cri 
1 ca lacttt.i orchestrci de ‘‘ala

Denuntând acordul 
cultural cu Franța

Poporul român s’a scuturat de 
lanțurile „culturii• • occidentale**

In lupta sa împotriva tutu
ror manevrelor im’peria'.iste 
oreutate iou;ra intereselor 
răr i noastre, poporul român 
a mai făcut ,un pas însem
nat denunțând 
tural înche’at 
ani cu 1- ranta..

Intocin.t de 
acționară a celor două tari, 
acordul a; Un y’o t/ud ca 
ractc-r antidemocratic, șt a- 
vea scopul, de a s.ăbii î.icre 

, deri-a poporului român 
• în propriile s ile forțe și ca 
pac tSți culturale’’.

Dar astăzi mai mult ca 
«ricân<lx conducătorii Fran

acordul < u] 
acum câțiva

d 
burghczia re

ței marslializate și au arătat 
jrlevăratn lor față”.,

Supusă 'mp-, ri.di.t lor am.. 
ri< am noliria ]ut Mo h s a 
dedat la pi mo .o față de 
,r K S. S. și fața de țarii- 
cu demo- rarie pop 1 ir 1 \’e
amintim felul în ( ar(- au f< st 
maltratați f^udenți români 
«lela 1 onUviay „aux Rot'i 
la fel ca ș- de sp ijinul <-or 
dial pe care toți fns î tii fu 
gid din tară l-au primi din 
uaite-a guvernul ri Lan e 
• n rare a .oi'S'ilui o 
să asm a ’ cui. ra'.î c
drep.l sco]> < o r ponegri 
rea R I-, r.

Acesta c fi-hi] in , ne gu 
verntil francez a îpte’es a a 
tnlic.e acordul i u'tural intre 
Franța și România.

Dttareea denunțarea ,ue 
smi acord a fost o acțiune 
hotarîtâ de el berare a popo 
irului român de sub

falsa cultură occidenta 
Lă supusă captatului mo, o 
polist americap.

h
t'

șt 
ui 
c '

Importarea urui mare stoc de 
streptomicina pentru tratamentul 

iuîbei-ciiSozieî
Pentru a micșora mo talpa 
tea ridicată pro- o a ă de tu 
berculoză. Ministerul Săiri 
tații a importat recent din 
străinătate un importanț 
stoc de stretp o nicină, care 
va fi distribuită prin M ni 
ster, de cătrc comisia Sp ■; 
cial institui.ă iu acest scop.

Jntrebumțarea strepțomici 
nei în cazurile grave, chiar 
dacă nu reușește o to ală 
vindecare — cum grerit se 
crede - - isbuteste ,să o- 
prească evoluția 1 o ii, ușu 
rând astfel aol carea traj-a - 
meritelor c]as ce.

Ministerul Sănătăți' a dat 
o decizie p-it care interzice 
medicilor particulari să pre 
scrie și să efectueze trai, a 
mente cu strepțom cină Co 
misia institui-ă d>‘ Mrirism 
ter este singurul organ cam 
(meserie și acordă strepio

micina pe baza hotărî riîor or 
ganelor tehnice de speriai- 
tate șj anume numail.bolnavi 
lor din sana o ii și spitale.

laici a Sindicatului 1- uncțto 
nar lor Publici nu este ji» 
stă. i

Intr’adevur anahzând re 
Ipc-rtoriul orchestrei, artico
lul i onstată ex stența ui«4 
bucăți muzicale a] țărei text, 
sub raportul caracterului pi» 
gres.-t il găsite riecorespun 
zător..

Dar a-a după cum pe 
drept arată scrisoarea, < ân 
tei ul cr.t.caț, nu cuprinde 
o iionizare in general a fe 
meii și ne face o dato ie 
de a rev,ni asupra acestui 
lucru — c , redă revo ta Unui 
ilacau silit să -e căsătoreai 
Ca cu o fată urâtă și rea, 
numai pentru că <J boga'a 
lmpotr va unei as in nea cA 
Sabji.i i a unei_a ernenea »• 
mei este îndrețpta a ironia, 
cântecului ciț-arinzând o i- 
dee. , (

Des gur, ne însușim - u 
convingere aceasta critică a 
cr ticei — ne i eferim la ce- 
cera-r cuprinde ea just 

dar iară a avea igiU-nția 
de a. polemi.-a ne ° menți
nem, in parte p^ cea făcu 
ta de no Din .cele patru 
strofe al- cântecului, t’oar 
d n prima re se — și destui 
de . vag — < ara t rul subli 
niat dc iov. Fărca-, u, rcStul 
pretându se 11 ceR mai d» 
v ers ■ inteiTifetan

Ori una din condițiile pr n 
i pal ■ ale une* creații arti 
st ce este ce?a dd a exprim* 
cât mai clar ideea centrală, 
f -ra ca din cauza formei i-a 
să i c c, lipsatâ sau netlaiă 
Ea trebue s.l fie sesizată fă 
ră ):rca mare gr utate chix 
s de cei i-.K'omp l -nți — da 
că put a vorb de ii corn pe 
t-nț — - hiar și de acei ca 
re n’au o prea mare patere 
de pătrundere-

Colandor muncitoresc
VINERI

Concurs de tenis de masă
■ în Volea-Jiului

rut” cu urmăloare'e rezuga-e: „Vii- 
toruj” A. a câș.igat cu s orul d# 
5—3 contra echipei „Mne.u” A. 
iar „Viiloru” B, a disput de . Mi- 
neru.” B. Lupeni cu s.o.ul de 5-1. 

Concu.sul s’a desfășu.at î.itr’un’

In urma concursu'ui din
brie, care s’a so dat cu victoria e- 
chipei „Viitoru.”, a si ci.a ului 
mixt din Petroțeni la 21 No.-m- 
brie a avut loc la Lupeni, revanșa

între echipa „Vi.toiu.” ți ,,Mine- spirit amical.

7 Noem- i
i

Ch emorea Uniunii Sindicatelor 
Mmiere în R. P. R.

_____ (Urmare dla l-aț
Prin teroarea sălbatecă 

deslănțuită împotriva mi n 
rtlor, guvernul dc trădăto 1 
dela paris încearcă să su
grume ș u’time’e i ertați a 
le munc torimii francez^, cu 
cer te cu grele sacrii» ii. In 
ciuda acestei terori, tnirerii 
sprijiniri d" întregul popor 
munctor din Franța, o ti- 
nuă cu ero sm lupta o". Lu 
pta 1 ir este astăzi lupta în 
tregul.i popor, pentru pâine 
1 bertate și iadcțpendență. ]u 
pta lor este lup.a tuturor ce 
lor ce muncesc, din lumea 
întreagă..

Muncitorimea din .lumea 
întreagă se solidarizează cu 
minerii greviști din Franța. 
Și noi am cu: os ut dii p’in 
reprimările sângeroase ale re 
girnu’ il >r burghezo mo i ^re . 
ști. Mulți di tre țovară i. . o 
ștri au căzut răpuși de glo
anțe, penlrucă au cerut dre-

ptul la o viață mai bună. F.- 
ste încă \ie în mcmoria pot 
^<ră as.-Ls'narea zec lor de! tui 
peri dela Lupeni c'in igz-j. 
Noi nu putem uita xoice 
dierile in massă, foametea ri 
mizeria suferLă sub regi.mi 
r;le trecut», provo . țje din 
ordinul ace prăși clici impe 
rialiste care azi fac- să curgă 
sângele minerilor francezi.

Com tetul Cen.ral al Uniu 
nii Sindicatelor Miniere din 
F-. P. R. cheamă întreaga 
muncitorime minieră să dea 
aiutor material bravi or mi 
neri francezi, care înfruntă 
cu hotărîre și curaj teioarea 
deslănțuită de reac.țiunea 
franceză, slugă a im-penalis 
mului american.

Trăiască 1 -pta eroică 
minerilor francezii

Irăjpscă sol dări atea in ■ 
terpațională a oimenhor ; 
muncii 1 1

a

Z le trecute 330 Zile iftmle* 3b

1855. — m. Adam Mickiewicz, mar» 
poet ret o uț o a po.ojcz, nit» 
cut la 25 XII 1783.

1945. — Dtshdaia ptim-Tui Con
gres femer.in antifascist mon
dial la Pa is, dupi al lf-lea 
război mondial.

FIGURI DE LUPTĂTOARE: 
ELENA PAV0L

Fiică de învățăto-, E.ena Pavd ■ 
cunoscut din copi â e prigoana 0 
asupriri e des ănțalte de oligarhii e 
brălienis.e și maniste împotriva ta- 
tă.ui e:, demo.rat conv ns, care des
chidea ochi ță an o ți mund ori oa 
asupra unei so ie ați fără exploa
tatori și exp’oa ați.

Studentă la Iași, ea in'ră tn vâl- 
loa-ea luptei și deține menbră a 
U T C.-ului.

Este aresta’ă la un rnee(îrg îm
preună cu sora ei M-iria Sârbu. pro
fesoară de li.eu, și condamnate la 
închisoate.

Aici este una din elevele pre
ferate ale tov. Ana Pauker, care 
îi desăvâ șește edu ația marxist-le 
ninislă. Eileraă, apoi ares ată din 
no i. e (.o-.idamna ă la -0 rr.uncJ 
silnică.

Nu a putut să- i vadă rodul lt*- 
tei ei. fiind u i;ă In ptimu, bom
bardament ae.ian, In Închisoarea de 
la P.oesti-

ecve.it
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Din inițiativa org. P M.R. VaJea-Jiuiui

Munca corespondenților de presa 
va lua un nou avânt
Șsdi ta de consfătuire a corespondenților

tâ

cât
ce

i i 3* 
m: dm 
e-pon-

Duminecă, 21 Noembrie a. c., ‘ 
P.M.R. Va ea J u ui, a oganizil 
presă, la care au luat par e peste 
toate localități.e Județe, ei Va.ea

LK, deschiderea ș-dinței tov. 
Popa Petru responabi ul Comisiei 
de presă a arătat 
«ondiții' politice 
ți interne Iu 
economică a ță'ii. 
rea nivelului ce or
țoale puncte e de ved 
dmiții da presă au un 
Insemuăla e. Ei trebue să info meze 
in mod critic sco.ând 1.1 evide ițăi 
fapteie pozitive și dând so uț.i de 
Îndreptare a gre,:e i or și l psuri- 
loi atât din câmpul muncii, cat și 
din celelalte s.coaie de aci ttațe.

Cuând cuvântul tov. I. II mrn, 
mn . mi a de P esă a J «J. țerei P. 
M R„ a vo.bit de pre ș,o i e de to> 
ce pe denți ce se vo. de»ch de 11 
curând Li toa e Icc.li ătile dn Va
lea Jiului, cât și de .pre ro! 1 ’o- 
resp .denți.or Li câmpul 
dună care tov. I. Branea, 
tor al ziarului „Zori Noi” 
o expunere asupra mm ii 
de corespondent, arătând și 
blemele esențiale, ca.e trebue să-i 
preocupe.

Comisia de P e ă a prem'at apoi 
pe cei «nai activi corespondenți p 11- 
Ire care, tov. Mun eanu Gh. Lupeni 
Gârbovean Nico ae, Lupcr.i, Nici» 
Sbudiea Hațig, Miliai Ștefan, l‘x< 
troșeni. Eug-.n a Bo za, Pelroșeni,

Luând cuvan.ul tov. Să: eanu din 
Pelroșeni a chemat la in revere co
respondenții din ce e alte loca iiâ.i 
din Valea J ului, în manca de pre
să. chemarea f ind primită cu e 
tuziastn unanim, co.espondenții luâ.i- 
du--. angajau emul de a i forma 
fiarele de Partid- cu prob eme ce 
frământă mun.i.orimea din loca.ita- 
tea respectivă.

Prima perioadă de in'recere se va, 
închide la 31 Dec și se va des
fășura după norme bine slabi.ite.

Această constă.ulre nu poa.e fi 
considerată decât ca un asp.ct po
zitiv al mun.ii dusă de Con.i ia de 
Presa a Județenei P M R.-Va.ea Jiu-

comisia <le presă din J idețeana 
o consfătiii r a-upia prob eme rr da 

70 de co. espo tde.iți vo unlarl dn 
Jiului.

lui. ea dovedind că organizarea mai 
lemeinică a muncii corespondenți
lor a început să se intensi.ice. P..n 
asemenea consfăluiii ca și p.in șco
lile. care vor lua liință, se creiază’ 
posibilități de a se ii,Ja din 
locul ce or ce mcn.ese. noi și 
cadie gazelaieș i, pe mi ând în 
laț t.mp crea.ea unei 1 gă uri 
strânse între di.e.iee zare
masca.

Din a e te con idercn'e, iniția i a 
luată de Org. J idețeană P M R. v.r 
trebui să cons i.ue un viu excmp'u 
pentru toate organizați e de pa.tid 
din județ.

mi î- 
noi 
ace- 
niai

DIN CÂMPUL MUNCII

Muncitorii dela uzinele „
din Călan contribue la desvoltarea
Sciițjjjți de fostul ]or p;i 

tron Max Aust.lm tt rrouili- 
zuii di Org- de. ? artid și 
primind un mare sp ijin prin 
mat, riile prime sosit - din 
U. R. S. S. mundto’ii de 
la uzinele Victoria dinjZălAn 
au pășit cu hotarîre pe 
lua rettlizăriior. r

0 producție mărită

De îndată dup l na ion tli- 
zar< muncitorii au reu.it să 
mărească randamentul <_ubi

ca-

Prințr'o producție mărită inovații în munca 
reduceri de deșeuri și rebuturi

VICTORIA"
lottlui cu [ieste 50 ]a sută, 
și în aceeași (propoi ie și 
mater al ’le lai ricate.

In luna acea t < randameit 
<ul cubiloului a O5t marii 
cu a]iroap'- 100 la sut.., da 
torita elanului și >c J i/.ias- 
mului muncitori or din sec- 
ti”

Xstlcl, numa î 1 ziua de 2 1 
Noembrie s’au tras 108 șarje 
'n timp ce în 1Ș/8 cu două 
znaouri oeani.a se tiarejau 

cate t2o.

întreprinderii lor

muicii 
rcdac- 

a tăcut 
prac ice 

p o

O nouă campanie 
de deparatizare

i a

Ministerul Sănătă ii. a di* 
pus incep?rca unei noui cam 
panii de deparazitari ce va 
dura del.4 i Decembrie ța 
15 Ianuarie. — Intenția Mi 
n'sten. lai Sănătății es e
să d strugă toți para i i:, cari 
răspândesc tifosul exante- 
mat c și febra recurentă.

In acest scop se vor infim 
ța jre plase, echipe de depa 
raz tare, cari vorcutreera fie 
care comuna, sat( cătun, <01 
trolând casă cl« casă, precum 
și toate persoanele

In acclaș t mp se vor fa 
ce deparazitări masive la toa 
te centrele ag om era e la 01 
te nodurile de cale, ferată, se 
vor inf i.ița echipe lixe de 
ddparaz tare, se vor țrăst o 
li toate acele puncie cari <.on

Muncitorii și tr hreieni dela I.S.S.
Hunedoara au reușit să obțină îmrni te

succese in munca

stitue focare de promovare 
a bolii

In această perioadă de 
timp, fiecare locuitor eSl«* 
obl gat a-și face autodepira- 
zitările necesarc, cari 
consta în următoarei ■:

- Toate rufele vor 
păr te cu leșie, apoi 
te cu fierul cald.

— Rufele și obiectele ce 
nu se pot fierbe, vor fi căi 
cate <-u fierul cald.

— Tot mob lieru] și ducu 
melele vor fi spălate cu le
șie

— Pa’cl? din sa’tele vor 
fi arse și înlocuite cu a'te'e

— Persoanele paradi ite 
vor fi tunse în regiunile, pă
roase. a' 0 vor fi unse cu 
petrol amestecat cu ulei.

Aceste mă «uri vor fi 
luate oridecâtio i va fi ca
zul ț 1

Rugăm întreaga nop- la1 ie 
d n iudet> să ne dea ajuto
rul neprecupeț t.

Serviciul Sanitar Județean

v C
f i o-

călea

Inovaț i în muncă

Un alt mîiloc prin care 
munc lorii d( l.i ,Vj to ia"— 
Calau luptă pentru descol.a 

rea și rentdbiltrdțea i t"-p-n» 
durii k;r sunt inovațiile în 
mUnCir.

Astfel tov.. Bretfeld Alax. 
prin aplicarea unei armăturii 
*nob le ța piesa de t îrnare 

realizat
kg. fonta 
turnată.

o cco îornie de 8
11 fiecare piesă

La fel și tov. Sima A- 
doli in o' de o gură lou 
gtudin.i'a ]a tarnarei a In
trodus turnarea, ceaune or, 
oale.o ctc. pr ntr’o gură ci 
Lndrica din nisip ars prm 
care sa redus greutatea gu 
r.i de turnare a fontei râura 
sa în gură) cu 1 1

D Horită acelei 
prețul de cost al 
turnate s'a redus 
lei la bucata. .

In acest fel sa 
turnătorie <» reducere de > 
Ia sum a rebuturilor și d< 
șeurilor realizându se totoda 
tă o rc-duc.-re de 4 la sută, 
a consumului specific.

Toate aceste realizări is 
vorâte- din elanul cu care 
inunc.lorii dela Cățan indru 
mau de Partid au contribuit 
și < ontribue la des\o,tarca 
intrepr,mierii lor..

A Papa coresp

kg..
i. o api 
p ()b, ’.or
CU 1?

obținut ț.i

ECONOMICE
— Pentru ii2vo le cantine

lor si a populației urbane 
dm județ, a fost repartiza.ă 
cantitatea de 30 vagoane [O 
rumb, care se va distribui 
— ca mălai — prin xiaga 
zinele de Stat.

Ministerul Comerfu’iri a 
d.spus ca membrii de famuie 
ai muncito io- sa’ariați cari 
pleacă în armată să conținu? 
a primi caitcl le de p’îmente 
și îmbrăcăminte după încor 
porarea acesto.a.

rușii, se va distribui la pre 
țul oficiu], pc cartela la rația 
de 500 gr. lunar, prin Maga
zinele d ■ Stat și Cco feradve 
le de salar a1 i incepând cu 
luna Octombrie a. .c. Botul 
de cartju vajabă pd această 
lună va fi Nr.' 1 )din cartele 
le dt griș) iar pe cealalte 
luni care urmează se va da 
pc numerale îa continuare.

Publicațiune

(Urinare din pag. l-a)
Ură a tnai fi dat la lebut. Deaseme» 
nea s’a execu.at i 
uendal. cu aju.o.ul 
tuburilor se execu.ă 
cord, mâna de
10 Ia sută.

Ca și mun 
lăcătușul Moț 
■Hihu Gh. Iu.rând la scon.ecț onarea 
Mivilcr de o.\ig< n, peni u crUD oa
rele S. M. și furna e. apli ând o 
•oua metodă de luc u a obținut țru, 
«ron succese în muncă. T.vi e dj

. nxipeo, se execu ă di 1 tSb ă .a g.o- 
viuie ele cca. 1 5 milimetri, la strur g 
L‘riu 
pu-,
•nut 
t«ce 
misând kârma și e e t ozul ca e eia 
folosit înainte și în ă urând uăi— 
m«le defecte de sudură. Cu ac, as.ă 
«nerodă producția de țevi a fost 
axărită cu 50 me.ri la zi.

lucru

1 O il 
loan

un polzor sus» 
căruia curățirea 
în.r’un [im,; re» 
reducându-se eu

i 
de a furnă.orie 

și sudorul Du-

mărirea dimensiu ii în groti- 
părțile pentru sudat ale țevii.
iișezate suprapus; sudura se 
cu propriul material, e. o o-

Reducerea
COnsumu ui

rebuturi'or și 
8peJ' ai

metode 1 muncă 
ea ni .ipu ui în

fanLă au scăzut cu 3.2 la sută, Ia 
tuburi 3 la sută, iar la piesele de 
otel cu 3.62 la su.ă fată de media 
ultimelor 9 luni.

Deasemenea o reducere simțD 
foa e s’a obț nut și la consumul de 
coc» ci curent electric.

Consumul de cocs la Iurnăto ri 
•*<> foniă a fost redus dela 25 7 la 
•ulă, la 18,1 la su ă pe kg. piesă 
bună. La turnă o ia de tuburi d ța 
9Q 4 la su ă_, la 20.7 la su ă, iar La 
turnă oua de oț 1, consumul de cu
rent a scăzut cu 0 1 I la su ă. re ks. 
oiesă bună, pre.um sl consumul do 
electrozi cu 09 la su.ă, pe toii 
de fontă.

Fap ul că producția și p oduc- 
tiv i a ea mun ii a ce e t ei turnătoiiă 
dela Uzinele Hunedoa a a eres ul 
srmtilor,. dovedeș e că munci.o. ii U 
tehnicienii aces or secții la chema» 
rea Partidului, d tc o up ă pentru, 
îmbunătățirea caiaăvă a p eduse» 
lor, ajutând cu noui po.ăbi ități de 
veni.u 1 e o tom a noast ă națională

C- Hatai cn* coresp.

Succtsele In muncă 
ae crescătorilor de 
vite din K z hstanul 

soviet ce

Ap'i t.ea noul or 
precum și prep» a 
conditiuni mai bune, contribuie sim
țitor la îmbună.ătirea ta r ații pro- 

r duselor,
Astfel, rebuturile la piesele de

(Vmiart «Lin pag. I-»)_______
a numărului vile or cor iute mari cu 
15,5 la «ulă, a caiior cu 18,1 iu su ă, 
iar avi e.or cornu.e mici de 39,5 
la sulă.

Succese deosebit de mari au ob
ținut «rercătcrîi de vie din ngiinea 
Kazahslanu ui de Apus. In doi ară 
și patru luni, ei act îadep init In 
întregime p anul ci iciral în pri in a 
vile'or cornute ma'i. Co hozaicii șl 
specia îșlii din aceas ă regi ne și-au 
luai angajan entul ca în trei a 1 șl 
cinci luni să îndeplinească planul 
cincinal prevăzut pentru toate spe- 
cii e de vite.

Crescătorii de vite dn Kazahs an 
iau de pe acum toa e măsu lle pen
tru ta să ridice timpii de desvolta-0 
a zootehniei sorialis e și să asi-« 
gu e ța a cu be ș :g de 
tehnice.

Guvernul sovietic a dat popo u- 
lui kazah sarcina de 
Kazahstan cea mai pu e nlcă bază- 
zootehni ă din Răsări u' tă li. De 
pe acum aceas’ă sarcină se t .de* 
plinește cu succes. '

produse zoo.

In vederea reg'emenlării consumu
lui de brânzeturi,, unt și a te deri
vate din lapte, con o m Deciziei 
Nr. 1182 pub i ală în M. O. N - 255 
ain 2 Noembrie a. c. se interzice 
comercia lzarea in scop de revâ îzare 
a acelor a imen e. Ap.oviz o arca 
jud. Hunedoara se va face prin 
întreprinderea 1 dus ria ă Alimcn a- 
ră „Lica” Sibiu, care are auto
rizație de a colecta lapte din co
munele ce nu sunt în apropierea 
centrelor muncitorcș.i.

•

Grisul destinat cojpii or 
sub 2 ani ai sal-U i tțiilor din 
centrele urbane și muncito

În fiecare zi

Umplem butelH d +

Al O'O uaeasi

■r

a face din) 9f

f •

CORVIN S. A. — DEVA
in lichidare

Având în vede e ho ă ârea Adu
nării Generale ordina e a Socie
tății din 31 Mar. e 19-18 pii.i ca e 
s’a holăiît lichid rea So ie ății, si 
deciziunea bfr. 681.145 din 22 Mai 
a. c. a Minist. Indus.r ei și Comer
țului, prin ca e s’a aprobat i .seta
rea actixi.ăț i Socie.âții și facerea 
fotmelor de lichidare.

Având în vede.e dispozi).unile ari 
205 din cod. co.n. Rom. potrivit 
căruia nici un fel de vânzare da 
bunuri mobile sau imob Ic nu șo 
poa e face de Con i iul 1 chidato.L 
lor decât prin lic taț e publică.

Consiliul lich.da.oii.or fixează 
teimen de vânza e prin liciiație pu
blică în ziua de 27 Noemb ie 1948 
orele 10 a. m. Ia sediul Societății 
din Deva, Slr. Avram lancu Nr. S 
cu ca e ocazie se vor vinde butoae 
de diferite catego ii și mi ini coi.4 
fecționate din lemn de stegar cit 
capacitate de cca. 103 000 li ri, a- 
dică unasutămli litri precum și dîî 
ferite articole din inven ar îm rumit 
late la o 
conform 
vedea la

Prețul
ocazia licitat ei.

Lki.ația se face numai pe bar.f 
gata. f

Consi iul lichidatorilor

serie de de ti ori dubio.i, 
inventa u ui ce se poată 
sed ul Societății. q
de striga.e se va fixa <a
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LUCRÂR LE O N U.

COMITETUL POLITIC 
A ÎNCEPUT DESB STERILE ASUPRA PRIMIRI 

O. N. U.DE NOU1 MEMBRII IN
PARIS, 23 (Ra.io ). La 22 Noi-m- 

brie Cuinile ul Po itic al Adunării 
Generale a Națiuni or Unite a 1 - 
cepul desb* erile asupra p imirii de 
noui inenibii in O.N.U.

Reprezen a iții pu;criior occiden
tale insistă în special asupra pri
mii ii în ONU. a Po tuga iei, con
dusă de un un guvern semirasilsl, 
a Irlandei a! cărui guvern în timpul 
celui de al doi.ea război inond al a 
fost complice al fascismului; a Tran., 
«iordaniei și Cey Ionii ui, tă ora 11 s’ai 
acordat de că re Aug ia o n depen
dența fictivă dar ca.e de fjct au 
rămas colonii e ei; a Auslri i, al 
cărui statut juridic n’a lo t încă sta
bilit și care se af ă încă sub ocu
pația celor pairu puteri.

Reprezentanții U R.S.S. s’au opus 
primirii acestora in sânul ONU. în
trucât primele două state nu pot 
fi considerate ca iubitoare de pace

și ultimele trei ca iude.re idente.
In a.e aș timp, r p.ezen auții b'o 

cuini ang o-anie i an s’au iin otnv t 
admite 11 în ONU. a <eor cinci ță.l 
foste inami c; I a ia, F n arida, B ă
ga la. Ungă ir si România.

După cum se știe, conducă o ii c -. 
lor trei pu eri — U R.S.S .. S ațele 
Unite și Marca Br.tanie — s'a.f 
angajat să sprijine ce erile guver
nelor acestor sae de admitere in 
rândul Națiuni or Unite du. ă 11- 
cheicrea trata elor de pace. Aceiași' 
clauză a fost înscri ă în tra ale e 
de pace cu aceste cinci s'a e.

Cu țoale a es ei. State e U lițe șl 
Marea Britanic nu și-au respectat O- 
bligațiite și contrar spiri ului de 
drcpla.e și logicei e'e au c rut ca 
numai daria și Fin arida să fi; pri
mite în Nat u iile Uni e, iar evre ii» 
celorlalte 'trei s.ate să fie puse la 
dosar.

Ca urmare, repre-zenlantu! sovie
tic în Consi ml de Securi a e, a -mâ
nat consiințămân ul său pen ru p 1- 
mirea Paliei și Finandrl in lândul 
Națiunilor Un le, până când va fi 
posibilă primirea rimu’la ă șl a 
Bulgariei Ungariei -,i Roinâ i i.

In ultima te>iune a Aduna ii, ie.’ 
prezenlanții b o u ui anglo-imerica j 
au încercat să o.o ea că Con i iui 
de Securi a e, ale cărui ho ari i t e- 
buesc adopta e pe biza | riuci|,iu- 
lui unanimi a ii ira i or puteri, șl 
să foiț ze Aduna ea <L a ui o ho 
tărîre care le convine fără reco
mandarea Consi iu ui de Securitate,

i

Intensificarea plantațiilor
în Ucrainade păduri i

I
K1ILV, 24 (R;ndor). L— 

Timpul cald care se men
ține in < na este pYiehiic 
peni’11 1 1 t .r le de pădun. 
Colbo file an plantat Reț
elele de protecție pe o îa~

tindere 7.500. de hectare a- 
d.că de trei oii și jumătaț e 
mai mult clecat anul trecut 
S’au plantat pese 90 mi ioa 
ne de ptteți de jte:ar, frasin 
plopi și alte specii..

r

REGIMUL KOUMINTANGULUI 
calificat de un fost consler ;

Ciang Kai-Shbk drept „ecrupt, 
pHent și asupritor dmcolo de 

limită neputându-se cempara nici 
cu guvernul grec“

Specialiștii în pn brmele Extremului 
avurtizeazA guvernul Truman sa r uni 1 încerce 
sâ sprij ne regimul antipopular a lui CicnyKaiShek

L k NEAPOLt

Politia iui da G?speri a atacat
din nou muncitorii

ROM 24 (Radon 
liția ]ui Gasperi a ^itacr.t 
nou p<- mttnc to ii din N'eapo 
rănind mai inul i 
Muncitorii di >

au organizat un 
ung d protes la 
manifestat solidari, a tea 
muncitorii dela fabri< a 
va” din Teri-, 
ic lupta de două 
împotriva hotaririi direcțiu

tregond focuri
1 o
din

dintre (-i
Neai; o c 

mare ni 
care ■ i au 

cu 
,.H

Anunzi ta, ca 
sap ă nani

Exrm nându-se ircidtnltle sng'o-clban?z din c nJul Corfu

S'a recunoscut că Marea Britanic
a violat suveranitatea Albaniei

<11- i

P‘* i

al lui
încom
orice
măcar

Uri«nt

'ir

V I

1

de orme
, i i-r ;l:i 1 
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1 va" a fo t 
fața pri.nă-

li ie - me a :i . rt
brutal pe mm. imri. țr.' .'. d 

,1 -. ,\t:i ul

n i i.ibii 1 
de intln- .'mii., 
niccting n,uin in. r> i 
nilrst.it indr. p aud . 
c l.niirr' ,1 )) j n.,1 i 1..
si.siiții in f- mte - u d le 
ce u'r-.na 1 jif'> mi 
•primar . sup» ■ -■ Tda i 
muncitorilor din N 
mtincitoiii d. li 
întân.p nat.i în 
riei d--

for tir di;
cel it num;i: după i 
câtorva depiîtaț in-
Iau întâmpiSt; în prim.ir

ar
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a 1
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a1

< ă ;
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HAGA, 24 (Rador). — Curtea. 
Inie, a 1 oua ă <11 i Haga continuă sS 
examineze conf iclul aiglo-albanez-. 
In legătura cu incideiitul d.n canalul

Corfu Plerre Cot a declarat că I* 
12 Noembrie 1916. cana ul Corii» 
fusese curățat de mine in u ma or
dinului Ma.ei Bri.a.ii și fă.ă a-

1800 condamnați moarte de 
gtverrui mon<trho-fcscst din Atena, 

iu cecLrat g eva foamei

sentimen ul a'barrez, violându-<e su- 
veranila.ea acesieia. P erre Col a 
ce ut Curt i In e națior.a e să respin
gă cazul pre entat de Ang la și ă 
ceară Ang.iei reparații sa îs ăcă— 
toa e peiuru vio.arca suvera.,i.ății 
Albaniei. 5

La 12 Woembrie, experlul bri
tanic Sworde,, depună d mir u i 
a în.ercat să provoa e confuzie p iu 
inutile divagații de o.din t.h iz.

ZOKI NU

Intre 8-22 ÎXocnibrie

Koumintargul a pierdut 
pe f ontul SuchLWului 18 divizii

ATENA, 24. (Rador). —■ 
Cei 600 de condmnați care 
îșt a.re^jtâ U'xecfuțiia în 
1 l,is< - a de pe insula E- 
g> ia, își continuă greva 
f >amci, pe cate au! înCgputo 
ia 17 Noembrie.. Alții 1.7,00 
d ,-j. iuți s’.iu alăturat a 
cum a., stei greve. înclu- j 
soarea c ic co .iplect izolată j 
?• vizit le ■. udeiof au fo t in- ; 
lerzisi., In ziua de 22 No i 
embi t 15 prizonieri (.oid tm. 
națt la moarte, bolnavi le

tuberculoză și care fac d.a- 
semenea greva foamei .au 
fost aduși în «tarei gravă din 
Egina la închisoarea Avetof 
din Atena.

p Imește mica și mare 
p u t> l ic 11 a le

Anm|ur‘ip ne pdtneec 0 
adtninisrvețta
Rfr;dH K'U Marx N 4

NANKING, 24 Radi r 
Grupul de armate ale K to 
mintangului de sub coman 
d-'1 generalului Huang-Po - 
Tao a iost nimicitj.uni dinii 
neață pe frontul de.a Est 
d<» Suchow. Aceasta ridic 
totalul pierdpr o Kuoniii-

* 11;; J
Su 0 ..

f 1,1<i;\ izii
C' at * i,- ur

, ' a. ; .ja
i\» î 0 in vi - u r ’r,
urina re . !■■■ Nl. a, la

- - ' u hov.

SCÂNTEIA

ȘTIRI SCURTE îa lândul pi lefilor britanici care
deservesc „podul aerian' dela Berlin

— La Iași a sosit un an 
samblu art stic din Moș, o 
va care va da o se>ic de spez 
tacole pe scena Teatrului 
Național..

— Șeful statului major al 
garnizoanei Shanghai a ia-

terzis distribuirea mai mul 
tor ziare la Shangai.

— Paul Henri Spaak a 
declarat Marți seara că î;i- 
cercăr.le sale de a a catui 
un nou guvern belgian au 
eșuat. j I ,

berlin, 24 (Rador). - 
După cum anunță agenția 
Reuter, numeroși p lo i fon 
tan'd care dcservesc așa nu 
m.tul ,,pod aerian” de]ai Bcr 
lin, au declarat grevă. Au:o 
rităț.le militare bri.anice de

Li r, , tf. unosc ci tn rin 
dur ,c --i 01 crește re-
contenit nemulțumirea can. 
re nu nt ii poate fi înlătur, 
ta cu țoa c | unde pc cane

T?p. „Progresul11 — Daw

nilrst.it

