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Minele Aninoasa
în fruntea producției in Valea

Mofu atitudine față de munca a muncitorilor și tehnicienilor dtn Valea 
JiUkd, întrecerile socialiste, precum și o remarcabilă reducere a ab ențelor — dieta 
1?92 pe tuna August la 1373 tn luna următoare, au dus la o crojtere a țproduc- 

de cărbuni în Valea Jiului, în cursullunei Septembrie.
Paralel cu creșterea producției a crescut și randamentul muncit. Astfel, în 

trap ce tu luna August randamentul era d<f 0,974 în Septembrie s’a mărit la 0,9927

IjOcuI întâiu în clasamentul pro 
ducțici îl ocupă minele din Ani-- 
■oasa unde față de producția me
die a lunci August pe luntu Se
ptembrie s’a realizat o depășire 
do 5,90 la sută.

Ia Petrila, norma a fost înde-- 
pfinițăîn procent mediu de* 100,46 
la sută. Urmează apoi minele'din 
Lo#iea, cu programul îndeplinit 
li procentaj dc numai 9^,40 la 
sută, ultimele în clasament ” 
fiind minele din Ltfpeni cu 93,45 
la sută, din producția prelimina
tă zilnic.

ia cursul acestei luni s*au evidențiat priit

depășiri de norme, grupa Iov. Urlik Ște
fan dela mina Lonca, care a reușit să rea
lizeze o depășire medie de 99 la sută; 
la Petrila grupele tov. Pop Ludov’c șl 
a tov. Kis Carol cu o depășire de 83 
la sută, iar la Lupeni, tov. Demnii Tra- 
ian cu grupa lui a realizat o tlcp&.irc me
die de 69 la sută. I

Grupa tov. Macavei loan din Aninon a 
s’a evidențiat efectuând o tnain are in 
cărbune de 40 m. în 14 zile.

Realizările acestor tovarăși sunt exempic"' 
ale rezultatelor ce se obțin atunci când 
munca este bine organizată. Aceasta e 
cu atât mai doveditor cu cât grupele ci
tate nu sunt la depășiri sporadice ci se 
află de mult timp pe acest postament al 

La 15 Octombrie

depășirii ridicate a normelor.

Mai temeinică organizare a 
muncii

Rajxutând producția pe Se - 
ptembrie îa cea din luna -Au
gust se observă desigur în luna 
i recul ă un progres destul de sim 
țitor. Dar, considerând în acea 
sta succesele echipelor cari și-au 
depășit normele, rezultatele din 
Septembrie nu pot fi socotite în
că satisfăcătoare pentrucă

mai sunt încă destule 
1 o-'-'p'’ cari nic* ni» .i’-ai' îp'U-pli

(Continuare Li pag, IlI-a) 

Lucrările O. N. U.

0 nouă încercare a blocului anglo-american 
de a întrerupe activitatea comisiei atomice

îndeplinirea planului peatra 
colectarea cartofilor, 
floarea soarelui și porumb 
ne ușurează drumul spre 

o viată mai fericită
Muncii.,t ii din l'abrp i 

intui*. -,c i u ră ici z> d<- » jx* 
tru ni,nii'a producției v.4n»i«i 
tot ui. >. muii in .prijniul tar uuu»a< 
muncitoai ■ cu Liuelte i< J*" 
ușiiiâjjd . 1- muma din ce ■■ 
mai im ți toi.

f.irâmm*. <* mumii' *.r»- 
bine c.t fără ajutorul f*r_ 
țios pe care îl primește dela uiua 
citorimea din orașe, n’ar put. a 
să și lucreze ogoarele, \ șt.r 
* â lara sapă, faMi plug, Ta* ut dm 
țier prin strădania muncimrilm. 
p.iinântul n ar putea sa dea roade 
din belșug pentru câștigate* r 
xistenței lor. Conștientă de 
lucru, țărănimea muncitoare, își 
tpj-eda ‘ u dragoste surplusul de 
rCcoltȚ Statului asigurând prin a - 
sta hrana muncitorilor dela orașe. 
|]jentrii afși jmtea încorda puteri 
le ăpi\ Inoui realizări.

După cum ni c.ampan 1 , oierul 
iilor de grâu, orz, eti . Statul

(Continuare î,i pjg. III a)

Citiți
îo corpul ziarului 

o poginâ pentru tineret

începe distribuirea uleiului
pe cartele

Comunicat
In conformitate cu ordinul Mi 

Misterului Comerțului, Direcția 
Studii și Planificare 579.987 din 
W Octombrie 1948, înceipând cu 
data de 15 Octombrie 1948, în- 
oepe distribuția uleiului pentru i'u 
•a Octombrie a. c..

Distribuția se va face în baza 
bonului de ulei pe luna Octom - 
brie, din cartela de alimente pe 
trimestrul Octombrie-Decembrie 
a- c., conform următoarelor rații:

Cartela Tip. A. 1.000 gr.
Cartela Tip. B. 750 gr.
Cartela Tip. C. 500 gr.
Cartela Tip. D. r 400 gr.
Cartela Tip. D. 2 400 gr.
Distribuția uleiului, se va face 

până la data de 15 Noembrie 
a- C. In acest sens, toată popul iția 
ppsesoară de cartele va trebui să 
•e înscrie la un Centru sau Coope 

|ț riitivă, pentru a-și primi rațiile 
I egale.

Se distribuie de asemenea ulei 
și pentru muncitorii flotanți, Spița 
Ie, Sanatorii, Creșe, Internate; 
Cămine, Cantine, Penitenciare, A 
zile și Orfelinate, în baza tabele 
lor nominale Ce vor prezenta Di 
recției Comerciale Județene Hu - 
nedoara Deva.

Direcțiunea Comerciali Județeană 
Hunedoara

Sosirea în țara a unui eminent 
savant grec fruntaș al mișcării 

de eliberare
BUCUREȘTI, 12 (Agerpres). 

La invitația Comitetului Național 
pentru ajutorarea poporului grec 
a sosit în țară eminentul savant 
Prof. Dr. Retro Kokags, condu 
cător de Trunte al mișcării de e-

demascată de delegația sovietică
PARIS, 12 (Rador). In ședința din 11 

Octombrie Subcomitetul constituit de Co - 
miletul Politic, 1 a făcut propuneri asupra 
rapoartelor comisiei atomice D legalul ca
nadian lucrând fără îndoială conform or- 
dințlo' stăpânilor săi ame.i ani, a supus 
Subcomitetului propunerea sa priviloare Ia 
soarta viitoare a comisiei a'oa ice într*o 
ediție ,,nouă” a .propunerii inițiale pi£n 
care s’a cerul încetarea activității comi
siei atomice. 1 ' I I ifl

In aceiași ședință delegația indiană a 

propus să se ceară comisiunii atomice 
să-și reia activi.a'.ea și să continue a texa-J 

mina problemele ce intră în competența 
sa, pregătind cât mai curând po ibil pentru

naționalâ
liberare națională al poporului 
grec.

Profesorul1 Kokagis a participat 
Ia Congresul Intelectualilor dela 
wroclav ca delegat al Greciei de 
mocrate.

Consiliul de Securitate un raport ta rara 

să fie cuprinse propunerie defini ive ale 
comisiei.

Delegatul Uniunii Soiietice Malri a ți
nut un discurs fu care a criticat ,^oua” 
versiune a rezoluției canadiene arătând 
că este aceiași veche propunere de in- 
treiupere a activității comisi i aton ».a 
dar că de asta data ac a- i propunere e»tq 
mascată cu îngrij’re. 1

Demascând atitudinea delegaților ame
ricani și britan’ci, Ma ic a declarat că cd 
care se slrăduesc înlr’adevăr pen.ru rea
lizarea unui acord general trebue să facă 
propuneri și să împiedice pe cei care 
încearcă a impune un plan inacceptabil de
control inlernaț ouai amânând prin aceasta 
interzicerea armei atomice și eliriiarea- 
ei din armamentele naționale. Delegatul 
Sovietic a subliniat încă oda ă că delegația 
Uniunii Sovietice imi tă pen ru onn i luarea 
activității comisiunii atomice. E( a pre
cizat însă că pentru a asigura succesul 
comisiunii atomice este necesar ca Spa
tele Unite să consimtă la încheerea si

multană și la punerea în vigoare a 

convenției pentru interzicerea armei ato
mice și pentru instituirea unii control fa- 
ternațional eficace asupra producției ener
giei atomice.

pen.ru


PAGINAȚINERETULUI
Ne scriu tinerii recruți

PFSTF TOT E VESEI IE
și mergem cu încredere la încorporare

Tiatrii conligcntului 1948 s’au Incorporat 
li j»’wiatlt în cântec© și veselie. EMu 
ziosnmu domnea peste tot. Tinerii care a- 
eum vor Îmbrăca haina militară sunt con- 
știeați ci tn armaiă s’atl produs schimbări 
radicale și de aceea sunt bucuroși că vor 
dervai ostași.

ti țtiu că în armată se trăcjte acum1 
omenește dar știu, lucrul cel mai princi- 
fta) că Armata Repullicii Popula © Române 
• Vcul de apărare a poporului muncitor.

•Acest lucru nil arată tânărul Poștei 
Inan dîn Cugir care acum s’a încorporat: 

,,fPrin lupta dusă de R. Mj- R- 
- spune scrisoarea sa — avem 
acum b armată devo
ta tă intereselor < lașei muncitoare, 
o Urmată în idare ostașul are un 
tratament cu adevărat omenesc, 
o armată care nu mai apără ban 
eher'i, moșierii sau imperialiștii 
de peste hotare”.

Această conștiință e isvorul en'tiz.ias- 
■uiui fiecărui tânăr, entuziasm de care 
tânărul Traian Dvorschi deasemeni din Cu- 
gir «r vorbește cu a‘â‘a încântare în scri
soarea sa:

jPeste tot e veselie și toți mer 
gem cu încredere știind că de 
acum noi vom forma puternica 
armată a poporului, armată a 
păcii Dela gară am plecat în
colonați < u fanfara în frunte. In 
ovhii tuturor se citește nerăbda
rea de a ajunge cât m!ai repede 
b „Cerc” și de acolo la unități 
unde'ne vom însuși temeinice'cu
noștințe militare și politice".

ți-apoi vorbind despre el tânărul Dvor- 
•cbî scrie:

„'Azi când se dă o 'deosebită a- 
Penție soldatului, când armata e 
io școală când hrana și echipa
mentul crează condiții no 1’ de 
viață pentru ostaș, cu încredere 
mă Îndrept spre Cercul Terito
rial”. I

Și Î11 sfârsit, un alt tânăr recrut, Bor- 
dean Nelu turnător la U.M.C. la fel ca 
fi ceilalți ne scrie:

„Noi care de.acum înainte vom 
forma armata R. P. R. vom știfși

ne luăm angajamentul sa 'apă
rării cu hotărîrc drepturile < 1 1 
sci muncitoare și a tuturor cj'or 
ce muncesc. Vom ști să fimi un 
obstacol de neînvins în fața tutu 
ror celor care ar încerca săi ră
pească dreptul poporului nostru 
muncitor la o viață mai bti ia, 
vom ști să parăm pacea". (

Sunt doar câteva scrisori, increionale Î11 
grabă pe ladă sau ne vreo măsuță, dar 
pline de o bogată semnificație. Ele a! 
rată sentimentele cu care — spre deo.-e- 
bire dc trecut — tinerii clg. 1918 sJau 
Incorporat: bucurie și hotărî.e de a fi 
un puternic apărător a ce’or ce muncesc 
în Republica noastră Populară.

încadrați în echipe de mărire a producției 

TINERII DIN CUGIR 
ou obținut frumoase succese in câmpul muncii*)

ProdiKția trebue să fie o preocupare permanentă a tineretului iniincito»*»». > 
in aceaslă luptă pentru a pioduce inai fcnt Îl și mai bine — conșlienți de iiuportMpa 
ei — s’atl încadrat și tine Ți munci ori 
producției.

dela Cugir, formând e hipe d« udkfce ■
') 1

t

Cum sunt organizate echi
pele de mărire a producției

Este demn de remarcat felul 
felul în care au fost organizate 
aceste echipe. Grupate în mai 
multe sectoare, fiecare din ele se 
împarte apoi în grupe de câte 
4 sau 5 tineri.

In felul acesta se poate mai u- 
șor constata munca‘fiecărui tânăr 
din echipa și aceasta cu atât mai 
mult cu cât fiecare tovarăș, are 

grafic al producției" indi

de normă
III care a avut o dk|«- 
de 4IO/o, tațprvunâ cu 

acel iș sector care aa a- 
nornij ce variază tatre 

i

SAIn zilele săptămânii trecute a 
avut loc la org. U. ’1 '• NI.-Hune 
doara o ședință a îndrumătorilor. 
Din cei 80 de îndrumători câți 
numără organizația s au prezentat 
cea. 60 de tineri.

Acest fapt considerat doar 
ca un început - nu poate decât 
să fie îmbucurător. El arată că 
organizația a început să dea îm 
țportanța cuvenită ședințelor de 
instructaj și în acclaș timp sub 
liniază că și majoritatea îndrumă 
torilor sunt conșt'enți de 10I11I 
pe care îl joacă și bunul- mers al 
producției, mai ales acum când 
•tinerii'muncitori dela I. M. S.-Hu 
neodara, sunt angrenați în 
treceri 
lui.

A fi
succes

In primul rând trebue ca șe 
dințele cu îndrumătorii să se țină 
cu mai multă regularitate și în 
cadrul lor să se (trateze cu mai 
multă profunzime problemele lc 
gate de producție-

De asemenea se impune ca 
se activizeze Și 1‘eStul de îndrumă 
tori care până acum tiu rămas 
pasivi ducându-sc în mijlocul lor 
— în primul rând — o mai in
tensa muncă de ridicare a nive
lului politic-

i)esovltărca rezultatelor obținu 
te până acum în direcția formării 
și instruirii corpului dc îndruma 
tori Va trebui să fie o, sarcină 
deci pentru această organizație, 
o sarcină care va tondipona 
scrie într. agă de

O

i k>r nu 
zilnice

a pi
lor.

cu tinerii din Valea
t

între 
Jiu •

I
< 
primmulțumiți de acest 

ar fi însă o mare greșală.

POȘTA REDACȚIEI
M, Al. BU-Cugir. — Continuă să 

•cni ținând și pe mai departe seama 
Ut^ftiile noastre.
I Pe viilor insistă mai mult asupra 

Mai în care sunt organizate echij>ele

ne
de

Ie

de

Frizeria
Vasilevici Remus

din Deva
s’a mutat sub Banca Națională

mărire a producției și munca depusă îa 
vederea organizării lor .

Fi mai hotărât când iei atitudine față 
de anumite scăderi în muncă. Nu știm de 
exemplu daiă acțiunje de muncă vel nlară 
în afara uzinei -— de care vorbești în 
corespondența trimisă — sunt cele mai 
indicate și mai importante.

T. N1CULA Baia de Criș. Superficiali
tatea cu care a fost redactată corespon
dența trimisă o face nepublicabilă. De 
asemenea și conținutul său lipsit de prea 
mult 
brică 
mult 
puțin

I

interes. Citește mai des această ru
și vei vedea ce ne interesea ă mai 
căutând în acelaș timp să fi mai 
superficial.

Un număr de 49 de tineri din 
corn. Măgura, prestând un nu
măr de ido ore de muncă volun 
tară, au ajutat la transiporiul ș; 
încărcatul nisipului necesar repa 
rării școalei primare din locali 
tate.

Desigur această acțiune nu este 
una dintre cele mai mari. Ea a- 
rată însă că tineretul din această 
comuna — la fel ca și din multe 
altele din județ, — e conștient 
de importanța pe care o are școa 
la, acum adevărat locaș de lu - 
mină — și nu precupețesc nici 
un efort pentru a-i asigura o 
bună funcționare.

1

jdu.il după care se cakulf-a/â 
media d<‘ d< pășire a producție» 
la fiecare grupă și-apoi la echrp*-

Dep:șirl de normă . ..
Organizate în general temeinic e •- 

cliipe au obținut rezultate frumoase ■ 
muncă. Astfel, a fo.t evidenția'# echipe 
I a din sectorul 
șire
alte echipe din 
vut depășiri de 
p6—32 la sută.

In mod excepțional s’a evideuțial ta 
muncă tânărul E. Molodtț de a Fabricațue 

care a depășit norma cil b6 la »uflf

. . . $i ' uncâ voluntară
Tinerii muncitori dela Cugir nu 

se mărginesc însă să lupte peu'rt» 
desvoltarc a Întreprinderii 
mai in cadr’il celor 8 ore 
do muncă.

Spiritul voluntariatului 
truns adânc în rândurile

in zilele săptămânii trgcute de 
exemplu țo tineri din sectorul 11 
au prestat un număr de 89 ore 
de mur.că voluntarii în uzină- Ei 
au muncit la reparația iinorfstrua 
guri defecte și la confecționare» 
a două i ocaiie pneumatice.

Toți tinerii 8â mărească cât 
mei mult producția.

Tinerii din Ctlgir in afară de fuMtea 
sete realizări, mai au Ins# țt arumi.o 

scăderi în muncă. Astfel una diatre vie 
și princîpa'a, constă 
echipe dc mărire a 
neral în bătălia ce 
duce 
toți 
țină 
doar 
puțin.

Din 
pentru 
Cugir 
cipal al activității 
hibuind 
metalurgice din localita’e. la 
sectorului nostru industrial

'/ Rcportij iafocmit după datei» plinit» 
dela ca-apond-ntul nostru, C. Albu

tn aceea cl ta a:«'.e 
producției ți tu ge- 

se dă pentru a ><• 
nu au fost anfanațicât mai mult

tinerii. Dacă un i au reunit să ob- 
depășirî considerabile de no rolă, lu*

au îndeplinit-o sau au depășit»

antrenarea tuturor tincrikr iu lupji 
mărirea producției Org. U.T.Al. 

trebue să-și fa:ă un obiectiv pri«- 
sa'.c î.i a est M co«-

efectiv Ia desvol area uzjflelar 
des voii arca

ZORI NOI
primește mică și mare 
publicitate

Ananțudle ie primesc la
adirlf’h'Tația zhrnlui

Strada Karl Marx Nr. 4
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știri I Ce să citim ? 

de Petru Vintilă 
litâților clin IJ. R. S. Și. și ,om* 
țpra literaturii sovietice, publi** 
expunerea lui l'ctru VinliB», „la 
rnilia sovietică’*.

Autorul face dintru început • 
comparajie între situația criti* ă 
<1 familiei sub regimul țarist și 
iu țările capitaliste in genere |>e- 
deoparte și situația familiei în IJ. 
R. S. S. podea ltăparte, unde ac<-a 
stă instituție se găsește fondatti 
pe bazele juste ale egalității dia 
tre bărbat și femeie

Se arată aj>oi că, bazată pe o 
deplină armonie. egalitate, stimă 
reciprocă și bună înțelegere, fa 
rnilia sovietică este un organism 
căruia statul sovietic îi acooLi 
o mare atenție și sprijinul său.

Infine. capitolul final al lu - 
crării tratează despre educația <* 
jpiilor sovietici în familie și î« 
școală.

„Familia sovietică11acțiunile du c de cjttrc Partidul 
Român, antrenând toate, 

massă din Lupeni, au 
de către populația lo 
voluntare la repaiarea 
, c.ma'i'are poduri, Ș ui 
., economi iml asllcl o 

valoare de lei 2.133.000. 1
* ♦ ♦

ul liniei Septembrie a. c., Org. 
din Petro,eni, inteu-iucâiidu șf 
rei.ș I ră î ilnmea că o serie de 

>A.udabi|c.
au to t prestate 4 826 ore de 

pe șantierul Național 
la centrele de conser- 

niunci. 
haine la 
mai

Muacitaicsc 
w fAlrtastiilc de 
fo 1 rrc ’a e 
.<1* tu 6 M oii 
<»i tțtdki ia . stări 
Gotul Rațional e c, 
ikiMi ii,

J

șeni s’a constituit un corni,ei fe.ițru com
baterea alcoolismului. Comi'etul, arc In 
frunte pe tov. Mana Sârbii, deputat de 
tlimedoa a. Kovacs Pilis c re'ar al IJ. 
T M., Coconeț Mana președinta U.F.D-R., 
Oslache Augustiii primarul ora,,ului, p:e 
cum și repiczentaiiți ai indicatelor, Orga
nizațiilor democratice și autori iți

După „'țărănimea sovietică
1 Urarea lui Ion Andrei, „Cole< 
ția satului tipărită de „Cartea 
Rusa' pentru documentarea popu 
lației noastre rurale asupra rea

Minele Aninoasa sunt în
I a tur 

I I IXB 

rui>», a
■ eltizkra 

Astfel,
rttuocâ voluntara 
Ku iu beți i-Live/.eni 
\«re ți In alte 

în,]4ițil 
șl ahaente la 
»oi*ț<

UFJJ.ft.-ul a
I imițoara 2 

» ♦
tal din

"/O cppii săraci 
multe familii ne-

trinii, la Orfelina- 
i opii săraci
*

rană modenită dela vechile re-
cauzata de viața plină de tni- 
întunerî. pe care poporul nostru

mai

Qa 4»

ren* ți
i fo*. silit s’o duca în trecut, în V.alțe.1
J continua să se mai manifeste al

>oftsnu. Lupta îmj o'nva aces ei adevă
rat* boit a fost începui de îndată <e au 

lotăiMrați din frun e i țării cei ce au 
lMLo«ai*t o.

trecu e, iu o a,ul și pla a Pc.ro

Rn atenția școlilor 
elementare

Is legătură cu anunțul apărut
Ziarul nostru din Duminica 3 

Octombrie, a. c., precizăm că ma 
»uak:k- școlare se găsesc la toa i 
.4 'librăriile din țara și la „Cen | 
'rul de Difuzare a Cărții’ dm Bu
< UțfcȘtj.

fruntea producției
(Urmare din pag. la)

nit norma, ceeacc nu poate fi in
diferent.

Urmărind și punând în practi 
ca metodele de organizare și des

Comunicat
*

Ministerul Comerțului a lăcut 
cunoscut că în afară de posesorii 
de carrtele, beneficiază de aceeași 
rație de Carne și internatele, can 
tinde. azilele, penitenciarele!, spi
talele, sanatoriile, orfelinatele, re 
staurantele de Stat în pare intră 
și Vagoanele restaurante.

Distribuția urmează a fi fă
cută de către COMCAR, ne ba 
za tabelelor nominale, vizate de 
Direcțiunea Comcrc>ală ludețea 
nă illuncdoara, la prețul recal 
culat de către COMCAR.

Telegrame externe

Frontul păcii este puternic și va dejuca 
orice încercare de a târî țara în ăzboiu 

spune rfzV-ț’a adoptată In ședința C C. al Partidului Comunist Italian

•tRLIN 12 (Rador). — In ședința 
Coa^iteiwlui Cenți al al Partidului Co.nunisț 
iulian li propune;ea secretarupii general 
■) Partidului, Togliatti, a fost adoptată, 
o reaoluție In care se critică politica anti- 
aațiaartu a guevrnului De Gasperi care 
MCcaut să in.ludă Italia î:i blocul mi.itar 
•oaâdralal

Tipografia Prog*esu
81Keculâ »
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4 Umplem butelii de t
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Declarațiile făcute do curând de con
tele Sforza — spune rezoluția Intre al 
tele — care a exprimat dorința ca Ita -, 

lia să adere la blocul occidenlal sunt o 
mărturie a existenței in i conpot pe care 
guvernul De Oasperi îl ascunde popo
rului italian.

Partidul Comunist Italian consideră că 
lupla pentru demascarea ațâță'o ilor la răs- 
boiu pentru apărarea independenței Italiei 
de blocuri milita e și pentru asigurarea 
păcii este una din sarcinile sale princi
pale și face apel la realizarea practi.ă, 
a unei mișcări largi penlru pace care 
să cupîindă toți cetățenii indî erent de 
partidele din care au făcut par e și care 
doresc, să prevină în primul rând introdu
cerea Italiei în planul de aprindere a funuir 
nou răsboiu.

Frontul păcii este puternic și va de
juca orice încercare de a târî țara în răs
boiu dacă bărbații și femeile ca:e doresc 
să asigure pacea și viitorul patriei sunt 
uniți în lupta comună împotriva cercuri
lor imperialiste. i

din Valea-Jiului
fășurate a muticii echipelor frun 
tașe, toate Celelalte echipe, vor 
putea întări succesele obținute în 
Septembrie, se va putea ajunge 
ca Ia bilanțul încheiat în cinstea 
zilei Mărci Revoluții Socialiste re 
zullatele să fie mai ridicate, să 
•poala fi socotite ca rezultate obți 
nute într’o muncă desfășurată pe 
bază de întreceri socialiste.

325.000 tractoare puntru agricultura 
fii o vi I <•«,

In cursul planului cincinal post 
belic (1946 1950) agricultura
Uniunii Sovietice va primi cel 
puțin 325.000 tractoare și mașini 
agricole în valoare de 4 miliarde

500 1011103110 ruble. In cursul ac
tualului plan cincinal vor fi con 
struite în UrSS 950 noui stația ti 
de mașini agricole și tractoare, 
Care vor lucra ogoarele colliozu 
rilor

îndeplinirea planului pentru colectarea cartofilor, 
floarea soarelui și porumb ne ușurează drumul 

spre o viață mai fericită
(Urmare din pag. I-a)

așezat tetele de cereale în ra- 
•port cu suprafețe de pământ a 
fiecărui țăran, așa și acum când 
Statul a luat încă, o măsură pen 
tru îmbunătățirea /naiului celor 
ce muncesc la orașe și 'sate — 
colectarea cartofilor, (loarei soa 
relui (și porumbului se va facie 
tot în mod progresiv, ^dică în ra 
(port cu suprafața de pământ a- 
vut și randamentul dat la hectar.

Iată, la colectarea porumbului 
1 'sunt scutîți să dea c5tă țHugarii 
care au până la tun hectar cel
care au c«ef mult 3 (hectare și a 
căror producția de po umb este 
sub 600 kg . la ha., 'precumJ și cei 
cu cel țnult 5 ha., Hu ă. căror 
producție de porumb este sub 400 
kg. la ha. La cartoțfi,’ sunt seu 
tiți plugarii ca're au până la un 
ha.

La floarea J-căreluf cei ca’e 
au m!ai pațm de 3 ha., (fși n’au re 
coltat decâjt *50 kg. floarea soare 
lui, sunt scutiți deasemenea de 
colectare.

Comisia Județeană, de colectare 
a cerealelor având planul de cui 
tură pe anul acesta bazat pe rea
litățile de pe teren, a ț-epartizat 
fiecărei plase cantitatea care tre 
bue realizată din strângerea cote 
lor Ide cartofi și sămânță de For

rea soarelui.
Cota Qe sămânță de floarea'soa 

iui Ieste împărțită pe întregul ju
deț )în raport cu planul de cal 
tură.

Planul de colectare pentru car 
tofi, (și floarea soarelui repartizat 
județului nostru, trebue realizat 
întocmai. In acest sens Comisia )J u 
dețeană pentru colectarea cere* 
lelor a dat instrucțiuni comisiilor 
de plăși );i comunale să înceapă 
acțiunile Ide colectare din ziua 
de (9(Octombrie. Așa după cum 
s’a procedat în campaniile ante
rioare se vor afișa Ja primării ta 
bele cu plugarii Care rau de pre 
dat cotă și cantitatea respectivă.

Desigur că bogătașilor nu le 
convin aceste măsuri luate de 's-

lyi Guvern, care aufmenirea să 
ușureze viața oamenilor muncii. 
Ei vor căuta să [pună piedici și iu 
aceste colectări dedându-se la <îi 
ferite manevre și acte de sabotaj.

Țărănimea muncitoare trebue 
să Vegheze însă și <să (sprijine bu
nul mers al colectărilor, să densa 
ștepeacei care caută Țsă'lovească 
în interesele celor ce muncesc. De 
felul cum vom ști să ne facem 
datoria’și să îndeplinim hotăruile 
luate de 1 guvern așa vot»
grăbi înaintarea drumului spre 
bunăstarea și progres.
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jn mari meetinguri

Poporul finlandez cere înlocuirea
guvernului Fagerholm

HELSINSKI, 12 (Rador). Ziarul ,,Vapar Șaua” anunță că In întreaga țară 
be desfășoară mari iri-retinguri ale cetățenilor finlandezi cu opiiii democrație care 
tpt dau seama că primele luni de activitate ale guvernului Fageiholin nu făgă- 
Aiesc nimic bun |xmlru țară. Vorbitorii la aceste meeliuguri declară că pozi ia 
internaționala a Finlandei s’a înrăutățit și că nivelul de Iraiu al populației mun 
citowre a scăzut în urma politicii dusă de actualul guvern.

liELSlNbKl, 12 Rado: La 
brtrunirile organizate zilele trecute 
de Partidul Comunist la Kurso 91 
Vibkkala au fost adoptate rezo
luții Cart cer înlo uirea actualului

guvern finlandez printr'un guvern 
democratic 1 are sa înd< plinească 
clauzele tratatului de pace și să 
întărească relațiile de Lrietenie 
cu Uniunea Sovietică.

Finlanda se află din nou în pragul 
unei crize politice

a apusKuusinen demascând politica guvernului reacționar finlandez

Desbatcriie congresului Partidului 
conservator britanic a dovedit că

Politica lui Bevin
este sprijinită mai mult de conservatori decât de 

propriu! său partid
LONDRA, 12 (Rador . La < on 

fermța Partidului Conservator <a 
i-e are loc la Landudno, desbate 
i ile * li privire la politica externă 
s’an d< sl'aȘUrat sub seninul minor 
atacuri brutale împotriva partide 
lor comuniste și Uniunii Sovie
tice. Toți cei caii auiluat cuvântul 
au declarat că sprijină politica

Iu Bovin deși I au criticat ora 
tru faptul că nu promova ia» ,.cu 
destula rapiditate și energie pe 
litica conservatoare”.

Dcsbaterile au arătat c4 par 
ticlui conservator este nemulțumit 
de incapacitatea partidului tabu 
rist rjc a se opune șimnatie* dir. 
ce în ce rnai marc 'de c:ire se bu 
cură comuniștii în Anglia.

Nemulțumiri în armata iraniană 
cu privire la livrările de avioane americane

HELSINSKI, 12 (Rador). La Casa 
Muncitorească din Helsinski a avut Ioc o 
marc întrunire convocată de organizația^ 
djn Capitală a Partidului Comunist Fin
landez la care Harta Kuusinen a făcut un1 
raport asupra situației poiice. „Finlanda |
— a declarat d-sa —• se află din nou 
bi pragul unei crize. Burghezia reacțio- 
aară finlandeză se opune executării tra
tatului de pace și este gaia să pună țara 
sub călcâiul lui Marshall. In acest scop,
— a subliniat Kusinen — a fost creat 
guvernul Social-Democ at a lui Fagerholral 
care violează tra'atul de pare”.

In rezoluția care a fost adoptată se 
apune:

„In numele muncitorilor organizați din 
Helsinski întrunirea cere tuturor muncitori-

Presa Occidentală recunoaște 
justețea opunerii sovietice ca 

Chestiunea Berlinului 
să fie examinată de 
Consiliul Miniștrilor 

de Externe
MOSCOVA, 12 (Rador). — Inlr’o apre

ciere asupra situației internaționale ziarul 
Pravda arată că nota sovietică a lămurit 
pe deplin așa numita chestiune a Berli
nului. Chiar presa puterilor occidentale re
cunoaște cât este de întemeiață propunerea 
guvernului spwe ic ca situaț a dela Berlin, 
ea și problema Germaniei în ansamblul 
său, să fie examinată de singurul orga
nism îndreptățit să se ocupe cu pro
blemele de această natură, anume de Con
siliul Miniștrilor de Externe.

O seric de ziare americane, britaniqa 
și franceze recunosc că trimiterea ches
tiunii Berlinului spre exami îare in fața 
Consiliului de Securitate este în contra
dicție cu spiritul și litera Chartei Na
țiunilor Unite, și nu poate da nici un re
coltat concret, nu poate de cât dăuna. 
Organizației Națiunilor Unite.

lor din țară să pună capăt încercărilor 
rcacțiunii de a se Întoarce la vechiul re
gim antidemocratic și la timpuie de te-' 
roare ale mișcării fasciste finlandeze.

Greva minerilor francezi a intrat 
în a doua săptămână

PARIS, 12 (Rador). Greva mun 
citorilor mineri care a cuiprins 
(peste 300.000 muncitori a intrat 
Luni^în a doua săjptămâna.

Biroul Federației Muncji din 
Confederația Generală a Muncii 
a publicat un comunicat prin ca
re se constată că voințhf uni 
tatea minerilor se consolidează pe 
zi ce trece în vederea continuă 
rii grevei până la victorie- K l

ȘTIRI SCURTE
Anunțând începerea negocieri 

lor dintre generalul Robertson 
comandantul suprem britanic și 
generalul Clay, comandantul su
prem american,asupra problemei 
industriei grele din Ruhr, agen
ția A- D. N.» declară căj aceste 
negocieri au fost inițiate în scocul 
de a se elimina deosebirile de've 
deri dintre britanici și americani

Citiți
SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.

(Rador). Ziarul .„No
■ vini” scrie că în ultima‘vreme ,s’au 

observat nemulțumiri în armata

Greviștii au cerut salarii mai 
mari, corespunzătoare vieții-

Partidul Comunist Belgian cheamă 
poporul la luptă împotriva guvernului marshallizat

BRUXELLES 12 (Rador). Dumi 
nică a avut loc ședința Comite 
tulul Central al Partidului Co-

(cu privire la demontarea intre 
prinderilor industriale.

* * ♦

BERLIN, 12 (Rador). — In legătură 
cu scoaterea din circuliție a vechilor mo 
nede din Bizonia și transportarea lor în 
zona de ocupație sovietică pentru sco
puri speculative, comandantul suprem al 
administrației sov.'eire din Germarii Ma
reșalul Sokolovski, a publicat un ordin 
în virtutea căruia circulația moned lor de 
50 pfennigi în zona de ocupație sovie
tică din Germania și Marele Berlin, va' 
fi interzisă. începând dela 13 Oct. a. c. 
până la 14 Oct. toate instițuțîite de crediț 
sunt obligate să accepte monedele de 50 
pfennigi adu e de popu aț're și î t eprinderi 
ipentru a fi schimbare în cond.țiijiile fixare. 

iraniană, în legătură cu japuil că 
livrările americane de avioane i - 
ranului constau din aparate drme 
date și foarte adesea inutile.

Agenții I»ndrei - subliniază 
ziarul— încearcă să convingățlra 
nul să nu mai cumpere avioaiie 
americane ci avioane britanice 
cu condiția ca aceste achizițij eă 
fie efectuate în contul datorilor 
britanice către Iran.

înunist Belgian. Secretarul Gene 
ral al Partidului L’Allemand a 'fti 
cut un raport în care (a'arătat că 
Partidul Comunist trebue să fie 
în fruntea luptei democraților bel 

I gieni împotriva ațâțători’or la un 
nou război și pentru unirea tutu 
ror torțelor democratice din țară. 
L’Allemand a subliniat că gu
vernul Spaak este supus în între 
gime cercurilor mor.Opoliste din 
Statele ‘Unite și duce Belgia la 
un nou război.

L’Allemand a chemat la lupiă 
împotriva guvernului Spaak pen 
tru creiarea unui guvern cu a- 
devărat democrat. Ședința a vo
tat o rezoluție prin care (Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Belgian sprijină propunerile șefu 
lui delegației sovietice făcute hn 
adunarea generală a ONU-xa..

Tip. „Progresul — Dev*


