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Vi 1. K.ibmn ■ ric in bjo 
șura sa Dișpit- corespol( 
d<-nț> ’> ,.Cores|hjndenții tic 
buin sa muncească mult și 
perseverent. Gradul', de cultu
ra al lor trebs’c sa l ic , L i 
jzuț.n (gal cu gradul mt.dm 
de cultulă al oamenilor p gi 
unii unde Iu rvază.

Con poiidenț 1 pe lâng 1 m 
Iul de comandanți ai opinie, 
publice [iroletare, trebuii; ..fi 
fie Și organizatori a,' opiniei 
|>ubii< < proletare,b lecarui co 
rebpondent i se cere ixntec 
donare in domeniul său".

In articolul de fond al zia 
> trivu „Scânteia” drn 7 Mai 
h»a'-. iov. 1.. Răuțu, metri 
orii în (al P.M R, scrie- 
,,in nouile condiții ale regi 
mului de democrație popula
ră în d> svoltare forma vech, 
a ziarului si ris d. câțiva pro 
iesionișii nu mai corespund 
necesităților vr< mii. Zjarut 
trebui scris de ntasse”.

Dându-și seama de impor 
tanța pe care trebuie să o 
dea membrii P. M. R., niun 
cti de presă, colectivul de 
presă al‘organizației P. M.R. 
Ctogir a chemat la întrecere 
toate organizațiile de partid 
<fn județeană Hunedoara 
pentru activizarea gazetelor 
de perete”.

După publicarea chemă 
•riț îmziar, organizațiile de par 
tid din județeană noastră, au 
răspuns cu entuziasm la a- 
ceasta provocare, dar în spe 
cial organizația Cnșcior carc 
și-a însușit pe deplin învăță
turile enumcrate mai sus și 
pe lângă că consimte să ia 
parte la această întrecere, 
provoacă organizațiile de par 
tid la întrecere in toată mim 
ea de presă.

Se știe că fiecare organi
zație de plasă și întreprinde 
re are pe lângă secția de A- 
grtație și Propagandă câte 
i»n colecbv de presă care are 
următoarele sarcini:

1. — Informarea presei 
noastre de partid și în spe
cial a organului nostru ju
dețean, prin corespondenți

Cîtiti
In pag. IV-a 

Punctul de vedere so
vietic cu privire la 
declarația Ministerului 
de Externe american.

0 mare acțiune
pentru descoperirea 
bogățiilor subsolului 
nostru

A

>

BUCUREȘTI, (Agei) 
preș). La )8 Maia avut loc la 
Instiftitul Geologic al Româi 
mei o importantă, ședință de 
lucru prezidată de tov. Mi- 
r®n Constanticscu Ministrul 
Minelor și Petrolului.

Cu acest prilej s’a hotarțt 
ca 70 de specialist* 1 * * să facă c.e-_ 
cetari geologice în întreaga 
Șară pentru descoperirea avu 
WNur subsolului. 

toarele american și englez, d se 
plică muncitorilor tarifele de salarii 
stabilite de regimul Iritlerkt. R< 
glemenlarca aceasta tarifară prevede 
inegalitatea de salarizare .1 feme.i 
față de bărbat, iar in ce privește 
minerii," aceștia sunt lăsa 1 01 desă
vârșire la discre,ia inlrepr nzătcrilor 
industriali.

In uzina „EJeitroiis'’, muncitorii 
căpătau până acum în medie 125 

.jneningi pe oră i femeia numai 75 
pfeningi.

Administratorul modei , B.-ete’,(

1 Continuare în pag. fila)

fi putut 
de insă 
d-sa 

ajutorul

(Continuare in pcg. Jl-j)

Unic de insamânțari ținută in ziua
ministrul Agriti.tu, ii a fj.ut ur- 

cu desfășurarea ca-npan ei J-. ■

Toat semințeli- au fost 
distribuite ia prețurile oft- 
< ialc de colect ne și 
grâu la 5,60 l' i kg. 
5,30 lei kg. 
kg. crxace n.
imbold deosebri 
gării’- noștrii.

In acela.ș t.mp 
gării lipsiți 
;;n s 
brute
leu in natură la recoltă.

Tot odată c< a . 5 miliarde 
lei credite, au fost puse .a 
dispoziție de ut’NR, pentru 
procui area de v te de muncă, 
unelte .mașini și semințe.

x'olunt.iri. d< pre toat, pro 
blcm«- ttu- f'iimântii ma su
le, momi vi-lumile, inovații 
în rnuiK d. îm i iul prtidtț . i. 
prol «leme 
mice et( ..

2. Răipândirea și p-< 
polarizări a presei de partid 
in masix lv laigi poțicl ire.

3. , (.a/i ti lc il< jieretc
Pentru ,i putea tace l.ița 

1 11 șuccvs iu miri-i ei ca ini- 
țiața fiecare organizație d 
partid va tr< hui sa trca<-.i i- 
mediut '1 activizarea coreu 
pondenților de pic-ii csis - 
te-nți, la organizarea dc corei 
țxinoenți voluntari in toate 
organizațiile dc bază ale Pm 
tidului nostru.

Un contact permanent in
tre coreipondenții și re.sponsa 
bilul cu întreaga munca, m- 
pr<-'i din organizația res 
i»e< tivă este al.solut nece-jaia 
in primul rând pentru oordo 
uan-aa munc ii și apo; penb u 
controlarea ci.

Exemplul tov. dela Ilene 
doara unde corespondenții 
de presa, din uzină țin ședin 
ia m fie<..mc -.aptăm'ni -.lt 
trebui urmat de toate coU.c

I. Ilieasă
(Continuate în pag. IV-a)

erihiul se împarte în două lumi
de I hpTCOV

Cum înflorește specma în sectoarele american și englez 
Ofițeri americani recrutează solddții „gârzei negre'1 

I
Daca după aspectul exterior, 

viața populației și ----------
puțin de sectorul sovieti-, Î11 schimy

După datele germane, Bcrjnul arc
3.200 mii de locuitori dintre care 
lucrează I.7G0 mii oameni, adică, 
puțin peste jumătate. Cea mai maro 
parte a acestei populații muncitoartj 
se află in sectorul sovietic.

In zonele apusene infțo.eșle spe
cula, iar viața economica este do
minată exclusiv de bursa neagra. 
Se înjelege că în asemenea condiții^ 
industriașii fac afaceri stră u.ile, în 
timp poporul german este ex
ploatat și lipsit de drepturi.

Deaceea, pe drept cuvânt, un ber- 
linez a putut face următoarea re
marcă: ,.orașul nostru este împăr
țit in două lagire: primul al mun
cii și al doilea al speculanților”.'

’ , Berlin nu se deosebesc decât foarte; 
orânduirile1 sectoarele american și englez rau 

sociale prezintă dinstinc'.limi nete/ 

cupațic americane, „Comitetele de 
producție'’ aprobate de legea Nr. 
■22 a Consiliului ue Coiriro1, care au 
obligațiunea de a ,.rej>rezcnta in
teresele profesionale, economice și 
sociale ale munci o ilor și funcționa 
iilor în fiecare întreprindere 
parte” sunt împiedera e 
cite controlul.

Astfel, inf. epr.iniei ite 
ken” și „Osrani”, din 
inerican, au împiedicat 
de producție să controleze prețurile 
întrucât proprietarii lor în loc să 
vânaă un bec electric cu 1 marcă 
și 25 pfeningi, îl speculează la bur
sa neagră, obținând 25 mărci.

(Unii eintre patroni recurg chiaji 
la măsuri de constrângere împo
triva muncitorimii, E cazul lui Kon- 
rad Muller, proprietarul unei uzine 
din Tenrpelhof, care a interzis func
ționarea comitetului de producție. 
Muncitorii declarând greva, Muller 
ia privat de cartelele alimentare ea- 
goria I și IT-a.

Ceeace este semnificativ, e că 
și până in ziua de azi, în secș

iii
<it”i excr 

, i
„Tclefun 

sectorul a- 
comitetele

.,0-epturile“ muncitorilor 
germani și comitetele de 
producție

i

Dealtfe:, diepturie muncitorilor 
germani sunt călcate în picioare de 
conducerea industriilor, evîdei.t, cu 
consimțământul autorităților de o-

i

Câteva zile

Pe șantierul național 
lai j

unde tinerii brigadieri croesc drum civilizației și unde 
se călesc prin muncă, oamenii societății de mâine 

.111.
I’e șantier o mare importanță se j coi da

continuei ridicări a nivelu.ui lor politic, cultural și termic ți 
ca în această direcție constitue uni din preocupările de scamă a utu 
ror in cadrul orelor de educație , și sport.

In aceste orc brigadierilor li -e 
țin coafeiințe cu caracter educativ 
și instructiv, se Lratează probleme 
ideologice iar pentru analfabcți s’a

educarii brigadierilor,
mun-

înființat o școală in care m.ață ». 
scrie șl să citească. >

.H. N« Doream
(Caatiauare ta pag. III1 a)

jltiiral, , i-iono

Pioletail'dm toate tarile uruli-ua

H E 0 A C Ț I A: Dina 8tr. Ksrl Mm Nr. H telefon 252 
ADMIM3TRAȚIA: Deva Polițai Prefecturii Telofcn 426 
’im pi plftttt* In AUmdrar cinf. tprub. Nr. 8«i PTr ir. X!7.ZM.94â

ABONAMENTE,.

LUIKl lai 120 COLLCrm lai IMMauxla pL tarxi. ■*-
f. 3 Lini lei 350 altar! fi k~*(*1an iM M

Echipele de șoc dela minele Ghelar 
au depășit normele din 1938

Dela 1,70 ) tone in 1938 la 3,800 tone pe om schimb în Mai 1948 
Programul pe prima jumătate a luneî Mai a fost depășit cu 16*!

tone

Dar,i muncitorii deia |. '1. minereu d li : i arn n- i<e n : e..< fo dep ’a ■
S. Hunedoara -ji 0 ținm re <le!a I- M 0 Iun-cioara | ■ ti iOO 1 a sută, î.i .ma. Ma
zuitate straluciu in pro-lec a. < ... oSț nandu i-!.OJ 1
ție, ir.evt fapt ->c datm> .-lt- Dela 1.7110 tore în 1938 pe l ni-); E- ' - tov
și muncitoi-,or( dc l.i t q;i->a .1 la 3,800 tone pe om — V;ad Auri ; șl ;A,O I \po
riJc miniere deia Ghc'ar. schimb în Mai >948 -toi, <0 țs2 du. tov. lor-

firganizându.și- uimi- > pro -1<-: ■ . ș:»: l c aJ i tj 1 tre
vocând iiSierttri p-.- e. lupi In 11 >j-\, 1 hllx'l 2" -.i a toV. Mai- .■ ■ e -,i T<;i a Im
muncitorii del ’ Ghelar au V]ad Aurel și Dobra \j o c;U.c Î>1:_ <lm hiuc-i'-
reușit sa. întreada 1 1 multnm ilol, dela orizontul i de iu frunți?- >î ■ O . ; a f. J \h.
melc din -ț'iyS, g .mutând ast cru. a avut norma <h.- 1.70 ■ pa .\o. - :o/. A l'.-m
le! o buna aprovizionat<• cu

■ — — • taWAAA — — - —

ț:C on (schimb). A’• 1

a

Campania însămânțărilor de 
primăvără a luat sfârșit

Declarațiile tov. Vasile Vaida Ministrul Agriculturii
In ședința Comandamentului 

de 21 Mai a. c., tov. Vasile Vaida/ 
matoarele declarații în legătură 
samânțăr 1. 1

Pregătirea acestei campa 
nii a început încă din iarnă 
când a fost întocmit un plan 
de luerv. și aprovizionare cu 
semințe .1 regiunilor defici 
tare. Dar noi n'ain 
să realizam planul 
mânțări ja spus 
dacă n'am fi av it 
mare pe care ni l-a dai Up 
R. S’ S. In acest scop ani pri 
mit din Uniunea Sovietică. 
3 o. 000 tone de grâu de pri 
măvarii, 500 tone s mințe <b 
sfeclă de zahăr, ioo tone 
semințe de fuior și 100 tone 
semințe de bumbac.

Guvernul a pus la dispmi 
tie din colectări îo.ooo dcie 
ovăz și 15.000 tore orz.

și Lu • • 1 1’r.trJ de’a -i/.ui 
tul 2 «nt^m, în Juna tr. < -u.- 
a avut o d'-.r'i .re 1.0 
ma do ,/ • rtâ, rar pâr..-
in pr<?-ni. ]>■ .0 oasLă lună, 
depășii n- ri. a < u 20 la sul 

fovarăf 1 1 o ban Gr gor 
Sp<-rio-.ft Ion, Ponta VaSÎl 
.1 /. oiio \ndr ' b. i i ori.zui 
tul 2 ~I.a :juf 4.. “s’âu 
la lunec-re în m Mu ■■■', rc ; 
șind artfei s. 
dâfi-xiș-ri de norme.

Producția pa prima ju 
r ătate a Itmei Mai a 
fost depășită eu 16%

Tov. - ui ,ng. minier Pot . 
Petru, c-vidtnțiu’- în munci 
p.-ntru depășirea planului , 
lubj April: ■ i Stan Vasile n> 
urată că bm rezultate îi. 
producție -.<• datoresc efot 
titrilor fă-ute de muncitori.

J Geo> gcscu

?D.V

anume-
<>văz la 

și orz 4.70
• oiist.tmt

pentru

Ici 
ua 
pru

pentru 
pământ

piu
pe. 

eminți le au fost distn
pe credit cu restitui-

(Cnihuaro ta pag.
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Anivetsatea
unui ziar ae perete

în U. R. S. S.
I icuri l- uzina, 

dere -.ovieti ă Di 
se oglindește in 
retl

Iii ziarul de
iți spun părerile lor despre 

s ot iu

lubrica, jnlrepiiu 
are viu a ei, caic 
ziarul 'iui de pe

PlșcI<' uium ilorii 
iinxr 

sul îr.țreprinilis li, s ot iu i-viJcnțft 
cel bun, srninalca ■ â deleclcle și iii 
tică oeajur®u.ile. 
ziarul dc perete, 
veeace e esențial i 
nruueitoi'i ranidi.i 
pentru inejt'')iiK'ul s r u ui.

,,Vagonul sân-tos" e 
rului de per Ic 
atelierele de cale 
sino-OsIro-skoe de 
,.Vagontil sljiiiitos" e un tillri oa.e 
cum neobișnuit pentru un ziar, da 
el reflectă cel rnai bine dorința rnun 
dtorilor de- da țării lor 
tntr’adevăr ,,sănătoase".

Nu de mull, muncitorii 
bat 1 > 
lor dc perete.
'artieokț 
Iribuit 
muncii 
lor de
nii |or 
flat de 
metodele noui irit.ebut i<a e, de ros
tul și rezuțtaie'e 
altețe.

Dar nu numai 
nătos" a ațrXrut 
cu un supliment ati i 
cu critica sa ori de câte 
nevoc. Redacția ,.Vagonul sănătos" 
a scos adeseori și un „bulelin al 
raționalizatorului , poj.u ar.zând no- 
uile metode de producție, precum 
și ,,buletine-fu!gci" cuprinzând in
formații de ultima oră din viata 
uzine., de pildă, noui recorduri ob
ținute in producție.

Până astăzi, la a 15-a aniversai e 
au apărut 5000 numere ale acestui 
ziar de perete, cu peste 10.OCO arti 
cole și noie de ațe muncitorilor. 
Merită să 
din rândul 
„Vagonului 
ziarl fi de

<-rimd regu.at ia 
învățând sâ vada 

i important, niulți 
i au prin- dragoste

nume c /i’i- 
a; miin.’ito: for <.‘eh 

je ată din l.o 
lângă Wosco.a,

Vagoane

au ier- 
ziarului 

prin 
<on

uni de *->ariție a
15 aiv, in car. 

publicate, ziarul a 
la ridicarea produci i 1 îtâfjft
și inibunătaiirea coidițiuiti- 
liicrti și dc Irai. Din zia 
de peit-le muncitorii au a 
succesele tovară.ior lor, de

atât. „Vago.iul să- 
de Eiulle G.i și 

., intervenind 
ori era

fie semnalat faptul că 
foștilor colaboratori ai 
sănaic " s’au riJi a> 62 
profesie.

i

I

I

I

I

. j țările vecine și prietene
Viața culturali în U. R. S, ... Y r ....

A apărut al I7-Iea volum 
al operelor lui V. I. LENIN

A .ipăiul ri-cent al 17 [ea volum 
din cea dc a t-n ediție a operelor 
lui I. V. l.enln. Acest volum cu 
prinde operelt- s rLe între Decern 
vrie 1010

1‘arte.i 
constitiie 
lupta lui 
renlelor oportuniste, 
terminal cu eieai-en 
lip nou.

Operele țui 1. \ 
starea de lucruri în 
pre structura socială 
pre pers[rectivc șl 
,,Discuția lega;istului cu adversarul 
lichldatorisniului" sunt onsacrale

și Aprilie 1012. 
prinilpnă u volumului o 
O|>Crelc care oglin lese 
I. V. Leuin împotriva 

IU; tii care 
partidului

cu
’ j 

dr

benin ,(fkspre 
partid’’, ,,()es 
a forței, der.

Uchidatorhm”,

demascării licl..uato''.or și a adep 
țllur lor, descoperirii barelor șî c 
seuțel Ucid lalorismuțui

Un ioc important în volum 11 
ocupi lucrările care aridă însemnata 
tea Conferinței dela l’raga a P.S.D. 
M.R. din anul 1912, |n cure menșe 
vicii fliră excluși din partid. Acet
ica sunt; , Rezo!u,il e con e i iței 
dela Pragia", ..Desuodământul crizei 
de partid", ,,Raportul <ătre Biroul 
socialist internațional despre Con 
ferința P.S.D.M.R.’’ ș. a,

Volumul mai cuprinde lUiioșuIiXI 
articol a| lui I enin ,,Despre unele 
patlieularilă 1 ale desvollăril istorice 
a marxismului"

Aici s’a tipărit „
La periferia orașului l’a 

ku, există o stradă, care po 
irtă acum munele de Isko- 

vskaia (Scânteia!, in casa cu 
Nr. io? de pe aceasta strada, 
era instalată tipografia ilega
la unde s<- tipărea și de un
de se răspândeai în toată Ru
sia „Iskra” leninistă cei 
dintâi ziar bolșevic. Astăzi a- 
i castă casă este un nutimi 
istorii oreș ohtționar.

Tipografia ilegală a Josî 
reconstruită. Vizitatorii oco

Tehnica în U R. S. 8,

Uzinele electrice mobile

Iskra" Leninistă*1
les< i> i asa modesta, ajun 
priolrmi gang subteran pa 
fund intr'u camera săoata 
sub pivnița căsuței. Intrarea 
era atat de bine ascuns! întâi 
nu a putut fi descoperii.i ni 
ciodată de poliție

In lirnpul războiului, diu iniția 
liva unui giup de ingineri din Mi 
nlstcrul Centralelor e|e trie*, a lua* 
ființă în Uniunea Sovir i ă o nouă 
ramură de energatică uzine e- 
lertrice mobile, in.-talale pe plat 
forma d< cale ferata. Primele s’au 
construit în anul 1942 in atelierele u- 
zinelor electrice din Moscova, Haku, 
Caliablnsk -f Kaiaganda.

Aceste uzine ele t;i c inobi’e sau 
, trenuri de energie", cum mai sunt 
numite, au jucat un rol in reface 
rea întreprinderilor industria'e și h 
orașelor dislruse de o.upan'ii ger
mani (Slalingral, Sevastopo', Ode 
s*a, ele).

lele urmau in inii- iata a| rupiere 
unităților in ofensiv.., HirnirâFd e- 
nergil electrica spița',cor, fabrici 
lor, uzinelor diu apropierea .ronlu 
lui.

Astăzi, in ll,R.S-S. 
de stațiuni mobile, 
o capacitate de 
prezintă mari 
lalea de a fi 
bilite in timp

pol fi adajXatf h dieitc lefuri Or 
combustibil și folosite ui toate 
nek climaterice.

fie SUJlt în/rstratr cu ceh* 
modeme insdrumentr <1 arnraUe 
t ornat <..

> f>

mai
iu

Un „Combain“ 
subteran

c dstâ Zctî 
având fiecare 

1000—5000 kw. EL 
avantagit: poRÎbrili> 
transportate i 

de 5-b zile,
sta*
<\c

Orașul Bratislava se mută
(.’omiletul de acțiune al 

Frontului Național, muri i 
nat <~u organizarea planului 
de reconstrucție a orașului I

100 elevi bulgari sosesc în Capitală
0 delegație de elevi români pleacă la Sofia

In cadrul acordului cui 
tural semnat între l niimc'i 
Tineretului Popul ir Bulgai 
și Federația Națională a 7; 
neretului Democrat dit Ro 
mânia. Sâmbătă Mai a 
c., a plecat la Sofia tir. grup 
de 98 elevi, condus de
prof. Aurel Lambrino și r-'c‘ 
vul Ion Florea, secretar ge 
neral al U. A. E. R. In a

cc<ași zi a sosit la Giurgiu, 
un grup de 1 ie> elevi și prof<- 
sori bulgari. Ambele grupuri 
vor vizita țările respective 
timp de o săptămână și vor 
da festivaluri artistici

d<- c jîitala .1 Slnvacici, .1 
tarii <a acest oraș sa fie 
lut în centrul ț.iriî.adica 
lina d< astăzi. Se adaogă ca 
Bratislava actuala este si 
ttial.i tocmai la frontiera ța 
rii, in partea stidn a ș; carb- 
<11 totul la o p.ulc din mi’- 
iacul intereselor vitale ale 
națiunii. Pentru strămută 
rea capitalei Slovaciei in 
centrul țării, s au exprimat 
în chip pozitiv 1.147 corni 
tete populare locale și 50 

d oinitele poțiulare județene.

ho

Ji-

In l 'niimea sovietu a^n-.m 
ia minierului s«- bucura d>‘ 
o profer ții- deoscibtă. Pen
tru a sțkiii randamentul mti 1 
cii omului și a i ușura iu 
< elaș timp conditiunile d 
muncă, guvernul sovictir 
luat masuri pentru a înlo 
rmmea manual 1 prin mi 
a< e me< inice.

,,Combain"-ul ubteran. m 
vcnlat dc inginerul Macaro 
r'nntribiK- mult la aceasta. 1- ' 
are <> lungime de 3,5 metri 
și cântărește fszoo kg. cunm 
zănd înlr un singur corp, 
mașini de sfr<deht și sfărâ
ma, și un rațrător rr.mspon ;i 
I‘.l < -(c pus în mișcau.- de 4 
ele- U canotoare având <> fo 
ță motrică de 52,5 kw și o 
vileză dc înaintare de r, 
metri pe minut DiSpoziriv 1 
de perforare fărâmă intr
oră un strat de . ărbuni dc 2 

metri

.1

o

0 nouă metodă pentru 
menținerea fructelor 
proaspete timp 
îndelungat

Cum se va face în luna Iunie 
distribuirea pâinii și a mălaiului

Oficiul Ecor.o.nic^j udețean 
face cunoscut atât centrelo 
de distribuire a pâjnji câi 
și populației din jud. Ilune 
doara, că distribuirea pâiiiji 
și a mălaiului pe luna iunie 
a. c., se va face după cum 
urmează:

Cartela A„ pe. baza to
nurilor Nr. 1 — 30 se va di 
stribui pâine zi!n;c-

Cartela B. Pe baza bonuri 
lor Nr. 1 — 21 se va di 
stribui pâineHn zțlele de Luni 
Marți, Joi, Sâmbătă și Du
minică, iar mălaiul Miercuri 
și Vineri pe baza bonurilor 
Nr. 22 — 30.

Cartela < Pe baza borv • 
rilor Nr. 1 - 17 se va distri 
bui pâine în zilele de Marți 
Joi, Sâmbătă și Duminică, 
iar mălaiul Luni, Miercuri și 
Vjneri pe baza 
18 — 30.

Cartela D 1
>aza bonurilor 

va distribui pâine în zilele

1 4, distribuția

de Marți, Joi și Duminica ar 
mălaiul Luni. Mier- uri. Vi
neri și Sâmbătă pe - baza 
bonurilor 14 — 30.

Cartela E. IJe baza bonn 
rilor Nr.
pâinii se face Duminica -ar 
a mălaiului în zilele de Lunț, 
Marți, Miercuri, fo;, Vineri 
și Sâmbătă, p< baza honuri 
lor Nr. 5 — 30.

Distribuitorii vor jusțifira 
separai cantitățile dc pâine 
si mălai distrjbute cu bonu
rile respective din cartele

Păianjenul magnetic
Savanții sovietici Zainev - 

ski, V. I.ifșit și K. Rușciokin, 
au descoperit ifn nou aliaj ma 
gnetic numit „magnico 627 
sau „păianjenul magnetic'’, 
El are o forță magnetica ex 
traordinara: qo grame diii a

c< st aliaj pot atrage sau 
ține o greutate de 25 kg. 
iier. Magnetul este utilizat 
actualmente in technică, ra 
riiotechnică și medicină. in 
special in oftalmologie, pen
tru extragerea schijelor mc 
talicc din, ochi.

bonuri’or "Nr

ș> D 2. Pe*
1 IJ, Sc

S’au pus în vânzare 
biciclete importate din 

U. R. S S.
La magazinele de speciali

tate s'au pus în vânzare bi
ciclete sistem „Harcov”., 
provenite din importul recent 
făcut din U. R. S. S.

Bicicletele sunt de 
sport și foarte ușoare, 
solide.

t;p 
dar

i

1'0 
de

La minele din Ghelar au fost depășite 
din 1938normale

(Urmare din pag. ba)

îndrumați și călăuziți de 
de Partid și Sindicat, 
strânsei colaborări intre 
citori și teclmicieni.

Astfel, muncitorimea mi • 
nelor din Ghelac a reușit ca 
în prima jumătate a lunci cu 
rente, să realizeze o rlcpăș' e 
a programului cu 16 la suta. 

De remarcat este că pân.» 
la 15 Mai, minier 4 au efec 
luat mari lucrări de ram 
bleaj (astuparea goluri Io ■ de 
unde sa extras minereul), 
lucrări care nu au permis o 
depășire prea mare a nome
lor. In cea de a doja perioa 
dă a'lunii. între 15 — 31 Mai, 
se dă adevărata bătălie a e- 
xtracției de minereu, bătâ-

lic pe care muncitorii exploi 
tarilor min ere din Ghelar o 
vor da cu toată tăria, pen- 
Iru a realiza depășiri și ma; 
mari de norme, pentru a pu
tea da țării cât mai mult fier 
grăbitului refacerea -cnror 
că.

sovietica t ». 
Universitatea
descoperit <1 

prin care trjc

I'rofesoarea 
Satriuc dala 
din (tdessa a 
metodă noua,
tele s< țvot păstra proa<p 
timp de un an și jumât.t.e 
Fructele -e pun in nișt. .a 
se speciale cu fundul găur t 
Aceste vase se vor așeza T a 
supta altor tase in care Ta 
pus hrean, usturoi și ak ■ 
legume. Aceste legume co« 
țin substanțe numite f»to«: 
cidc. Ele omoara microbț, 
care provoacă u-.rmentar- - 
și stricarea fructelor.

Umplem butelii de
!af Of aține 
la Adm -ți* 
.Zeri NoT

0 conferință închinată lui Belinski
100 dc ani deh moartea marelui critic rus

‘p.tr.direa cuiioțt lor >>,. ■ 
ti i șt ,n;ifice 1 (,rgmj/.i 
<> -er c d. , oni - mțe, îtv hi 
nate oi., ic i'.,-;insk. Zi
le'.e .-st. a, ]a 1 alatul savm 
iilor din Mo > a. ți,oi. ? . 
!'• Belcikov .01 lut despre 
,.Viața și t-\ taie 1 lui \ . 
G. Belinski '.

In Iunie 1948, în iee g1 
Uniune Sovietică,va ,-m ver-a 
too ani dela moarti - marc 
lui critic rus, rcvolui ovar dc 
tnocrat, V. G. Belir. iu.

Comitetul central a[ Corn 
Somolului și conduceiea Aso 
ciației unionale pentru iăs-
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PAGANINI
unicul I ruUu ui , Mhambra” ituf 

București a ținui sa dea și in o 
rațul nostru o , Ullicâ” reprezeu- 
rație cu opereta ,.Paganini” a ci
rci muzicii de l e Ilar a fost menita 
sâ umple golul unui libret lipsit de 
■ onținut, de un humor forțat une 
ori până in marginea oricăror ui 
găciuiuțe și a cai ei costumație și 
apartnț.1 de fast, n’a reușit să as 
cumla evidența Iernaticei decaden 
tismului burghez și a mijloacelor 
lui c i exprimare, caracterizând a 
cesl -.pcctacol a cărui u.i itate nu 
poale fi cu uinije justificată.

spuneam mai sus ,,uni.ă” repre 
./enlație înțelegând că dc.i a fost 
una singura, va fi și ultima de. 
acesi gen, cu care un astfel de 
• eatri- va ti pre/eul iu lața publi 
cnlui nostru, spectacol care a avut 
ca elect imediat rezerva acelei mu 
țontAți a publi.ului care a intuit 
dela primeje tablouri aS[Hctele a 
celui conformism, care alaiuri de 
sile carențe reprezintă pscudoarta 
unei societăți iu proces avansat de 
dc-sc o'npunerc.

Acceptând că dela imaginea pe 
care piesa ne a redat-o despre acea 
curte ducală unde frivolitatea,, su 
perficialilatea -i intriga caracterif 
zau o lumi pe care o socotim de 
rault depișită, până li contingența cu 
nimic j ustificată a acestei societiți 
cu arta reprezentată de tiu Paga 
oini șters >î deservit de un text 
de platitudini, subiectul nu aduce ni 
mic pozitiv, nimic nu ne |>oatc im 
pun< prin continui -au ati u line, 
vom înțelege că lipsa unei ideologii 
avansate a făcut ca specia^ o'ul să se 
consume lipsit de orice semnifaci 
■țic care ut ar fi putut reține inte
resul

Suferind de asemenea s aderi, | 
menite să facă un spectacol inu | 
fii, dacă nu ciiiar mai mult, pe | 
care cele câteva numere de balet [ 
regizate cu jocuri de tuinini și io - 
lume sumare nu văd cum ar fi 
reușit săi reabi.ifezc. Realizarea ar
tistica a suferit si ea de absența i 
unui realism avansat, protagoniștii 
m- ieușind să ne prezinte altceva i 
decât personag.i lari adân i.ne, lip
siți de etan și de firesc.

OI. lou Dacian ne-a tăcut cu- 
noscută persoana lui Paganini in- 
trio manieră cu care nu puteam fi de 
acord, dat fiind că jocul său afec 
tal ml ne a redat ni.nic din modestia 
acelui virtuos al arcușului, care nti 
țruttui tânji după grațiile unei du
cese fie ea chiar rudă de sânge 
cu vanitotil Eionap’arte, adăogând 
că posibilitățile -ale vo alt nu ne- 
au făcut în deobște să simțim vir
tuozitatea personagiului, care nu 
poale fi dealtfel obținută cu ges
turi și tirade, ci priulr’un joc de 
•ce-oă care ramftne mereu strein te
norului [fecian.

-A-

Colaborarea 
intr C F.R. și RATA 

ln cadrul unei conferințe 
între reprezentanții C. F R. 
și R.A.T-A- s’a stabilit ca 
orarjție și mersul autobuzelor | 
R. A. T, A. să complecteze 
mersul actual al căii ferate 
orarijle urmând să fie întoc
mite după schimbările sur 
venite la mersul trenurilor, 
pentru ca pasagerii să aibă 
legătura imedijită intre tren 
și autobuz. Deasemenea s’a 
luat in discuție posibilitatea 
ea K. A. T, A, să se folo 
se-asca d< mijloacele de te
lecomunicații C F. R. și să 
infnnțeze unf serviciu de auto 
camionaj în gările unde r>u j 
există în prezent mijloace ue [ 
transport. I

Cronica dramatică

(Arcușul Fermecat)
Dacă d-na sil) l'upcs u nea m 

gâdilit s i urmărim in general un 
joc corcit și o ținuta grațioasă/ 
vocea ba a avut uneori ezitări, fa 
talc unui fascicol limitai, fiind depă 
țită in cele câteva duete și acoperita 
deseori de orhestra care a omis să 
țină seama de a ustia sălii.

Iu ce (nlvcșle jocul d-lor Ro 
man și Groner, n’a reușit să ne 
b|>unâ nimic nou, cel mu t glumele 
lor încă de pe vremea începutului 
carierei lor liniștite, ne au convins’ 
ca sunt animați de vcciiea dorința 
de a stârni hazul cu orice preț, 
ceice ne face «a regretăm deopo, 
trivă pentru un gen restrâns de 
spectatori, ca și pentru actorii lor 
preferați.

Uneori, ca în cazul duci M. 
U'auvrine, vom ft pu-i in situa
ția să atragem luarea aminte că, 
Irecâzid peste tonul general al cu
getului său in care au suferii 
laolaltă Sfinxul cu piramidele și is
toria micului Bonaparte, nu putem 
fi de acord cu afirmația sa ca I ranța 
ar fi putifl fi reprezentată prin peri 
soana sa, întrucât ne am obișnuitf 
să deosebim istoria popoarelor do 
cea a claselor dominante.

Restul ansamblului s’a menținut 
pe Linia unui conformism rigid, rea
lizând lin șpcctacol a cărui auto
rizare o regretăm cu toata convin
gerea, in numele, aedei arie pe 
care un public nou o întâmpină 
cu încredere și entuziasm, tocmai 
pentrucă găsește în ea o frântură 
luminoasă din viata lui de lupte și 
năzuințe, ignorată de opereta tur 
neului j.Alhambra’1 pentru interzice
rea căruia opiniem,1

Mibail Mihntescu

Pe șantierul național Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

l_a sfârșitul orei de lectură sau 
a conferințelor încep comentarii șl 
discuții asupra cutărui problemă sau 
cutărui articol de țoți se înflăcă
rează, dar până Ia urmă nu le 
rămâne nelămurit uimi..

Ani învățat sa s îiu 
și sa < ițesc

Aceeași atmosferă c și la școala 
de analfabcji. j.lnvățlțoru?’, uu bri 
gadier hunedorean Stauciu Valeriu, 
ține lecții în fiecare zi cu cei 30 
de elevi și. învățătura merge re
pede. Deja s’a învățat aproape trei 
sferturi din alfabet și elevii știu să 
mânuiască cu dibăcie condeiul. Pâ
nă acum scrisorile acasă trebuia să k- 
scrie alții dar nu după mult timp 
dela începerea școlii unii au înoeput 
să le scrie ei singuri.

Acam știu să scilu și eu — 
îmi spune cu mândrie brigadierul 
Bobi Nic. din Dobra — Mai ara 
de invătal câteva litere și apoi voi 
trimite o scrisoare acasă scrisă în 
întregime de mine.

Și multe lucruri am mai văzut 
și învățat pe șantier. Aici am vă
zut pentru prima oară un film — 
spune el in încheiere.

Sport Și... pri.ten e
La ora de sport, brigadierii de

vin din nou aceeași oameni veseK 
și plini de avânt.

Pe arenă îi vezi pe unii jucând 
fool-baîl: hunedorenii cu cei din 
Târnava Mică. Acum s’a stri at prie
tenia care exista, mai înainte. Toți 
sunt înfierbântați de joc: învingem 
noi sau mâncăm bătae. Și apoi când 
goal-ul a fost marcat dintr’o [ arte 
fsbucneșle un uraaa! de s’aule până 
departe, iar hunedorenii care au fost 
învinși încep jocul cu mai multă, 
tiotărîre, dar fără rezultat. După 
terminarea match-ului ,,dușinanli”l 
se prind de braț și iarăși comen
tează: asta a fost cauza înfrângerii, 
— ba asia — ne luăm noi re
vanșa. Și prietenia e iarăși res
tabilită.

Campania Qgricnla de primăvară a luat sfarsit
(Uraiare din pag. l-a)

In acțiunea de liidiumare și mo 
biUzarc s’a înrolat tot apaiatul de 
Stat tehnic și administrativ, înderi 
sebi Minlsleiul de Interne care a nia 
billz.al întreg aparatul său pe deo 
parte, iar de altă parte au fost 
mobilizate și organizațiile de ina 
ssă: Confederația Generală a Mun 
iii, Uniunea f emcilor Deirocrate Ro
mâne, Uniunea Tinereții ui Mujici 
toresc, 1 rontul Plugarilor Uniunea 
Populară Maghiara, in frunte cil 
Partidul Muncitoresc Român a'e că
ror cadre județene de pla.ă și co 
nume au fost mobilizate, acestea 
constituind forța wrobiliza'oarc a tu 
luror energiilor. <

Un rol de frunte in reușita a 
ceste! campanii I a avut presa, care 
zilnic a dus o munca de rnobi izare 
ți de lămurire a țăranilor în ce.a e 
privește importanța insămânțlrilor. 
ln deosebi ziarul ,.Scânteia’’, care a 
dat dovadă de pricepere in a găsi 
forme noui de mobilizare arătând 
mersul însâmânțărilor pe județe.

Datorită înfrățirii între muncitorii 
dela orașe și țărani, in anul acesta’ 
au funcționat pe întreg teritoriul 
țării 6.403 ateliere de reparat ma
șini și unelte agricole, în care s*au 
reparat 7.091 tractoare 6.523 piu 
guri de tractoare, t.059 grape de 
tractoare, 37.860 semănători. 1.102.013 
pluguri de tracțiune âninia'.ă, 808.(i22 
grape pentru tracțiune ani.nalt și 
altc|e.

Planul de cultura a fost realizat 
total și cu 16 zi’1' mai devremrț 
decât media anilor PUI—19ii, cu 
14 zile mai devreme de ât in anul 
1046 și cu 19 zlk mai devreme 
decât in anul 1042

S’a redus simțitor suprafața o 
cupată cu po umb, reven nd aproape

l.uții.i tovărășeasca
intre brigadieri de fapt totdea-1 

una domnește cea mai deplină în
frățire. Se luptă tovărășește in mun 
că, sc „ceartă” la întrecerile spor 
tive ca sa sțjirșcască totdeauna prin 
a întări și mai mult prietenia.

Hunedorenii sunt prieteni ,1a. 
cataramă” cu dâmbovițienii și fie
care dintre ei caută să-ți manifeste 
cât luai mult jicesl sentiment.

De li ei ori c:t ia 1 r.g”.
da pentru hnnetloreni

Când pe șantier a venit un nou 
grup de hunedoreni, brigaJieril din 

'Dâmbovița au fost cei ce le-au făcut* 
primirea.

întâi cu: ,,De trei ori ca la bri 
gadă hăi rup! băi rup! hăi rup! 
buuum! și-apoi seara au improvi
zat un mic festival artistic în cin 
ste a noilor venii: cântece, poezii 
și... multă voie bună. îndată s’au 
împrietenit cu ,.bobocii”.

Pe șantier viața artistică se in 
tensifică pe zi cc trece și în a 
ceasta privință brigadierii au i 
nițiat un concurs iriftu'at,.Brigadier 
și Actor” la care vor naiticipa e- 
chipc artistice din toate brigăzile.

Lupta cea mare va fi la 23 Mai 
și toți muncesc spre a eși învingă
tori.

*»’
Astfel decurge viața pe șantier 

ln muncă și învățătură, în voie bună 
și cântece. Tineri veniți dela coarnele 
plugului sau din uzine își înspț 
șese cunoștințe, prin care vor de- 
veni luptători mai dârji, mai ho- 
tărîți, se înarmează cu ideologia 
clasei muncitoare și cu noi cunoș
tințe tehnice, Devin oameni căliți- 
în luptă, muncă și învățătură, pen
tru care nici o piedică nu este de 
neînvins.

Mâine — după terminarea liniei 
— vor merge cu mai multă hotă- 
rîre pe calea luptei, pentru pace 
și democrație, pentru crearea unui 
trai mai bun pentru întregul popor 
muncitor . i

Pe șantier se călesc în muncă ți 
și învățătură, noii oameni ai socie. 
tațiî de mâine. 

la normal suprafețele o țipate cu 
păiuase dr primăvara aceasta xon- 
form [itanidui.

Grâul de |rriir>avarr o:U|>a supra 
fața de 220.193 ha., Ia care se 
adaogă și grâul de toamnă 2.495.006 
ha., far ln total 2.716.118 ha cu 
grâu. Cu secara mai sunt 111 103 
ha. așa că avem in total 2.827.292 
ha. ocupate cu cerea'e panifica
bile.

A crescut simțitor suprafața o<u 
pata cu plante de nulreț și în deu 
sebi cu leguminoasa valoroase ia • 
lucernă, trifoi și borceag.

Nu s’a realizat [danul de olea
ginoase și în deosebi la floarea soa 
relui, totuși creșterea suprafețelor 
este normală față de anii trec uți și 
■nume: 1043 cu 113.000 ha., 1944 
eu 187,000 ha., 19-15 CU 248.000 
ha., 1916 cu 385.009 ha cu ex 
cepția anului 1917 când s’au in^ă 
mânțal 519.000 ha. din lipsa al 
tor semințe.

La plantele alimentare este un 
deficit care se va complecta cu zar. 
zavaturi și legume in următoarele 
2 săptămâni.

O mențiune speiiaăa meriți sie 
ela de zahăr, care ocupă o suprafață 
de 68.537 ha. față de anii 1917 cu 
56.90-1 ha., 1946 cu 47.000 ha , 1945 
cu 43.000 ha., 1941 cu 53.000 ha

in realizarea pianului suit julețe 
care au dejius o rîvnă deosebita,' 
stând mereu in frunte — Roma 
nați, Teleorman Timiș, Arad; Bi 
hor, Satu Mare — iar altele au 
depus eforturi deosebite, având in

Berlinul se împarte în două lumi
(Urmare din pag. l-a)

din raionul Kbln, un anume Langc 
Strauss nu s’a sfiit să declare coz 
mitetuiui de producție: , Daxă veți 
cere salarizarea egală a femeii ți 
a adolescenților, vă vom arunca pe 
loți pe stradă.

Autoritățile engleze și america 
ne au înlesnit deasement constitui
rea de ,.Uniuni economice” care în
globează numeroase întreprinderi din 
diferite ramuri industriale, deți c 
xistența acerior , Uniuni” este in 
contradicție cu hotarîrile dela Pots- 
dam privitoare la descentralizarea 
economici germane

Ge este „Garda neagră”
Încălcarea sistematică a tuturor 

convențiilor industriale, a devenit 
o practică obișnuită a autorită;ilor, 
din zonele apusene. Nemți în uni- 
forme militare pot fi văzuți făcând 
serviciul de gardă la depozitele dț 
benzină și alte diferite depozite.' 
Dar funcțiile soldaților din această 
așa zisă ,.gardă neagră”, înființată 
în vara anului 1945, sunt mu't mai 
complexe.

Această organizație militară a 
fost creată de autoritățile ame 1 ane, 
in ciuda holarîrilor ajaților de de
militarizare a Germaniei. Re ruta- 
rea în ,.garda neagră” s’a efectuat 
prin serviciul muncii din admințs 
trația de ocupație, dar acum se o 
cupă cu acest lucru însuși coman 
danlu! american al Berlinului, colo
nelul Kowlv, împreună cu colabo
ratorii serviciului său de informării. 
La primirea in ,.ga.<Jă neagră” i 
se ia un interogatoriu sever ,.re
crutului” pentru verificarea datelor 
lui biografice și a convingerilor! 
sale politice. Cel care intră in ,,gar
dă” este obligat sa prezinte trei 
recomandații asupra posibilităților 
de încredere în el dela membrii 
vechi ai ,.gărzi negre’’. Membrii 
P.S.U.G. (partidul so.iaist unic ger
man) și ai altor organizații demo
cratice nu sunt primiți, in schimb 
insă sunt recrutați foștii funcțio
nari ai armatei liitîeriste și membrii 
fostei organizații ,,Hitlerjugend”.

A reapărut uniforma 
„caueteior de rort’

Soldații ,.gărzii negre” sunt or
ganizați pe companii de câte o sută 
de oameni fiecare. Comțxania, la» 

vedere <ă au axul greutăți toarte 
mari. Ad numai munca eio că a pla' 
gărilor și organizatii'or județene au 
tăcut totul. între aceste județe tre- 
bue st citam județele T ulcea si Co 
vurlm.

Sarcinile care stau in ca
lea agricultorilor cu privire 
la planul idje < ultirr5 d< a 
< um înainte sunt.

I’livjtul cerealelor, inului ți 
leguminoaselor <!<• burueni 
prășitul tuturor prășnoare - 
lor de trei ori și în caz de 
nevoie la porumb < hiar Ic 
4 ori.

Pregatiren mașinilor și u 
neltelor în vederea recolta 
tului.

Pregătirea mașinilor tra> f 
toarelor in vederea arături 
lor d<- vară luptă. contra 
luaimciîor (niturilor ani 
mali și vegetali, <a’- circuta 
din lucermere, trifoiști, șn ț*j 
cânepă, lupoaia la floarea 
soarelui, distrugerea cionloi 
și popândăilor

Alegerea lanurilor cu cele 
mai frumoase culturi în vc 
derea obținerii Je sămânță 
de calitate superioară pentru 
însămânțăriîe din toamna a 
nul ui I94S, și primăvara a- 
nului 1949.

rândul ei se împarte ln plutoane șî 
grupe. Comanda , gărzii negre” a 
au doi ofițeri americani, Maiorul 
Hrats și locotenentul Goostin. In 
fruntea companiilor și plutoinelor 
se află ofițeri americani. Viața ,-gir 
zii negre” este regie menta IA de ua 
regulament militar special. Ordineăe 
sunt date in nunele eoloneluhri 
Houlv. Soldați! sunt înarmați cu 
revolvere și carabine ameri anex 
Majoritatea efectivului este înarma
tă ți cantonată ln Frehenka«er (ra 
ion Kreuzberg; în fostul lagar de 
l»rizonieri Oskarholeneoheim sî ’m 
Lagărul Wansee.

Organizație nazistă ce 
mandată de ofițeri ane 
rictnl

,.Garda neagră” este întreținut, 
in contul che|tueli|or de ocupație 
și e hrănită după normele armatei 
U. S. A.

La creerea ,.gărzii negre”, repre
zentanții oficiali ai administrați^ 
militare americane au decla at c4 
ea va îndeplini funcțiile poliției ce
tățenești de paza (garda ci vU); x. 
păzi depozitele militare și garajele 
în sectorul american. Totu;î, se știe 
că Garda neagra” este pe deplin 
subordonată colonelului Hdwiy si 
nici în cea mai mică măsură nu de
pinde de prezidentul po.iției ber- 
fineze, căruia Comandatura aliată ii 
acordase dreptul de a bre. a, in caz 
de nevoe, o poliție de paza au
xiliară.

In instrucțiile americane, date 
,.Gărzii negre” se vorbește nu nu
mai despre felul cum trebuesc pă
zite obiectele militare. In ele sc a- 
rată în mod clar că instruirea e- 
fccLivului pentru trageri cu mitra
liera, cu arma automată si dease- 
meni instrucția luptei in localitate 
răscoalele și revoltele cetățenești”, 
se face cu scopul , de a înăbuși 
linul din capitolele instrucțiunii r 
poartă chiar numele ,.|)ispo i im i 
speciale pentru cazul răs oa-' Ier 
sau introducerii stării de a c > u”

Se vede ca sub p-ctcdul im.» 
IKilitii de pază civi 1, .nl-iinist ați 1 
militară american i a xreat n re
torul său berline/ deta amine i 
litare de represiune a iijțcari.opi 
muncitorești și de terorizare a po
pulației.

I. Koicov



ZORI M

^>EVEIIIMEHTELE ZILEK^
Punctul de vedere sovietic

cu privire la declarația
Ministerului de Externe american

Trecând peste indignarea opiniei 
publice ame. icane

CAMERA REPREZENTANȚILOR A

VOTAT LEGEA MUNDT
„Opinia publică sovietică consideră că situația care s’a ivit este rezultatul atitudinei 
agresive adoptată de actualul guvern al Statelor Unite“ — declară ăgenția TASS

MOSCOVA. Agenția 
Tass este autorizată să facă 
cunoscut punctul de vede:.- 
al cercurilor competente din 
U. R. S, S, cu privire la d< 
clarația dată t.l Miercuri țzre 
sei de către Departamentul 
de Stat al Statelor Unite 

hi ciuda faptului că Gene- 
rulissimu] Stalin nu s'a a- 
dresat în mod oficial State 
lor Unite cu vreo propunere, 
< i a răspuns numai în scrise 
arca sa din 17 Mai la scriso 1 
rea deschisă a d-lui wallace. 
Departamentul de Stat a 
Statelor Unite, a găsit ne - 
ixjsar să dea presei o declara 
ție specială cu privire la răs 
punaul dat d-lui wallace de 
Gcneralissimul' Stalin.

Pe dei o parte Dcpartamen 
ttri. de Stat recunoaște im
portanța declarației Genera 
lissimului Stalin cu privire ; 
la posibilitatea și necesitatea 
unei rezolvări 1 pașnice a 
problemelor principale, în in
teresul păcii universale.

De pe altă parte, Depana- 
mentul de Stat declară că 
problemele concrete enu
merate în răspunsul Genera 
lissiumlui Stalin nu pot for 
ma subiectul unor discuți 
uru bilaterale între Statele’ U- 
nite Și Uniunea Sovietica și 
discutarea acestor probleme 
cu participarea celorlalte țări 
ca de exemplu discuțiile asu
pra controlului energiei aro 
mice din Organizația Nații) 
nilor Unite precum și discuta 
rea diferitelor probleme de 
către Consiliul Miniștrilor

Buletin
BUCUREȘTI 2i (Ager - 

preș). Ministerul de Justiție 
a pus în vedere instanțelor 
de notariat și de carte fim 
duară că nu pot să auten
tifice, să transcrie sau să in
tabuleze acte; de vânzare cum 
parare privitoare la păduri - 
sol sau arbureț, decât dacă 
părțile prezintă certificatul 
eliberat de serviciul sjvic ju
dețean prin care se atestă că 
Statul a renunțat la dreptul 
său de premțiune.

♦

In ședința Consiliului de 
Administrație al Societății 
Comerciale Municipale de A- 
provizionare a Capitalei, pre 
Adată de tov. C. Doncea, 
prim ajutor de primar ge - 
neral, s’a hotărît reducerea 
prețruilor cu 30 .a sută la 
hotelurile de Stat „Athenfee 
Paliace” și „Capșa”. 

de Afaceri Strein*, nu ar fi 
dus la rezultat' pozitive di?, 
cauza atitudinei Uniunii So
vietice.

Declarația Departamentu 
lui d' Stat a produs sur
prindere. în Moscova. P. zi 
ția Departamentului d< Stat 
este în complectă contra lic 
ție eu declarația (acuta de 
guvernul Statelor Unit, la 
4 Mai care dcpa'1'’ de 
a făgădui posibilitatea mior 
negocieri bilaterale a < or, 
siderat aceasta ca un fapt 
dela sine înțeles, căci altniin 
teri guvernul Statelor Unit? 
nu ar fi crezut posibil să se 
adreseze guvernului sovicti 
cu o declarație asupra necen 
lății rezolvării chestiunilor 
litigioase.

Mai mult încă. se 
știe că cele mai dificile pro

In cursul anului 1947, nu s’a pierdut 
nici un singur colet poștal 

aerian în Cehoslovacia
PRAGzX. —'In 1947, poșta 

cehoslovacă a transportat 
130.000 kg. de curier poștal 
aerian, cu 69 la sută, mai 
mult decât în anul precedent 
colete aeriene în greutate to 
tală de 80.737 kg. cu 175 la 
sută mai mult decât în anul 
precedent.

In conformitate cu o de 
clarație a ministrului poște 
lor nu s'a pierdut nici un

3

intern
BUCUREȘTI, 22 (Ager) 

preș). Printr’un decret al Rre 
zidiului Mareij Adunări Naț;o 
na]e a, fost înființată pe lângă 
Ministerul Agriculturi,- An - 
ministrația de Stat a stațiuni 
lor de mașini agricole, care 
ia locul REAZIM-ului și ca 
re este supusă regimului so 
cietăplor comerciale

♦

BUCURAȚI, 22 (Ageri 
preș). Tov. Miron Constanti- 
nescu Ministrul Minelor și 
al Petrolului a dat o decizie 
potrivit căreia a fost numit 
un administrator unic la So 
cietatea minelor de cărb .ni 
Șorceani.

Hotărîrca a fost luată de 
oarece întreprinderea în cau 
ză a fost părăsită de foștii 
proprietari.

Iieme internaționale au f<* ,t 
rezolvate cu deplinul acor.i 
<1<- unanimitatea reprezentau 
ților Statelor Unite- U. R S 
S. și Mar<-i Britanii, țtinp 
de țx*stc 3 .mi sub administra 
ția lui Rooscvelt.

Se naște întrebarea de 
< c hotăririlc de comun a 
acord asupi 1 unor probieii e 
noui și mai puțin dific,!-.' 
sunt acum , onsiderale im - 
posibile.

Nu se datoreșlc oare a- 
ceasta faptului că actualul 
girvern al Statelor Uni e 
s’a îndepărtat de țiolit’ a 
lui Rooscvelt și duce o po
litică diferită?

Opinia publLa sovietică 
consideră ca situația care >'a 
ivit est<- rezultatul atițudim-i 
agresive adoptată de actualT 
guvern al Statelor Unite.

singur colet poștal în tot 
cursul anului 1947.

Munca comisiei de presă
in și desbatc arbcoleb. -cr,____(Urmare din pagina I-a) 

tivele noastre de corespo 1- 
denți-

Nu ajunge însă ca ziarul 
să fie sens, tipărit, expediat 
ci el trebue și difuzat in ma
sele largi ale poporului.

In răspunsul organizați'-t 
de Partid din Crișcior este 
prevăzut ca punct de înn e 
Cere și' mărirea numărului de 
abonamente la ,,Scânteia ' 
„Zori Noi" ,-Igazsag” și 
„Pentru o pace tra’nică pen 
tru democrație populară”.

Difuzarea ziarelor în ac - 
țiuni de stradă duminecale a 
dat rezultate bune în unele 
centre. Deaceea ca un a)- 
punct al întrecerii estre pro
pus să figureze și vânzarea 
ziarelor în aceste acțiuni. Se 
va avea în vedere la calcu
lul difuzării numărul popula
ției din raza organizației res 
pective.

S’ar mai putea adăuga și 
difuzară ziarelor la diferite 
adunări, maniefstații, la tar 
gurile săptămânale când mai 
ales țărănimea din satele în
depărtate se1 coboară la oraș.

Apoi organizarea de cer
curi pentru cetit ziarul pen
tru cei ce nu știu să citească 
singuri, sau în locurile unde 
se adună populație mai mul
tă.

Washington. După r im 
anunța agenția france l*rc 
se Camera Riprezentanplor 
a votat Miert m i cu 319 vu 
turi < ontra 58 profetul de 
lege anticomunist Mundt, , a 
re prevedt , i toți comuniștii 
și progresiștii din Statei l -

Forțele Haganei din Palestina 
au capturat 2 ofițeri britanici

Tl'il- AVly. Un como 
meat al Jlagam i precizează 
că forțele sale au cucerit ca: 
tieru) general ^,rab de p

Grevă generală la Kassel 
în semn de protest împotriva 

alimentației insuficiente
BERLIN. jntreaga a 11 

vitate a orașului Kasscl in 
zona britanică din German a 
a încetat cu desăvârșire Joi 
dimineața, când aproape 70 
mii muncitori au declarat, 
greva generală in -emr- de

Gazeta de perete are dea- 
semenca un mare rol în c 

ducarea și mobilizarea oamp 
nilor din fabrici, întreprin
deri, instituții și sate.

Ea trebuie să ogiindeis. 
viața și munca fabrici;, in
stituției și satului respecți.. 
Articolele gazetei de peri-te, 
cel de fond precum și cel'dai 
te trebuie să fie scrise căi 
mai mult pe baze de fapte 
locale, astfel ea ele să nu du 
bleze alte gazete de perete 
sau ziarele de tiraj.

Gazetele de perete din in 
treprinderi trebuie să trateze 
problemele în legătură cu: 
mersul producției, mărire;, 
productivității muncii, inova 
ții în muncă. Cei evidențiat! 
în muncă trebuie popularizați 
prin gazetele de perete, sti 
mulându-se astfel mărirea 
productivității muncii. Gaze 
ta va face critică constructi 
vă tovarășilor care dau do
vadă de indisciplina în câm 
pul muncii, lipsuri nemotp a 
te sau care nu-și duc la bun 
sfârșit angajamentele luate.

In jurul fiecărei gazete de 
perete trebuie creiat un co 
lectiv de corespondenți cât 
mai numeros. Coresponden 
ții trebuesc antrenați și aju 

tați în munca lor, Trebuie ți
nut ședință cu ei, unde se vor 

nit'- vor tr.-bui .a -■ în», 
gistreze la mm sterul Ju-.t țj,

D< .vs' i'iem-a proectot d<- !, 
ge ]JT(-vde [j--<L ip-i p 
.mi în< hisoar, 1 amcJ'.z, 
liM/w dolari p litru <, 

< are urmln ■ „ră<iurna 
rea actualei ordini 

munteh .•~,io:i de lângă let 
-al im.

A a fost luați prizonier- 2 
ofrțeri arabi i - oim 

britanici.

protest împotriva iifeiriKie* 
tei de nesuportat a rn-iilo 
alimentar, . Adunați lntro h 
trunire de massă in piața 
principală a orașului Ktisscl 
muncitorii au cerut îmbună 
tAțirea imediată a situa! <7 
limentare.

se de ei, deasemenea și pla 
nul gazetei de peren din 
punct de vedere tehn > și e 
stetic.

Gazeta trebuz '.1 apară - 
gulat și La o dată lixă, ca șrt 
buie să fi-- o'x-rarivă și ac 
țoală. Cu cat g.izcta are ma 
mulți corespondenți, insem 
nează că an- i mai mirip 1 
titori.

Pornirea la întrecere i 
munca dc presă va. primi to1 
sprijinul organuh» nostru Ji-i 
dețean întrecere care, dovi 
dește odată mai mirii, cin’ 
velul politii- al masselor po 
pulare este în continuă cr< 
stere și că preocupările k> 
nu sunt îndreptate nuiaai ii> 
domeniul măriri, jrrpductivi'.. 
ții muncii, c; și în domeniul 
înfățișării și popular; .rr 
noudor metode de muncă, 
inovațiilor și a muncilor 
Iun tare lăcute în folosul ui 
tregului popor muncitor. A<7 
ste întreceri trebuie să f» 
un imbold pentru toți oanx 
nii muncii de pe intrcgcupj» 
sul județului nostru, t x» 
îndrumați de org. de partin 
vor mergi' înainte în toav 
domeniile de activitate, pe 
drumul întăririi și desvolfcfeț 
regimului nostru de 4,— 
0® popwkuă j. lileasâ

fm- »r t«i»rla Jui țriluf Hunedoara, Deva 1948.


