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Să organizăm 
mai temeinic

munca de ridicare I 
cizkurală a celor 

ce muncesc
In r<-girm;| ni>;.t.-u de de. 

moirațu popular ( amiiielp 
culturale y'au situai în loc 
‘L frunte printre celelalte 
instituții metutc s.i ridic,. 
Jindul cultural al massel >r 
nuni<ntoart. J.or |i sa 
acord.it mi rol uufjxXrtairtț 
au iost puse in slujba urnii 
ithal înalt și rezultatele pe 
care !" au dat I acolo u' rle 
într ad< ar s'a m. ncif

si nt jHizitive sui) toate as 
spectcle.

Atribuindu lise noui sar 
‘ ini. < âmin<;lor culturale li k<. 
ce>e acum reallizalttea lor 
practică printre muncă m.u 
*ntcnsă și mai bine organi
zată

VnuJ dintre pt'incijxiIeU 
«copuri pentru « arc au h,-T 
•■reale căminele culturale e 
irce.Ja de a lărgi gustul pen
tru cetit în rândurile mass.- 

tor largi o «ondiție a 
staiip rii iieȘtanței, ignoran
tei și la țară în special, a 
•nistieismului și superstiții . 
lor

Pentru acesta insa s(. ce- 
«’« o cât mai grabnică și te 
•>>6mică organizare a biblia 
tecilor în sensul de a le îm
bogăți cu noui cărți, de a a 
,z“a o evidență precisă a tutu 
«■or volumelor d.> a se mări 

“vigilența spre a nu se str& 
•cura în biblioteci publica- 
tiitni necorcsipuuzătuar,-

Va trebui deopotrivă să se 
urmărească ce se citește și 
c.an se citește, adoptându-se 
metoda de a face fișe indivi
duale ale cititorilor. In. acest 
fel, bibliotecarul va putea fa 
te o muncă de jndrumare a 
editorilor de a da cărți po 
tnvite fiecăruia, de a urmări 
dezvoltarea lor.

l a țară, prin terminarea 
în parte a muncilor agrico
le există condiții prielnice 
de a se duce o muncă ijjten 
mficata. Țărănimea săracă 
trebue strânsă cât mai prun 
sr>re căminele culturale. Va 
trebui organizat așa cum
< a făcut în unele locuri — 
' nitul colectiv urmat de din
< uții asupra lecturii.

Capac.tatea artistica a ce 
lor ce muncesc a fost de mult 
și incontestabil dovedită. Ne 
număratele formațiuni artiști 
•. car<- au luat naștere în sa
tele și orașele județului no 
«irt» ilustrează acest lucru.

* Dar m activitatea lor mai e- 
vidă unele scăderi. I rintre 
altele lipsește o activitate cu 
caracter permanent, o activi 
tute mai bine organizată. In 
general ansamblurile artiști 
o- activează sporadic, ocazia 
nai. In această direcție, la 
itl ca în întreaga activitate 
artistică, trebue luat exemplu 
<LCa formațiile din Uniunea 
Sovietică care activează per 
manent, dtx: o continuă mun 
ca artistică, iar diferitele săfr
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Sub Semnul unei continui desvoltari

La Ferma de Stat Strein
muncile actuale se desfășoară în bune condițiuni

Insămăntările și mai pe urma 
obiectul unei susținute munci, 
județul nostru. La Ferma de Stat din Strein 
făcute la iimp și in bune condițiuni. 
acum in fața fermelor de Stol, 
deveni căt mai rer.tabile.

Sa renovează grajduri 
pentru adăpostirea vi
telor și se instalează 
clocitoare pentru cres
cătoria da păsări
Anim '■ ferma de Sl.it din S 

iu se renovează o serie de graj-fr 
caievor adăpo ti un număr <J» 

ăO vite repartizate de Stat acestui 
steloi de muncă. IX-asemene* 
duce o intensă muncă în vederea) 
t-ifimțăiii ur.ei crescătorii de t'3- 
«ări Se construiesc cotefe siste
matice și se instalează clocitori, 
Pentru îngrijirea cât mai bună a ,4 
rărilor, vilelor și a porcilor, ferm» 
Su luna De embrte Irim te un muncL 
Un agricol la școala de Îngrijitori

Pentru admiterea în 0. N. U.

Condițiile pese de anglo-americani 
KomânieL Bulgariei și Ungariei 

contrazîc Charta Națiunilor Unite 
Discursul pronunțat de A I. Vâșinski în ședința din 
24 Noembrie a Comitetului politic special îr problema 

admiterii de noui membri în 0. N. U.
în ziua de 24 Noembrie In cadrul desbaterilor asupra problemei 

admiterii de noui membri în O.'N. U. Vâșinski, șeful delegației So.- 
vielice, a luat cuvântul în fața Comitetului Politic al Adună ii Ges 
nerale.

In prima parte a discursu ui său 
Vâșinski a subliniat că reprezen
tanții anumitor delegații îndepăr- 
tându-se dela miezul problemei co 
se disculă. preferă să-ți găsească o 
îndeletnicire în a ataca Uniunea Sc-i 
vielică intr’un mod grosolan și ne
cuviincios.

Adunat ea Generală poate exa
mina cererile de admitere in 
0. N. U. numai dacă există 
o recomandare a Consiliului 

de Securitate
Trecând la fondul problemei în 

discuție, Vâșin ki a demascat nete
meinicia demonstrații or delegatului 
argentinian în legătură cu recoman
dările „pozitive” și „nega.ive”’.

El a amintit lă regu.ile de pro
cedură ale Adunării Generale aratăi 
limpede că Adunarea Genera ă exa
minează cererile de admitere de noui 
membri în ONU numai în cazul în 
care ..Consiliul de Securitate reco
mandă admiierea în ONU a stătu.ui 
care a prezentat o cerere iu rc-, 
gu'ă”. Dar dacă Conai iul de Su

omorâtul de toamnă, au fost 
in cadrul fermelor di Stat din 

aceste munci au fost
Sarcina mare care stă

este de a se desvolia. de a

<L animale care se ține fa Bucure»li- 
Tol pentru ridi.area de notii cadre, 
necesare liunului mers al producției 
tcrnia Irimi.e la școa a de pomicul
tură pe tânărul Falnp V.orel.

Un Izlaz părăsit se va 
folosi pentru grâd nărle
Pentru ca întreaga mprafață do 

pământ - a fermei — să fie pro
ductivă, s’a luat hotărtrea ca jsa 
lazul care până acum a fost lăsat In 
părăsire sa fie întrebuințat pentru 
faceiea unei grădinarii.

S’au cbț’nut 2000 kgr. 
grâu la hectar.

Dacă am face iui bilanț al iea- 
Uzărilor din anul acesta, s'ar piu 

cunlaie uu recomandă admiterea 
statului care a prezentat cererea sau

(Continuare în pag. IlI-a)

Intr’un abataj oarecare...
... Sirena spinteca văzduhul 

-j)entni a doua oară, E ora -> 
dimineața. A aruncat o pri 
vire asupra situației întrece- 
rilor de pe tabelele mati din 
sala de apel, și-a luat lampa, 
a suflat de câteva ori în ju
rul ei să vadă idacă nu cumva 
prinde aer ’ și minerul An 
drica Ludo\ ic, s’a îndrept; t 
către puțul central al nnnt i 
Aninoasa.

Aici s’a întâlnit cu Cioica 
Iosif, cu Mureșanu Alexati 
dru, cu Poțpa Nicolae și cu 
alți tovarăși din grupa lut șt 

din alte grupe

tea vedva câ fc. nu Streiu etic renta
bilă si adu-e un venit bl «Tunat Sta
lului. A .a de cx mp u producția me
dic de £iâu la ha.. în această* 
toamnă a fost de 2000 Si •—
cesl fapl se datoîcje în ț* mul rând 
•4 pământul a fo‘j£ -aiat cu Irak- 
loarele — adânc si s’a svmaiiat U 
Unu — semințe scleif ouate U tra
tate. Un venit însemnat a scos tei. 
uia în aLCid an yi din recolta bo- 
u.ilă de iuerc,

aceste realizâri de paul 
uțuni vi care se vor dvivo'ta în 
viilor, nu s4ai fi putut fatc far! 
munca jicpiccujX'tilâ a muncito — 
lor agricoli de a ci, cu aju orul i.n>- 
iios id l eh nici cui. oi de la fcimă.

Eforturile muncitorilor 
sunt răsplătite

Eforturi'e ncobo i c *le munciiorU 
!■>> tun! îâ rpIJilti prîn,*gnja ce li 
m? Doarlă.

Fiecărui muncilor -aJarijt dea
Ci'. Țipau 

Co r.iinuare în pag. 3 a

10C vagoane porumb 
pentru popula, ia rura
la cita județul nostru

Ministerul Comerțului și a , 
Aimentațîei a repartizat pen 
tru județul Hunedoara cantita
tea de 100 vagoane porutxb, 
destinat exclusiv populației 
sărace din mediul rural.

porumbul va sosi în ma 
multe centre, de unde va fi 
transportat, prin convoaie or
ganizate de către Preturi, în 
comune e destinatare.

Noroc brm!
i Noroc bun au răs

puns tovarăș i.
\ orb ră desțpre înțieCcri 

despre froducț a de eri- Gru 
pa lui Andrica Ludovic^ dă
duse 127 tone cărbunu în loc 
de 75.

i Azi nu mai putem da tot 
atât -1 adăugă cu regret 
Abela Ștefan. — Lipsește 
Mârza Cornel/ Roibu Dtmo* 
ftei și Grosu Eugen....  “

începu o discuție despre 
lipsurile nemotivate, despre

I. Branea.
(Couliiuiai« *h> pan ULaf

1^9 de ani deta 
nașterea lui 

Friefinch Ergels 
in zum <i«- s Nornnbiin 

s’u jiâ.'i in iu ora ui 1> rțx.n 
<l.n Ib.'ii'iitia b'ri< •!• i.'r.
gels, car< î«iî]jr,jr').« < ti Kafl 
Marx, c-t< înir-nu .-torul 
i-riciali-iiiiilui - rmr. î' i. . i « :» 
j.i’.t j i I r t< ! • ..!••• o .
cl .11,

F-ledeich Eiqe’s

încă <1<- tâiiir -1- jii.ie--* 
de viața m.nu ituril r i a f7 
.mi intr< ruțCin'lu. i .q o t .i 
d ile intră ca volmi^r Li 
< asă de io:n<-iț ri s«- -le
instruirea -ă știriții. a ■' 
litică. Dv*șmaji ueînip.c .it ,d 
, xțp o.itar i < apitaliste • I 
filistin smului ț ol tț< ianțțt, ia 
nțparar, . muni to imii și ta 
rănniiii și u <ț imilor .i-tipr i- 
U-. |xirlicipa la lv.pt-. ș: ion 
. r,..u1- < .uiuiJc ua «ti ..
nul 1S48 sa irtr<- alături de 
Marx în • J.îga Co n vi ti i>r“ 

111 care 1 riicj cunlriiiia . 
ieciA la reda tan-.i ,t p,». 
i-tu-ui I artiduliii i r.

întreaga lui > 1 ța -e < .tr.it -
terizeaza j rin kij ta du 1
tru o viață mai buna a . (
lor ce m.mce-. și i)rț K«tnv.i
diferitele r <-uit ute 'j| Oh-
.reacționar. -u ,, ~

1 n ..Ser ■ • 1 •'< « . .
mi' iKjțp'. .1 '•K ’1

târziu in an'-i Dur n- iti 1 
re biciuia pr. fap.< l • ,.i 
timpului: in -tudiile . nt • 
asvțpra econom . i ț o iti< .1 
procesului de1- oltârii oiiulir, 
a originei ț.roprietații -pri
vate. a statului și a famili' i 
etC-, l'-ngels av<a u.e aș 
combativitate revoluționara.

Continuare n pag 3-a

Citiți
în corpul ziaruiui

Să cunoaștem
Țara

Socialismului

Noul ambasador al 
Bulgariei în R. P. R.

BUCUREȘTI, 27(Rador) — 
Eri, 26 Noembrie a sosit în 
țață noul atasador al Republi
cii Populare Bulgaria la Buc»- 
sști. Berii Abranov Msoob<

acord.it


z ZORI Nuf

Să cun oaștera Țara Socialismului
Savantul sovietic Ivan Vinogradov 
membru activ al Academiei de Știin/e din U. R, S. S., 
laureat al premiului „Stalin", matematician sovietic.

DESPRE PATRIOTISM
Universitățile din Moscova

în ajutorul uzinelor
Colaborare creatoare între savanți și muncitori

Dragostea de patrie nu 
•te pentru îmi oamenii -<> 
Getici. numai atașame>rtul p 
■ ne I sitmim pentru pjm.Vi 
ttn ite no.istfi strămoșești. Ne 
iubim paltin in mite d( ioat(. 
jM'ntruca vedem m ea un 
Stat îiitr’adeVâr democrații, 
îiii < adrui < arv a n( ptqiiaviici, 
bogății ale. științei Și cultu
rii umane s’iu1 puse m s'ujba 
jioporup-i', tiu St.it in eadrm 
calina aii lOsl ci< ite toate 
civndițiile necesaie |x-nlrit o 
muncii rodnică a savanțUfit 
ca și a tuturor celor ce imn 
«.iese. i

Gel mai mare mm a! unui 
savant este dreptul lui la o 
muncă libe'ă, pi ut uimii țrîa'r- 
ginila, iu domeniul științific 
țx- care și l-a1 ales. N oi avem 
acest drept, guvernul sovic 
tic și Partidul Comunist în
conjoară savrurții din l RSS' 
cu o grijă și atenție i î>ntLRua> 
punând la dispoziția lor la- 
boratoarc și institute inimi 
nat înzestrate-

Noi, savanții sovietici, uu 
(știm ce e grija rilei de mâine. 
Orice probleme am studia, 
suntem siguri ca vom pruni 
cel mai călduros concurs și 
sprijin din partea Guvemu 
lui, care prețuiește savanții. 
Chiar și atunci când cercetă 
rile științifice și rezultatele 
lor imediate nu-și pot găsi 
o aplicare practică ncmijloci 
tă, căpătăm toate cele tece' 
știre pentru munca noastră. 
M’- s'a întâmp'at să nu pu- 

l>li< doi-trei ani deaiândui 
inoui lucrări, fără <-a acest 
lucru să fi avut vreo conse
cință în legătui ă <Tt situația 
materială sau cu postul pe 
care-1 ocup- Mi-aduc aminte, 
ce emoții am simțit și cât 
de fericit am fost, aflând ca 
noua ntea metodă în cadrul 
teoriei analitice a numerelor 
și în special soluția proble 
me’i lui Holbacli în privința 
numerelor fără soț, au fot 
învrednicite cu cea mai înal 
tă distincție a guvernului so
vietic, cu premiul ,;Stalin” 
ci .1. Am lucrat câțiva ani 
dearândul în vederea găs rii 
acestei metode, fără ca vreo 
grijă materială să mă fi di
stras dela preocupările mele.

Nu e vorba însă, desigur, 
numai de problema asigură
rii materiale a muncii savan
tului. Noi avem o satisfac 
ție enormă, incomparabilă, 
conștieo.i fiind de faptul că

Calendar muncitoresc
NOEMBRIE

Soarele
răsare 7 27

Sbarele
apune 16 38

trecute 331 
zi—' Â. Zlle 

rămase 35
Sâmbătă

1861. — m. Dobro'iubov, critic și 
■filosof revoluționar rus n. 
1836. 

mum a uoa-ara se desiă oară 
spre binele |H>portrltii. i; < a 
ie stiCic» ti ifwstru miiuiie 
ște calda aprobări a întregii 
Im jvopor, <ilo lrccc int,-rCx- 
le științei, realizările ei. sinii 
ioartjrnmit prețuite de : țioa 
menii sovietici. Aceasta 1.- 
gătura intimă, organică cu 
ipopoi uț, <oiytituil fort i și 
[vigoarea ttiinței sovieti<e, 
mau a clicz i. ie a de * uitării 
A (țoale.

Electrificarea satelor 
din Ucraina

După terminarea râzboîu 
luj, în Ucraina au fost f ” ut, 
sau construite 2.7 ,0 uzin 
leCtrice rurale, cu o .apari 
tale totalii de 58.670 kilo
wați. In această rep ’iiiica au 
fost electrilicatc peste 3.000 
de colhozuri, adică de 2,3 ori 
mai mult decât înair e de raz 
'ooiu. A11 fost elix tri 1 ate și 
215 so1 ho-mi, 650 cemr ■ de 
mașini agricole ți tra- t. ire 
și sute de alte întreprinderi 
agricole. In ultimii doi ară 
ritmul lucrărilor de elj ,ri 
ficare depășgști < u mult ni 
velul din .iute de rtizbniu. Nu 
mai in regiunea llarcov in 
primul trimestru al anului

1 organizăm mai îeniEinic 
munca de ridicare cuHuralâ 

a celor ce muncesc
Urmare din pag, l-a

bători ale clasei muncitoare 
conat.tue doar un imbold în 
muncă iar nu un unic prilej 
de manifestare.

Bar în măs* ra in care se 
Cere o activitate mai bogata 
din nunct de vedere cantita 
tiv. se pune -;i problema ca 
litătii programelor prezenta 
le. se cere ca spectacolele * ă 
aibă un cât mai bogat co«' 
ținut politic-ideoiogic. Vce t 
lucru însă tîu se poate realiza 
decât atunci când concomi 
tent cu mur.ca art stică prac 
tică se va duce și o muncă 
de educare în sens artiști.'., 
o muncă teor, ti ă iup r a 
artiștilor amatori.

Dacă un 10J important în 
această muncă îl joacă cămi 
nele culturale, factorul prim 
sunt onganjzaliile de «par 
tid. Ele vor trebui să ducă 
asa ca și până acuin —i o in 
tensă mmcă de îndrumare 
tât pentru a 'permaneiatu.* 
și organiza mai teme n c m.m 
ca artistică, cât și pentru -» 

l’ioi orii M p djgogii «roilor 
tuipuiioarc <lin Capitala Uniii.ii So 
vietii L- coiiibiri.lnd activi alea stiiu- 
tilico-[X‘ilagogic.i cu munca practi
ca in product ie, ajută i'o'i'căvi'.e tu- 
licpi linierilor induslria’e în lup a lor 
oeutiu nalizarea e.onoinitor peste 
olan (hi illaiv ajutor îl acordă Ine- 
liliilul <lj' automecanică din Mos
cova, întreprinderilor din iudumla 
aulouiobllcloi.

Un m up de sminti ai acestui lu* 
stilul, in frunte cu profe.orul A- 
«i-'iiv, a e'aboral o nouă tehnolo
gie penliu wcțille de turnatorie

Aplicarea nouilor metode tehnic*

1048 au losi ci,n tiuite ?£, 
noui uzine ic 11 10 electru e 
runde. In regiun a Vini,a in 
ultmiii doi mi au fost ou 
stiuite și puse in funcțiune 
2-19 uzille elei tri e colhoz .
DÎCc.

Asistența medicală pen
tru minerii din basinul 

Donețului
In districtele carbonifere 

dm regiunile Stalino și Vo- 
roșilovgrad funcționează 268 
spitale .și țyște 650 dc clinici, 

ridica politicește pe cei ce 
o prartică-
Dar rcu;ita mim- ii < amine

lor culturale mai arc încă o 
condițiie: lărgirea s himbu 
lui d<- experiență, populari
zarea diferitelor metode de 
muncă ce pot f apii ate prac 
tic îr. întreg ■; dc:,ul sau chi'.r 
numai la o p rte din cămine.

Acfnt;' inip’-mc o și mai 
',trân«:i legăt. ră a căm n?ior 
cu p>esa locală, ., îndrumă
torul cultural și ,, V.bi .a".

Ljpsmd această legătură, 
ipitveccr le care s’au <n-g. ni 
zat între căm nele m .era’e 
din ipdeț n au foști îndeajuns 
îndrumate i;.r rezultaic e lo, 
au rămas in m r ■ pait? i ecu- 
n os cu te-

Aceste câteva sarcini ac- 
cualc t or trebui rea izatc îii 
întregime, caracbfri lându-s ? 
printr o egală importanță. In 
ansamblul lor, e!c v< r contri 
bui la lărgirea orizontului cu’ 
niral al masselor vor io t i- 
bui la ri licarea c ilturabi a 
celor ce muncesc.

* |m*ihi s im urarea n-bulunlor 4 
rt*ali/aica unor mari vtunomii*

Asiblvnti dela catvdia de
* inelakîor, condusă de profesorul 
Purkin. împ eună cu inuiici’orii dii* 
t4%6uni!c Irhnicc a irzo'vgf <11 suc-

pToblcnia pie’ucrării ne iede » 
cilindrilor motoarelor. Acest lucru » 
permis o mai lar^d fo’.osire a ma- 
>ini'or

IV |>< ui mu colaborării savan- 
tilor cu muncilorii, uzi a „Aiem/' 
va vfOnomisi până la sfârșitul anu
lui. nn mi'ioij dc ruble prs’*: p,e- 
n*tkri;c planului

fol atât do >tiâns legați dc pio- 
-•ut !;<• aml țfi profeso ii >i p dx- 

’ dogii Ș o ii suixuioarc tehnice ,.Bau- 
* •iian”, ln>!itiru' de ingineri-co.no- 

niish ,.Ord|onilJdje,\ In?* i u(ul de 
energetici* ..Ato'o'ov” și a tcle,

Asltel. de pi!dă, oamenii de > ii *— 
U din Ștoa'a superioară lehnicA 
.Bauman”, împreună cu inginerii 4 

U.-hnicicn>i p inni uzine de Slat d- 
rulmenți pe bi’e au elaborai un nou 
cisleni p-n'iu prelucrarea bi'elor. A- 

I noua rnciodâ a mărit Oro
durtia Midiiini’or respective ?i a In <3 
țoral costul product cL

’ Profesorul G. Sariman a cons
truit un nou lip de niașim’Uautomatâ 
ocntru uzine’c de cea-ornice. Docei>-

țiisipensaie și p:mcte 'sâni 
tare în ’nteriorJl ,min?lor Nu 
mai în cursul accstui an. . ca. 
Soo med ci tineri au \cnit : 
lucrez ■ 1 i nsl t t ] i ed c d 
dm basinul Boțitului. i,e- 
seiv u-a rnc’li a]â a min r 
ilor .-■ membrilor familiiio. 
lor este absolut gratuită^ toa 
te chcltEel.lc fiind supura 
te de Stat.

Școala Militară Superioară de
Marină din Leningrad 

împlinește 150 ani de existență
Len ngradul a sărbătorit 

150 dc ani de exist .nță a 
(Școalei Militare St'țîerioare 
dc Marină și de inginerie - 
,-Dzcrj nsk”.

In această școală au învă 
țat cei mai de scamă con .
tructori navali ] ic; um și p.u 

m loși savan i

Astfel as terminat aceasta 
școală: 1. ,\noso eonstrj 
torul pr inei fregate ruse cu 
elice ^Arhimed", lansată în. 
1S4S; Ocunov, 1 ' coiT- 
stmctorul ; r inului monitor 
cuirasat ,,1’etm cel Mare"; 
Bubnov, pr mul cen truc’or 
de submarine din Rusia și 
wulți alții. 

lu! dc « catedra dc tlivrea mcbilc. 
lor — I. iani^JD a introduc o noua 
metodă tare prodUcv o economic 
d<- mai mu't dt iumâia'i* milion d» 
<ub!e. Eoaile prețios din punct d« 
i-edcrt pracliu est noul lip de ti* - 
formate* [x^ilru sudarea metale lui, 
cou4iuil de a. bdrmic anul V. Ni 
kitia

Cn'.Agiuj Ministerului Ins ru.-țiuuÂi 
oubliue din IJ.IȚS.S, discutând ro ul 
u*iiv^rsită|iloi tn lup.a pentru ina- 
rirăia rentabilității întruni den o a 
aoiobal imtia.iva uni.<tU dp or din 
Alo«cova. jecomandându-'e sÂ ma- 
reaxvA tu unea tehnicO-științi.îcă in- 
dicplatA L4.1L mâriira prixlurțici 4 
<uiu>orarea rostu'ui de producție.

Trenuri de pasageri
în minele din

Uniunea Sovietică
Mma . Kokso.aia" <li«i Kll’ 
bas <-,t<* ' a mai mare mitiă 
<lm < i'.i ih-a Sovii-ti. u. ICa .«. 
intrai m fum țiuiie >< um n 
ani. l'rotlL’CiL'i sa tl<- c^rbum 
<-sti ilf doua uri i.iai mari* 
<kz'ât piinlui ția intregului 
Kuzlias <L- d naiul ' le rc. o 
Iuțim

Ia . K- il. . 1 d ie i 1 ar
I xista i. < al<- U rata ubtera â 

car.* sa-■ tram-jH-utc.

In ai < a-ta in'n.i1 uii 1 â lu
• r. iza 7..'-, d. o i d<- minen _
Daca gale. 1 ■ .1 <-.i<»
mme ai 11 ași z m i,itr «i sin
gura Di:, i-l .o al- atui i:tl
tunel de u lungiri le egal.l U
distanța <1<-1 1 M<»- i ea la Ka
linin. M. ’t 1 ..m-i gie u tn-.
bui sa > h.-ituia a mi jem de

1 rtn r, subt'Trji- de ,a,i
ger- < ir la și 1 a te mine
mari di , 1 a -ii: 1 Kuz' a« fci.
selei a , '■tal nsk, el' • In
ctiiaul . '-.-im ai \->r ,:iii
fi puse ’ • 1 unc 1 1.:e .1 e Ue-
nui. de pisageri n _p> nme
din regi .mea carboniferă de
Est.

Jstona Șmah 1 d • ".'.iruta 
este strâ],.-, ’eg.it 1 e.c i-to.n 
flotei militare a marinai ru,e

I’entru succe-Se c»cep.i m 
le obț nute în j?rcgâtirca ca. 
drelor t) mi n* ri.ie n.il,tatfc 
bovielice, Ș >ala a o.’ di 
stinsă, îi: .ntp, cu ordin d 
,,Lenin".

Citiți

în fiecare zi
„Zori Noi”

Umplem buteii» da

Aragaz 1
!• A4.. N
.3®r1
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„Să organizăm întreceri în învățătură44
ne scrie un elev al Școalei Profesionale

Siderurgice din Hunedoara
A •drr sân du. ne o scrnoiii tână

rul Radu /ah iric elev .11 y oalei 
Piotv>ioua’c Sidvrurg ev din Hune
doara nc a raia uru'bHatea de a 

organiza in q.o'i și între șco'î 
înlivi cri la invafatura.

Cad iele cir S|KTlalișli — spune 
scrisoarea — de care are atâta ne
voie W P.R- nu vor putea deveni nu
mai pi in iiitirșirea lenviai a a cu- 
noșhiițelof predate dc fofesori 
Prin coiidit uni r erea'e dc reforma' 
îiivâtâinâiittilui ni c da posibili A^ide 
a urma până în cdt mai înalte in
stituții dc învățământ.

îkawa vor trebui organizate în
treceri și perfecționate de către Oi- 
Rdtii/ații'c de tinerel.

Se vor antrena în 
iiduccica atjsmțc'.oi 
a cest k a țx*

CdAli^hioiii acestor 
trebui popularizați și dați 
piu pentru toți elevii și 
din Republica Populară 
Acea*' a scrisoare o trimit 
fevl vie bine convins dc
unor rezultate satisfăcătoare. In frun. 
toa acestor întreceri — spune în îu_

clieere scrisoarea ne vom antre
na și noi c'evii de'a Școala l’rof. 
sională Siderurgica din llunedoaia 
și credem că vom fi urmaț1 de toți 
elevii conșlienți din R.P R.

Prin muncă voluntară, în numai 7 zile

In plasa Ilia a fost plantată cu 507.000
pueți o suprafață de 68 ha

Distribuirea uleiului 
pentru cantine, spitale, crețe, etc 
pe luna Noembrie

întri'.-crl și la 
la .'Uisiirl și 

coji case și mtividual.
inpeceri vor 

de exem_ 
studenții 

Română . 
fiind per- 
obțjnerea,

Pentru necesitățile -cauți te- 
lor, spitalelor, sanatoriilor T. 
B.C-, penitenciarelor, orfeli 
mitelor, creșelor cămui lor. 
internatelor școlare și azilc 
lor din județul nostru Mini 
sterul Comerțului și d Aii 
niiinlaltei a dispus distribui- ■ 
tea uleiului pe luna N’o^m 
brie. In acuși scop- a fost pu
sa ia dispoziția Ceiitrocom 
Aliment, cantitatea de 7 t-ine 
uleiu.

• >

I

128 de ani dela nașterea lui 
FRIEDRICH ENGELS

(Urmare din pag. l-a)

^'i-i ași căldură: idragoste fa 
râ di! cei exploatați, aduezmd 
m ;icclaș timp un pre.fias a 
’K) l în lcSvoltarea ccn @pj i 
maici alisnit lui istoric.

Iâ'.tjta moartea lui ylarx. 
I-ngels a prelucrat și edilat 
volumele I ! și 111 din . Ca.pi 
Ldul". a condus nușcan-a 
muncitoreasca r bal liil-M' 
națumala a Il-a și lupt uid

împotriva tuturor dușmani 
lor marxismului. (

Chi ir la 128 dc ani dela 
naștere. Engcls a rămas ac- 
tiral. El și cu Mar-M creiad 
teoria materialismului dialec 
tic, pictând baze științifice 
concepției materialiste de - 
sipie lume și viață, au dat lu 
mii cea mai valabilă doctri iă 
capabilă sa ducă ia victorie 
i'iasa munc.’toare in lupta ci 
pentru <> viață mai bună.

PARTIDUL
Șl COMSOMOLUL

de E. GRIGORIEV
In Editura Tineretului a apărut 

ut broșură traducerea artico'u ui lui 
E Grigoriev apărut în .„Molodc. 
Bolșevic” Nr. 1 din acest an.

Autorul a precizat poziț a Comsc- 
molului față de Partidul bolșevic, a. 
ratând că organizația de luptă ai 
tineretului sov.e.ic se află sub di
recta conducere a Partidului bo'-l 
șe.vtc., fiind una din 
cu care Partidul ține 
tură cu massele.

Uniunea Tineretului
ninist-S alinist este rezerva și un i- 
jutor al Partidu’ui bolșevic. De ai.i 
își compectează Par.idul rezeriele și 
cu ajutorul acesteia își asigură ii-

niasselor largi alo

Comsomolul nu este! 
partid, este totuși a

organizațiile 
strânsă legă.

(
Comunist Le-

i

«Jitiți
SCÂNTEIA

fluența asupra 
tineretului.

Cu toate că 
organizație de
organizație comun s ă și deaseia nu 
numai în esență, dar și formal, Corn- | 
somolul se supune conducerii dej 
către Partid.

In Statutul Partidului Comunist 
(b) al U.R..S.S adoptat de cel de 
al XVIII-’.ea Congres al Partidului, 
se spune: „CC. al U.T.C.L., fiind) 
organul conducător al Comsomolului 
se subordonează Comitetu'ui Cen- 
trai al P.C. (b) al U.R.S.S. Munca 
diferite'or organizațiur.i ale U.T.C.L1 
este dirijată și contro'ată de o ga. 
nizațiile respective de Par id din 
republici, ț nuturi, regiuni, județe! 
și orașe”.

Numai dato:i ă acestui fapt Com- 
somolul și împreună cu el întregul] 
tineret sovieâc și.a adus cont ibuo 
ția importantă Ia opera de cons ruire! 
a Patriei Socia irmu ni, la opera de; 
construire a lumii eoni.

Distrilniu<.a s ia fac. pâ 
n i la data dv i>. Dccembri,.

c. l.t .11 picași rații ?i noi 
nit- ca jt in I .n i 1 )- toinln i •.

a.

Intr’un
(Urmare din pag. I-a)

consecințele. lor in producție. 
Insă fu întreruptă do .co
livia-' care țâșni clm fundul 
puțului.

O sonerie a dat .qxii trei 
[semnale scurte șt colivia ,i 
dispărut spr.-, fundul pâmYn 
tul ui . Minorii erau duși în 
abataje-

După patru ore și jumă
tate de muncă, tovarășii din 
echipa lui Andrica Ludovic, 
realizeascră producția tî-ogra 
mată pe acel șut. De a' unt, 
a început bată'ia pentru de 
-pășire- Și mim ral Ciocica. Io 
sif știe cum să muncească. 
Mai întâ\ sloboade cu mai 
multe împunsături bucăți de 
cărbune d n partea de jos 
a stratului. A.poi, mai sus 
și când ajunge la tavan cu 
o singură împunsătură doboa. 
ră câte un sfert de v agOiiet 
de cărbune-

In ziua acea, vagonetarul 
(echipei Muntpanu Ioan - 
a încărcat iio tcne cărbune. 
Ziua trecută încurcase 127.

Plecând către puț pentru 
a eși din mină, se gândea

-) '

inii pih?ți și 15,000
pucțt stejari. 111 timp de nu 
mai 7 zile, o sirpiafuțâ de 68 
d<- h-i. îiit lidere care fusese 
llcgt idată sub regimurile 
tio-, ut. , burghezo moș er- 
ști-

Iu .uxista acțiune de reîm 
pădurile a participiu, po 
jxtlația din satcl<' (\ rtcjul ilc 
'os, Coaja, Bacara, Visca 

t <'.trimt ineȘti i’- fruntea! < â 
reia au stat io'. 
Inii de partid.

Munca a fost 
brigăzi condus»
brigadet silvic- 1 n sjjr jitr în 
semnat au dat acestor, mun t 
țpadurar i încadrați in CflfrPQl

împărțita o 
ele câte un

tuni' 
rar.

abataj oarecare
la Grosu Eugen, vagonetar 
a șt el- A lipsit dela muncă 

lăsând totul numai ț>et seama 
lui. A muncit mult și grcu. 
Era sat sfăcut < a producții 
nu a suferit j.r a mult și 
totodată n, mulțutniț.p ntru .■ 
. -mai tovarășul lui de mun 

a lipsit nemotivat. La
fel nr lipsit și ajutorii dc 

Mâiza Cornel ;i Koi

ca,

miner
bu Dimofte',

- - Ei uit < ă suntcm iit in- 
trpCere 1 < cpljza trur.la .1 a
lui Bertzkei 1'r.mcis cu a lut 
Aron Nicokie- și < u toții cei 
din se' torul 1, cujnin rn din 
sectorul II a) minSi *puse 
el Iui Câmpeanu t dieorghe. 
Mu e vori a am iLpa-.t pro
gramul. \ni dat p d<_- tone 
mai mult. Dar mii paj 1 
cri cu 17 tont ji.ntraca.au li- 
!]>s t ei I. Branea

La Ferma de Stat Streiu
(Urmare din pag. I-a)

ferma Strei îi este asigurat cămi
nul. Muncitorul Moga Vasi'e, îm. rc- 
ună cu familia sa compusă din 5 
persoane trăes'.e fericit îi cele do di 
camere pe care ferma i le-a dus ta 
disooziț c. La 
mulțumii de 
plătește truda

Tot m'm
lariati'or deta aceasta fermă, Sta
tul le-a repar.izat încălțăminte, Dân- 
zeluri și ha ne. .Can.ina care func
ționează pe lângă a.cst sector de

fel Gomboț Iosif esta 
felul cum i s< răs-

a veni în aju'o u! sa-

I

TELEGRAME EXTERNE

Hongkong, 27 țRadcr)-- 100 
(La mii de muncitori află îu 
grevă de aproape o jună la 
Shanghai unde se aplică în 
modul cel mai riguros ls-£ea 
marțială. Interziccrea circula 
ției a intrat în vigoare si po 
liția execută pe loc pe mun
citorii arestați.
Prețul orezului s’a urcat pen 

tru un p:cul — măsură chi 
laezească ■ de'a 8o i’jani aur 
la peste 2.000. în cursul să- 
ptămân'i trecute-

— Pentru a doua cară dft’a 
proclamarea stării du acedia. 
Vinari dimineața au fost «.

scui»le
fectuati 40 de arestări la 
Nanktng.

I'ersoanelc arestate sunt 
studenti și profesori dola fa 
cultăț.le din Nanking.

i

ZORI NOI 
primește mică și ma e 
publicitate

Anon|uriie «• orttnew h 
idrnm«î ați» ziarului

Strada Karl Ma x Nr. 4

muncă, este /i <a obiectul unui *- 
iutor pe care muncitorii îl p:inx-^> 
dela fermă.

Cu aiulorul pc care-l da S atuL 
cu elanul de muncă crescândă al 
muncitorilor de a ci «i cu s, lijinuf 
larg pe care organizația de par
tid din localila e (rebuc să il d>*. 
ferma de I 
pe acelaș 
deveni îu 
fi călăuza 
muncitoare

Stat din S.reiu, mergând 
drum de înfăptuiri, va 
scurt timp puternică. v> 
adevărată a tarănimf 

■ din împrejurime .
Gh. Titțău

Public iți u ne
Domnule Prim.Procuror,

Deva. S r. 
H uneaoara. 

binevoiți a 
forme or

Jo-
Sa
cri 

dis*
pentru 

nas-

Subsemnatul Amclin Vădim, 
miciliat în oralul 
guna Nr. 22, jud. 
onoare vă rog, să 
tune îndeplinirea
reconstituirea actului meu de 
tem. care a fost ninrScit la Bucu
rești, cu ocazia bombardamentului, 
din luna Iunie 1914-

M am născut în anul 1917 
Ianuarie ziua 10 
uărinlii Dumitru 
cie ortodoxă.

luna 
-in IstnaiL din 

si Vera. de rei-

Vlarlor: Coza 
nislrator C A.M.,

S gismunii. admi- 
De va.

Deva, la 15 Noemb. ic 1Q4&

Cu toată s'ima> 
Xnie'in Vădim-

Noi, Prim.Procuror al 
lalui Hunedoara Deva.

Vizând disp. art. 3 din 
lene Nr. -1.052 d n 1340, 
uerso.ine'.e și au'orităflle 
tiu a lele si înscrisuri e 
la re.onstituirea ac.e o , 
nrir. pe it a de fată, să 
la acest Parchet.

P. ini P,o uror. Dr V.
p in Secretar, Ion G. Barbieru.

No.n.204 . d.E.S

Tribuna-

decretul 
invilăni 

care de-
referf oar» 
ce se cer 
le dcounS

Bu'an

ji.ntraca.au


Pentru admiterea în O. N. U.

Condițiile puse de anglo-americani 
României, Bulgariei ș Ungariei 

contrazic Charta Națiunilor Unite
Discursul pronunțat de A. I, Vâșinski în ședința din 24 Nov. a 
Comitetului politic special în problema admiterii de noui membri 

în O. N. U.

Cei 620 patcioți greci 
condamnați la moarte 
de mo nar ho-fasciști continuă 
greva foamei

(Urmare din pag. l-a) 
amână examinarea acestei cereri, a- 
tunri Adunarea Genera ă nu poate 
decât „să înapoieze Consiliu ui de 
Securitate respectiva cerere pentru 
o nouă exam.nare împreună cu ra, 
portul asupra discuțiilor din Adu-’ 
narea Generală”.

Utilizând drrpiui de „veto* 
Uniunea Sovietică ■ pără drep 

turile minorității
După aceea șeful delegației sovie

tice a vorbit despre declarația fă
cută de delegatul american Cohenj- 
El a subhnlal că acesta, urmând a- 
titudinea bio u.ui anglo.american, a 
acuzat Uniunea Sovietică de „abuy 
de veto”’. Am ară at înainte — a 
declarat Vâșinski — că apărând 
principiul unanimi ății marilor pu. 
Ieri în Consiliul de Securitate, Ui.ii 
unea Sovietică apăiă drepturile le
gitime ale m.nori.ății Acest piin- 
cipiu este pia.ra unghiulară a Char- 
tei Națiunilor Uni.e, pe care se în
temeiază întreaga structură a O. 
N U. Cu toate acestea, delegatul a- 
merican afirmă că propunerea cu
prinsă în raportul faimosului „comi
tet interimar” anume că membrii 
peimanenți ai Cons iu ui de Securi
tate trebue să renunțe la acest prin, 
cipiu în momentul în care se dis
cută cererea de admitere în O.N O, 
„consliiue . o metodă ca.e promite 
mult”.

Această aiirmație d -svă ue într’un 
mod destul de convingă or caie este> 
atitudinea delegației ame i ane față 
de stipu'ațiile fundamentale ale 
Charlei Națiunilor Unite.

In legătură cu faptul că delegația 
americană a cerut în mod ipocrit 
Uniunii Sovietice să-gi „revizuiască 
atitudinea față de admiterea în O.N. 
U a Italiei, Finlandei, Irlandei, Por
tugaliei, Transiordaniei și Austriei”, 
Vâșinski a declarat:

N’am putea oare cere delegatului 
american ca guvernul său să-și re
vizuiască atitudinea față de admite
rea în ONU. a Albaniei, Bu'gar.ei, 
Ungariei, Romînni și Rerubiuei 
Populare Monpoe? Poate că în a- 
cest caz ați avea un motiv pentru 
a ne cerc revizuirea alitudinci față 
de admiterea acelor state în numele- 
cărora jnterveniți.

Statele Unite și Anglia calci ob 
llgații'e ce și au luat prin trata
tul de paee de a sprijini admite
rea în 0. N. U. a Bulgariei, Fin

landei, Ungariei si României 
Ocupându.se de condițiile de care 

delegatul american leagă admiterea 
în ONU a Albaniei, Bu gariei, Unga-> 
riei și României și Republi.ij Popu
lare Mongole, șeful delegației so
vietice a declarat: Voi piopuneți ca 
Republica Populară Mongolă să-și 
deschidă porțile” ca șă puteți, du. 
pă cum spuneți, „să vă convingeți) 
de rea ita'.ea independenței ei”. Voi 
cereți ca România. Ungaria și Bul
garia să-si revizuiască po i ica in
ternă etc. dar aceste cereri nu sunt 
cu nimic altceva decât un amestqc în 

afacerile in erne ale acestor s'.atc și 
în consecință reprezintă o v olare 
a Chartei .Condiție pe care le pa., 
neți nu sunt deloc prevăzute de 
articolul -1 al Charlei a cărui res
pectare prelindeți că o susț neți.

Vâșinski a am nlit apoi că .gu
vernele Statelor Unite, Angliei și 
URSS și-au luat angajamentul, la 
conferința dela Polsdam a conducă
torilor celor trei mari plieri, să ;[|î- 
jine cererea de intrare în ONU a 
Bulgariei, Fin andei, Ungari i și Ro
mâniei, după în.he e.-ca t a.ațelor de 
pace cu ele. Această obligație a 
fost confirma'ă în mod so'emn de 
21 de state, inclusiv Anglia, Statele 
Unite și Franța, în tratatele de pace 
cu mai sus menționatele state. A. 
ceaslă obligație rămâne în vigoare 
și astăzi. Și totuși Dvs. — a de
clarat Vâșinski adresându.se repre
zentanților blocului anglo-americar» 
încălcați această obligaț e și puneți 
Român ei, Bulgariei și Ungariei con 
diții care violează brutal suveranita
tea lor și contrazic Charta Națiuni
lor Unite.

Vâșin ki a acuzat de ipocrizie po 
delegatul Statelor Unite care a cerutl 
„respectarea drepturilor omului” de 
către democraț i e popu'are, unde 
de fapt aceste drep.u i sunt riguros 
respectate, în timp ce în State'e 
Unite drep'.uri'e omu'ui sunt căl
cate în pcîoare cu bru'alitate. Vâ
șinski a jmin it numeroase'e dis
criminări din Sta e e Ui:i e. El a a- 
minlit lirșa'ea negri or, de faptul, 
că în mu te state din U S.A. li se in
terzice negrilor să se fo’osească de 
aceleași mijloace de locomoție cu 
albii, etc. de care se ocupă cercurile! 
expansioniste a'e Săte'or Un te.

Sla'e e Unl'e și țările din Ameiî a! 
latină au semnat la 2 Septembrie 
19-16 la R:o de Janeiro un pact 
pan.american pentru „apărarea co
mună a emisferei occidenta'e”.

Prin acest pact S'ate'e Unite și-au 
croit drum spre stabilirea contro
lului lor politic și mi i ar asupra 
înlregei emisfere o c dentalc.

La 17 Martie 1948 a luat ființă 
la Bruxelles „Uniunea Occidentală”. 
Tot atunci și tot aco'o d. Spakk șj 
co'egii săi din Bene'ux și au expri
mat dorința de a extinde Uniuneal 
Occidentală și de a o (lega de pac
tul de’a Rio de Janeiro.

Pactul Atlanticului de Nord este 
desemnat a fi un supliment la pac
tul de’a Rio de Jineiro. prin mij
locul includerii țărilor Al „Uniunea 
Occidenta'ă” în „zona de securitate 
americană”.

Discuțiile asupra pac u ui Atlan.i 
cului de Nord la conferința dcla. 
Paris a miniștri’or de afaceri stră
ine ai Uniunii (Accidentale, au fost 
precedate de îndelungate convorbiri 
secrete la Washing on între depar
tamentul de stat și trimișii diploma
tici ai celor cinci membri ai Uniui ii 
Occidentale, precum și între d-nuT 
Marshall și miniștrii Uniunii Occi
dentale la Paris, în culisele Adunării 
Generale.

In timp ce Statele Unite, Canada, 
Marea Britanie, franța și Benelux! 
pozează ca „fondatorii” Uniunii A-> 

Haoticului de Noid, ci se lansează 
în energice manevre dip'omatice spre 
a atrage in această alianță țari <4 
scandinave, Islanda, Ha ia, Portuga
lia și altele. Pâ.ua a nrnf ek nu au 
îndrăznit să vorbească ]>e fața <J<Sj 
pre adiziunea Spaniei franchislc Ia 
acest pact, dar cu toate acestea S| a- 
nia este chiar și acum1 legală strâns 
de Siatele Unite in domeniul econo
mic și strateg c. deoarece — trebue 
să menționăm in treacăt — S atelu 
Unite nu au întrerupt niciodată reâ 
lățiile diploma i c cu Franco, maiio 
neta lui Hiller și Mussolini.

O alenție specia'ă se acordă p o-l 
blemclor Germanici Occidentale. Sd 
știe în general că avocații de frunte 
ai politicii externe amcii ane „bi- 
partizane”, care este făuri ă în bi
rourile din Wall Street, își cons- 
Iruesc planurile lor de dominare în 
Europa având in primul rând ca 
bază Geimania Occidentală, undeț 
ci păstrează și cultivă cu grijă <a- 
dicle naziste.

Condițiile puse democrații or popu 
lari nu reprezintă decât o încer
care de a exercita presiuni asupra 
acestor țări, in scopul de a le o 
bliga să-și schimbe linia politică- 1 

In concluzie Vâșinski a declarat) 
că delegația Sovietică se împotri
vește ca Adunarea Gene ’^l să re. 
comande Consiliu ui de Secu itate a 
ține seama de punctul de vedere cx- 
primat în asa zisul „aviz consultativ) 
al Curț i Internaționale” adică sâ; 
țină seama de un „aviz”’ care de 
fapt nici nu există.

Poporul german se împotrivește 
înapeeriî industriei din Ruhr foștilor 

proprietari naziști

u «

BERLIN^ 27 <Rador). 
Planul administrației milita
re amer.cane conform căȘ-uia 
întreprinderile din Ruhr ur
mează să fie înapoiate vechi
lor lor proprietari, a provo
cat vii proteste în rândurile 
populației germane

Biroul Consiliului 1 opărit 
lui German declară in .acea 
stă privință că a aflat cu in
dignare că administrația mi
litară amt>rican.i are intenția 

I să transfere industria din 
, Ruhr foștilor ci proprietari.

Faptul acesta înseamnă _ 
subliniază declarația, trece - 
rea celor mai importante cen
tre carbonifere și metalurgi 
Ce din Germania în mâinile 
marilor industriași care l-au 
finanțat pe Hidert au organi
zat cel de al do lea războia 
mondial și care poartă prin
cipala răspundere pentru hao 
sul și foametea din Europa.

A I EN.A, j. K idorj.
Cei 620 democrați „n-< i ca 
reși așteațita ,-xeCUția pe in 
su]a Egina continua greva 
foamei începută acum 10 zi 
le.

I’.i oc-r sirsjn-ndarea hoi.L 
rjrn eh- execuție și revizui

Republica Democrată a Vietnamului 
a cerut să fie admisă în O N.U.

' PARIS, 27 (Rador). pre
Ședințele delegației Rep’-ibli 
di Vietnamicne care se a-

I 1 ’' flâ la Paris a înmânat sec'e
tarului general al ONU-lui, 
Tj-ygve T-ie, conform instruc 
țiunilor guvernului sau, o, ce
rere pentru admiterea ace
stei Republici in Organiza
ția Națiunilor l.nite

Cererea declară ca ince 
pând d 11 Septembrie 1945^ 
Republica democratică a ViL. 
tnamului este suverana i in

8 teroriști și spioni condamnați 
la moarte în

FRAGA, 27 (Rador). Tri 
banalul spec al din l raga a 
pronunțat verdictul impotri

Biroul Consiliului Poporu
lui German protestează cu tă 
rie împotriva acestei măsuri 
și cere să se pună în apli
care hctărîrea landtagului 
din Rc-nania Westfalică de 
Nordx cu privire la naționali 
zarea industriei carbonifere.

Biroul amintește faptul că 
toate partidele și organizații 
le democrate din Germania 
sunt împotriva acestei măsuri 
a administrației militare ame
ricane și cer trecerea jndustrî 
ei din Ruhr '.n mâinile popo 
jailui.

Criza de guvern din Belgia 
se prelungește

mise misiunea di a formaBruxelles, 27 (Rador). 
France Presse anunță că cri 
za de guvern din Belgia se 
prelungește in urma desărci 
nării lui Eyskens, care prii 

rea sciiiiip 1
Autorități', pi> * din A 

t<-na nil < u t rij' eVtnJ 
mantele ci >1 Egina. ici un 
ziat nu publica tnț cuvânt i.u 
privire la greva toatn,.* 'ie- 
< larata de- prizonierii jxibiuj 
de |>e această insula.

cL zendeută și a iost ri< w 
scută de 1 Sțre Franța . oiv 
fonn corn i-nții.i din <> tiL 
1946.

Guvernul Vietnamului ara 
ta că populația jnibii' ii 
a contribuit cu iigel* >-au 
la victoria aliațdor r,sitpi> a- 
poniei și exprimă dorința m- 
ce.ră de a colabor.. < u to.Ue 
națiunile doritoar d»-

In declaraț .a anexată la 
itereffv, guvernul vetuainiaii 
se obliga fată rezerve r,‘> 
■jiectc Charta ON l; lin.

Cehoslovacia
va grupulu: de <■ . .. imton 
teroriști -i -pioni ai' junt rjea 
mior, membrii -li n mii 
tiijui ..eomitet <ih .

Principalul acuzat Ih’.k-

1 lav Hot/, vinovat de ... fj 
ucis țx- maiorul Schram cu
noscutul << educ.nor de ț-ar- 
tizani a fost c< ndamnat La 
moarte inipr^unti cu iute șa
pte peisoane «are < r.n» mem 
bri' cei mai activi in ace î-ta 
conspirație, (’eilalți au fo^t 
condamnați la închistări pr 
termen diferit.
Cu prl ejul acestui proces sri 

stabilit jx- deplin faptul . ă 
această organizație clande - 
stină a fost înființată cu -,pri 
jinul serviciului de spionaj 
american din ("lemiania oc
cidentală.

țtoul guvern belgian..
Sțpaak a pmnit din 

nou însărcinarea sa f-. (iIM 
guvernuț, ,
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