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Cooperativele sătești 
vor fi puse în slujba intere
selor țârânimii muncitoare.

Prin lupta susții ută a cla
sei muncitoare, condusa «le 
Partidul s2u de avantgardă, 
coo|jerativele, care în regimu
rile burghezo-moșierești n'au 
putut fi decât întreprinderi ca
pitaliste colrctive de pe urma 
cărora s’au îmbogăț t câțiva 
profitori dela conducere, au 
suferit schimbări profunde ca
re an făcut din ele factori 
puternici în slujba ridicării și 
îmbunătățirii nivelului de trai 
al țărăni uii muncitoare.

Mai cu seamă naționaliza
rea principalelor mijloace de 
prodncție care a creat puter
nice poziții socialiste în eco
nomia țării, a deschis coope
rativelor sătești largi perspec
tive pentru schimbarea lor 
structurală, care le va grăbi 
simțitor posibilitatea de a-și 
îndeplini adevărata lor misiune, 
printr'on schimb mai intens și 
mai simplu între produsele a- 
gricole și cele industriale.

Pentru ît făptuirea practică 
și imediată a obiectivelor de 
mai sus, organele de condu
cere ale cooperației, au dis
pus reorganizarea cooperati
velor sătești, prin care se tin
de spre centralizarea coopera
tivelor sătești pe comune — 
în Hnități puternice — care 
vor înlesni simțitor aprovizio
narea satelor dependente, re- 
ducânduse considerabil chel- 
tuelile de regie și în acelaș 
timp stârpindu-se urmele ve- 
chialvi birocratism, — piedeci 
serioase în drumul desvoltă- 
rii •ooperativelor sătești.

Prii unirea cooperativelor 
sătești în cooperative comu

nale, satele vor fi prevăzute 
cu sucursale ale cooperative
lor centrale, care, conduse de 
elemente verificate cinstite și 
capabile, ridicate din rândurile 
țărănimii muncitoare, vor con 
tribni efectiv la buna aprovi
zionare și justa distribuire a 
mărfurilor industriale, destinate 
satelor.

Exemplul cooperativei,/Vic
toria" Hunedoara „P I e ș a 
Const." — Crișcior, „Munci- 
torul"-Cugirz care prin afilie
rea cooperativelor din satele 
învecinate și componența mun
citorească din comitetele lor 
de conducere, au devenit cele 
mai bune și mai ridicate co
operative din județul nostru, 
dov dește cu prisosință juste
țea care stă la baza acțiunii 
de reorganizare a cooperati
velor.

Prin noua formă de orga
nizare a cooperației, coopera
tivele sătești își vor lărgi sfe
rt lor de activitate cuprin
zând cât mai multe sectoare 
economice ca măcelării, bru
tării, ateliere de croitorii, 
lemnării și altele precum și 
lăptării, crescătorii de anima'e, 
procurarea de unelte agricole 
și semințe selecționate, valo
rificarea produselor agricole 
de orice fel și alte ramuri de 
activitate care vor ușura mult 
traiul s’tenilor cooperatori.

Odată cu noua reorgani
zare, cooperativele sătești tre- 
buesc curățite de elemenț|ele 
afaceriste care, cocoțate în

Gh. Pleșu
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La Uzinele I M. S. Hunedoara

Tinerii brigadieri muncesc cu multă 
râvna contribuind la succesele 

muncitorilor în producție
In csdiui Intircei i'or seda Iste organizate Intre intre prinde

rile indualifa't șt miniere din judrț In cinstra zilei de 23 August, 
alături de vâriink), br gaditili dela I M. S. Hunedoara au repur
tat frLircare «tărie Io nureî, succese cate au contribuit ca 
aceite uzine iă se situeze io locul I.

Ir11’ad»văr, la aerate uzine ti
nerii brigadieri muncesc cu mu - 
tă râvnă.

Astfel la furnale — unde Inc- 
retzâ cel mal mulțl — r.drma 
este zilnic depiștă cu 4—8ghifte 
ceea ce ccntr buc la o cieștere 
zilnici ■ producției de foniă.

Ca o răsplăti a muncii lor, cu 
ocazia premierii muncltprllor me- 
rituortevldențiațiin câmpul muncii 
un număr de rea IQ br gidleri
au fost p emiați.

I

Rezultalele muncii de 
lămurire

Fără îndoială că aceste fru
moase reallzări ale br gadlerllor 
hunedorenl aunj je»u>t$tele eia

MIW AUGfUBT

Muncind cu clan în cadrul inlrdcerilor socialiste, în luna August a.c. 
muaeitorii și tehnicienii exploatărilor aurifere din Munții Apuseni 
(fost „Mica”.l au obținut un nou succes în muncă, depășind programul 
de producție la aur fin cu H2 Ijg. iar la minereu cu 115 tone.

De subliniat este fajjtul^ că deoășirile .programului de producție, 
fao salturi constante, ceea ce dovedește că muncitorii acestor exploatări 
oiinosc cu un elan tot mai mare iar tehnica mumii e insu ită din ce 
in ee mai bine. (

Intrând în noua perioadă a între
cerilor ,care ,se desfășoară pe inter
valul 23 August — 7 Noembrie a.c.j 
muncitorii și-au propus să muncească 
mai mult, mai chibzuit i mai bine, 
pentru a putea obține noi depășiri 
de program, precum și reduceri de 
chellueti de regie, economii de ex
plozivi și materiale, pentru a se 
putea clasa din nou în fruntea între
prinderilor din județul nostru, îs ca
drul întrecerilor socialiste.

Statul eelor ce muncesc va 
înlătura starea dezastruoasă 
lăsată de capitaliști în mina 

Țebea
La mina de cărbuni din Tebea 

(anexă a exploatărilor aurifere) pro 
gramul de producție , nici în aceastăl 
lună nu a fost atins. Aici, exploata
rea capitalistă a lăsat urme adânciJ 
Oaleriile se surpă des, metodele de 
muncă din cauza căldurii înăbușitoare 
provocată de sistemul defectuos de 
aerisire sunt foarte grele.

Statul celor ce muncesț, devenit 
stăpânul acestor mine, în curând, va 
rezolva în mod fericit această pro
blemă. Se lucrează cu intensitate 
la darea în exploatarea a unei noui" 
mine, care va fi exploatată după 
metode moderne iar condițiile de 
muncă vor fi cu mult superioare ce 
;or din mina actuală.

Ridicarea nivelului profesio
nal preocupă Intens Org. de 

Partid șl Sindicat
Pentru a se [putea obține succese 

cât mui mari pe tărâmul producției, 
org. de Partid fi Sindicatul au pus 
accentul pe ridicarea nivelului profe
sional și tehnic al muncitorilor. Pe 
lângă o școală de maeștrii, urmată 
de o serie de muncitori calificați, 
ale cărei cursuri vor fi) încheiate la sfâr-f 
șitul lunei curente, zilele acestea și- 
au început cursurile încă doiuă școli: 
una din calificare profesională, cărei 
este frecventată de muncitori neca- 
lifica i întrebuințați în munci ca-i-

de producție
ficale si una de oerfovtîonăre tehnică, 
urmată dc muncitori âali.icatî Cursa 
«lle acestor două Șf-lC sunt frecventa 
le de 2C0 de ejevi.ț țj

Insă la aceste (cxțjoateri. trebue 
să se dea o argplcrte.șiai ?Tare -yoli 
lor de alfabetizare. "Actuala scoală 
de alfabetizare, urmată deun număr 
mic de femei, nu t-ri'e snifeentă ma- 
______  V _CLEJ ww-
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tn corpul ziarului

Viața de 
partid

nulul cu care mtnctșe flecare' 
In urma intensei munci de limu 
rlre dută de oig. U. T. M. ți In 
special de organizația de Partid, 
avânlui lor In munci <r» țte zi de zi

Aceeași mmcâ de lămurire o 
duc ți brlgaderil mii vechi, mai 
căliți In mumă, mai ridicați po 
1 ticeșie, tn mijlocul celor noii 
▼eni)i Ei le arată Insemnătatra 
măririi producției șl faptul că e 
nedemn de numele de br g di*r

Rezultatele mani
festărilor sportive 
de Duminecă

Ultimenle eveni
mente din 
străinătate

_________H lf. DOBKANU 

fGakaiuii te pag. UI •)

Mai multă vigilență, mai mult spirit 
critic în organizarea întrecerilor

Marii* transformări ecoiomi.e. o 
Titke ,1 șoda'e petrecute în țara noaa 
tră pun în fața fiecărei organizații 
de Partid, în fața fiecărui sindicat 
și ori cărui om al mumii, noi sar
cini care trebuesc du e cât mai grab
nic la bun sfârșit.

Una dintre aceste sarcini este și 
întărirea spi.i ului de răspundere in 
special aco'.o unde s'a făcut p-ea 
puțin în acest sens, trebue întărită 
grija față de unel'ele de lucru, fa'ă 
de paoduse.

Faptul că Ia exploatările aurifere, 
din Munții Apuseni furtul <le aur 
încă mai persistă denotă că acolo 
mai există acea mentalitate dă urcă »■

Im portanța stațiunilQrde mașini 
și tractoare

v i• u
In toafe muncile agricole și îndeo

sebi în perioada recoltei, acti.itatea 
desfășurată de echipele sta
țiunilor dc mașini ți tractoare este 
cea mai intensă și constitue un im
portant ajutor al colhoznicilor sovie 
tici. Intriadevăr, atât inreaga serie 
de munci agricole, cât și operația 
ultimă a strângerii recoltei ar li gieu, 
de făcut și ar necesita foarte mult 
timp, dacă n’ar exista instituția atât 
de dezvoltată a stațiunilor mecanice 
pentru agricultură. Pe vastele în
tinderi ale Uniunii Sovietice munca 
agricolă nemecanizală n’ar putea dă 
randamentul actual și, desigur, că,

dt M. Borodct

fără ace I important ajutor, țcritoril 
enorme ar fi rămas necultivate.

O pildă între zecile de mii, este 
aceia, pe care ne-o dă colhozul ,,Stea 
gul Roșu’’ din raionul Soldato-A- 
lexandrovsk. Din capul locului trcbuO 
să spunem că tea ă operația de strân
gere a recoltei a fost terminată în 
numai 15 zile. Grâul de toamnă și 
de primăvară a dat o recoltă do 
105 puduri (t pud —- 16 . kgr. N. 
Red) la hectar, ovăzul l'.O puduri, 
orzul 110 puduri, Pjacă mai amintint 
că teritoriul cultivat al colhozului 
se întinde pe o suprafață dc 1000

(Continuare In pag. II a)

toare .-i de t: ;jă a .intire pe c* 
trecu.ut odo, a lă-at-o drep* -w- 
temre. Aceasta a si înstrăinări)* d« 
mater.ale 1 cule trebue să cisțziră 
total, cu atât mai mult cu "cât as
tăzi ele formează patrimoniul 'la
tului, bunurile ce ț;<arțin ur.regf»- 
|ui popor muncitor. Trebui in ac*e 
a<i mâ-ua întărită vigilența <u util 
mai mult cu cât astăzi dușma 4 •
c]a-â înceaci «5 -abo'eze sub orice 
formă, producția. Dc-cle i-ceata 
ivi'e cu oarecare regularitate m u te
ma vreme la (exploatările «urile-* 
din Munții Apuseni, trebuesc pri
vite ca ul ime sx ârcohri ale <■țun- 
nulu*. In perioada trecerii de la ca
pitalism la so.ia i m, Iurta de .lasă 
se ascute și Vu-nai o v « ilență 
cordată a muncitorilor conștient -jl 
putea înfrâna încercările de sabotaj 
sub diferite aspre e ale capita ițrilot 
ce-și văd pierdute pentru totdeama 
pozițiile economice ți po) tace. Ele
mentele dușmănoase. acei ce sab*. 
tează munca celor multț. trebursc 
demascati si scoși ăin rându ile rvm- 
citorilor. j

Analiza muncii în spirit cri ic ini 
întreprinderile din județul rcerni, 
trebue intensificată. Astfel mun ițo ii 
dela Atelierele CFR Simeria. n'au 
reușit să-și îndeplinească program»! 
de producție. Chiar și primii clasa A 
melalurgiștii dc]a Hunedoara, a» 
prezentat puncte slabe: absențele ne
motivate care to,alizcaă 13 8 la sc:t® 
___ ____________________V. o.' 

(Continuare in pag. III a)
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PAGINA SPORTULUI
Să înceteze manifestările 

huliganice de pe terenurile 
sportive

Manife-lar 1 liuligai i e care mai 
au loc pe unele terenuri sportive 
cu ocazia ialâlnirl'.or in c.inipi ma
tul de footbaj, djvejețlc prezenta 
în rândurile sporii >i|or noștri a <o:i 
ceptiilor bolnave îiiființitc i in: r 
ținute de regimu il>- din trecut.

Însăși acțiunea pornita de Uniu
nea Sindicalelor C. F. P prin exclu 
derea unor jucători de talia ioot ball 
istică a lui Maiian ' Stai eseu Va-' 
lenlin, dovedeș e că printre sportivi, 
mai sunt elenien e cari nu vor să în
țeleagă că astazi sportul este o pro 
blcnia de bază a educării fi. i c ți 
morale a tinerelifui din R. P. R. ( 1

Exemplul grăitor al CFR-iștilor 
trebue urmat de toate grupările cari 
mai adăpostesc în rândurile lor e- 
lemente nesănătoase, profitori, bă-1 
tăuși, cari dintr'un joc de (ootball 
sunt în stare să deslănțue o bătălie 
de propar|iile celei dela mat Irul 
CAMT—AUR L (Mi a) din 29 Aug. 
a. c..

Scandalul dea Tini șoa a trebuer 
urmărit cu țoală seriozitatea, cl con 
stituind un exemplu rău pentru toți 
sportivii din tară. Vina, in părți e 
gale, revine jucătorilor și conduceri 
lor celor două grupări. J tcătorii, li
psiți c'e educația sănătoasă sportivă, 
au cazul iu greșala de a se lăsa an
trenați in jocul periculos al reacțiu 
nei, | rezcnlă la ma cirul CAMT-AU 
RUL.

Privii din punct de vedere po
litic, scandalul dela Timișoara tre 
buc să trezească vigilența oameniloi 
de partid și â tuturor sporurilor io> 
știenti, cari rau da o ia să urmărească 
ca manifestările sportive să :e des
fășoare intr’o atmosferă de .perfectă 
sportivi a;e. Aceasta cu ațâț mai mulț 
cu câl scandalul dea Timișoara poa 
te ilustra un aspect al luptei de shsă.

Nu este deloc îngăduit ca publicul 
să încurajeze șovin echipele, cari 
nu au mai mult de câștigat , decât

c<|e două pumle puse in joc- Juca 
lorii trcl.uc insă să știe c;i | of /pierde 
mult mai mult da a c dedau la acte 
huliganice.

Conducerea tipurilor Itibuc a 
dea mai umila ateitți • ........ i
livilor i ă urmărească evoluții na i 
Ic.larilor lo , i i i i a creia | r|i ii 
noul ele care tara arc ix-.oe

S; da or i. și ii, Irebue să se inie 
greze lo al telului sănătos i inor-1 
de a toncepc -pariul al ><-;riniu|ui no 
slru de de.uo rații popii ară.

CLASAMENTUL 
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Campionatul Districtual al Județenel
0. S. P Hunedoara—Deva

După prima etapă C. S. Armata 
montului — Rezultate

Dumlnic# 5 Sept, echipele din 
seria I au susțiuut primele m»t- 
churi oficiale, in cadrul campio
natului districtual.

Datorit* grljci Județenel OSP, 
care a trimis cita un deleg.t 
oficial la fiecare match, întâlni
rile s'au soldat intr'o notă de 
perfect* sportivitate.

Chiar dela prima etapă, ech'« 
pale lupt* pmtru a-șl cuceri un 
loc mai bun in clasament Locul 
I, ptn* la etapa viitoare, prin 
victoria obținută io dauna CSM 
Orăftie, il ocup* CS Armata din 
Deva. Dealtfel militarii având o 
echipă bun*, vor constitui me 
reu un obstacol greu de tre.ut.

Rezultate tehnice
C. S Armata (Deva) — C. S, M 

Orăftie 3-0 (2—0).

tehnice
în fruntea clasa- 
— Clasament 
<Dev.) — C F. R Si 

II 6-2 (2-1).
Hun-doara Ii — Victo- 
Dobra 4-3 (2-0).

Metalosport

Mureșul 
merla

I. M. S.
rla —

U. M C CugF 
Călău (0-0).

Clasament
C. S. Armata 1 1 0 0 3 0 2
Mureșul 1 1 0 0 6 ■2 7
1MS Hunedoara 11 1 1 0 0 4 3 2
frtetaloHport 1 0 1 0 0 0 1
U.M C. Cugir 1 0 1 0 0 0 1
CSM. Deva 0 0 0 0 0 0 0
Victoria 1 0 0 1 3 4 0
C.F.R. Slmeria 11 I 0 0 1 2 6 0
CSM. Orâștie 1 0 0 1 0 3 0

Cetiți și răspândiți ziarul 
„aEo^-i IWoi

Importanta stațiunilor de mașini și tractoare
(Urmare din pag. I a)

hectare, ne dăm seama că, prin mij- 
/oace.e obișnuite, colhoznicii ar li 
trebuit să piardă un țimp infinit mai 
mare cu toate operațiile agricole și, 
în niciun caz, n’ar fi putut culege 
recolta în numai 15 zile. După foaie 
socotelile, secerișul, strângerea în că
pițe și Ireeratul ar fi durat aproape 
trei luni de zile.

Terminarea rapidă a strângerii r 
colte se da orește în mare măsuri 
stațiunii de ma i 1 și tractoare cin 
Soldalo-Alexandrovsk, care, prin con- 
trac ul indie al cu colhhozul respec
tiv, s’a obligat să culea ,ă cu ajuto- 
combainelor grânele de pc o su
prafață de 720 ha. și floarea soare 
tui pe o sunjpfață de 120 ha. Cu 
ajutorul a 2 combaine, echipa tri
misă a strâns grâul în 15 zile de 
munca, cu un randament de 24 ha. 
zilnic. Al doilea avantaj al muncii 
mecanizate a fost că coinbvinele nu 
numai că au strâns grâul, dar 1 au 
și tre.’rat, scutind colhoznicii de toa
te operațiile inteimediare: strânge
rea în snopi, așezarea căpițelor și 
abia ne urmă treera ul. Prin concen
trarea operațiilor și prin mecanizarea 
lor, au fost economisite multe ore 
de muncă ale colhoznicilor, tracți
unea animală, folosite pent u alte 
muriți mai urgente ale colhozului. In 
acelaș timp, colhoznicii au putut se
cera, strânge în căpițe grânele de 
pe 800 hectare, cui ivate prin forțe 
proprii. i

Plata ajuto.u'.ui dat de stațiunile 
de mașini și tracloare se face Hn 
natura d n produsele culese. In caz 
că stațlurea n’a executat operațiile 
în măsura zilelor întârziate 
termen, ea primește o plată redusă

Cu to ul a'ta e a situația înaine

de colectiviza e, când țăranii plăteau 
proprietarilor dc tieeriloare până la 
a opla par e d n recoltă, erau obli
gați să ajute și ei, puneau la dispo
ziție forța animală și .trebuiau să 
întrețină persona.u a așat mașinilor. 
De altă parle, prin acele mijloace 
țăranii su e eau mări pierderi din re
coltă. Grație combainelor, care lu
crează foarte economic, plata pentru 
operațiile agricole este de 2 ori ți 
jumătate mai mică decât pierderile 
pe care |e-ar fi suferit, dacii strân 
geau recolta cu mijloacele obișnuite. 
Fără să mai vorbim de timpul pi.rî- 
dut ,chel u ala de muncă animală, de 
mașini și inventar agri ol.

Fără îndoiala că stațiunea de ma 
șini și frac oaie din Sol lato Alexan- 
drovsk n’a ajuLat numai la culesul 
recoltei dintr’un singur colhoz. Dato
rită parcului mare de cambaine și 
mașini, stația a încheiat contracte 
pentru a culege recolta pe r000 hec
tare Organizând o muncă neîntre 
rupță cu echipe dc fi și de noante 
lucrând cu ajutorul luminei electrice, 
slatja de mașini a depășit plinul 
de lucru, cu egând în 25 zile recolla 
pe o suprafață de 11.300 hectare, cu 
un randament de 426 hectare dd 
combain, pe sezon. Acolo unde lu
crările erau terminate rep-de, col
hozul î che a conlrac e suplimentare, 
pentru restul suprafețelor, care rl-‘ 
fnăseseră a fi culese cu mijloace proș 
prii. (

tu ajunul celui de-al doilea răz- 
zo u mo.id al, Uniunea Sovietică po
seda 7020 stațiuni, cu un parc de-. 
1534)0?. combaine, precum și cu nu
meroase alte mașini agricole. I

Anul acesta,K numărul stațiunilor* 
<le mașini și tractoare a alins cifră 
de 7500. Planul cincinal prevede or
ganizarea a încă 950 stațiuni nouă/

Industria so.ieiiă ajută foarte inulț 
la mecanizarea agriculturii, nu nu
mai prin produc,ia din ce in ce mai 
mare de mașini agricole, dar și pri t 
perfecționarea lor și .prin creiajea 
de modele noui. cum cAe, de piîdă\ 
aulo-combaii’.ul cu tracțiune proprie, 
un produs re.enl al uzinelor sovie 
tice. i '

Pe marile inlindeii ale Uniunii 
Sovietice, stațiunile de mașini și Ira 
toare îndeplinesc o funcție foarte 
importantă, realizând mai bine de 
jumătate din totalul muncilor agri
cole.

de M. Borodco

In atenția grupăr.lor 
sportive

■ Județeană O. S. P. Hunedoara De* 
va, aduce la cunoștința tuturor gru
părilor sportive aparțină oare acestei 
județene, că sunt obligate ca până 
la dala de 15 S.-pt. a. c. să amenajo 
ze pe stadioanele sportive piste pen 
tru a lețism.

Deasemenea se atrage a'enția gru 
pârilor a upra obligaii>itâții de a-șî 
intensifica activitatea cu pririre la 
sporturile de masă (atletism, etc-T

J iDEȚEANA OS.P.
Hunedoara-Deva

Cinematograful 
„PROGRESUL" 

prezintă:

Marele film sovietic
învățătoare din Satrîi

DIVIZIA NAȚIONALA A.
CFR Timișoara conduce. - Petrolul în 

passâ neagră deține lanterna
In csa de a 3 * etapă a Dl 

viziei Naționala A. a'au Înregi
strat câtava rezultata intr'adsvlr 
auprlnzătoare.

AalfaJ, Politehnica fi a surda 
aat adversarul — C. S ARMATA 
— înscriind In cele 90 minute, 
nu mal puț'o da 6 goalurl. L» 
l 1 I, C. O., care diapnne de o 
echipă foarte bun*, a reuș’t si 
ciupească — desigur pe teren 
propriu — un punct definitoa
rei Cupei R. P. R,, I. T. A.

Leadsrul continui a fi C.F.R. 
Timișoara, care a repurtat o vic

torie frumoșii in dauna oefe 
rlfiilor bucureftenl.

Locul 11 ii ocup* C.F R Cluj, 
la egalitate da puncte cu prima 
datat*.

Rezultate tehnice :
Politehnica—C. S. Armata 6-0
I. C. O -I, T. A. 2-2
CFR T-CFR B 1-0
Dlnamo A—CSMM I-1
Matalocbimic—J.ul 4-3
CFR Cluj—Universitatea 1-0
RATA —Petrolul 2-1

Divizia Națională B.
AURUL (Brad) ■ Surianul (Sebeț-Albo) 1-0 (0-0)

In cadrul Diviziei Na(ion.le B 
atria II a, minierii din Brad au 
înfruntat, pa tcr.n propriu, Du
minică 5 Sept’ gruparea F. C. 
Surianul din Srbej-Albe,

Oaspeții având la activ o ca
tegorică victorie asupra Deraia
tei din Cluj, întâlnirea • atras 
pe terenul sporturilor populare 
din Gurabarza, un număr mare 
da spectatori.

Matchul lipsit de spectaculo
zitate, nu a corespuns așteptl- 
rilor. Ambii combatanți s'au re
zumat a se apăra, așteptând l- 
virca unor greșeli la adversar pe 
cari apoi să la speculeze. In a- 
fară de duelul pintru acapara 
rea celor 2 puncte, jocnl a fost 
complect lipsit de fazele fru
moase ce se crsiază in matchu 
rile de foot ball.

Singurul goal al partidei a 
fost Înscrie de lancu (ÂURU ), 
care in mln, 49 • transformat o 
lovitură liberă dela 20 m. In re
stul jocului, datorită ineficacității 
liniilor de atac, mingea a fost 
purtat* fir* nici un rost de pe 
un teren pe altul. In schimb 
apărările au funcționat bine, In

apecial cea a gazdelor, care a 
prins o zi bun*, având in lano 
pe cel mai buu om

Dai* iovinfi, portarul Dntni- 
trean a dovedit mult talent, Iar 
dela Învingători Moravetz II., a 
muncit mult și a tras puternic 
la poart*.

D. Moraru D. (Simerla) a con
dus bine formațiile.

AURUL: Morar, lancu-Guran, 
Ometa-Sfaron Stan, Reck-TIgu- 
Hornea Moravetz 11 Iste.

Surianul i Dumitrean, GUga- 
Lucaci, Drigănescu Dumltresea- 
Clobanu, Hach Cumpiuaș-Hr*- 
pean Mico-Spornic

In repriza a II a jocul a fost 
Întrerupt pentru puț n t mp f irid
ei publicul brădean, lipsit tne- 
orl de sportivitate, a aruncat 
cu pietre pe teren.
Dacă aceste acte mai conțină* 
să aibă loc, se Impune loarea 
de mlsuri severe, cari ,* aieargl 
chiar până la suspendarea tere
nului.

Io match de deschidere AU
RUL II a dispus de „Zarandol* 
din Brad cu categoricul, scor 
de 6-0.

Divizia Națională C.
Ambele echipe din județul 

nostru ce activează în Divizia 
Națională C, seria I a, jucând

pe teren propriu au câștigat 
punctele, inviagându-șt adver
sarii la două goiluri diferență.

C. F. R. Sirneria—Indagrara (Arad) 4-2 (1-0)
Duminecă s’a disputat pe Arena 

din Slmeria matchul dintre CFR, 
S merla fi „Ind3grara* Arad, con
tând pentru campionatul Diviziei C.

Mat.hui s’a disputat lntr’un 
tempo foarte rapid imprimat de 
h:na condiție f.zlcâ de care s'au 
b icurat oaspeții. După o partidă 
pltcută, In care echipe e au do
rn nat pe lând șl in care brutali
tățile au lipsit cu dtsăvâtșlre, 
CFR, Slmeria și-a adjudecat o 
victorie pe deplin meritată. Oas
peții de șl în bună condiție f zică, 
fiind Insă obligați să j ace cu 
două rezerve, au ceda numai 
după o luptă Intensă In care au 
reușit să egaleze situația de două 
ori, amenințând, îa repriza se
cundă, atunci când scorul era 2-2, 
să ii conducerea.

Aib trsjui d-Iul Rusenblum (Tl- 
m'șoara) excelent, a lăsat o foarte 
frumoaiă impresie publicului spec
tator, care, în reprtate rânduri a 
ap audat deciziile sale juste și 
Imparțiale. Felul de a arbitra il

d-lui Rosenblum a fost o lecție 
pentru toți arbitrii care au asistai 
la această partidă.

Punctele s’au marcat în ordinea 
următoare: Sutfu (S) dintr’o ac
țiune personală, Sinder (1), Bw- 
toiu V (S), Băut 11 (l) șt Găman 
(S) de două ori.

V. Graacta oresp.

I. M. S Hunedaara— C. F. R.
Caransebeș 2 0 (0 0)

?• terenul din Hunedoara, 
echipa I. M. S. din localitate 
mal bont, a reușit, după o re- 
priz* alb*, a* Înscrie cela don* 
pnnete ale partidei, care i au 
adus victoria pe deplin meritată.

Dac* echipa metalurgiitllor ar 
fi inals at, datorit* tehnicel ca o 
posed*, ar fi putut câștig* la un 
scor mai s- v< r
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'V'lnțat de Partid

Din activitatea organizației Plasei Btail
în campania treerișului și colectărilor

muncitorilor
(Urmare din pag. I a)

La Uzinale I. M. S. Hunedoara

Tinerii Brigadieri muncesc cu 
multă râvnă contribuind la succesele

Pentru a organiza temei
nic bătălia colectărilor șî pen
tru a lămuri cât mai bine 
țărănimea muncitoare în ve
derea câmpaniei treerișului și 
coleciări’or, organizația de 
Partid din plasa Brad a mo 
bilizat un număr de 140 de 
îndrumători care dela înce
putul acestei campanii, des
fășoară o intensă activitate 
pe teren, pentru a lămuri ță
rănimea muncitoare de nece
sitatea și marea importanță 
pe care o au colectările din 
anul acesta.

Deasemenea, îndrumătorii 
au sesizat numeroase cazuri 
de sabotaj ale chiaburilor și 
unele nereguli săvârșite la 
întocmirea tabelelor cu cotele 
de predare, datorită lipsuri
lor w muncă ale comisiilor 
comunale pentru colectarea 
cerealelor.

In tot timpul colectărilor 
organizația de Partid din 
Brad a dus o muncă de pre
lucrare și popularizare a pla
nului de colectare al plășli 
în așa fel încât fiecare plu
gar să cunoască nu numai ce 
îi revine lui să predea dar 
și ceea Ce trebue să dea 
vecinii și ch’ar ceilalți țărani 

. din sat,
In felu1, acesta s’.r ajuns 

la un control al justei înca
drări la cotă din partea țăra
nilor muncitori care veghiază 
tot timpul ca bogătașii să nu 
se poată sustrage dela pre
darea Cotelor de cereale.

Deasemenea, buna organi 
zare a treerișului a constituit 
obiectul unei munci susținute 
pentru organizații de Partid 
din Brad,

Organizația a pregătit din 
timp reparația tuturor bato
zelor spre a putea funcționa 
în campania treerișului. Pro
prietarii sabotări au fost de
masca ți și pedepsiți iar cu 
ajutorul mecanicilor locali s‘au 
reparat batozele. Delegații 
dela .batoze au fost aleși din 
elementele cinstite și verifi
cate recrutate din rândurile 
țărănimii muncitoare.

B.tozele au fost aprovi
zionate din timp cu combus
tibilul necesar, iar prin mem
brii de Partid, s’a vegheat 

Mai multa vigilența, mai mult 
spirit critic în organizarea 

întrecerilor
(Urmare din pag. I a)

Țoale acestea trebuesc privite cu 
multă seriozi afe i ana'izate profund 
spre a se putea înlă ura cauzele care 
le-au determinat.

Oara sindicalele cât ți o g de Pa/ 
tid vororsajiza '.e neî. i: întrecerile, 
mobilizând și du.ând o intensă trut- 
că de lâmur re în rândurile muncito
rilor, înlă indu-si •,"'grilența și i i- 
tul de ră puidrre rezultatele ce șe

vor obține în întrecerii • socialiste 
în perioada 23 August — 7 Noem- 
brie, vor fi dintre cele mai bune. 
Organele sindicale și de Partid, ca 
și muncitorimea dir județul nostru 
îndeplinindu și sarci iile având cațifiti 
mărirea productivității muicii și des 
voltarea indu .trici noa tre naționale 
cuceri un loc de frunte în lupta noas 
Lru o viață mai bună, ,-pntru înfă,3 
tuirca sociali mului în tara noastră.

V c.

permgnent ca chiaburii și 
proprietarii de batoze să nu 
incendieze ariile sau să de
fecteze mașinile de treer.

Organizația de Partid din 
Brad, a ținut cont ca la în
tocmirea planului de trans 
portare a cerealelor dela batoze 
la centrele de colectare, să 
fie încadrați bogătașii care 
prin rotație sunt obligați să 
transporte si cerealele cetă
țeni or lipsiți de mijloace de 
transport.

in felui acesta s’a asigurat 
o justa organizare a transpor
turilor, venirdu se în sprijinul 
țărăn mii muncitoare.

Dacă acțiunile treerișului 
și colectărilor au fost făcute 
în condițiuni și cu rezultate 
bune, nu în aceeaș siluație 
putem spune că se află ac
țiunea pentru desfășurarea 
bătălie desmiriștitului si pre
gătirilor țentru î îsămânțările 
de toamnă.

Deși termenul pentru în- 
cheerea acestei campanii este 
fixat până ia 15 Sept., totuși 
organizația de partid din

Muncitorii exploatărilor aurifere 
din Muntii-Apuseni, au depășit din 

nou programul producției
(Urmare din pag. I-a)

rejui număr dc inunci:o<i neș iulori 
de carte care muncesc în acctslă în
treprindere.

Starea sanitară lasă încă 
mult de dorit

Deși exploatările aurifere din 
Munții Apuseni dirpun de un servi 
cin medical propriu, pe lângă cel 
al Asigu. arilor Sociale, lotuși situa
ția sanitară a munciio i or lasă în a 
mult de dorit, fișele medicale indi
viduale n’au fost întocmite pentru 
toți muncito.ii. Pri.ipe cei uzitați, 
deși s’a găsit un procent destul de 
serios de bolnavi de boV sociale, 
doar un număr mic urmează la tra
tament. Nu se dă atenția cuvenită in-i 
bunătățirii sâni are a condițiilor de 
muncă. In mine, o echipă întreagă 
bea apă dintr’o „bodâncă” de lemn, 
neluându-se măsuri pentru aprovizi
onarea individuală cu apă, iar pro
blema latrinelor, mat ales a celor 
din mine, e complect neglijată.

Așa cum org. de Partid și Sin
dicatul, au reușit să întreprindă ac- 

Brad nu a luat nici o măsură 
practică penfru In ensiflcarea 
desmiriștitului. Până în pre
zent în plasa Brad desmkiș- 
titul a rămas în urmă.

Procurarea semințelor se 
lecționate pentr j Insâmănțâ- 
rile de toamnă nu constitue 
una din grijele de seamă ale 
organlzațini de Partid din 
Brad. Nu s’au orginlzat în 
plasă centre de selecționare, 
care sa condiționeze din 
timp cantitățile de semințe 
ale producătorilor, destinate 
însămânțărilor de toamnă.

Pentru a înlătura aceste 
lipsuri, organizația de Partid 
din Brad va trebui să acor
de o deosebită atenție celor 
două acțiuni a desmiriștitului 
și selecționării semințelor, — 
muncind cu aceeaș energie 
și intensitate de care a dat 
dovadă în bătălia colectări 
lor, asigurând astfel din timp 
condițiile prielnice pentru bu 
na reușită a campaniei însâ- 
mânțărilor de toamnâ.

țiuni pe tărâmul producției, care s’au 
soldat cu rezultate pozitive, c nece
sar să ia măsuri pentru organiza
rea de campanii sanitare, p ntru în- 
lăluraiea acestei situații. Medicii Ca
sei de asigurări Sc.iile cât și 'ai 
întreprinderii, trebue sa înțeleagă că 
aceste acțiuni le revin în întregi ne 
ridicare a nive|ti|iiî sanitar al munci
torilor.

Să se dea o atenție mai mare 
aprovizionării cu bocanci a 

muncitorilor

Aprovizionarea muncitorilor din 
Munții Apuseni, în unele sectoare la 
să încă de do’it. In afară de lipsa 
de ulei comestibil care e pe calc 
de a fi rezolvată, lipsa de bocanci 
devine tot mai acută.

In cursul acestui an, coop.rativa 
nu a distribuit decât 8C0 perechi bo
canci, număr care e absolut insufici 
enl față de numi ul de -1000 munci
tori.

Alât coperativa din Crisfior, cât 
și organele de aprovizionare cu în
călțăminte a cooperativelor, trebue 
să dea atenția cuvenită acesțui centru 

I muncitoresc și să rezolve cât mai 
I curând această problemă.

înlăturând greutățile ce le mai 
stau în față, trecând la lichidarea lip* 
surilor în muncă, muncind cu un 
elan și mai mare în Munții Apuseni 
se vor putea obține noi ric o ii în mini 
că, contribuind astfel și mai mult la 
întărirea și desvol arca sectorului so

cialist al economici noastre națio
nale.

V. Clef.

(în fiecare zi j
„Zori Noi” |

.să mgt chiulul" — așa cum 
unii făceau la început — In timp 
ce alții muncesc.

Un gest tovărășesc
La Hunedoara sosesc mereu 

brigadieri noui. Pentru ca pro
ducția să ru sufere o scădere 
acolo unde erau puși numai noi 
vemțl deci lipsiți de experiență, 
echipele de mărire a producției 
au fost desființate. Brigadierii au 
fost în ața fel repartizați în e- 
chlpe înclt tovărășii care aveau 
mai multă experiență să stea a- 
lături de cei mal nepriceput! în 
mânuirea vagonetelor, i\i în
drume, să-l ajjte Ia man-ă cu 
cunoștințele lor șl în acelaș timp 
iă-1 antreneze prin elanul de ca
re dau dovadă f Irtd mal con- 
șliențl, să antreneze pe cilalfi to
varăși în bătălia pentru mărirea 
producției.

Această dorință de a ajuta pe 
tovarășul mal slab și mal nepri
ceput în muncă nu poate fi cali
ficată decât o atltud ne tovără- 
șrască. Ar fl Insă greșit a crede 
că probleme este astfel rezolvată. 
Brigăzile de producție defndală 
ce tovarășii noi și au însușit ex
periența necesara tn mumă, tre- 
buesc reînființate. Ia acest fel 
brigadierii vor reuși să atingi 
perform oțele din lunile când a- 
ceste echipe existau șl când de- 
plșeau norma cu aproape sulă la 
sută, băgând cu <âte 10—12 
ghifte mal mult.

Un exemplu
Bunele reztltate ie datoreac de 

asemenea șl analizei săptămânale 
a actlvităili d>n câmpul muncii 
pe care brigadierii o fac în cad
rul șid nțelor plenare.

Aici ie analizează critic munca 
fiecărei brigăzi sau cete, se dis
cută probleme ia legătură cu 
producția, ae fac evidențieri, se 
aratâ cum flecare și-a îndeplinit 
sau nu norma.

In felul acesta e ușor ca să ne 
nască ambiții sănătoase de a de
păși cât mii mult programuț, am
biția ca o brigadă să întreacă in 

I m încă pe cealaltă.
De aceea, metoda de a discuta 

probleme în legătura cu produc
ția, de a analiza munca săptă
mânal sau pe o perioadă de 
timp tn cadrul plenarelor, trebue 
însușită de fiecare organizație 
U. T. M făcând îa acest fel ca 

1 tinerii să albă o atitudine critică 
șl asupra activității din câm
pul muncii.

Aviz școlar
Școala primari urbană da Stat 

pentru bălți din Deva, aduce la 
cunoștința celor Interesați că 
examenele particulare de lichi
date se vor ține îa ziua de 14 
Septembrie 1948, orele 9. la 
Școala Primară de Stat Nr. 1. 
Deva, <Str. Emlnescu 17).

Cei cari au aprobări pentru 
sesiunea Septemvrie 1948, la 
data amintită, se vor deplasa la 
Dava pentru a depune exame
nul întrucât altă sesiune da toam
nă credem că nu va mai avea 
loc. Direcțiunea

în producție
Un Început promițător
Un alt factor care conttibue la 

zilnica depășire a normei es'e și 
munca de ridicare a n veh.lul 
ideologic politic. O bun» caHc 
dintre b Igadleri frecventează b b- 
lloteca casei de cultură a uzine
lor șl majoritatea citesc .Scân
teia", .Tâoă'ul Muncilor" și ,Z>ri 
Noi".

Cititul de până acum eite Iară 
suficient numii in măsura In care 
e considerat ca un început Și 
înti’adevăr, ce e’a făcut până 
acum in această direcție nu e 
decât un început destul de pro
mițător.

In aceste zile s’au pus btzcle 
unor cercuri de studii în csre ie 
va face prelucrarea tn colectiv a 
articolelor de fond din Seântrla, 
Tânărul Muncitor și Zori Noi. 
Deasemeoi se vor prelucra ș< se 
vor citi cărți apărute recent în 
editura P. M. R.

Toate acestea, pe lângă jiudiul 
individual, vor contribui la d«s- 
voltarea din punct de vedere po- 
lltlc-ideologi: al tinerilor.

0 pată
Asupra brigadierilor stă la *.ă 

șl o pată: purtarea imorală a u- 
nu.-a dintre el Astfel nu de mult 
un grup de brigadieri a Intrat 
In conflict chiar cu poliția, slpi 
frecventezi cârciumile ^'.ținând 
seama că în condițiile tn care ei 
muncesc alee olul e o adevărată 
otravă pe care o plătesc n bal 
câșt gațl prințr’o muncă grea.

Desigur, brigadierii conțtiențl 
se desolldatlzenză de acești tineri 
Dar numai atât nu e suficient. 
Fiecare brigadier are dator a de 
a arăta tovarășului său că ort ce 
abatere de acest fel pălea za nu
mele ct-l poirtă, că e o călcare 
3 m trslei proletare. Io această 
direcție se cere deci mun.â in 
tensificată.

Aceeași atitudine hrârâtă tre
bue să o la fiecare nrigadier și 
împotriva absențelor dela lucru 
a unor tovarăși care ca toate că 
tn urma muncii de lămurire dasl 
de Org. de Partid și prin elimi
narea elementelor nedisclpimate 
au scăzut, sunt Încă destul de miile

Mai mult și mai bine
Brigadierii trrbue să fie cr>n- 

ștlenți că In fața fiecârul om al 
muticii Partidul a pus maraa sar
cină de a produce cât mai mult 
șl de cât mii bună calitate prntru 
că în acest fel, reducâadu-se 
prețul de cost al produselor, să 
crească nivelul de ual a "isse- 
lor muucitoare.

| Ei trebue să muncească șl pe 
mii departe cu un elan sporit. 
Trebue ca și până acum, ră . jute 
tovărășejte pe tovarășii lor mat 
slabi. Trebue să intensifice munca 
de ridicare a nivelului lor politic 
și să lichideze cu toate act-le de 
indisciplină.

Ii acest fel ri îșt vor aduce 
contribuia prețioasă la realizarea 
un! vieți mal bune pentru cel ce 
muncesc, la înfăptuirea no'i orân
duiri Șl acesta e cel mai mare 
lucru pe care-l poate fa-e un tâ
năr — tn actualele condiții — 
pentru patria sa.

I H N. D rtana
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Mesagiul Comitetul™ Central al Partidului 
Muncitoresc Polonez către B. Bierut 

președintele Republicii Poloneze
Varșovia. Biroul politic al Co

mitetului Ceotral al P P. R. a a- 
drețat președintelui Bolește w Bl- 
erut următorul mesagiu:

„Ia perioada c3nd Începuse for
marea statului polonez, având tn 
vedere sarcinile Încredințate dv. 
de toată națiunea ca p ejedlnfe 
al Adunării Naționale poloneze șl 
apoi ca președinți al Republicii 
Poloneze, având în vedere că era 
nevoe de toate tortele pentru a 
duce la fnd’ Unire Îndatoririle dv. 
ca cel mal Înalt funej onar de stat 
Partidul Muncitoresc Polonez v’a 
ridicat sarcinile care vă legau de 
partidul nostru Încă dt la formarea 
Iul.

Astăzi, Partidul nostru este con
siderat ca for{ă conducătoare in 
reconstrucția tării și in consoli
darea democrației noastre popu
lare. Ținând seama de sarcinile 
care se pun Partidului nostru, In 
ajunul momentului istoric al unifi-

căril depline a clasei muncitoare 
poloneze, — luând tn considerație 
lupta pe care ap dus-o timp de 
40 ani pentru eliberarea clasei 
muncitoare și a poporului munci
tor, luând tn considerație contri
buția dv. la lupta de eliberare 
națională șl pirticlpare dvs la 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Polonez, in numele căruia ați luat 
parte activă la formarea Adunări 
Naționale Poloneze, — Comitetul 
Central al PPR. vă cere să vă 
relua]! activitatea tn Partidul Mu- 
citoresc Polonez".

In legătură cu acest mesagiu, 
președintele Boteslaw Blerut a 
participat la ședința plenară a 
Comitetului Central al PPR.

Ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Polonez șl-a Încheiat lucrările Joi 
la Varșovia. Au fost discutate che- 
tiunea devierilor naționaliste și de

dreapta'dln sânul pai Udului, sarci
nile actuale ale partidului In do
meniul politicei economice precum 
și chestiuni organizatorice.

Ca rezultat al dezbaterilor tn 
delungate, au fost adoptate In 
unanimitate rezoluții șl decizii. Re
zoluțiile vor fi publicate In curând.

Colhozurile ți sovhozurile din Republica Ucrainiaai

Au îndeplinit planul pentru livrările 
de grâu înainte de termenul stabilit 

depâșind producția cu 17%
MOSCOVA, 6 (Rador) Zia

rele de Duminică publică in.gagiul 
adresat Oenera|is imului Sta iii Je 
călre io|liozuri|e din Ucraina, cel mai 
marc grânar al țări. Mesagiu! spune 
printre altele: ,,Colhozurile ți sov
hozurile din Republica Ucrainean» 
ai: îndeț linii planul de e.at pentru

|ivr:u1Ji‘ de i.'ruU la I 
IQ-lf. inainte de ferm nul 
și cu o firnă înainte de da » la 
s’au farul livrările anul trecM

Statul a primit cu 141. 
cereale mai mult de.ât in am>l 
și cu
in anul IQltl. 
pro Lucț a de 
17 la sută”.

Colhozuri'e i sovhozurile sa U- 
craina s’au angaiat să de, 
planul de Stat cu 505 60fWl —t da 
cereale.

'fp «-edific
.1

' «re 
!

1Q4T
523.003 tone mai miUt Jeeâf 

Planul dv slat
râu a ir;-'!

Uniunea Sovietică a cerut
examinarea chestiunii fostelor colonii italiene 
de către Consiliul Miniștrilor de Externe

I

Cooperativele sătești 
vor fi puse în slujba intere
selor țărănimii muncitoare
(Urmare din pag- I «) 1

posturi dc conducere făceau 
jocul intereselor capitaliste iar 
în locul lor să fie puse ca
dre noui, pregătite și educate 
în spiritul luptei de clasă. 
Prin încadrarea cooperativelor 
cu elemente capabile, cinstite 
și hotărâte, care până mai 
eri erau strivite de capitalism, 
se va pune capăt definitiv 
potlogăriilor afaceriștilor din 
conducerile cooperativelor, sis
temului de >furt cu acte în 
regulă" și părtinirii prietenilor 
și rudeniilor la distribuirea măr
furilor, metode care strecurau 
tn sufletele țăranilor săraci, 
neîncrederea în putința de a 
se face din cooperație un in
strument capabil să îmbună
tățeai ă traiul țărănimii mun
citoare.

Org. de Partid dela sate îm* 
preună cu țărănimea muncitoare 
care ește cea mai interesată de 
bunul mers a1 cooperației 
trebue să sprijine cu toate 
forțele sale cooperativele co
munale, așezate pe aoui te
melii, mărind capitalul social 
prin care volumul mărfurilor 
va crește în egală măsură și 
printr'o vigilență tot mai as
cuțită să vegheze necontenit 
ca elementele dușmănoase ță
rănimii muncitoare, agenți a 
chiaburimii și intereselor capi
taliste să nu poată submina 
și compromite mișcarea co- 
peratistă, menită să sprijine 
țărănimea muncitoare în lupta

pentru ridicarea și desvoltarea 
nivelului său de traiu.

Astfel vom putea îndeplini 
sarcina trasată la Congresul 
Partidului Muncitoresc în ra
portul prezentat de tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej care a arătat 
că „In condițiunile unui re
gim de democrație populară, 
cooperația trebue să promo
veze interesele țăranului 
muncitor, să-l apere împo
triva exploatării și sărăcirii, 
să contribue la moderniza
rea agriculturii, la sporirea 
productivității solului, la ri
dicarea bunului trai mate
rial și cultural al țărănimii 
muncitoare".

MOSCOVA, 6 (Rador) — Zia
rele au anunțat că la 31 August/Con
ferința din Londra a adjuncților mi 
niștrilor do Externe a supus Consi- 
/iului miniștrilor de Externe reco
mandările sale referitoare la pro-' 
blema fostelor colonii Italiene. Re
prezentanții celor iței puteri Occiden 
tale nu au precizat în-ă când 'anu
me vor trece miniștrii de Externe 
la examinarea chestinnii fostelor co
lonii Italiene în c onformitate cu Tra
tatul de Pace.

Până în prezent viitorul fostelor 
colonii Italiene a dat loc la mari di
vergențe în Conferința adjuncților 
și nu s’a putut ajunge la o hotărîre 
Unanimă a celor patru asupra nici! 
uneia din aceste colonii. Față de 
această situație ambasadorii Uniunii 
Sovietice, la Londra Washington și 
Paris, au remis la 5 Sept., pe baza 
instiucțiu ilor da e dcșguvcin.ul Sovie

I

S'a deschis Congresul 
internațional al medicilor

Gh. Pleșu

BUDAPESTA 6 (Rador). La con
servatorul din Budapes'a s’a deschis 
Congresul internațional al medicilor 
Congresul se va ocupa în special do 
problemele în legătură cu preveni 
rea așa numitelor boli sociale. Oa 
menii de știință cei mai de aeamă 
ii întreaga lume vor face rapoarte 

cu privire la această chestiune.

Desființarea Comisiei Ministeriale 
pentru executarea Tratatului de Pace și 
Casei de Administrare și supraveghere 

Bunurilor Inamice (C.A.S.B. I.)

tic câ.c o notă iu următorul cuprins/ 
Guvernelor Marei Britanii. Statelor 
Unite și Fțanțși: c

,fh vederea complectară lucrărilor 
ad[unc(ilor minut i|or de Externe ai 
celor patru puteri asupra chestiuni» 
fostelor co'onii Italiene d in con
formitate cu ari. 23 al Tratatului de 
Pace cu Hala și cu anexa nr. 11 la 
ace t Tra'at, guvernul Sovietic crede 
că este necesar înainte de expira 
rea termenului prevăzut în Tratatul 
de Pace adică înainte de 15 Septem
brie când să fie examinată de către 
Consiliul Miri.lriior_de Externe che 
strunea fostelor colonii Italiene în or 
dmea stabili,ă de Tratatul de Pace”.

a 
a

aaupra Comltlunii de Lichidare a 
C. A. S. B. I. ce va funcționa pe 
âogă Mistnerui Finanțelor.

Printr’un decret al Prezidiului 
Marii Adunării Naționale R.P.R. 
au fost desființate: Comisia Mi
nisteriali pentru executarea Tra
tatului de Pace șl Casa de Admi
nistrare șl Supraveghere a Bunu
rilor Insmiee (C. A. S. B. I).

Potrivit decretului atribuțiunite
Comisiei Ministeriale pentru exe
cutarea Tratatului de Pace^trec 
asupra Ministerului Afacerilor 

Străine iar atrib> funile C A S B.l-
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ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Plecarea delegației 
române studențești 
la Conferința U.LS. 

dela Paris
Sâmbătă dimineaja la orale 

8 a părăsit Capitala, pe ca
lea aerului, delegația case 
va reprezenta studențimea 
română la sesiunea Consiliu
lui Uniunii Internaționale a 
Studenților, ce se va ține la 
Paris între 7—18 Septemvrie 
1948.

Delegația este compusă oh 
Gheorghe Brătescu. Miresa 
Mallța, Valeriu Mlronescn și 
Cornelia Bogdan.

Noui succese ale armatei 
democrate grecești

Salonic (Rador).Postul de radio 
Grecia Liberă anunț< că unitățile ar
matei democrate au străpuns linia 
de apărare a trupelor monarho-fas 
ciste în regiunea Pindului de Nord 
ocupând în cursul ofensivei o mare 
parte din zona Zagorje cont ouând 
ofensiva spre Nord, unități ale arma 
tei democrate, au eliberat localitățile 
Leptokararia, Diplato, Samarina și

multe altele. In sectorul Dendreha 4 
și Eropigi urități ale arma’ei 
erate au respins toate atacuri)* .wma 
tei monarho-fasciste. Pe șorea»i 
tre Desopor.hamia ji Casforia 
ria armatei democrate a prm «•- 

I niioane care duceau muniții peaku 
i trupele morarho-Tarc‘s‘.e. In ci-mS * 

cestor lupte inamicul a pierdal 1ÎC 
morți ți 181 de răniți.

„Comitetul pentru cercetarea 
activităt'i antiamericane“ își extinde 

cercetările și în țările marshalizate
ISTAMBUL fi (Rador). Ziarul Va 

lan anunță apropiata sosire în Tur 
cta a unor membrii ai „Comitetu 
lui pentru cercetarea acuități anti» 
americane în frunte cu Mundt «au Ni 
xon. Ziarul subliniază că sosirea a- 
ceslei comisiuni este ținută în cel

mai strict secret de că re autorh* He 
turcești și americane. ,,Misi orara, 
scrie ziarul va examina ac'ivitate» 
comunișlitlor din Turda si Earvpa 
și va înainta un raport in ace» ti 
privință Congresului american'’.

Turneul electoral al lui Henry
Wailace în Sudul Statelor-Unite

NEW-YORK 6 (Rador). Ia ziua' 
de 5 Septembrie Henry Wailace și a 
încheiat turneul politic făcut în 7 
state în Sud în cursul căruia a com
bătut politica de discriminare dusă 
față de negriA ,

D. Wailace a arătat că această di; 
criminale împotriva negrilor serve
ște scopului bancherilor din Walt 
street menținând subjugarea econo
mică a întregului Sud și exploatarea 
ncmiloa<ă a marei majorități a oatme-r

nijor din Sud atât negrii -ăl -i albi 
Adresându-se reprezentanților presei 
d. Wailace le a comun', a pt a ea 
|-c care i-au exprimal.o conducerea or 
ganizațiilor progre-iste din S»d c« 
acest turneu a contribuit La conrbațe 
rea cu succes a discriminării de lastl 
Deasemcnea d. Wailace și-a exprimai 
convingerea că acest fumiu dr|«< 
mina o marc creștere a r.un arului de 
înscrieri a muncitorilor din Sud in li-l 
stele electorale.


