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Bătălia însămânțărilor
t ine nu a ascultat cu bu- 

aurie in sud t d scursul lostlt 
de tov. Gh. (jhcorgliiu-Dej du 
ga efectuai c i stabil.zării mo ie 
inie în care anunți cu (mândrie 
•trele referitoare ia iecc.1 a roi 
stră din acest an, recoltă <:are 
a contribut în mare măsură la 
rauși'a op.raței de redresare a 
situației noastre economi,e 
zdruncinată ci<! urmări lărboiu- 
lm ți de efectul celor Toi ani 
de secetă consecutivă.

Zilele acestea conducătorul 
Mini mai important sector din 
viața noastră econom că, tov. 
Oh Gheorghiu-D<j Minidrul 
Industriei ți Comerțului, s’a a - 

dresai din nou poporului de astă 
dată cu ocazia Congresului U- 
■iunii Metalo-Cliiinîce, care s a 
desfășurat la București, lata ce 
spune d-sa în ceea ce prive.-te 
agricultura:

.Favorizați de un an bun agri
col. rezultat al muncii neobosite 
a țărănimii ajutată de clasa mun 
citoara și de grija continuă a gu
vernului nostru, putem considera, 
că hrana populației țării noastre 
este asigurată, ba chiar avem un 
important excedent pentru export”.

Și într’adevăr, dacă ne amin
tim de situația dezastruoasă d n 
inul trecut când în urma ;tecoi 
tei proaste, sute de mă 'de oa
meni au rămas fără hrană pu-i 
ge drumuri în căutarea linei 
bucăți de pâine; da.a ne amin 
bm de copii lor palta f șf vlăgui- 
W aduși de CARS pentru a-i 
scăpa cu viață până la nou i te- 
ooBă; dacă ne amintim' că duș
manii poporului, manis'ii, bră- 
iieniștii și tot soiul țje (spe u- 
lanți și sabotori nu numai tcă 1 
n’au dat nici un aju or1 guvernă* 
lui în opera mare de (ajutorare! 
întreprinsă, ci au făcut totul’p ii 
svonuri în inteiior, șt -manevre 
criminale peste graniță, prin sp d 
aulă și sabotaj, să împiedice p- 
jutarea populației înfometite să 
împiedice poporul muncitor în 
special pe cel dela satei să-și lu- 
sreze pământul putem spune cu 
mândrie că țăranul, muncitorul și 
guvernul român și-au făcut pe 
deplin datoria și în această di
recție.

Dar vine mai departe călăuzi 
torul destinelor popula-e secre 
tarul g-ral al Partidu ui Comit 
Bist Român tov. Gh. Gheorghiu 
Dej și spune:

.Acest mare succes cbținut în 
producția agricolă — care per
mite statului să aibe în hambare 
gata de export o cantitate de po

Cu prilejul celui de al doilea Congres al lor 

MINERII S AU ANGAJAT 
de a depăși în acest an
PRODUCȚIA ANULU11938 A

— Rezolut'a adoptată în Congresul minerilor —

Incheindu-șî lucrările cel de
a) doilea Congres al UniunlțSin 
dicatelor din Industria Minieră 
a adoptat o rezoluție prin care 
se trasează sarcinile ce revin 
noului comitet centra).

In domeniul organizatori-, pe 
lângă întărirea inf egei activi
tăți, este prevăzută ca o sar
cină principală desvoltarea re

sortului de studi și do cum n’are 
și complectarea acestui resort 
cu specia i ti în mater e db î. dlu 
strie extractivă ca i geologi, teh
nicieni ingineri, chimiști și e« 
conomi ti care să cercei ze și să 
tacă propuneri în vederea des 
voltă ii la maximum a industriei 
noastre extractive.

In domeniul social, rezoluția 
prevede sarciri care's^ imobi
lizeze la lupta pentru: 

rumb care valorează cât de două 
ori aurul de rezervă al țării — nu 
trebue să ne demobilizeze cl din 
contră să constitue un imbold 
pentru asigurarea campaniei in- 
sâmânțărilor de toamnă11 

aceasta pentrucă 1
„Partidul Comunist Român con

sideră că realizarea planului de 
îtisămânțări este nu numai o con 
diție a asigurării hranei populației 
în viitor dar este una din condi
țiile principale pentru asigurarea 
stabilizării monetare**.

Analizând situația dm județul 
nostru, unde pămânlul arabil e- 
ste prea puțin față de țosbiL- 
iățile și voința de lucru ra ț iră 
uimii noastre, unde avem <en 
tre muncitorești importante ca
re au dat și în Vei doi mii Ire- 
cuți și vor da ,și) acum ajutt r ță
rănimii, ajungem la concluzia că 
dispozițiunile Gomaudamentulu 
Unic pentru Insămânțir d ■ »> e 
termina lucrările agricole de 
toamnă cât de curând precum 
ți îndemnul sec; e arului nostru 
general tov. Gh. Glie rghiu- 
Dej vor fi duse la bun sfârșit

B. Someșfeleanu
(Continuare in pag, 4-a)

ploaia.4
Debitul generos din zilele 

trecute de apă „căzută din 
cer", care între altele ne-a 
amintit ascuțit de faptul că 
încălțămintea noastră are 
nevoe de o minuțioasă revi
zuire a respectivului meșter 
calificat, pentru a ne scuti 
eventual de beneficiul gripei 
cu toată gama ei de gra- 
țlozităll, rămâne desigur un 
vei fii prolog O fragmentară 
și Inevitabilă reeditare din 
foiletonul cu care toamna 
își Inaugurează stzonul el 
literar.

Început dc altfel, tu care 
am fost cb'șnu țl de ani, si 
ne fie pregătite ctlt’alte 
surprize ale capricioasei 
clime temperate cu atâtea 
vartaț l șl anotimpuri,

Dică acest capriciu at
mosferic a depășit lumea 
strictelor preocupări științi
fice cu cifre șl simboluri șl 
cu tenacitatea stropului de 
apă dezagregând neclintitul 
g anit, a bătut ta fereastra

M. Mih.

(Continuare in pag. 2-a)

— autonomia Asigurărilor S'Oț 
ciale;

întăiirea aildenței medi
cale a muncitorimii;

— înfîiițarea de băi la tt,Q te 
exploatările njtiere;

construirea de locuințe 
pentru mineri;

- înființarea de Terme pe lân 
gă exploatări;

- îmbunătățirea "instalațiilor 
pentru evi area accidentelor de 
muncă;

- ridicarea nivelului profe
sional al miner lor.

Pentru susținerea stabilizării 
monetare și înfăptuirea propu 
nerilor Partidului Comunist Ro
mân, de redre are economii ă ți 
financiară a țări — care ău de! 
venit un bun al întregului Ipo-

(Continuare din pag. 3-a)

ORGAN AL P. C. H. PENTRU JUDEȚUL HUKEDOaHfl
Mobilizând forțele populare și patriotice în frunte cu clasa muncitoare,

ROMÂNIA ESTE HOTĂRÂTĂ
să contribue la acțiunea de zdrobire a 
imperialismului prin lichidarea reacțiunii 
și resturilor fasciste din întreaga țară, 

a declarat tov. GH GHEORGHlU-OEJ la Congresul Uniunii Sindicatelor din Industria Metalo-Chimicl 

Clasei muncitoare îi revine marea sarcină de a înfăptui programul de ridicare a 
producției de a ajuta acțiunea organelor de Stat împotriva sabotajului și speculei

La Congresul Uniunii Sindicatelor din Industria Metalo-Chimlcâ, 
tov. Ch. Gheorghlu-Ot| secretar General el P. C, R. a rostit un im
portant discurs, analizând principalele probleme care stau astăzi în 
fața poporului român

Incepându-și discursul, tov. 
Gh. Glteorghiu-Dcj, a arătat 
mai întâi lupta'cc sej'dăfpe i.ere,j 
Internațional între forțele de
mocratice în frunte, cu U.t it 
nea Sovi tică și lagărul impe
rialist condus de Stat le Unite 
ale Americei.

,,In cadrul luptvî împo'riva 
imperialismului și Românta.'care 
face parte din lagărul democra
ției, este hotărîtă, mobilizând 
forțele populare i patriotice în 
frunte cu ttisa miheef car:1, să 
contribue la acțiunea de zdrobi 
re a imperiaflismului prin lichi
darea reacțiunii și resturilor fas

Citiți în pag. Il-a

GLASUL 
SCRIITORULUI

de ILIA ERENBU3G

0 sarcină națională:

ZS OCTOMBRIE
toate însămânțările j 
trebuesc terminate!

Ordinul Comandamentului Unic de însămânțări către 
toate Prefecturile de Județ și Camerele Agricole

Partidul Comunist Român eheamă organizațiile, celulele 
și pe membrii săi să fie în fruntea acțiunii pentru 
câștigarea rapidă a BĂTĂLIEI ÎNSĂMÂNȚĂRILOR

Comandamentul Unic de Insă 
mânțăii a trimis tuturor Pte.ec 
tuiilor de Județ și Camerelor 
Agricole un ordin, semnat de 
d. prof. Traian Săvulescu, mi 
nistrul Agriculturii ți Domeii t 
lor și de iov. Teoliari Geo. gescu 
ministrul de Interne, cu privird 
la campania însămânțărilor de 
toamnă- Din cauza deplasări 
spre toamnă a muncilor def’ștrân 
gerea recoltei și deci a Scurtă 
rii timpului rămas pentru însă
mânța: i este necesar în ce! mai 
scurt timp o mobilizare puterni 
că a tuturor forțelor și ta j'oa 
celor de muncă pentru îidepli 
nirea-planului de însămânțări de 
toamnă până la 25 Oct. la. c..

I înfăptui ea înlo'ma' a actstui 
plan — de ca:e atârnă (hrana ți

1 buna stare a fiecăruia și prog

Tov. GH. GHEORGHIU-D1 J

ciste în interiorul țării, iar n 
politica sa externă, bazată pe 
piietenia și colaborarea <_u U- 
R.S-S-, ?i cu țările nou i demo 
crații, să respingă price încer
care a imperialismului de afin 
gere a independenței naționale 

'1

resul țării — este pe tiep’i.n cu 
putință.

Mai ea campanie de însămân 
țări trebue să fie dusă Ia bun 
sfârți1 printi’o strânsă conlucia 
re între organele de Stat «ad
ministrative și tehnice și orga
nizațiile democratice care tre
bue să sprijine cu toată pute
rea munca plugari'or.

Nici o palmă de pământ 
neînsămânțată, Ni i un a- 
telaj să nu fie nefolosit, 
niciun om să nu stea Ide 
geaba.

Aceasta este o sarcină națio 
nală!

Comuniștii — ca și organiza 
tiile și celulele Partidului Comu
nist Român, — sunt datori să 
dea cel mai larg spr jin Huturor

(Continuare in pag, 4-a) 

și a suveranități Statului l<M- 
mân” ■ a declarai tov. <Jn. 
Gheorghiu-Dej In aplauzele r< 
ovațide nesfârșita ale delegai 
lor.

Tiecând la analizarea proble
melor legate da a igura.ei ta- 
bih/ăiii monetare tov. Gh. Ghe- 
orghiu-Dej a declarat între- al
tele: __ j I

„Trebue m recunoaștem ta 
vara.i, că nu am dat! ptențiarcu
venită muncilor agricole din 
toamna artista Partidul Curtau 
nist Roman consde-a ca reali- 
zatea planului de însâmânțiri 
este nu numai o cxv d.ți ta . -.»u 
rării hranei țiopulației în viitoa 
dar este una din eoncVți 1 t ptt iei 
pale pentru asigurarei s abli-ă 
rii monetare.

In loantna artista mai mul! 
si mai bine chiar decâ!|anul tre
cut trebue să mobilizăm toate 
mijloacele tca*e forțele pen'ru 
îndeplinirea la liinp a campaniei 
agricole".

Camerele Aylio'e și între» 
apa:atu) admirnsira'îv, înce nfl 
cu prefecți , primarii și notar1! 
și în strânsă colaborare cu cd 
misiile interimare vpr trebui C 
se alinieze, in aceasiă mite ‘ba 
talie care să puprindă întreaga 
țărănime pentru a grăbi lit’.dl 
strângerii recoltei și al însămâ» 
țarilor de toamnă’’. '

Atrăgând apoi în mod deorje 
bit atenția asupra nece i ăt > ri
dicării producției industriale, 
tov. Gh. Oheorghiu-Dej a a- 
rătat că: .... i

In această direcțe am ob
ținut rezultate parțiale, dar el® 
nici pe departe nu pot ifi conei 
derate ca suficiede.

Măsurile de ridicare a p-cdi*d 
ției, preconizate în programei 
propus de Partidul Comunist 
Român, adoptate de Guvern i 
de Parlamentul tării și aplicate 
în practică de 'Minist rul Indu
striei și Comerțului, au întâi»-

(Cnntinnare în pajț 4-a)

Vizita tov. I.G.Maurer 
în jud. Hunedoara

Luni 13 Oct. a. c.. a sosit in 
, județul nostru tov I G. Maurer 

subsecretar de stat la Ministerul 
Industriei și Comerțului.

D-sa a vizitat Uzinele de Fier 
ale Statului din Hunedoara, fa
brica C. M C. din Cugir și minela 
din Valea Jiului unde s’a Interesat 
de mersul producției luând pe loa 
măsurile necesare pentru buna 
funcționare a industriei noastre 
atât da importantă In opera de 
refacere.



2 ZORI NOI

PAGirVA CULTUR
Poporul nostru u'a diurnă 

nit ți nu dușmănește alte ju
poaie. Oameni, sovi.tci au pri 
vii cu iute es [ ricteaesc înde
părtata Ameiiefl; pe unii î. |a- 
trăgea Jack Londjn, pe alții 
— filmele bune sau co.istru tu 
r*i de automobile. Dm depăr 
tare, Aineiica e inull mai iit» 
punătoaie decât se arata de a- 
proape, că i srciițoni ame.ica.,1 
traduși în alte 1 iubi sunt Orei 
ser, Sinclair Lcwis, Hem ng- 
way, Steinbeck, ți nu autor# 
de lileiatură c*ltină caii (umplu 
paginile levistelor cu tiraje de 
milioane; pe ecranele străine a- 
pare Cliarje Cnapl.n și nu 'u i 
stăpân de robi, cu cravașș ân 
mâna; iar de exportat, ame
ricanii exportă automobilei și nu 
«apete obtuze de pe M i i Str et 
al căror oti/.ont spiritual este 
tnullt mai linii at decât in ăp? 
rea urnii automobi', ijiEt mai 
teșit de ât un aspirator Jv praf.

Solda,i nutri i-au intânipi. at 
cu prietenie pe ameri.aui pi 1.1 
ba, căci poporul nostru nu pas 
trează niănte Inaemngatr și in 

bucuria victoriei, era gafi să 
■iie amărăciunea anului 19-12, 
•ând Rusia era inundată de sân 
ge iar America d< laur. Sc.i 
toiii noștri care au vizitat IAme 
iica, nu au ca.omni t nic udată, 
nu s’au străduit sa stârnească 
ura, ci dinpotrivă au sub niat 
toate ca i ăț I-’ pozit ve ale i o;.o 
rjujui american. „America în 
tr'un etaj” dovedește nu duma1 
Humorul bonom al hi llf și 
Retrov, dar i dorința [or 
tie rbinte, împărtășită de roți oa 
menii sovietici, de a Întiețne 
relații de i rieten e cu poporul 
american. In yie a sa „(robe 
ma rusă”, C. ăimonov nu \ uae 
pe primul plan pe indii treiădu i 
ai presei americane, ci i obiLa 
figură a lui Shmith. Im \ou în 
gădui să adroy că după întoar 
•erea mea din U.S.A. am) încer
cat să înfăți.ez într'o serie 'de 
schije, odată cu defecte e Lumii 
Noui, și excelentele ni caltăți 
Dacă vorbim acum despre fap 
tele negre ale unor oamenii alti 
o facem numai pentru că impe 
realismul american amenința 
pacea. Zugrăwd America, îi 
puteai trece cu cedicrea pețnegu 
ti torul mesei i i și lăar. i , care 
Inunda pământul cu ziaieie pre
sei gaibene leclame și git.niit d'J 
«îeoiecat; dar tiu ți-e î.igădu t 
să taci aiuna când a<est| i.e^uță 
tor mescni.i și lățarMc amenu 
ță să mund£ pământul cur bom
be.

Anticii afirmau că muzele 
lac de inda.ă ce înc.p să vo.J 
bească arme^. Sto lori, ai dr- 
foria sa vorbească, ba ctitor, 'â 
vorbească în auzul Iun ii întregi, 
tocmai pentruca armele să nu 
prindă a vorbi. 'Glasurile lor 
se adresează tuturor camei i or 
de bună credință, ou unde ar 
focui aceștia.

In ziua de 18 August, a. Har 
ijiman a ținut un discurs ia Ca 
«nera de Comlerț a ora ului 
Seattle. In timpul războiu ui 
domnul Harriman a fost m>a- 
•adorul U.S A. în Uniunea So
vietică El a fost martor 1 d .- 
cerii și mândriei ponorului no- 
•tru. Neîndoielnic tă iu plimbi 
itle sale pe strade’e e Arbat-uLii 
» întâlnit de multe ori îcmei 
rtise car? î i p.ie dure ă o ii, Iși 
pfirinti El ște bine cai m câ t 
gat războiul tocmii yeitruvă 
am fost poporul cel mai aașiji'’ 

am urît războiul. Și iati ă 
fl. Harriman de Ia ă li Căderi 
âe Comerț, a un i ora ’îmbo ă 
țt de ] e urma războ ului,; că U- 
■lunea Sovie’i ă repreeiiti , un 
pericol pentru pacea genială”, 
«8 U.S A. trebue să lu t? ,.îm- 
po! iva exnansiuni sovietice” și

Sta+e'e Urito poseda îm are t 
scop rezerve de bombe atomi -e.

Ațâțăto i l1 război propun

GLASUL SCRIITORULUI
Cunoscut publicului nostru încă de acum 

doi sni — cu prilejul vizitei lui in România 
— scriitorul și jurnalistul sovietic lila Ehremburg 
s'a născut la Kiev iu 27 Ianuarie 1891 și a ur
mat liceul la Moscova, evoluând in cercurile a- 
n mate de Ideile constructive progresiste, pătrunse 
în artă și politică. In literatură debutează prin 
1910 ou un volum de poeme, poezia rămânând 
până astăzi, man'festarea In care talentul său 
găsește tiparul largilor sale posibilități din com
plexa sa personalitate. Întors tn patrie din emi
grație, scriitorul are putir ța să se desăvârșească 
pirticipând la evenimentele Marei Revoluții din 
Octomvrie căreia închină talentul său de scriitor 
și conștiința luptătorului pentru marea cauză a 
libertății proletariatului, iar după instaurarea so
vietelor, lila Ehrenburg trăește din nou câțiva 
ani in țările din apusul continentului, zugrăvind 
aspectele acestei lumi după pacea dela Verșiiles 
(Europa societate anonimă.') Ceace fice însă din 
geniul său exp es a spiritului înaintat al epocii

sale, produs al culturii sovietice, este conștiința 
care impune scriitorului atitudinea sa hotărâtă 
ii lupta de demascare a fascismului, dusă incă 
din 1934 și de stigmatizare a barbariei bitlerls- 
mului invadând patria s« sovietică in timpul răz 
boiului de jaf și inimaginabile orori trăite de 
pașnicul să popor in acest timp.

Activitatea sa literară cuprinzând dela Juiio 
Jurenito — puternică șarjă a realităților sociale 
dinaintea primului mărel mondial, romanele sale 
tn care este prezentat firescul dinamism al unul 
tineret de structură nouă și până la „Căderea 
Parisului14 epopeia pateticei îngenuncheri din 
1940, rămâne o inegalată continuitate a unul veri
tabil talent militând pentru demnitatea culturei 
și a luptei pentru eliberarea oamenilor din robia 
veacurilor de exploatare și silnicii

Redăm mai jos un articol al Iul Ilia Ehrem- 
burg cuprinzând aspecte din viața poporului 
american in conjunctura creată de politica trus
turilor și monopolurilor capitaliste.

ca să scfacă uz( Ud R ezervele id ■ 
bombe, pentruca unora dint.e 
americani nu le pla.e regi ml 
social dela noi. N’are nici un 
rost să discuți despre gu tuii, 
mai ales cu niște geatleme ii ca
ri înlocuiesc argulmentele cu 
zăngănitul de aim.1. Pe ro inu 
ne încântă îeginvil social din 
Ame ia Noi suntem) de yare e 
că, de exemplu, legi e ticidisir.- 
minare rasială ți robia încă in 
vigoare în Statele Sudice, jic
nesc demri atea umană. 1 otim, 
nimeni dintre, noi nu socoate că 
faptul acesta ?r putea constitu 
un motiv pentru a supu e sta
tul Missisipi sau al ui dn tate e 
federale ale U.S.A. focul arme
lor [ erfecționate.

In timpul războiului, ameri
canii au vorbit foar e frumos 
despre dreptul tutu'or popoare 
lor la o viață proprie. lDură \ic 
to.ie, ei au făcut o rectifcare: 
se acordă tuturar pop aat efor 
dreptul la tutela americana. Mul 
ți oameni din China, Coreea, 
Indonezia și Vietnam au ccnside 
rat Charta Atlanti ului fa pe 
un lucru foarte se ios. Dar1 ra - 
vitatea lor, ei au plătit-c|(.u' sân
ge.

Când unele țări europene L 
berate de jugul fas.it au în
ceput să- i organizeze via'a, s’a 
constatat că partitele I r comu
niste au deieiit mari j-ar. icfaT’e 
masse. In câ era țări, majorit - 
tea alegătotilor i-ad t \otuiile 
comuni.tilor, ca de excmpli în 
Bulgaria: în alele, acest lu ru 
a fost făcut de către io mar' 
parte d.in populație, ca idcioxem 
piu în Franța. Conul i 'ii au 
juns în fruntea celorhl i pent u 
că au fost în fruntea celur'al j 
și atunci când pame.iii vota Dinu 
cu bule ine d' vot ci rcu sânge, 
In mui e ță i s’au creat gu
verne de coaliție, în care im in
trat și comuniști'. -Afumi, oa
menii de afaceri amercini an 
început „să facă ordine”, 'E -au I 
hotărît să „descopere’ Eu o a 1 
și s’o grati.ice tu bine aceri e 
civilizației americane, așa cum 
iezuiții îi gratificau cu ti :e face! 
rile civil'zației europene p? 'bă
știnașii din Paraguay Europa | 
este înfometată Americanii s’au ! 
grăbit să-i vie în ajutor; pe 
greci înfometați, e. ii l.rănes: 
în chip generos cu cartu e,')otu 
ze și bombe. In franța iși în 
Italia americanii, au de I rat' 
„Dacă nu-i veți îndepărta pei'co 
muniști din guvern, nu ' ej (ob
ține nici pâine, mi i cărbune”. 
Și în acelaș timp polticieni la
me icani afirmă că, a-eea care 
se amestecă în toebu-fle altora 
este Uniunea Sovietică. Este bi 
ne-cunoscuta poveste a hoțului

de ILIA ERENBURG

ILIA ERENBURG

care strigă: „Puneți mâna pe 
hoț”!

In AmeG.a, lumea este ama 
toare de psalmi și ci.ate dn 
cărțile sfinte. Când ia e comerț, 
îl mvoacă pe Dumnezeu; câ d 
linșează un negru, \ orbește d.e- 
sp-e dragostea de aproapele. 
Deaceea nu-i de m .are că și la- 
cum, când instigă la un război 
îngrozitor, păsări'e de prodă a- 
me.icane vorebsc despre dra
gostea lor țje oameni. Ei 'spun 
că suferă când văd răul și ne
dreptatea. Ii revol ă, de lexem’ 
piu, executarea lui Nicola Pet- 
cov, condamnat de un tiibunal 
bulgar pentru complot impotii 
va repub i i Acum 2a de ’an 
judecăto i ameri.a i au cond m 
nat pe ne\i.;o,ați Sacco. ș3 Vcn 

fceti; toți oameni, ci știți’din 
lume au pro’esât împotriva 'ne
dreptului verdict; amsri.ani lă-

Programul jocurilor Diviziei Naționale A. și B.
CARE SE VOR DISPUTA DUMINECĂ 19 OCT. în ȚARĂ

Divizia Națio-ală A) își reîn
cepe Duminecă din nou activi- 
fat»n.

Dimă un inlerv»! de două săp
tămâni, în cere timp a iral tre
cut un match internațional, ei hi- 
pele divizionare încep pregătirile 
din nou.

Ia ă m< tchurile care se dispută 
în țară ti pronosticurile noastre:

Buc.: U Tricolor-Juventus 
fav Juventus

Buc : Ciocanul Dermsgant 
fav. Ciocanul

Cluj: Fertr Dermata fav Ferar
Cluj : U.-l T A fav I T.A. 
Petroștni: Jiul C.S M M.

fav, Jiul 

spundeau: „E treaba no-sfra'. 
Când nia atlam în cursul \eu 
din anul trecut în .ora.ul nm.n 
can Jackson, un negru a fost 
condamnat la monte. Jude.ato 
rul i-a declarat apărătorului: 
„Știm că negrul este nevino.at, 
dar nu 1 putem aci a a ( e.itruiă 
aceasta i-ar comprom.te pe mar 
toiii albi”. De ce pare 'au se o- 
cupa ameii.anii cir ap,ararea ju
stiției pe propr.ul lor teritor.u ? 
in America este execu.at prin 
electrocutare aproape în lieci- 
re lună ifâte un ont ,a cărui ein 
gură vina este aceea că arc 
pielea neagiă- Ce-ar spune dom 
m' senatori și membri ai (Con
gresului dacă Bulgara ar tri
mite la Washington un protest 
împotriva văditelor incd ă i ale 
legii de către tribunaleU ameri
cane?

Ame icanii au ] ro estat re
cent împotriva alegerilop parla
mentare în Ungaria; nu le- 4 j Iă 
tut faptul că activiști fasciști / u 
fost seco i depe 1 stele electo a 
le. in statele sudi c iatef Ame iu 
au fost excluși depe Lstel? ie ec 
torale milioane de cetățeni, nu
mai pentrucă sunt negr., sau 
mulatri, ce-ar fi spus domnii 
din departamentul de stat, kl.ică 
Budapesta ar fi protestat îm
potriva nesocotirii drepturilor e- 
lectorale în U.S-A.?

Reacționarii amertcar.i s, urne 
gă împotrșva jugosla\ilor pen' 
trucă au cu ezat să-l prefere pe 
Mareșalul Ti o trădătorului Mi- 
hailovici, Ei sunt indignați și de 
faptul că locuitorilor Be’gradu 
lui le este dragă Moscova, (ar 
locuitorii Moscovei, îndTăge.c 
Belgradul. Deace a, ițâ ă ori la 
război propun împânzi ea cu 
bombe a teritoriului Jugos’aviei 
și, totodată, a aceluia alr< nitin i 
Sovietice. Noi suntem legați de

FOOT-BALL

Oradea; Libertatea-C F R. (B) 
matth nul

Tgnișoara ’ C.F R. (T) - F. C. 
Ploeștl fav. CF.R

DIVIZIA NAȚIONALĂ B. 
SERIA LI a

Arad: C.F R.-Arad—Mfca 
fav. Mica

Reșița: Locomotiva U. F. H 
fav. Locomotiva

Lupeni: Minerul-Sparta match nul
SERIA IV a

Slmerla: C F R-Sanitas 
fav. C F R.

Aninoasa: C. S. Anlnoasa — 
Explosivli fav. CS.Anlnoasa 

Jugoslaviu -i prm înrudiiea cui 
tuii și yr 11 frăția de amie du 
anii cei grei, (je leagă ’îi.si pe 
yankeul gios ia punga, de ipi- 
sto i din Gliili sau da muncit>i*i 
din Venezuela? Dar a ă, muj- 
știii dilerte’or le^ibliii ale A- 
me toii Latine nu au ni i tmi- 
car dreptul de a strănuta daca 
n’au obținut în prea'abif o I u- 
toiizație speccială dela W sliingj 
ton. Noi ciedem <a lOftascme ea 
situație iju este justă. Și (totuși, 
nimeni dntre noi nu s| une ii a 
aceasla ar cons’itui un motiv 
pentru a «e împânzi j t ointe 
teritoriul statului Nicaragui i 
totodată, acela al Statelor l ni e,

Ame i an i învoa ă pre ec tu< 
seciiti’al'i lor, dar n.meni nu 
va putea fi convins vre data 
câ viticultorii di 1 Da'ma'.a me 
nință New-York-ul < ca fcrime 
rii din Pensylvan a ru cor y u- 
tea dormi liniștiți decât aluni» 
când JugoJavii va fi transfor
mată întru a doua Gu tem l.f, 
Ameii anii t u să guste 1 u 1 o 
rul Cum de nu râd! când (iec 
Î11 ziarele lor că 'Albania me 
nință StaleL Unite? Alba ia, nu 
are decât un milion detoiuCor-, 
iar intre Albania și Ameii ‘.sunt 
10 mii de kilometri. Ameri a ii* 
afi mă ca no' r.e amestecăm Î11 
treburile țărilor cu care ne în
vecinăm. In realitate, îi rîcâe 
faptul că apropier a l !n m i So
vietice îi îmr'edi'ă să se,ame te 
ce în treburi'e Bulgariei sau Ro
mâniei. aia cum1 se amestecă în 
treburile Italiei sau Blândei.

iva urma)

PLOAIA...
singulari Iul Ba:ov a pentru 
a intra în p< ezie o 'ată cu 
obsesia, junghut șl g'loo, 
odoiă do nita pe drumul 
popularității, ploaia — acea
stă nouă spiclr de ambițios 
arivist — Dintru a rărtl 
creare artlf dală thlar d ra 
Mărârlntonu a izbutit să se 
izoleze de rublicul tuturor 
Suec acnielor, ru s’a mulțî- 
mit cu atât.

Dănd ascultare mal tntâl 
șoanrei și apoi s conului, ma
rea cabotină și-ur fi dorit 
o ca< câ politică conformă 
cu traalța ,islorti.ă“ și 
demni de oerfda e>, tn lt- 
gătwă cu capaclt tea cunos- 
cu ă in ctuce o privește tub 
denumiiea de tmbiblite.

Deșertăciune datorttă co
rela am intâlnlt-o în anii 
trec țl ca ,q .asto'gument* 
In log! a reucțiunet dela noi, 
cu privire la rbstnța dn 
funcțiunea ei p'imtovă in 
imediată șl strânsă legătura 
cu sold șl cu grada de 
um ditate cerut de vegetația 
Iul normală.

Erou ar h grei de secetă 
când rrect unea monisto- 
brătlin sta făcea din pnu- 
tățUe s^b care se încovoia 
populația Moldovei șl a a tor 
regiuni intentate, t amb - 
lină pe"t u lansarea svonu- 
r lor sau col mnlllor menite 
să zdrun Ine hicrederta 
masstlor î 1 g> vern șt In 
efortul său pen ru înlătura
rea g mtăți or iv te de pe 
urma tăzboulul șl a primi
lor ani cate i-au urmat.

Iar dacă pseudourgi men- 
tiția manisto-b'ăt enistă, tn 
care era ongajeaiă șl ploa'a, 
s’a dovedit curând falimen
tară ca însăși politica elicei 
care 'amâne sd dea soco
tea ă pop rulai pentru de
zastrul țănl șl pentru cri
mele ei împotriva cel r care 
muncesc, aceasti trebue mul- 
fum tă cenștin'ri ridicate a 
clasei inuncnoare, p rtând 
ast< zi <n măn- destinele în
treg Iul p pir pe*drumui fi
resc al propășirii cejor mi ifl, 
 M. M'h.



ZORI NOI 3

Inventarierea întreprinderilor Industrialei Comerciale I 
județul Hunedoaradin

Nevoiie urgente de docuii.cn 
tare statistică au tăcut ca Mim- 
ateruj industriei și Comerțului 
să procedeze la o inventariere 
parțiala a intreț>niideulo.‘ in
dustriale și comerciale dm toa
ta țara, limitata numiri la anu 
«îiîe categorii de întreprinderi

S’au iroiărît deri ca in ziua 
de 15 Oct. a. c., să înceapă (pC 
tot Cuprinsul țâra, inventare,ea 
întreprinderi.or industriale și co
merciale a.ă ate de Ministerul 
industriei și Comerțu.u, ț rin d ’ 
âzia Nr. 4.889lpubli.a ă în Moa. 
Of. Nr. 228 din 3o lOct. 1947,

In acest scop, la I refec ura 
•Județului nostru s’a constituit 
pe ziua de 11 Oct., a. c. o icomi- 
siune de inventariere sub pre 
ședinția d-lui Prefect, care a e 
ca scop organizarea și supra
vegherea operațiuni or de i.nen- 
tarie.e, activi atea ei fi.nd <o r 
donata cu acea a deleg itului 
Institutului Central de St i isti
că de pe lângă IMiiisterulf Ind i- 
etriei și Comerțului, d. Ștefă 
mescu Mihai, inspector stat sic, 
car* are conducerea tehnică 
a lucrărilor de inventariere 

întreprinderile prevăzute în 
decizia Ministeru.ui Industriei și 
Comerțului sunt oblgite d' a 
completa un formular lip pe .a- 
re-1 vor ridica în ziua, de .45 Oct. 
a. c., de'a biroul de Snventarie- 
re ce funcționează în localul 
primăriei toțrașuțui Deva, iar în 
celelalte otrașe și comune dn 
(Județ în localul primăriilor 
respective.

Formularul , 1“
1. Sunt obligate a completa 

formularul „1”. inventa, ie. ea 
-întreprinderilor industriale și 
comerciale 1947, următoarele 
catego ii de intreprinderi indi
ferent de imprCjUra.ea da ă se 
găsesc sau nu în ac.ivitate 'in 
perioada inventarierii și d că au 
sau nu autorizația de funcțio
nare;

a) Toa'e întrepriiderile caie 
produc forță mot i.ă pe .tru uz 
propriu sau străin de orice mă
rime ;

b) Toa'e întrepriideiile care 
utilizează energie, avâr.d insta
lații, motoa e electrice de orc: 
mărime;

c) întreprinde ile din orice 
ramură de ac'ivitate care folo
sesc mai mult de 5 persoane, 
inclusiv patronul, uce ici și 
membri de familie, care lucrea
ză în mod obi nuit în întreprin 
dere;

d) Toa'e întrepri iderile de 
ari ce mărime, de transporturi 
cu tracțiune mecanică;

e) Toate în re ri de ife care 
produc ari ole chimîcce și Tar 
maceulice. indire ent de numă 
ruT persoanelor ocupa'e și de 
forța motrică?

f) Toa'e întrepri’deri’e de 
orice mărime care luc ează în 
«trumente de măsura^ i de vrej 
dze -, mecanice, opt ce și electro 
♦ehnice.

Fnrmu'arul „LP“
2) Sunt obliga e de a com

pleta și cel de ai coi.ea iormul r 
„I.P.” lista produse.or ca e se 
facturează”, numai acele dintre 
Inti eprinderle, aparți ând cale 
goriiior ară ate la punctele a-f 
de mai sus, tare iude 1.. e o una 
din urmă oarele co. di iu ii:

a) Po.edă o ins ala.ie de'(țe
ste 2o H. P. sau au peste lo,o 
persoane ocupate;

b) Produc ar i ole chim ce și 
farmaceuti e, îndi.erent d’ ru- 
mă ul salariaților și de puterea 
forței motrice;

c) Lucrează instrume te de
măsurat și de preecizie; meca- 
tii e optice și cl°c rotechnice, 
Indiferent de numărul persca- e 
lor ocupate și de puterea for ei 
motrice; '■■■•

Exceptări
3) Nu sunt obligați să tont 

pleteze și nu li se nor iclibera 
formularele de inventariere, ur
mătorilor;

a) Me e iașii care folosesc cel 
mult 5 persoane ocupate ținclu 
siv patronul, meni i< ți memlri 
de familie, care lucrează în șr.ocl 
obișnuit în întreprindere), cu 
excepția celor arăiați la litera d 
și f de mai sus;

b) Intiepiir.derile comerciale, 
care folosesc cel mult 5 ipersoa 
ne ocupate (inclusiv patronul 
ucenicii și membrii de famil e, 
care lucrează în mod obimuitjni 
întreprindere);

c) Intie ri ideril • de transpo- 
furi cu tracțiune animală sa!u. pe
destră de ori e mărime.

După ce întreprinderile vor 
completa formularul cu tonte 
datele ceru e, îl h or restitui; in» 
diat biroului de înve.italic r , iar 
funcționarul delegat cu condu
cerea acestui birou, va (filiera 
un certiîicat în baza căruia între
prinderile vor face țiovada că 
s'au înscrij la inventariere, în 
fața organelor contr lului eco
nomic și a de'egaților insti'utu 
lui central de s‘a istică, car.(vor 
verifica operațiunile de inventa 
riere pe teren.- fi

Fără acest cer i icaf iitr'prn 
derițe nu vor mai putea (obține! 
nici o autorizație de funcționa
re și nici ierartzare de (materii 
prime, combustibil sau orice 
alte avantagi; ce se vor ia orda 
prin lege sau deriziuni ale Mi-

arest la Oficiul Ju-

venit spre judecare 
fi 3 Oct la Tribu-

Condamnarea
l'T’i cursul lunei Sept., Poliția 
.în P-froșBni, împreună cu câți

va tovarăși în drept, făcând un 
control la o^ăvălia lui Pascu Gh. 
din pleța Unirii, a găsit tn piv
nița magazinului dosit sodă ca
ustică, iar In prăvălie orez fără 
factură. Speculantul a fost trimis 
sub stare de 
dețesD.

Procesul a 
iu z ua de 2 
ralul Petroșani, In frț» Instarței 
speciale de sabotaj. CompLtul 
era comnus din: Driga Dumitru 
președinte, Marcu Ion, Ripe»nu 
Aurel, oa as»sori, — fotoliul mi
nisterial fiind ocupat da Dl «Ci
ochină Victor judecător, procuror 
delegat.

Apărătorul inculpatului a fost 
al Răulea Andronic din D^va.

La desbaterea procesului a luat 
parte un număr m»re de mun
citori din localitate, cari foarte 
disciplinați, fosă cu multă sten» 
țle eu așteptat rostirea sentinței. 

Inculpatul Pa9cu Gh a încer
cat cu martori interesați (anga
jatul său și soția sa) precum ți 
cu alți martori preparați dinainte, 
să se desvinovățească," Toate în
cercările au fost zadarnice.

Specu autul Pascu Ghrorghe 
a fost cordimnat la 7 luni în
chisoare, și confiscarea mărfii 
Muncitorii au părăsi» însă Tribuna 
Iul nemulțumiți prin faptul că dl 
Președinte’Driga Dumitru a avut 
aoomporlare cât se poate de 
neserioasă in tot timpul proce
sului.

Prin geslurile și prin zâmbe
tele lui, încuraja pe fainii mar
tori, mulți dintre muncit'ri au 
crezut că este în atare de ebrie
tate. Ori era cazul că Dl. Driga 
să se poarte mai serios, trebuia 

nisteruțui Industriei și Comerțu 
lui.

Trebue adăugat ți accentu-t 
că șe prevăd sancțiuni pentiu 
întreprinderile cari urmau să s0 
înscrie la inventariere și nu |au 
făcut aceasta. In baza articolului 
13 din decizia amintită Imai bus 
întreprinderile care nu vor rdica 
dela birourile de inventariere 
formularele respective, care vc rî 
refuza de a lăspunde, pri țvor 
da răspunsuri incomplete, sau 
false, nu vor depune la (terme
nul fixat formularele complec
tate sau vor împiedeca sub f ri 
ce formă operațiunile de i iven 
tariere se vor pedepsi conform 
prevederilor legii sabotajului e- 
cononiic.

Cum în ziua de 2o K.kt a. 
c., trebuesc comui i ate Ministe
rului Industriei și ( omer ul. i a 
numi e date provizori referit a 
re la inventariere, întreprinde
rile sunt rugate a complectă 
formularele ți a le duce țla bi
roul de Inventaiicre în cel taiai 
scurt timp, pentru a se^ utea fa 
ce prepicrarea sumară ceruta ți 
expediția datelor cerute.

Având în vedere s opul și/ irrt 
portanța acestei lucrări pent u 
economia țării, toa e intreprii- 
derile care conform deciziei Mi
nisterului Industr e i Corn r u- 
lui urmează a fi invenâ i te, 
sunt sfătui e a di datei«xait/fși 
a răspunde neîntâr ia‘ la acea
stă operă ce se întrepri ide 
către Guvern, pen ru o c’t ln i 
bună dirijare și planificare a lc- 
conomiei naționale.

unui speculant
să șîie că se află în fata unui 
proces de Importantă covârșitoare, 
ceeage privește lupta pentru re
dresare economică națională, 
precum și lichlda-ea deodată și 
pentru totdeiuna a speculanților

In ceeace privește pe avoca
tul Răulea Ar>dronic trebuie aă 
menționăm că este un renumit 
apărător al speculanților. Din în- 
formațluni precise, primit* de'a 
Deva avocatul Răulea este unul 
care a încercat să apere șl hoții 
de aur, Iar acum, la Petroșani 
la procesul speculantu’ul Pascu 
Gh. a căutat să 1 scoată pe a- 
c-sta basma curată.

Alta și mai demnă a fost ati
tudinea D lol judecător Ciochină 
Victor, care în tot timpul proce 
sului, a căutat să arate seriozi
tatea și strictețea cu care trebu
iesc tratați speculanții.

In nenumărate cazuri a accen
tuat că pedeaosa pe care o 
primi Pascu Gb, trebuie să 
exemplară căci numai aia se 
ajunge la stârpirea speculei.

De asemenea elemen'e cât 
mal multe au nevoie, Instanțele 
noastre judiciare, numai In felul 
acesta vom reuși să lichidăm cu 
speculanții și să consolidăm sta
bilizarea monetară.

Coresp, I Herman

va 
fie 
va

Situația însământărilor de toamnă 
Hunedoaraîn județul

Fiind în plină cnmnanle a în- 
sământări'or de toamnă relatăm 
mai jos terenurile cari au fost în
sămânțate până în prezent în ju
dețul nostru ;

Din totalul de 50 000 ha. pre
văzute pentru aceste însămân- 
țări, au fost efectu .te însâmân-

minieră: muncitori, te-

.por — și a tuturor lelormelot e- 
conomice care au drept scop 
însănătO;irca vieții economice și 
financiare, șalariații mineri se an 
gajează cu prilejul celui de |al 
doilea Congres al lor DE 
DEPĂȘI IN A( EST AN PRO
DUCȚIA ANULUI 1938.

In accest scop, salari iții din 
industrii 
chnicieni, ingineri și Tuncfiona- 
ri își iau

de 
câmpul muncii;

de a sprijini justa icpar 
tizare a brațelor de muncă, ,i iți 
lizarea lor rațională;

de a facce economie 
materiale și de a îngr ji (de 
nelte și mașini;

angajamentul: 
a întări disciplina n

1a
u-

Dela Oficiul Economic Județean
Oficiul Economic Județean a- 

nunță pe această cale, toate in
stituțiile publice și întreprinderile 
Industriale să depune până în 
ziua de 17 Oct, situații centrali
zatoare pe categorii de muncă 
de personalul aflat tn serviciu tn 
vederea obținerii cartelelor ali
mentare pentru luna Nov. 1941,

Nu se ellbereză cartele ali
mentare pentru:

a) Personalul flotant (nebuge
tar/

b) Personalul izolat (Preot, în
vățător. perceptor, etc.)

c) Pentru producători agricoli.

Descoperirea unei tăbăcării 
clandestine la Cugir

Fiind tn exercițiul funcțiunii în 
corn. Cugir din jud. nostru, contro
lorul Deac luliu dela serviciul de 
Control a descoperit) acolo o tâ- 
bâcărie clandestină tn locuința 
Iul Drăguș Matei, tăbăcar

El a găsit într'o cameră, într'un 
butoi cu soluție arg .scală, 6 buc. 
piei de vliă, 2 piei de porc, 2

ZORI NOI PENTRU PLUGARI |

Cum să facem semănatul
Cel mai bun semănat este 

cel făcut cu ma.i.ia căci: l i
a) face economie de semințe, 

semănând la hectar mai puțin 
decât cu mâna (.a grâu <cono 
inii ipoate d la 11U7 de ,3o kgr)|

b) sămânța se împrăștie e 
gal și se pune ia acce.și adjmi 
ine peste tot locul. O astfel de 
sămânță va răsări toate >oda S 
și toa.e tirele vor avea doc de
stul și egal pentru dcsvoltaiea 
lor fiind mai rezistente la căde
re și la rugină.

Semănatul cu mâna ori ât do 
bine ar fifăcut, iiuilva putea îm
prăștia șămânța deopotrivă: 
în unele locuri semănătura va 
îi mai deasă, în a.tele'tani rari.

îngroparea semințelor la se-

țările pe 11.357 ha cu 10 640 ha 
grâu, 479 ha, orz șl 38 ha. s«- 
cară

Cetiți și răspândiți ziarul

„Z0RIN0I-
n 
t

Rezoluția adoptată în 
Congresul minierilor

denunța actelef dd'tin*a

demasca și(isgoni7c'ina
! salariaților pe to i u-* 

și dușmanii mișcării 
și ai legimului

: azi.
deniei

chea 
ta lu

— de 
botaj;

— de 
rândurile 
nel titorii 
sindicale 
cratic de

In încheiere, rezoluția 
ma muncitorimea mniera 
pta pentru înfrăți ea dinți e na
ționalitățile conlocuitoare și pen 
tru adâncirea relați lor de prie 
nie cu toate popoarele ve ine, 
în deosebi cu popoarele l'niuni 
Sovietice \ecine ți priete e, ei 
căror conducători duc lupta ncoi 
obosi ă împotrica ațâțător lor la 
război ți pentru a ezarea unei 
păci diepte și durabile în lume.

(Se consideră producători agri
coli cel care posedă pământ ara
bil peste ’/, ha.)

Personalul dela punctele a) ți 
b) (neproducători agricoli) se a- 
provizlonează pe bazi de tabele, 
certificate de primarul ți notarul 
comunii respectiva precum ți In- 
stitnția respectivă.

Centralizarea se va fsce la o- 
rețe la Primării, iar pentru aate 
ia Pretura respectivă.

întârzierea, atrage pierderea 
dreptului la cartele pe luna Nov. 
1947, 

piei de capră și 18 piei de vitei.
A mai găsit în cămara de ali

mente 8 buc. piei de miel tăbă
cite, iar in dormitor sub o dor- 
mează ; 31/, piei de vițel, o buc. 
piele de câine și una de oaie, 
toate acestea erau tăbăcite.

Întreaga cantitate de piei a 
fost confiscată.

Sfaturi practice

manatul cu mâna se fa e de o* 
bicei cu grapa de fier, care în 
unele locuri va pu.ie sămânța 
mai adânc, în aitele m i ăfaiăj 
astfel că semințele vor as ea U- 
nele, umezeală și aer ma: mult, 
altele mai puțin, unele vor ră
sări mai repede, altele mai târ
ziu. dând o semănătură r.er grt 
lată.

Mașina ne silește a prepara 
bine terenul, căci pe un loc 
prost preparat, bolovănos, nu 
vom putea semăna cu ea, lu 
cru care de altfel 1 iclnu',tiel ue 
făcut, pentrucă va rămâne mul 
tă sămânță neîngropată.

Semănatul păioaselor sub 
brazda, peste miriști sau portiuă 
biște este cel 'mai rău, siste n' de 
semănat. Terenul este pro t pre 
parat.sămânța cade la rdincime 
mare și are un răsărit 'întârziat» 
planta este îmbătrânită, semă 
natura va fi plină de burueni, 
caii vor încolți oda ă cu 'ea.

Pentru a putea lu ra pămârt 
tul a?a cUm fe bii’c ' ° ' plugarii 
do.itori de aceas'a se pot /.dre
sa „Stațiunilor de Mașini” și „ 
„Fermelor” REAZlM-ului.

Ing. Răileanu Larisa

docuii.cn
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EVETVIiWKWTELE zie k: i
încotro se îndreaptă 0. N, u.? Declarațiile tov. Gh. Gheorghiu-Dej

0 interesantă corespudență din New-York a ziarului Pravda
fcAOScOVA. - Boris Isakov 

și Juri Jakov, corespondenții 
speciali ai ziarului „Pravda” li 
Adunarea Generală a Națiunilor. 
Unite, scriu că eveninien.ele <0 
se desfășoară zilele a<e tea li 
ședințele comitetului poltk- al 
Adunai ii generale, cu prilejul 
examinării problemei grenești, 
obligă să se pună pc țața îut d 
barea: Încotro se jndreapă Or 
ganizația Națiunilor Unite?

Astăzi, serai corespondenții,i 
acea stă organizație nu jnă c-ț 
ste deja așa cuini a ă'ost prufic 
tată de inițiatorii săi în hnii mt 
rei lupte ;i popoarelor înf contrai 
fascismului și așa cum o >r d lostl 
creată la San Francisco.

In ultimul timp, sublin a?ă Oă 
riști Isakov și JuKov, se ela
borează în Statele Uniije ui.ț nou, 
standard diplomatic, care poa tă 
titlul înșelător de „corn sia (Or
ganizației Națiunilor Unite’’. E- 
xperiența faimoasei „comisii în
sărcinată să ancheteze situa.ii 
dela frontierele de nord ale / 
Greciei” a fost pe placul Bnu-t 
mitor cercuii americane. Și a- 
stăzi există în Americă nume
roase persoane cupprinse de o 
adevărată febră a comisălor.

Comitetul pol tic are să exa
mineze un proect și mai 'îndrăs 
neț prezentat de delegația cu 
bană. Acest proect propune să 
se extindă funcțiunile „comisiei 
balcanice” la toată Europa de 
est cuprinsă fiind și.. Polonia.
Departamentul de Stat dorește 
să adapte 0. N. U. la pro

priile sale scopuri
'Adaptând organizația interna

țională la proprile sale scopuri, 
departamentul de stat folose.te 
metoda cunoscu a de mult timp 
deja și care constă în utilizarea 
„mașinei de votat”, Se știe 
majoritatea sdrobitoare a mem
brilor Organizației Națiunilor 
Unite ' sunt constrânși să-și, 
adapteze politica lor externă li 

Bătălia însămânțărilor
Urmare din pag l-a

ceeaca va contribui la „îmbunătă
țirea stării materiale a țărănimii, 
la aprovizionarea orașelor cu hra
na necP8ară și totodată la mări
rea venitului național”.

Dar ducând această bătălie 
să nu uităm că avemf și dușmani. 
Anul trecut Un Rațiu fostul' di
rector al Qamerii Agricole care 
a sabotat colectțările de semințe 
a fost descoperit deabia după 
ce lucrurile s’au consumat ș(itnă 
șurile lpate pentru îndepărtarea 
lui au venit cam târziu. Vigilen 
ța masselor trebue să fie 'deastu 
dată preventivă și orice abatere 
dela dispozițiunile Comandamen 
tului Unic să fie imediat semna 
late pentru a se putjea lua. mă
surile în consecință „indiferent 
cine ar fi vinovatul".

Apoi deoarece anul acesta nu 
se mai permite lucrarea pămân 
tului în dijmă și arendă, va tre
bui supraveghiat ca pământurile 
lucrate în trecut astfel să nu ră« 
mână neînsămânțate.

Numai astfel mobililzând în 
această BĂTĂLIE NAȚIONA
LĂ toate forțele productive, 
dând un ajutor efectiv țărani- 

pretențiile Wasliingionulu. In a 
ceste condițiuni votul s-fl trans
formă foarte adesea într'o pri- 
cedură foarte puțin compl cat t 
pentru americani.

Principiile apărate de U.R SS.

Trebue să ie amintească că1 
toate calculele acelor.i ca e în
cearcă să transforme a.e is ă oi- 
ganizaț e într’un oii.iu american, 
nu au ținut seama dld un lucru 
important și anume: ci uită Ică! 
fiecare pas al lo- îiZfJrganizg.lc 
Națiunilor Unite estelacut în fa
ța ochilor popoarelor dn întria

„PRIETENII PĂCII
salută cu entuziasm hotăririle 
consfătuirii partidelor comuniste" 

— Declarațiile lui Maurice Thorez — 
MARSILIA, — Maurice Thorez, secretarul general al Partidu

lui Comunist Francez, ■ pronunțat un discurs în legătură cu ale
gerile municipale, care urmează să aibă loc Dumineca viitoare, în 
cursul cărulă a examinat In amănunt situația politică externă.

Fruntașul comunist a criticat m»i ln’âl „renunțarea la repa- 
rațiuni germane" șl supunerea la cererile, f nanclere americane cât 
și integrarea Franței în tabăra forțelor imperialiste".

Trecând apoi în revistă cau
zele deficitului bugetar, 1 horez 
a subliniat că „bugetul sdrobitor 
din timpul „războiului" trebue 
redus, $1 a precizat că politica 
guvernului este „dorită de ban
cherii din Wallstreet pentru a 
ușura crearea societăților țn'xte 
Franco- Americane."

După ce a arătat valoarea de
osebită a ajutorului dat de U- 
niunea Sovietică, care va livra 
Franței grâu în schimbul mate
rialului și utilajului, adică lără

mii muncitoare, demascând mă 
nevrel ereacțiunii-.și 3 chiaburi- 
mii satelor exercitând un con
trol preventiv asupra întregi o 
perațiuni, vom putea auzi dn 
nou la capătul acestor strădanii 
căNE-ĂM FACUTDATORIA

B. Someșfeleanu

Sresele mecemece
țî teascurile fârâneșla sunt ol»Eigale 

sa incliee eu INCOOF-Ul contracte sie pre*

dare a eeleficr de semințe oleaginoase

Presele și teascurile care nu vor încheia 

contracte de predare vor li închise.

Tov. Gh. Gheorghiu Dej, 
ministrul Industriei și Comer
țului, a dat o importantă de
cizie, prin care se prelungește 
până la 21 Oct. a. c. terme
nul Inlăuntrul cărui presele 
mecanice și teascurile țără
nești erau obligate să închee 
cu incoop ul contracte de 
predare a cotelor de semințe 

ga lume. Ei uită că 'popoarele 
iubitoare de libertate sunt în 
mod vital interesate la consoli
darea păcii ți securității și căi 
ele au înregistrat orice violaie 
inadmisibilă, a principiilor cooț e 
rării internaționale ,și ca mai'cu
rând sau mai târziu, vomeere in 
fractorilor să răspundă de fap 
tele lor. Ei uită căi âceote priitei 
pii înalte sunt appărate de (nu 
rea Uniune Sov etică, care de
mască în mod continuu mane
vrele diplomaților doalrului, 
obsedați de ide le nebunești de 
dominație mondială.

dolari, secretarul general al Par
tidului Comunist Francez a afir
mat că planul Marshall are drept 
scop final „acordarea de repara- 
țiunl pentru redresarea Germa
niei, mai înainte de redresarea 
Franței, și divizarea Europei și 
a lumei".

Terminând, conducătorul co 
munist a arătat că consfătuirea 
celor nouă Partide Comuniste 
europene a „primit eprobarea 
entuzias'ă a muncitorilor *1 prie
tenilor păcii șl a semănat dezor
dine și dezacord în tabăra pro
vocatorilor la război șl a compli
cilor lor*.

„Interesul Franței es'e să fie 
amică șl aliată Uniunii Sovietice" 
a adăugat Thorez, care a înche
iat: „suntem alături de democra 
țiile noui, alături de poporu 
vletnamian, care lup'ă pentru 
existența sa națională, de popoa 
rele martire din Spania șl Gre
cia, de democrațiile, si de ce 
oprimați din toate țările".

oleaginoase.
Presele și teascurile care 

nu vor încheia până la 21 
Octomvrie a. c. contracte de 
predare cu Incoopul, urmează 
a fi închise definitiv sau a fi 
puse în funcțiune sub condu
cerea unui administrator, nu
mit de Ministerul Industriei 
și Comerțului.

(Urinara din pag l a) 

ținat dela început rezistența li
nei [ a ți ii sein ale al indu tria - 
lor, dei li se stabilea prin le
ge un beneficiu. legal.

Cum s’ar putea explica și ca
racteriza aceasta atitudine?

Explicația poate ti găsită in 
tendința de a se sustrage ’dis 
pozițiunilor legale și măsurilor 
organelor de sta*, pentru a-și 
putea satisface, pe căi ocoli e 
pofta nemăsurată de câștig, ca 
racterizafă din punct de vedeie 
politic ca o atitudine împot i.a 
regimului democrat”.

„Trebue, să precizez — piron 
tinuat d-sa că puterea de cumt 
parare a salariați.'or, stabilită 
în momentul aplicări r forme 
mone are nu poate fi menținută 
și îmbunătățită decât în mlisura 
în ca e lidicăm producția.

Clasei muncitoare, ca p rtca 
cea mai avansată a popordlui 
nostru, ca forță conducătoare, 
îi revine mare"! saruiă dei ri în
făptui programul de ridicare a 
producției și a ajuta acțiunea1 or 
ganelor de stat împotrha sa
botajului practicat de o p rte 
a industriașilor împ edicându-i 
să obțină beneficii pe alte tal 
'decât cele prevăzute de lege.”

Concomitent cu acț unea de 
ridicarea producției trebue să in 
tensificăm lupta Inipotiiva spe 
culei, ajutând organele d.‘ s'at 
în munca lor de urntfiiire"și pe

Până la 25 Octomvrie toate în- 
sămânțările trebuesc terminate!

(Urmare din pag 1) 

măsurilor luate de Comand i- 
mentul Unic și să asigure < r.n- 
tr’o muncă neobosită de zi 'și 
noapte succesul lor în terme 
nul fixat. Socotind campania de

Ordinul Comandamentului Unic de însămânțări

Publicăm mai jos ordinul 
Comandamentului Unic de In 

sămânțări:
Muncile de recoltare, însă

mânțări și arături de toam ă, 
trebuesc să fie pe primul plan 
al preocupărilor dvs.

tle nu trebuesc împiedicate 
în nici un fel dei alte .activități.

Comandamentele județene de 
însămânțări sunt obl gate să ia 
toate măsurile pentru o bună 
și rapidă executare a muncilor 
agricole și vor fixa sarcini pre
cise pentru fiecare membru.

D-nii prefecți și director 1 de 
Camere Agricole județene sunt 
făcuti direct răspunzători de 
mersul însămânțări'.or, le.olari 
lor și arăturilor de toamnă. Pâ
nă la 25 Oct. a .c., toate însă- 
niânță ile trebuesc terminate.

Mobilizarea pentru muncile a- 
giicole din toamna a.eista tre
bue să meargă până la ultimul 
secretar de Primărie și agent 
agricol comunal și până la (ul
timul plugar din județele res
pective.

In fiecare zi, după ora 14, 
se va face raport telefonic Me 
către camerele Agri.ole h Mi 
nisterul Agriculturii ți Domenii 

depsire exemplara a specula»* 
lor.

Massa .-.al maț.lor, organi&tlk 
prin sindicate if bue sa înt epr® 
<5ă o larga cam] auie d Jamur r* 
a consumatoiilor cu pr.vhe 1> 
respectarea piețmilor.

Lozinca tuturor consumate* 
Tor trebue să fie: <

„Nici un leu peste pic uri* 
stabilite I”

Astfel vom contribui la m ■ 
ținerea puteri de cumpărare ■ 
leului și la înta:irc-a ițfoi iilfe 
monetare”.

In încheiere, tov. Gh. Gl.O- 
orghiu-Dej a vorbit dc-pie l». 
tidul Unic Muncitoresc. In le
gătură cu acfas’ă chestiune 
id-sa a precizat tă reabzaiei î • 
tidului Unic Muncitoresc'nu r<* 
te și nu'trebue -ăi''ie rc-zulat < 
unei contopiri mecanice. Ea tre
bue să fie'rezultatul ur.ei ’muniî 
sistematice cje lămurire 'ideal* 
gică și principiala atât a (hi u i 
toiilor comuni i! câl șl ocăl-cî* 
inocrați.

Realizarea Partidului liric 
Muncito.esc trebue să f d rezul
tatul întăriri de acț une între 
Part.dul Comunist Român ■ 
Partidul Social-Democrat împ* 
triva reacț unii împotriva ten- 
dințelor de dreapta, manifest 
de unii membr. ai Partidului Sa 
cial-Dcmocrat și pentru desvol 
tarea democrație. în țara n<u 
stră, pentru întărirea pozițiilor 
politice și economice ale <Ia-ei 
muncitoare.

însămânțări drept o sarcii ă d* 
Partid de prim ordin, comun# 
trebue să fie i aici în fru de ■.»» 
munca, cu inițiativa ți cu efo* 
tul de lămurire ți de ip obil zira 
a masselor țărănești

lor de munci'.e efectua e în 7iua 
respectivă- ...j

Nu se admite nici o scuâ 
pentru nimeni dacă nu și-ar adm 
la îndeplinire sarcina primită 
și vom aplica cele ntai 'grav* 
sancțiuni indiferent cine e 1C vS 
novatul.

Ministrul Agr. (i Domenilor,
Traian Săvulescu

Ministrul Afacerilor Interne, 
Teohari Georgescu

In atenția voluntarilor 
antifasciști

In vederea orgsnizăr'i" defini
tive a filialei Voluntarilor ro
mâni din războiul Antifascist, 
toți voluntarii care au făcut parte 
din diviziile T. V,, H. C. C. Vo
luntarii din Spania, Franța șl Ju- 
gos avla, sunt rugați a lua parte 
la adunarea g ncrelă ce va avea 
loc în sala prefecturii din Deva, 
în z ua de Duminecă, 19 Oct. a, 
c la orele 11,

La ordinea de zi alegerea Co
mitetului și stabilirea unui plan 
de colaborare între Voluntari și 
popor.

Peședinttle Filialei Da va, 
Opt. Berculescu ioan

Secret»r, Lt. V, Viorel,

Imprimeria Județului Hancdosra Deva 797—1947.


