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Au început pregătirile 
pentru campania însămânțărilor de toamnă

La -9 Septembrie, campania însăniânțărijor de toamnă va fi începu ă in Întregul 
Din strădania, hoțim rea și munca susținută pe care i

ku, — sprijiniți și Îndrum »■ <M Pailidtil de avantgardă al clasei muncitoare —, o depune 
tru realizarea la tiinp a sarcinilor Xce i revin în acțiunea de pregătire 
dașprinde în mod vilii grija și- întere ul pe care îl poartă fiecare
re a bătăliei îusămânțăriLcr ce 

lhiia pregătirilor făcute în a> 
oampaniei însămânțărikr, 1( 

ptasete s’a intensificat treeri-

Pe 
junul 
toata 
șui și eelectărije, care cu excepția
plaseter de munte unde ace te ope 
rațiuni actualmente sunt în toiu, îrtț 
restul județului noslăi s'ujnt pe sfâr
șite. , , I

S’a des^irljfiț 80
Paraiel cu muncile de recolta e, ia 

județul «oslru s’a intensii.at sinți 
tor. eaapania desmeriștilulul. Deși 
unii țărani având posibilitățile nece 
saro nu au procedat din timp la des-' 
mirîștkaa •tțrrafețelor recoltate, to 
tuși pini la prezent s’a realizat dea 
miriști.al la cea. tO Ia sută, din toța 
IU! suprafețelor programate. Până Ia 
15 Soytembrie, acțiunea desmiriștitu 
Iii pracuai șt pregă i i e pentru însă 
mânțărij» d: toamnă va lua f rșit 
iar pâ.nă la 29 Septembrie, organele 
tecfiaiea și administrative, vor proco 
da la un sontrol amănunțit al tuturor'

• • ■ •• Vuromea cmemcaiogrntica

nvătâtearea din Satrâi
> >

(Cinema „PROGRES UL“)
„lavjllă loa-ea d n Șa râi” este po

vestea unei ,jjii i învățătoare ” sa 
re desuărtindu-se de logodnicul ei 
pfeaaă de bună voe in Siberia „pen 
tru flă aaolo se simțea nevoia fde în vă 
țători Aici in lupă cu prejudecățile' 

oameailar sălbă'eci'' aproape de .ou 
dițijle d« viață crea.e de regimul 'ț 1- 
risL Invă.ă oarea Varenka Vasilievna 
(Vera Marețkaia), dupâ multe greu 
tăți țsușește să înfjltreze dragostea 
de Invățărură în suflete.e cop i or. 
Mii mult însă nu poa.e face fiii dd 
ițăratri au pot urma școli superioare

Uratează șpo; răsboiul și revoluția 
Varanka adeptă înfocată a ideilor lui 
Lenia și Slalin luplă alături de țărlf 
nimea săracă, împotriva chiabuiilor 
cane se opuicau colectivizării. Dei1 
tocmai când zo ii nouii orânduiri a' 
păreau lumir.oși soțul Vamkăi moa 
re rănit înlr’o luptă. /

Ea însă nu disperează și își con 
tinuă ope a de educare a tinerelor 
nerafi în spi ilul drago tei față de 
Statul Sociali t- Războiul de cotro i 
re al nemților o gă eș'e la datorie 
«i cu toa e ororile lui îiiaduce ■ i oi 
satisfacție: p.-jmii ei eleii — acum 
oameni mari sunt în primi le rânduri 
ale lup ei pentru apărarea patriei i r 
ea este decorată cu ordinul Lenin.

Odată cu pacea. Ia agape vie oriei 
la care participau toți foștii elevi, 
Varenka cu Lacrimi în ochi nu mei 
poals gândi decât: „Ce frumos t”,

Jse apropie.

lucrărilor făcute în cadrul acestui 
plan. l

se 
ha.

însă

ln loatuna aceasta 
vsr însâmân(a 44.000

In cadrul pregătirilor pentru 
mânțărije de toamnă, Comandamentul 
Județean a întocmit planul însăm.TJ 
țărilor pe județ care prevede 10.000 
ha. grâu, 3.000 ha. secară, și 1.000 * * 
ha. orz.

(Continuare in pag. IV-1) 

a fost supus „nefericit 1”. In p b 
mul rând a lrebut să ,> facă aul« 
crili.a (nemai pocner.i ) după sc ii 
a trebuit să- î ia anga am.n'.ul că e 
va îndrepta (ah ce teroare') ți u .» 
încununare a tuturor crfzz m lor. i 
s’a recomandat că citea că 
educativă.

As'a de, a e inșilor abil 
întors la inchiziție. Asta-i

Dar sta.! Au'ocnți.a nu 
arma de îndreptare a greșelilor' 
Oar nici anga aracntele de inărep 
(are nu pot fi con-id rațe ca pedep
*e. Alunei cu atât mai pu in J iț | 
deoarece dacă n’ar fi așa ar iase-n 
m ca numai cei care greșesc să 
flie carte iar requl să :ic anal'abe i

Acum răsufțu u-Arat. M’a speriat 
pe degeaha deoarece pedeapsa 'a 
fot pedeapsă.

Hm..., da- el oare, vosânditul” — 
ia fel ca și inchizitorii săi z 
corzșt ent de as*a? Știe că auțocri^ a 

de îndreptare ți nj i c, 
oedeansă s’au continuă 
pe mai departe — așa 
sideret 6j cti|a- j _ o 
timă?

Există însă o -oluțre _ _ 
a confuziilor ;i anume: citi ul. Și 
aceasta e valabilă ți pentru inculpat 
ți penlru judecă,or mai ales. Ei sl 
citească și rî pă runjă adev.rul <1 
primul rând.

m i. n

In plus planul mai cuprinde 6Î 
mii 470 ha. care urmează să fie o- 
gorîte pentru însămânțările de pri
măvară.

îndeplinirea acestui jian ne eti ă 
eforturi staruițoare din partea țăruii 
mii muncitoare, organ lor technire 
și administra ieși în special < i i(ja" 
tea organizațiilor și membrilor de 
Partid, care trebue să fie în fruntea 
tuturor acestor acțiuni.

Planul județului a fost întocmii țiJ 
nandu- • seama de realitățile și po-

și într’adevăr e frumos în loculțcolii 
de bârne se ridică acum un 'gimnaziu 
impunător, foștii copii sunt acum 

Ingineri, profesoi ofițeri. i
într’o reajizare de factură superioa 

ră din punct de vedcie technic, prin- 
tr’o creaț e de înaltă artă, cinenato 
graf a so ieli ă dove.'itduși ■-! o

i

(Continuare in pag. IILa)

"Ce spun țarann din ValssIoYc^^Bune despre 

ârânsmitSnJrumârîle Jale |
muncitoare î 

rentabilitatea terenurilor comasate și asofate
în articolul tov. Vasile Luca și

Țăranii din comuna Vâlcelele
și celorlalți plugaii hunedoreni, 
anul acesta, pr n comasarea si aso&mcntul terenurilor arabile.

In această comună, sistemul co-masării ți asolamenluhi este ve.hi 
și in fiecare an1 țăranii de ai i obțjirecolîe mult sporite față de sHe.nuI 
exploatării în unități agricole incividuale.

Iată ce spun ță an:i din Vâlcelele Bute
arabil prin comasare și asolament:

„Noi plugarii din Comuna 
Vâlcelele Bune Jud. Hune
doara, cetind artico’ul tov.

,u Jeț. 
întreaga țărănime muncitoare din jud țul ire 

t pe*
a campaniei, agricole de loamHa, • 

țăran muncilor pentru buna preg.

sibilitățile terenului arabil, capa ita 
tea atelajelor e(c. precum și de nece 
silatea inșen i > Arii și imbunătățjrjjl 
produrejor și productivii! ii muncilor 
agricoțe.

Planul divizat pe clase, — tWân

(Continuare In pag. IIl-a)
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Prin Inovații In câmpul muncii

Tehnicienii dela exploatările 
aurifere din Munții-Apuseni îmbunătă 

țese procesul de extracție a aurului

I

La uzinele de ștampare ale ex 
cloalărilor aurifere din Munții Apu 
seni, tulburca'a ce pleacă din piuă 
liece pe mesele de amalgamare este 
îndrepta'! spre mesele de concentra 

re. Aceste rac e prin înclinații lor 
și trepidați con inul separă sul
furile de steril, obținându-re con
centratele (piritele), din care, prin 
ceanurație. se scoate aurul legat da 
surfuri care scapă dela pilc |e intar 
ne și externe de amalgamare.

Până în anul 1945, aceasta gpera- 
țiune era deservită de 22 mese de 
concentrare de tip „Ferraris”, doua 
mere „Humbold” și două „Deister”. 
Mesele de tipurile existente intru 
neau o serie de defectuozități —teci» 
sura nia'C dc ulei, icna-atii fre.vente 
și o du ală de funcționare destul da 
redu=ă — astfel că înlocuirea lor a 
devenit o prolkmă de acu'ă actua 1 
tatc.

După o slud ere amănjn’ită și re 
petate încercări, țov. Popa Vasila 
subinginer la L'ziia de prelucrare, 
a reunit să confecționeze o r.ouă ma 
să de concentrare care să întrunea <4

Bune, împărtășesc pr’n ziarul nostru 
rezultatul fericit pe care l-au obținui

despre exploatarea terenurilor

V- 
ma 
deamnii plugarii la intensj-

Luca „Un an dela refor 
monetară” prin care tn-

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a răspuns Guvernului R.P.R. 1a 
telegrama de condoleanțe tri*  
misă cu ocazia morții lui A. A. Jdanov

TEXTUL TELEGRAME :

Bucure,ti, 7 (Agcrprts) *).
r. I’.-.ru Groza Prer dine- 
(unsJiului de Mini.îiJ a 

primit unn.iioțtil r rpu.’.s la 
telegrama de condoleanțe tri 
misă Generalissimului -Stalm 
cu prilejul ntorții lut A. A. 
Jdanov.

Președ.ntelui .Consiliului ue 
Miniștri a Republicii IJopu 
laie Române.

Excelență
Primind însărcinarea Pre

La ședinfa plenara a C. C. al
Partidului Muncitoresc Polonez

BOLESLAW BIERUT 
a fost aies în unanimitate Secretar General 

al Partidului Muncitoresc Polonez
Varșovia 7 (Rador). Tass 

transmite unnătoul comuni 
cat cu privire la rezoluția 1 l ■ 
naiei Coimtt iclui Central .1 
Partidului Muncitoresc Po 
lonez.

toate av analele, țțimiijând ln acela? 
timp deficiențele ce Ie prezentau 
me.e|e existente in funcțiune.

S sternul de acționare este ijenti , 
iar fundația*  aremăiutoare cu cea a 
mesei de lip ..Dii.cr”. .'.lașa 6e nnș 
că pe cui i gli ante, construi e înlr’o 
formă 6pec ală pentru a servi dre; t 
lagăre. SslemuUde iaci nire a tre ci 
est pro ru al inovatorul i:. Păst ân 

V. Cl.|

(CsnLnm « In fag. III a)

și în acest 6eeol se mai 
cruzimi ca e ni.i mai mult 
puțin, te infioară.

Chiar 
întâmplă 
nici mai

lată de exemplu la Hunedca a.
Aici un tânăr dela vămi .ul de uce 
nici (sărmanul de el) lăcându-se vL 
novat de ^numite fapte a primit dii 
par.ea condu ă orilor săi nițt p<d p 
se direct ./groaznice”. Cu sufletul 
la gura ascultam ,orturile” la care

ficareA operațiuni'or de co
masare și asolare a trieri tv 
rilor arabile, in vederea mă
ririi productivității agrico'c, 
ne aln dat seama de gT'j 1 p . 
careu ro-- A PMW.Dm t iâ 
li imșbll c-inducâlorî pen 
tru îmbunătățirea sistemului'

J. Pope<cu, coresp voi.

(Cnntlnimre In pag, p’j)

șed.ntclui Consiliului <_U Mi 
nișțrii al U. R. S, S,Genera 
lissnii il Uniunii Sovicti»» 1. 
\ . Slabii, jiu ui o.ne.i a 

exprima recunojt uță 
pr-ntrii condo'canțeh- . iu
cu «caz.a decesului lui A. A 
Jdanov. PrmȚi vă rog e 
ceh i țî as gur^rfca < el*  mai 
inalte < onsiderațiuni.

însărcinatul temporar al \ 
farurilor VRsS In ROnă.i .*  
— semnează Sutov.

Intre 31 August șt 5 
a c., a avut loc la V4rțo»ti 
o plenara a Corn.t- t ului Cea 
trai al Partidului Mun<i o 
rose Polonez la care au par 
ticipat ți delegați ai corni 
tetelor reg onaLe. ț

Plenara a dat ascultate ra 
portului făcut de BoksUw 
Bxrut „asupra devierii națio 
naȚste și de dn-apta în con
ducerea Partidului și asupra 
mctode'or p ntru a o ijjfiâ'1 
ge. La d scuții au luat Cu 
vântul 38 part cipanți. in ur 
ma ri scuptior. a lo l axki> 
tată în unanjn t te de că'r» 
Plenară o reto’uț e-

Înainte de aprobarea 
vl;d.s av Gomulka sad*  
clarat ‘intru t .tul d acoic a 
rezoluț.a și și-a fă ut o sur 
pr ozatoare airo rjică in 1« 
gătură r-u punctul său d« v*

ne ani 
hoți r..

e oara

si ceti ul nu con-‘ți;ue.c decâț mețe-d • 
a mai pali ă 
să se cr< adă 
cu n 1 au co i 
neferi i-1 1

de "n i urare

V
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Sa
de ridicare a nivelului 
polifîc-ideolacrc

intensificăm munca

Dacă in prima parte a perioadei 
1 Mai — 23 August In j.ide.iil nos
tru au f'ir.cț ouat aproa; e pe lângă 
fcare organizai UTM cât' o școa 
li d‘ cadre. t:i ultima | arte a'acfcst'i 
perie ide, I ep'.at, toa.e acesțe școli 
au fo l re inse la Inexi tența.

Cauzele pentru care acest lucru a 
fost posibil sunt inulti le. Pe deo
parte ele se găse c în delăsarea 
re6pon'abiji'or scoliei Edu Șiți șț 
Cultură al«’ o.g LITM care cred au 
că prii funcționa ca unei siigure 
ser.i la care nu ; a i i au in general 
nici 4 la sulă, di.i totalul tinerilor 
din orpa-’i/a i î rcsp’c i a au rezol- 
val o problemă care este și va 
rămâne de a luai ale încă m alt timp. 
Pe de al'ă parte o cauză este lațxsa 
muncii de lămurire dusă In mijlociul 
t rierilor cărora să ti se arate că în- 
f ințarea școli.o de cadre este o acți- 
Uite dintre cele mai serioase pe ea e 
o l.tlreprinde U 1 M ul acțiinf < care 
prin caracterul ci impune implicit o 
atitudine serioasă a ât din partea ele
vilor cât și a t ‘ciorilor, în aceea-i 
măsUiti tn care impune o pairii ipație 
masivi la cursuri. I

A iu trrțel ge că ridicarea nive
lului politic e o sarcină pe tcare 
Partidul o trasează pentru milioa
nele de oamc.ii ai muncii din țara, 
noastră în reamnă ra tinerelul să nu- | 
și desvolte în mod continuu și p.erm'ri , 
urni cunoștințele sale, a nu căuta 
să-și desvolte conștiința de dasă, a 
nu fe putea orienta tn problemele 
ce frământă acum întreg poporul 
fiind rupt de ele, de.i incapabil' d® 
a face ia|ă. ' ,1

lia exemplu ,elocv nl In acest sens 
11 poale constitui cazul uiiui tânăr 
— responsabil cultural al S.cloru
lui II UTM Hunedoa a — care, ța > 
fel ca și majoritatea tovarășii r săi 
au știa care sunt în general sarciîilo 
actuale ale tineretului. i

Cauza acestor lucruri e rcecași a 
Hunedoa a ca și la Sim ria sau în 
alte pârli: nu se citesc ziarele, nu 
ee stud ază li e alu .a de parjd și 
în genț al con ’u ă orii de erganiza 
ții fac prea puțin pentru a înlătură 
această stare.

Problema reînființării școlilor se 
rale de cadre mai prezintă și un 
alt aspect și anume: ce tineri Isă, 
fie recrutați ca eleri.

Atenția tre-bue îndrepta ă In pri
mul rând asupra acelora care au 
un nivel pO'.i i. mai scăzut, spr aceid 
care n’au făcut primii paji spre îm
bogățirea cuio.l.iț lor lor prin stu 
d;u indi ilual. De a eea a budinca 
de dcaco.aside a e a secreta ului urg.

zile Septemvrie 1948

L! I M. IMb.-Himcda a: a fața de uq 
tânăr a a c dădea'.'ova ă de lipsa celor 
ma e e ne.Ha cr cunoștințe poli i e nu 
eia deloc ju lă.Nu t.-ebue co afundată 
neștiința cu încăpu.i .nea mai ales 
acum când tinerii au arătat tn ne 
mimă a c raiduri că au mari pori’i i 
lă(i de a se ridi a cin t,cale (pun tel 
de vedere. ,

Tocma. tinerii cei mai puia ii 
dicați |.o i i e,;te t ebu sc or enlati 
pe cal a r.dică i ui elului lor poli j 
și nici dezuni descon i ie.a.i.

lot ce a ce s'a făcut însă până 1 
acum In acca.lă direcție, în actual le ■ 
condiții ale des oJtării regimulij 
nostru de dc.no. a,ie populară spre 
orânduirea sup.r:oa ă cs e însufi - 
cieiit. Neceai atea de noui ca Ire bi
ne pregătite, dcsvollarca conștiinței 
de clasa ți în general ridi_area nj 
velului poliljc — idcol gic al ti
nerilor — adică Îndeplini, ea sar
cinilor pc care Partidul le pune tn 
față — trebuesc î.idepl nite printr’o 
muncă in en i.i.a.ă, printr’o serioa a 
acțiune de lămurire și îndrumare.

Numai în acest fel tineretul no 
slru — urmând Inal ele exemple pe 
care le-a dat tineretul com.omolist în 
aceast 4 direcție — va putea să-și 
aducă aportul său în lupta pc-nlitj 
crearea noui orânduiri. (

H N. DOREANU

Calendar muncitoresc
ioarelar. 5 48 
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La 9 Sepl mbrie 1941, mișcarea 
popula i condusă de „Fontul Pa
triei” la frun’e cu animatorul ace
stuia, r.iarțje Gț-.. Dinii iov, a dese! i 
o cale .'.ouă în istoria polijel a'Bul
gariei.

Cu ajutorul gîor'oa.ei A anale Ro 
șii. lor.ele jx>,.u are bulga e cu ă.ă _ ăi 
mântui național de râpele cotro, itea 
re germane, a.er'.eară și epurează ."au 
cițtii sil posiu i.e de con iucere, și 
deschid a t'cl dru nul reclăl iii u i 
Bulgar 1 litere dera ic ale. I

La 9 Septembrie ' 1946. o nouă 
sărbăl are se adaugă la cea d-ntîi: 
în această zi Eu'; a a 1 redând dina

Lia ue origi'ă prusa ă, e • ro la ă 
republ ca.

Sub condu.crea înțeleaptă a ț rfm- 
ininistrului său. Cd eorgiie Din.i.rov, 
Republica Popula ă Bulgară pășește 
cu hotărtre spre noui succese, spre 
realizarea celei mai liainlafe demo 
frații.

Formarea corpurilor de îndrumători
o sarcină actuală

Un fa lor activ In obținerea suc- 
<e e[or in orice domenii este munca de 
indruma e, nuni a polili ă de la * 
murire, ca e tiebue să preceadă Uf/ 
ce acțiune.

Bunele rezu ta e pe ca e b au ob- 
ținut tinerii de|n 1. M. S.-llunedoara 
Cug r sau Crișcior, e xlatorcsc prin 
tre al ee ' muicii de in ruinare 
dusa de Orga r, a,iile de Partid, 
S.ndicat și Cig. JJ, T. M. / '•

Astlel, la Hunedoara, jn fiecare1 
, cție a uzinelor exi ,lă îndiună 
lori U. T. M iș.i '

Nu pulem spune insă că aici s'a 
făcut toiul in a castă direcție. De 
exemplu secția Forjă, u ricul îndru
mător fiind pic al în concediu, og 
a rămas ni.nen care să-l Inlxuiască 
deci munca de îndrumare în această 
surție a stagnat pe o perioadă de 
timp. i

De aceea, aici se cere o creștere 
considerabilă a numărului de îndru
mători astfel încât la fiecare aec-s 
tic să poală fi dusă ori când mun 
ca de lămurire.

La alte Organizații U. T. M. 
nici nu se poale vorbi de o spori o 
a numărului de Îndrumători ci direct 
dc formarea unui corp care până a- 
cum era aproape sau complet inexi 
Elent.

Acesta e cazul la Simeria unde la 
cei aproape 7U0 tineri nu există

decât 5 îndrumători, sau la org. lor 
cală U. 1. M.Hureduara unde ace 
știa lipse.c complectainente. I miru
rile acestea a a ă fă.ă îndoiala că la 
uneje organizații munca de indru-r 
mare a fost complect neglijata. 1

Desigur că în a eri caz tinerii 
1 rudămuriți nu mai răspund cu a- 
ceeași prompti.udLie che rii orga 
nizației lor, iar conducălorit în a 
ceste cazuri recure la mijlon.e de 
comanda ți impunere — a a cum 
s’a întâmplat la S meria — uitând

că această tcâdeie ae da.oroțăe io» l,t 
in primul rând.

G d rect ie dej la care «u/xătalea 
org. U. T. M. trebuesc să fsuâ o 
cotdură serioasă e tocmai .f a. ea u- 
nu. pu emic corp de îndrumt eri.

Prin aceasta, j>e lângă o ,rabuu. 
lățire din toa| punctele de d rC a, 
mu ,c i fie ă ui tânăr, tnsui 
torii vor ti fe i i de a adopa hr.eto e 

111 ompalibik cu jx>zi|ia tar cu 
pinici|iul con i peri car*  să*  la l>a- 
za orl<ă,ei a țiui.i

Din realizările
tinetetului sătesc

In cadiul întrecerilor org nizate 
întră tinerii din Orășile

Datorită muncii de lămuri e și ia 
"drumare dusă de Org. de Part d 
și T. S. un număr de 27 de tineri, 
din satul Mihăifeni au întreprins 
— în cursul a.estei luni — o ac,iu 
ne de mun.ă voluntară In cadrul ca 
reia au reparat 1.500 m. șosea și au 
săpat un șanț de 400 ni.

De asemenea, un număr de 24 ti
neri — care au anLrenat cu elanul Hor. 
și 1) vârstnici — In cadrul unei alte 
acțiuni de muncă voluntară au r pa 
ral o șosea pe o distanță de 4>C0 mă 
Totalul timpului In ca:® această lu 
crare a fost efectuată se ridică 1A

114 o.e. După terminarea h>®>triau ti 
nerii, au organfzat un program ar
tistic. *

La raiul Mesteacăn, t n-rii uupreu 
nă cu vârstnicii, pen ru ccn>|rrfrea u- 
•îui nou local de .școală, a® șrrstat 
un număr de 9.003 I >c dc tur.că 
voluntară cu brațele și 4.000 an de 
muncă voluntară cu ca tle, tMad fi 
Iranspor.ând material le nacraeaee 
construcției— lemn și piatra — lu 
crâud totodată ți la confecționarea a 
40.000 cărămizi.

C'. 64 ea h
coreaț.

Drapslui muncii a fost câștigat 
dt tinerii din Sectarul I. a O g. U. T. M.

In ziua de 1 Septembrie g., a 
fost derer a dra eu inunrii Scc’o.a 
V.ii I, ca e in cadrul înlreceri’.or or
ganizate de Org. locală U. T. M. ia 
perioada 1 August — 1 Septembrie 
s’a clacat în 1o.nl I urmând apoi sec 
toareje III și II.

In perioada aceasta tineretul di 4 
Drăst e — datorită mu icii plină de 
elan — aa.fțu frumoase real zări în 
toate domeniile. <

Astfel, au fost prestate un-curnăf 
de 747 ore de muncă voluntară in 
cadrul căro.a au foșt repa ate și cU4 
rățale sediile cejor Acei unități U. T',< 
M. și s’a trimis un număr de 25 biiâ 
yadieri pe șantierele na iorale. I

Un real succes a fost obținut in 
munca culturală, în această direcție 
organizându e. trei confe ințe educa
tive. De asemenea au fost acti.izatc 
6 ziare de perete, s’ajt difuzat unlnu- 
măr de 370 ziare „Tânărul Munci

tor’’, iar pentru mobilizai ea tineretu 
/ui la sărbătorirea zilei de 23 Au
gust 6’a format rin corp de 30 de 
îndrumători.

Continuând sa muncească cu Un. 
elan sporit, po n nd din 'nou la în
treceri în niun.ă, tine,ii din O.ăștiei 
vor putea obține suc.ese din ce în 
ce mai frumoase.

V. Lupu coresp.

«
în fiecare zi 1
„Zori Noi” |

„Darurile" făcute de Truman 
tineretului Grec

Mai alest tineretul este acela care, 
sub ocupația americană trăcștc tra 
ged'a actuală a poporului gr c în 
toată amploarea ei. Foamea șoma
jul, mizeria, t-roarea, arestările, exei 
cuțimilc, ia'ă atmosfera în care trăe- 
ște tineretul din Gredi L cdâuăi. Si. 
în afară de țoale acest a, [l'.Șa dea 
mai pcriculoaiă pentru el este corup 
ția sufle ului, corupția fn^tÂ.ui, pe 
cari reacționa ii greci o J'dâ să tel 
desvolle în oamen i tir.e i de comun 
acord cu agr.esor i aiglr-am i.ani-

In a "ară de marile canitațri de ha 
siși (opiu),lpe cari le împoria ameri
canii. ei în,4 cui ivă pe o scară în
tinsă pl'.n a ca e produce :c astă ori 
b lă ot avă. Ei caută, ca printr’o ma 
re între' u n'are a stup.fia itelor Ha 
corupă tineretul grec, să-i turbura 
spiritul i să-l facă,:| el în.a, alic 
de a gâ di i de-a acționa. In toate 
orașele mari a'.e Greciei ocupate, fund 
ționea. ă centre speciale nuini.e (Te- 
keș). t t

Și stupefiantele uu sunt (jfcgfi'Tit

pericol care amenință ti.erelul. mai 
este deacemeni și pro. i.uîat nereloș 
fele. Corupători de j>ro.e-ie, .trată 
cairții de ca ne vrie, parcurg orașele 
de provincie în căutarea vieinelor 
lor, pe cari le oferă mai întâi cli n 
ților lor engl-'ji și ameii-ani și i® ( 
aru ică apoi în carele de toleranță tale j 
mar lor o.a.e. In aceste afa.eri fruc / 
tuoase. traficanții speculează șoma ( 
jul și să.ăcia li..e.elor fe.e. Este de' j 
nota, că, în mod general, trafi.anț i 
de carne vie și t aii-an ii dc stupe 
fianle sunt șe i ai orga i a.iunilor 
naționaliste.

Există deasemmea un nou gen de 
ccțsțție. Agenț i po'i i i, ci r cr i 
nul ministrului Sec.uri.ă.ii P.Tbi e. 
colabo.af o i tul <u i.alienii, <i .s, 
amcain'ă ;e line ii democ ați țe ai 
ti areilează în număr mare în (fiecare 
ri, trimițându i în fața Curților M«. 
t .1', în afară de cazul c.’ind nu fac 
depoziții anii comuniste și nu de- 
savuează m șcarea democratică.

Un gruo de 36 brigadieri huiedorewi

Au plecat pe șantierul național 
,,Vasile Luca“ de’a Salva Vtșeu

In zilele săptămânii trecute 
un nou grup de 36 br gadieri 
au plecat pe marele șantier 
de muncă voluntară ,,yasile 
Luca" dela Sajva yișeu.

Majoritatea proletari agri
coli, acești tineri caie am în
tregi au fost asupriți și ex
ploatați de chiaburii din dife
ritele sate, mâncând în fugă 
o pâine mizeră, dormind 
prin poduri și lipsiți de școt 
lă, au plecat cu un viu entu
ziasm spre locul unde vor 
munci voluntar.

Conștiința că de acum Ina 
inte vor munci, nu pentru 
pi'opr.i Ior dușniani ci pe»--

tru Republica noastră Popu 
Iară care le-a as:gurat e via 
ța mal bună și mai fericită, 
acești tineri țărani — mobili
zați prin munca org. U y M 
șt Tineretul Sătesc, au plecat 
pe șenH»r | jâ du și F.ngejx- 
mentul de a nu precupeți ni 
ci un efort pentru termina 
tea cât mai grabnică a lucră 

rilor. 1.
B«j >1 Duwttzu

Oltlțl
„Tânărul Mănător*

Călăuza bibliotecarului
Editura C. G. M. 170 P.

Biblioteca prin meni.ea ;i mijloacele safe, a utând ța însușirea de 
cu:io,l.n e științ fice și teh ice, t.ebue să contribue efectiv la educarea 
cititorilor, la ridicarea nivefu.il lor cultural teh..i.-p o e 10 -a ți ia 
cial ideologic. Bibliotecarul are astăzi rolul unui mobi izatoe de 
masse, cl trebue prin cărțile pe care le pune la îndem ma munciUci- 
lor, să le a. ale care e te dușmanul'dri cla ă, să Je ridice nivelul conștiin
ței de clasă și să ajute în g ncraț uiassele muncitoare la deplina ins», 
șire a nouei ulitudi.i lată de nurtță.

De aci imp rlar.ța r.centri publ'cații a Ed. C. G. M. t
..Călăuza biblio e a ului’’ este un îndrumător al iniilor de pro» 

sre.i li l,o e aii ii îr.vață <e căiți să afe.igă cum să le a’eagă, cum 
să Ie îireg's’.reze, cum ă î domnească pe temeiuri ș iiiti. re, fișe 4 
cataloage. Mai mult încă, această „Căl ăuză” ltvafă bibliotecarul cih» 
să-și plani ice munca, să orgar.iz «a cer ur. de lectură cum să dezvolte 
gustul ci.uo i or peri ru aprofu :da rea lecturii.

nivefu.il


. NOI 3

Tehnicienii dda exploatările aurifere 
din Munții-Apusem îmbunătățesc 
*r*cesul  de extracție a aerului

Au început pregătirile
pentru campania însământărilor di» toamnă

(l’rina.e din pag. la)

«Iu <■ d hic » unite n e ei Frirari»’’, 
•’au flmii.il ele două lame de fier 
»ur a>>u e i jțo vîndu-se cp rame din 
Jruia dr Mfar a emilniloart- iliUtW 
ale rueiai de lip Oej-ter’’, in âfredu 
ar la W aie r unii e celor dela mesele 
„Fer Mesele ,,(Teistei” fii îd
acoperi de iii strat de 1 n lemn, a 
slazi g.eu de procurat noua masă 
de o.rc‘u ra e e .te acoperita cu o 
compojivr formali din o parte de 
beio.i «i o parte p a raponce, pri*'  
acea .la rediu ându-se simțitor greuta 
iea ninse'.

.Mana eoastru ti după indi a‘îil*  
t«.. Pa,« • poate ron.ecțijna cu u-

Ședruța cu secretarii 
gmrall ai Ministeru- 

Ivi Industriei
Bl «UREȘTI. 7 (Agerpres) — la 

zilele 4< 4 și 5 Septembrie a. c.
a avut Urc tn focalul Facultății da 
Șlii.r.e Comerciale o ședință de lu
cru la «a « au participat secretarii 
generali ai Mini Ierului Industri i » 
condu-fro;i cen.ralel r industriale 
pend •>« de acest departament.

Ședmța a avu' de scop luarea d« 
contact a luiu.or centralelor atât în
tre ele eâ și cu toi ti. ile (de conducere! 
ale Atiai Ierului în vederea unui 
Mscliimb d« experiențe și peotiu 
rezolvarea difeiile probleme speci- 
fioe.

Datorită seminței selecționata dia U.R S.S.

S a obținut o recoltă de secară 
de 2100 kg. la ha. deși pământul 
nu a fost de calitate superioară

Cu •t.az.a i reei'atului și co- 
ectăriter An notariatul Berthe 

lot W>¥. Citii a Mo.se, dele
gat U batoza d n acea co 
tnunâ, * făcut interesante șî 
conclMflmte 'constatări cu pri

Primăria era tulul, reședință de 
județ Oeva 

Nr. >131 dia 13 Auj, 194t

•VBL1CAȚIUNE
Piislrla aratului Deva dl la 

chiria artei licitație publică rea- 
taurantnl gării, streda Lmla,

LîUteba v« avea loa îs ziua 
da 23 Septembrie 1948, ora It. 
ir casiera nr. 13 a prirngrlei, cu 
p-ețj da alrțiare d*  lei 96 000 
pe l-'mp de un an, dela 1 Oct. 
1948 pâul le 30 Sept. 1949.

'' C-latul de sarcini poate fi vă 
zut ta orele de s«rvMu la pri- 
tiăiie.

Llitația sa va ține pe l&ogl 
rnegcetarea ditpoz țiu’Jilor are 
88-110 din L.C.P.

Ofertele închise și sigilate, set 
parat plicul cu girarea de S la 
sulă, se vor preda In ședința 
Comisitmii de Llclfa.-e la ora 
le 18

Ia caz de nereușită, a doua 
v» avea loc îa ziua de 

30 Septemvrie 1948, ora 18 îa 
ncelaș local.

♦ P.itnir, POPA
Secretar, Iile

șunilța in ale| ere e e (oa a i|e. Con 
slruct a e , e fa u|â din lem« pețcând 
la mesele de tip. Ferraris” sau 
,,l lunibold’’, ic.i mai tna e parte din 
construit e este din fier.

In creare pr ve-te dur ta de lunc 
(ionare. noua masa de concentrare a 
r< o apreciabili superioritate lața 
de masele exi<ten e. Sistemul di1 
ungere la fel, mult supcrio , iile >ii 
iintrodu ându e in carcasa aparatu 
lui la intervale de 6 luni,(tn tinp ce 
la tipul „Ferraris” ungerea se fi 
cea dm ora in ora. (

Inovația adusă de Iov. Popa Va 
sile in procedeul de exlia.ție a au 
mini conslitue o importați ă con- 
fribuț'e la îmbunătățirea producției 
ți dezvoltarea economiei naționale

V. CLEJ mraț

Bucurându-ae rie îngrijirea ••mplect grataiti

Fiii de plugari muncitori ți muncitorii 
vor putea să urmeze școlile de tractoriști

Desvollarea continuă a agriculturii noastre prin îneca izare are 
nevoe de cadre calificate care înarmate cu o pregătire tehnică temeiJ 
nică să spri ine ridicarea și modernizarea, desvcl arca economiei noartre
din sectorul agricol.

In acest scop Ministerul Agri 
tre|e și stațiunile de mașini agricole 
care să formeze un număr cât mai

In aceste școli vor fi admiși ian- 
didații ce îndeplinesc următoarele • 

' condițurni.
Fui de pluga i munci ori sau mun 

cilorii dii mediul rural și urba«.
I Tinerii care au lucrat cu tractoare

vjre la producția dată de sa 
mânța de secară sovietică.

Astfel, dai 50 de gospo- . 
dării, unde s’a însămânțat 
secară îimportată d n U. R. 
S. S. la douăzeci dintre ele 
producția a fost de 1.503- 
2.000 și chiar peste 2.100 kg. 1 
la hectar, deși pământul nu j 
era de cal.tate superioară. ;

O astfel de recoltă a avui ' 
și țăranul Purceloni Vaier i 
care văzând rezultatul mai 
mult decât mulțumitor cauta 
să i se majoreze cota cu în , 
că 130 kgr..

Este deos.bit da IrMitor i 
felul cum caracterizează să- 1 
mânța d.n U. R. S- S. țăranii 
care s'au convins de s rperio 
tatea calității sale. Țăranul 
Perceloni Vaier, când a vă 
zut că din două măsuri (50 
kgr.) i-au ieșit 500 kgr. a 
exclamat u tându-se salisfă - 
cut la boabele de secară: 
„Bună sămânță ne-a venit 
d n U. R. S- S, prietene' Iți j 
Umple lada din două mă 
surj 1.

N. SBUC.HEA, coresp

ZORI NOI
primește mică și 
p u b’Hc it a tp

(Urmare rlla pag. l-a>

du se seamă de acelea; clemnte —- 
se va repartiza pe comune iar tanti 
tetele gospodărești II voțr întocmi < 
pe gospodări. Suprafețele repartiza 
te peu'ru fieca e gospoda ie, vor fi 
afișate la primărie as'M < a ffecarc 
țăran sa /xiată lua cunoștință de .'ii 
pralața ce i revine, iar pânS la 20 
Septembrie, să poată fi sesizate și 
înlătura <■ toate gre,e|ije îi contrsța 
(iile țărani or in legă ură cu [linul 
de cultură al fiecărei gospodări.

I In preajma campaniei însăinânț iri 
| /or de toamnă o atenție specială U*  a-> 

I cordl pentru procurarea și 6elecțio-

.culturii a liOlărit ca pe lângă cen- 
să se Infințeze școli de tractoriștii 
marc de tractoriști.

|e sau cu mașinile agricole și nu au 
fost calificați.

Vârsta cuprinsă între 17 — 27 
ani. Tinerilor care au impinit 16 
ani și sunt I i :e dcsvoLai li !se acor 
dă dispensă de vârstă de un'an.

Candidați admiși în școală vor 
depune următoarele acte:

— Cert fica ul de na;tere,
— Certifica ul de 5 clase prima

— Livretul mili ar (p ntru can
didați! cu vârsta de 23 — tz7 ani.

— Cazierul judiciar.
— Durata școl i este de 12 luni 

împărțite în trei etape:
Etapa l-a de 3 luni ta unitățile A. 

F. S. M.
Etapa Il-a de trei luni la ș olile 

Dir. Inv. din M. A.
Etapa Ill-a de 6 luni la unitlțile 

A. F. S. M. ) 1
întreținerea este complect gratui 

tâ pe toată durata școlarițății. ț
Elevii vor trebui să aducă cu ei 

schimburi de îmbrăcăminte de i imă.
După șare luni de școlaritate, în

cepând cu etapa 111-a, în u ma unui j 
examen de verificare, cei reu i i vor j 
fi angajați de unitățile A. F. 6. M. 
ca ajutori tra to iști și salarizați 
In conJițiu ie co Iraclul i coțecfiv.

La terminarea etapei lll-a elevii | 
vor fi supu i unui examen de fi e 1 
de an în urma căreia, absolvenții pot 
fi anga^a'i de in 'iuț ile de Stat în 
condițiunite legale.

Cei ce doresc a urma aceasta tșcoa 
lă, vor depune cererea personal La|Di 
recția Jud. Agricolă din D'cva, până ! 
la 9 Sept. a. c.

AvIZ ȘCOLAR
Constatăn cu rrgret că majo

ritatea fcoalelor nu au înțeles să 
a.liiie te timp, vboitamertJ la zia
rul ,Zod Noi", pre:um șl la »Bj- 
retiuul Oficial al loapecforătului*,

I itrucât Fcent ziar șt buletin, 
comă sume dealul de importa ite, 
pre um j, că ordinele ce se co 
mit ifcă ziloic prin ele, Interesează 
d.rect învățământul și întreg cor 
o.| didactic, vă rugăm c» cel mal 
târziu pâ <ă ia dsta de 15 Sep
temvrie 1948, să se arhite toate 
re .antele ziar, precum s! abo- 
Juanentele la Baietinul Insp. școk 
ud fean, in plus suma de Lei 
10C0 oe cxerc. fin. 1948—1949

1 .»stâți ție lângă primirii șl 
pr iu I, pentru a vi se ordonanța 
sumele necesare în acest scop și 
pe ’lru cele necesare re. aiațților, 
curățeniei, procurarea combusll- 
bitrlul etc. 

nai«a cantităților de șeuijnțe /xtutiu 
însaniâa țâri.

30 da vag. de semințe 
selecționate au fost alo- 
c -in județul'i nostru

In acest sens, județului nostru i a, 4 
fost aloca e 21 vagoane grâu, selec 
țional provenite dela producători și 
6 vagoane semințe de soi provenite 
dela Fermele de Sta*.  Aceste se 
inințe vor ti îin/rSr.țite con ra schi nb 
țăranilor îndreptățiți indicdți de cu 
milefele gospodărești.

Pentru condiționarea restul' i d 
semințe necesare pentru realizarea 
planului de Insâmîntări, s'au infiiri 
tal centre de selecționare in trate j;oc 
munefe unJe cele 3e0 de trioare ale 
județului nostru fucrează d.i inten-i 
tate.

Pentru tratarea st:m nței condițio 
nale au fost adu-e 15 vago ne cie re 
resan importat d.n Cehoslovacia ți 
5.t>00 fegr. sulfat de cupru care au 
și începui să fie distribuite | r n co 
operative centrelor de tratare.

La 5 Oclombr e camțxima insămân 
țărilor va lua sfârșit.

nvătătoarea din Satrâi » > 
(C3NEMÂ „PROGRESUL")

(Urmare din pag. I a)

dată superioari atea Incontestabilă, a 
transpus în acest fel pe ecran nu inu 
mai viața pli.iă de sbu.inm și sacri 
ficii — dar îmacelaș li np ți p'.inS' 
de satisfacții — al învăț itoarci din 
Șatrâi ci a creat personagii cari 
trăesc in fa a noaitră, personagii ru 
te din realitate care din punct de ve 
dere al forței mo ale reprezintă idea 
Iul.

In afară de scenele tragice fil
mul mai prezintă — ca o ur 
mare a minuțioa sei studieri a re di 
lății, viața plîiă de fericire a co 
piilor sovietici ,iar cu ocazfa Pgapeț 
lor, atmosfera de dragoste ce dom 
nește între profesori și elevi.

In general strâns legat de v,ia( 
de fiecare zi a întregului popor, 
de suferințele și victoriile lui, filmul

Pentru sabotarea colectărilor prin 
neachitarea cotelor- de cereale ate 
țăranilor din Vinerea

Foștii conducători ai subcentruluî 
„^omeereai11 din Orâștie și-au 

primit pedeapsa cuvenita
Ziarul nostru a relatat 

la timp nereguI le săvârș te 
de f stal personal adm nis- 
trrtlv dela subcenteul „Rom- 
ce eil“ din Orăștie.

Acești sabotori, dușmani ?1 
țărănimii muncitoare, care 
căutau să împiedece bunul 
m<: s al colectărilor, prin re- 
ach tar*,  a sumelor de bani 
Cir enite pentru cota de grâu 
pedală de țăranii din comu
na Vinerea, au fost aduși î 1 
fața jusi-țel spre a răspunde 
de faptele lor mârșave.

Zilele trecute j .decându se 
pro e ul acestor sabotor-, 
T lunuiul d!n Deva a coa
da i-t s-ntința prin care J.i- 
d cătoria din Deva, prin a- 
se orii ropular, G bess Fer- 
dmand și Moldovan loan pre

Țărănimea muncitoare <-u sprijl 
nul la'g al clasei mun jtoar«, speri*  
/ișlllor și lechiii ieni|or i al organe 
Jor adm'ni-Ira'.îve, călăuzită de voia 
ța fermă de a realiza la vreme iasă 
inânțanle de toamna >pre a tar | uteM 
dobândi yn spor cal mai mare de 
recolta :rebue ti lupt1' hotariță pen 
tru a face ca 5 Octohibrie tsji uiscumie 
victoria bătăliei insămânjarilor de 
toamnă

In această luptă fiecare ppan uuin 
citor trebue să-J ascute vigilența 
de c[asă și să cglieze ca foștii ine 
șien și chiaburii caie unt du.inaiiit 
neînipăcați ai regimului nostru și 
ai poporului muncitor să nu icfișeaa 
că să împedicr sau ă saboteze bă 
tălia insămânțarilor.

Derisemenea în actual' 1 ă_ăl e a 1n< 
samânțăn|or, organizații e șt m n» 
brii de Partid, trebue să d« a im for- 
laiița cuvenita r< aț,ză ii 1 nulul de 
înrămânțări i i.icordându ' iorțel« 
să lupte pentru mobili
zarea i îndrumarea plugarilor, ve 

ghmd necontenit la bu’j de fășu a 
re a campaniei lnsămânțărilor. de a 
cărui reu ita deplină ."..âmă gTâbirea 
îmbunălă'irii n ve ul 1 de ttai al ce 
lor ce muncesc la orașe șl sate.

arată figu a invă'ă.ca ei din Șalzââ 
ca o întru, h pa e si sj nbol a cdor 
peste l.-oO.OcO ii vată ori sovii fici.

P*  | cu'a îi acest fel devine un fac
tor activ în < du a ia tineretul.1 a 
publicului ta or arătând J su
per otita.c a unui om conn*  In ne 
glijarea intere-u ui pe rsonal in fața 
celu1 general în fa a intereselor os. 
manilor.

Acest lucru simbolizează învăță
toarea Varcnica și a est lucru a stă 
rn t •'iluzismiul mi Ioane or de rpac 
ta'.ori din toa'e locuile unde ■ fosț 
rulat.

„învățătoarea d n Satrâi'*  repre 
zintă prin inal ul șju nivel moral, 
prin realismul sau și tragismul sțu 
duitor. prin scenele nine de patetisnâ 
o victorie strălu.ită a ciziematogra 
fiei sovietice.

Acea. La ejcl culă ;rebue să fie v*  
zută de fiecare cetățean *1  Devei, ț <

cum și președintele loan Va- 
S'li', a condamnat pent u sa- 
bjUj șt rierespi-taiea hută- 
rîrilor Ijtte dt Comisia de 
Siat pentru colectări, pe 
Basso Victor ș Mahier Ludo- 
v.c la cât 6 luni închisoare 

pe Hi s.h Miric u sl Strol 
Sa olă la câte o lună lo
ch soare corrcț'onkă.

Această pedeapsă exem
plară ne dovede-d? fermita
tea cu C3re pooi ul prin ju
decătorii aleși de el știe să 
pedepsească rtadișmimi sâi.

Umplem butelii de

flmii.il
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Guvernul francez 
a fost constituit

Helaioki. — At £-',ea congres al. 
Partidului Comunist Finlande» a Iratl 
sfârșit în ziua de 6 Sept.

Congresul a examinat propune
rile de modifică'i în statutul PariiJu*  
lui, elaborate de com.siunea spin lai 
instituită In acest scop. Proectul co 
misiunii a fost adop at cu unele moi 
dificări. i

Congresul a ales în unanimitate 
pe Aiaio Altonen ca președinte al

Boiesiaw Bierut a tuși aies 
în unanimitate Secretar 

General al Partidului 
Muncitoresc Polonez

______ (Unuaie din pag. I ■) I 

dere de până atunci cate a 
fost principial greșit.

Plenara a ascultat deaseme 
nea raportul lui Milary Mmk 
cu privire la sarcinile Parti 
dului tn domeniul activității 
economice și sociale la sate 
După discuții Plenara a a 
doptat în pfnanimitate o re 
zoluție asupra acestei che 
stiunj.

Finanțarea unor lucrări de cea 
mai mare importanță pentru desvoltarea 

circulației C F. R.
‘ BUCUREȘTI, 7 (Agerpres) — 
La Căile Ferate Române au început 
o serie de mari inveslFii cin 'creiituf 
de 3.200.000.000 acordat de gui 
vem.

Au fost alocate 690.000.000 peni 
tru tarainarea linii or Bumbețti—Li- 
▼ezeni ți Salva Vișeu cane vor jlngă-, 
dul o circulație normali a bogății

îndrumările date țărănimii muncitoare în 
articolul tov. Vasile Luca și rentabilitatea 

terenurilor comasate și asolate
1 ' (Urware dhi pag. I <7

de producție în agricultură.
De justețea și rantabilita- 

tea celor recomandate de 
tov. Vasile Luca, noi ne am 
convins personal, datorită 
faptului că întrebuințăm a- 
cest sistem de zeci de ani cu 
foarte bune rezultate-

In urma acestui mod de 
producție și datorită muncii 
neprecupețite a organizației 
de bază PMR d:n localitate, 
am reușit să fim primii în 
îndeplinirea planului de co
lectări pe județ, ieșind cu 

partidului și |>e Viile Pessi ca sec 
rclar general dn noul Comitet Exe 
ruliv fac parte f Ierta Kîiusinin, AiU 
Machlncn, Mau i Ruema ș. a

Mesagii de salul au fost adresate 
congresului de <:/ tre repr. Par f- 
delor Comuniste dn celelalte (ari, 
iar Congresul a adresat la rrndulpări 
mesagii de salut Partidelor Comit 
niște ale Uniunii Sovietice, CelKrt I

Plenara a hotărît în ana 
nimitate să desărcineze pe 
Vladislav Gomulka de înda 
torjrile sale de secretar ge 
neral al Comitetului Central 
al Par dului Muncitoresc Po 
fonez. Franofszen Joswiak a fost 
cooptat în unanimitate ca 
membru al B;roâlui Politic al 
Comitetului Central al Parti 
dului Muncitoresc Polonez.

lor țării și a locuitorilor. A fost det 
asemenea alocate 9.000.0C0 lei peru 
tru terminarea lucrărilcr începute la 
Atelierele Craioia, Hala de vagoane 
de mărfuri din Timișoara, consoli
darea liniei București—Craiova, co< 
tinuarea diferitelor alte lucrări de 
primă importanță.

i

o producție de 250/0 ha. mai | 
mare decât regiunile undi*  
nu se aplică această metodă 

Sfătuim pe toți plugarii 
să-și însușească îndrumările 
date de tov. Vasile Luca1, 
aplicârid cât mai curând sis
temul de comasare și asolare i 
a terenurilor agricole, în ve- | 
derea .măririi productivității I 
și selecționării produselor, | 
condiții necesare împunătațt I 
rii propriului nostru trai și I 
întăririi economice Republi I 
cii noastre Populare”.

1. Popr seu. cores'-. vo1.

Hovarri, l'a’i-i Fiaiițoi, Spjn.fi, ( 
Bulgarei, Partidelor Mu :iitorești 
din cep. Iulie țări ek.

Nota misiunii 
militare polone 

adresată Ministerului de Externe 
a Marei Britanii

Varșovia, 7 (Ra^oiAvând 
în vedere creșterea spiritului 
de revanșe printre unii ger 
mani din zona Britanică de o 
cupaț e misiunea militară po 
lonă a adresat la 21 August 
o notă la Ministerul de Ex 
terne al Marei Britanii și 
care subliniază că atitudinea

Deschiderea celui 
de al treilea Congres 

al Federației Inter
naționale Juriștilor 

democrați
PRAGA, (R’dot) — Un 

număr de 130 de delegați 
reprezentând 16 țlrj au asis
tat Luni dimlnea(a la deschi
derea celui de al treilea Con
gres al Federației Internațio
nale a Juriștilor deatocrațl 
care este un organ consulta- i 
tiv al Organizației Națiunilor 
Unite.

Bizonia cere mărirea 
alocărilor în cadrul „planului

New York. 7 (RadorY Co 
respondnț'i din Paris ai ziare 
lor New York ieze 3 nunță cl 
în așa numitul consiliu n?n 

tru colaborarea econom că 
ropeană s’au ivit setio i e 
neînțelegeri. Astfel, recent 
s'au ivit diferende cu privire 
la alocările planului Mats'i d 
pentru Bizonia între majo i 
tatea membrilor consiliului 
pe de o carte și reprezentanții 
autorităților din Bizonia spri 
jiniți de Grecia și Turcia pe 
de altă parte a altor re 
prezentanți americani au ce

PARIS, — Du ’ă ce pre
ședintele Rpubicli l-a res
pins demls'a Robei t Scbumann

a d mi n * 
strației militare britanice con 
st.tue un sprijin și o încuraja 
re pentru acțiunile reviziuni 
ste germane.

In continuare nota cere 
guvernul britanic să ia mă 
șurile necesare pentru a da 
sat.sfacț e notei d la 28 I nie 
a misiuni militare polone 
prin care cere ca guvernul 
britanic să pună capăt înrer 
cărilor parlamentului Westfa 
liei Renane dela legalizare-.
acestei tendințe-

In Statele Unite se prepară o lege 
prin care cei înterogați de comitetal 

pentru cercetarea activității 
antiamericane vor fi silit' să vorbească

New York 7 (Rador’. In 
prezent persoanele întero a 
te de ,Comitetul pentru cerce 
tarea activităților anbameii 
cane”, au dreptul formal do 
a refuza să răspundă che" ’’

hnll“
rut ca alocările a ordate Bi 
zoniei să fie mărite cu o sută 
milioane dolari. Majoritatea 
țarilor participante la acest 
plan, s’au opjs cererii. Du 
pă cum anunță z'arul Nev 
•ork Times, reprezentanți: 
oficiali americani din Paris 
sunt de părere că neînțeîege 
rea asupra acestei chestiuni 
poate să fie rezolvată de re 
prezentanți cari să aibe ace 
laș rang ca miniștri. Lucrări 
le nu stau mai bine, în Cca 
ce privește distribuirea îm 
prutnuturilor americane in ca 
drul planului Marshall

a consUtuit noul guvern, dic
tate I c parte: Andr» M?rb 
(rădice! sociais:) vict pre 
ședirte, R-bert Lecort M R 
P„ Cr stian Pineea, Rvre 
M ;yer- radical socialist, Jele*  
Mo h șl alț i.

Mare razie dez
lănțuită de 

monarho-faschd 
în Pireu

Atena, 7 (Rado>‘ In roa 
ptc-a de 5 Septembrie • ad« 

i vârâtă vânătoare de «.iMtii 
a fost deslănțutta la P.re.1 
de autoritățile monarh» fa^ 
ciste care au fă’ut raiii »• 
-tri^zi și prin localuri pf» 
cum și descmderi la 1» ui« 
ele oamenlor.

Au h>st arestate pe*»»  4 •
| de persoane-

nilor care după părerea l«r 
ar putea să contribue k *î  
cuzarea lor. Totuș:, ziarul 
New York Herald Tnbu« » 
a anunțat că un membru d n 
pară o lege pnn care }e 
comitet și anume Nixon, pie 
prevede că cei interogări 
de comitet vor fi siliți să \ or 
bească”. Ziarul declară că 
această 1< ge prevede că acei 
care vor refuza să di pună 
mărturiile în fața acestor <0 
mitete ale Congresului \or fi 
concediați din ț.os' nle k>r.

Greva șofeurllor 
din New-York continui 
NEW YORK, (Rador) — 

Oteva șoferilor dî camioane 
care darează de patru zfe 
in sfatul Ntw Y rk a fost 
întărită Luni de greva celor 
4000 de șofeurl de autoca
mioane din NewJ’rsey care 
au hotărît să nu mai lucreze 
pentru societățile cu care 
oxpbă contractul Duminică 
noaptea la ora 12. Se Crede 
ră măsura luată dț șnfeu'ii 
de autocamioane din N w J^r- 
sey va avta re^ercts’uni eco
nomice serioase în metropola.
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