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Cine poartă 
răspunderea

ll)!IT‘aga omenire a [ii.it
< unoștința <lr* schimbul tl< 
note dintre guvernele ame 
rican și sovietic; de schimb 
bul de scrisori dintre c.uuli 
datul celui de jl treilea par 
tid din Statele l'nite la pn 
ș<‘dinție, Henrv Wallace, și 
generalissitntil St.ilin. de 
declarațiile (acute după a 
ivea de către Departameu 
tul de Stat american și de 
precizării. Xgentieijass, au 
torizate <lc guvernul sovie 
tic.

I )o< uineutelc provenbe 
din ambele părți, au f<>,t 
urmărite cu un vin inv-res 
de opinia publică mondială. 
Și, pe bună dreptate-Cbe- 
-tiuni]e care lac obiectul |-e 
centului scbimb.de docume i 
te dintre cele două puteri, 
sunt în strânsă și d>vc ta ]e 
gătura cu problemele păcii 
și securității mondiale, Iar 
]»poai-ele intregei omeniri, 
care și-au îmbogățit expe
riența ]or politică cu Învă
țămintele trase de pe urmi 
celui de al doilea război 
mondial și a căror conștiin
ță sc desvoltă zi de zi în Iu 
pta pentiu libcrtate și pro 
greș, se preocupă tot mai 
intens de problema păcii, de 
problema securității ș; în 
dependenței lor naționale^

1‘ ireȘteî nu s'ar putea spu 
ne că acest Schimb de doctt 
mente a contribui până în 
prezent cu ceva, ]a îndul
< irea relațiilor dintre cel" 
două puteri. Ii] are însă ine 
ritul incontestabil de a ti 
ajutat opiniei publice mon
diale să vadă mai limpede 
pozițiile pe care se situează 
cețe două tabere internațio 
nale, dându-i posibilitatea 
să se convingă încă odată 
de scopurile Criminale urmă 
i ite de tabăra imperialistă 
și de scopurile pașnice con 
structive urmărite de lagărul 
forțelor demo ratice.

Prin nota adresată guver 
țiului sovietic la 4 Mai a. c.. 
Departamentul de Stat ame 
rican exprima în mod des-

Apel către tineretul satelor 
cu ocazia congresului Tineretului Sătesc

Organizația , I ineretu’ui Sătesc” 
va cheamă la luptă și muu.ă pentru 
ca să Înfăptuim: |

1. Să organizam tineretul satelor
nastre, flăcăi și fete între 14-26 
ani — adică tineri plugari fii aia 
țăranilor muncitori — cât și ce
lelalte categorii de tineri Jiu sate 
ea: meseriași din atelierele iniei, ar 
gați, zileri, etc. indiferent de rasă 
sau de naționalitate. (

2. Să invațam și să ne educăm 
in spirit democratic, a luptei contra 
dușmanilor poporului, a rămășițe
lor moșierești, sa luptam pentru u- 
mtatea strânsă cu tineretul din fa
brici și uzine, și cu celelalte cate
gorii de tineret din (ara noastră în
cadrați în Federația Națională a Ti- 
neielului Democratic din România.

3. Sa luptăm pent.u înfrățirea cu 
tinerelul naționa'ilăților conlocui
toare din țara noastra și a colabo
rării și ajutorării frățești iu tinere
tului din lumea int eagă, in cadrul,

< I11-. convingerea iu posi 
bi||t.itc<i unor nego iei; bt 
latei.tio pentru Iu luda 
refl divergențelor dintre .e 
|e dotm lan. ( aud a loM în- 
si vorba d<; stabilirea unei 
baze cont i ci'- de|a 1 a' <■ ș 1 
inceapa discuțiile, atitudinea

< ei . urilor j onducatoarc ame. 
ricane s’a schimbat subit, 
prelmzândti s<- < a n(‘ințel- 
iile asupra problemelor dis
< mate în i adm! ( îonsiliuhii 
Miniștrilor de Extetne și la 
organizația Națiun.iîOr U 
uite, s'ar datora atitudinii a- 
adoptate de Uniunea Sovie
tică.

Precizările ag. nți,.i ga-s 
au ridicat jrfsă din nou va
lul de mim unii și ipocrizii, 
cu care reprezentanții capi
talului monopolist american caută 
sa ascund.1 opiniei publica

C. MAGDALIN

(Continuare în pag. IV-a) |

Îmbunătățirea calității
și ieftinirea prețului de cost al man
galului, preocupări principale ale mun
citorilor forestieri dela exploatările 

Itlante
Plinire alte materii și materiale 

prime întrebuințate ue către uzinele 
I.M.S. Hwrfcdoarâ se alia .și nranga- 
luf. Acfsta iste pradtls itcT muncc 
lorii forestieri dela exploalari'e 
Grădiștea de Munte, una din ex
ploatările ii.-.inei.

Dar mangalul dela Grădiștea de 
Munte e.a prea scump fa'ă de pr (ul 
cocsului care are o putere calorică 
mai marc.

Deaceea iit fața nimicit .iilor se 
punea ca o sarcină principali ief
tinirea prețului de cost i îmbună
tățirea calității produselor. Organi
zația P.M.R. a uzinei și Sindica
tul au trs ul la mobilizarea munci- 
torilor pentru atingerea a estui 
scop. *

In primul rând s’a trecut la .în
tărirea disciplinei in câmpul muncii; 
prin reducerea absențelor nemotivate 
și a întârzierilor dela lucru. Pri- 
inele rezultate în această direcție 
se pol vedea Î11 faptul că dela 
un procent de 26 la sută cât era 
in luna Martie a. <•., astăzi s’a ajuns 
la un procent de numai 8 la sută.

Federației Mondiale a Tinerelului 
Democrat, care luptă contra imperia
liștilor, pentru pace trainica și pentivț 
libertatea popoarelor.

4. Să muncim și să învățăm pen
tru înlăturarea neștiinței de căite, 
pentru desvoltarea unei vii activități 
culturale - artistice și desvoltarea 
sportului în inassa Tinere,ului Să
tesc.

5. Să luptam lontia exploatării ti
nerilor din sale, (argați, zilcii, ctc.) 
indrumându-i «a se încadreze în 
sindicalele Agricole, ca împreună cu 
ele, sa luptam pentru aplicarea în
tocmai a Cont, actului Cole.tic c 
muncă.

6. Să nu uitam nici un moment 
că suntem fii ai patriei noaslre dra
gi Republica Populară Româna, să 
o iubim și să o întărim prin contri
buția noaslră efectivă la opera de 
reconstrucție și construcție, să p:u-

(Contiuuare în pag. Jl-a)
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LUNAR !•« ITO COUCTJVI Ini 80 iBAitlU pt țl'Md. MO

Pa 3 LUNI lai 350 OiUrl pl iM itf

Uzinele Calau 
au atins programul de fontă pe luna 
Mai a. c. cu 5 zile înainte de termen

Rezultatele unei strânse colaborări în muncă între 
muncitori, tehnicieni, ing., funcț. și noua direcțiune

Mieii mi 26 Mai 1. ■ l,l 
orele 6 elimine.1’,1. uzinele' 
Câlan .'iu ațin' program * 1 
de fonta 1409,4X4 tu ie ștab, 
lit de Ministerul Jnclu-tni- , 
('omerțului pe acei 1 1 lua.»

deci cu cinci zile înainte d" 
li 1 tncn

Dintre echipele de luni.t- 
liștt « are au depus <.f()i tm t 
continue pentru ituh plinir < 
inaijjte de termen a progra
mului fixat s'a evidențiat <- 
chipa tov. Deutsc b l'rau' 
maistru furnapst, cu to> a - 
rășii ( fișau l<>n, șrl mpito ’ 
și Matei Ștefan, ajutor li
pitor.

De subhniat < a lurn :’uî 
fiind uzat și urmând a 1 
opri ac tivitatea pemru :. 
parații, muncitorii deja aCi.a 
Ga secție, în colaborare ea 
tec imicienii, inginerii, fun 
cționarii și noua cliic’-țiun- . 
nu depu-s tontr» yfotțât-ile Io. 
putând ajunge la rezultatcie 
de mai sus.

I. D. G.

mune plugarii din Almașul Sec au 
câștigat locul de frunte in lampa- 
nia insămânțarilor de pămăvară, 
fiind premiați pe întregul notariat.

Prima prașila de porumb a în
ceput de mult aici și iu pieze.il 
aproape 70 la sută din suprafețele 
însămânțate cu porumb, sunt pră
șite. <

Drumuri pietruite 
fântâni igienice

Când intri in sat dela primii 
pași ți se impune aspectul ingiijit 
al satului. Drumurile comunale mai 
poartă incă proaspete urme e muncii 
voluntare cu ajulo ul căruia c i.ț riște 
ulițe noroioase >i pline de liârtopi 
au devenit drumuri largi curate și 
pietruite, o adevarală mândrie a sa
tului.

Xicokic, Mețeșai IonG Dâ 1 
țulescii Dicmisie, Herniei 
Âugustjn, Oncscu loan, Ni 
c ulpscti Simion, Mihăib’scn 
losif și închis Ion. 

S'a urmărit apoi o lipani . c justa 
a brațelor de nuții i și inlâltirarea 
din câmpul r.imcii. a clementelor 

’sâboToare 1 TTuș uaiîo:-f 1 e ImtlTUt 
de democrație i'opiilain cmc ^.iu

I U. Geo. gescu core.p,
(Continuare In pag. II! a)

VIAȚA DE PARTID 
Cupfiând penlru ridicarea naveluluR «le vaața1 a |aranîlcr 

Organizația de bază P.M.R. din Slmașul Sec, 
a devenit o călăuză și un sprijin prețios pentru obștea 
satului — Semănături îngrijite Drumuri lungi curate 

și pietruite — S a pus temelia Căminului Cultural
Când a.ungi iu hotarul comunei 

Almășuț Sec ochii ți se qgresc a- 
supta suprafețelor întinse de semă
nături care se întind de jur impie- 
jurul salului și a căror infățișare 
îngrijită poarti semnele unei re
colte îmbelșugate.

70 1.1 - alta. din |.u> lini.
.1 (<*->l piașit

Prin lanurile de giâii, 1 .dcuil de 
plugari muncesc cu râvna la pli 
vilul buiuenilor. Nu găse.ti Ian la 
al cărui capăt să nu des<opeii gră
mezi de buruene pirite și arse. 
Această lodnica activitate depusă de 
plugari pe ogoaie. scoate în evi
dență munca de lămurire a organi
zației de Partid, întregită cu munca 
de mobilizare a comitetului gos
podăresc, prin a căror eforturi co

Numele foștilor prizonieri din județul 
nostru repatriați din U. R. S. S.

țn noul țol de țo?ti prize' 
nieri rcp.itriați djii l.R.S.S. 
se găsesc din județul Hu
nedoara următorii: Șoo An 
drei, Sio'.cy Nicolae, Tonta

Din inițiativa 
Ministerului Sănătății 
și a U. F. 0 R.
10 000 copii vor pleca 
anul acesta la băi

15! < I RI-.Ș I I. 27 A_- •
|ii< Miniilci u| >,,o,it.iții 
iu 1 ulaborare cu I 'nnine.i 
! ■ tio.- 1 ienioi '.ii,. | ]<,,
i ■ 1 v .1 t imite în \ .1 r.i a 
■ • ■ t.l 10-00 > . <.pii, z 11>| jl’ 
l,,.i;.i î.if.i j;t munți șt la 
111.1' ■ paul rtt 11 1.1. a-: i-,

1 ■ in.u<- \or p], , .1 ■ , o'-.
( o| |> j.ir 1 a luuiite 7? .o-' • 
pil

Citiți
in corpul ziarului

O. pagină 
pentru 

plugari

Din inițiati'.a u.gai.izaț ei cie 
Paitid, satul a lost iuzestrat u 3 
fântâni igieni.e ,u;i<truite prin mun
ca voluntara a jaranilor ca.e as
tăzi nu niai sunf nevoiți sa care 
apă cu butoaiele dea sute de me
tri depărtare.

Prin munca de lămurire du-5 de 
organizația de Partid în rândurile 
țăranilor, peste 90 la suta din po 
pulația locală este inscrisă in oope- 
rativa .,Plugarui” .lin Deia . e unde 
primește pe zi ce trvce lot mai 
multe mărfuri indii t'ia e M la pre
țuri lot mai scăzute.

Școala de analfaue.i este Iii pli
na activitate. Ea este freci cutată 
cu regularitate ii. io i nc-ti norii 
de carte ai satului.

b it pu> tvmeiiu 
Uuminuiui c ii’tu. il

In lupta dusă p.eatiu ridi.aiea ui- 
ve^ațui cultural al șa'.ujui, < rganl- 
zața de Paitid cu sprijinul larg 
al populației, a pus zile.e liecute 
len.clia unui Cămin Cultural care 
va ii lonstruit prii mumă countara.

Am trecut pela țcoa a primară a 
satulir și de dej arte sc auzeau a- 
coidurile unui mar niui.itn esc cân
tat de elevii șroa;ci. care n prezent 
primesc o educație s.lndoaă, dej-

Gh, Heșu

(Continuare !n pag, IR a)

scbimb.de
pieze.il
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Bl (d Mlmv?
Îndrumări pentru plugari

Reorganizarea Cooperativelor sătești 

înființarea Cooperativelor 
Comunale și desființarea câr- 
ciumelordepe lângă cooperative

Ht lima Ianuarie, a ace - 
stui aii. a luat ființa so- 1 ela 
tea de Stai ..Romi creai'’ d • 
a cărui importanta deosebita 
și marelui rol i^ie care îl 
are în ridicarea nivelului de 
viață a plugărimii, ne vom 
ocupa, în rândurile ce ur
mează.

Regimul noitru de demn 
rație populară p-“ zi ce țrc 
ce înlătură una eâie una 
formele de exploatare și spe 
culare a trudei poporului 
muncitor. Pentruca, țără ii 
mea sa nu mai fie jefuita de 
speculanți, a fost inliințati 
societatea de Stat pentru co 
inertul cerealelor „Ronto'v- 
real ’ ’.

Roadele îmbucurătoare ti
je acestei societăți au ș; în 
ceput sa se vadă. Pentru ce
realele ( olectale din re< olta 
anului tiecut și vândute cu 
folos altor țări, guvernul no
stru a adus în țara un mi 
lion de kilograme fire 
bumbac țărănesc, care v 1 f, 
distribuit prin cooperativele 
sătești, plugarilor care au 
predat cotele de cereale 11 
colectări, precum și celor ne 
voiași.

de

Ce facem săptămâna aceasta?
Acum, cea mai de seama' 

lucrare este prășila. -Scopul 
prășitului este atât distrug ■ 
rea burucnilor, cât și a pă
strării țiământului mărunții' 
la suprafață, ca sa nu-și piar 
dă umezeala.

Să prășim deci cât mai 
degrabă și odată cu aceasta 
să rărim și firele din cuib, 
sau de pe rând, lăsând nu
mai 1 2 fire în cuib sau
50 70 centimetri distanța
între f|re, în cazul când l-am 
pus cu mașina în rânduri.

Pe lângă porumb, mai a 
vem de prășit cartoful, floa 
rea soarelui, sfecla de zahăr 
și cea furajefă. Odata cu 
prășitul sfeclei, trebue s o 
și rărim lăsând numai câte 
un fir ja 30 — 35 centime 
tri distanță pentru sfecla 
de zahăr și 35 40 cenți
metri la cea de nutreț.

Tot așa de important este 
și plivitul grâului, inului 
și cânepei de burtieni. dar 
mai alcs'de volbura și cus- 
cută.

Dacă cuscuta (torțelul nu 
a făcut încă sămânță, cosim 
vetrele atacate de cusculă. 
răzuim bine jocul, iar cov.1 
tura o scoatem ]a capul lo 
cu]ui Șl îi dăm foc. Daca 
cuscuta a îăcut sămânță, du 
pă ce am cosit vetrele tui 
năm gaz pe cositură șj-i dam 
foc, iar pământul îl sapă a 
adânc.

Soi ielal a de Stat ..Rom 
ceri d” va da un mare spr, 
iin plugarilor. ]<a le \ a « mu 
para i crcalele direct fala 
mijo|( irea samsarilor specii 
lanți. piațindu-le produsele 
l.'t prețuri reale, iar apoi le 
vti \ nuli- in slriiinat ite d<‘ 
unde vor fi aduse mărlur 
industriale de care țarăiii 
mea no.'istra a re m.ir' ne 
voie.

Prin activ italea șoca t >ții 
..Romccreal” comerțul ele 
cereale atât în țara cat și 
peste hotare, va fi lai ut nu
mai în folosul țăiănimii :.i 
al întregului popor, 
merț va contribui 
rea economica a 
muncitoare și tot 
desvoltaiea agriculturii noa 
sire care prin schimburile 
]c de mărimi fă. ule cu strai 
năt.itea va aveți posibip.ta 
tea de a-și îmbogăți înven- 
rti| cu unelte și mașini agri 
coțe.

Plugarii au datoria de a 
sprijini ticeasta societate a 
Statului, vânzându și produ
sele ce le piisosesi la a-

Acest < o 
la ridi' a 
massețor 
odată ’a

Cosit luie-rna și trifoiștea 
Pentruca fânul de lucern ■ 

sau de trifoi sa fie de ca 
litate mai bună, este bine 
să-l itscăm pe capre anume 
făcute.

In grădina cu legume

Rărim morcovii, postârna 
cui și pătrânjelul. pus pen 
tru rădăcini, Ja 25 — 30 
centimetri fir de fir ș; con 
tinităm prășitul.

Tot de pe acum este bine 
să semănăm sămânță de 
varza de toamnă pentru ră
saduri.

1X’ VIE■ Continuam c u
plivitul. săpatul și facem 
prima stropire cu zeamă bo- 
delează. La prima stropi. ' 
putem pune și numai 750 
grame piatră vânătă [a 100 
litri apă, întrucât lăstarii nu 
sunt prea desvoltați. 

Apel către tineretul satelor
(Urmare din pag. 1 a)

H

gențiilc și cintiele de co 
lecturi ale gonu. er< ilului. 
urmând , a în schinilml lor 
sa prime,is â mărfurile tn- 
du>tria|e, uneltele și mașini 
]e agrii olc de care au 
' oie în muncile lor

I.

In întâmpinarea Congresului Tineretului Sătesc din 29 Mal

Tinerii satelor hunedorene
își întefesc munca pentru ridicarea 

noastresatelor

din

In întâmpinarea Congre
sului. Tineretului, Sătesc, ,a 
r<- își va începe -Jucrăiile 
la București la Mai ,1 
c., tineretul plugăresc 
județul no-tru încadrat în a- 
ceasta organizație și-a înti’ 
țit acțiunile de mum 1 vo
luntara. obținând o ser.e de 
realizări care pe drept cu - 
vânt îi fa< i,inst(

Astfel numai în ultii '.ul 
timp, tinerii satelor huni- 
dorene, constituiți in bri - 
gâzi de muncă voluntara, au 
prestat cca. 3.142 ore de 
muncă voluntara, iar pe șan 
tieml național BumbeștrLi- 
vezehi zeci de tineri plugari 
își Împletesc eforturile cu 
a]e tinqretului muncito - 
iese grăbind reconstrucția 
țăru.

Mânat de dorința fierbin - 
te de a contribui la ridicarea 
nivelului cultural al plugâri- 
mii noastre. Tinereții] Sa- 
teși constituit în 31 echi
pe culturale, 1 a vizitat neo
bosit satele hunedorene.

In pragul Congresului Ti 
neretuiui Sătesc, tinerii piu 
gări din județul nostru pri 
vesc cu mândrie și încred'- 
re realizările și victoriile pe 
care le-au obținut în mun< 4- 
și hotărîți să-și intensifice 
lupta pentru consolidarea 
victoriilor lor și adâncirea 
marilor realizări obținute pâ 
nă în’ prezent, ei își iau anga 
jamentu] de a-și strânge mL 
mai mult rândurile în or
ganizația Tineretului Sătesc ,

semn de luptă și munca, pe dru
mul pe care merge poporul român 
în lupta sa pentru o viață mai 
bună, pentru toți cei ce muncesq 
cu brațele și cu mintea deia orare 
și dela sale.

Trăiască Republica Populară Ro
mână 1 (

Trăiască OrganizaȚa Tineietulnl 
Sătesc 1 <

Trăiască Federația Națională a 
Tineretului Demo.rafr din România!

Trăiască Federația Mondială a 
Tinerelului Democrat I

I'ciilru teineinii a oi g mi -a 
ie și fum pornire ....... ..
tivelor Jitești, Institutul Xa 
țional al < oopi-rației a liota 
rit i a, toate cooperați- <],■ a 
flate in i itprinsul unei cotim 
liilln<* - a fu contopite fa< fi11 
du-sc astfel o cooperativa 
ioimma|®, urmând ca cele 
laite i oOperatii e din satele 
aparținătoare sa fum ționeze 
ca su< in sa), , av âml < i per
sonal un singur gestionar.

( oopi ral i v a ( omiriaia \ a 
fi i «indusa dr im < onsițiu, al

-și Unit înli 'un zid de în-i'.i- 
trum < u bravul tineret m m 
cilofcSi ,s;l pâș«Hsc;i cu puși 

uriași spic înfăptuirea u 
net vieți notii Și 1 ciȚcite.

O răsplafă meritată
Drept rrt'Plat.i pentru :i< ri 

v Halca neobosita pe care ce 
le 31 <lc c lupe culturale, 
formate din tinerii sate|oi 
hunedorene, ;lu depus-o pen
tru ridicarea nivelului cultu
ral al plugarimii noastre, p; 
nerctul Sătesc din județul 
nostru. împreuna cu ape 4 
județe a fost menționat prin 
tye primele pe țara.

Aceasta mențiune e-de pe 
dcantregul meritata. avân 
du se în vedere, elanul cu ca 
re echipele culturale ale pi 
neretuiui Sătesc, au colindat 
luni dearândul satele hune 
dorene, ducând cu ele in 
rândurile largi ale plugari 
mii făclia luminii, culturii -, 
progresului.

Plugarii cer...
Plugarii din Vfjdei cer 

forurilor in drept deschide
rea imediată, a unei anchete, 
care să indentifice și sa 
curme abuzurile practicate 
de notarul comunei Basarab 
Iacob.

Acest notar, impune pțuga 
rii sa plătească <> taxă de 
154 lei, pentru fiecare act 
eliberat de primărie, de?i 
taxa legală a unui act este 
numai de 60 lei, așa cam 
reese și din chitanțele pe 
care notarul în cau a le e 
mite.

Plugarii susțin că în a- 
paratul de Stat nu au ce cau 
ta asemenea elemente co 
rupte și necinstite care -țr.i 
ini de năzuințele și eforturi 
le poporului pentru o via ă 
nouă îșî fac un ț 1 din 
jecmănirea plugarilor și . er 
cu tărie ca acolo unde mii 
există asemenea elen cnle.să 
fie măturate din posturile 
de conducere unde din nefe 

câtuit din de eg Un tutuio 
satelor i otn| o n oii , iar dea 

vor fi aleși dintre . ri 
< in :i,i și i apal>i|i piu 
propuși de obșt i i - 
a.

g Hii 
mai 
ga 11 
t,;.i

.Marfurne di-,iribui|tc d 
i ooperatn a, voi li împ.u - 
țit* bulgarilor din aule . 
< .idr.ite după n<-\ oje [(, ,i- 
le-

l't in a< r-'-te măsuri -e 
mărește grabnica și u 
șoai'a aproi 1/Oi.are a pl ' 
garimii < u mărfuri; jnduitri 
le, 
loi
ale 
tea 
rea 

simplili arca operațiuni 
de < ondiua-re și ronlro 
i oojH-raliVi'hjr, r(du« o 

< hehuclilof ș, înfăptui 
unei strânse guițați «P-

interi >e eînnomice ale piu 
gărilor.

fot odata IXl < n »P a d - 
pu-s desființarea cârciumi
lor cart funcționau |k- lâl: 
g.i cooperativele sjteȘti ut 
mând ia in viitor băuturi e 
abolire -a lie vândute la 
'ticȚe numai pentru . nn-'i - 
mu] la doini, iliu 

rii ire au mai rama» coco . 
țațe.

Plugarii înfăptuesc ...
Însuflețiți de dorința de a 

ridica cât mai mult nivelul 
gospodaresi al comunei, or 
ganizația de baza a Parii 
dului Mun< itoresc Român 
din \ alic,, a organizat o 
acțiune de munca volunl-. 
ra în cadrul < preia -a -a- 
pat o fântâna in pășuni ; 
comunala, pășune care tot 
in 1 adrul ac, stei acțiune a 
iost curățit.1 prin 700 zile de 
munca voluntară. pre-~t.iV' 
de populația locala

In aceste acțiuni s’.m re 
marcat plugarii: Soia hm, 
Crăciun t.h- și Boldea Cdi
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1S71—împușcarea în massa a iomu« 
narzilor la Zidul Federaților

19-42—Moartea eroică a lui Jacque-s 
.1 Polizer și t'ieorges Salomon. 

EXECUȚIA COMUNARZILOR IA 
ZIDUL FEDERAȚILOR

Represiunea burgheziei franceze 
agitată de reacționarul Bismark îm
potriva Comunei din Pari' a fo-t 
de o salinii ie ne.nai itâ mia j-ănj 
alunei.

Masacrele Cela Zidul Federaților 
'.in ci:i.iii ul Pieie La.lia ' dm 
Paris) au fost un epi o l al a.e-lei 
teprcsiiini.

Dvpă ie rezistaseră pas iu pas 
înaintai ii in Paris a trupelor del> 
Versal.es, .IK) Lin er >i i apărăto r 
ai Comunei sunt prin i <i împuț
eați în ziua de 2S Mai.

In total au fost împuțeați 
30.01'0 comuna'/i. Peste 10.(100 au 
fosl depo.tați. Sute de mii de pa
rizieni comemorează î . (fiecare an 
me.no 1 Comunei pri'.b’tln țe’eri- 
naj la Zidul Federaților

ticipăin cu tot elanul nostru în niuncq 
de jndepliniie și depășire a pla
nurilor agricole (arături, insâmân- 
țări, strângerea recoltelor), a,igurân<ț 
astfel hrana poporului muncitor, des- 
voltarea patriei noastre.

7, Să contribuim la întărirea u- 
nității tineretului din întreaga țară, 
prin întărirea și dezvoltarea orga
nizației noastre.

Tineri săteni fi tinere sălen e, i 
Conferința noastră din 2) - 30 Mai 

a. c. să conslitfce pentru noi un

Versal.es


Intrun cadru festiv a avut loc 

închiderea cursurilor școalei de cadre 
medii a Consiliului Sindical Județean

lutrebuințând nouă metodă

Echipa minerului Schiller Grigore 
din Petrila a reușit să realizeze 
o depășire de normă cu 360°;o

In ziua de 26 Mai a. c. a a\ut 
k. închideri* fesliva a cursurilor 
țeolii de cadre -indica a de |ie lunga 
Con'iliul Siudiral JuJe|ean-l)eva.

1 est ivitul ea a fo-t ileschi-ă prin 
cuvântarea tor. Nislor Ște.an, pre
ședintele Consiliului Sindical Jude
țean care după ce saluta, prezența 
tov. A. Drâghici, membru in Bi 
ioni Org. Județene a l’.M R.-Deva 
j tov. prefect ți a Întregi asistențe, 
aralâ câ prin înființarea acestei 
țeoli Consiliul Sindical ți a dus la 
bun - iârsil una dintre cele mai mari 
sarcini, acea de a ridica noi cadre 
sindicale.

Mulțumește apoi to-vi.or lectori 
care au predat lecții la această 
școala, precum și tov. tineri tienad, 
responsabilul școlii, care limp de 6 
săptămâni a dus o r.epiecupețită unui- 
că pentru ca elevii sa fie cât mai 
bine pregătiți, urând ca înebeere 
spor in muncă pe care de acum 
înainte o yol depune foștii elevi.

După ce tor. Z. Popa, mem
bru in biroul C.S.J. expune condi
țiile politice în cadrul cărora 5*311 
desfășurat cursurile ia cuvântul tov. 
E. Genad care mulțumind C.S.J. și 
Org. jud. P.M.R. pentru marele con
curs acordat școlii, precum și lec
torilor care au depus o muncă de
votată în interesul clasei muncitoarc- 
închec aratând elevilor că cele în

Organizația de baza P. M. R. 
din Almașul Sec a devenit o 

călăuză pentru obștea satului
(Urmare din pag. II a) 

ghiocată de foaie năstrușniciile și 
minciunile școa.ei din trecut.

Ziarele ,Scânleia” și ;Zori Noi’1 
sunt răspândite și citite pe o scară 
tot mai largă, iar cuvântul condu
cătorilor noștri di'uzat în masele 
largi de aceste organe de presa, 
este cunoscut, însușit și aplicat în 
munca de loafe zileje ale pluga
rilor de aici.

S t râi tsa col a bo ra re
Laie organizațiile |o ale
In toate acestea sarcini pe care 

organizația de Parlid trebue să le 
îndeplinească și sa le rezolve zil
nic activitatea ei este strâns împletită, 
cu acea a organizației Frontului 
Plugarilor și Sindicatului Agricol 
cari aduc un sprijin viu.

1 ineretul Sâteșt din Almașul Sec, 
sta alaturi de cei mari in loate ac
țiunile obștești. Munca educativă și 
îndrumarea sa sunt puse in loc de 
frunte în a .tivi alea orga.iiza.n.or 
Joca|e. Spiritul nou al democrației 
in plin avânt, se desprinde în rân
durile tineri,or plugar,, din dârzenia 
cu care luptă pentru slârpirea pe
riculoaselor secte religioase — tie- 
muricii — a căror prezența piu 
gării o socoteșc drept o rușin a 
satului.

Sarcini notii 
eforturi noui

In prezent membrii organizației 
de Partid muncesc fără preget pen
tru lămurirea sătenilor asupra ne-

Umplem butelii de

Aragaz lolormațlaal 
la Adm -ți* 
.Zori Noi*

Citiți 
în fiecare zi t 
„Zori Noi” | 

vațate In cadrul școjii trebuesc me
reu îmbogățite iu noi cunoștințe 
care sa le fie un prețios îndreptar 
in munca pe care o vor depune 
In folosii) clasei muncitoare și a în
tregului popor.

Au mai vorbit apoi Di Caba în 
numele lectorilor, iar în numele e- 
levițor tov. A. Crijanovski și D. 
Aioanei care și au luat angajamentul 
de a-și îmbogăți cât mai multe cu 
noștințele lor psolitice și culturale - i 
de a le răspândi în mijlocul 111a 
sselor muncitoare, după care luând 
cuvântul tov. prefect C. Grigoraș, 
arată ca marile Sarcini ce stau acum 
în fața foștilor elevi, trebue dusa 
cu inullii abnegație, iar in toata 
munca lor să stea înjr’un contact 
permanent și cât mai strâns cu ma- 
ssele.

Vorbind apoi tov. A. Dragof, 
membru în Biroul Org. Jud. P. 
M.R. arata câteva din sarcinile ce 
stau in fața noilor cadre, ca, vigi
lența Î11 muncă, înființarea de noi 
școli, stimularea întrecerilor în munc^ 
și a voluntariatului exprimândurși 
ca înebeere încrederea iu felul în 
care ei vor ști să-și ducă la bun 
sfârșit sarcinile și abnegația cu care 
vor munci.

Ca încheere a solemnității a ur
mat premierea elevilor evidențiați 
in muncă după care a avut loc un 
reușit festival artistic.

cesilaților gospodărești a e salului, 
care impun construirea celor doua 
poduri a căror lipsa este simțită 
de populație, repararea și pielru 
irea unui drum lung de 500 melri, 
care Î11 muncile agrico.e de vară 
esle de mare trebuință sătenilor și 
grăbirea lucrărilor pentru termina
rea Căminului Cultural, care trebue 
sa devină un le prielnic pentru ri
dicarea niietului cultural al satului..

Organizația de Parlid va trebui 
să dea o atenție deosebită pentru 
efectuarea muncilor de vara, pntru 
îngrijirea și îmbunătățirea semănă
turilor menite să asigure o recolta 
îmbelșugata care să umple casele 
plugarilor de pâine și bună stare 
și sa îndestuleze hrana masselor 
muncitoare.

Mergând cu stăruința pe diurnul 
realizărilor concrete, adâncindu-și 
munca de lămurire și îndrumare, rea
lizând un cât mai strâns contact 
cu întreaga obște sătească, lu,tind 
pentru promovarea intereselor loj 
cale și antrenând în mujică ma sa 
larga a plugărimii, organizația de 
Partid din Alma<ul Sec, își va a- 
dauga noi verigi Ia lanțul realiză
rilor frumoase, care aslăzi îi lac 
cinste, cuce.indu i prin muncă stă
ruitoare, un loc de frunte în viața 
de narlid a organizațiilor noa-tre.

Gh. Pleșu

i

Publicațiune
MINISTERUL JUSTIȚIEI

Dl. Ștefan Biro domiciliat în co
muna Simeria Veche jud. Hunedoara 
a făcut cerere acestui Mini ter pentru 
ța i se acorda cetățenia românj.

Prin cerere petiționarul arată ca 
este de profesiune șofer mecanic1 
născut în Ungaria, corn. Gyu’.a, jud. 
Bekescsaba, la data de 11 August 
1898, venit și stabilit în țară din 
anul 1922.

zvonuri și diferite acțiuni anti mun
citorești căutau sa stânjenească bu
nul mers al producției.

Pentru ca să se poala ajunge 
mai repede la ieftinirea prețului de 
cost al mangalului s’au dus până 
in prezent și se continuă următoarele 
metode: I

Evidența cantității de lemn In
trat în bocșe pentru carbonizare și 
a mangalului ieșit din aceste bocșe; 
tăierea și transportul din timp a 

lemnului la boc e pentru a da 
un mangal de alitate superioara, 
trebuie subliniat căii în urma aces
tei măsuri mangalul dela Grădiștea 
de Munte este de mai bună ca 
litate decât Î11 trecut lucrările luate 
în antrepriză să nu se mai facă 
la prețuri libere urmând a se plăti 
conform deciziilor ministeriale; îm
bunătățirea mijloacelor de transport 
prin intervenții la direcțiunea uzinei 
pentru schimbarea locomotivelor ve
chi care erau uzate, consumau mult 
combustibil și cercau reparații dese.

Și'ca o ultimă măsură s’au încre
dințat responsabilități individuale și 
colective asupra fiecărei lucrări spe- 
rându-se ca în cel mai scurt timp 
să se facă progrese mari nu numai 
în mărirea producției ci și în acea 
a îmbunătățirii calității produselor 
și a scăderii prețului lor de cost.

In felul acesta înțeleg muncitorii 
dela exploatările forestiere Grădiș
tea de Munte ale I.M.S-Hunedoara 
să aducă un sprijin prețios în lupta 
întregului popor muncitor pentru o

BroȘura „CineSțâță la raz 
boi? Cine apără pacea?” „a 
părută in'editura„Cartea Ru 
să”, cuprinde o serie de pro 
bleme de o deosebită impor
tanță prin actualitatea lor. 
Autorul broșurii d. Al. C- 
Constantinescu, reușește să 
prezinte într’o formă popu 
Iară chestiuni istorice (cau 
zele primului și celui de al 
doilea război mondial pre
cum și evenimentele mai 
semnificative legate de ul 
timul război) în strânsă le 
gătură cu problemele actua 
le (încercările imperialiști - 
lor apuseni de a ațâța la 
un nou război, ce urmărește 
planul Marshall, lupta for
țelor democrate în frunte cu 
U. R. S- S. pentru pace, etc. 
Deasemeni, d. Al- C- Con

Conform art. 19 din legea pri 
vitoare la dobândirea și pierdeiea 
naționalității lomâne, se pub’ica a 
ceasta spre știința acelora care ar 
voi să facă întâmpinare, potrivit, 
disp. art. 20 din zisa lege.

Viul entuziasm manilestal de că
tre elevi cu această ocazie, și uralcle 
cu care subliniau fie. .11 ('îndrumare 
sau nouă sarcina, ce le era tra
sată de vorbitori, arata pe deplin 
holărîrea lor de a mugii iii abnega
ție in locurile unde vor fi puși.

Și acest cald entuziasm tovără
șesc îi unea pe loți, muncitori, ță
rani și intelectuali, entuziasm isvo- 
rât din dorința unanimă de a lupta 
cu holărire pentru binele întregului 
popor și înflorirea Republi ii noas
tre populare.

Preocupările muncitorilor 
forestieri dela exploatările Grădiștea de Munte 

(Urmare din pag. 1«)

A apărut
Cine ațâță la război? 

Cine apără pacea?

Echipa minerului Schiller 
Grigore ciut lJ< tri]a, lu< râtul 
intr'uii abataj camera duna 
noua metodă experimentalii 
de l’op Ludovic, a reușit -a 
realizezi o depășire de u n 
mă de 360 la sută.

Echipa compusa ditt ~ oa 
meni, avftnd o normă pe cap 
de om de 4,5 tone, a realizat

viflțâ mai bună și întărirea Repu
blicii Populare Române.

Sau fixat sesiunile 
examenelor Universitare

BUCUREȘTI, ' Ag-t- 
pres). In privința examene
lor universitare jn sesiunea 
Iunie clin acest an. Miniștrii! 
învățământului Public a Lo- 
târît următoarele:

Sesiunea ordinară de exa 
mene de vară la Universita 
ți Politechnici, Academii 
Comerciale și Scoale de in- 
vățământ superior, ce depind 
de acest Departament, încep 
la 1 Iunie și se termină la 30 
Iunie inclusiv.

Din motive tehnice justi- 
ficate, Ministerul a admis la 
propunerea U N S R și a 

Se studiază posibilitățile pentru redu
cerea preturilor la

BUCUREȘTI, 2; (Ager- 
pi'es). In vederea reducerii 
prețului de cost al-produselor 
medicale, Oficiul Industrial

stantinescu lămurește în 
cursul expunerii evenimente 
lor istorice, unele noțiuni 
teoretice capitalism; impe 
rialism, criză economică și 
altele i ceeace face din bro
șura d-sale o lucrare cu o 
putere de' pătrundere în stra 
turi foarte largi de cititori 
din rândurile masselor mun 
citorești dela orașe și sate.

Broșura „Cine ațâță la 
rozboi? Cine apără pacea?” 
aduce un real folos pentru 
înțelegerea situației interna 
ționale. Iată dece o recoman 
dăm spre al fi cetită de cât 
mai mulți oameni ai muncii

Sseculam i

ȘTAMPILE 

o producție de 31.5 tone pe 
cap de om.

Echipa ur fi realizai o de
pășire și ntai marc dar jocul 
de munca a fost situat 
proapc de vidră, din < are 
cauză nu s’au putut manipu
la mai mult ca 2 3 vago
nete, a căror încercare ;.’a 
făcut in condițiuni foarte
grele.

Echipa, și-a luat angaja
mentul de a lupRt -și mai de 
parte pentru obținerea de 
noui succese.

1 acultâților respective, o pre 
lungire a acestui termen ]a 
următoarele Facultăți și scoli 
de învățământ superior, la A 
tademia de Științe Corner 
riale și Cooperatiste din Bu 
< unești până la 15 Iulie, la 
Facultatea de Medicină din 
Cluj până la 10 Iulie, la Fa 
cultatea de Medicină din 
Tg Mureș până la 10 lupe 
iar la București la următoa 
rele Facultății, Farmacie pe,1 
tru studenții din ultimul an 
la 10 Iulie Medicină 5 Iu
lie, Politehnică 5 Iulie și ta 
Facultatea de1 Științe din Iași 
până la 3 Iulie-

produsele medicale
Farmaceutic ,studiază posi
bilitatea standardizări; am - 
balajelor, pentru produsele 
similare, și totodată organi 

, zarea aprovizionării în co
mun pentru mai multe între 
prinderi.

In acest mod se va ajun 
ge la o simțitoare scădere 
a prețului mai ales ța acele 
produse la care amWalajul 
întră în prețul de cost in 
tr’un procent foarte mare.

Publicațiune
Dl- Vilhelm yilibald Ha.-i 

kc domiciliat în corn. Teliu 
cui Inferior a făcut cerere a 
cestui Ministe^ pentru a i se 
acorda cetățenia română.

Prin cerere petiționarul a 
rată că este de profesiune 
muzicant, născut în Cehoslo
vacia ]a data de 22 lutie 
1902, de religie romano ca
tolic, venit și stabilit in ța
ră la 1 Iulie 1924.

Conform art. 19 din le
gea privitoare la dobândirea 
și pierderea naționalității ro 
mâne, se publică aceasta 
spre știința acelora care ar 
voi să facă întâmpinare, :o 
trivit dispozițiunilor art. 2oi 
din zisa lege



ZOR ’ MG;

^">EVEMIMEMTELE ZILEI
Spre o criză de guvern în Franța
Divergențele între partidele de guvernământ — Ministrul

Muncii a refuzat revendicările muncitorimii franceze
PARIS. „Noui prnpi 

știi seicleschid în fiecare zi 
sub pașii membrilor guver 
nului francez, l-'iecare sub 
iecl, problemele militare, po 
litice, economice, proectele 
financiare, chestiunile so - 
ciale, data și modalitatea 
scrutinului pentru alegeri 
le prevăzute în Octombrie, 
constitue tot atâtea motive 
pentru noui neînțelegeri.

Neliniștea politică esle un 
fapt de netăgăduit, pretexte 
le necesare deslănțuini cri 
zei există din ambundență 
și dintr’o pricină ascunsă; 
lucrurile continuă să-și urme 
ze cursul.

Boala interna care roade 
coaliția centristă și de < ave 
nu so vorbește în genere de- 
< ât cu vocea scăzută ț i că
pătâiul bolnavului, își are 
origina în poziția dificilă a 
Franței pe plan înternațio 
nai-

Minerii din Australia 
salută solicitudinea 
U. R. S S. pentru 

reglementarea relații
lor cu Statele Unite

Presa sindicală Australia- 
jnă publică rezoluția consiliu 
lui general al federației mi
nerilor, care salută solicitu
dinea Uniunii' Sovietice pe’i 
tru reglementarea relațiuni- 
lor ei cu Statele Unite-

Noi considerăm acestea 
ca o nouă dovadă a rolului 
constructiv jucat în viața în 
ternațională de Uniunea So
vietică — spune rezoluția. 
Atitudinea Uniuni^Sovietice 
se deosebește Izbitor de a- 
ceea a imperialiștilor ame 
ricani, care caută să stabi
lească dominația lor mon 
diață.

Buletin intern
BUCUREȘTI, 27 (Ag-.-r- 

pres). Prin derogare de|a 
legea în vigoare la salariza 
rea funcționarilor publici, 
magîstrații și funcționarii 
judecătorești, cărora ji-sa a. 
tribuit o funcțiune inferioară 
celei deținute înainte, își vor 
păstra coeficientul și sala
rizarea vechei funcțiuni, da 
că atribuirea sa făcut până 
la data de i Aprilie 19481

•
Luni dimineață Is’a întrunit 

Colegiul electoral bisericesc 
pentru alegerea noului Pa - 
triarh al, bisericei ortodoxe 10 
mâne. —-
Ministerul Cultelor Stanciu 

Stoian a dat citire decretului 
de convocare a colegiului pen 
tm alegerea noului Patriarh.

Secretarul General' al Con 
federației General a Muiu >i 
a de( țarat că corni .iunea ad 
ministrativa a (’onfederațici 
se va întruni |a 1 Iunie pen

Știri scurte
Intr’un sat d.n Ruine- 

lia Grecia) au fost împuș 
câți i2 săteni iar alți 20 a 
au fost arestați, de către 
bandele monarho-fasciste. 
Ac le similare de teroare 
s’au întâmplat în mai multe 
localități din această regiiU 
ne .

*
— Luni la Moscova, m'ni 

strul de externe sovietic 
V. M. Molotov, a primit pe 
ambasadorul extraordinar 
al Republicii Populare Bal 
gare în Uniunea Sovieticii.

•
— încercările anglo ame

ricane de a realiza unitatea 
în tratarea problemă Pale 
stinei au dat greș în ciuda 
celor patru zile de negocieri 
continue dintre ministiul de 
externe Bevin și ambasade 
rul american la Londră.

Nu s’a putut ajunge pi 
nici un acord în privința 
principalelor probleme din 
această chestiune.

In ședința comandanți 
]or adjuncți ai Berlinului, la 
25 Mai reprezentantul sovie
tic a protestat în Jegătu-ă 
cu teroarea poliținească din 
sectoarele occidentale ale 
Capitalei Germaniei, îndrep 
tate împotriva participanți - 
lor la plebiscitul pentru uni
tatea Germaniei.

Reprezentantul sovietic a

Locțiitorul de patriarh lu 
stinian Marina a fost ales 
patriarh ai bisericii ortodoxe 
române.

■
BUCUREȘTI,' /’ (Ager - 

preș). Am anunțat la timp 
că Societatea Română de 
Radio Difuziune, a hotărît 
să construiască la Tâncă- 
bești-Ilfov un puternic post 
de Radio difuziune care să-| 
înlocuiască pe București 1.

Lucrările 'dezinstalare au 
fost intensufeate în ultimele zile.

Noul post de Radio care 
se va numi Metropola va a- 
vea o putere de 150 kw, ș" 
va fi1 cel mai puternic din ru 
dul Europei.

(Urmare din pag, l-a)

tendințele lor imperialiste de 
subjugare e« onomică și po 
litică a popoarelor, arătând 
în complecta sa goliciune, 
Lâdoasa politică războinică 
a cercurilor conducătoare a 
mericane.

In toate problemele mari 
care preocupă azi omenirea 
ca: reducerea. generală a 
înarmărilor, interzicerea ar
melor atomice, îneheerea 
tratatelor do pace cu Gcrma 
nia și Japonia, retragerea # 
trupelor din China și Co
reea, respectarea suveranită 
ții naționale și neamestecul 
în afacerile interne ale alto- 
țări, etc., apare acum foarte 
clară atitudinea'"diametral o- 
pusă a celor două tabere.

Imperialiștii de peste o 
cean nu pot să marturiseas 
că deschis scopurile lor 
războinice. Ei își clau seama 
că popoarele întregei ome 
ni’ri, „milioanele de oamc't; 
simpli” de pe tot cuprinsul 
globului, doresc în mod sin
cer și Sunt gata să apere cu 
orice preț pacea aducătoare 
de prosperitate și prog' .

De aceea, ascund c 1 
cinism chiar propriilor lor

Actualul post București 
va fi instalat în provincie. 

tril a examina situația , re
iata după refuzul categoric 
a guvernului de a satisla. ■ 
revendit arije legitime ale 
muncitorilor francezi.

«i.rut im etatea ac<stor per 
«cenții, aratând câ nu este 
posibil « a germanii « are cer 
unitatea patriei lor, să fie 
declarați eliminați.

*
Purtătorul de cmânt 

al ministerului de externe 
polonez, a declarat că o de
legație guvernamentală bul 
gara in frunte I 11 primul mi 
nistru Gh( orghi Dimitroi. 
va sosi la 28 Mai la Varșo 
via.

*

BUCUREȘTI, ( (Ager - 
preș). Ministerul învățămân
tului Public a aprobat ca în 
locul limbei franceze' ca ob 
biect de bacalaureat poate 
fi luată limba rusă de can- 
didații care doresc.

Examenul v'a consta di 1 
tr’o probă scrisă și alta o .« 
lă.

'€îeie [caria răspunderea

Victoria completă 
a greviștilor din Statele Unite și

Patronii siliți să accepte revendicările muncitorilor
Wmhington. Mun« lorii 

din Statele Unite au Înre
gistrat o noua victorie in lu
pta pentru mărirea mlari'i 
lor.

Trustul < ons<-r\ clor a fo t 
silit sa accepte in întregi 
me < ererjje de mărire a sa 
lariilor din partea celor 
loo.ooo de muncitori grev’- 
ști, < ari au reluat luc rul.

Întreprinderile (’hrvsb.' 
au tost nevoite să reia nego 
ciorile cu d< legații celor 75 
mii de muncitori < are au d ■ 
clarat grota la r2 Mai.

Arabii au respins apelul Consiliului
de

Securitate pentru încetarea focului
Arabii au respins 

Mieii uri după amiaza ape'u1 
Cosihului de Securitate pen 
tru încetarea locului. Acest 
răspuns a fost trimis prin 
ministerul de externe egip 
tean.

Intr’un < omunicat al li 
ganci, se arată că arabii au 

popoare scopurile urmării r 
in politica lor criminală.

tu o claritate și sinceriia 
te caracteristică oamenilor 
politici sovietjci, ultimele 
precizări ale guvernului so
vietic limpezesc în fața opi 
niei publice mondiale prin
cipalele probleme care da 1 
naștere ]a divergențele in 
tei naționale-

Concluzia care se d-'Sprin 
de din ele este limpede: nu 
Uniunea Sovietică este- a- 
ceea care poartă răspund- 
rea pentru actuala stare ne 
satisfăcătoare a relațiilor m 
ternaționale.

Politicieni; Waal-Streetului 
trebue sa înțeleagă că dacă 
vor să convingă lumea că 
doresc într’adevăr să contri 
buc la îmbunătățirea reia 
țiilor internaționale, este ne
cesar jn primul rând ca ci 
sa renunțe la actuala politi 
că expansionistă. Fiindcă o 
îmbunătățire a relațiilor in 
ternaționale nu este posibi 
lă decât în măsura în care 
actualii conducători ai po
liticii externe amet’icane re
nunță (a atitudinea lor a - 
gresivă față de celelalte po
poare; în măsura in care 
acestea renunță la planuri1.-1 
lor de dominație mondiala;

Roma. Greva genera! ■. 
a mun< itorifor agricoli dm 
provinciile Rovigp și Udn.' 
s'a terminat <u \ i< loria roi.; 
picta a mun< itorilor.

După 2o de zile de gr«- A 
generala muncitorii au s< 
minat rezistența bloc ului 
iilor proprietari și au <>1« ,. 
nul incheerea unui nou , 
tract dz* rnuiK ă.

]n Turjania de ]o- ■ ■ r<- 1 
generala a muncitorimi 
gricoji începută acum 24 c ■ 
zile. -'a iermii.it d«-a-er. • • 
ne’a cu notoria gr<-\ iutilor

< ontinuat presiune t iinpoi 
\a leru-'ai]muhii

Ziarele arabe anunță , 
un detașament c, ree=c' . i 
un efectiv de 3.000 oam 
a încercat făia ‘-ucces, sG 
trimdă în Ieru-aj<m peni f 
a tace joncțiunea , u fori <■ 
evreești as.-diate.

în măsură. în < arc ci ren an; 
]a tendința de asuprire > 
subjugare a altor popom . 
Intr’un « uvânt, condu' .itorn 
politicii ;im< ricane nu p-,t 
contribui ]a îmbunătățirea 
relațiilor int-.rnaționale j 
<'ăt în mașina in care vor 1 
nunța ]a a< tu 11a politică im
perialistă.

Numai renunțând la ac.-a 
>tă odioasă politică, cercu
rile conducătoare din State 
le Unite vor face dovadă îi. 
lața lumii și a protpriul lo 
popor, că doresc sincer să 
contribue la îmbunătățirea 
realțiilor internaționale, ■ â 
doresc sincer să contribue Ja 
clădirea și desvoltarea u iei 
păci trainice.

\ltfel, întreaga răspunde * 
re asupra neînțelegerilor în- 
ternaționale, fade astipfci 
lor.

C. klagdalin

ZORI NOI 
primește mică și marc 
p ub licitate

Anunțurile se primesc li 
pdminia’iația ziaruld in <- 
localul Prefecturii
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