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Furtuna izbucn 1 i a u:n S 
sUptain iiri în Fiiin i < o * 
tiuă- t.revîi înceT» ta l'i .\n- 
z n si c.ire a ctipiiiis pj < i 

350.00 0 minor» fr.'n > zi ii» 
ci t..ți ca un i raga i îrp ii' i- 
va mizeriei <!■ uede c >, iu 
ca'<? au (Ost ar an'a i <lo gu 
verne e a iierica e d n Ia 1 
«tont ntiâ s i se desfa o ne 1 u 
<• udeiu.tat ‘ mereu ere* 
clă

Ferm tatei mineri or ce 
, do£ ii întijiiiți nici de pii- 

ț țiri . ~iii tind tirr.. u

âii

nu 
o i

Q t ti lle • e p f franc z rloar 
cu numele pe toți ce ce e tru 
<!.•«' sa Iaca tini Franța o 
colonic slip »;i impuri iii an a 
lin a.n<;r.ca i.

Dar in acel iș t mp ]u; : ■ 
rniile’ilui' caiet- urit C st ,u 
laica a clasei inuai 1 o ir^.

Om țoale p ir ile, oa nL-mi 
muncii Sal tâ poziția f.-rm i a 
minerii ,r ce mi se las.i r pi- 
m <1 iți de guvern. Munci.<>- 
r.i tianCezi. care o du". jtît 
de greii, Iov ți mere'J <'e ’r- 
< ar le de prLțuri, rup clin n

I
• j i-a

ri!< ele 1 ai 1 u ni re al ■ eac. «•■strica 1 ■ r de pâine pentru
iiii/i 1. ui . 1 de at; li 1 c aioni- 1 hrân 1 copiii mi ir
niilo' ș; r.ii.'iciua '.b ' î n ale »lnr: ci n salariile lor rm-
pun pri.sa și prin raâio de c.i roljcte.iză. loid.iâ
-OC.: 1 £tll de dreapta Jui x p‘ ntru smsjinere greviști»
Moeb„i i . trulr<j'>resi... i ”. lor 1
oro 0 ic .1 adm raț a ,s. so i '.a l.lint.i miner lor france 1

mbrie 19484 pagini 4 lei Anii V Nr. 685

Ea 9 D A'

iii vor ce
c

i

<DIV L>U/
1' o

ahDACȚlA Șl ADMINLSI RAȚIA
□ev*, Ktr, Har Marx Nr. 4 

(fedrf nlul Ju rit» tonei P. M. H.)
1 FJ.EFQN PHN <ui

■ itatcu t-duror mu.iQțorilor 
' f ranCez

Veni încă aceasta, grevă eroi 
că r îl c 2 î- s și lupta' popo
rului muncitor din • Fia ,ța 
?rm>otn,;i j ol ti ii. r ac. o :a- 
<e a guvenj-lui, 1 <_■ jTan 
-otern și de pregăti e a ră 
bo ul.:i a: ti o.ictic pe plan 
'■xtorn.

Miner i s'.su ir it! c firii a- 
'ȘV apctA | am , dn p u1 la vie- 
.U, 1 bert Pe i i d pe,.de țâ. 
Jâgii. Ei nu se mai vor ,t ă 
tușaț; — ref zâ si te ro a 
a ‘ prinților, bancheri or si 

Tiot’fi. 'd .-’lC.io lari or, - . 1 . 
dustrtașilor pe ’.o i cămă
tar lor și \ ânăiotîi.. t de 
cadavre din W 1, t oet-

L'iotă<or în rn. q ■«. popo- 
poru) frauCoz în tru ite ''U 
muncitorimea minieră Ț sjj 
qțuiducereă Part.d. lui. Că» 
APUn st Francez, a incep t o 
'»uniă rezistența: rezst.'ita 
îdipotnva ticdăfK’, împotii- 
»»a exploatării crâncene ia 

/■are e sup-s, pentru bbe a 
te Ș’ pace- Cont.nuarea ni’e 

și int.iri’ea ei fac s i tur- 
b»z.e pe agenții ame i ani 
dm conducerea ga emul 1

:l depuțit îns l n i’e e ijncl 
hur ie rovocld c it» e xnioi 
mice. Deveii'ii’l I i’.t.i ;i p.-» ( 
Lot;iri;itu;ui îp'pct i ac p<’> 
tării. front dc lui t i al lag>- 
rulai dc’i’.ocraț:Pi și pi. > 
împotr va irr.pei" a i,multa 
c-a gase.t' tot tnai mul suri 
jnș dincolo dc giatuțeL Frâu*’ 
îe:-

yiiinc tor i mineri di i U 
munea So.i.ti:â au tiinis îa 
tr un prim io. i-n aji’to' mi
ner 1 or l‘fancezi c’e 15?. o o ru 
ble: dn Ungaria au fo t t.i- 
miși 2.211.355 ir.; .mi e’ii 
bjg ea‘ s au angajat a asi 
guie î. t'cțaea a ic. 00 'e 
copu de mir.ri și dn mult , 
al e părți mu.ic to i nea î 1 
arată atât moral cât și ma 
tciial solidaii'xtia cu ’mi, 
cier ii france i.

Telegrama pe care Uniu 
nea M neră d n tara n a t â 
a tr mis o mi ieri or fratce .i 
a iost o dovad.i a se.ntLne.i-' 
tel >r de s.o.d irit t - pe ca-1 
re oamenii muncii din R<-na 
blica Ponu'ara Ponână le. 
nutresc fata d> 1 pti. din ba 
z iieio. carbonifere a e Fran-

(Continuare în pag. lll-a)

omiietiil Executiv ai Org-nizaței 
Iutei naționale a Za/ișlilor 

condamnă cu asprime 
propaganda ațâțătoare la război dusă 
de ziariștii aflațl in solda imperiali 

mu iui ame ican

instituie

Z>“

t

In zi e’e de 1 i.1~ ș 1 
Corni.e u l.i Eae u .v al ■ )r 
* voai cu o iv.i e nică nn.o 
tăloa e la raJxii du .1 de u 
ame.'icano-l.ri.aSi i ți pe.i ru 
p. igon.ți în O.*, ia. Sac.- U

Comite ul Exceu iv al or ;a
i or .:min_

c m n
■ o 'gr.s:

nvățămant 
iQr din ju- 
nostru’ul Ioc la I ui'a;e,j csiunea 

i e.uat o 3 e a Ziaii i or. c 
ț: îinpo ta p o ața de atL
a|j,ți în so d 1 i npe i li. ir 

li or progr.si i : re ai . i 
vK-, p. că e Ic i-,,rodu em mai jcJS:

'i?cas!:l propagandă ră.hoini 5 ne 
i.iilâ pen ru mi ioane e de oi nenr 
’i ji aă pu'e nici e agenții t- e ri- 
<i e m pre a af a a in niu i iie n o 
'.on , u.i or capil-di e <le 1 re ă. Ei 
in ind lă.Iou' [rn a irma ii f.l.-u 
«1 «alomni, prii a.eui deschi.o 
l« rJJ.ou! aloinic si Ia ră biiul 
orc m iv, împ ngâ.id as fe! u. oa,

■ urni pe a ca ' mes .1 a \i 1- 
'ă ii lili. ii or Î11 re (.in cu si em - 
•m.iae d'.o.coi e, p in »’ n ncu ri.s-

(C ntinua e în pag. IV-;)-

1 <■13 
âpirj rea zi »r
i ,

i.

re t
î

Vd

M 
t Jl

i n

cu aceea 1 pu e e nil 1J 
oameni s mp i ai 1 ii și 
un an t iimălae cu, ăi

t ei in cr.m'io a l’ a zi : i 
leș e tuturor oLmi'ațio 
nenle că cel dț al doi ea 
cousla.ă în ri zâuția sa cu privire 
la •b'-oa • (>rj 1 1 ■ : p ’ ’i ie
îulregci lumi aant uto.iie de ră'- 
boi și do e;c are»; or p c a. Ai ma . 
numai dc 'n e tj1 biil’, ce vo: ă 
se .«.u.ioască. . e ui e , a a
tru a impiedi a de azi î . iute 1 - 
bu.u'rea co .1 z e or. Aceas ă sule 
de pace și de i ițe e ;ere iccip ocă 
slâpim’j'i 
canele de 
a;um la 
cong.es.

In «iuda a e t: i faDt inconț. la
bil lumi 3 Iră ș e îa ul i nii a i î . 
tr’o a in -fer.i d.n ce iu ce mai a ă- 
săloaie, de ne in s.te, de î.igr jo'a 
re creaiă d? ..rSsboiul ne.vi.o.” de 
«șa zisul , r ă boi re.e” pi care ce- 
țuiile conducălcarc capna’is e di.f 
țări e apu.cne î. duc cu lot.mai rrare 
și uebuneas ă îiverjun.are îrr o riv.-, 
D R S.S. si a I; i or cu d mo rațe 
po;:u a ă. Corni e u Exe u iv co.is- 
<a ă că un rol foor e importa ț în

La Dâncul Mic, lumina
culturii se aprinde v.c

• i

• •

1 >:n

1 ’ li | 4 
Petre 

dr

Ciuli

i’lC fcuu 
t I C-i 
, i.ic i>

I

jr 1 »p
><> niI/D

în cor: u! ziaruîui
o pagna

plugari*

„MAREA VICT
Sub titlul dc inii sus, z arul 

Corn mi i F an ez, pib ici urma o u 
ri.l P e.re Cour ade, asu ra si ua.i i

urmări foarle ir.se,r.-

cari u at armata D-' 
de S at
de cel ri. e hi area

L’H-mani . organ al P i idj'u» 
a.licol te., nat de cur.o.cu ul z a- 
ui i Cina:

In cu-sul zi elor trecute, îv județul nos'ru s’au inaugu at trei 
'a Va ea Lun ;ă și P găne. L In ce'e trei sa.e a fost o mare 

pe tov. depu at f.Maria Sâ bu, 
mun i oa e ți 
Pa lid care nec m er.it i-a 

cultură ți luminare.

Badea Axcn e s’a născut și 
btlt anii în Dineul Mic și Ia 
și ț i $1ie c«i «.ti î< setnn-ț, 
6il poporul cioco i ca e în 
au condus țara De câte o i nu 1. s’a 
promis că V or avea o ș oa ă mai 
ca lumea •< sat! Și câ e nu li 
s’au mai p.onis!! Dn loa c î sâ, 
nu s’au a ea cu nimic.

Și-acum. în c.'leva luni numai 
s’a ridicat un 1 >caș nou și frumos. 
Copii nu vor mii trebii sa î vețe 
înghesuiți în clăd rea ve h'\ 
picată și nesănă.oaiă lua ă 
chirie.

Badea Axcn'.e î i aminteș e 
cum, jdupă ce 
du ui au î.nep 
se rela ul organizeț ei de bază a 
adunat înlâi menbrii de parii, s’a 
sfătuit cu ei ș -apoi cu c i al i ă- 
răn i cum să rid ce o nouă școa a- 
La sat. Le-a vo.bi. de mun a vo u - 
ta ă. Le-a ară a că din pa tea P e- 
leciu ii vor primi a;u or 650 000 i-

Uoii n'au vrut să audă. Așiia c-a

Mic,
moui loca'uri de școală’ la Dâicul 
sărbătea e. Având în mijocil Ion 

pe reprezen anții O g. J dețene P. M R. și pe tov. pre ec , țărănim a ’ 
s’a înd eptat cu dragas e <ăt o 

de
;i-a sârbă orit e.iuziisă rodul nun ii ei ți gândii luturo-

îndrimat si pin luata lui le-a dat poiailila.e de a-și crea no_i loczșe

a im- 
f. 1 ca 
pc t u 
trecut

dă ă- 
cu

b
îndrumătorii H r

dJLI_lij..l I HJI 1 [ li 

rau chiaburii. Dar țăranii săra i î - 
da‘ă au pas umărul cu nădejde; 
băl âni și tineri, femei ți birba.i,’ 
toți au în cort cu d ag să 
că Știau că ceea ce fac 
pentru ei.

11.000 de o 
IU Iu Td Cu 
de că ămizi;

muncea?-* 
e numai;

e de mu că 
ava 1, nl 
cu căruțe e au că at 

maleria'e în vaoae de 550 000 lei. 
Ba au mai pas mână d a mână 
și au strâns î.i'ă 150 000 I i. '

Frumos lucru s’a făcut g’mc’eș’e 
badea Ax'r.te, Și uite a um au le- 
nit la să bă orrea noas ră tov. de U- 
tat, tovarăși ce a Pa t d dela D va 
a venit tov. jeetf... Tot t mpu! 
ne-au îndrumai, ne.au învățat să 
muncim și ne-a.i d?t tot snr; jinu./ 
A um se bucură a aluri de noi. Se 
vede că împeună am cădit școa i,

Sale'e
mâă de ve e ie. E hiva de căușe j 
sală v o - e S’uu încins hore îi care 
ță anii joacă alătu.i de de,,u.atu( 
lor, ' 2

vo un Iară 
fa -1 i -i5 utO

îă ună de cân*e e. fr a-

i t

E o buturle îsvo â ă din 
știința da or.ei împ i ie, din 
tiința ' ă p .it u. a Par iduh i In << Ic 
trei sa.c. Imun, «ul.uri ?.i .i !.»• 
m <i vie rî Al. .)

cor.4
<o șa

Victoria câs iga 5 de forte e d - 
mo ra e di i Cli na as ;r.ra arma ii
lor lui C ang Kai Shek va avea, 
fără îndoia.a.
na.e.

De fapt a 
pa tarren u'i_i

Milica c’e
consilieri miilai ameri.a 1 șt î u 
su i genera ul M r.hall. care a fesj 
trimis cu mi.iune specia ă în C. i.ia. 
n au putut t.ne pie.it vo nței u .Li 
popor ca e luptă pen.iu d.mocra.iei 
șl incep-ndentă.

Victoria fo te or denicera e ch- 
neze nu e ti 
laiă; ea es e

Ță anii și 
și burghez a 
inia ea arma 
tâ a.ii-D.niLif , 
gu anta că vor avea 
laLi e; n-t cna iza ea 
pzinueri industria e; 
moneuâ si.năloa ă. 
a se organiza i.ned al pe o bază 
demo.ia ă și s.ârși.ul domi..alie< u

n jjnai ove or’e rri b 
si o v.c o ie po i i a.*- 
mun iloiii c'iimzi. căii 
știu ce î s.amna 
e or popuae:

î 
pea.ru 

I ea ra mun.'i ori si-
a _e, -* 
îatre-

sa arii 
ma i:o.- 
pen ru to i o.

po iai.i aia do

AFACEREA ARTAMONO/
(Cinema ,,Proj>resula Deva)

,,A'a erea Ar'amoroi” 
conside atî ca u.na d n re 
ma i realizări a e cine.nalogra i i, 
sovietice prin fap ul că, r s âis 
doa î.i cad e e unei pe icu e d m - 
traj norma!, desiol.ă o proLlemă 
largă dându_i deplina des egare.

>rAfa erea Aitamor.oi” tratează, 
dcsiotaea burgh zici în Rusia ța 
rislă. n r’o pr vire de pmsp civă, 
din momentul câ.,d încă ea, ca pur.

poa'e fi 
c Ie mai

tă'oa'c a un i s s em de p-oducție 
nou. e a progre i lă ri. până .când 
sgudii ă de pu e ni.e 
in e ne. se des.ompu :e, 
ționa ă.

Cele trei gene aț i
Ari m 'nf>\fî t u **• c h ’fe-

tici genc ae și p inci m e a e b r- 
gheziei, în desvo ta ca și decudznț» 
el IVI. i. wl.

(Coalinua* în pag. Ill-a)

con rădic ii- 
dev ne ieac- 

i 
a e famii i

< »r r>1 n •

noi clici re t an e. a cli ci c 
și .i om’.e î in. ri o'-a chiar și 
americani,

S; înțelege că :n r.csr 
tă anii si mun i ori ch. 
lătu.ă în mai 1 râ. duri O' 
popu a e. în lima ce trti, 
Ciamj Kai Shek lua’.a di.i 
ce mai fără avânt sau r.-_ ,u 
si eeblramemul rc.0cc.1v în 
democrată.

Aceste fap e nu mai sunt 
nici ce 
sunt ioar.e 
oo iticii e.' 
parlan.cn.ul de S at

In cercuri’e of c ae cela Wu.hing- 
ton se răsDândcs.e di.i ce îi <e 
mai nut s.onul că. „Cai a e o 
pierdută” șl că v cr u cel mai tta.t 
trebuie tăcut pen ru J ponia.

Bine î-.teles că. c ’ca proamefl-, 
cană a lui C ang Kai Shek e ga a 
eă pa,>cne a co.s.i uirea 
„Btoc al As ei Or cn a.c” în 
J .ponia va iu a cn o |

Păsli'md proporții e. 
sislum la -e ia urarea u.iui fr onure 
analog ce ui din Eurorra, unde pa -» 
tidul ame.: a.i tooseș.e priori atea. 
acordată îe-onstructui G..mai.ici 
diepl mi j oc de a nimici njjcarea 
democrată- ,

După cum guverne e sa’eite din 
Eu.opa occide, ta ă nu ezt ă să lo
vească în în Mei secur ia ca tări.or 
lor, favorizând renașterea imperia 
lismuiui german, l t asa par.idul 
ame. i an al Kuonin.a gu u-, fa.o ia 
zând renaște.ea im.rer a ismului ji-î 
pon. comp o nite sec .ri a ea Chină..

Dar ampoaiea si rapidi a ca viș 
loriei poi u a e vor zădern ci a.eas S 
u.timă în.e.iare a imper.a ismul » 
ame i-an de a les.abi.i în favoarea 
sa raportul de forțe din As a jaț

(Continuare ta pag.

in

♦inciți, 
se a- 
ma.ei 

e lui 
ce în 
a.inc!» 
tabăra

do i ici.rli ame. La 
îngri. orații de 

an i ri . e. dură

negat» 
i care 
iii oruȘ 
de D

ia As a.

Ul I 
cJtc 

pre. o .d.'re.itj 
. în Asia a-

cong.es
pea.ru
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riNol
ZORI NOI

Timpul fiinJ întârziat

Trebue sa muncim din răsputeri 
nenbu ogorîrea 
7000 ha care

suprafeței de 
a mai romas

Sa sprijinim colec 
țările de

Sare ht mure care a stat Li 
fața țărănimii, de a-și însă 
mânța ogoarele cât mai bine

acum, araturile de toamna 
nu au penn s facerea colecta 
rilor de porumb, t o ni ia de 
Stat 'Jxnt.ru col-i tari a tinut 
seamă de acest lucru si a pic 
lungit termenul jien.ru efec 
tuarea acestor munci.

In județul nostru colectă
rile de porumb vor începe 
1n ziua de t Decembrie a. c.

Comis'ile comunale care 
au întocmit tabele cu acei 
ce vor preda cote, trebue să 
mal vr-ihee încadrarea fie 
cărui țăran^ la fc-ute șjust! 
ștab Lte.

Sunt scutiți sa d a co a piu 
gării care au până la un 
ha. cei care au cel mult tr i 
ha. și a căror producție de 
porumb este sub 6oo kg la 
ha-, precum ș cei cu < el mu t 
5 ha. și a căror producție de 
porumb este sub 400 kg- la 
ha.

Comisia Județeană pentru 
colectarea cerealelor având 
un plan bazat pe rea'.ităf?e 
de pe teren, a repaitizaț fie
cărei plase o cotă care tre 
bue realizată. Pentru :>c a- 
sta este nevoie de spri 1 iul 
total al țărănimii munci oa 
re care trebue să vegheze 
neconten t, ca nimeni să nu 
6e poată sustrage d< 11 pic 
darea cotei de porumb.

Organizațiilor de Partid ie 
revine o mare sarcină î i

porumb 
timpul acestor cc’eciări. Fie 
care membru de l'a’ t d‘ dela 
sate să se găsească mobili
zat în aceste acțiuni. In rân 
dur Ic țărănimii muncitoare, 
trebue dusa o intensă muncă 
că de lămur re. trebue să i 
se arate necesitatea colecta 
rilor de porumb.

I
1

I

Iii ziua de 21 Noenibrie a c. In1 
comuna Slreii'-SînțcO'g u a avut od 
un ma eh de f o - ia I in re ichi,ele 
O-g Tinere u ui Să C c și a Ui iami 
Popu are Magh.a e din Io alilate. i

Makh-ul a deci rs în r’o almo>« 
feri prietenia, a dând dovadă dJi 
o strân ă co aoor.ire ii țovârășie 1 ■„ 
tre vinerii români ;i .raghi ri. S o 
rul s’al erminat cu 7—2 (J—1) îi 
favoarea ei hi el U P.M.

I

(

I

I

î

Calendar muncitoresc
NOEMBR1E

Soarele
ik>are 1 27 

S-arele 
a^uae 16 38

trecute 331 
y Zile 

rlmue 35
Sâmbă'ă

1942 — Palriotii scufundă fo'a 
franceză la Touoi. s.ire a nu 
cădea in mâini e Germani.or 

sabordarea flotei france
ze DELA TOULON (1942)

Călcând In p cioa e a igajameatele 
luale Gria convenf a de armis i jj 
pe care o semna e cu PI aia, in I-- 
lie 1940. HiUer a dat ordin iru-> 
pe.or sa e să Irea ă linia de demar 
caț.c ț> să ocupe și res.u Față 
(zona așa zisă ..neoiupa ă”).

Pătrunzând în zona de Sud, nem
ții au de^a mat in mod bru.al ră
mășițele armatei franceze. anim 
țând to.uși că nu \or in ra in Toucq 
și că vor respee a neu.ra tiava f et
ici franceze de război.

Călcându-si din nou cuvân ul dat. 
hite. lș.ii i.i ra in Tou on ( ot la' 
Medile1ană) si desch d un barai de 
arii erie în largul marii cu gmd.l 
de a pune stăpânire pe vase e de 
război. i

Văzând aceasta, o îțerii si ma i- 
narii palrioti de t.e bord. împo ri a 
ordine or solite dea V.chv. au d t 
foc cenozi e or de muniții si au 
scufundaL astfel ce e mai Irumoase 
uniat, ae mar n.i ira.io.z.. pe.it.u 
■ împiedica să cadă in n,a..a ger, 
tnani.or. •

IN SATUL CERBIA
I Culturalse clădește Câm nu

satul Cerbia se sluțea 
unui Cămin Cultural.

In 
l'psa 
In primăvara acestui an. or 
ganizația de bază din a e t 
sat. într'o adunare — unde, 
a fost mob lizat tot satul — 
a făcut propunerea să se Fon 
stru ască prin muncă voi in 
tară un cămin culturii.

La începui țăranii erau ne
dumeriți- Se întrebau dacă 
vor reuși să construiască că 
mintii- Iși mai băga coada 
ven noasă între ei și c“te un 
chiabur, care numai bine 
nu-; învăța. N'am trăit noi 

și fără cămin culmml ? le 
spuneau chiaburii care pri - 
veau cu ură ini'i tma c» 1 a 
un avânt din ce în ce mai ma
re.

’' it vonța. țărănimii mm 
(itoare din Cerbia a fost 
mai tare decât svonur le.min 
cinoase pline de viclenie 
al chiaburilor Construirea 
căminului a început.

S'a adunat întâi materia 
Iul lemnos. Plugarii au pns 
mân* dda "â-iă și au D’O“ 
curat și celda'to mruefialc. 
Pref clura j d^țului ’e a nus 
la disipozi ie țigla pe tru a 
coperiș. Acum 
pe terminate, 
contr buit cu 
ridicarea 1 i, 
de faptele )or

Dacă organizația de Par 
tid d» aici u'ar fi foit «ăf- 
îmbărbăteze. dacă membrii 
ei n’ar fi stat tot tronul în 
fruntea tmor acț'itrn Ion . 
cămmul nu se ridi a Educa 
ția țăranilor muncitori, ser 
băr le și șezăto i e rămâ eau 
să se facă tot cu aceleași 
greutăți cucare s au făcut îna

inte, în cladiiea școalei ori 
mare din localitate

Constru rea căminului cui 
tural în satul Cerbia, prin 
voința țărănimii muncitoare, 
const tue un j>as îuain e spre 
ridicarea nivelului cultural al 
țărănimii muncitoare din a- 
rest cătun- Ea. k>glindP • e 
in accl.tș t mp elanul cu ca 
re, țarăn mea h'tnodorean» 
îșj copstrueșbe Jâcașuri cen
tru învățământ, pentru edu 
caro.

'I impui eslc- înaintat i iar 
na bate li u-.ă. In jili'ul 
nostru fac< r a oj Oirelor d 
toam’n.i, rnc.ă n d s’yțjrmuia r„ 
Din suprafața programată 

de 25.000 ha. s'au ealizat 18 
mii ha. Ip unele plași. de 
pklâ în (>ra ti,-. Hunedoara 
si iii 1 munca pentru <>go 1 
rele de toamnă, a lo t ternii 
pata. De asemenea la fer 
mple de Stal, cu excep.ia fx-r 
mei din Strei, unde ogo t.il 
se va termma săptămâna 
• ea st a 
munci i are vor asigura 
amd <e vine o reco.ta mai 
îmbelșugata, au fost t( rmipa 
t<- Acest lucru se datore te 
faptului că ]a ace te ppoa 
tari agr cole de Stat mupea 
••ste. bazata pe un plan bi.ie 
Ktab.lit. aici se-ara cu tra toa 

intr’un timlp mul| mai 
scurt decât cu plugul cu 
tracțiune animală.

Faptul că până în prezent 
s’a realizat o suprafață de 
»8.ooo ha constitue un fapt 
pozitiv care reflectă sârguin 
cioasa muncă pe care țâră- 
mmea huncdo’eană a făcut o 
pentru arătur.lc de to.mmâ. 
Totuși, se țrjtea realiza 
mai mult în această/’ire ție, 
dacă fiecare comisie <omu 
nală șj de plasai ar li muncit 
®u mai mult elan

a
- accste împ >rpi t .-

i 1

Ani mai arătat că In »la 
na Baia de Ciiș sa ogorît 
doai uuim din suj>rafața <• 
n- a <54! piogramutâ. La 
61 in pl isa (rieoagiu. Aici <-o 
misiile de plasă și coinunălx. 
trebue s.i-și îndâriească mim 
ra trebue s i li hideze cu ]i 
psur.le acum < ât mai £jte 
timo favorabil Acii* i mau 
ca trenue dusă m în plasa 1_>< 
va. unde încă nu s a reuși* 
sa se cunoască s tuatia o 
goritului iar co nisia i«»mo 
nala Deva duce o munca an 
ipcrficiala din Lirou

Muiv lc- pentru facerea .* 
goarelor de toampă se m * 
pot continua. Pămâmul na 
este in întregime i ighețaj 
Cei care nu si au iiidtrpli ’u 
<planu] stabilit, trebue să 
dc-pue sforțări, pe itru a 
rămâne cu pământul nearaf

Comisia Județeană, ioni 
siile dt plă i -i comuna.o, 
trebue sași Indr jp'e laft«< 
ția in această 'direcție, să 
facă o mob Uzare totală > 
țărănimii muncitoare și a att 
lajelor d sponibil . îndrumân 
du»k a'-olo unde ia rămas în 
urma. Astfel se va co.jtribw 
la îndepl:nirea în intrcgimr 
a planului prevăzut pentr 
ogoritul de toamnă-

CE AVEM DF FĂCUT?
car? n’au fost f. cu e 
s arca semăna'urilor

— Se curăță pomii
V>t pomii bă răni.

Se con.i-

cămin 1 e-t? 
Acei care au 
dragoste da 
sunt mândri 
lăudab le.

vile.or. Fa 
sunt paie e, 
v te numai 

stropițe cu

du 
îj-

Și

IN C ÂMP. — St te mină ogoa
rele de toamnă
Se co..t o.ează 
de grâu.

IN LIVADA, 
de uscăl-ri. Se
scorburoji, nep.od c.ivi. 
nuă cu făcu u giopi or pen.ru nou le 
plantații. Se îmbra ă loa e tu pinele 
pomilor cu aoă ă dr împo.r.va ra. 
saluri or iepuri or.

Se a ă printre pomi. A o o u 
nu se poate a; a, se de.fundă în 
rul tu'pinei.

z Oda ă cu de fundatul se dă
îng ă;amân u . I îgrășă-nân ul care se 
dă ia pomi, trebue să rie bine des
compus ți pus i i lorul unde se gă
sesc pă.ți.e suLț ri ae rădăcini,m 
pomului.

LA VII — Se continuă cu desa 
curcalul și îngropatul bu ucilor .

IN GOSPODĂRIE — Car.o.ii, 
trebuc feriți ae fr g, umezea ă„ «ă- 
du ă. lumină și hp’ă de ae. ; deoa- 
rc.e la frig îngheață, la umezeală! 
putrezesc, ia că d râ in oițe c p.eaf 
repede, ia lumină înve zcsc și se 
îmbogățesc n so'a ină (s bslanță! 
Oliu.it iuiu atf î fc-

bue păstrați deci in locuri răcoroase 
potrivit de umede, în.unecoaie și 
bine aerisite.

Se con o ează sarea po umbului 
pus în patul, nu curma ră umezeai că. 
Se com.oează li ăni ea 
raje.e gros.e.e — cum 
lu hi ni , e.c., se dau ia 
loca e ți opărite sau 
saramură.

Cu.ățenie mu ta la pi ări — 
fel că au a. In fiecare dimineață 
n>ăo râ n pc ia , 
p'.atro:mă teae mu-darii'e. J s î.i 
poia ă se pui plece Boabe e D r- 
tru Ioana pă>ări o se a ui ă peste 
aceste p'eve. Ast e găinile își fac 
de lu.ru, scurmând l ra ă z ua D că 
au Inana și că dura, pă arie fao 
ouă și când timpul se răcește.

l-a fc! curăț nia penlru porci —.

i

La
SC

*•* d-<u * la

Curățenia și hrana îngrașă anira- 
leîe repede și le pă trează șină:» ca.

Munca pluga.uxj. de acum au 
mai este a, a de ag oaie; a.a. Nop
țile suni mari. Es e necesar ca tA- 
r-tnimea munri'oare să-și ridice ca 
■/e ul polilic c l uial prin ce irea 
ziarelor și revis e or în coleeivc! 
Este bine șt ut că citi ea u .1 i u. 
in coecliv și desbaerca probleme
lor cuprin e în ziar, este cu 
mai practică de cât ci .irea 
vidua ă.

Unui ță an minei or îi es'e 
sar să citea<ă cât mai mut 
meinlc. Țărănimea munci 
in ă mai e te exp'oa a ă, 
siăpa de acea tă po.ară, 
învețe să se lumineze cu 
rea ți spr j nu' p rma enl al o ga- 
nizaț iior de P.irlid dc.a sa.e.

mu t 
i dă

n-cr 
ți le- 

oarr care 
pentru * 

tr buc c 
îndruma.

„MAREA VICTORIE" :
(Urmare din pag. l-a)

înaintarea arrra e or demo rate chi
neze îi ra foița (e mpei ai ti. ame
ricani să-ș: revizuiască po i ica lor 
nu numai în Asia, ci ia in.reaga 
lume ți u.ai a es în Earo,,a.

Eșe u' mar-ha liză ii Chinei r«n- 
tru care s'au de us e.or u i co .side
rală e. poale da de gâ-d't 
gi or geo-po iIilO-, iLi—ri ai 
tauien u.ai de S.al.

S'a doi edil că pentru a

s.rat -
D.pa.-

demn.»

un popor nu e destul să-ți aslgu if 
comp-ici la ea « ei c ici les.râ.ise,,- 
guve nam.nla'.e. '

Din acest punct de vede;« v c 
tari i p ,p ,, u> .<. c hm, z e . e v ci o 
ra mur r porvoirrl r ce hipiă 
penlru innerende: ță. Ea dă n po
lemică iovi.ura ce or mre do.esc 
războiul și fa e să . teleagă ne 
aieu'u.ierii dea Wa hir.g on Pali 
și Lond a că S a ui Major, a m e 
și cioa ii nu 1 i.eamnă tou. Laa ă- 
i,i a e l sen; ea es-® si o ma.e vic
torie a păcii.

I
I

în timpi 
din cau 
care să 
ace (tj 
a:elaș

Prin muncă voluntar^ 

Plugari'din comun^e S^b sta e și Bucium 

își construesc un pod in lungime d« 200 m.
Țărani din comunele Sub 

cetate și Bucium, 
;iau mereu picctați 
za lipsei unui jiod, 
facă legătura intr- 
doua co nune și în
timp, înlesnirea drumului că 
tre f-lațcg-

Se ch nuiau în fiecare pri 
mavară și aproape în tot 
timijnd a,.ului, să treacă c’-J 
luntrea umblătoare mul ; c e 
m. in u ia dm zile e Iun 
trei ute, crga.j.a ii dr , a t 
d it comuna Suj et ’.te a i o 
b lizat înt.eg n- 11 , nrojri 
oand consbui.ia urai md 
care sa înlăture gri iitar., •

Ce le întâmpină cclen’ouă co 
re d n cele două comune, în 
mune. , j

Lucrările au început. Până 
în prezent țăran i comu;i,.i 
Sul .cetate au t ai.spor;at 40 
m. c.; de Icmne d n pădurea 
Silvaț. Țărănimea muncitoa 
drumată de o ga.pzațiile <ie 
bază muncește cu râvnă 5i 
poarta un via interes ivnttu 
constru rca j od lu . care va 
ai ea o >urcr ni., 2QO nv

'.-.a ; ., lu li angajamentul 
a p.m.i in jn t <le t I-Vl.raa 

ne !>.■ <i termine lucrarea, 
u?.....'-du< pro aceasta m
mnii mtuo. i ’.a de toate 
■-UC-P

Jxnt.ru
jien.ru
pen.ru
Oliu.it
lu.ru


ZORI NOI 3

Cuprinsul pTirnului volum d n 
.Opere" de I. V. ST A LI N 
ce va apare în curând în limba Româna

Editura Partidului Munți 
tort'.c Român, <o.,Secven
ță sarcinilor cei revin p? 
plan ideologic, pregătește a 
pariția primului volum din 
,O pere" de I V. Sr lin, 
străduindu-sc ca veisiunea ro 
mânească să apară în cât 
mai perfecte condiiiuni (te 
hnice și redacționale. 
„Ou^rc’’ de I V. Stalm 
va cuprinde, potrivit mate
rialului și programului de 
editare al Insti utului Marx. 
Engels Lenin, 16 volume din 
care până acum au aparat 
In limba rusă 9.

I r aiul volum cuprinde 28 
lucrări publicate între anii

Să dăm ajutor material 
bravilor mineri francezi

1 TMri Rt*. l-aj

tec — sentimente care capă 
tă (onnă materială.

La Lupeni. miner>i — care 
au avut d< .înfrunt t și ei con 
conced erile în massă. mi'» 
ria si foametea regi nurilo.- 
trecute, macerai din iq2<> uu 
d« au răzitt mulți, pro o a 
te dc aceleași clici Imperiali 
<te care azi fac să curgă sân 
geL’ minerilor francezi, 
au hotărît să dea câ.t nul

ȘTIRI ȘI FAPTE
Noui varietăți selecționate deg- âu 
cultivate cu succ* s în UzbekMan 
Un milhn de hectare de o^mânl neirig^t, vtr 
fi semândie în primăvara viitiare cu sem nțe 

se'M'.îionatt)
In rtpubu a Uzb.că, agricultorii 

m'ciu iniUI au S as o unrl^nț 
reco'tă de cerea e. S >ecia de g â 1 
numită ,,Va an”, cu i a(ă de ag o- 
uomul J idanov re i lă adm rabil la. 
vânluri.e usiae șl ,a înghețurile 
preniamrr, . a șl n cald ,r I- sece
toase, dând o re. o ă de 1'00 kgr. 
la hectar, nu numai îa regiunile <u 
o mi ă a ti ud ne, ci și *a î ăl i le 
muntoa-f de 1—5000 me.ri Un at

Pe ogoarele laborator din K<izahstan se 
recoltează 7.500 kgr. £fâu la hectar si 
recolte de orez care bat recordului >nd ial
— MetOhle co>h zn c ului 7 h

In climatul atât de ca
pricios al stepelor di 1 Rai 
zahstan, pust i e în timpu1 
iernii de furtunii? d? zapa 
dă și dogorite v.tra de c 1 
dura care preface iirla îi 
scrum. coJbozn cu; Lehai Za 
haev culege î 1 fie :are an , e 
!<• ma bogat? reco t? de o 
rex. Zaha -v a s b it it re 
cordul n o dial cu j rvi e la 
recoltele de orez. El a io 1 
decorat, până acum, cu d - 

i<>oi 1907, • i-i d veitSe 
ziare, reviste și bro uri. G‘ 
parte a acestor lucrări a apă 
rut în 1 iriba georgiană și 
prima lor tr.ulu ei. a f st la 
cuta la alcătuirea volumui ti 
prefațat de doua mtio 1 ic? a 
ale lnst,tu(ului Marș Enge’s 
Lenin - prima rcfcri oaie la 
întreaga ediție, a doua la 
primul volum — precum și 
de intro<lncerca autorului.

Întocmai ca și edi ia ,ru 
să, acest volum va cup i idc 
un index biografic al auto
rului pe ani și luni, p ntru 
perioada 1879 1907 pro
cum și toate adnOjăti'e $>i 
notele Institutului Marx-En
gels-Lenin.

lor p< patru ore sus tm-ni 
minerilor francezi

In aolaș scop munc ton 
mea exploatări.or carbo.pt» 
re a hotărit să p e tize un 
schimb de muncă. Su t uo 
Vezi ale solidarității ele !u 
ptă a munc torimii 1 o.isve 
cu muncitorimea franCezA. 
Luptă* care trebue susținută 
cu si mai multă tăiîe.

Apelul Uniunii Sindicate 
lor Miniere din R. P. R.. n? 
cheamă la acrasta ,sâ d^m „a-

agronom Adina ev, a cu tivat o 
nouă \a ielate de giâu cu bobul' 
neobi nuli de ma e. care rez s ă a 
călduri e de pede 50 g ade și este 
imun la maladiile plantelor.

Colhozuri e au fo t aprovizionate 
cu semințele se e ț o a e ale unui 
numă. de ze.e varietăți de cer<a e 
ca e vor fi semănate în primăva a 
viiloa e, pe o su. rafală <!e ui mi
lion he.ta.e de pământ aeirigat.

cev, premiat cu P emul Stal-n

verse ordine și a <ori.nit chiar 
și prenrul St iiii.

Anul acesta cu toam con 
ditii'e climaterice neiavora 
b 1 Zahaev a putut reco..a 
7 500 k< grâu U herar. O 
genul siu est? un adevărat 
laborator a| cehi mai avan 
sate "igrotehnice. Bă.rân 1 
colhozn c ap.ică în pra tici 
ultimele descoperiri ai? a- 
grob o'ației, so.ecțâ f fi 
cu gr ja semințe'e ți cu ti

ț DIN CÂMPUL MUNCII

Importante succese obținute de m nerii dela rxplo- 
alârile aurifere din Munții Apuseni 
în cadrul întrecerilor socialiste

Întrec ei" le socialiste in pro 
du ție dref ști ale în cad
rul Regionah-i auro arginti 
fere Iîrad în per oada înche 
iată la 7 Noembrie, sau soi 
dat cu rezultat e ului (cefe 
mai bune-

Programul de producție a 
fost depășit cu 17,62 la sUiă, 
la exploatările au ilere din 
Crișcior, iar la exportarea 
Stăn ja cu 13,46 11 suta. Cea. 
mai mică depășire a fost fn- 
rcg strată la exploatarea Zlae 
na 13,4 la sută.

Product.vitațjea muncii a

jutor material bravilor mi
neri f'ancrzi care î> fruntă 
cu hotăr rea și curaj teroarea 
deslăntuittâ de ' reaz-bun**. 
franceză, s'tigâ a imperiali»" 
mulai american’’-

Si e datona fiecărui mi
nier, a fiecărui om al mun
cii. să răspundă apelul i d.ln 
dutși contribuția.

Să dăm ajutor miner l»1* 
francezi, din pfii^a noa 
stra să le facem parte ș- 
lor.

vă pământul numai după me 
todele științifice. Experien
țele lui Zahaev au devenit un 
bun comun a mii de co'l.oz- 
nici din Republica Kazahă 
care lacrează după metodele 
sale. [ ' ț

Aplicarea metodelor 
miciuriniste a dus la 
triplarea recoltei de 
cirtofi în Ural

In acest an locu tor'.i Ura
lului șf-au creiat putertii'-r bt- 
ze de aprovizionare aii nen | 

iară n jurul cen'rrlo ind s'riale 
R-gion’a Sverdlov-ky d* pildă. | 
ÎSi satisface pentru piina oa 
ră. din propriile ei resurse, 
neces tâțile consumului de 
cartofi.

Sporirea recolte’or de car 
tot. și ale celor a te legume 
a fost favorizată de inpo 
ducercți ;4rroteihu cei 4*ia-- 
intate, baz^e pe realizări e 
șt'inței sovietice, p? • pîb 
carca do tr nei marelui *ran 
slorniator al naturii Mi u 
rn Jnai..te, cartof 1 dădxi | 
o recoltă m j o i ce ,io — 1 
50 ch nt 1? la boc.ar î i r?- 
g unea Sve'dlosk, iar în 
prezert recolta ni j oci? a.iu 
ge 150 chintale.

înregistrat deas .menea o ere 
ștere simțitoare. Cel m.'u 
mare j>rocent a fort ob.țnut 

de fx.jloatar'a Zhtna: 32 5 ' , 
urm-uă rxpkidtâ il<- Crisc'Or 
CU crrș’rri- d* 24 05 “6 . It 
locul uliim »'d situar -x>loa« 
tarea Roșia M mună, 

unde product vjtatea 
muncii a înregi tr.it <> crește 
re de 3,08 la suta. (

Reducerea lonsumului de 
exulos vi a lo3t r, a iz. itâ . u 
excent a exploatăr 1 O-rtej 
Săcarâmb, unde consumul 
de explos vi a crescut cu -.75 
la sută. Cea mai îmioo-ta j a 
reducere a fost obimută la e 
xuloatarea Stăritja. 26,7- |,i 
sută, urmată de t.xploaiarea 
Zlatna, 23,65 la sulă.

Consumul de energie e'ec 
trică a fost deas- mei i redus 
cu 8 46 la suta, ja Certej Să 
carâmb și cu 5,46 la sută, ja 
exploatarea Z'.atna. La , v. 
ploatăr Ie Crișcior i Roșia 
consumul de energie ele tri 
că a crescut cu, 23,61 Ia sută

Cronica cinematografică

Afacerea Artanomov
Cinema „Progresul" Deva

_____ (Urmare din pag. l-a)

Bătrânul Arlamo ov e redat ca un 
om \o un ar, ho a â , ca e în afaceri, 
doboa ă ori ce p edici, recj g ■ cl.iur 
la crimă și ,,sile,le țăranii să se
mene nai mută cânepă” p.n.ru fa- 
bd a sa. Fi 'uf sunt a tfel. ei poa-„. 
11 deja s igma ul decadenței.

F îmi ia baza ă pe c nvenț ora i n< 
are o existen ă sbu iuma ă, do.m 
na.ă de dis o d e. S ngu u ca e vede 
toată mi eria ei — Ni hi a, u uf 
dintre frații Ar amonov — du.-ă ce 
în earcă să se sinu idă se duce a o 
mânăcti.e să s'uj ască un Damnow 
zeu în ca e d mu t nu mai credea.

Dar în cp să meargă p ost ș. a 
fa e i e fabrice'. Cu toa ă a motfer» 
dc fa să a a'mie, nemu (urnirea m in- 
ciloriior eres e. con u â d-se precis 
a ea nouă c asă pro c aria ul mo ern* 
aruncat în mizerie de expoa.are» 
stăpâni'or. t

Fi'.mu' redă cu mu tă c'ari'a e î 4 
gustiniea de vede i a I urghez ei caro 
caută cau-a frămân ări or so ia'e ît 
,,aface i nerel’ș;te,” și nu în p.o? 
priul său si te n de producție.

In acest moment însă, cea de a

U- T. M.-iștii din Hațeg 
contribue la electrificarea orașului

Organizații U. T. m . dl.v 
Hațeg, a co.ntr buit în mat»= 
măsură la săvâr rea ]uc.ă 1 
lor necesar? p?ntru electiv 
f'.carftt orașului. Astf'ei. m 
trei zih. dia cursul aceste» 
luni un număr de co de t - 
nert au muncit voluntar ța sa 
■parea canatu. j și a gropi or. 
nrecttm s la de fa er a tur 
bmci di 1 co ..u,.a Sâi.t inia. 
r;a

In tot?.), ei au d?pus 
acest sai'.tor 2.500 ere ci? 
mu.'.ca voltr .t ra.

(A>.n teiul de co îducere 

respectiv 136 la sută.
Reducerea absențelor ne 

moi.vate d. la lucru a foj- 
real zaia, cu ex< ep ia exp <»a 
tar.i Certej Sacărâmb, uud» 
procentul de absențe uetno 
trvate a crescut cu 13,14 L* 
suta. Cea mai importantă 1. 
ducere s'a inregistial Iu 
Cr șcior, 63,87 la sută m 
mata de exploatarea Stânt- 
ja, 41,77 Li sută.

La selecț unarea mmc-reX» 
lur, exploatarea Stă1.,i a -. «» 
clasai in locul prun cu 
la suia, urmată de Zlinn» 
cu 12,8 ț la sută, rămânând 
in uit.mu) loc exp o tarei* 
Roșia Montana cu o înx 
bunatat re călită, iva a min» 
reului de 1,3? la suta

Muncitorii dela ^xp Oaia 
r.le aurifere din regiunea 
punților A^>*js< ai, \jntdnu 
licându și munc a. Învățând 
din lipsurile p care aU 
vut în Dc-r oada înch i ita - 
angaiamente neînd.jpl nit- 
— vor reuși să o 'țină reziil 
tatc și mai bune tir muncX

treia generație a ArtamorovTor l -r 
cepe să apuce căi diferite. Unii 
Ieziți Ia rea i a e (ne «tul lui A a 
tamonov) văd că fabrica e „ n uj 
mnir p n ru nun i ori”, cu e ila 
ca entuziasmat de noi e învăță uri sț 
să renunțe la moj e.iire si fam.lie 
pășească alâtu.i de proe.ariat, • 
participe la revo ut.e. A t*i fac pe 
fa ;ir pog.e.iști ir ma ori a ea se 
opun fățiș dar neputin.rosi, ma ia 
lor transtormă L

Sfârșitul a luat de asemenea un 
carac.er simbo.ic. Bă rânu. anonin* 
' ua eu atât mai e. rez. nativ —, 
care Irăise sub .păru tir”, adie! 
«ub patru evp oa ă i, s r gă entuzias
mat Arma e o. Ro.i.; ,,Vă a» e, t”/

El s’a fă ut ex. o.iencu.' ace.or care* 
de de.eaii astep a 1 cu încredere re-C 
gimul sov enc sl credeau cu taiia 
în consl.u.rea noii socieră.1.

Regia lui Eise sein, ta.en ul a a 
loii.or. au reușit să facă din _A-C 
fa erea Artamonov” o adevJraiS 
capodore ă a cinerr.alo._rafiei ovi.- 
I) e. o r>.o undă operă a tisiică ce 
l ăes e prin bogata contnu.uil sai» 
realist •

al acestor lucrări ar» în 
fruntea li. r. vrm t >rii tova
răși: Tâț Ionatcu. Barbu 
loan. Munteanu Victor . 
burca Gheza, Crețj loan șj 
^Muntean lon Nică.

lerer, de s-r-viciu
Cunoscător j^rf-ct al țe 

gislației Asig. Sociațe, pu 
lânr) conduce cu su c s ori 
"■ B ro i list? pțată sau per 
sonal. Posed ța ^' lecție dac 
tiiogra ia. Ci 1 ( vr ;r 
vansate li nba rusa și ir.mce 
ceză. Caut post. Adresați 
ziar sub. Geo. , 1

p.n.ru


P ZORI NO»f—; ' •

■jjcrAr le o n u. 
Dcsbaleii'e asupra problemei ailinilerii de noi membrii in O. N.U. 

Violând Churta Națiunilor Unite, biocul\ 
cmplo-ametican se împotrivește admiterii 
în O.N.U. a stolelor a căror politică nu\ 

îi este pe plac

STRĂLUCITĂ VICTORIE A UNU! CAN
DIDAT COMUNIST IN ALEGERILE DIN

AURICA

Juh'ii iir*s'lin’;/. 25, K '( 0 J
i i.'uicr* I’r s .1 ■ irijn < .1 i t
. Jigc/ |l l'U’l CO l'P <■ in
rea l.icur lor rlin ț-nr1 e
Su<.l:*fviran, < a; diilal J < ) '- i u

nisi K di 1 a >'< ~t al s < d 0
major r 1 ■ s ’ri>‘ i 0.11 <• î 1 < ir

DE SUD
cutiis rtp : oei.t ’ .J ’ ’ >*
C •(><■ ■ W . î • I 1
r,ii <• -r- it: t ■ de '< •*
aSHj ■ I vt rțor.

K-ihn 'St: primul Ap 
tal <J n ;• il na, .1 • ’ ‘

4

PARIS. 15 (Raâor). — li nil al 
dc lj Nomibiie, comit- ul * ecia.- 
al Adu ă ii G nera e a coasa.ra 
două șed nț.* d.-sba.e.i «. a u, ra pro
blemei adnule.il de noi raemb.i i 
(J. N. U.

Reprezentanții bouui aag^o: mi
mau nu ai rc .s t ii ci în ș- i ița 
Jin 22 Naemb ie. nici în 9 Jințe.ei 
Jm 23 Noeipbrie, să formu eze* 
vieo obiect une e ent a ă îinpori.a’ 
■.i gumeiile or d. egației sov.e ice. 
A a suin (ac -e.ă în repetate rânduri 
niai înainte. ei au încercat să com
pensez ■ lipsa unor argumente asu 
pra fondului prob cinei, Drin nu- 
m-i ul «Ic voii ii ca: e .e e a 11 n ol 
sntorna a e a; l _cru, .pus de delega- 
tril ame.i-an ia 22 Noe.nhrie.

E-sle ca ac.eris.ic pcr.lru b acut 
iiglo-american că nici eu singur 

renrezenlHnt nu a ros it vr ua cu- 
>ânl-despre admi erca în O N.U. a 
Republicii Popu a e Mongo e. B .l 
(■arici. Ungaru l. Romă, i i și A- 
băniei care sa.islac pe d.pi.a con-t 
ditii.e pe ca e le ce e Cha la Na
țiunilor Uni e. s a e or ce vor sa. 
intre în ONU.

Unii «I ntic aceș'i vor’ i o i au 
ince.cal să ino.uia.că li sa de ar 
gumente p in ieșiri î.npo ri a U i- 
: nii So /n'Uce n Ș’ri c 1 e d păș a . 
fi-nlt l'iiidd .■■ ier m-m re A 
cest lucru s’a înlânila de pildă. îi 
căzui ce.eeaț.or Ch ji si Nouri 7. e- 
lande.

Unele delegații d n b o ul anglo-

Ag^cvarec infloției în B zonîa 
Pe piețele internaționale voluta 
Bizoniei a scăzut de 4 și 5 ori

LONDRA, 2; (Rador). n.i 
pă cum anunță agenda, Rej- 
ter, PXTJcriii hnanc ari cin 
German a Occidentali pri
vesc cu însrijorare; agrava 

■ea ir.fl țiel îl B z mia,
Sl.'ib ciu.iea v.i'ulți î trotltt 

se de anglo americani a o ,t 
■lustrata in re alte c, de la-

ȘTIRI SCURTE
După cum an' ntă atren 

țta Rentei' prodi cția de ca.’.- 
c uc a Mal ;yei a ati s îi 
luna Octombrie ce! mai co o 
rit nivel.

— In cursul săptămân i în
cheiate l i 20 No.-mb ie. Li 
lanțul tezaurului britani' a 
înreg strat un no i d fiii de 
<2.4722350 l re «ter.ine.

— In drum spre Mosco a 
dcl gaț a zic i i t or so ict ci 
care a participat la se iu 
nea drl 1 j^ud'.pesta a Co
mitetului Execu iv a) Orga 
mizați i Ii le’ na ionale a Zia 
ri.tilor, formata di 1 D- Zas 
lavski, A. Suckov, ți M 
KornCcv, a sosit Miercuri 
seara în Cap tal .i.

uin. ri an. c.-.r 11:1 cue/a'i sa se pro
nuiite î.i mod d s.his impolilva a.i- 
Iml mi ad pac de iep e.-enla.iții 
81a »■ or Um.e și Angli.i. au (acul 
Iu ■■.cari t in d_- de a gă 1 o po i- 
bilita.e pra.iică de a se rezova 
imr-i ul cre al de Sa c.e U.i |e și 
Ane. ia p iu i.n olrliirea a a de p i- 
c.u.■■■•■. 111 O N.U. a u.iui ti mă ce 
cla.u ce sa.i'.Iac cmdiț ie Clinii.i

Astfel, delegații Suediei. Ve,ie
zite ei, Înde, P.kiianuii și Equa 

■1. ului au insi.tat a-utua pri.i'.b 
> uliu: ,‘ui icr.i ății” N.țmior U- 
mle ți au cerut adml e ea 1 1 O N.U. 
a „tu.uior s ale or care au făcut 
i“.eri si ca e sa i fac c i.idi ii e to- 
rnn a.e 1:1 ari.oul I .1 Ciurel”.

Se nea c cons a a iot si cu p e 
cizm cil o .-.sile de fo mu a e legă 
u problemei nu p.oa e d_ce la a- 
luționaiea cu suc c. a vi, îi măsu a 
In ca ■! condiții e cuprm >• în * I- 
4 □) Ch r ei nu st.nl suficie.i.e.

Cfl mai coiisecvm., mai cl.tr si 
mai precis răsdun; la acca-lă clica 
ticne a fost dat de leprezentanții! 
dcmociati) or po u are — Pa.onia și 
Cehoslo.a ia D c a ul Poloni.i a 

demon l al în ir.o l co c et că eș.c> 

reg einen a ii adm. e ii de 1 o 1 in m- 
brii în ONU. se dao.e.e fapiu- 

lui că vio and C.ia ta, blocul ar go

arne i an se î rpolriieș e adm terii a- 

celor slale. a că.cr poi.ică nu îi 
este pe plac.

gravarea speculei. De' a’ori 
zarea , mărcii occide'tale” 
a !oct ilustra.ă de urc.ar a 
penniiner.tii a pret.ir 1-r îm
brăcăm ut ei si ailor bunuri 
principale de consum.

lJe piețele va utci i iterna 
tonak-, valuta BiiO.tizi a scă 
ztit ne -i si H ori î i raport 
eu cursul of cial de schimb.

IVIT, a inlK-'at el, <- o;ii"e 
Ma ea ll.-i'aii c adm* 1 i T. • 11 > > ii 
Popii a e Mongol’, a'.iiniî <1 ca 
.casta a c re aț i di mia •' ou; i 
cil un mic urni ă i'<‘ G 1 ;1 I ' act a- 
timp < e c al ai er a Tr ui: 1 ir a I î 

‘cari1 nu are ie ații dl oniilicr a- 
pioațx cu nici o (vă?

tfece S'u e i- Ulii e 1 nsi | i as* • 
pa ajmt r Ii ONU a A - I 1 
cil ca e 11 1 ’a in li i it ; an 1 a nr 
nti 1 n a 11' de pace i in a e - a- 
timp se opun a I ni vru a or s|a- | 
ros'c ineiiibc. cu ci e -'mi I ch lat I 
tra a'e'e de pa e? Să ' m s n e 1 1
sa :-piiitcni [te ață <ă Sa e U le 
st.Ang’ri nu vor să adm li în ON’. 
U. a-eta stai* ca e au Irbasaf 
pa .easefi pe pro;iriu :or dirni c-> 
ilesio la e po i ia. Pili 1 a ‘ti 
-o u.irc li c i l ce I rn ’e 1'^
mi'c ea ae noii nu-nibri In O N li 
reprcz'n a rnu! d n a ie?tț'e 6 
bo u’ul ie e” pw 'ac 11 dec S a’e!' 
Unile.îi cal u' rl li a ara N.l_- 
ni'p' Un ’c îni| 1 r va U 1 rll S . 
v.etice ți a < i ii’or r.MU or < rpti'ar»

In încheie re, ae c șalul p Io ez a 
dc a'al <ă prob ema a 'r 1 -r 1 a- [ 
noni inenb-l nu va pi’ea 11 -c/o- 
va 3 ''e â în mo ren ul In ca 1 1 o _ 
au 1 e internat o- a e rl Chir a Ni»- 
țiuni'o- Un e vo (I res e ca 
stric ețe și va în ea neju oflca 1 
saho -.ea ac 1 rrii In ONU a R - 
publ.li Pop. 'a e Al in'Ole a '. b<-. 
mei, Rumxn el, tiu ga.î i și U ga- 
riel.

Rezoluția Comitetului Extcutio
cî Organizației Snternaționa’e

fUrma e din pag. l-a)
boi mrd a! <1 slrugă or.

Con-.i e u' Execu iv subliniară că 
în ciuda re 0'1 ț ei a op a c anul tr - 
cui <_e Aduna ca G mc a â a O N. 
U-u’ui. rezoluț e prin care se con- 
d.-.m.aă ațâță.o ii a răsboi, a a <*. ea 
mu da ă a propaga clei în a o>rea 
războiului, conlinuă cu o pu e e 
crescândă în presa u.;ora din', e țî- 
riLi apusene și a ce or a la e hr 
o.-hi.a capi a is ă, ca aiungind la li- 
im a maximă în Saee Uii[C, Tir 
cia. G ec a și O anda. In aceste țăii 
oe lansează în ii .-are gi p in pa- 
Ein e z a e o , ane uri des hi c pe - 
tru răiboiu. iar n ormatia fa să, te 
dentioasă și caonime.ea di.ee ă a 
U R S S. si a tă 1 or demo raț ei 

i povu a e, a devenit o mz.odă c- 
* b șnun de a i ț ..maci t ru Uc-pre 

viata acestor țări.
Cornke ul Execu iv înfierează pe 

perfizii ațâță ori a răii cin. p o a- 
1 gandistii iă-boiu ii din â durie z a 

rislilor. pa:e si-au vândut cond iiL1 
nionono.uri or de presă si fac uz .;e 
dreptul sa ru al liber ată presei î> 
dauna umanilath.

Cerni e ul Exe u iv cons d ră că 
pali ipaiea Ia pro aganda a ăță oa
re Ia răsbOțU. ca si ca o nn a și 1 - 
fo mafia fașă ce seamănă neînc.e- 
de e înt e ponoare, sunt i.nompa i. 
bile cu nob a si î .a ta chemare a 
ziaristului și ape cază la o ga i tentia z ar ș i

Tip. >Wta

Greve'e din portul Mew-Yo k 
iau din ce în ce mai muilă 

£ mploare
TIEW YORK, 2 3 R ' ir 

C.rc* 1 I din portul Neiv 
York. i.i'. din ce îi ce iii'ii 
u>; ll.'t ami/o.,r ■. in :i a fu d,- 
C'-i -,ono șoferi do < 1 u 1.1 
ne . c, i / z.ooo .Jo hei ici 
<<: s fi î îi gii v; , >ți- ri uri
an 1 1:1 d el r.it gr vă 1 . ’ O 
miiuc tori de’a m< t: u i o 
ciei.:î i il • iia |j >1 uu ,J,

Pute- es di; cumpără e a sa a ați-
icr francez*, scade continuu

P.'.RiS, Ralorl -- Duțiî 
cum anunță r vi ti (ran e a 
. Reforme” d'n 13 Nor-m 
Dric 1948, înllaț a di 1 Erau 
ta face ca put _r< a de cu i p ; 
rare a s. lari.ri or să sc da 
cor.t nirj. Aslfvl, în t'mp ce 
in Ianuarie 1 Q.S jr.di ele pr

zafii'c naționale, să a'u g- din ră - 
du > e îor pe a ei zia i ti ca.e ’au 
comp orr.is făcând pro. agandâ ren- 
tru ia joi s Irn nd ura in re n e și 
nat.uni. răspund nd ca cninia si i u. 
la mafia tendent oasă.

l.oini e u. Execu Iv cheamă toa e 
organizat i c națio; a e la o 1 m ă 
■iârza ei conice,cnîă îmro ri a mo 
r.000 u i.or capi a isc de presă. -.1 
« fo mc or fo osi c de rlicile mo o- 
po iste pen r 1 a uif uerța pusa și 
agențiile telegrafice, fii dcă tocmai 
din cauza ace tel inf lc țe, e e m i 
maii ziare și re.is.e d in răs ar, 
diloare de idei osie i 1 ere e or 
milioanelor de oameni si.a» i. La. 
ziariștii caii Iu r ază ia a e.co 
ziare sunt fo. țați să apere și să p o- 
Dage idei ca e. le sunt s răir.e ca 
țl tu.u.o.- oamen lor care muncesc

Corni e.ul Exe u iv îsi a'.i mă li 
mod so e 1 n poziț a sa nest.dma.a S 
si con ccvcnlă îi mp a con ra a.â- 
tăloii.or ta răsboiu și a prepaga i_ 
dei ras a e, impur.\a i.ioeiaț I si 
viajbei intre popoare, și face □- 
pet la o ganizat i e naționale de zii 
riști să-și uneas.-ă voc.a or cu vo
ci e o gan z-ț i o proțțre 1 c demo
crate din în reaga lum , care duc 
o lup ă perse e en ă pe.itiu pa e. co- 
labo are și înțe egere in re po; oa d

Corni e ul Exeru iv al o ganiz.t i > 
in ernațiOia ea z a iș i or, at . ge a- 

01 di.i coate țâiile a-

.-■H. ' i îr.tării'e'i
«’It.i ; r. vă a fost luai ■ f 
ui ir-a ciu.t ■ i ui ii i’- 1.’ *" ■■
Cj.lll-

A s<>< nț ;d r vendi ărc 
iiitinc 10 ii.r, onci'.ic 11 
• 1. . r n'i- r 1 ,r p 1. .ă sT . ■
da zii ; • o ii io t te d '■ 
ț.fov o< ;i■ id Și >t.ig■ r< 1 
iininlui Jur, c e 1 c aduc 
i>u|g; de ui ii i.itic ii > re

terii de Cjibd1 rare era j i£. 
în lunii* iCr-sta a’miJ 1 D 
ia- d • atunci a comimia să 
scadă in nmd v^rt gioș. ’A 
vis;a sulili j.iză că publicul 
i-stg cop ole t de oriental de 
afirmai iile ,-i po|;t c .1 ,c<»r>- 
trad clorie a gu.crnulvi

a ZiarișHior
sup-a cazuri or reda e c'e prigoa-« 
împot iva z ar ș i or prog e i L A- 
ccsle persecuții v.oea ă în modul 
ce’ mai b u at drep un e p esei 1 - 
dep ndenle și 10 s 1 ue o . rr.c.-.ințau»t 
directă a liber.' .ț i preș i și in
dependenței popea e or. A est ■<(. 
se uțil fac pa te d n Ji camix"iu 
întreținută sis emat că de f rț te re. 
a t oaa e ca e pregă esc vo cou ră 
boi ma d a și în ăr.ț i e» (Oț> arc or*

Corni e ul Execu iv C Organiza
ției m.e. națio a e a ,1 1UJ or, si s- 
t.nând p ogureri e mult ir orga ..ații 
de zia.iții cere:

1. O anrhcă comp'ect t și o iiec-* 
li vă a mn e urăr, or î 1 care a fosă 
asasinat Po.k de ’ăr: reacț onarJ 
gu ernu'ui gre ca e <; t 1 ă prinț ’c» 
serie cic fisuri mârșrie să a.o- 
pere asasinii și pe p.o ă a o îl lor;

2. Anu'a ea cmdamnă ii ia moar e 
ci e 11 ea ea natno u ui >. rec, zi ri- 
Iul G ezos. de a cărui vată suit 
răspunzătoare au ori ăți e ang o-amo« 
ncane din Grec a;

3 E ibe a.ea mi Horn 1 d Fast, 9 
cărui un ea vină e le a I a de a ti 
fi ut uz ce drep.ul Ii «rtăț i prș 
sei, drept asigurat de constituția 
din US.A.ț

4. S ca e ea redac'o-u ui lui Da Iț 
Wo.ker, G.nts. de si t? u mărire» 
jude ă.o ea că. Singira ia vină este 
cJ a făcut uz de ibe . i.ca presei» 
ga.ar.l-lă dc cons.ituție j

adnule.il

