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La numeroase le întrebări ce , uit 
adresate în privința aplicării ari. 
38 și 39 din noua fleg.'a < ulu lor, 
Ministerul Cultelor dă urri.i'oa 
rele lămuriri trecerile dei a un 
cult la altul sau părăsirea uniri 
rult, sunt libere și garantate de 
1'ge. Declarația de par i re a 
unui cult s'e poate faoe și ndivi 
dual și în grup de fljiai ftnubr per 
soane deodată. Când deci nația 
este făcută în grup ea !y l . seni 
nată de fiecare declarant, perla 
rația 'de părăsire a unui cult se. 
înaintează primăriei l<wa.le pen 
tru a ii comunicată părții com - 
petente a cubului părăsit..

Primăria locală este obl.gată 
sa elibereze la cerere dovada în

Minerii deln expiontările aurifere din Munții-Apuseni 
au chemat la întreceri socialiste pe minerii dela 

exploatările aurifere din Regionala Brad
Cunoscând rezultatele ce se pot obține muncind în cadrul 

^trecerilor socialiste în producție, minerii dela exploatările aurfe 
re din Munții Apuseni, au răspuns cu entuziasm la chemarea mi 
■erjlor din bazinul Baia-Marc și au pornit la organizarea și i ’ 
Uensificarea întrecerilor pe echipe, secții, abataje, transversale u 
Ioane și orizonturi. Nenumărate echipe 3c găsesc astăzi în între1 e.c
și obțin în muncă rezultate din
pentru a munci cât mai bine, 

pentru a da țării cât m'ai mult 
aur, care să întărească leul stabi
lizat, minerii dela exploatările au 
rifere din Munții Apuseni au 
•hemat la întrecere socialistă în 
producție pe minerii dela exploa 
țările Stănija, Băița, CertejSă- 
râmb, iBaia de Arieș, Zlatna, ya 
iea /Dosului, precum și dela ce
lelalte exploatări aparținând Di 

cele mai bune.
recțiunii Regionale Brad,

In meetinguri însuflețite mun
citorii și technicienii dela aceite 
exploatări au răspuns I .1 jna 
rea tovarășilor din regiunea Bra 
dului, luându-și angajamentul sa
și îmbunătățească munca, pentru 
a ajunge să extragă maî mult mi 
nereu, mai mult aur, să mărească 
vigilența și să reducă numărul 
absențelor nemotivate dela lucru.

Muncind cu râvnă, minerii dela 
exploatările aurifere din Munții
Apu ieni, au reușit să depășească 
producția de aur și minereu au 
r i r în luna Septembrie..

Nenumărate echipe au obținut ’
V. Cl>j

(Continuare In pag. 1\C«)

„începem școala sub semnul 
dasvoltarii socialismului în Republica 

noastrâ Populara"!
Deschiderea seriei c^VI-a a Școalei Medii de Cadre 
de pe lângă Județeană PMR Valea Jiului

Care constată depunerea de l ira 
ției. Dovada poate fi individuală 
sau (Colectivă aratâ|nd mjuniiial 
pe toți semnatarii săi. fn'.caz când 
comunitatea locală a cultului pi 
răsit a încetai de a nițuij -xista 
in fapt, primăriile locale vor îna 
,nta declarațiile de părăsire a 
cultului cu semnăturile respective 
Ministerului Cultelor, spre cele 
legale.. Un cult religios nu poa 
te primi în sânul său pe numai 
decât pe baza dovezii eliberate jde 
primăria locala cotnstadând ț^de 
punerea declarației de părăsire a 
cultului-

Congresul Filialei ARLUS
din Petroșeni

Duminecă 3 Octombrie într’o atmosfera 
aaluziastă s’a deschis primul Congres al 
Filialei A R.L.U.S. Valea Jiului la Pe
troșeni în Sala Casinoului Muncitoresc., 

Tov. Fericeanu Gh. — membru în Bi
roul Org. Județene P.M.R. — Valea Jiu 
lui — deschide lucrările Congresului salu
tând Întreaga asistență și pe prietenul Po- 
llak, delegat al C C. al A.R.L.U S,, fă- 
oând apoi o cronică a evenimentelor po
litice după care propune un prezidiu de 
onoare compus din Generalissimul Slalin, 
V. I. Molotov, A. I. Vâșinski, Kemenov; 
Gii. Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, L. Ră- 
«lăceanu și C. I. Parhon, prezidiu care a 
fost ales în unanimitate prin lungi urale 
și aclamații.

Se propune și se aprobă cu aplauze pre
zidiul activ, luând conducerea desbaterilor 
prietenului Mogoș. i

Prietenul Cândea, secretarul general al 
Filialei, prezintă apoi raportul de ac.i- 
vîtate pentru perioada 18 Noenibrie 1947—1 
3 Octombrie 1948. D-sa relevă ajutorul 
imens și desinteresat ce ni s’a dat de 
(J R..SS. și baze’e prieteniei româno-sovie- 
tice, trecând apoi la analizarea muncii de
puse.
VT recându-se la alegerea noului Comitet} 
prietenul Cândea în numele celor aleși tnuk» 
țumeșle pentru încrederea acordată mem
brilor noului Comitet și tracii sarcini 
ta vederea întâmpinării celui de al Il-lea 

Congres general A R.L.U.S.
Ca Incheere prietenul Pollak delegatul 

CC. A.R.L.U.S, ia cuvântul ârătându-și 
profunda sa satisfacție față de entuzias
mul în care a decurs lucrările Congresului.

(Continuare ta p«g. IlI-a)

A. Petroj
coresp. special
y-? -r—_i .... ....  ........... _

Manifestația plugarilor 
din plasa ilia

In ziua de 3 Oct. ia. c., cu 
mânțărilor plugarii din plasa llia 
re? manifestație.
In dimineața zilei, au Început să so

sească pe toate străzile de intrare a co
munei Ilia, coloane de plugari, cu fan
fare, placarde, drapele roșii și tricolore 
și care cu boi.

In piața comunei s’au adunat peste 4000 
de plugari.

După Intonarea „Imnului închinat R.P. 
R.” de către corul din pom. Hia, prie
tenul Păsculeț Damaschin secretarul org. 
F P. din plasa Ilia, deschide adunarea a- 
rălând scopul ei.

Din parlea U.F.D.R., prietena Ifrimt Flo- 
rica care salută pțugărimea adunată. Din par

Școala medie de cadre din Petroșani și -a deschis din nou cu.su 
iile, pentru a educa și ridica politicește o nouă serie de elevi ve- 
niți din rândurile oamenilor muncii care să-și însu. sască tenie - 
nic teoriile Marxiste'Leniniste, să cunoască linia justa a Partidului 
nostru trasată de marii noștri dascăli Marx, Engels, Eenin și Sta 
lin,
La deschiderea șcclii medii de cadre 

care a avut loc în ziua de 4 Octombrie! 
a. c. au luat parte tovaășii: Maria Sârbu, 
deputat de Hunedoara, Crainic Roman, Se
cretarul Jțu'dețcnei P.M.R., Szigheti Ale
xandru și Fericeanu Gheorghe, membrii 
comitetului Județean P.M.R. precum și un

ocazia începem camjpamei insa 
au'făcut o frumoasă șițîmpunătoa

tea U.P.M. vorbește priet. Slakovics. Prie
tenul Barbu Cornel vorbește în numele orgi 
jud. a F.P. Tov. Barbu Gh. ia cuvântul 
din partea Org. P.M.R., din plasa Ilia 
priet. Ivănescu, din partea Tineretului Să
tesc.

Apoi vorbește priet. Șerban Ion, de
putat, care arată munca d.pusă de clasa i 
muncitoare pentru lmb'ună ăț rea vieții șl 
rezultatele acestei munci, noile scăderi de 
prețuri;

NICULA SABIN 
coresp. votuatar

(Cantiamra ta paf. IV-a]

număr de tovarăși din alte secții ale aces
tei organizații. 1

Tov. Fericeanu Gheorghe după ce des
chide ședința dă cuvântul tov. Crainic 
Roman care arată că Partidul nostru, as
tăzi este un ParJd de guvernământ că
ruia îi Lei ieșle n ..ncro e cadre lidicate 
pentru a ’e putea 'C i a în di.erlte

| munci și |x>sluri de 1 undere.. In în
cheiere vorbitorul urează elevilor sp r li 
muncă în spiritul cokcâii ăț i de a se 
ajuta unul pe altul atât la carte ț ai 
Ia nevoi.

Ia apoi cuvântul tov. Fericeanu Gheor. 
glie care după ce arată situația poli ied 
internă și externă spurc: „Școala o de» 
chidem sub semnul desvoltării sociali-mu- 
lui în țara noastră prin numeros c rea
lizări și reforme făcute în folosul celor, 
ce muncesc și a întregului popor în ve
derea ridicării standardului de \ iață a c- 
lor ce muncesc și a înfloririi Republicii 
noastre Populare”.

In încheiere a vorbit tov. luhasz Ca- 
rol care în numele elevilor iși ii an
gajamentul de a-și însuși materialul pre
dat in școală pentru ca și ei la rândul 
lor să poată contribui la răspândirea în
vățăturilor Marxiste-Leniniste, coniribuiad 
astfel la grăbirea înfăptuire! sovialis nulul 
în țara noastră.

C. Lomb aa 
coresp. special
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Susținând propunerile delegației sovietice

Manuilski a desmascat încercările 
blocului anglo-american de a împiedica realizarea 
unui acord pentru interzicerea armei atomice 

Indiei a susținut propunerile sovieticoDelegatu

—. Rezo'uția pre-tPARIS. 5 (Rador).
zealatM de-, delegația Uniunii Sovietice în- 
Comitetul Politic, rezoluție prin care se 
Mcomandă continuarea activității co.i.i- 
sței pentru energia 4 tonică in dir:c|ii‘ 
stabilită prin rezoluțiile Adunării Gene- 
Mle din 24 Ianuarie și 14 Decembrie 
W46 precum și pregătirea și punerea si
multană în aplicare a unei convenții cu 
privire la interzicerea armei atomice și 
a nnei convenții cu privire Ia tonsli- 
tu rta unui control asupra energiei ato
mice a fost respinsă de majoritatea con
tactată de guvernul anglo-american. A- 
•eastă majoritate a încercat prin prezen
tarea falșă a situației și prin tăstălnîci 
rea atitudinii Uniunii Sovietice să împie
dice îr.cheerea unei convenții cu privire la 
interzicerea armei atomice și la insti- 
ttfrea oricărui control asupra energiei a- 
ttnr.ice.

In ședința de Luni a Comitetului Poli-; 
tic, Manuilski șeful delegației Ucrai.ihne' 
a subliniat că rezoluția propusă la 2 |Oo4 
toir.brie de Uniunea Sovietică ajută Comi
tetului Politic să pună capăt irosirii țim>- 
jnilui la care a fost condamnat Ue rezo
luția Canadiană de aprobare a punctului 
de vedere al Statelor Unite, rezoluție care 
a adus într’un impas activitatea comisiei 
pentru energia atomică.

Manuilski a subliniat că, întru’cât re- 
zo'uția canadiană propune consfințirea a- 
ceslei situații care dă delegației ameri
cane mână liberă pentru politica primej
dioasă de pregătire a unui nou război^ 
această rezoluție trebue

Manuilski a demascat 
argumenetele false ale 
blocului anglo-american

respiinsă.
unul după altul 
reprezentanților

___ _____ o_________  care încearcă sa 
împiedice încheeerea unui acord cu pri
vire Ia interzicerea armei atomice și la 
instituirea controlului asupra energiei a- 
tomice. D-sa a dovedit că declarațiile de- 
legaților suedez și belgian care au afir
mat că sistemul de control propus de 
Uniunea Sovietică este neadecvat, nu 
sunt decât manevre menite să împiedice 
orice control asupra armei atomice. 1

In legătură cu propunerile d. Ramadier 
delegatul Franței de a se institui un or
ganism internațional de control alcătuit 
din ,,oameni independenți” stâpd deasu
pra popoarelor și ‘•guvernelor, Manuilski 
a subliniat că această propunere inspirat 
de dorința de a se trece peste con;;^- 
ter.ța Consiliului de Securitate 'n chestiu
nile referitoare la energia atomică este 
pură utopie întru cât nu există aseme
nea oameni care să nu depindă de par
tide politice sau de anunjite Stațe.

Delegatul Indiei s’a opus încetării acti
vității comisiei pentru energia atomică 
și a sprijinit cererea ca această comisie 
să-și continue activitatea.

Discursul delegatului Indi.î care nu a 
corespuns intenții or delegației anieiicane 
de a impune instituirea unui organi m de 
control în afară jurisdicției Consiliul'-! de 
Securitate a provocat vădita nemulțumire? 
a d. Austin delegatul Ș’atelor Unițe.

Recurgând Ia interpretări vădit falșe di 
Austin a încercat să răstălmăcească înțele- 
lesul limpede al propunerii Sovie.iee care 
prevede ca comisia pentru energia ato.misă 
trebue să-și continue activitațe în dire.țja 

stabilitâ de rezoluțiile A> inări| Generale 
Declarând cu naivitate prefăcuLă ci nu 
Înțelege bine de ce convenția cu privire 
la interzicerea armei atomice,, d. Austin a 
Încercat să dovedească că înclieerea unei 
convenții cu privire al interzi crea armei 
atomice este imposibilă.

In încheere d. Austin a .-epetat că spri
jină rezoluția canadiană caic coresounde 
dorinței Statelor Unite de a împiedica 
realizarea unui acord cu privire la inter
zicerea armei atomice și fa instiltjrea- 
unui control efectiv asupra energiei ato
mice. 1 l 1

| Retragerea cetățeniei române unui grup de foști industriaș/ 
I fugiți peste graniță

BUCUREȘTI, 5 (Agerpres).. 
Prlezidiul (Marei Adunări Națio 
nale a dat un decret pentru retra 
gerea cetățeniei române următori 
lor: Nicolae Malaxa, Blanche Ga- 
fencu, Ioana Lucia Dolette, Con 
stantin Malaxa, Alice Lichiardo 
pol, Ștefan Auschnitt, Greceanu

Să veghem și să muncim 
cu râvno pentru indeplinirea planului de însămânțare 

INS. 1-0

stabilit munca sa se va ușura în 
mod simțitor.

Sub îndrumarea și conducerea 
Partidului, țărănimea hunedorea 
nă trebuie să-și intensifice munca 
din -ce în ce mai piuit, pășind 
cu hotărîre la realizarea planului 
de cultură dinainte stabilit.. Orga 
nizațiile de bază dela sate, sub 
îndrumarea organizațiilor de plăși, 
precum și a întregului Comi>.t 
Județean, depun o muncă nestăvili 
tă lămurind țărănimea muncitoa 
re și — prin exemple —» stimu 
land 'bătălia însămânțărilor - ■

Cu texcepția regiunilor mun
toase unde însă n’u estefaccentuată 
această campanie de toamnă, pe 
întreg județul însămânțările de
curg într’un ritm tot mai (viu.. Șe 
fii 'de tarlale fiecare în sectorul 
lui de muncă unde este reparti 
zat|— veghează ca nici (Un bobii de 
sămânță să nu fie însămânțat fă 
ră a fi tratat cu soluția necesară. 
Deasemenea ei sunt vigilenți ca 
chiaburii să nu saboteze bunul 
mers al însămânțărilor.

Șefa de târle Marian Cornelia 
din com. Șibot a pus la capătul

I

Mareșalul Sokolovschi a precizat 
atitudinea Uniunii Sovietice In problema Berlinului 

Puterile Occidentale sunt răspunzătoare de situația 
anormală

tal. Ele nu caută o /re'zolvare 
cinstită, iele doresc sa foloseașcă 
Berlinul drept ,,poziție avansată 
în lupta împotriva democrației și 
socialismului așa cum a declarat 
fățiș d.. Bovin în ultimul său dis 
curs din Camera Comunelor.

întrebat asupra cauzelor \ 
așa numitei ,;crize berlinezc", 

Mareșalul Sokolovski a arătat că 
ele Tezidă din politica de desmem 
brare a German ei dusă de I uterile 
Occidentale..

Lucian, lleana Greceanu, dr. Ru 
dolfiCzell. >

Toți cei de mai sus (sau făcut 
vinovați de fapte prevăzute de 
art. 17 pcf. 4 din legeaț Nr. 125 
publicat în Monitorul Oficitfl No. 
134 'din 1948.

fiecărei holde o tăbliță cu nume 
le proprietarului, putâjnd astfel 
ține ievidența fiecărei țsuprafețe 
și proprietar.

Sunt și comune unde munca 
în această direcție este neglijată 
deci însămânțările merg prost. 
De pildă în comuna Nădășdia In 
ferioară și Superioară' pregăti
rile campaniei sunt făcute super 
ficnal iiar țărănimea ' locală n)u\ 
este suficient lămurită.

Un fapt important de care tre 
buie să țină seama organizațiile 
de Partid sunt condițiile de ascu 
țită luptă de clasă în 'care se des 
fășoară campania agricolă din o 
toamna aceasta.

Țărănimea muncitoare sprijini 
tă și călăuzită de Partid trebuie 
să pornească hotărîtă la îndepli 
nirea planului, — 'să vegheze 
ca nimeni să nu încalce preve
derile planului și să nu 'poată sa 
bota realizarea lui. Fiecare plu-- 
garifrebuie să fie conștient că îreu 
șita planului de însămânțări va 
aduce o viață mai bună, -un traiu 
omenesc, pentru oamenii muncii 
dela orașe și sate..

Să pornim cu hotărîre la înde 
plinirea planului de însămânțări.

G. Țigău

ocup.il de negocierile 
. upr mi ai 

a rea
< omimica-

dela Berlin
Ca susținere a c< lor afirmat* 

Mareșalul Sokolovski citează ( on 
ferința (lela Londra și ]-■ forma 

monetară separ iță d.n c le două 
zone ale Berlinului, acte care'au 
contribuit la desăvârșirea planu 
lui anglo american de dc-num 
brare a Germaniei..

In conținu ire Mareș dul Soko 
luvski s'a 
duse între comandant i 
Berlinului cu privire 1 1 rid- 
rcstricțiunilor asupra 
țiilor dintre Berlin și z >11 le (;c— 
cidentale D -sa a ar 1 al ■' i in 
cursul negocierilor d. 1 1 B Tm co 
mandantul sovietic s'a '-u du t sa 
găsească o bază sat'd.n miare 
pentru restabilirea coi-m . < i i in 
tre Berlin și zonele < )■ < 1 Ic 1 de..

Comandanții occid Dt:ili au re 
cunoscut importanța j roptmerii =0 
vietice însă ci nu eriu imlinați 
să {adopte propunerii ■ ■ Jice
în ansamblul lor deși acces.'. pro 
puneri erau făcute ținâdu se ea 
mă de toate principal le dezide
rate ale autorităților occidentale 
de ocupație-.

După ce s’a ocirpat de propu 
nCrile prezentate din partea Uniți 
nii ^Sovietice cu privire la co
merțul dintre Berlin, pe deoparte 
și (zonele Occidentale sau alte țări 
pe de altă parte Mareșalul Soko 
Iovski a arătat în încheere care 
sunt perspectivele de rezolvare a 
„crizei dela Berlin”. D-sa a spus:

,,Guvernul Sovietic a inform it la 
25 Septembrie puterile Occident;? 
le că este dispus să'înceapă nego 
cieri cu privire la problema Ber 
linului pe baza acordului realizat 
la 30 August la Moscova. A.'-fel 
realizarea acordului cu privire la 
problema Berlinului
> pe baze practice și ținând 
seamă de interesele reciproce, de 
pinde intru totul de guverne! ’ Sta 
telor Unite, Marei Britanii și Frail 
ței.. încercările de a se ajunge la 
o reglementare a acestei proble 
me pe alte căi sunt Î11 moil evi
dent, menite doar să prelunge iscă 
situația anormală dela Berlin de 
care puterile occidentale de ocu 
pație sunt răspunzătoare.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
public State

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului 

Strada Karl Marx Nr. 4,

ocup.il


ZORI NOI 3

HotkrftrM luată do guvern la propunerea Partdulil pentru 
restituirea cotelor de cereale luate pe norma fixata

A produs în rândurile țărănimii 
muncitoare o mare bucurie

Plugarul lian Băcll’ îsl exprlrră mulțumirea

Miaerii dela exploatările aurifere 
din Munții Apuseni au chemat la întreceri 

socialiste pe minerii dela exploatările aurifere 
din Regionala Brad

Ilotărîrca Guvernului luată la 
propunerea Part dului Muncito - 
resc Român, pentru restituirea 
Entităților de cereale Care au (fost 

luate dela producători peste nor
ma fixată, a produs o'mare bucu 
rie în rândurile celor îndreptățiți.

Astfel, Duminică 3 Octombrie 
un grup de țărani din corn’. Și 
bot, se îndreptau bucuroși înspre 
centrul de colectare a cerealelor 
din Cugir, pentru a li "se înapoia 
la flecare cantitatea de cereale 
Care datorită superficialității în 
muncă a comisiei comunale 
pentru colectarea cerealelor, le-a 
fost impusă pe nedreptate- Pe le 
țele acestor c etățeni, se puma citi 
mjjlțumirea și încrederea față de 
Partid și Guvern, pentru grija |per 
manentă pe care o poartă față 
de mevoile lor.

Unul din acești drumeți anu 
mc: Băcilă Ioan, și-a exprimat 
bucuria și încrederea față de Par 
tid prin următoarele cuvinte:

— Mult face pentru mine, 100 
kg., grâu care trebuie să I pri 
mesc acum înapoi dela Romcereal 
Acum se poate vedea grija pe ca 
re o poartă Partidul fațăMti noi, 
prin restituirea până la ultimul 
bob de grâu care a fost luat pe 
ste norma fixată. Să mulțumim

Manifestația plugarilor din plasa Ilia
(Urmare din parg. I a)

Plugarii au primit această știre cu m lt 
entuziasm manifestând pentru P.M.R. R.. 
P R. și pentru clasa muncitoare.

Prietenul deputat Nichiti Gheorghe lă
murește problemele ridicate de plugari și 
arată sarcinile ce stau în fața plugărimii 
4e a munci în mod rațional peitru a pro
duce mai mult și mai ieftin.

Din partea p'.ugărim.i, prietenul Nan 
Anghel, ia cuvântul și propune o moțiune

MOȚIUNE ț > 
adresată către CC. al F.P., P M.R, și 
Guvernului R P.R.

In nunee țărănimii muncitoare din plisa. 
Ilia, adunați în număr de 4000; la (această 
mare întrunire, 
ne luăm angajamentul față de CC. al 
F.P. față de P.M.R. și față de. R.P,R, 
că vom sprijini acțiunile întrepriise de 
guvern pentru realizarea plinului de în- 
sămânțări și pe’.itu de. Soirea lui, luptând

la 10 Octombrie va intra în vigoare 
noua lege de prevenirea accidentelor de muncă

La 10 Octombrie a., c., >va in
tra în v’goare noua lege J • pre - 
venirea accidentelor de muncă.

Noua lege prevede un control 
deosebit al mașinilor ^i dispo
zitivelor de siguranță, precum și 

dj-țserie de sarcini pentru direc
țiunile întreprinderilor...

Direcțiunile sunt obligate să 
atragă atenția lucrătorilor asupra 
măsurilor de prevenire a ace.den 

Partidului tcăci în tot timpul ne 
apără interesele noastre.

Cuvintele rostite cu atâta bu
curie de săteanul Băcilă ne og 
lindește klestul de bine, că .ță
rănimea muncitoare este conștien 
tă de interesul și permanenta gri 
jăpe care o poartă (astăzi/Partidul 
fața de interesele ci și hle de în
tregului popor muncitor.

R D. 
coresp.

Solemnitatea deschiderii concursului 
recordurilor naționale individuale de popice din R.P.R. 

in Valea Jiului
Zilele trecute a avut loc în lo 

calul clubului „Gh. Apostol” din 
Petroșeni solemnitatea deschide 
rii primului concurs de recorduri 
naționale individuale de popice 
din Republica Populară Româ • 
nă. 1

La deschiderea solemnității au 
luat parte tov. Stoenescu, dele - 
gatul F. R, P.. Dărămuș llarie, 
secretarul districtului de popice 
din Valea Jiului, Vâjdan Gh., de 
legatul Județenei O. S. P- Valea 
Jiului, cât și concurenții din Bu 
curcști, Craiova, Mediaș', Arad;

I
alături de clasa muncitoare pen'ru înflo 
rirea R P.R.

In acest sens provocă 11 la întrecerile so
cialiste organizația F.P. din plasa Hu
nedoara.

Moțiunea este aproba ă în unanimi ate 
de către adunare. ,

Corul câilă Jnter ațîo a’a”, armează 
apoi un program artistic compus din jo
curi naționale executate de echipele de 
căluceri din corn. Romo-, Pricaz și Turdaș.

Ca tncheere fplugarii defilează cu mu
zici, drapele, grupe de călăreți, care cu 
boi. pluguri trase de boi și coloana este 
încheiată de 4 tractoare din Ilia. (

La sfârșitul manifestației massele de 
plugari s’au întors spre satele lor cu I10- 
tărîrea de a depăși planul de însămânțări 
și de a munci în mod raționat fiind con
vinși că prin munca lor vor contribui li 
refacerea țării și îmbunătățirea vieții.

telor, bolilor iprofesionale, higie
na industriale și personale, etc., 
și să (monteze dispozitive de pro
tecție (paravane, balustrade, etc.) 
vopsite în foșu pentru a atrage 
în felul acesta atențiunea muncito 
rilor asupra pericolului..

Muncitorii la rândul lor sunt 
datori să respecte prescripțiunile 
de securitate dictate de direcțiu 
ne. 1

(Dunăre dia pag. I a)

importante depășiri de normă, 
dintre care cităm echipa prim 
minierului Filip Nicolae dela mi 
11a Bradișor (abataj fi),, Knonu*- 
kluft oriz. Ana), care a atins o 
depășire de 97 la sută, echipa su 
praveghetorukii Glava Gh ., dela 
mina Musai iu, care a depășit inor 
ma cu 97 la sută, (și fechipa sulpra 
veghetorului Bocănici Nicolae de

lemne în
i1 ! l

2529 km

București.

Sibiu și Valea Jiului.
După terminarea solemnității 

se trece la tragerea lapforți atpro 
gramului cât Și la stabilirea are 
nelor/care sunt în număr de trci, 
unde se vor desfășura concursu 
rile. ( .1

în prima zi a concursurilor au 
fost înregistrate următoarele re 
zultate:

500 lovituri în plin
I'od Vaslle. l/hlrea-Petroscni, 263G f.m- 

ne în 2,10 ore.
Marian Pavel, Vitrome'.an-Mcdiaș, 2613 

lemne în 2,35 ore.
Popa Gh., Alfa-Arad, 2552

3,27 ore.

Gavril Pavel, Geamul Mediaș, 
ne în 3,06 ore.

Moga Trajan, Sind. C.F.R, - 
2509 lemne în 3,38 ore.

500 lovituri izolate
Parducz Lud, S.C.S.A.-Arad, 1131 lem

ne în 2,19 ore.
Oroș losif, Sind. C.F.R.-Buc., 998 lem

ne în 2,30 ore.
Herța Petru, C.F.R.-Mediaș, 953 lem

ne în 2,36 ore.

500 lovituri mixt
Pop Ștefan, Mândra-Petroșeni, 1861 lem

ne în 2,41 ore. 1
Săbau luliu, C F.R.-Buc., 1749 lemne 

în .2,45 ore.
Ambruș Ioan, Unirea-Petro^eni, 174* 

lemne în 2,47 ore.
Bogdan Dumit u, I A.R.T.I.-Mediaș, 1722 

lemne în 2,25 ore.
Nagy Ștefan, Vitrome an-Mediaj, 171 & 

lemne în 2,30 ore.
Greiner Ioan, Vitromena-Mcdîaș 1707, 

lemne în 2,54 ore.

200 lovituri în plin
Oroș Iustin, Fulger-Buc. 931 lemne în 

1,01 ore. 1
Comen Eugen, C.F.R.-Buc., 899 Iem ie 

în 1,06 ore.

200 lovituri izolate
Bosormenny Ioan, Alfa Arad, 386 lemne 

în 0,52 ore.

200 lovituri mixt I f
Crețoiu- Ioan, C.F.R_Sibiu, 729 lemne 

în 1,05 ore. ,
Bina Cornel, Kares-Mediaș, 689 lemne 

în 1,02 ore.
VIDOLMAbt 

la 'mina Valea-Mor* (Fii io •- 
rjz. Victor, scos de vatră), care a 
realizat o depășire de 80 'la sută.

O remarc ă deosebită merită int 
nerii cari formează cele trei 
schimburi cari lucrează în puțid 
nou dela Brădișor -Ruda, cari 
deși lucrează în condițiuni grtdu 
și-au luat angajamentul să de
pășească norma cu 100 la sută.. 
Depășirea realizată până acum 
este de 50 la sută.

Aceștj vrednici mineri pentru 
a'accelera lucrările de adâncire 'a 
puțului, în vederea deschiderii d« 
noui rezerve de minereu aurifer, 
au adoptat sistemul schimbului la 
fața locului, înțelegând să rnua 
ceașcă 8 în loc de (6 ore cât b« 
lucra efectiv înainte.

Prin îndrumarea organizației d« 
Partid și prin râvna minerilor, 
lucrările dc adâncire înaintează 
cu repeziciune, contribuind 
prin aceasta la desvoltarea imre 

prinderilor miniere și la desfășurarea 
in bune condițiuni a întrecerilor 
socialiste, în care minerii din 
Mul‘ții 'Apuseni depun eforturi 
susținute în lupta pentru o viață, 
mai bună pentru toți cei/ce mun
cesc.

V. Clej

Anunț
In aplicarea Decretului Lege Nr. 21J 

publicat în M. O. Nr. 215 din 16 Sept, 
a. c. se aduce la cunoștința celor intere
sați următoarele:

1. Cetățenii streini și po.CaOrii de cer
tificate de Identitațe (parțizi), urmeazft 
să solicite preschimbarea biletelor de li
beră petrecere ce posedă.

2. Posesorii de dovezi de scutire Ma- 
del Nr. 1 și posesorii de autorizații dg 
ședere în țară și fără acte de călătoria 
urmează să solicite bilete de liberă pe
trecere.

3. Țoale persoanele care au stat In ne
regulă față de legea pentru controlul strei
nilor și Decretul Lege Nr. 1381 din 194<y 
privitor Ia recensământul streiiilor cât p 
persoanele care nu posedă dovada cerută 
a cetățeniei române, trebuie să-și clari- 
fice situația și să soliei e bilete de liberi 
petrecere.

In acest scop cu începere dela 15 Oct, 
a. c. persoanele care fac parte din catego
riile enumerate mai sus, se vor prezenta la 
Serviciul Controlul Streinilor cu următoa
rele acte:

— Pașapoarte valabile sau orice alta, 
acte emise de Oficiile Diplomatice res
pective, care țin Io: de pașapoarle (peu- 
tru toți cei vizați la punctele 1, 2 
3 dc mai sus).

— Biletele de liberă petrecere (pen'ru 
cetățenii streini dela punctul 1).

— Certificat de iden i.ațe și bi eț de 
liberă petrecere pentru apatrizi.

— Dovezi de scutire model 1 (pentru 
cei dela punctul 2.

— Autorizații de ședere In țară fără 
acte de călătorie (pentru cei dela pet 2.).

— Trei fotografii ( pentru toate per
soanele dela punctul 1, 2 și 3).

Ordinea și locul prezentării se va a- 
nunța la timp.

Prezentul anunț se publică în scopul da 
a preveni pe cei interesați să-și pregl. 
tească ac'ele necesare.



ZORI WQf

Un popor trezit la lumina civilizației:
KEaBsmadKjn lpncii

Prelucrare dupi Nicolal Anap&ki
Kara-Kalpace Tohta Rahmanova — fiici 
unui pescar din insula Muinac — și 
Artiștii Eineriți ai Republicii Kara-KaL 
pace Sadulla Djumaniazov și Abdulla Sa- 
pargaliev •— fii de colhoznici, care și aii 
făcut studiile teatrale la Moscova. Ar
tistul popular al R.S.S. Uzbece și R. 
S.S.A. Kara-Kalpace, Djapac ȘamuratoVy 
un fosl plugar sărac, ne-a povestit des-1 
pre nouilc succese pe care le-a atins tâ2 
nărui teatru în activi pațea sa creațoarc. In 
anul curent, acesta va prezenta tn limba 
ikara-kalpacă spectatorilor săi piesa Iul 
L. Ostrovski „Sărăcia nu i un viciu” și 
piesa lui Maxim Gorki,,Vassa Jeleznova”.

Clnt nu se oprește, poate să 
ajungă vârful oricărui ideal

„Cine jiu se oprește, poate să ajungă 
vârful oricărui ideal”, glăsuește o zică- 
toare populară kara-kalpacă. Desvoltarea și 
progresul neîntrerupt al Kara-Kalpaciei So
vietice demonstrează în mod admirabil a- 
devărul acestei zicători simple, arătând toț- 
odală că grija manifestată de Statul So 
vietic și în special de către marele po
por rus fața de fostele colonii țari-te șf 
micile popoare, pe care sub regimul »o- 
cialist și-au atins deplina lor neatârnare, 
libertate ți democrație.

Nucus capitală midernă
Nucus, capitala modernă a Kara-kalpaciei. 

este un oraș construit sub regimul sovie
tic. In fața intrării unei clădirj maii, so 
află un gTup animat de fete. Multe din- 
tt’insele |»oartă scufii brodate cu măta e, 
de sub care le cad pe umeri cozile groase 
și negre. Acestea sunt studente ale șc Li 
pedagogice de fete.

In capitala Kara-Kalpaciei sunt mulțr 
studenți. Ei alcătuesc a cincia parte a 
populației orașului. înainte, sub regimul 
țarist, când țara era condusă de către mo
șieri și capitaliști hrăpăreți, Î11 tot ținu
tul nu existau decât trei școli inferioare, 
în cari învățau vreo 200 copii de co- 
mercianți și slujbași. Acum, aci sunt 462 
școli cu 61.000 școlari. La Nucus se a- 
flă trei școli pedagogice, câte o școală 
agricolă, financiară, muzicală, o școală 
de moașe și subehirurgi și un institut 
pedagogic. 1

Astfel în orașele și satele R. S. S. A. 
Kara-Kalpace, s’au desvollat cadrele na
ționale de intelectuali

Din popor se ridică scriitorii, 
poeții și artiștii

Deși kara-kalpacii și.au căpătat alfa
betul și ortografia sub regimul sovietic, 
ei au în prezent scriitorii, poeții, autori 
dramatici și ziariștii lor. Edi.ura de stat 
va scoate în 1948, în limba 
manuale didactice pentru 
primare și secundare,, opere ale 
ruși mondiali, lucrări literare 
versurile poeților kara-kalpaci Ajaniazov, 
Kun-Hoja, Uteș și Umăr și no.iile nuvele 
ale lui Tașenov, Davcaraev, Madjitov și 
Almbetov. Numărul total al exemplarelor 
pe care le va tipări editura de sfat în 
acest an va fi de un milion. In această' 
republică apar în prezent 9 ziare în limbă 
J<ara-kalpacă. La dispoziția oamenilor 
muncii din sate și orașe, se află 45 de 
biblioteci, 23 cinematografe s abile și am> 
bulanle și 180 cluburi.

Viața culturală a Kara-Kalpaciei Soviet 
tice e intensă și variată. La teatrul de 
stat „Stanislavski” a fost rr.ontață în a-< 
cest 6ezon comedia muzicală „Czîlgul” 
(„Floarea Roșie”) a autorului dramatic 
kara-kalpac Ali-Zade. In această come
die joacă artista populară a republicii

națională 
școlile 

clasicilor 
sovietice,

Congresul Filialei
ARLUS din Petroșeni

(Urmare din pag. la)

I

Spectacolele zilei

„CHESTIUNEA RUSA“
Cinema ,, Progresul “ Deva 7 —1 0 Octombrie

Filmul „Chestiunea rusă”, o 
prelucrare după piesa scriitoru • 
lui rus, C. Simonov — producție 
a Istudio-ului țvtotsfilm — ne pre 
zintă pe, lângă un aspect al vie 

o pro - 
actuali 
la un

ții americane postbelice 
blcmă politică <le primă 
tate: cine sunt ațâțătorii 
nou răsboi.

Iată subiectul.
Harri Smith, un ziarist 

can, este anunțat de colega sa 
Jessie că proprietarul ziarului la 
care lucrează, Macpherson, îl în
sărcinează să scrie o carte despic 
Uniunea Sovietică..

In anii răsboiului Ilarri Smith, 
mai scrisese o carte despre'URSS 
prin care datorită caracterul.ri ei 
realist și-a câștigat încrederea pu
blicului cititor american. Pe a- 
ceastă încredere a publ cuini fața 
de scriitor se baza Macpherson. 
care acum voia să scoată o altfel

de carte, o carte în fcale realita
tea să fie falsificată arătându-fce 
că 'Rușii ar fi inițiatorii (unui nov 
răsboi mondial..

Acest mijloc de calomniere 1* 
care recurg magnații presei arac 
ricane postbelice — făcând jo
cul capitaliștilor — este rezultatul 

la 
tre

anici i -

schimbărilor brusce survenite 
America la sfârșitul războiului 
cut. f

Ilarii Smith,. consimte de

„Steaua" de I. Kazachevici
(Premiul Stalin 1947)

„Steaua” lui E. Kazachevici, tipărită 
de „Cartea Rusă”, ca gen ar putea fi 
pusă printre povestirile de război, dat 
fiind cadrul acțiunii. Dar pagi ;ile-i pline 
de peripeții — trăite de un grup res
trâns de oameni — îi dau o pronunțată 
coloratul ă de roman de aventuri.

tilul omenesc, pofențele inii scrii or tra
gic, ale unui tragism spe.ific însă li
teraturii sovietice, denumit ți opti tl cu 
un termen în aparență paradoxal. Din
colo de sfârșitul inexorabil al luptătorul, i 
copleșit de momen.aua superlo i ate can
titativă a dușmanului, elanul combativ con
tinuă să existe. Speranțele victo.iei finale 
supraviețuiesc. Viziunea ei încoronează to
tul. Legă.ura din re comandamenți 1 sovie
tic deoparte și grupul de cercetași îm
presurat de dușmani de alta a fost tă
iată. Dar faptul a:esta nu capătă în ni- 
ciun fel semnificația unei fa aii iți 1 epa- 
rabile. Lucrarea lai E. Kaza hevici se ter
mină aratându-se, că în vara anului 1944, 
măturând rezistența din ce în ce mai slabăj 
a nemților, trupele sovietice au țrecut 
pe teritoriul Poloni I. îndrăzneață expe
diție a cercetașilor nu fusese zadarnică, 
disperatul a'ac german fiind prevenit și 
înfrânt.

I

D-sa arată că prietenia cu U.R.S.S. 
este chezășia independenței noastre națio
nale după care trece la trasarea sarcinilor 
Filialei Petroșeni

Ca încheere Comisia de rezoluții dă 
citire rezoluției Congresului și telegra
melor adresate CC. al A.R.L.U.S, Pre
zidiului Mărci Adunări Naționale, pre
ședintelui guvernului, C.C. al P. M. R., 
Oeneralissimului I. V. Stalin și C.C. al 
P C. (bolșevic) al Uniunii Sovietice . 1

Intr’un viu entuziasm, rezoluția și te
legramele sunt primite de congresiș.i cur 
lungi aclamații.

Congresul a luat sfârșit urmând un fru 
mos și foarte reușit program artistic la 
care au dat concursul cu artiștii dela 
Teatrul Poporului din Petroșeni.

A. PETRUȘ, oorețsp.

„Steaua” -— apărută de curând în 
trinele noastre — urmărește clipele 
ite de o echipă de cercetași sovie ici în 
timpul retragerii germane din 1941. Viața 
lor palpitantă, în care sentimentul cuce
ritor al aventurii se îmbină cu avântul c- 
roic șși cu emoțiile pericolelor, se des
fășoară în lumina conștiinței unității in 
care grupul de cercetași izolați în spa
țiu, în marea lor misiune, trăește ală
turi de întreaga Armată Roșie. I

Simplita'ea nepretențioasă a stilului este 
unul din primele lucruri pe cari le observă! 
ciitorul cărții lui Kazachevici. Dar pe 
măsură ce filele ei se
titor începe să sdmtă în suflet, rezonanțele 
pătrunzătoare ale unei 
tragice. Tragicul nu se poate realiza de
cât prin simplitate, iar E. Kazachevici 
are într’adevăr prin măreția și purita
tea perspectivei din care priveș e spi-

vi- 
tră-

înlorc, acelaș <i-

adânci respirații

I

t

Duminică 10 Octombrie 1948 
Teatrul COMUNAL —Deva

Un spectacol care în afară de 
unele inconveniente pe 
tei progresiste, aducc o 
re, în ceea ce privește 
muzicală prin caracterul nou în
care autorul a căutat să 
prime, icfeind o revistă — în ma 
r«‘măsură — în spiritul țipoii arte.

linia ar 
înviora 
revista

îl im--

Iii
ce-

Ca

■ 
pleca în URSS — sfătuit de prie 
teni și de Jessie care fîi devenire 
soție — acceptă să scrie carte® 
dar își rezervase dreptul de a 'fi 
obiectiv în cele ce va 'âerte..

Au trecut trei luni, Smith ■ 
stat î*n Uniunea Sovietică și cer* 
ce a văzut acolo i a confirmat pă
rerea despre oamenii sovietici, pe 
care de altfel îi admirase Iși hi 
timpul războiului la Smolensk ți 
Gjatsk... Iși întărește convingere» 
că ci nu vor răsboi.. Cartea 
este o carte veridică, contrar 
rințelor patronilor.

Acest lucru îl duce la'ru nă.
sa i-e vândută kși cu (o încununare 
a tuturor suferințelor pleacă 91 
Jessie 11c putând rezista mizeriei..

Pentru Smith — omul care lu 
ptă pentru dreptate — nu s’a gâ 
sit loc în America lui Hearst ți 
a lu1- Macpherson — magnații'pre 
sei Capitaliste ■— dar el'iși'va gă.i 
loc în altă Americă, în Amcric» 
lui Roosevelt și a lui Lincoln

Macpherson,i n’au tipărit car
tea lui Smith, dar ei ^nul pot îm
piedeca răspândirea ideilor ei In 
America întreagă care vrea si 
audă adevărul despre Mare-‘ Ța 
ră a socialismului care luptă pe« 
tru, pentru instaurarea și con .a» 
1 darea păcii mondiale

Șvoala Media Tehnici HortUvIi
Geoafln

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință celor liw- 

teresați că la școala noastră guat 
vacante:

4 locuri pentru anul l-iu;
26 locuri pentru anul IÎ-lea.
In hnul I-iu se primesc absoi 

venții a 3 și 4 clase secundare, 
pe bază de examen ce [se va ține 
în'ziua de 12 Octombrie'ă. c.'ora 
8 din. — precunr și IțelevȚt ce au 
depus examenul de admitere la 
alte școli pentru anii resjpectivi..

Cantdidații 'care doresc să oca 
pe aceste locuri se vor prezenta 
la (examen când vor înainta ce-- 
rerea și actele-

Informațiuni se pot cere zilnic, 
personal sau telefonic la c ancei* 
rea școl i.. ;


