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„PENTRU PACE
Șl

prietenie între popoare
Problema păcii — acum 

cănd imaginea distrugătoare 
a ultimului măcel mondial 
este încă proaspătă în amin 
ti rea tuturor — preocupi 
tntens întreaga omenire de 
pe glob.

Cetățeanului de rând, ori 
de unde ar fi el: din Est 
sau din Vest, din Nord sau 
din Sud, dela sut sau dela 
oraș, nu-i este indiferent 
modul în care tși clădește 
căminul. El vrea ca gospo
dăria sa, familia sa, să se 
desvolte în pace, să se poată 
dedica în liniște muncii p'o- 
ductive șl creatoare și să se 
poată bucura de rodul aces
tei munci.

Este normal șl firesc ca 
în momeniul de față, când 
pe arena internațională for
țele imperialiste pregătesc 
un asalt nebunesc împotriva 
păcii omenirii, atenția cetă
țeanului nostru interesat de 
liniștea căminului său, să 
fie îndreptată către punctul 
unde aceste forțe se întâl
nesc.

De acera întreaga ome
nire asistă cu atenție șl in
teres la desbaterile ce au 
loc în cel mai înalt for cre- 
iat pentru menținerea păcii 
— Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite. In fața 
milioanelor de oameni Iubi
tori de pace capătă o d o 
sebită semnificație atitudi
nea fermă adoptată la a- 
ceastă Adunare de delega
ția Uniunii Sovietice, cea 
mai puternică și consecventă 
apărătoare a păcii de pe 
glob.

„Pentru pace șl prie
tenie între popoare, îm
potriva provocatorilor u 
nul nou război".

Acestea sunt cuvintele cu 
care în aplauzele majorității, 
șeful delegației sovietice 
Andrei lanuarevlci Vtșinskl, 
a salutat pe memerii Adu
nării Generale a Națiunilor 
Urdte.

Cu o causticitate ce nu 
a lăsat să sc pe nimic, de 
legatul sovietic a trecut apoi 
la analizarea activității Or
ganizației Națiunilor Unite, 
criticând aspru lipsurile șl 
slăbiciunile cce stei organi
zații și demascând fă>ă nici

o cruțare pe toți acei care 
sabotând felurile O. N. U. 
încearcă să deslănțue un 
nou cataclism mondial.

.Aceste lipsuri trebue să 
fie desvă'ulte șl arătate pe nu
me cit toată hotăfîre» șl con
secvența* — a «pus VAșinskl 
— arătâbd mal departe că „In 
mare măsură a este lips >rl sunt 
consecința tendințelor unor sta te 
Influente — membre ale O.N U. 
ca U. S. A. precum șl Marc,. 
Brltanle — de a folosi Orga
nizația în interesele lorsttâmtc 
du grup, Ig orând interesele 
colaborării internaționale bazate 
pe principiile expnse îu Chiria. 
Este necesar a se atrage aten
ția asupra pericolului serios ce 
se croiază pent.u O. N. U. 
priati’o asemenea politică In
compatibilă cu principiile Cliar- 
tel și cu acele scopuri și s r- 
cni pe care și le puseseră iu 
față Națiunile Unite atunci, 
când au crslat Organizația.

Delegatul sovietic a ară
tat apoi modul cum Statele 
Unite și Anglia sabotează 
hotărîrea O.N.U. pentru re-

C. Magdalln
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De .Ziua SCÂNTEII"

FURNAUȘflI ,
DIN CALÂND
atins produ-ț a / \

maximă din ultimii 6 ani

Intr’o atmosferă de însuflețită sărbătoare

au

CĂLAN. — In ziua de 
21 Septembrie a. c, ziua 
împlinirii a trei ani de 
apariție kg lă a ziarului 
„SCÂNTEI A“ furnaliștii 
uzinelor Călun au atins 
producția ma imă din ul
timii 6 ari, reanzând 
60,180 tone fjntă în 24 
ere.

Acesta este darul mun
citorilor dtla Călca, către 
ziarul Io1', apărătorul 
drepturilor lor, ,SCaN- 
TEIA‘, o*ganul central al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Cot la cot cu tineri muncitori

TINERETUL PLUGARESC
din. jud Hunedoara va lupta pentru

— CONSOLIDAREA STABILIZĂRII și
— lichidarea rămășițelor reacț onare

Intr’o atmosferă de mare entuziasm a avut loc Dumlnlră 21 
Septembrie a. c. în sala frumos pavoazată a U.T.M.-ului din Deva, 
adunarea plenarei tineretului plugăresc din județului Huni d-aia, 
convocată în vederea alegerii noului Comitet Județen care să ducă 
munca în spiritul înfrățirii dintre tinerii plugari șl muncitori din 
fabrici și uzine.

D;și vremea a fost puțin priel
nică, totuși a participat un mare 
număr de tineri și tinere din lo
calitățile județului nostru, care cu 
muzici și drapele în frunte, șl-au 
manifestat dragostea și atașamen
tul față de regimul democrat, spri
jinitorul luatei lor pentru o viață 
mai b înă și mai fericită.

Din partea Comitetului Județean 
al Frontului Plugnilor au partici
pat prietenii Nicula Sabin vice
președintele organizației, Androoic 
Peica secretar și Popovici Teofil 
membru în comitet.

Deaiemenea a mai paitlcipat 
tov. Mălăesru Mlrcea secretarul

organizației Unturii Tineietutii| 
Muncitoresc d'o jud. Hunedoara.

Consiliul Central al B P. D 
a aprobatîn unanimitate

Propunerile Partidului Comunist Român
reformaȚustiției

In ultima ședință a Consiliului Central al Blocu
lui Partidelor Democratice tov. Prof. Lucrețiu Pătrăș- 
ca?.u, ministru Justiției, în numele Comitetului Cen- 
trai al Partidului Comunist Român a Infăț șai propu
nerile referitoare fa reforma justiției in sp rit de
mocratic și progresist. Propunerile — care vor fi 
puse în drscuț a publică — au fost apr bate în una
nimitate de reprezentanții tuturor partidelor din 
B P. D. c?re an fost prezerț! -a ședl-ță.

(Citiți în no. viitor textul propuntrllor tăvu'e de tov. Lucrețiu 
Patr2șcanu în numele C. C. al P. C. R. pentru reforma jufiiției).

„PRIETENII St«NTEII“ X 
au sărbătorit trei ani de apariție legală az 
ziarului „Scânteia", Organ Central al P.C.R.

„Prietenii Scinltii* din Dtva, au sărbătorit Dum'nkă 21 Sept, 
a. c. Intr’un cadru frstiv, în sila clnematog afulu! „Progresul* ani
versarea celui de al treilea an de apariție legală a catldlar.ulut po
pular, „Scânteia*1, argon ctntral al Partidului Comunist Româi.

Inițială de organizația de cu
rând înființați in orașul nostru, 
reușind să cuprindă personalități

„Ciocârlia”
Nu de mult timp, o pană 

de recunoscută autoritate, 
evoca Intr’un z'ar de Capi
tală destinul neînduplecat al 
artistului, supus ingraitt - 
dinei publicului. Șl uitat, 
uneori înainte ca lumina 
risipită de talentul său, să 
fl Intrat In ten1 bre.

E vo ba de D ntcu. O ne 
mi'oasă b ialâ punea stăpâ
nire — poate fără putlnlă 
de tămă lulre — pe d care 
până mai denuăzl, râdea pe 
strune cu bucuriile noasțțe, 
plângea pe altele, chinuit de 
propriile noastre nedu
meriri, per.irucă DMcu râ
dea șl plângea pentru noi 
toți, pentru b icuriile sau du
rerile noastre.

Spuneau ace e lândurl de 
ziar, că G'igoraș DlnLu, nu 
va mal cânta. Și regretau 
ptntru publicul românesc, 

M. M1H.
Continuare in pag. 2-a
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Metto; „Dela lume adunate 
ft tardșt la lume date".

<Ațlva

ale vieții publice $1 culturale care 
au iufeles ți au prețuit just o- 
rienhrea prrsel noul e ndusa de 
„Scânteia" pentru propășirea în
tregului popor, festivalul arlistlc- 
cultural, Ilustrând strădaniile co
mitetului pentru reușita sărb&te- 
rirei acestei zile Inchluată primu
lui Îndrumător al opiniei publice 
românești, s’a bncurat de o en
tuziastă primire a publicului de- 
vean care a urmărit cu atențtuae 
un program bine alcătuit.

După cuvântul de deschidere 
al d-lui proeuror general Stro- 
cseu, care face apel la toții ce
tățenii conștienți de a uima a- 
socisțla in acțiunea ce și-a pro
pui a întreprinde pentru binele 
Întregului popor, a urmat confe
rința d iul Dr. P. Conda despre 
activitatea „Scântei1* și aportul el 
In ac|iunea de lămurire a masse- 
lor pe linia unei democrații de 
tip nou. După ce analizează con
dițiile politice de ordin extern și 
Intern care determină lupta zia
rului, vorbitorul urmărește acti
vitatea acestuia dealungul eveni
mentelor trăite de poporul ro
mân tn desvoltarea regimului său 
democratlo ți stărue asupra con- 
slderetelor care fac din organul 
central al P.C R. ziarul masselor

CoBttnuarc In pif. <-l

boi — boi, In carne și oase, cu 
coarne reapec abile — trăgând 
după dânșii două care înțărcate 
cu tineri gălăgioși, au atras aten
ția cetățenilor afiațt Sâmbătă 
după amiază prin centrul Devei.

„Ce-i
asta?" Se întrebau pietonii 
curioși. Dar nimeni nu știa să 
dea un răspuns precis. Corn 
portarea misterioșilor pasageri 
te îndemna să dedu,i că sunt 
nlsoaiv» nuntași cheflii, ori o 
bandă înfierbântată de huligani.

Puțin
mai târziu când am aflat prin 
amabilitatea unui .1 n 111 a t* că 
bieții boi târau un grup de tineri 
U. T. S Iști, am refuzat să 
cred, pentru că r.’am văzut 
arborat carelor ornamentate nici 
un drapel roș ■ si ... . ml-se 
pare că da această culoare e 
stindardul Social - Democraților.

D A. B

Să înceteze desmătui din piață!
înlăturând greutăți nespuse, 

guvernul — urmând Îndeplinirea 
propunerilor făcute de P C. R — 
a reușit să pună stavila h.osului 
economic ce luase proporții ca
tastrofale.

Speculanții și sabotorii vor în
cerca desigur să dărâme stavila 
și să dea drumul apelor tulburi, 
prielnice îndeplinirii necuratelor 
lor afaceri.

împotriva lor, împotriva odi
oaselor lor manevre trebue con
centrată lupta tuturor cetățenilor 
cinstiți.

TREBUE.
Trebue ca, atât cumpărătorii 

și vânzătorii — mal cu seamă 
cei ce târguesc produse alimen
tare, sectorul cel mai dominat de 
desmSț — cât șl cel însărcinați 
cu supravegherea executării dis- 
pozițiunilor legale, să . înțeleagă 
că prețurile 
cu sfințenie.

Pe ici, pe 
ce-și desf’c 
alimentară a orașului nostru, În
cearcă să obțină supra prețuri și

trebuesc respectate

colo, producătorii 
mărfurile pe pieț»

— din cauza lipsei de conștiință 
șl de educație politică țl cetățe
nească a unora dintre cumpără
tori, precum șl a deilnteresulul 
organelor de control — nu se 
poete spune că nu reușesc.

Mai gravă Insă e atitudinea, 
deadreptul vaodalică, a orășeni
lor ce tăbărăsc sălbatec asupra 
celor ce vin in piață cu produse 
ce se văd mai rar — păsăr1, ouă, 
lapte, brânză, smântână, etc. —

Tot atât de revo'tătnare e și 
pu-t rea gardienilor publici din 
piață. Acești oameni, In loc să-și 
Îndeplinească misiunea ce le-a 
fost încredințată — supraveghe
rea operațiunilor de vânzare-cum
părare — se ocupă — abnzând 
de pozițiile ce le au — cu apro
vizionarea lor și a unora dintre 
șefii lor.

Rușinea aceasta trebue Înlătu
rată imediat 4

Autoritățile in drept trebue 
să la măsuri urgente.

Datoria fiecărui cetă 
stit și conștient e il c 
îndreptarea situației.

Să Înceteze desmăț
D. A. Burlaeu

n-
la
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| Femeile din Deva au cerut | 

Pedepsirea exemplar 
a clicii moniste

lutr’o atmosferă da caldă prie
tenie șl entuziasm, Sâmbătă 20 
Septembrie a. c. a »vut loc la 
sediu Uniunii Femeilor Antifssclste 
din localitate, un foarte reușit festi
val artistic organizat in cadrul 
orei femeii I

Numărul mare al participante
lor a arătat tuturor că munca dusă 
de această organizație pentru ri
dicarea nivelului cultural al fi meii 
a Început să-ți dea roadele.
Conferința prietenei Grosțu, des

pre lupta femeilor pentru stârpi- 
rea ultimelor rămășițe fasciste, a 
vânzătorilor de țară Mam'u șl Mlha 
lache, a acelora cire ne-au atras 
tntr’un război criminal de pe urma 
căruia au rămas văduve și oifani 
și care caută și azi să turbure 
căminele, a fost prlmllă cu puter
nice aplauze de femeile asistente 
dovedind astfel dorința lor de a 
lich'da pentru totdeauna cu acești 
strigoi ai trecutului.

Dl. D;. Caba îutr’o documen
tară conferință a arătat necesita
tea înființării mai multor mater
nități, precum șl as'guraica 
•istentei șl consultațiunilor gratu
ite pentru ftmillc nevoiașe. De 
asemenea sfsturile med cale pen
tru femeile dela tară c=rre și azi

F Scorul: 6 2 (3:1)
Teren: C.F.R. G'ulești bun 
Arbitru: d. Schneider (Polonia) 
corect

Formațiile: ROMÂ'IIA Slănes u
V. — Ritter — Farmati — Bîcut — 
Mari — Mihăilescu — Covaci — 
Reuter (Filoti) —Spielman — Pot 
chowekl — Filoti (Dumitrescu III.)

CEHOSLOVACIA: Kopcckl— 
Senesckl — Vedral — Balasz1 —Vi
cari — Karel — Koksb Jo — Ku bu<a 
— Cejp — Riha — S'masDki.

Au marcat: Cejp (min. 15,74) 
Kubala (min. 7,24) Slmanekl (m n. 
65,80) pentru Cehoslovacia și 
Spielman (min. 45) și Dumitres- 
cu III. (min. 60) pentru România.

La un interval de 9 ani, ea’u 
întâlnit din nou la București, i- 
cblpele de foot-ball ale României 
șl Cehoslovaciei.

Cu o echipă In care sistemul 
de joc era improvizat, șl din care 
lipsa lui Marian a fosl adânc re
simțită, eihpa naționalei noastre 
n’a putut ține piept atacului ma
siv cât și schooturl'e năprasnice 
ale oaspeților.

In momentul în care a pășit 
pe teren e.hpa C< hoslovaciei a 
pui stăpânire pe joc, derulând 
echipa naționalei noastre, ce nu 
era familiarizată cu jocul prac
ticat de oaspeți, care practicau 
un stil perfecționat și în confor
mitate cu școala f ooî-balîului Eu
ropei Centrale.

1—0 pentru Cehoslovacia
Timp de o jumătate de oră 

ech’pa României, desorienfată, ne- 
găilndu-și cadența, a fost la dis
creția Cehoslovacilor, care în pri
mele 8 minute d* joc au reușit 
să dsschldă scorul prin Kabsla 
care primind o centrare dtlaCejo 
reia puternic în plasa, ca după 
trei minute poarta noișt ă să fie 
din nou pusă îi pericol de călre 
Vedral (cel mal bun de pe teren) 
care execută o lovitură de pe
deapsă dela 20 m. însă vigilenta 
ui Stănescu care prlntr’o plon- 

trălesc înti’o tolală Ignoranță tre- 
buesc cât mal mult d frizate de 
membrele organizației.

A urmst un frumos program 
artistic ccm ins flia : versuri re
citate dț p ietena Toc Veronica, 
melodii ruiejli cântate de prietena 
Lulsa acompaniată la plan de dl. 
Crlșan șl o romanță cântată de 
Preda Nyjsu.

La sfârșit a luat cuvântul prie
tena secretară Eva Dragumlr care 
a a ăiat activitatea șl realizările 
U F.A.R.-ulul pentru sprijinirea re
gimului democratic șl a păcii, 
pentru întărlrea'conjilinței femeii, 
in forjele proprii și peniru a o ri
dica la un nivel cultural șl sa
nitar mai înalt.

„Numi! prin distrugerea ultime
lor rămășițe fasciste din țară a 
spui prietena Drrgomir, putem a- 
slgura viața noastră și a copi lor 
noștri. Pentru aceasta cerem pe
depsirea fără de cruțare a iuiMa- 
niu și elicei lui.

F.ecare gospodină, muncitoare 
;i intelect ală din sală a iscălit 
apoi nnțlunea prin care se ceie 
pedepsirea capitală a Iul Mani'?, 
pentru a s . ariguia astfel o viață 
mai burtă și o pace durabilă.

geon extraordinar evită un goal 
stgur.

Cejp ridică scorul
Cej •, este acela care ridică a- 

vaulrj j! echipei sile numai după un 
mlaut mărcând al doilea goal — in 
coltul stâog al po.til — priitr’un 
schoot puternic d :1a 6 m., ca 
numai după 9 mlir. Rtha să cen
treze exact in fața porții iir Kubala 
să ridice din nou scorul reluând 
cu capul.

Aproximativ, după 30 minute, 
naționala noastră are unele «cli
piri de revinere preluând ofensiva 
până la sfârșitul primei reprize.

In sfârșit goalul României
In ultimul minut al primei re

prize, Spielman are o acțiune 
splendită reușind să se aprrple 
de poarta adversă. In apropierea 
careului de 16 m. e«ta faultat ți 
d, Schneldir acordă lovitură de 
pedeapsă, care este executată de 
Spielman. Printr’un s.hoot formi
dabil marchează peste zidul format 
de cehoslovaci în colțul stâng 
sl porții reducând scorul la 3:1.

Intră Dumitrescu 111 
șl iese Reuter

La reluare intervin unele schim 
bări în formst<a naționalei noastre 
— prin înlocuirea lui Reuter cu 
Filoti Iar a lui Filoti cu Dumitrescu 
III — care lată Impresia că această 
formulă ar fi mai fericită.

intr’adevăr, un sfert de oră a 
corespuns, reluând imediat con
ducerea atacului.

Am ratat un penalty
După câteva minute Spilman 

este d n nou în careul advers, unde 
este foulfat de Vadral și arbitrul 
acordă penalty.

Lovitura de 11 m. este execu
tată di Bicuț care având ghi
nion lovește bara de unde balo
nul revine pe teren și portarul 
îl retine.

Pzntru a reillza planul de cul
tură ți încă cu mix'miim de e- 
fect t tbue să cunoaștem și mai 
ales să tnțekguii diferitele lu
crări culfuia'e, pent ucă numai 
astfel știm de ce trebue să pro
cedăm intr’un fel sau altul.

Una din lucrările culturale ale 
pământului o conatitue „aratul**.

Să vedern care sunt regulile a- 
ratufni pe care trebue să le aplice 
flecare bun plugar:

I. Ce nu-i acoperit de culturi, 
pământul trebuie să fie totdeauna 
negri:: arat, grăpat, șl fără buru
iană. Să nu întârziem ulei o zi 
aratul după ridicarea recoltei. De 
ce? pentrucă: I. Pământul lu
crat prinde mal bl.ie umezeala din 
ploaie șl o pierde mal g eu. 2. 
Pe pământul lucrat se stârpes 
buruienele care sug hrana plenfe- 
lor cultivate și le împiedică cre
șterea.

II. Pământul trebue lucrat când 
e reavătt (adică are umezală po
trivită) pentrucă în caz contrar 
câad e umed șl-l arăm, rezulta
tul obținut va fi: o presare aiul 
de fiarele plugului și de cormară,

Cehoslovacia 
a învins 

România 
cu 6:2 (3:1)

Se reduce handicapul 3-2

O combin.țle frumoasă a ata
cului naționalei noastre duce din 
nou rning a in careul advers unde 
Covaci trage puternic la poarta a- 
părată dz Kope. ky care nu poate 
reține balonul șt respinge în pi 
cL «rele lui Filoti, care deasemeni 
trage în portar. Aer sta respinge 
din nou șl Dumitrescu III reia, 
de data acea-ta insă direct iu 
plasă reducă id scorul la 3—2,

Cehoslovacia nu insistă 
dar marchează

Impresia publicului este că în- 
tr’adevăr echipa noastră și a re
venit ți va reuși să egaleze, ba 
chiar să câștige mstchui. Scurtă 
a fost bucuria, deoarece piste 5 
min. ia o învălmășea ă în fața por
ții noastre, Stănescu respinge ba
lonul fosă Sfmanskl atent reia cu 
capul în p’aiă 4—2.

Marchează apoi Kuba’a care 
din cauza apărării noastre ce se 
bâlbâia a reluat o mingea dela 
4 m. îoacriind imparabll 5—2.

Goalul final a fost marcat de 
Siman ki care a reluat cu capul 
o centrare a Iui Kubala in min. 80,

Cupa „Scânteia"
E h pa Cehoslovacă a primit 

cupa oferită de zialul „Scânteia** 
cu ocazia împlinirii a trei ani de 
apariție legală.

m. m,

Matcbul da deschidere a fort 
furnizat de echipa naționala B. a 
Româniți, în contra cch pei se 
lecțlonate a Bucureștlului.

Echipa Bucureștului a câștigat 
cu scorul de 4-0 (2—0) prin 
punctele înscrise de Fiamaropol 
de 3 ori și Bartha.

Citifii
Scânteia

ARĂTURI
va pierde aerul, ie va îndesa, 
deci își va scade rodn cla și va 
fi mal greu dt luc>at în muncile 
viitoare. Câcd arăm p?mântul 
uscat, obținem bolovani mari 
cari nu se sfăiâmă nici cu 
grapa, ți astfel sămânța pusă nu 
se poate acoperi bne cu pămâif, 
și apoi apa se evaporă foai te re
pede printre bulovanl.

III. Arătura trebue g-ăpstă 
chiar în aceeași zl, pentrucă ast
fel se obțlre un fel de strat în- 
folat care oprește evaporarea a- 
pel (deci o lasă In pământ) șl 
pregătește locul si fie mai bun 
pentrucs sămânța ti se poată aco
peri bine cu pământ din toate 
părțile. Numai ogoarele de toam
nă (du Octombrie șl Noerr.brie 
care se seamănă primăvara) nu se 
grăpesză ci se lasă în biazdă 
crudă peste Iarnă penlruca gerul să 
le sffrâme bine. Alt motiv pen
tru caic nu trrbuește grăpit 
toamna este că tar a nu se eva
poră apa șl d.-ci nu este nevoie 
să facem acel strat îofolat.

IV. Arătura de căpetenie tre
bue să fie o arătură adâncă (a 
dlcă de 20 cm. în mod obișnuit), 
unele plante întă cum ar fi lu
cerna șl sfecla cer arălura adân
că, de 25—35 cm. Ui pământ 
arat adânc, esle ca un vas di
chis ia primirea apei și înch's la 
pierderea ei.

V. Ou.e semănătură trebue 
făcută în 2 arături.

Sunt necesare 2 arături pentru 
a mărunți cum trebue pă cântul 
a-1 îmbogăți in materii Irănltoa 
re necesare și pen'ru a sârpi 
buruienele care sunt o plzgă. 
Una din cele 2 a ături e princi
pală șl adâncă, a d?ua este a- 
răturz pentru semănat, care în 
general se face mai în față,

VI. Gunoiul d- grajd trebue 
împrăștiat șl îngropat odată cu 
arătura principală adâncă pen
trucă: 1. In adâncime găsește u- 
mezeala necesară și se poate des-

Importante cantități de pân
zetul il p’atră vânătă solite 

ia Federala Deva
In cursul săptămânii 

trecute Ia Federala Deva 
au sosit următoarele can 
tități de mărfuri reparti
zate de I.N.C.O P. pentru 
unitățile cooperatiste din 
județ. 10.000 kg. sulfat de 
cupru (piatra vânătă), 
27 230 m. americă, 300 m. 
zefir, 50 m. doc și 244 
perechi de opinci.

Distribuirea lor se va 
face în cursul acestei săp
tămâni.

Comunicare
începând dela 23 Sep 

tembrie reporterii Dumi
tru Toncea și Paniță Jean 
au foșt îndepărtați din 
Redacția ziarului „Zori 
Noi“.

In conseciință, orice 
acțiune întreprinsă de sus- 
numiții nu angajează zi
arul nostru.

REDACȚIA

Sfaturi agricole

L E
compune. 2 Să a bă limpul ne
cesar peatiu descompunerea lui in 
materii hrănitoare atât de nece
sare plantelor. 3. Pentrucă pă
mântul să albe timp tă se aș-ze 
lână la arătura de semănătură 
Deci gunoiul de giajd se dă cu 3- 
4 luni înainte de semănat.

VII. Să nu arăm totdeauna la 
aceeași direcție ci cruciș curme
ziș, pentru a răa'iza o cât mai 
bună frământare a pământului.

/rifr. Larisa Râlleanu.

Situația arături
lor da toamnă

P.oile d!n ultimul timp au 
favorizat în niare măsură 
arăturile de toamnă, care se 
desfășoară în bune condițiuni, 
pe întreaga suprafață a ju
dețului.

Până li data de 22 Sep
tembrie a. c. au fost arate 
27.049 hectare și se conti
nuă pe o scară din ce In ce 
mai mare.

Deasemene3, pe unele lo
curi au început și semănătu
rile grâului de toamnă.

„Ciocârlia"
Urmare din pag l-a

absența ace lu.a vrednic să 
ridice arcușul căzut dn mâ
ni cu degete azi înghețate 
de. suferință, pentru u face 
să t emure din i ou zborul 
avântat al „Ciocârliei* în 
înalt, așa cum a rămas în 
amlnt'rlle llecăruia care a 
înțeles preful muticei sale 
r.u faimă peste hotare.

Ieri, ne-a fost dat multora 
dintre cel ca/e nu putem uita 
ușor, să trăim emoția unei 
regăsl'l.

La festivalul .Prietenilor 
S.’ânttiC slt.Mariș D «nlsie 
a cântat „Ciocârlia" cu a- 
cea rară virtuozitate pe 
ca e unanimitatea publicului 
era obișnuit s’o recunoască 
numai acelui care a făcut din 
melodia populară, laurii 
succesului sâu neegalat, Iden
tificată cu numele Iul Grl- 
goraș Dtnlca.

In aplauze'e care an punc
tat sfârșitul minunatei in
terpretări, am deslușit oma
giul publicului închinat de
opotrivă fidelului executant 
și uitatului maestru, în tre
cut atât de iubit de masse, 
cu care s’a străduit atât să 
păstreze corespondențe.

Era deci firesc ca la săr
bătoarea Intregu'ul popor, 
pășind pe un drum nou, 
vieții râvnite de progres șl 
bună stare, acordurile „Clo 
câtllei" să vestească din 
înalt bucuria atâtor împli
niri închinate propășirii celor 
mutțl.

Țâșnind cu un chiot de 
voe bună în hora întinsă a 
întregului popor prins la
olaltă în jocul muncii șl al 
luptei pentru o viață mai 
bună, mat dreaptă.

Pentru o viață nouă, a 
unor oamtnl noul m. Mth.
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Cum se va face reglementarea |
MUNCII IN ACORD

comisiunii
lucra în pre* 
7 membri și va 
atribuțiuni: ela»

Pentru reglementarea muncii în 
acord se instituie pe lângă Mi
nisterul Industriei și Comerțului, o 
Comlsiune Centrală și comisiuni 
locale pe localități șl mari între
prinderi.

Comisiunea Centrală va fi for
mată din câte doi delegați al Mi
nisterului Industriei și Comerțului, 
C. G. M., U.G.l.R.-ului șl cinci 
Mchniclenl specialiști din diverse 
ramuri de producție. Numirea 
membrilor se va face printr'o de- 
ciziune a Ministerului Industriei 
și Comerțului.

Atribuțiunile
Comisiunea va 

zența a cel puțin 
avea următoarele 
borează norme științifice pentru 
stabilirea timpilor și normelor de 
acord/ aplică aceste norme în di
versele ramuri industriale după ce 
an fost aprobate de Ministerul In
dustriei și Comerțului/ propune 
norme de salarizare / verifică nu
mărul de salariați necesari între
prinderilor pe baza norn dor ela
borate și face propuneri Ministe
rului Industriei și Comerțului, 

Comisiuni locale pe localități 
și întreprinderi

Comisiunile locale vor funcțio
na în localitățile și pe lângă în
treprinderile determinate prin de- 
oiziunl de Ministerul Industriei 
și Comerțului.

Comisiunile locale, aplică nor
mele elaborate de Comisia Cen
trală și aprobata de Ministerul 
Industriei și Comerțului/ conduce 
•perațiunile da cronometrate și 
verifică numărul de salariați în 
întreprinderi.

Pentru stabilirea timpilor și nor
melor de acord și pentru verifi
carea salariaților necesari, corni- 
siuniie locale vor constitui echipe

In urma conferințelor ț nute de P. C. R.
cu muncitorii și techniclenii

Crește producția
Prin desele conferințe, cu ca

racter de oiganizare a muncii, la 
șantierele Minelor Teliuc, țiuute 
de organizația P. C. R, o serie 
de maeștri șl muncitori au tras 
învățăminte de felul cum trebue 
să-șl împartă lucrul pentru mări
rea randamentului și micșorarea 
efortului.

Astfel maestru Zlvoiaau Simlon 
printr’o bună împărțire a lucrului 
la transportul minereului ș steri
lului, a reușit ca înti’un număr 
redus de ore să facă un transport 
mai mare șl mai mult, randamen
tul să crească prin aranjamentele 
vtgonetelor pentru încărcare.

lată mal jos datele comparative, 
asupra desfășurării muncii echi
pelor condusa de maestrul Zivo- 
ianu Simlon:

Vechiul sistem:
Nr. lucrătorilor 
Minereu, steril, trans>. 
Ore lucrate la transp. 
Randament în mină

250
996 m«
532
2,62 m3

om șl schimb

244

Noul sistem
Nr. lucrătorilor
Minereu, steril, transp. 1018 m3 
Ore lucrate la trarsp. 336
Randament în mină 3,06 m!

omlși schimb 

din specialiști care se vor com
plecta cu câte un delegat al în
treprinderii și un delegat al co
mitetului de fabrică.

Stabilirea timpului și normei 
de acord

Timpii stabiliți șl aprobați, pre
cum șl normele de acord sunt o- 
bligatorii. întreprinderile și comi
tetele de fabrică vor putea face 
contestații împotriva normelor sta
bilite, în termen de 6 zile.

Criteriile de lucru ale Comi
siunii Centrale, ale comislunilor 
locale și ale echipelor de cro- 
nometrare sunt: normele interna
ționale/ normele uzuale la noi în 
1938/ starea de uzură a instala
țiilor / posibilitățile reale actuale 
ale salariaților / utilizarea rațională 
a materiilor prime.

Obligațiunile patronilor și a 
comitetelor de întreprindere

Patronii și comitetele de între
prinderi au obligația să furnizeze 
data și informații/ să permită ac
cesul în atelier și în incinta fa- 
bricei a membrilor comisiunilor 
și a specialiștilor desemnați de 
comisiunile locale să semnaleze 
comisiei locale, chiar înainte de 
efectuarea cronometrării timpilor, 
orice timp anormal ar exista.

Până la terminarea lucrărilor 
de stabilire de noui timpi, acolo 
unde timpii actuali corespund ce
lor din 1938, câștigul de acord 
rămâne neschimbat. In toate ca
zurile, în care timpii actuali co
respund unui randament mai mic 
decât cel din 1938, câștigul de 
acord se reduce la jumătate din 
suma rezultând din aplicarea ac
tualilor timpi.

In nici un caz însă câștigul de 
acord, nu poate să întreacă 5CP/0 
din salariu.

Dacă după terminarea lucrări*

S'a constatat că orșiunde murea 
a fost mai grea, Paitidul Comu
nist, prin exponențli săi, a fost 
inițiatorul luptelor duce pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
a muncitorilor, dând și de data 
aceasta rezultate satisfăcătoare.

A. MONDA

State tip pentru 
plata salariilor

Comisia ministerială pentru Re
dresarea Economică și Stabiliza
rea Monetară, a dst o decizie 
prin care se prevede că între
prinderile de orice fel, sune ob
ligate a întocmi statele de salarii 
conform unui formular tip, ce va 
apare în Monitorul Oficial de Luni 
22 Septembrie 1947.

întreprinderile care utilizează 
mai mult de cinci salariați au 
obligațiunea de a întocmi statele 
de salarii în trei exemplare, din 
care unul se vi înainta Ministe
rului Industriei șl Comerțului — 
Direcția Salarii și Tarife, în ter
men de trei z'le dela plata sala
riilor și un exemplar se va îna
inta Administrației Financiare res
pective, odată cu plata Impozite
lor și taxelor. 

lor de stabilire de noul timpi se 
va constata că un salariat, că
ruia I s'a calculat câștigul de a- 
cord pe bazele de mai sus, a 
primit mai mult sau mai pu{in 
decât i se cuvine pe baza noul» 
lor timpi, i se va reduce sau a« 
dăuga d(feren{a la plata primului 
salariu, ce urmează stabilirii noui- 
lor timpi.

Se prevăd sanețiunl pentru cei 
ce vor călca dispozifiunile de 
mai sus.

TINERETUL PLUGARESC
Urmare din pag. l-a

Alegerea prtzidiumulul
ln aclamațiile entuziaste ale în- 

tregel asistente, prietenul Popovici 
Teof.l propune șl rste ales urmă
torul prezldlum de onoare, com
pus din: dr. Petru Groza preșe
dintele Frontului Plugarilor, tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej secretarul ge- 
n:ral al Pattiduiui Comunist Ro- 
mâo, Romulus Ză oii vicepieș.- 
dintcle F. P. și Nich ta secretarul 
general al Uniunii Tineretului Piu
găresc.

ln Prezldiumul activ au fost 
aleși prietenii: Nlcula Sabin, An- 
dronic Pelca, tov. M’r.ea Mălă- 
escu, Mihăilescu Aure), Dancu 
Maria, Gltb Statuie, Popovici 
Teofil, Lupu Maria, Jurca Petru 
și Bota Z mo vie.

Cuvântările
Deschizând ședința prietenul 

Popovici Teofil, după ce face is
toricul Frontului Plugarilor, arată 
că el s’a născut din frământările 
și suferințele țărănimii sărace ex
ploatată de bancherii și moșierii 
partidelor „istorice" care au adus-o 
în sapă de lemn. Lupta lor c in
dusă cu tactică și înțelepciune de 
către d-rul Petru Groza (aplauze 
puternice) actualul prim-miniitru 
al tării, a fost încununată de a- 
fâtea victorii.

Adresându-je tineretului — prie
tenul Popovici — cere ca să ia 
exemplu dela frontiștii bătrâni, să 
se organizeze șl ei șl să ducă 
lupta mai departe, în spiritul 
vremurilor noi.

In numele tineretului muncito
resc, a luat cuvântul tov. Mircea 
Mălăescu, carc a arătat necesita
tea înfrățirii între tineretul piugă
resc cu cel din fabrici și uz'ne, 
spre a putea porni cu pași vlgu- 
roși la reconstrucția țării și la ni
micirea ultimelor rămășițe fasciste, 
călăii tineretului român.

A mai vorbit prietenul învăță
tor Statnic G.eb despre datoria 
tineretului dela tară de a se or
ganiza în Uniunea Tineretului 
Piugăresc care le deschide larg 
por|lle culturei și a progresului, 
precum și tinerii plugari Mihăi
lescu, Dancu Maria și Munteanu 
Romului.

Noul comitet ales
Termlnându-se cuvântările a*a 

trecut la alegerea noului Comitet 
Județean,

In uima propunerilor făcute, au 
fost aleși următorii tineri plugari: 
Mihăilescu Aurel Dâncu — Mare, 
secretar. Muntsanu Romulus-Șoi-

VIAȚA DE PARTID

încheierea cursurilor t
SCOALEI DE CADRE „F.LIMON SÂRBU * Y

a județenei P.C.R. Hunedoara—Deva < \

lntr’un cadru sărbătoresc a a- 
vut loc în sala festivă a U. T. M. 
încheerea cursurilor primei serii 
a șco'ei de cadre „F.liinon Sârbu" 
de pe lângă comitetul județean 
P. C. R. Hinedoua - Deva, în 
seara zilei de 19 Sept. a. c. In 
prezenta mțmbrllor biroului ju
dețean în frunte cu tov. Stsnclu 
Emil, secretar, (ov. Eugen Genad 
șl Kolza, lectorii școlii, precum 
șl a abiolvențllor în fata cărora 
stau sarclnele de difuzare în 

muj, Faur loan-Slmerla Veche, 
Lupu Maria- Hljdal, Birbăfen loan 
Cânpul Iul Neag.Suciu Oheo/ghe 
Galați-Pul, Mihlllescu Stolan-Ro- 
moșel, Donca N colae - Stejfref, 
Chibiță ion-Șolmuș, Semedrea 
Toader-Țebea, Galfy Alexandru 
Hijdat, Jurca Petru-Boz, Butcu 
Cornel-Roșcanf șl Cionca Alionte 
Deva, membl în comitet.

La sfârșitul adunării, tinerii 
plugari iu votat cu entuziasm ur
mătoarea moțiune:

„Noi tinerii plugari din județul 
Hunedoara, adunat! în ședința 
plenară pentru a ne alege Comi
tetul județean, ne luăm angaja
mentul a duce munca în colabo
rare cu U ilunea Tineretului Mun
citoresc, luptând h itărîți pentru 
lichidarea ultimelor rămășițe fas
ciste din județul nostru și pentru 
sprijinirea stabilizării monetare 
făcută in folosul poporului mun
citor dela sate și orașe.

Deaiemenea vom munci pentru 
mărirea producției agricole.

Trăiască Organizația Tineretului 
Piugăresc din România.

Trăiască lupta comună a tine
retului piugăresc și cel muncito
resc".

Ua frumos program artistei 
compus din cântece șl jocuri na
ționale a complectat programul.

Aspra pedepsire/( 
a unui speculam

Instanța Specială de Sabotaj 
de pe lângă Tribunalul Deva, 
prin completul de judacată com
pus din d-nii consilier Pop loan. 
judecător Givrll Duocea, fotoliul 
Ministerului Public fiind ocupat 
de dl. procuror Bârceanu Vale- 
riu. a condamnat pe speculantul 
Berna Nicolae din OrăȘtie, la un 
an închisoare corecțională și 5000 
Iei amendă, pentru faptul că în 
ziua de 29 August a. c., a -vân
dut 1 litru de u<ei cu preful de 
50 lei, in loc de 42,50 lei cum 
era fixat.

Sentința drastică dată de Ins
tanță, a fost primită cu satisfac
ție de oploia publică, convinsă 
că numai prin aplicare exemplară 
a legilor, se poate scăpa de a- 
ceastă plagă care pune in primej
die stabilizarea făcută de guvern 
in folosul celor ce muncesc.

Cetățeni,
Denunțați pe toți acei 
cari pretind și cari 
oferă prețuri mai mari 
decât cele oficiale, la 
Serviciul Județean de 
Control Economic 
Deva, telefon Nr. 313. 

masse, în munca lor viitoare de 
fiecare z>, a învățăturilor marxitte- 
leniniate însușite, pentru binele 
întregului popor.

După ce tov. Eugen Geaad 
expune rezultatele obținute îa 
munca depusă deopotrivă de elevi 
șl ler.tori pentru desăvârșirea ca
drelor Ph Udului/, prin formarea 
elementelor chemate să conducă 
clasa munc'toare șl prin ea in- 
tiigul popor la muncă șl la luptă 
pentru o viață mal bună, a urmat 
un festival in cadrul căruia ab
solvenții cursului au arătat însu
șirile lor artistice, producându-6e 
prin câteva recitări, monologuri, 
arii și coruri, răsplătite cu aplauze 
dc o numeroasă asistență care 
a ținut sa participe la această 
manifestare a curslștllor.

Din partea comitetului județean 
P. C. R. a vorbit tov. Stanciu 
Emil care analizând condlțiunile 
interne și externe în care a luat 
ființă școala de cadre „Fillmon 
Sârbii" menționând rezultatele 
ubțlnute încheie mulțumind ele
vilor șl lectorilor pentru munca 
depusă și urează în numele în
tregului comitet și al biroului ju
dețean, spor în ducerea la bun 
sfârșit a sarcînelor care stau in 
fața elevilor după term narea 
cursului.

Răspunde din partea curslști- 
lor tov. Rușeț care mulțumește 
comitetului județean șl lectorilor 
școlii pentru putința ce le a fost 
înlesnită elevilor școalel de cadre 
„Flllmou Sârbu" de a șl însuși 
învățăturile marxist-lenlnlste șl 
asigură comitetul județean de tot 
devotamentul In muncă pentru 
binele clas:! muncitoare și al în
tregului popor care trudește ia 
orașe și sate, după care dă citire 
telegramelor adresate C. C. al 
P. C. R. șl tov. Chlșlnevschi se
cretarul secției centrale de edu
cație politică exprimând mulțumi
rile elevilor și asigurarea devo
tamentului lor în munca ce-i 
așteaptă.

Din partea elevelor școalel de 
cadre a vorbit tov. Brăsescu Zfta, 
luând angajamentul de a purta 
în masse principiile însușite din 
apropierea învățăturilor marxlst- 
lenlniste-slaliniste.

La sfârșitul festivalului, tov. 
Stinciu Emil, în asistenta tov. 
Fericeanu Gh, secretarul secției 
de educație politică șl DancuP se
cretarul secției de cadre, a comi
tetului județean, a distribuit ab
solvenților carnetele de membri 
de partid, într’o atmosferă de 
mare entuziasm.

A urmat apoi o masă comună 
tovărășească.

Brațe de muncă 
plasate la întreprin
derile din județul 

Hunedoara
Continuându-și lucrării*, prin 

grija C G.M. comisia de plasare 
a brațelor de muncă disponibile 
la unele întreprinderi, a reparti
zat până acum, marilor întreprin
deri din jud. Hunedoara un nu
măr de 614 muncitori, după cum 
urmează:

S. A „Petroșani**—Petroșani, 
520 muncitori, S. A. „Mica*1— 
Brad, 42; Mloes d'Or-Slănija, 1; 
Uzinele Metalurgice C.M.C.-Cu« 
gir, 32, A.C E.X , 1 Uzinele Meta
lurgice Călan-Crlșeni 17 șl Fe
derala Deva, 1

Lucrările Comisiei continuă.
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„Prietenii Scânteii** eu sărbătorit
trei ani de apariție legală a ziarului „Scânteia*

— Urmare din pag. 1 a — 
largi populare, ziarul întregului 
popor.

Conferința, uzitând un bogat 
material documentai, a fost ur
mărită cu real interes de întregul 
public asistent, care a ținut să 
sublinieze prin ovații atașamen
tul Au față de ziarut care cu
prinde zt do zi, msase tot mai 
largi de cetitori, tocmai prin in
teresul care-1 acordă nevoilor 
celor mulțl al căror îndrumător 
este .Scânteia* pe linia unei de 
«rații de tip nou.

A urmat apoi un reușit pro
gram artistic, deschis ca „luter- 
■ațioaala" executată de corul și 
orhestra conduse de cpt. Doroga 
Aurel.

A fost remarcată poezia „Scân
teia* de M. Mihuțescu recitat* 
eu Însuflețire de plut. Georgescu 
și producția caporal Pricăjean 
sare a cântat acompaniat de or- 
heetr* câteva arii populare, vă
dind frumoase Însușiri vocale.

De o primire călduroasă din 
partea publicului s'a buburat slt- 
Mariș Dionlsle care a executat

Sărbătorirea .SCÂNTEII" In Capitală
In tntreagi țară a fost sirbituritâ Duminică „Zlaa Scânteii*. 

Atașament al pupuiar pentru organul central el Partidului Comunist 
Român s’a manifestat cu o fertâ neobișnuită, mărturisind o legdtară 
sufletească Intre un ziar șl cititorii sil, de o profunzime țâri pre
cedent în Istoria presei românești.

Ia Capitală, bucureștenii au 
serbat .Ziua Scânteii*'participând 
latr’un număr fără precedent Ia 
uriașul meeting și la grandiosul 
spectacol popular ce a avut loc 
eu acest prilej in Parcul Național.

.Scânteia" descrie astfel parti
ciparea cetățenilor la seibare:

„Dela Arcul de Triumf până la 
intrarea în parc, șosele erau plifle 
de oameni. O aglomerație neobiș
nuită; toți mergeu in același di
recție, un șir neîntrerupt de fa
voare proaspete, contoplndu se, 
mii și mii tntr’un fluviu uriaș, 
■ecl de mii și sute de mii de 
oameni, fluviu neîntrerupt și mi- 
jestuos, dela 8 dimineața și până 
seara tărzlu, neîntrerupt, toți la 
„Ziua Scânteii*.

In parcul Național
Dela intrarea principală te în- 

tâmp'nă un uriaș panou: Așa se

Trerratul păioas1 lor din cuprin
sul județului nostru te apropie 
de sfârșit.

Până la data de 20 Septembrie 
a. c. au fost treerate 21.723 tone 
de grâu, 1195 tone de secară, 
666 tone orz și 2183 tone de 
ovăz.

Din aceste cantități au revenit 
Statalul următoarele cote;

Cota de nredare: grâu 1386 
tone, secară 45 tone, orz 49 tone, 
ovăz 96 loje.

O'.vm 7°/c: grâu 1534 tone, 
se ară 85 tone, orz 47 tone, ovăz 
158 tone

Impozit în ra'urâ: grâq 1027 

la vioară câteva bucăți remarca
bila prin vigoarea și desăvârșita 
tehnică a executantului.

Contribuția echipei de .călu
șari" a Apărării Patriotice din 
Rapoltul Mare a fost răsplătită 
cu aplauzele publicului, In spe
cial pentru dansul „Romana", 
perfect realizat.

Corurile conduse de înv. Borza 
Cornelia au plăcut deasemenea. 
In ultima parte a programului, 
echipa „Apărări* Patriotice" din 
Rapoltul Mare a executat sce- 
ueta „Munca Învinge" care a fost 
bine primită de public.

Se cuvine a încheia arătând 
satisfacția cn care publicul de 
toate categoriile din Deva, a pri
mit această primă manifestare a 
„Prietenilor Scfttîii", care fără 
Îndoială va fi urmată de altsle 
similare, contribuind la o justă 
orientare a publicului spre satis
facțiile incontestabile ale unei 
culturi reprezentative, Îngemă
nând frumosul cu utilul și slujind 
exclusiv procesul de culturalizare 
a masselor, în spiritul regimului 
nostru de democrație populară.

tipărește „Scânteia" I D.'a rotativa 
imensă se scurg exemplarele ta 
trepte, trepte, spre victoria de azi.

Ded'subt, an șirag de vitrine 
conținând m inere vechi. începând 
cu cele ilegale, apoi „Scânteia* 
de după 12 Septembrie 1944 până 
la eca de astăzi, arată drumul 
parcurs în lupta pentru binele 
poporului.

In mijise două fotomontaj: pre
zintă privitorilor pe redactorii 
„Scânteii" la munca Ier z'lnică 
precum și „Prietenii Scânteii" 
ducând adânc in popor, cuvâtul 
Partidului.

Coloanele, împodobite frumos, 
poartă strofe dla poeziile dedicate 
„S.âr.teli". La răspântii, torțe 
imense de lumină: sunt acolo pe 
margini cărțile și broșurile Par
tidului.

Ia fund, profilată pe lac scena 
larg» de o arhftectu.ă elegantă, 

t ne, secară 47 tone, orz 25 tone, 
ovăz 103 tone.

Rata de Improorl'tătlre: grâu 
48 tone, secară 1 tonă, orz 472 
kg, ovăz 3 tone.

Oumul dila mori: grâu 56 
tone, secară 4 toor, orz 2 tone, 
ovăz 1 tonă.

Totalul cerealelor revenite Sta
lului: g>âu 4051 tone, steiră 183 
tone, o z 123 tone, ovăz 360 t_>ne.

AVIZ
Cursurile, la foaie «coaiele se

cundate d n Deva încep de Luni 
2) S-ptrrr.vr'e crt. 

este a artiștilor care vin tă șl 
exprima dragostea ce o poarlă 
.Scânteii" care La înț-les șl pe 
cnc au înțeles-o. Acolo un uriaș 
public da zeci de mii dr oameni 
a urmărit specta.olul.

Forfota Imensă a oamenilor e 
neîntreruptă. Dela un panou, la 
un stand de cărți, dela o vitrină 
la alta.

La ora 12 mrgdoanele anunță : 
începe prog.amul sportiv cf-rlt 
dc Organizația Sportului Popular.

Apar pe scenă în splendide 
costume albe echipe de scrlmeurl. 
Apoi excelente demonstrații de 
gimnastică. Întrecerile de haltere 
— ridicări de g eulăți, pasionează 
pub'lcitl iar demonstrați! de box 
stârnesc ropote de aplauze.

Din nou megafoanel-!: „In:ep 
concursurile nautice! Cetățenii să 
se alinieze pe marginea lacurilot". 
E.hlpele de canotaj, yoiele ale 
căror pânze umflate de vânt 
poartă emblema „Scâufeli", sunt 
aclamate furtunos de mii de 
oameni.

La prânz numeroasele resta r- 
rante și bufeturi prlmeso pe ce
tățeni. In unele locuri spre a se 
evita înghesuiala tovarășii p.iol 
de vo.'e bună, formează „o zi".

Program artistic până 
ia miezul nopții

De Ia 4 d, a. programele ar
tistice s’au ținut lanț pâră la 
m'ezul nopții. Începând cu or- 
chtsira „Baibu Lăutaru", condusă 
de tov. Victor Predescu, Ioana 
Radu, Rodlca B jor, Petre Qustl: 
Maria Tănase și N. Strce pâoă la 
Corul Confederației Generale a 
Muncii.

INCORPORAREA 
contlgantutui 1947 
începe la 1 Ni emb le
In ziua de 1 Noembde, odată 

cu eliberarea primei serii a con
tingentului 1946, se va face în
corporarea seitei ! a a co; tig n- 
tuiul 1947. Seria 11-a va fi in
corporată la 1 Iunie 1948.

In total, se vor încorpora 35 
mii de oameni.

In ce privește durata stagiului 
mi La', ea rămâne nea hlmbată. 
Dispozițlunile de recrutare în 
cadrele militare vor fi însă mo
dificate, printr’un proiect de lege 
ce va fi elaborat da Mimatei ui 
Apărării Naționale.

Anume, recrutarea pentru toate 
armele se va face conform p'e 
vederilor clauzelor militare din 
tratatul nostiu de pace și deci, 
conform noii legi de organizare 
generală a armatei.

Consil til de miniștri a 
aprobat jurnalul privitor 

la legea chiriilor
La 20 Septembrie 1947, o co- 

mismne interministerială retrânsă 
a examinat proectul de jurnal a) 
Consiliului de Miniștri pentru 
ștab iirea cotelor de chirii Io lei 
stabilizați prezentat de tov. Luc- 
rețiu Pătrășcanu, ministrul I rs- 
tițlei.

Proeciul — ce a foit în®i£t 
de comisiune cu unele modificări 
de ordin tihni: — a fost apro
bat în noua sa formă.

Cetit! texlu! în m.raîrui •/ tor.

Imprimeria J jdețulni.Hanedoara D;va 780 — 1847

Trădătorul
poporului bulgar Petkoff 

a fost executat
SOFIA, 23 (Radio) Nlkola Petkoff, fostul șef al 

opoziției bulgare a fost spânzurat noapt a Iricutâ iu 
curtea închisorii din Sofia.

Petkoff fusese condamnat la 16 August la moarte 
flln > găsit vinovat de aieniat Iu siguranța Statului, în
demn la acte de sabotaj șl provocare de indisciplină în 
rândurile armatei.

SOFIA (Radio) Comentând erecutarea lui Petkoff, 
ziarul Roboinlcesco Dtlo subliniază că aceasta tra 
imperios necesar pentru salvgardarea Intereselor supreme 
ale Statului. Această executare să co^stitue o lecție 
pentru toți actl rare amenință securitatea pvporuiu bu'gar.

Lucrările O. N. U.

Iugoslavia dorește pacea $1 respectarea 
independenței tuturor Datinilor

NEW-YORK 23 (Radio) Mini
strul de externe J-jgaLv Slmici, 
luând cuvâ jtul til ia Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite a 
declarat ci „olanul Mar»hjll* 
șl „doctrina Truman" nu sunt 
decât pretexte pentru a justifica 
imestecul Statelor Unite în afa- 
cer ie interne ale diferitelor țări.

Arătând apoi rezufta'ele nefaste 
ale acestei politici S mici a conti
nuat :

Pentru pace și prietenie 
între popoare

Urmire din pagina l-a 

ducerea înarmărilor, felul în 
care U.S.A. torpilează luc
rările pentru interzicerea ar
melor atomice urmărind asi
gurarea monopolului trus
turilor americane asupra 
ene glel atomice.

N'au scăpat focului ne
cruțător al criticii delegatu
lui sovietic nici scopurile de 
imixtiune în treburile altor 
țări, s'opurice se ascund sub 
•mantia „dcctri ei Truman* 
și „plinului Marshall'.

„Proclamatei acestei „doc
trine" - a spus Vâșioakl — a 
însemmt pășirea guveCnuiur U. 
S. A. spre reouoțirea fățtsă la 
principiile colaborătli interna
ționale și ale acțiu.tilcr coordo
nate de marile puteri -pre în 
cercări de a și dicta voința lor 
autor state independente utili
zând in acela» timp pentru pre
siuni politke fățlșr mijloace eco
nomice acordie cu titlu de aju
tor unor țări în nevoit". (Mă
surile luate in G șcla și Turcia 
precum șl mă urile proectsie în 
Europa în conformitate cu așa 
numitul .plan M-rshali").
Dar delegatul sovietic nu 

s’a oprit aci. El a desvă- 
luit lumii întregi interesele 
ce se ascund în spatele pro
vocatorilor de război, lt gâ
turile existente între dijerițll 
reprezentanți oficiali ai gu
vernului american șl mono
polurile capitaliste care e- 
xercită o nefastă influență 
asupra lor. In lista instiga
torilor la război din rându
rile oamenilor politici ame
ricani Vîșlnskl citează pe 
Dorn, membru al Camereil
Reprezentanților, Eaton, ore- - RĂZBOI.

F anța, Germani», Hala și Au- 
stiia.au devenit paradisul q.i- 
sllng lor și trădăt orilor d!n Europa 
occidentală.

Țările acceptă ajutorul anglo- 
ameriban — a continuat Slmld 
fiind.â nu mai sunt în știre să 
iasă din impas.

in îniheere delegatei jugo-.lav 
a dec'a>at că țara sa doiește 
pacea și respectarea Indepen
denței tuturor națiunilor.

ședințele Comisiei de Afa
ceri Streine a Camerli Re
prezentanților, senatorii Mac 
Mah n și Brooks, JOHN 
FOSTER DULLES, mem
bru al delegației americane 
la ONU. Toți aceștia sunt 
interesați la câștigurile di
feritelor trusturi capitaliste. 
In activitatea lor provoca
toare de război, ei sunt ur
mați îndeaproape de nume
roasele organe ale presei 
reacționare ce se găsește în 
mâin le unor magnați ca 
Morga n, Rock fel Ier, Ford. 
Heurst, Mac Cormik ș. a, 
Iată cine suni dușmanii păcii 
omenirii: acel care din război 
realizează beneficii de mi
liarde de dola'i, acei care 
nu se sflesc să-și clădească 
luxul și huzurul pe mizeria 
și suferințele milioanelor de 
oameni, acei pentru carep'e- 
țul a milioane de vieți ome
nești nu atârnă mai mult de
cât câteva kilograme de aur.

Din asprul rechizitoriu pe 
care șeful delegației sovie
tice ONU. la făcut provo
catorilor de război se des
prinde atitudinea firmă a 
Uniunii Sovietice de a apăra 
pacea, independența și liber
tatea popoarelor.

Pentru PACE șl ÎNFRĂ
ȚIRE INTRE POPOARE 
milioanele de oameni simpli 
din lumea întreagă vor lupta 
alături de Uniunea Sovieti
că ÎMPOTRIVA PROVO
CATORILOR UNUI NOU

C, Magdaiin

r

stiia.au

