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DREPTUL LA ODIHNA
1

"fara noastră are o așr^a1 <- 
minunată.
e presărat
moașe, , 11

Tot cuprinsul ei 
<u priveliști fnt- 
lățimii b.dm-.it'c 

și climaterice, ican- d< < a-
re mai prielnice și mai bi 
nefăcatoar-- odihnei fși r-.-ftn e 
rii sănătății omului muncitor. 
Dar exploatatorii capitaliști, 
stăpâna de eri ai ai-estei țări 
au împiedecat pe ,;ei < e mun 
cesc să cunoască a< este 
locuri n au dat posibilitate 
acelora cari își șubrezeau 
sănătatea tot anul, să se bu 
cure de binefacerile lor. Și 
le-au rezervat uxclusiv numai 
pentru < i, pentru schimba
rea mediului destrăbălării 
lor.

Regimul de democrație, 
populară, făurit prin iuțită 
clasei muncitoare condusă 
de Partidul ei de avantgar- 
dă, a șters și această Ipdță 
rușinoasâ, de țx- obrazul ță 
rii.

Băile, stațiunile climateri
ce, casele de odihnă, etc. cu 
nosc acum viața, primesc a 
cum oamenii care muncesc 
.n fabrici, mine, birouri, și 
pe ogoare, oameni care au 
dreptul sa se bucure de o- 
dihnă.

Nu mai departe, la băile 
Geoagiu stațiune care nu de 
mult era un loc'de lenevie și 
desfrâL pentru lipitorile și 
trădătorii țării, astăzi 300 da 
oameni ai muncii se bucură 
de binefacerile apei, de aerul 
sănătos, refăc.'uiciu și for - 
țele lor de muncă.

La casa de odihnă din 
Zam, deasemenea 65 munci 
tori și funcționari din Mini 
sterul Agriculturii și Do - 
meniilor împreună cu 65 co
pii își petrec concediul în ce 
le mai bune condițiuni. La 
Mintia, Săcel, Sf. j^jăria de 
lângă Hațeg, sute de copii 
din Valea Jiului și București, 
care până acum își pierdeau

1
1

adele < dde jw 
timp ce părinții lor nmtn -eat 
iu l'abrii .i, mină sau l/ro'i 
l'fttttf.-c astăzi vara în condi - 
tinni note, primind tici și o 

..'matoasă.
1 >cas< nicnea o • -cric de oa 

meni ai muncii din județul 
nostru, sunt plecați în a|t> 
stațiuni climaterice din tară. 
Numai l.iOcna Sibiului sunt 
rezervate țM'ntru ei 350 lo
curi, iar altele la eforia fCo 1 
stanța., Techirghiol, Câriijxul 
Lung-MU-sccl, Călimânești, 
Borsee Mureș, eri ..

Organizarea trimiterii 
cele mai bune condițiuni a 
șalariaților la băi se face du
pă un plan dinainte stabilit 
de către- Confederația £<■ ie 
rală a Muncii împreună cu 
Ministerul j\fv.ncii și al Pre 
vederilor So- iale și cu con
cursul prețios al Ministc ni 
lui de Finanțe, care a pus la 
dispoziție fonduri importan
te, a Ministerului Sănătății, 
care a acordat mari reduceri 
la tarifele de băi și tratamen 
te medicale- Salariații care 
plecând să-și refacă sănata 
tea în csege de odihnă se bu 
cură de locuință bună, hrană 
substanțială și suficientă și

I. BRANEA
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batozele tei plin, 
iar țărănimea muncitoare veghează 
la aplicarea dreaptă a colectărilor

Țara Hațegului qâ: cuprinzi cu ocini numai 
i porumb pe care țăranii noștri'

Voi v(ghep să ruse dea 
cu nici un bot) mai p uțin

La primăria conțunei Bretea Strrj- 

iului, ; 
tar, 
malități 
lele de 

început 
toate

găsim pe p.imar și pe 
întocmind . ultimele 

în Icțjatură cu 
predare, căci treerișul

no-
for-
co- 

s’a 

și deci trebuesc terminate . 
lucrările administrative

Astăzi se deschide la Belgrad
Conferința Dunareana 

De’egatia sovietică este condusă de 
ANDREI VASINSKY, ministrul adjunct 
al Afacerilor

MOSCOVA, 29 (Radio).
Consiliul de Miniștri al U - 
niunii Sovietice a numit o de 
legație specială Cate va pa“- 
tjcipa la Conferința Dunării 
ce se va deschide mâine ]a 
Belgrad. Delegația având în 
frunte pe Andrei Vâșinski, 
Ministrul adjunct al Afaceri

La
cută de-p.e ol clăii. Unu! du <i 
mai bătrân, baciul tona-, lăran d n 
Bretea, consultă iu e ri tarul de Par
tid „Scânti a Sateor” unde -e a^ 
rată în imagini rostul coțadă dor 
și felul în care ele ,e fac aprind 
asupra celor avuți. Deodala îl I uf- 
neșle râsul pe baciul lonaș ,,uite 1 
boerul, cât e de necăjit, d’apoi ața 
sunt ei acum cu toții? Is amăriți 
nu mai scoți o vorbă din ci. La î 
că-i bine așa. Acum râden și noi 
căci ei au râs destul”.

Eu — spune Raciu lona- — o 
să veghez să nu ie dea rici un

I. HERMAN coresp.
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3elcqr<x pag. IV.

Ministru de Externe a ple
cat în fruntea unei dele
gații la Belgrad pentru a 
participa la conferința 
Dunăreană

P

Streine
lor Streine, a plecat eri 
vionul îndreptându-se 
Belgrad.

Delegația Republicii

cu a-
spre

£o - 
vietice Socialiste țUcranienc 
condusă de Baranovski, a so 
sit eri la Belgrad, unde va 

pa ticipa la Conferința Dunării.

I

Muncind cu elan pentru a da țării cât mai mult minereu 

«Minerit JSn

au obținut o mare victorie în muncă 
îndeplinind programul de producție cu 
3 zile înainte de termen

„Dunărea să fie a națiunilor dunărene"
— Un articol de Karel Marek din „Parallele 5

Dunărea — acest fuviu al Eu-, 
ropei centrale și sud-estului euro
pean — poartă cu ea o istorie e- 
moționantă. Această ca'e secu ară, 
care duce dela A]pi la Marea Nea
gră, din Europa centrală până în 
Balcani, a Lest altădată ca'ea ne 
gustorilor și a cuceritorilor. Ea a 
fost frontiera la care s’au oprit 
expansiunea greacă și leg uii e ro- 
mane și unde imper.ul Romei șl 
cel al Bizanțului s’au gării față 
in față cu o nouă putere fonstitu. 
ită de triburile slave, 
ceau intrarea în istorie.

La începutul secolului 
canalizarea modernă a
făcut posibilă '(navigația cu aburț 
chiar și pe fluvii de mai mică im
portanță, navigația cu aburi danu
biană a devenit nu numai un e- 
sențial factor politic și mii tar al 
celui „Drang nach O. ten” g rman, 
H și un factor economic și co
mercial din ce în ce mai i.np. f 
tant .

Legătura țări'or industriale ca- 
Cehoslovacia și Austr a cu țările* 
agricole: Ungaria, Iugoslavia Ro
mânia și Bulgaria, ca și transpor
tul petrolului românesc, s’a im-. 
pus din ce în ce ajiai mult, tu

care-și fă-

trecut, când 
fluviilor a

deosebi pentru state!' ca e r.u aveau 
deschidere la Mare, atică pentru 
Austria, Cehoslo.at.a și Ungă, ia..- 
Controlul Dunării -în întregire, a 
consiluit programul prin i, a elor pu
teri imper.a.i=te a!e Europei din- 
primele decade ale acestui secol. 
Înainte de primul războiu mon
dial, problema menținer-i navigabi- 
lilății Dunării nu era încă pe deplin 
rezolvată din punct de vedere teh
nic; înlriadevăr, malurile Dună ii, 
și mai ales Delta sunt expu e îrj 
mod constant piimejo.ei de a fi 
acoperite de ni.-ip și, în a ară de 
aceasta, trebue să se țină sca.na de 
trecerea printre munți la Porțile 
de Fier unde, în timp de secetă 
navigația în contra curentu ui de
vine imposibilă. In această vreme 
în regiunea dunăreană, interesele 
germane s’au ciocnit cu interesele 
engleze și rusești.

Germanii și Austria ii stăpâneau 
cursul superior al Dunării și di
nastia germană domnea în Eulga- 
ria și în România. Rușii, dimpo 
tri'ă. erau de irăt ri brațj ui pri î- 
cipal și septentrional al Deltei,, 
«Ch I • » car forma grsn ta lor 
comună cu România. In Mai 1019 
Germania și Auslro-Ungaria și au

asigurat controlul deplin a-upra- 
Dunării. Dar după L frânge ea Pu
te.i or Ceitiale, Dunărea a i.evenif 
în practică un f.uviu fra .cez și a- 
poi, mai târziu, un fiu,iu anglo- 
francez, Uniunea Sovie ;tică fiind, 
exclusă din spațiul dunărean. Pen
tru a determina statele da u1 iene 
să admită mai ușor aceaîtă tutelă 
occidentală, s’a inst tui; o corni iune, 
„Comisiunea ir.ler a io ală ta u' lâ
nă”, Ia care au participat Anglia,

Franța, Italia, România, Iugosla
via, Cehoslovacia, Eega, Grecia.' 
Mai târziu, prin admi.e.ea unor1

(Continuare In pag. IV-a) . (

La minele de fer din Ghe 
, Iar, mai ales ,în perioada con 
ccdiilor de odihnă când lip 
sa brațelor de muncă se re
simte și mai mult, precum și 
din cauza greutăților pro.o 
cate de insufi:ienta aerisire a 
abatajelor și a surpărilor ce 
s’au produs din cauza explea 
tar i nerat'ionale din trecu*., 
minerii acestor exploatări au 
de întâni]>in.at multe greut; î 
în muncă.

întrucât pentru alimenta
rea furnalelor din Hunedoa
ra, în urma elanului în mun 
că a furnaliștilor programul 
este zilnic depășit, ceeace ne
cesită o cantitate mai marc 
de minereu, Ja chemarea org. 
de Partid, muncitorii și te -

0 desmintire a postului de radio cehoslovac
In legătură cu congresul P. C. din Iugoslavia

PRAGA, — Postul de radio ce
hoslovac a desmințit Marți știrile 
difuzale de postul de jadio Bol-, 
grad, pretinse a proveni din par. 
tea corespondentului djn Be'grad a( 
societății cehoslovace de ra- io di
fuziune, ca e ar fi su ținut poli i a 
Partidului Comunist din lugola.ia.

„Postul de radio Be'grad difu
zează știri prin care încearcă să

apere politica Partidului Comunist 
din Iugoslavia, pe care le descrie 
ca știri ale „corespondentului ra. 
diodifuziunei cehoslovace”. Ra io— 
difuziunea cehoslovacă nu are ni- 
ci-un corespondent la Belgrad și 
a-și asuma cineva cali.a ei de cores
pondent al ei, înseamnă a se fa e 
un abuz de numele ei”, — a ala 
declarația postului de radio ceho
slovac.

chnîcicnii minelor din Che- 
lar și-au luat angajamentul 
dea îndeț,lini și chiar depăși 
program.;! dc- ț-rodu"-- 
luna Iul •3

In urma ,;(\-stui ■
mont, prin intr< tl -, 1 a . r
raționalizări in rntiri- pre
cum ș. p in.r'cr1 o-g m, ,1- 
mai huna a muncii -..r:-a- 
din G; clar, în earșrii țun -i Ia 
lie au j hți.îU: o maia ,v:. tor e 
indcpl-nind pn-gramul d- 
producție < u trei z le in i.mr- 
de termen.

In fruntea acestor realizări, 
Sunt echipele Nr. 27 a tov. 
Vlad Aurel ș, Dobra Apo-to , 
Nr. 21 a tov. Săbău Vasile, 
Nr. 32 a tov. Topozean 
Moise și Costescu Andrei, 
etc..

Entuziasmați de acest ma 
re succes, în cele trei zile de 
lucru peste program, minerit 
au hotărît să muncească și 
mai mult și mai bine, pvn 
tru a realiza o depășire cât 
ntai mare a programului' de 
producție, fiind convinși ă 
astfel aduc un aport și mai 
mare la refacerea e :onom,_ ■ 
a țăr.i, l i ridicarea niveh^ni 
lor de trai.

C. B, coresp.
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CUCERIRILE ȘTIINȚEI 
ușurează munca țăranilor 

și le îmbunătățește traiul

In țara Hațegului batozele treera din plin
Urmare din papinn l-a

l«it> rna pițiti dc âl prevede ,foa 
!•*'. iii ;fc. Imh'iU Aslla* hoți

Progmm pa lucru și 
pentru mecanic

P.îna nu demult, ca prin ure . 
ciule acir|ui s’a’ sire.urat (iro/a 
(o«l, chiabur cu 10 lui- Ș1
s’a făcut primar în comună. Or 
ganizapa de Parlid, a fost vi"j 
1 lentă și a intervenit pentru în
lăturarea |ui la timp cu un to
varăș cinstit, tov. Eodor Adalbert.

Acum noul primar, împreună cu 
notarul și cu ceilalți membrii ai 
comisiei de colectă i, ]u reaz.’i la1 
formele necesare in legătură cu 
colectările. A făcut un program de 
lucru și pentru mecanicul dela ba
toză pentru ca tre-ratul sa se facă', 
rațional, sa nu fie nevo.- ca țăranii 
să-și piardă timpul așteptând șil 
munca depusă la lucrarea părnâii- 
repede.

Țăranii dela A. F, S. M. 
Iși iau partea

In comuna Strei, batoza a in
trat deja în funcțiune. Aici e,
ferma de Stat Model unde au lu
crat zeci de mojî din jurul Abru-
duliă cu familiile lor. Acum ei îșt 
vor lua partea lor de grâu pentrir 
munca d epusă la lucrarea pămân- 
tiMui.

Câțiva îndrumători intră în vor
bă cu ei împărțindu-Ie ziarul „Scân. 
teia Satelor’’ Moții foa te curicșf 
citesc ziarul cu multă atenție. U-r 
nul din îndrumători le arată ,ce, 
cote trebue să predea fiecare pro
prietar. Pe fețele arse de soare ale 
acestor oameni se poate citi mul. 
țumirea sufletească și parcă spunf 
„In fine, cei obidiți se bucură iar 
cei bcrgați se necăjesc, acum s’a 
făcut dreptate”.

Ei transportă vioi snopii de grâu 
și alimentează batoza de unde a 
poi grâul curge în saci. Acesta 
este rodul muncii lor. i

In celelalte comune — la Bre
tea Sțreiului, la Ruși, Sântă Mărie, 
și altele sunt aduse batozele. L 
timpul să se înceapă treeratul de-, 
oarece țăranii aduc încontinuu că
ruțe încărcate cu snopi de grâu 
pe care le așează în grămezi mari. 

In une’e comune s’a început des-, 
miriști rea pentru semănăturile vii
toare. ..................... Ji

Țăranii sprijinesc acțiu
nile Partidului

Totul merge în cele mai bune 
aondițiuni căci țăranii șliu ce a- 
vantagii le dă și de data aceasta' 
regimul democrat.

Organizația Județeană P M R. a 
depus pentru lămurirea lor, ală—' 
turi de organizațiile locale și cele 
de plasă o muncă intensă trimițând 
numeroase echipe de îndrumători la 
sate. S’au distribuit țăranilor sute

Vizitați 

la Petroșani 
Restaurantul „Cornul11 

(fost București) 
care servește la preturi populare 

mâncări reci, calde, 
grătar specialși bău
turi de orice fel.

Muzică de jazz! 

de ziare „Scânteia Satelor” și- 
s’a du- muncă de lămurire de către 
îndrumătorii pe care țăianii îi a- 
hapta in totdeauna cu mula cal 
dura

Organizațiile de plate au luat 
legătură cu comisiile dc colec
tări și au vegliiat ca normele pen
tru eolectaie sa fie aplicate î.‘toc
mai, ca să nu se înf.llre/e chia 
buri în conduceiei satelor și în io 
misiile de co'ectare și pen ruca ni i 
un chiabur sa nu fie părtinit aiz 
să se sustragi dela cota >gală de 
predare a grâului.

La indemnul organizației de Partid

Țăranii au prestat 
1766 ore de muncă voluntară

l'loile căzute în vara acea 
sta, an ț>ricinuit în uncie 
părți ale județului, strică . 
ciuni, prin inundațiile pi o 
duse.

Uiui din comunele care au 
suferit mai mult ravagiile 
produse de inundați-, este 
comuna Șibot, ale cărei dru 
muri iți poduri au fost graz 
avariate-

Locuitorii acestei comune, 
la indemnul organizației de 
bază, a P. M. R._ au organi 
zat o largă acțiune defmuncă 
voluntara, în cadrul căreia

Ce cote de cereale 
se predă la colectare pentru terenurile 

lucrate în dijmă
Anul acesta s’au țuat în 

dijmă terenuri aparținând 
Ministerului Agriculturii, A. 
F. S. M- primăriilor și di
verselor autorități sau insti
tuții, cu condițiunea ca 20 
la sută (1-5) din recoltă să 
fie valorificată de Stat (res
pectiv instituția 'respectivă'!, 
restul de 80 la sută revenind 
agricultorului, care a muncit 
pământul.

In așezarea cotelor prevă
zute de planul de colectare, 
unele comjsiuni comunale au 
interpretat in diferite feluri 
dispozițiunile date de Coi ni 
siunea de Stat pentru colecta 
rea cerealelor.

Pentru clarificarea acestor 
situații Comisiunea de Stat 
pentru colectarea cerealelor 
a dat comisiilor județene 
noui dispoziții, cari prevăd 
următoarele:

Plugari!
Orice zi irosită înseamnă 

pagubă. Porniți imediat 
la desmiriștirea ogoa
relor recoltate. Impăr- 
țiți-vă timpul cu chib
zuință și odată cu tre- 
erișul faceți-vă ogorul.

Țaraniinea însăși a sea'zal cele 
mai mici greșeli care au fost im*» 
dial înlăturate ui sprijinul organiza 
ției de Parlid și a căutat te de
maște pe toți acei care au căutat 
să submineze bunul nn-r al co
lectărilor

Țăranii muncitori încadrați pe 
zi ce trece tot mai mulți în orga
nizația dc Partid, înțeleg că pen

tru un trai mai bun ei trebue 
să lupte cot la țot cu muncitori
mea din fabrici și uzine. *

1 Hermann. coresp.

au reparat podul depe șo 
scana națională, și drunul 
comunal distrus de inunda*’i 
și au construit diguri pen
tru scurgerea apelor revăc- t 
te în comună.

Țol în cadrul acestei ac - 
țiuni <1< muncă voluntară au 
fost lopătate 6 vagoane d? 
porumb depozitate la <0 - 
operatjt a comunală și s’a cu
rățit de spini și mărăcini, t 5 
ha. pășuni comunală.

Toate aceste realizări s’au 
efectuat în 1760 ore de mun 
că voluntară.

— dijmașul va preda o 
cotă de cereale calculată la 
terenul pe care l-a lucrat. In 
încadrarea sa la categoria 
de exploatare respectivă, se 
va. ține seama și de terenul 
propriu;

— proprietarul va preda 
cantitatea de cereale pen - 
tru cota parte ce îi revite 
din terenul dat în dijmă, 
iar încadrarea ea în cate - 
goria de exploatare se va 
face pe baza întregei su . 
prafețe ce posedă.

In campania colectărilor

Plugărimsa muncitoare veghează la 
îndeplinirea planului de colectări

Cu ocazia fixării cotelor de 
cereale membrii organizații 
de bază din DâncuM are, au 
descoperit încercarea de suj 
tragerea dela predarea co*e 
lor de cereale a locuitorului 
Rusan Nic., care din totalul 
proprietății sale de 5 ha, a 
declarat autorităților locale 
numai 4 ha.

Demascând în fața săte tj-

Asia (canini a venit din l utu 
nea Sovielica o știre deadreptiii ui
mitoare .

Și anume câ, îngrășiiniulelc pe 
seniănâluiilc dc toamna au înce
put 111 multe colhozuri a fi îm
prăștiate cu ajutorul avioanelor.

Tractoarele mânate cu 
flec ricitate

Agricultura sovietici ecte ecta mai 
înaintata din lume, (ăranii 
nici lucrca/a cu macini ni odertie 
(tractoare, com haine, ctc.), tare Ir 
ușurează foarte mult iiiumn și lc 
îmbunătățesc rriolte|e.

In mul le colhozul au ini ivput să 
funcționeze și tractoarele minate cu 
electrici ia le. E|r sunt mai ușor dc 
mânuit și curentul electrii ' c mu’.t 
mai cftin decât benzina ori nit* 
lo rin a.

7000 kg grâu la, hectar
Am auzit de bunâsean iâ dc mi* 

minata născocire a Iui "fâțîn. care 
a izbutit prin încru La rea cu fi 
rul, să dea un nou ni <Je grâu.

Ministerul Agricul u ii din țj RS. 
S. a hotariî ca pana li 1950, să 
se cultive acest «oi de grâu pe o 
suprafața de 120.000 I’. •

Acest grâu dă o ret uită dc cca. 
7000 kg pe hectar. ,

Grija pentru sănătatea 
țăranilor

Țăranii sovietici șe află a .uni in 
toiul lucrărilor de strângere a re
coltei In munca loi plugarii so
vietici găsesc un sț r ijin neprecu
pețit din partea Statului.

Crețele sezoniere ( fămine|e dc zl 
pentru copiii țărarLc«) s’au descl Îs 
în toate colhozurile sovieti e. Pe te 
7 mili' urne de capi l până la cintf 
ani, găsesc in aceslIc cămine o în
grijire bună, în tot timpul zilei cât 
părinții lor lucrează pe ogoare.

Când și cum se face ogorul
«I<?! V

In privința timpului cînd 
este mai birip să facem ogi 
rul de vară s’au făcut mai 
multe încercări și toate au 
dovedit, că, cu cât aram mai 
devreme dela ridicarea re - 
coltei, cu atât și sporul dc 
recoltă estfe mai mare. La 
o încercară făcută în co >n 
na Băneasa din jud. Ilfov, 
s’au obțirtut următoarele re - 
zultate: C/ând miriștea de ma 
zăre s’a -arat la 28 Iunie, s'a 
obținut o recoltă de .2504 kg. 
grâu la ha. Când desmi i 
știrea s«a făcut u 28 Iulie, 
recolta obținută a fost numai 

lor încercarea ide sustragere 
a lui Rusan, membrii de Par 
tid precum și țărănimea mun 
citoare din Dâncu Mare, 
și-au luat angajamentul să- 
și intensifice vigilența, spr« 
a descoperi și demasca toa 
te actele de sabotaj la care 
recurg dușmanii țărănimii 
muncitoare și uneltele lor.

Cu mult înainte de uie^pcrca lu
crărilor agricole dc tarâ 
Irccriț -.1 des miriștii) /a aLutuu 
în întreaga Uniune iovimcă <W
phn ut ajurai e ;a dc LigrifUc 4 
s&iiaUUj plugurilor.

Ecliipt d< docta ri an controlat 
sănătatea f e ă uj țâ an, I al l df 
începe. < a inunului agn olc. Au fcaâ 
orga ni zair mii de di-pen sare mc- 
dicak și s’a trautiui' fie â/MÎ ocd 
ho/ însemnai c cantități <iv raedt 
.amcfltt. _ [

Cărți, fi me da cinema 
tegraf și echipe artistice

Statul soxirtic >e îngrijește tea* 
nu numai dc buna start sanitari m 
plugarilor ci și dc nevoile jar yvlfce 
Iești.

Peste i milioane de carp au f*'C 
împărți te în mod cu totul gratah 
bibliotecilor sate,ti in ultimele douti 
Juni Mii dc cJiipt- artistice mun
citorești si orășenești colindă col
hozurile și organizeiza șezători care 
se bucura de mart prețuire din par
tea țăranilor.

O frumoasa activitate au ți e 
chipcle artistice țaranc>Li ore na 
vor sâ se lase mai prejos, orga
nizând și ele șczâlori culturale. •

In colhozuri vin dea temenea flbfl 
de cinemalogral. t

Toate acestea as feet 
cu putințâ prin soclaliM

In nicio aJLâ țari din lume, ță
ranii nu sunt înconjurați de Stat 
cu atâta dragoste și nu prinzeac 
atâta sprijin, cit primesc harnici} 
țărani sovietici.

Aceasta se datorește laptiAu dl 
regimul socialist sovuiic a hiMl*- 
rat putința ca unii oameni să se 
înavuțească din truda Jixua. înȚitâ
rând astfel cea mai «nare piedo In 
calea pentru progres și către o 
viața mai bună. •

de 2112 kgr., adică <-u 3P 
kg. mai puțin, iică s'a arat 
și mai târziu la 28 August, 
recolta a fost și mai mică, 
adică de 1924 kg. (cu 580 
mai puțin iar dacă s’a arai 
la 28 Septembrie s’a obți
nut numai 1540 kg. la tec- 
tar, adică cu 956 mai pu - 
țin- Când s’a arat abia la 
19 Octombrie, adică la în
sămânțate, recolta a fost 
numai de 1369 kg. la ha., 
adică aproape jumătate față 
de ac^ca ridicată de pe hec
tarul arat la 28 Iunie. De 
aci vedem că cu cât întâr 
zient arătura de vară, cu 
atât recolta se micșorează.

Dacă arătura de vară tre
bue să fie făcută cât mai ti 
dată dela ridicarea recol - 
tei în schimb ea nu trebue 
să lie făcută prea adânc.

Încercările făcute în dife 
ritele părți ale țării ne a- 
rată că nu trebue să facem 
o arătură de vară mai adâo. 
că de io — 12 cm.

Ceeace este mai important 
Și de care trebue să ținem 
seama este ca aratura să 
fie grâpată de 2 și chiar <ie 
3 ori pe vară, pentru a nu 
lăsa Țiămâhtul să jjrituiâ 
scoarță.
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? .Iz Din câmpul muncii NICOLAE CERNAȘEVSKI
Pentru a obține noul succese în muncă

Minerii din Teliuc treime sa pornească
la reorganizarea
. Duț» : in luna Iunie, mineri»? 
Oi» TeJinc au icalizat pro.'-’fameix 
de producție .numai In proporțiu 
de H'W. f.'ițrt ce se datoreștc 1. 
nuudațidor care au î.npede.at con» 
tinuaiea muncii timp de 11) zile, 
in primele doua decade a’.c lunci 
lufi», ,rogTanni| de produrți a? 
fvxt depluyit u !<>/«.

Inundațiile din luna Iunie, au a- 
vut uiteîri nefavorabile pentru des- 
fâșuraria muncii și in luna Iulie., 
insa datorită elanului în muncă al 
minerilor, aceste greutăț au fost 
aproape complect înlăturate.

in lina Iulie, minerii vor re
cupera lipsa din programul 

de luna trecută
In urma ridicării plafonului la- 

piata muncii în acord, fapt care 
da posibilitate muncitorilor să câș
tige mai mult, minerii și-au luat an
gajamentul ca în luna Iulie să de. 
pășească programul de producție, 
pentru a recupera neîndephnirea 
programului din luna Iunie. In ur
ma acestui angajament, ei rea'izea- 
ză zilnic depășiri de norme.

In fruntea acestor depășiri, sunt ea 
chipele tov. Toma Gașpar, cu de
pășiri' medii zilnice de 5O<>/o, Ro- 
șiai Samoilă cu 41 o/o, Duda Simion 
cu 37,o/o ș. a.

In cadrul C. U. T

Grandioasa competiție sportivă din Alba lulia
Tinerii din Valea-Jiutul au obținut miri performanțe

Pa stadionul O. S. P. din Alba 
Iulie, in cadrul probelor de regio
nală 'l*Cu0»i Unității Tineretu
lui, s'au In âlntt Duminecă 18 
Iulie *. c. cele mai valoroase 
elamtnle sportive sie județ»nelor 
Alba, Târnava Mică șantierul 
Național Bummbești L vezeni ți 
Valea Jiului.

Tinerii din Valea Jiului au 
obținut tu această competiție re
zultate din cele m«i frumoase, 
dasăndu se în toate probele ia 
primei* patru locuri, in clasamen
tul genera] a doua pe Județene, 
iar 12 din cei 58 concurent! au 
loat selecționați pentru concursu
rile pe provincie care *e vor 
desfășnta la Cluj,

Competiția ți a Început 
desfășurarea probelor în ziua de 
Sâmbătă după am’ază cu urmă
toarele probe: Foof»balL Woliei 
ball. 3CO0 m. plat, sărituri 
in înălțime si 500 m. platt.

lată rezultatele obținute de 
tinerii din Valea Jiului: Foot-ball:

Vale* Jiului — Bumbești Llve- 
zeni 2—2, Valea Jiului—Alba 
Inlia 0—2. Valea Jiului—Târnava 
Mică 1-0

Wolle >ball băeți:
Valea Jiului—Târnava Mică 

3—0, Valea Jiului—Bumbești Li- 
vezenl 0—2, Valea Jiului—Alba 
1—2.

Woliei ball fete:
Valea Jiulni—Alba 2—0. Valea 

Jiului - Târnava Mică 1 — 2.
3000 m platt.
Cuglreanu A. locul Iii, 10 54*2, 

Paul Emil locul IV, 11'0,8*.
800 m. plăti.
Silaghi Teodor locul I, 2*10*5, 

Slavici loslf locul IV, 2'13*3.
Fete

înălțime.
Oniciul L«ana locul II. 1,27, 

50 m.

întrecerilor
Necesitatea antrenării mun

citorilor in întreceri
I a minele Teliuc în special după 

naționalizai e, munci Io: ii sunt sta ■ 
pâniți de un pulernie elan iu mun
ca. Elanul lor nu este îi. ă stimulat 
prin cel mai țnuleriiic mijloc di 
mobilizare în muuca intreee -
rile socuțiste.

Un fapt care nu poate fi 
tolerat

Minerii din Teliuc, sunt pe bună 
dreptate nemulțumiți de atltlldi -. 
nea câtorva funcționari.

Astfel, funcționarul Straițan, care 
este însărcinat cu plata salariilor a 
reținut fără nici-o justiia c, sume 
care variază între 700 și 1'200 lei, 
din salariile muncitorilor.

Unii muncitori, sesizați de lip. 
sa de bani din plicuri, au mers la 
birouri pentru a cere lămuriri; 
Acolo, funcționara Monda, n’a găsit! 
altceva mai bun de făcut, decât 
sâ-i dea a'ară din birou.

Această atitudine a unei părți a 
funcționarilor, la care se ascc ază 
și ing. Lazăr, se manifestă și fa ii 
de directorul muncitor, pe care caută, 
să-l compromită în fața muncitori'or 
spunându-le că această stare de lu
cruri se dalorește „nepriceperii nou. 
lui director’'.

500 m platt fete :
Ghereji Elisabeta locul II, V 

13 3.
Duminecă

100 m. finală FOldvari T. locul 
III, 12"3, Ștefan Alei, locul IV, 
13*4

înălțime Mistrie Fr. locul 1 
167, Telmao I. loaul IV. 1,55, 
Cross Cuglreanu A. local IV,
10 04“2.

Lungime Mlitric F locui 111 
5,72 m.

Ștafetă 800x400x200x100 locul 
, Slavici, Sllagbi, Cazaca și Fol- 

dvari.
Ștafetă 4x100 loculgl 48*7 

locul 1 Haidur, Stefin, Silaghl, 
Fo'd<ari.

Șah local 11 Varga lulia
Fele
1000 m plat] fete.
Glovicica V. locul IU, 5.58* •
Greutate
Corlu Elena local II, 8,77 m.
Ștafeta 4oox3oox2ooxîoo
Locul 111 Chercjt, Onei. Cova

ci Si Slovică.
Sta«eta 4x100 local III Che- 

rej>, Slavici, Tracher, Vasl.
Clasamentul general:
Atletism băeti: focul I; Fo’t- 

bali: locul 11; Wollai: locul 111; 
Fete atletism: locul 11; Woliei- 
ball: locul II.

la total, Valea jiului a obținut 
474 de puncte.

In urma exc(lentelor perfor
mante, județean* Valea Jiulni a 
primit n cudS de argint 5 pla
chete ca lauri pentru județeană,
11 Dischete individuale 42 me
dalii șl 49 diplome.

După dliputarea acestor probe 
selecționata de Football a regio
nalei Alba a lucat un mvtch 
amical cu ech'oa Solvii (Uioara 
din Dtviz'a Natt- nclă B. de care 
dispus cu 3—2 (1—2) prin p c 
tele marcate de Orosi Valea 
Jiulti.

în producție
Atitudinea acestor elemente, nu 

mai poale fi permisă și neve itW 
o grabnică intervenție a organelor 
competente. |

Organizația da Partid și 
Sindicatul, trebue să pornească 

din nou la muncă
Org. de Partid și Sindicatul vor 

putea prin mărirei vigi enței prin1 
acordarea importanțe, cuv ni e bu. 
oului mers al muncii și intre erilor 
in producție, să îmbunătățească situa
ția din Teliuc care va duce mun
citorimea spre noui victorii în- 
muncă, spre ridicare, nivduiui lor 
de trai. C Ch.

Deschiderea cursurilor școalei de 
maeștrii mineri din Petroșeni
Prin grijș/țMinisterului \ț( 

nelor și Petrolului, în ziua 
de 15 Iulie a- c., s'a deschis 
la Petroșeni un curs pentru 
pregătirea de maeștri mineri, 
meniți să umple golurile ce 
se sjmt în rândurile technicie 
njlor mineri.

Deschiderea cursurile.r s’a 
făcut în prezența' tov. Sidoro 
vici, delegata Ministerului 
Minelor și Petrolului, a toi 
Sudor Viliam. deputat și 
membru al C. C. al P. M R. 
a tov. Meszaroș (țin partea 
direcțiunii locale a minelor, 
a tov. Schwartz Nicolae, de 
legatul Comitetului Sindical 
local, Ș. a..

Școala va fi frecventata de 
40 elevi, recrutați din rând’.'.

Sancționarea vinovaților 
pentru începutul de incendiu de'a mina Aninoasa

Analizând cauzele înce - 
puțului de incendiu dela Ani- 
noasa Valea jiului, petrecut 
in luna trecută, Ministerul 
Minelor și Petrolului a sta
bilit, pe baza referatului Co 
misiei Speciale de anchetă, 
vinovăția următorilor:

Jula Nicolae și Berei Ion, 
mineri, Macovei țlon, maistru 
miner, Ilieș Nicolae, lăcă - 
tuș, ing. Pop Lucian, șeful 
serviciului electromecanic al 
minei Aninoasa, maistru me 
canic Voinoveanu Teodor, 
Herman Nicolae, prim mae 
stru miner, ing. Petru Ion, 
șeful exploatării 'Aninoasa 
și ing. Opriș Șerban, inginer 
principal al minei Aninoasa, 
cari călcând dispozițiunile 
generale ale Soc. Petroșani 
prin comportarea neregle - 
mentară, neglijență, folosirea 
abuzivă a unor mașini, li
psa de control a instalațiilor 
lipsa de vigilență în muncS 
și desori?ntare, au detenni - 
nat jsbucnirea țacestui foc, ca 
re ar fi putut căpăta un ca 
racter deosebit de grav.

Nicolai Cernâșevski — dela
cărui naștere s’au împlinit in ziua 
de 21 Iulie 120 de ani - a fo t 
una din figurile proeminente ale 
secolului trecut, nu numai din R11- 
sia ci din întreaga lume

Ceea cel 1 aracteriziaZi pe Cer- 
nâșevski sunt ideile sale înaintați, 
care au dominat cugetările pro— 
gresiste ale Rusiei diu vremea lui, 
o.i.rjnalt a ea gâ .di i ale și n.ul i- 
laluritatea preocupărilor.

Din acest puiet de vedere, el ;e 
situează ca slralu il publici t, e 
minerii filosoi scriitor, i L.ric 1 
economii!.

Concepțiile de estet ale lui Cer
nâșevski se concretizează ÎH for
mula: ,,Frumosul este via a însă^”.

Opunând caracterului idealist al 
frumosului leza materiali lă ;>ot.i- 
vit căreia simțul frumosului pă
trunde adânc cu rădacin.le -ale in 
realitate, el nu se poate împăca, 
cu concepția ideii ta a realității, 
care abate individul de;a năzuința

nle cejor mai buni mineri 
din Valea Jiujuj, iar cursurile 
vor dura timp de două luni. 
Cazarea elevilor se face la 
Școala Mineră din Petroșem, 
unde pe lângă întreținere gra 
tuită elevii vor primi și sa
lariile pc care le-au avut în 
producție.

Cursurile sunt predate de 
terhnicicnii și inginerii soc. 
Petroșani, iar școala este con 
dusă de tov. I.aszlo Kmeiic, 
șef maestru miner din Lu 
Peni- |

După terminarea școlii, 
absolvenții vor fi încadrați 
ca maeștrii mineri ci- IV și 
maeștrii artificieri cl. I.

I. Gropeanu, coresp.

Drept urmare hotărește: 
sancțion.ij-ea lor administra 
tivă și deferirea principali
lor vinoviați în fața justiției.

Ministerul țjșf nelor și Petro 
lului elogiază comportarea tu 
turor inginerilor, maeștrilor 
și minerilor din Valea Jiu
lui, cari au lucrat la stinge - 
rea incendiului. 

Cunoașteți frumusețile masivului „Retezat*

Oficiul local de Turism Deva 
organizează Sâmbătă și Duminecă

O excursie populară
până la cabana „Baleia“ cu autocamioane RATA

Oficiul Național ce Turism prin Oficiul ioc*l datorism, orga
nizează o excursia de rccreera șl canoaștere a frumuseții maalvalrri 
„RETEZAT", cu autocamioane R A.T.A., până la cabana O.N.T. 
„BALETA“, ia conditiaal avantajoase.

— Plecarea Sâmbătâ 31 I ilie 1947 ore’e 15 30 (3,30 p. 
fix, din fața Oficiului Local de Turism, Str. K»rl Marx Nr. 2. și 
Înapoiere* cu aceleași autocamioane. Duminică 1 August 1948, seara.

— Transportul dus-ta tors, inclusiv dormitul la cabană, lei 500 
de persoană.

— înscrierile șl depunerea sumei integrale, se fac Începând da 
astăzi și până V>u»ri 30 Iulie, Orele 18 (șasa seara).

— Locnrile sunt limitate.
Persoanele tnscriae sunt obligate a-șl lua hrana necesarii și 

îmbrăcăminte încălțăminte corespunzătoare,
OF1C1UL LOCAL DE TURISM DEVA

de a clădi o v'Lața mai buoa.
Primele lucrări critice ale 114 

Cernâțevski ca ..Ra.xrrturile este
tice dintie arta ți X-ali a.e”, au ia 
accentuat cârâite.- co.nba i, și po
lemic, criticând ve lui coii'epți. a- 
supra vieții și su ț.nând no le con
cepții revoluționare ma:eiaiste.

In felul a e.la, act.vi at-a cin do
meniul criticei ți.erare a lui Cemi- 
țevskî țdevine mai larga, prin ea 
autorul facâudu se pro, ajator al i- 
deilor democrației ic.o.uționarc — 
ți continuând ideile piogre i te a 
lui Radiș.e,, P.eliiski și H rzen — 
al concepțiilor revclaț onare materia
liste.

In ceea c<- prin-le anuitatea 
lui Cernâțevski din domeniul lite
rar, ca se leaga de ideea .literă.ii 
poporului și de a. era do. ririea oa
menilor progte-iști din < po a a 
cuprinse în romanul .Cei ce fă
cut’' este făcu ă îitr'ui cooit vul 
in acelaș timp romanuj exal nd o 
dragoste fierbinți de oamenii de 
jos, de drago-.e d>- liber al și fie 
un adevărat patriotism jx>:rivni; ori
cărei diferenț i-i naționa'e

Marea influența a jdeilor revo
luționar democrati c cuprinse in o- 
pcrele |ui Cemâ.șvvsk) nc-o co.firmj 
activitatea a-e'.or pi .o i. mu anțî 
orientați pe drumul descopăr i ma
terialismului in aria lor cr entare 
care au adoptato un număr io— 
semnal de^r.ijti din țoale domeniile 
artei.

Ccrnâțevski a scris dea emeni ua 
mare număr de lucrări științifice 
crilico-Uteraie dintre care L 1 ph4 
antropologic în filozofie'*. Schițe 
din țecrioada lui Cjogol’’, Le dng” 
„Cauza căderii Romei” precum șă 
observațiile critice adăugate .-*rții 
economistului englez Miîl i au *- 
du- un renume mondial.

Lucrările |ui Ce nâșevski au fost 
mult prețuite de karl Mare care 
studia limba rusa in mod specia! 
pentru ai cunoaște operele econo
mice. In post fața re ci de a doua 
ediții a „Capitalului”, Marx O ca
lifica drept un „marc savant și cri
tic rus”.

O înalta prețuire :-.i dat activi
tății lui Cernâțcvski și VladimL 
Leniti, care 1 a calili a‘. drept fi
nul dintre marii predici ori ai so
cial democrație ruse

Memoria marelui re.ouționar NL 
colai Cernâșevskt este p^-traLă ca 
sfințenie di- popoarele sovietice.

Nicolai Cemâșevski trăeștv în- 
sufli-tele lor ca o reprezentativă fi
gură progresistă care a devenit prin 
operele sale i mpregnate puternic de 
avântul revoluționar, legate de frt- 
mântările poporului și condu e dup* 
principii'e rna erialisfe un precursor 
al mișcărilor revoluționare ale prole
tariatului și un pregătitor al ma- 
rei victorii a socialismului

Umplem butelii de
Aragaz
Strada Karl Matx Nr. 1.
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Programul de salvare nafonală
propus de Partidul Comunist Francez

PARIS. — Ziarul L’Humanite publică manifestul Partidului Co
munist Francez, lansat cu prilejul ultimei crize guvernamentale din' 
Franța. Manifestul reamintește programul de salvare najonala propus 
de Partidul Comunist Francez ca platforma a activității unul guvern 
cu adevărat democratic al Franței.

lată punctele inai importante ale acestui program:

Denunțarea acordurilor și tratate
lor care leagă franța <je politica de 
război a lagărului imperialist; care 
■ubordonează creditele luate din- . 
•trăinătate de condifiuni ce calcă 
ta picioare indejxndența naționala; 
care leaga Fran|a <L țările foste 
harnice contra al ai.or săi ([Unul 
Marsiiall, trata lut uiililar dela Bru
xelles, alianța mii tară cu G rmania 
apuseană). Participarea acriră a- 
Franfei la eforturile Un unii Sovie
tice și a tuturor forțelor păcii c'irV 
pjd pun EaJțIiqe;s iu)uad 'auin[ 
îuste și trainice. Apărarea dre; tu ilorf 
Franței la securitate și ’p r. parațil 
din partea Germaniei. Ince a ea raz-r 
boiului colonial din Vietnam. Apă
rarea industriei franceze contra ala-, 
corilor imperialismului american. 
Stabilirea unui salar u n ini -nai ] en- 
tru muncitorii francezi. Reforma as

Dreptul la odihnă al salsriaților
(Urmare dia pag. l-a)

de un tratament medical co
respunzător.

Impresionante sunt seri,o 
rile primite de redacția noa 
stră dela minerii, muncitorii 
și uranicii plecați la băi.

„Aici ne bucurăm de fra 
musețile naturii, pe care pâ 
nă acum nu am avut posibili 
tatea să le cunoaștem ne 
scrie un grup de mineri din 
Valea jiului, care-șj petrec 
concediul de odihnă la Băile 
Herculane. Auzim |că pe aici, 
își petreceau verile „domni” 
grași și rumeni la față care 
veneau aici să-și mai schim 
be mediul trândăviei lor. A - 
stăzi, noi cei îndreptățiți la 
odihnă ne bucurăm de ea, ne 
refacem forțele pentru ma 
rea bătălie a cărbunelui ce 
ne așteaptă la locurile noa 
stre de muncă”. \

Asemenea scrisori am mai 
primit dela tov. Schomborn 
Frartcisc, tâmplar la I. tM. S. 
Hunedoara, care-și petrece 
concediul de odihnă la Bor 
sec — iMureș, dela un grup 
de ucenici plecați la Călimă 
nești, etc.

Da, e pentru prima dată 
când muncitorii (cunosc ace 
ste binefaceri, pe care le me
rită.

In afară de odihnă, trata
ment medical |?i hrană sub 
stanțială și suficientă, munci 
toriî folosesc timpul conce 
diului de odihnă pentru ri - 
dicarea nivelului lor politic 
și cultural. La Geoagiu pe 
băncile umbrite de copaci 
răcoroși, muncitorii, citesc 

griculturii franceze pe baza unei 
politici de mări e a producției în 
domeniul utilajului agricol a pro
iecției recoltei contra paii;or ex-‘ 
portatori de pe>te pcean. Restabi
lirea unor re a,ii financ-are normalq 
cu țările dyi centrul și răsăritul 
Europei, >ingu e'.e de u.c r impor
tante și stabile pentru producția 
franceză. O 4erioa-ă scădăre a pre
țurilor care se poate ol.ț ne numai 
prin reducerea superprofiturilor so
cietăților capitaliste.

Stabilizarea francului , Un Duget 
ștrict echilibrat Scăderea ma ivă a 
cheltueiilor militare. O refo mă fis
cala democrata. Apărarea ți conso. 
lidarea cuceririlor demo.-ia ice și în 
special a naționapzări'or ame. ir- 
țate de marii capitaliști francezi șj 
americani. Dizoha ea g upă i or pa
ramilitare — provocatoare <Je țăz-

pentru a Iști cum’să continue 
mergând acasă mai departe 
lupta.

Consiliul Sindical Județean 
se îngrijește să pună ța dis
poziția muncitorilor aflați în 
concedia biblioteci corespun 
zătoare și în general se îngti 
jește de ridicarea nivelului 
lor cultural și politic.

Deasemenea în (fiecare Du
minică sau sărbătoare, zeci 
de camioane încărcate de 
muncitori dela Simeria, Htt 
nedoara, Deva, Orăștie, etc. 
se îndreaptă spre frumoasele 
stațiuni de odihnă ale jude 
țului nostru.

Dreptul la odihnă, de cate 
se bucură tazi clasa muncitoa
re, este unul din rezultatele 
eliberării sale de sub domina 
ția exploatatori’or capitaliști. 
Organizarea țși as:gurarea 
dreptului la odihnă nu ar 
fi fost posibilă dacă clasa 
muncitoare, condusă de Par 
tidul ei nu ar fi înlăturat mo 
narhia, cel mai mare moșier 
și exploatator al țării noa
stre, dacă nu ar f smuls din 
ghiarele capitallșt lor h’ ăpă 
reți marea parte a mijloace 
lor de producție.

Muncitorii își petrec astăzi 
concediile de odihnă în vi
lele și palatele deținute pâ 
nă mai eri de monarh și 
capitaliștii jefuitori ai mun
cii și a bogățiilor țării noa
stre.

Organizarea acestei a ț uni 
atât de vaste pentru asigura 
rea sănătății și dreptului la 
odihnă al oamenilor mun

boi civil organizate de țjt.l'.F. (par
tidul (ui (d e țîaul e).

Respectarea jnt<grala a laicilățiit 
școlilor publice și revizuirea scan
daloaselor masuri de eliberare a tră
dătorilor. Eliberarea și restabilire^ 
în drepturi a foștilor luptători din 
rezistență arestați în mod arbitrar 
și fără nicio judecată.

Programul propus de Partidul Co
munist Francez a gă.it de. lina apro, 
bare a clasei muncitoare și a largi
lor mase populare din Franța caro 
au demonstrat în ultimele zrle vi
guros împotriva constituirii unui nou 
guvern reacționar.

In U R. S. S.
60 milioane rub'e pentru 

învăță nant
PRAVDA scrie: T^izeci mi'ioanțr 

ruble au fost alocate pentru educa
ție In bugetul pe 1948. Niciodată nu 
s’au mai făcut asemenea aloca ii pen
tru educație și nici acum nu exi tf 
asemenea alocații în lUcio al ă țar/ 
din Jume.

cii în .condițiuni din ce în ce 
mai bune, se datorește preo 
cupării permanente a Parti 
dului Muncitoresc Român, 
a guvernului și a Confedera 
ției Generale a Muncii, care 
nu precupețesc nici un efort 
pentru refacerea sănătății și 
odihnă acelora care în câm 
pul muncii luptă pentru întă 
rirea economi ă a țării, pen 
tru construirea (socialismului.

I, BRANEA

„Dunărea să fie a națiunilor dunărene*1
(Urmare din pag. (-a) 

navigație, încât, înainte de răz— 
boiu, în epocile când nivelul ape. 
lor era normal, Dunărea era acce
sibilă vaselor de 170 lone pe- 
parcursul Ulm-Ra'isbona, ce'or de 
țări foste inamice și încin e, ca 
Oermania, Austria și Bulgaria, co- 
misiunea îți spore,te cu răul pai ti, 
cipanților. In intervalul ci t e cele' 
două războaie mondia'e, naviga
ția danubiană s’a desvoliat conside
rabil.

Comisiunea internațiorală c'a u' ia. 
nă care între 192J și 1925 și-a avut 
sediul la Bratislava și după ace.a 
la Viena, s’a silit cu ajutorul sub- 
comisiunilor sale tehnice perma
nente să facă Dunărea mai raviga- 
bilă. A izbutit să îmbunătățească, 
în asemenea măsură condițiile de 
navigație Încât înainte de război în 
epocile-/ când nivelul apelor era nor
mal Dunărea era accesibilă vase
lor de 170 tone pe parcursul- 
Ulm — Ratisbona celor de 
600 tone pe parcursul Ratlsbona- 
Linz, celor de 1'100 tone pe par
cursul Linz-Porțile de Fier și ce
lor de 3000 tone pe parcursul dela 
Porțile de Fier Ia revărsare. Acea tă 
Corni lune a piacli at însă o pcli ică 
exclusiv anglo-franceză.

Din ordinul autorităților anglo-arnericane

TRAFICUL FEROVIAR 
între Bizonia și zona sovietică a fost 

■UMpendaf
Berlin. Agențiile D'-na 

și DPD anunța, <A din ord: 
nele autorităților ung!o-atneri 
cane de ocupație, trali<'ul f 
i'oviar între Bizonia și zona 
»>ovieți f d<‘ oupațic, a fo-t 
.u-,pen<Lat, prelextându - ■ 
fnotive <|e ordin tehnic

In felul acesta sunt afec
tate toate legăturile feroviare 
cu zona sovi'cti: a și traficul 
din zona -oviptica -.pre Sue

(& inCUIDERE/UZșfe'i
0 delegație a guvernului român în frunte

cu tov. ANA PAUKER a plecat la Belgrad 
pentru a participa la Conferința Dunăreană

BUCUREȘTI, 29 (Radiot. — Azi la orele 15,70 do 
legația guvernului Român sub conducerea tov. Ana 
Paukcr, ministrul .Afacerilor Externe, a părăsit Capitala 
cu avionul pentru a participa la Conferința Dunării ce t 
cepe în ziua de 30(iulie la Belgrad.

Delegația este compusă din tov. Ana Pauker, trrj • 
ministrul Afacerilor (Externe, Alex. Bârlâdeanu, mini-r : 
adjunct la Departamentul Industriei, Eduard Mczicu .. 
cescu, secretar general la 'Ministerul Afacerilor E jorn 
și ing- D. Bughelea din Ministerul Comunicațiilor, țnr. de 
legație mai face parte tov. Teodor Rudencc>, Am i-ado 
rul Republicii Populare Române la Belgrad.

Delegația mai este însoțită de un număr de e> r 1 - 
technicieni.

In timpul celui de al doilea rSz- 
boiu mondial, Dunărea a devenit 
un fluviu german, ca:e a jucat un 
rol militar și economic ce .seamă 
și a servit transportării tru, e or și 
materialului de războlu spre fron
tul din Est.

După râzboiu, lupta pentru Dunăre 
a atins punctul ei culminant. Ast
fel că problema danubiană a fost 
desbălută, încă de a prim | con- 
fătuiri dintre ce'e patru ma i pu
teri, apoi, cu prile.ul Conferinței 
de pace cu foș'.ii sateliți ai Ger
maniei și mai cu seamă cu pri
lejul discuțiilor asupra tratatului de 
pace cu România, la 11 Oclomb ic 
1946. Anglia și Franța cer reînoi- 
rea S'auuui dirain ea de tăz.oiu 
care internaționalizează Dună ca ți 
propun și participarea S ate'or U- 
nite. Timp de aproape o sută de 
ani, Anglia a fost membră a di- 
verse'or corri.iuni dg ubiene.
urmărește să se reintroducă prin a- 
jutorul Slatețor Uni e Dar Occiden 
tul uită că timpurile s’au schimbat 
din temelii. ț

State de democrație popu'ară, din 
ce în ce mai puternice din punct 
de vedere economic și a căror im- 
portanță politică crește Jără înce
tare, au luat locul butoiului cu 
praf de pușcă balcanic. 

dia, țările din Europa '» i 
dentala >i B remen, unde 
transportă încărcături ț>4ntm 
Scandina' U-

Se permite tre<er prin 
zonele occidentale 'auMLai a 
trenurilor po-.talt- in'^nia - 
ționale. Administrația sniht.; 
ra franceză a anunțat m.-A-c 
menea . pu -.a p mill tre 
cetea tronurilor ' -■ vin <Cn • 
na sovietica.

Statele DANUBIENE nu er in
ternaționaliza ea MIS iȘȘiPVi u -.i .» 
Orenocului sau a Tami-, ei ir j 
că Dunărea aparu e Sta' o. -nr»- 
bicne, și ca țăr i - ne ' i i i -n< 
n’au dreptul de a se îmr" a irț 
treburile ]or. Din accsf rni, pro
blema danubiană n'a ir. i-: a 
o clauza în tratatul ce
Paris și s’a hotâ.î: ca o i re
ferință internat or.a'.r a o-,
la care sa participe fo-i : s sic 
ale Comisiunii daru ic-e .. -ii'e 
de războiu și S a el.- a uh u ac
tuale. Insă deoarece Sa i-a-
biene au boicotat ac a tă ' c t3 
care urma să se țină la -• , 
n’a mai avut loc. Știm a t • ■ ș, 
Intri o notă recentă adre it ■ D aa - 
tamentului de S at. Uniu , i >oue- 
tică a informat Statele L rute că 
conferința danubiană se .1 la 
30 Iulie a. c. cu participai e* ur
mătoarelor țări: Staee Unite, U- 
niunea Sovietică, Marea 8. i arie., 
Franța, Cehoslovacia, Bulga I n- 
garia, România, Uc ama irieo*. 
lavia. Austria va asi.-ta cu oc m- 
sultativ.

Fără îndoiată că pune ui le re- 
dere al Statelor danubier - -u - 
mat în formula „Diiii.rci ă fie a 
națiunilor danubic e’ a i . trf 
energic.

TIP. CPESUL”— DEVA, 1948


