
PENTRU:
— mărirea producției cu I0o|o

— reducerea explozivilor cu 100,0

— depășirea normelor cu 15o|o

reducerea prețului de cost cu 10o|o

întărirea disciplinei in muncă, etc.

In cinstea zilei

REDACjiA Șl ADMlNlSlRAȚIA
Dev*, btr, Kar M<rx hr. 4 

(Edificiul Judetenel P. M. R)
TELEFON PklN 401

«IO. • >
INDIVIDUALE LUNAR LEI 100 

Colect'f. (pest> u unc lori, țir.ni «i fat*i.ctaaW) 
l'JNAR LEI 80

leu h«< »'*'«• '• •••• •- «»»• i) “ d1

de 7 hkemvrie

Minerii din Munții Apuseni 
au fost chemați la întrecere socialis ă de 

Minerii din bazinul Baia-Mare

PLANUL DE INSAMANTARI 
trebue îndeplinit in întregime, 

la timp și în cele 
mai bune

Comunicatul Comisiei de

condițiuni
Stat pentru InsămânțĂri

Răspunsul minerilor din Munții Apuseni
In iolrt prindi iile din cari — prin actul rațlcDalizării —■ au fost alungați caplia1 șilf. întreceii'e i o* 

ciallste □ inducție se dnfășoară pe scarâ tot mai ntin-ă. Rezultatele fiumoase ce st obțin mâresc 
ccotiuLU elanul truncitoiilor, ii trrzrsc *a o viață nouă întrecerile ca $1 chemăiile la o muncă u ai 

bună, mai organ zată, denotă că oamenii muncii din R P R stau alături d Partidul lor și inței-g să 
lupta cu tcată dârzenia pcnitu cucerirea dreptului la o viață mai bună pentru io|i c-i c muncesc.

Minerii din bazinul Bah-Mare 
cheană pe minerii din 

Mumii Apuseni 
ia întrecere socialistă 

în prodi c|ie
M Bierll din btzinnl B.is M«r», 

!n doiinla de a cieia cât mal 
curând crudiț'unl fa vor. bile fa* 
făpturi .oo aisn ului, auchtmat 
la iotrec.rc sociilislă pe tova 
riiil lor de muncă, m nierli din 
Munții Apuseni.

lată textul cbeaăiil:
„Noi muncitorii mineri, me

seriași și tehnicieni, întruniți in 
marea adunare generală sindi
cală, astăzi 12 Sept. a. c., che-

<67o- 
ic°/a 

îs^/i.
explozivilor cu 
normelor cu 

prețului de revenire 
întărirea disciplinei

măm la întrecere socialistă, 
începând dm 1 Octombrie a. c., 
pe tovarășii minieri din bazinul 
Munților Apuseni, având urmă
toarele obiective:

Mărirea producției cu 
reducerea 
depășirea 
reducerea 
cu 16°/<i
in muncă, îmbunătățirea calității 
minerului, repartizarea justă a 
echipelor complecte, mărirea vi
gilentei și sprijinirea noilor 
directori eșifi din rândurile 
clasei muncitoare și depășirea 
obiectivelor de mai sus.

Piin forfele și erperienfele 
noastre unite vom îmbunătății

chiar de ba- 
pvț’n conca- 
dcmnllor cu 
cu lanț gtoa

• I ■ nu munci «ra 
fl fericit.
nu b&ifim, Doar știm

părji'ă In iitn* r< fermii rgisr.) 
Z s si făcut Mai romantic Insă 
d»>ât antecesorii săi țl a .Ies o 
meserie tot romantică: răstoritul 
.Contele cioban* sud* foarte fru 
mos. Ca titlul unei o, er»te ia 
care totul merge strună, ciobanul 
conte câsătorltidu se cu o ciobi 
nifă contesă.

Dar ața cum contele era cio
ban numii pentru 
era țl „cinstit" ca 
se>mă cu el al ca 
lui frați, i h .burii.

condițiile de trai a clas-i mun
citoare, vom asigura rentabili
tatea întreprinderilor noastre, 
creind cor.di(it favorabile pentru 
înfaptLirea visului clasei mun
citoare: societaiea socialistă.

Trăiască lupta unită a mine
rilor din R. P. R."
Minierii dn t".unți Apuseni 

rărpur.d cu enfuzi. sm

In mcettrguri mii«(e (muie la 
flecare exolo.is'e In ziua d. 
13 Sept, a c,, mlulerli dm Mun
ții Apu.ml au lu«t cuDo.tintă 
de chem rea minierilor din re
giune. B-ia M.r-, luâniu ei a-• 
g j<m< ntul rie a nunei cât tn i 
mult ți mai b'ne pentru câțtl- 
g-*r a ace.tor întreceri

Iatrt răspunsul m ni.rilor din 
Munții Aou.eni;

„Muncitorii minieri, tehnici
enii și inginerii aduna fi astăzi 
13 Sept. a. c. în adunări gene
rale pe exploatări, in număr de

(Continuare în pag. Ill^a)

I

I

că avea oi, 
toți cei de-o 
toți recentii

m. I m.
ți toată z'ua dă i ți dă* 1, 
erau ocupați a* nu iac A 
deoarece de vreo literare 
lor nu se potoeneție nici

(Continuare fa pag. Il-a)

iodul n uni f altora, 
na talareatail insă

doar da or ting r

„CONTELE CIOBAN11
Cel mal f>um0> lucru e fă răln- 

dofală g» al ud blazon ți sa porțl 
titlu de cente sau 
ron. Asta era cel 
pt<a d n trecut a 
pântece i o'uud ți
de aur la buzunarele vesta! de 
mătase.

Pentru
una cu a

Dar să
cu iotii că mul|i domni foarte 
Waxonsțl, ba chiar regi, nu ra
re ort invațau câie o maaerle. 
Iți făceau i n atelier proprio bine 
utilat 
adlca 
nfatie 
de-a
ta pevețti cn pureci potcoviți.

Toțeț du putem apune că nn 
erau pricepuți, erau specialițti 
ta a țapul

Nu asta
bcubs.

E vo«ba
aBobU drmn** — bai ii I zic>m 
Keadeffy — care ccnfotm tra
diției moștenită dela numai pu
țin nobilii să altimoți, s’a gân
dit al lovele ți el o meserie In 
afară de cea de jupuitor (mai 
alea el „moțioara*!* fusese Im

Comislunea de stat pen'ru fasă- 
mânțăil, prezidată de tov. Vadlfe 
VcJda, mia tirul Agric. având în ve
dere deo^ell a Impcr anțâ a in A- 
eifațărilor din toamna 10-fS, a luat 
următoarele măs r::

Se iusli ue imediat, în fiecare 
județ, i’rniătoarik comisiuw de fa- 
sămouțări:

Corni ia uideț ani (< tru insăniân 
țări compusă din: prefectul jude 
țulii, di ectorul județean agr.col, <1-

JI-

jan
tă

INSTAL REA 
tov. Dr. V. Mârza 

noul ministru 
a! Sănătății

BUCURFȘn, 14 (Agei 
pe). Axlâzt la < r ie 12 j 
mă'a e in f ța n e1 b Ho B - 
roul i> Prez d ului M rel Adu 
n^ri Ni-țiorale in frunte cn 
pr' f. Petre G>’stand e cu- 
las» ■’dm viei p e«ed ' te, - de 
pus jurâmâmul t v p>of Dr. 
Vaste Marza. noul mimst'u 
al Sât âiâțu. Au fo t de f țs 
d. orim ministru Dr Pebu 
G oza și io* Gh Gh o tbiu- 
D j otltn vice p >Ședințe al 
Consiliului de Mmiștri. Lo 
orele i3 a avut loc iis’a'a- 
ra tov prof Mâiza la Mi 
nisterul Sân'lății

I

rectorul județean cuok rciej, șl ca 
mandantul lrgiutii) ge jandam I 
vând ca M-c.eiar pe »*iuJ nr-i 
cjuj i agricol județean.

Corni 11 de p aeă prn ru fn-M rân 
Un comțu i din pre OtlI p ■ 1 • ■ 
ful ocol-l.i agii ol cODeiidan - 
tul sectorilui de- Jaudarn4.

Comisia comunală pentru i -a 
țari campu-.a din: pifimar-l i 
tarul comunei, șeful posluleț 
darnri «i doî repre/entinti i
râoirriJ mu i i <a e riurniți de- Co -j 
siunea județeană li pro.nuncre* Co 
mi>iii inteiimare co inima Ic.

îndatoririle comisii or ce 
însămânțăm dm județ, 

p âșt, comune
< .omriune a ^.-ei^canh are »■> 

aiătoaic e inda.or r>:
— Aplica toa e deeidur.ilc J 

hotăririlc Con, Pi de £urt peetr* 
însămâniarj;

— In cadrul tf anu ui /* c • «a 
fixat ta iudei, s a'. pi.- 1 de
cultură, pen.ru fiece re i i»- »', c pat 
le;

Mob<4_ < aia 
de Stat și toate 
riale ale județul.!, 
tiză li integrale a 
sămânță i. in ace.it 
de d rep ul de ic.lii i e 
ori ne.e lLaț le o cor <cre.

Comisiunea de pLsa stafapșU 
planul dc celluta d n ru ti< are co 
munâ in Qart.-. pnând Seamă d< >r» 
lizanț.e depe teien.

iulic-g * ; 
resur eti 
in ve e <» 
pîa ivi fi

sc .p | «t 
n de

A Jiul 

n a
■>
uza

< .tr

(Continuare in pag. 11-a)

EROU IN TIMP DE RAZBOIU 
ȘI EROU IN TIMP* DE PACEa —

Tanchisîui Piotr Trainin, Erou al Uniunii Suvie i;o
Tanclfîstul Fiotr Tranin a fost 

printre prinții os:asi so<ie i t caret 
au pus din nSu pti ia ul pe maltei 
apusean al Mprullri, I.t r un moment 
al . ă b 1 1 ti ând inaricJ Oc pa fa 
că înt egul ținut al Ucra n<l <lp A- 
pus .Trecut pe piu.ă, împreună ci» 
tancul său ți câjiva infame i4 i cu

de S. MOOMIEV
Ș' Erou rl muncii socialiste

Sâptînâra presei în Capitală
Bl'CUhfȘTl 14 

pns) Lmi a Inept! 
d âi a irtîei (ițar’Zrtfi de 
efide Sii ocBitl Z«ușilor 
Pioftsonșii dr Bl>c< iești.

Tov Șt frn Vo’cu, Dn-șe 
dnitle S ro catp|i i Z a'iș’ilnr 
Pr< f somtt din Bucureșt< a 
prut ier* Seara la orele 2> 30 
In fața prștirilor noastre de 
rtdo cuvănul inaugural, vor-

(Ager- 
bSp fi

bil d dtspie rt Iul presei de 
»z«

Jn*. 16 StpltD b ie se va 
des hd' t sâli'e truzeuiui 
Mc lat Bâl e cu din S r 1 
C F i nu o expoziție Cupr'n 
zâod documente dmpentada 
lu tei ileg le a presei anti
fascist'-.

Sa >tăr fi a s“ V3 ! chide 
prin 8ub< ea zici Scânteii la 
19 Septembiie.

două care bțfadate, Pio r Trăiin, 
avea mjsiunea de a fo.-ma u.i cap 
de pod pe care forțe e Ar natel Ro 
ții urma să-l lărgească ul erfir, des- 
vcl ând ma ea o.en.ivă pen.ru el.be 
rea Ucraincfi.

MJ iunea nrkul t grup al Trai 
nin n’a fost deloc ușoa ă. In lu- 
V'ele grele care au irr:at an hjs ul 
Trainlin ți-a câțljat me i ele care 
taa aous cea mai ma e Li j .ctie 
pentru un ostaș: titlul de Erou al 
Uniun.i Sotieticc ți medalia Steaua 
de Aur. I

Acest erou care s’a distins fa 
marea ofea ivi a Armatei Ro ii 
depe frontul ucrainean, nu <ra decât 
un sef al ga a.ulur fermei jde stat 
Arai <fa lângă Samarka d. cin Uz- 
beki,lan. Simțul da ori 1. conș i.nța 
de cetățean eotieâic -.1 d ^țoa ea de 
muncă, toa e aces e îisușirl care fă- 
coseră din țelul ga-ați«i dea ferma 
Arai, un adevărat om al munci. no 
dabstje, Lau aj.r.al pe țanc fațul Trai

nin sa ajun/ă, pe front, un erou al 
Uniunii Soiie.ice.

Până la ziua Victoriei, tanchXul 
erou a mai avut mul e ocazii să 
ac di.tingă în lupte. Ul lma oară a 
scăpat cu viata, fiind s<os aproape 
as,i aat din 
abandonse 
sco .e.-e cin 
rrtj.-e.

Odată cu 
boiului, Piotr Trainia <a inter» la 
munca sa pațn* 1 d<h Fc ma HaJ, 
unde-l a;tj>au tj .soț a <> cei patra 
copii, din.re car , clinul atia hrt- 
pfi 1-c un an în t oanna Iui FMI

Când s 'a întors h Jermă, liți 
Traininl I s’a părut că nu avea 
decât să-ți schimbe bafax-k rru ita 
re cu cele ci 1 e, să faha ex adâac 
aerul proaspăt de a țară, pentru ca 
totul să reintre în normal ți nun 
ca să se retnceapă d<la punctul unde 
fu e>e f..t crup â de rarboăa Dar fa 
clipa In care s’a apucat cin n<x> 
de lucru, el ți-a dat seama cât dv

(Continuare fa pag. IV a)

tancul _ău incendiat. Na 
atacul d cat du. A cc 
lupta <lu3 tan<urj fa»

cfârțî ul V",< o. i zS al

pen.ru
pen.ru
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PAGINA TIWFRKTVLUI
Datorită bunei organizării a muncii 

tineri din Orăștie au început
Știri și fnpte

dîn viața tineretului sovietic
o bogată activitate în cadrul org.

Org. U .T. M. Orășlio — care cu 
câtva timp <nai înain e era prin're1 
organpaViil.' codașe a reu„il ca du
pă ua 11 rip relativ scurt de munci 
late'i fficată ? i I inc crgan za ă să 
ac i'ueze prtn're frun'așe, 
dilo i ă fTUinoa eU r reaj ărl pe care 
tțnerr’ul Ic-a obținut.

Astfel la Orăsle, conform ds 
pozifiunilor piln i c au uat ii ță 
organ za ii o de cartier, dar ca în o i 
tin. locuri, acele ut lăți — desigur 
nu f.l<» scăderi In nntncă — iști 
trac.. viafa lor proprie Aces'a e 
aspr Jut cel mai vo i Iv al tnunci. lor 
la fel ca ți metodele în rebuințato 
pentru a ajunge la acest lucru.

Și metoda nu e nouă dar e una 
dintre cele mai bune: organizarea 
între- eritcr in muncă. Perna gie 
In cadrul acestor în r v-e i a fost pro 
curarea localvrior pentru sediile 
celor trei un-Vățî. Acum lecare din 
tre cele trei crg. de carter are se
diu propriu, cerat văr1 it sl orna
mentat cu lo’indi, por re(e ți — ,eea 
cose vede mai rar Ia alte organtira
ții — gazele de pe e'.e.

Graficele șl gazetele 
de perete

Ceea ce este mai greu la înce
put e tocmai de a stimula întrece 
rfle La Orăștie, acest lu ru s'a fă
cut Insă în bună par e. Astfel la 
sediul org. locale U. T. M., ex stă 
un grade în care se iiidi-ă săată, 
mânai care e uzi a'ea câștigătoa c. 
câte puncte a realjzat. La sfârșctul 
unei perioade de întrecere se dfc- 
cernează cartierilul câț i ător dra 
petrii mun ii. Lup a pentru acest d-a 
pcl se dă cu atât mai înd lr i 4 
cu cât fiecare tânăr vede rezul alela, 
săptămânale a)e muncii sa e, ș ie 
cu cât a rămas In urmă sau a luat-<> 
înaintea ai ora. a

Oaretele de perete, au deaseme- 
ttea o contribuție împo tan'ă la rb- 
tinerea acestor succese Pp n ar i ole 
Ic lor se fac evi ent e i săptămârale, 
se tratează sar i.l, se face tri ică,, 
se dau exemp e din mun a f. neretu 
lui comsomoiisl.

In această di eclie cele mai se
rioase succese ie-a obținut sect. I 
având însă marea scădere de a nu 
setrimba tocmii Ia i np arii oleic.

Trebue deasemenea semnalate 
preocupă i e s r oase a e ziaru i i do 
perete al sect. II, De exemplu un 
articol — ca e drept destul de ve
chi — tra'ează In mod foar’e just 
problenna pariiapați.i tinerilor la

CONTELE COBAN
(Urmare din pag. I-a)

Pe semne cA desceea ■ greșit 
la aoeotealA când ■ fost vorbi 
de colectarea lânii și s'a trecut 
cU vreo 56 ol mal pujin. De f<»t 
ceea ce a uitat aă treacă repra- 
renta „o bagatelă □ ghjiblă" ăi 
loto; ... pe el om cu blazon, 
cioban de m-eerle |i degenerat 
prin definire, l-au băgat la ,i iup“. 
Opereta s‘a afărilt cu pijama 
vărgată șl gânduri pesmiste. 
Parcă-1 văd ț>« romanticul păs- 
ter crg»tâcd cu o profunzime 
tu m'e lana I Eu om cu b’izon 
lă »L ng la așa panrioo?

Dar in aceste vremuri de re
striște II aducem o mftDgtb re : 
Ccndoleanteie noastre sto?ere 
te indreBpiă trângAltoare spre 
—: In bnn Ioc ai ajun». Să-tl 
fie de b<ne că noi fâră tine ne 
<’<n| dc de minune I Iica't-« de- 
ai face ca etici» te : zfi - â ț» 3e 
de să-fi sd ni toată jl«»hta de 

t>'sz<?D«ți In dosul giati'lor s» ți 
țină de urtt. <n. I. m.

plenare, pentru a ci a inătir-rrea 
pi ilul i de comandă, munca liro ra

H ă și rup ă de marse a li oct 1 I

Crillcâ și autocritică
nu ceartă

Ceea ce n’au reușii să și insUșca 
stă tine ii di i Orăș ie ^i ceea oc adu 
co ma i gr<u ă.i in muncă — este 
spi. itul cri ic ți autotri;ic.

Astf<4, la una din șed nțe'.e pld 
nare a t;rt. I u’a ajuns la un scl’J nb 
de observații mușcătoare chiar In
tre membrii biroul i, caie Ură în-l 
dcAală nu aveau nini conțin cu cri 
lica și au luat asjxrctid mai certe Ou
caracler.iptr.sonal, ceea ce a dus in<-

Răspunzând ta chemarea Org. de Partid

Brigadierii dela I.M.S. Hunedoara 
au muncit încontinuu 24 deare 

pentru buna funcționare a 
ffULWHWBlwllMi rtîr. 4

Oclrii leduri i nilor fu naliști dela
I. M. S.-Hunedoara slă.eau ajin 1 i 
asupra furnalelor care, dea ora .15 
nu mai funcționau normal . Alături 
de ei si brigadierii cin bri jada dc 
producție ,,Gh. ,\postcl”^pr)veau cu 
nerăbdare furnal I Nr. 4 furnalul 
cel nou.

Undeva, jos. su lantele'c jiu mai 
încingeau acrul cu atăla. outera- 
tcinperalu.a fi miluiri începea să 
naiul:: nu sunt oamenL 
în a ecc fumat Jiu:: nu sunt oarmeiâ. 
Totul părea adormi , doar fonta 
topită se tai aii auzea cloco i rd u 
șor.

Șarja părea corn;-romi ă, oameni 
nu s’au prezentat în in.regfime la 
lucru și această ștfire s’a răspândit 
ca fulgerul pe toată platforma. <

Opărea furnatulvfi Nr. 4, ame
nința îndeplini ea angajamentelor de 
depă j e a pioducț: <i

Totul trebue făcut ceva șli cil 
dc curând. Lucril trebue co.tiuțit, 
programele Irebuesc depășite.

Șeiul echlpdi care-i terminase 
schimbul a (intrat în irrîlăcul bi» 
gadierilor, lovară i săi de munci. 
Tovarăși brigadierii Partidul ne 
cheamă la luptă șl muncă. Lup a noa 
slră de acum es e de a face să func
ționeze furnalul Nr. 4. Elemente duș
mănoase din uzfină au demo i 5 rai 
dela muncă qc tovară ii nci i'e- 
iiițsi la furnale. Ni s’a încr.dintâi 
nouă să con inuăm lirpta.

SI munca n Inc- put îndată. E greu 
după opt ore de muncă să inc c-i^-v 
alt ,,șul”, dar nu scade prod ia.

Vagonetele încep să se rri^e ț^oi 
k. târnăcoapele cad greu in ^rră.na 
da de minereu, lopetile se rilică 
cu iuțeală si mâinile se s'râng mai 
puternic pe vagonete: furnal 1 sc 
urnele. caDjJtă viață. Suflantcle se 
aud a cum pufnind d. u greu și mw 
ca se cLi.țășoa^l cu o iuțeați tot mai 
mare.

Undeva se aude un strigăt: -,Oa 
la*’. Si fonta ana re roșfie ca un fiu 
viu «le foc. Pe fa’a tuturor se poate 
ceti buctmia: jxogr.iimil va fi to 
tuș depășit.

De sus Be aud brigadierii stri 
gând: Da'.i aor cât mai mult! 1

Citiți
„Tânărul Muncitor' 

de cartier L/1M
parte — Iu-ru foarte grav — chiar 
l.i fracțiuni-arc.

Ci'ira I . u oc i i a sunt armo 
puternic dar care Irebuesc just mâ
nuite și in a eas'ă <!i eclie tinerii 
din Oiitșlic mai au m 1 e de fă ut, 
mai au mult de di i I de in ățat.

Dupi f 1 il în ca e ei au po n t în 
să l i mun ă, de J ;ur că vor : li 'ă 
înlăture scărle:! c cere le au până a- 
cum în muncă.

El licbuc dea cmeni să con 1 iuț 
să meargă pe linia <ea juilă |>e care 
în mare parte -iau însumito ți în 
acest fel, obținând sucie.e după suc 
cese — vor sta în frun ea tuturor . 
organlzafiilar dii județ.

Cele 21 ore de muncă a fost o 
inceicare prea pentru b ijadf e 1 -Lțr 
acum totul -mergea cin pl n.

Tnlcinanele shârnăăau ci la ca
pătul li eior io i emoționate anun
țau scurt: Furnale e sunt încar ate._ 
piima șarjă a mers line . totul mer 
gedin p.fin.

Piiu răspunsil ț< cerc Vau viat 
chemă ii Pari ui i lrig dinii dela 
I M S. Hunedoff-» au înscris o pa- 1 
gină de lupta a rigă peitru m^irea 
produceai.

C. Eu a'che

Comunicatul Comisiei de Stat pentru însimânțări
(Urmare din pag. I a)

Comisiunli ’.c comunale de însă - 
mânțări au urină oare e i îda o jri :

— Desfășoară pi nul de c ultură 
l>e fiecare. ciq-[ a a c ayicolă in 
parte și întocmesc planul de în- 
sământări do comune; l

— Pe baza acestui jâan înmâ
nează fiecărei cxploa'ărti agri ole 
planul de cultură individual de în- 
6ăinânțări până la 15 Septembrie 
a. c.

— Pentru execularca în bune 
condițiuni a planei 1 dc însămân 
țări, suprafața craEiiil a co nunei 
se împarte in sectoare agricole - 

| dc maximum 2CO ha. Pentru fie 
care sector agricol se numește un, 
responsabil rii temen'e vc i ica
te.

Sarcina responsalijlc-r de sec - 
tor esăc rie a fl în permanență 
pe teren în tot timpul campirtl t 
de Insaniânțări, pen ru a indrurno 
și urinări executarea pJinu'tii de in- 

. sâmiirțări.
Responsabilii de sectoare ag i - 

cole vor depune zii li ; rapo rle a 
mănunti c asupra in. r ul i însă nin- 
Urilor din *c t rul respee v, sc.iuia 
lând toa e greu ă i e și abat' r lc.

Corni iunea comunali pentru in- 
săinâuță i pe baza acestor rapoarte 
verifi ate întocmeș e. situa ii .ii i- 
ca a însiiiidnțAdiVr ți în nia-uri de I 
indrep'.are și sanciou: r oi dc câ.e 
ori va fi cazul

ConiL.-iuu'i'.e iudeteuc si țît ăzlasă 
pentru însămânUri sunt obligate 
ca în permanență să urmăr'ască pe 
teren actiiiatea coif.sii.itor comit 
nale de însămânța ș- respon 
sabiiilor de sectoare cole ți răs 
pund solidar cu aceșrșa de orice 
defecțiune ți abatere.

Licee prin corespondenți

In noul an școlar, laMnlt, 
V'ti bsk Ginți, Br< sl, Mu
gii I v șl G d .o vor InceDe 
sn run'ționez- p^ritu prima 
dat < lic-e 1 it' r regionale prin 
C Htspt ndențâ. Cursuri e a- 
ces’o’ lire vor ti urmate de 
3501) de otmenl. L*cede prin 
cort st) tndenp au tist o ga- 
nlzâte pentru admțif care vor 
sâ învețe fă ă a întrerupe 
munci lor îi producție.

Mad fastiva'uri artistice cu 
ocazia an vărsării a trei de
cenii dala htenaerei cam- 

soinolului

In Cinstea an'versSrli a 30 
de ani deia întemeierea Corn 
somolului. Com'Mul de artă 
de re lângă Consiliul de 
Miniștri al UWSS organizează 
an ciclu de conferințe, c6n 
Cprte și serate literare, con
sacrate gloriosului Jubileu. 
ConcertJe vor avea loc li 
regi mile I d istrlale ale țârii, 
îi orașele S beriei. Uralului, 
Do’ basu ui. in toial in 95 
oraș?.

Lecturi tehnice pentru tine
retul din uzine.

Corni etul co nsorn 'lolm u- 
zlnei de aut imobil- din M n-k 
a organizat o serie de le
cturi tehnice pentr < tineret

P ima emferințâ avâ id ca 
subie.t: ,.Etioe!e pri rcl.iale

Cum se organizează 
BchmbJi de sămânță 

buna da semănat
Pe bază de tabele nomina c ui- 

tocmi'.c de corni .iile comunale de 
însămânță.i, se va orgaciza de că re 
aceștia sci i nbvl dc i-ământă, pentru 
agricul.orți car. r.u au sămânță co
respunzătoare. Schimbul se ra face 
cu se« nțele recunoscute șl depo ■ 
/itatc sțparat în acest scop din deJ 
uozitele So.ie.ă j ..Romce.eăi”.

Comisiunite comunale dc însă - 
mân^ă i \or crgaii.a sch mbul i cu 
semințele bune din co a L beră, b o 
cată la agricultorii care au avut 
culturi recunoscute salt rdenf’ficatei 
bune de însămânțări. Schimbul se. 
face în baremul fixat ți comunicat 
de Ministerul Agricultirii la județ.

Pentru agrici.l crii cftro a li s’a 
prevăzut vn j lan dc cultură p en rJ 
care nu au sămânță îndestulătoare, 
corni-jile comunale dc însă mintă i 
le pot înlesni cumpărarea can i ăț I- r 
necesare însămânțArit r cin cotele 
tibere ale produ ă ri or, la prețui 
liber.

întreaga suorafață 
p ogramată va fi 

î Sămânțată numai cu 
sămânță aleasă și 

tratată

In fiecare comună se or.ga iz.ea- 
Ză cemire comunale de cură at se
mințe. Pentru aceasta se vor i Jen- 
tifica 91 pune în funeji :ne toate 
selectoarele, trioarele și v.inturătoa 
rele. •

In toamna aceasta nu se va Î11- 
6ământă dc ât sămânță curățită. Un 

ale desvolfărll constricției de 
autom b le In R ■ fost 
ținuți d‘ dircc'otu1 Secției 
înv.riț aiântul'J (eh Ir — Su- 
barov. La conferiHS a asi
stat mai m-dt de 670 de ti 
neri munc^ri In nr gramul 
ieclurilor fgureazâ urmfiloa- 
re'e subiecte : , Aportul avân- 
ților ruși în desvolhr a teh
nice! automoj 1 stice tnonli- 
ale", „Modele noui de aulo- 
tnob le", ctc.

Noul an școlar în U t.S 8.
La Thl-leni .(Georgia) fuacticmz» 

ză o școală p niru ins ruc orii aipî- 
uismidul. Luna trecută a eșii din ■- 
ceasta școală prima promoție de ab 
solvențA , | 1 L a]

Instructorii au fimt ^actidi In 
munții Gergetsk Djamah. El au fă
cut ascensiuni pe Vârfurile Cetei 
mai Inal'.e ale munți or Oițveil ți 
Mali-Ccxi-KorL

In anul școlar 1917 — (>48, In U 
niunea Soviej ă au funcțioaat 107 
mii de școli, tn care ,au Învățat 38 
mi Ioane de școlari.

La 1 S»5rtembrie a. c, prltna 
zi a noul i an școlar, sc vor *,ezji 
pe băniile șco 1 or cin Uniu ea So- 
vieti ă 33.200.0C0 ele i Acesta to- 
sc-amiră că prevederii pla m i.| eLnĂ» 
nai postbeăc pentru mi irea n-anâru 
Iui școli or 4i elevilor au fost de- 
pățilc- î

Ni 1 un guvern dia lame nu chef 
tuește pentru instrucția pub(că ■ 
lât cât cheltuețțe guvernul sovfe 
tic. Anul trecut, In ace t scop s’au 
cheltuit 13 la sută, din K»»te ve.4-i 
tu ile S ătuli i pe când lo State’e ti
uite s’a tuci ci in acelaș scop nu 
mai pe jumă a e la su I. tir tn An
glia 3 la sută, din ve.j urile națio
nale.

de nu sunt macini se va folosi cțunj 
și spălatul in ară

Comisi le comunale de insămân- 
(J i sunt obliga e â ia toate masu
rile ca ni<3 un bob să nu se InsA- 
■nânțeze în toamnă, fără să nu fi 
fost tratat cu piațră vi.xă i sau cu 
prafuri In fie. are comună se or- 
canLcizi ollijator cen re roraunale 
de tratarea scmiațcl r

Insărr.ântarea se face numai la 
5 — 0 71 ir dtț; 3 ^e s’a făcut ară
tura Orice «ră.urt lâ.-u.ă pentru în
sămânțate se va gripa in acelaț zi 
in lung și in curmeziș, la oeroe 
pie7ț<>.

In^ârnânțâ 'le trebuesc 
fâcu’e la timp ș< în 

cela mai bune cond ț uni
Pentru ca terenurile de pocrum- 

bițle, să poată fi bine pregă lre 
și fa tiup, rererl area cocelcr Ac 
va face cu știai ți cu tot jar tăierea 
lor se va face c|jrr dela fa a pimia 
Inii

Pentru insămânțărl se vor pa 
ne In funcți me tolte serrtănlto- 

rile de pe teri rul juderul L
Pentru Insămânțarea unui hertat 

se O Văsește 1C0 Rgr să-nant/ de 
Tr.iu. când scmănatrl se faoe în tre
me oul fixat.

Recoltarea porumbul i ajuns la ma 
tu f'atc s-e. începe drfca suprafețe 
cât mai restrânse. Nu se așteaptă 
ejengerca li maturi a'e a per.tmba 
lui cfn î.-.treaga rețiine. i

Con.i na de în ămânțări co-nunafii 
liotă e-te a«ucra datei recohăr i po- 
ruinhcLA.

O ie aLa'ere delr e e utarea h». 
tocmai a «tor stahț i e de către 
Corni na dc Ss p<n ru îisfimlrnțâr^ 
șc consideră d'Lcte la legea sab>. 
iijuLd t<ononic și \Or s f ri 

țiuttile lega'e.

6
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VIAȚA DE PARTID
Câteva aspecte din munca 

organizației de bază din 
Bretea «n «•<*■««*

■

;F Din câmpul muncii 
Comisia ds producție împreună 

cu tehnicienii uzinelor Hi 
Hunedoara au anaizat 

desfășurarea muncii, luâd totolită 
măsuri de îtîătura.ea lipsurilor

Armlizaiul 'actllxi aea organizație; 
«Ir bază uln Hre.e.i Mure; ană, e poi. 
le vedea și strădania pe a re
ace; i Ocganjzațtie o duce pentru 
hitcn.uhcarea muncii dc lămurire a 
problemelor poLice și economica

Ace «stă mujKi a fost organizată 
si dv ișorală cu ajutorul numbr.loc 
orgauzuțțw respective, cât și a In- 
d,u:t:10riVr de Partid, triniși de- 
la trlr.a'și centrale industriile.

Du, pildă, s’a organizat cu sâ.er.it, 
ccl^ul ■<eokcWv >1 ziirejor, „Scân- 
inia”, JijȘpânteîa Sa.cto." ți ,AZo 1 
Ncj”. ;fn cadrul cettitulii cocciv se 
prelu rează sr.icoleîe și reporta - 
«iile principale din ^iare, din care 
țâțânii îșă fac câLiuză in tnunca lor 

pracți-â de toate zilele. (
Articolul tov. Vasb e Luca, ,JUn 

in d< (a reforma mo.ie,ară” publicat 
In' „Scânteia” și răspu nul ț/raillor 
'lin otnuna V. toile e Bune. publ cat 
în , irul • „Zori Noi” au stâr it un 
vin nteres In rândurile ță ari or din 
Brei a Mureșeană, care .Iau luat an- 
gaj «metilul de a proceda chiar în 
cadrul..însămânțărilcr dc toamnă i 
la aplicarea asolărijcr, sistem înaintat 
de . exploatare agricolă.

(»rganiza(âa de bază și-a înjghe 
b.d o tibtio ecă modes ă, care cu- 
fsrtilid..- dftferite cărj ^1 broșuri 
potificc și econonj e p e.unt . i ma
nuale tehni e de s.ilc ă utilitate pen 
tru (ărani. Pe lângă fșptul că b b io 
aera cuorinde o serie de ci r i ere 
nu mal corc-pund srituati i poli ice 
actual-', ca este p eă naică yentru a 
putea satisface neceri ă 1 e de cl.it 
alo membri or crzan’za i

Din numărt t absentelor făcute de 
membrii orgarizal i la ședi t le să 
ptănrânaie, se deșprLide însu liiența 
muncii po care H or.l trebue să o 

depună pentru ridicarea polltriă și 
iueolog’ică a membri o. . Areaslă scă 
dere pottjcă a membrib r, o mal 
retleriă și cunoașterea sup r i^iaLă 
și insu 1 lentă a evenimente or și 
prol Iernilor p'j 1 „ce actuale. Orga
nizația trebue ca in iilor st și in- 
tenri i e munca in această di rec ie,

', îmbinând strâns munca prac lcă 
do pe tej.cn cu munca pentru rid. ca 
rea nivelului! po i ic al membrilor.

In timpul co.ec ărilor, organiza
ția do bază din Bretea Mureșea- 
nrt și-a repartizat îndrumăio ii pe 
sectoare, fiecare având asu ra sa 
un număr de 1 gâturi indi.iduale. 
Fiecare îndrumător se a lă permanent 
în sectorul său, unde Lămurește și 
indruinează țărăr.iinea asu ri pro'ie 
melor si muncilor cur nte. Datori ă 
acestei organizări temeinice, în Bre
tea Mureșeană campania t rcer ului 
s’a deslă urat în condi.iuni mulțumi
toare, înlă urându-se majori atea pic- 
di.elor șri greuiăi.cr făcute de chia
buri.

Dcasemenea orgarizațtia de bază 
din Bietca Mureșeană, a reus t să 
mobilizeze (ă ăniinea loca ă în nu- 
mc.oase acțiuni <țe muncă voi uitară 
cu caracter de interes colectv, ac
țiuni in fruntea că cra se găsesc per 
manent (membrii de Par id.

Astfel s’a rea j. at prin muncă 
voluntară curățirea unei s .prafețe de 
213 jug.din i Lazul comunal, repara 
rea ii amendarea drumur lor și po- 
dmilor dan sal și al c munci de fo
los obștesc la care a par i Jpat majo
ritatea cooulaLci locale. 1

in prezent organizata de ba^ă 
din Bielea Mureșeană s_-a ( d eptnt 
aten ia aupra orgari A.ii e ectuărij 
mun ilor dc toamnă. Problema or
ganiză, ii din timp a bă.ă iei munci

lor de toamnă, a fost mai întâi pre
lucrată în ședință de organ zație, i r 
pe uimă s’au t a at s r i n îndr in.ri 
toriior, care In prezent le apleci 
în sectorul lor de ac iritate.

In cadrul acestei acriui i in co 
mună al al li n ă un centru de stlec 
ționare, unde ț.iran i î i aduc și con 
dl|ionca/ă ca ti ..|i!e de sămânță de 
alinate Insămânțănlor.

Luptând cu hotărirc pen'ru înlă
turarea lip 'ritoi, munca pol lcă a 
organizației de bază diu Bretea Mu
reșeană, î t eșl ă cu un s;y jin in 1 
larg ți mai stă ui c r din partea or
ganizației de pl isă, va reuși să cu
prindă și să rezolve toate pro' leme 
le locale, să-și in'en.ii e munca pen 
tiu ridicarea nivelulii ideo'oglc al 
membrilor săi, r>ușl'id astfel să de
vină una din organi a .iile de bază 
fruntașe din pl a liia.

Răspunsul minerilor din Munții Apuseni
(Urmare din pag. 1 at '

2700, afland de chemarea la 
întrecere socialistă în vederea 
zilei de 7 Noembrie, a munci
torilor și tehnicienilor din Baia 
Mare, răspundem la chemarea 
a cărei obiective sunt armătoa- 
rele :

Deoășirea programatul de 
produc fie p'eliminat, cu 15°/O. 
iar la aur ca reducerea
consumului de explozivi cu 10*!a, 
reducerea consumului de energie 
cu 10 la sută, reducerea prețu
lui de cost lei /kg. aur cu 10 

1 Zilele trecute, Comisia de pioduc 
ție ddi uztinele I. M. S. Hune oara 
a făcut o șC.ină cu ehn,ri ii in 

i cadrul căreia -'au analizat j r <ule- 
' mele în legătură cu Lunul meiS al 
ț mumii.

Din desba'eril a es ei _e i țe, pe 
lingă sur cosele In muncă ale mun 
ciloralor și tehn ciei i cr ace6b r u- 
Zin< a reeșdt &i o serie dc li urî, 
printre care es e și a ea că mu ca 
nu e pla, lia'a in toa e sec iile. Io 
unele se ii <e j 14 ipsa de cola 
borare între n.u i or si le.hni iei J. 
dcasemenea se înt 1 esc cazuri jie 
nerespectarc a erarlloi in 1 ârnpul 
mun ii. ceeace dă nas.ere la ma i e 
stări anarhice.

I In urma constată i ct or 1 -;u 1 
' (echniiienii ți con isia de producție 
. și au luat angajamente concrete de

la sată, reducerea „absentelor 
nemotivate cu 15 la sută, îm
bunătățirea calității minereului 
cu 5 la sută, mărirea produc
tivității muncii, a randamentului, 
cu 5 la sulă, economisirea ma
terialului lemnos și feros cu 
5 la sută, ți îngrijirea utilaju
lui Uhnic și tinerea în bună 
stare a mașinilor unelte.

Fiind convinși de importanta 
întrecerilor socialiste suntem 
hotărâfi a îndeplini ți depăși 

ngajamentele, inlăturând toate 
obstacolele ce ne stau deacurme-

de a 1 înlătura.
Pent uca mi nea să meargă și n-*a 

bim-, te h li li au propus iniii.ața 
rea ur i contre 1 dc no-pte la sco
ție C. F. U a < 5 «i actiri ale în
timpul noj ț i ia>â de do it. Au p o
pii în e,.< r- a ți I n e ica ea u<ră
rilor de descont c-i iare a li irior 
ferate din u i e de li rei vechi rr 
împii dică 11 ci 1.1'43

In ce a ce p-ri e te întrecer 1 so 
ci R t<- în re n a i e u i e : ider.trpi- 
ce din tară, a carcr pe oadă r-btli 
se Încheie la 1 Octombrie, techii 

ciei ii -,i con i ia de producție 
și-au luai angajam- ntul de a de, nne 
toate efortu il,, pmrj a pL ea mert 
ține uziinih- I M S. Hunedoara in 
locul de cinste pe care I dlț- ne In 
cadrul Întreceri.or.

zițul drumului nostra. ca pna 
act asta să contribuim 'a im âptu- 
irea societății socinliste.

Trăiască lupta unită a minie
rilor din R. P. R.“

Fntnziasmul eu care m'c'erii 
din M.rțli ănusaei ai pnmtt 
'b'-naru la tntrecarel ea șl >■- 
l2<i<m»nt-le lu*ta de oamenii 
tn nc-l dto tos’e rrm >ril» de 
pro iu ți*, i-gl ideale b ttărfirea 
lor Urm* ri- a fl la Înalț' ne* 
<h<*m*r>>, d'ounăid i rtreg ianul 
lor In mu c* oentra (atlme* 
R»p bltc’i «i * r«fj'mu>ai n ralrU 
d« d-mo r-ție t>ooul«r|.

Sub ti.tLl ,,Undo dace naționali? 
arid grupului Tți o în J gos av>-.a”J 
ziarul PRAVDA d(in 8 Septembrie 
publică un a ti ol în ca.e ara ă ca 
doșt, toa'e parările comuniste ,i tot 
lagărul demtxraiiei popu arc și al 
Kocialismu.ur au aprobat în unaii i-, 
late Rezoluția 1 f ocliii Informa țv 
șl au rucunpscut că prin pol ica sa 
național? lă grupul Ti.o lacc jocul 
emperiatiș i.or izO.ând și slăbind 
Iugoslavia, grLpu’ Ti.o nu a traa 
invăjârain.cle cuvenite.

O'iitipo.ri.ă ta această cr i ă jus
tă a gleșeli.or sale grupul Tio răs
punde prin presa din belgrad cu in- 
jurii triviale, cu ațâțare a u.ii na
ționala în.pot i.a popoarelor țărilor 
democratice vecine șH cu regre-. 
siuni sângeroase împo niva comu - 
niștiljur șl recomui i, i or care în- 
drăsnpsc să-și exp ime ir.dot.ala a- 
anpra poli 4 li naiona.tste a gru- 
pului T?k>. I

Articolul con inuă; Princlzalul 
păcat naționaljbt at grupulua fio 
s’a comis în pe ioada de d naintea, 
convocării Bnroulvi Inferau iv îq 
primăvara anul i 1048. Pol. ia na- 
ționaîbtă fățiișă a grupuri Tio a 
început prin aceea că cl a refuzat 
vă parihipe ta constări-ca Litou- 
lut Informa iv al partide or comu
nisto ți să discule împreună cu 
partidele frățiș i Vhesâu. ea țri i- 
toarc La situa Ja dl n par i iul co
munist din J-go- tavLa. c

Cu toa e propunerile repe ale Z 
a Irimj e la con.fâuire o delega
ție a pardduldi corn-iri.it jugoslav 
și ași expune punct.I de vedere 
ața cum s’a întâ.nplat Ia consfă- 
Udiea wterio.ră cu ele parii e 
comuniste, — grupei "filo a refu
zat ca leg oic să par iripe ta lucră- 

consli efr i. A de. e. I limpe
de că grupai Tito nu ine la prve 
tenia cu par Urle comuniste pia- 
tre care șl cu per țiul comuniat

Unde duce naționa ismul grupului Tito
KIW IUGOSLAVIA
Un important articol al ziarului Pravda —

al URSS. Aceasta a însemnat o ru
pere deschisă cu Frontul Unic in
ternaționalist al partidele r comu - 
niște. Aceasta a Însemnat o rupere 
cu interna ionatsmul ți trec rea pe 
calea naiiona ismu'in, Rcs 1 gând 
aserțiunile ziarului L'ORBA din 
Belgrad cura că grupul Tito este 
pentru Frontul Unic an i-imperia - 
tist, articolul ara ă că nu poate ti 
vorba de o atitudine anti i apcrla- 
11 stă a ig ruptului Tito din moment 
ce aceasta nu se poate I.ițeiege cu 
partidele din țările apropiate de 
Jugoslavia. Ar.i olul arată că o do
vadă a na ionatismu.Li grupu lâ 
Tito o constatue comportarea ne
demnă, pertidă, anlileir ristă a ace
stui grup La al cinci ea congres aj 
partidului comur/ist jugoslav. Oa - 
menii qaSci se așteptau ca lucră
rile congresului să se desfășo re 
sub steagul prieteniei cu par 1 ele 
comuniste, sub steagul întă i 1 fron 
tului an.iimpe la ist al țări.cr dc 
demoepație populară și LRSS. In 
realitate însă a rezultat ceva di
rect opus. In reap a e, grapul 11a 
a transformat congresul în r’o are
nă de luptă împo rlva partiidelog 
comuniste din țările veci.re, intr’o 
arenă de luptă împo riva Frontu
lui Unic antiimperia ist al -țărilor 
democrației populare. Acesta a fost 
un congres de luptă împo.riva ță
rilor demo ra iâ popu are ți a par 
tidelor lor poitice, împo riva U.R, 
S.S. și a partidului său comurist.

Articolul arată apoi că grupul 
Tito a fotosit țâre Ucuti și șl a . 

mascat pozi'ia sa reacționară cu 
fraze pompoase despre dragostea, 
și prietenia față de URSS întrucât 
cl nu ri poate îngădui să vorbească 
deschis împotriva Uniunii Sovir.l - 
ce, deoarece popoarele J gosla.kji 
sunt ferm pen ru aliința cu URSS 
și țările democraț <1 populare.

In realitate însă grupul Tito s’a 
situat în a cela ș lagăr cu Imperia
liștii iraproșcând cu norci par.idele 
comuniste din tărite de democrație 
populară și U. R. S. S., spre bucura, 
imperialiștilor cin toa e tărie. In 
locul frontului ui ic cri part.deie co 
muniste a rezd at frontul unic cri 
imperialți,tfi. , ț (» «

Arătând că marxismul nu este 
compa.ilii cu națonai.nul, care c- 
ste o ideologie burghezi dușmană 
marxismul i, articolul sub i irză 
că naționațirmul în partidul comu
nist jugoriav lovește în primul rând 
în interesul J gosiaviri însășn atât 
în domeniul polii.ii externe cât și 
celei interne. | I

Naționali mul g up. liri Ti'o in 
domeniul psolijiii cx'erne duce la 
ruptura cu Frontul Unic al rrțișcă- 
rii revoluționare mo dirlc a came- 
ni lor mumii, la pi rd r a de călrc 
Jugoslavia a a ia ti or sîi cei mai 
crodin ioți, la auL i o a-ca J îgosla- 
viei, Naționali mul grupuri . ilo de 
zarmează Jjgostavia în fața duș
manilor săi cxterii.

Naționalismul grrpu'rii Tito in 
domeniul poli ic il interne duce Is 
politica de pace In re exploatatori 
ți exploatări, ls po£ * a „unire i eid 

ploalato i or și cx-p'oa ați cr într’un 
Front Unic „naâor.af”, la pot - 
tica (.cărări,' i Iun.ei de clasă, la 
propovăduirea fal-ă a po 1 ita ii 
construirii scciafi mi 1 i fără iupta 
dc clasă, la posibilitatea reintegră
rii pașnl.-e a e^ploa'a ori or în *> 
ciallsin — la demobi i crea s i itu- 
lui dc luptă n oameni or munci 
din Jugodavia. Naț:onai;mul gro
pului 1 r.o dezarmează pe oamenii 
muncii dhn J igo la ii W fața duș
manilor lor iikrrri

Rezul a:ele trbte ae porițt'di na- 
ționa’jSlc a gTupuldî 7 ito co-s au 
in fadul că acum un an sori i >in- 
du-sc pe alli li slji zei zn i aj>ro- 
pia i Jago I vria mergea curajos na- 
inte, iar după ce gruoul Tsto a a- 
doptat po ’ ii naț o aii ă rupând lu 
frontul unic al par J e cr co.riîri 
sic, Jugodasia s’a tre i izcli'ă în 
fața dușman,lor săi interni țl ex
terni.

Grupei Tito n’a Înțeles că In 
condițiurailc act ca c ae sl‘u ți i 
internaționale solidari a ea frățeas - 
că a partidelor comuni, e, colabo
rarea mutuală și prieten a ă i or 
dc democrație po, ula ă co ab rarei 
și prietertia cu URSS, sunt can 1 
țiuni'ie pronii atc a'e avântul i și 
înfloririi țărilor demo ra ici popu
lare pe frontul cons r irit socii is- 
mului, garan ii prin i ală a i'. cr- 
tățil și independenții or naționa c, 
împotriva a en.atdor crin parțea îtu- 
periaț,mulul.

Rcferindu-se la aserjanile , la - 
rului BORBA, că cri aca greș«,i.or 

grupei„i Tilo s'a ir n f r «t In- 
tr‘o carr.fun c Împo riva p’.rjdul.t 
comunist jugo lav și a p.-,;>oare*oi 
IiUoriaxi i. ar icolul arată că acefe 
sta es c ncaJes ăra'.

Se știe că popoarele J rgoilrviri 
sunt pentru frontul unic cu txrile 
democrației populare șo U R S 
fiind consțderae ca -liti credin
cioși ai ace-tora ri n având i-ijo 
răspundere pez'ra poli i.a r.aț. ona- 
listA a grup-1 i Tito.

Dcascmeni t.u se duce rl , o cam
panie Împotriva partidul 1 comu - 
nist jugoriav In ansamblul său In
ii u â. se știe tine că major*.ațe* 
partidul, i comun st jugoslav r.iț ■- 
probă polari.a național.tă a grupa 
lui Tito șa tocmai din ac as ă cau
ză ea este supună unor represivul 
crunte. 1

„Campania” se duce pentru a a- 
jula par.iu l conrurâst jugoslav &3 
înțeleagă gre.-eie grupul, i li o și 
să i hideze po i ia lui.

Acum un an, grupul Tito repre
zenta, poa e, majori atca parțiJu - 
tui comuni t din J goslavia. Dai 
aceasta a fost acum un an. Acusț* 
după ruptura cu par iuele cormț - 
niște, după ce s’a cer at cu toate 
ropubli i e vecine, după ce * tre - 
cut în lagărul naționa ismul i — a- 
cum gr„p cl Ti o nu m. i r. prezinți 
ma o i a ea par îJlI i — Acum 
grupul Tilo este fracți inea Titr^. 
care are încrede ea numai a nito- 
rității par i lui i și -rre f lco-ște 
aparatul de s at pen ru a repri na 
vo n a m.iio i aț i 1. n er.-a i snițste 
a partidul d.

F acțiunea Tito rcprezință nu - 
mai o 'minoria c a pari rit co
munist jugoslav, ca c e s riniă, 
nu pe Încrederea p. r,i ul i cs pe 
apa aiul adm'nisii-. v p<v i,Icnesc
al J ugoslaviei. - •
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Deschiderea conferinței ce or patru 
puteri în chestiunea coloniilor Italiene 

Actuala conferința nu poate constitui o sesiune a Consiliului 
conformitate

Italia
Miniștrilor de Externe convocată în 

cu tratatul de pace cu
PARIS. — Luni după ani ză a 

Început Ia Mă. is.e.ul de Exieme 
Francez, conferl.ița reprezentanților 
Uniunii Sovietice, $t. Uni e, Marii 
Britanii și Franței, tn ches lunea fo
itelor colonii i.a ier.e.

Delegația Uniurii Sovie ice este 
condusă de A. 1. Vt^tLiJd. sr,t- 
■fsfzul tsdțunct al Afacerilor Străi
ne, delegata Statelor Utie de d. 
Lewis Douglas, ambasadorul State
lor Unite la Londra, de egația bri 
tanică de d. Hector Mac Neil, mi 
nistru de stat, iar delega ia franceză 
de d. Robert Schuman mi i, ru iran 
cez al Afacerilor S!răi e.

Prima șec in ă — prezidată de 
șeful delegației franceze, Robert 
Schuman a durat pa ru orc și jtț 
mătate și a fost în înt egime re
zervată discu iilor re e i oare la ca. 
racterul aces ei conîcri țe.

Reprezenlan.li pu e ilor occiden
tale voiau să reprezin e lucr i 1 e ca 
si «-um această confe ir*ă 
stitui o reuniune a 
uiți iilor de externe.

discurs relatând manevrele pila care 
puterile Occi-’entale au făc :t im- 
pc ii ile exan inaiea chestiunii Colo 
ni lor Ila iene de că re Consil.ul Mi 
ni trilor de Externe declarând în In 
cheere i t

,,ln aceste conci iui i, ne rămâ
ne să slabi* n fap ul că prezenta 
conferință nu cons i ue o sesi.ne a

Consitiulu Mir.iștrior Afaoerilor 
Streine, convoca.* In conferi, 1 ate 
cu tratatul de pace cu Italia, pentru 
a examina* ie amandine supuse de 
de adiuucti cu d i i e la festele co 
Ionii italiene, ci sons I ue o conferLi 
(ă a reprezentanții r celor patru 
mari puteri jn legi ură cu ches lu
nea fostelor colonii i a iene’’.

i

• •St siunea Consiliului Uniunii
Internaționale

BUCUREȘTI, M (Agerpres). La ri 
Septembrie s’a deschjs la Paris 
lunea Conliutui Uniunii Interna

8
ce
ționa'.e a studmfL r.

Delegați an lineie ului studențesc 
din toate colurile lunii din U. R. 
S S , Clina, Oho.Iova ii, Irak, 
Franța, Angți, România, Canada, 
Țările colonia e, iau parte ta această 
conferi i ă u. de se de bat probi me 
de mare imp~>r anță p n'ru 
țime

In de tari, file făcute de 
reprezentant! ai st uJ ev ți I
subhriată re e 1 a ea Lțrtiil uriță 
ții sludenilor, precum ți necesita

tea în ări i lup ii pentru apă area 
pă.ii ți cul.u ii frnpo rfva unei irîor 
împe iali- Iilor. i

Emo 1 nante 4 sgudtioare au 
fost cuvin t.e res ițe de delega 1116 
studen f 1 jr aii ț ri e co or.iale, <-ln 
cele don.Liate de importai .mul ane

BtudCQ

diferii 
a fo t

a Studenților
an, care au i.a < ea* 
In oe mai deza t uoai 1 
studios <$n p- ruh: toi 
și explod a e crunt de lnț|ițr,iatiștji

Au.o i a Le guvcrMH.e^ zrav e 
re, multe tlJe e âIc amții > 
au Încercat să limiteze 
rea reprezentanților rtudcaȘtoi r'in 
țarii' democrației popul.re As> 

fel abia în urma precesTeAi v 
al U.l S., delega ii bvtgari •» țaiaut 
vjza de Șntrara In Franța no 1 al It 
Paris în cea de a Lr<Și zi • țoiuari

Dar, în tzuda înar^vicler *W«"' 
fyIilor ri ac slugi aț lor, sha<i*ap 
mea din toate țaiie ițj «.răngi Ș| 
duri!e, îți cile, le ho A ț ta. ilul
de luptă n î idupleca A. Eâ> 
țtc cu adu* ațije si ti*gt pc*W 
nent invățănin c din hmk4 ți lupta 
tineretului etueijs din 9h
vie ti că -ți tarile cu dense, rațăt i«uai 
iară.

u - di < 
tinere ui , 
aubjuua' r

Discului lui A

ar con-
consiliulil mi-

I Vîdnskl i

dat de Mareșalul Bu'ganin Ministrul 
Forțelor Armate a| U.R.S.S, cu ocazia 

Tanchistilor SovieticiZilei
și constructori

marinari, scr-

Delegatul Uniunii Sov'eice, A. I. 
Vișinski, a demonstrat î t mod con
vingător că această confe i ță nu 
poate fi conrilerată ca o se iune a 
reprezentanțiUr celqr pa ru pu
teri. '

Pentru lămurir a a es ei ches i ni. 
A. I. V.î.inski a rostit un j/iponant

Tovarări tanchi; i 
de tancuri

Tovară i, se 1 ’a i, 
genți ți subofițeri:

Tovarăși o.i.eri, generali si anri- 
raH! ... I

Poporul sovie i: ți forțe e lui ar
mate, celebrează Ziua Tanc i ilor 
și sărbătoresc succesele tanc i. i or 
și construcioiilcr de tanc .ii în în
tărirea pu crii de luptă a forț lor 
armate ale pa.riei noas re. Vă salut 
și vă leii it cu p ițeju! arestei săr
bători — ziua Tanriii ilor — și 
vă doresc, lanc'j ri si cO'Slructcri 
de tancuri nod succese in desvoita

Erou în timp de râibaiu și
trou în timp de p«ce

rea trupelor noastre blndate ți me 
canizate. Pen ru celebr. rea /11 i Tau 
clil.Iilor ordon::

Astăzi 12 Sep emb ie 19-18 să se 
tragă 20 de salve de arti.,rie de 
salut în capi ală pa rie noastre Mos 
cova și în capitalele repubj^ijor, 
unionrle.

T răiască 
de tancuri

Trăiască
Trăiască

vie i ă I
Trăâască

tic!
T răiască 

șevi ) al Uniui ii Sovie ice!
Trăiască com’ucă'or. 1 <f învăță

torul nostru, marele S a i.a!
Semnal: ‘irlriiru ci fortelcr ar

mate al U. R. S. S. mareșal al 
Uniurii Sovieli.e B l ănii.

tanchi ii .constructorii 
sovieici!
ferele noas re armate! 
marea noas ră pa.rie so

guvernul nostru sovie-

Par iJ 1 Qv nunist /bol

(Urmare din nag. l-a)

mult se scli.nbase el în.ușă In anii 
războiului. Piizea munca sa și tot 
ce-1 înconju.a cu al_4 ochi.

Trainin fu nur. i imediat șef me
canic al fermei de S,at, ceeace Jfl- 
lemua că avea răspuideiea tut_r->r 
marinilor ferm i a ractca e or, corn 
hainelor șli a tu.urcr un.l.e or agri
cole. pe care Je găsi e, de alttel 
in bună, pai <e in r o sare de plâns.

Munca ce-i si î ane nu e.a upa 
Hșc^ră. dar cu însa^rile pe care le. 
dobândi e. Tiaxnju se apucă si tema 
tic de lucru. ,

In primele zile si Chiar în pri
mele săptămâni, nei.umă ate proble 
me i se puneau sp e .ezolvare. Sol 
datului i s’a jpă ut că ceeace lipsea 
■wii mult oan.enilor din jurul ^ău 
$ra o anuniă conșriiță a da.ori i 
țl însusi dls iplina In muncă. Dar 
tot el mai știa că j>ea ru a rezolva 
această problemă trebuia a* clțti 
m* încrederea și î i ile oameni
lor Nu se nasc toi oameni stahano- 
rfștii talentele pot zace mulț țimp 
ascunse până ce apar la suprafață. 
De muite o i, un di mp u impu s reu 

să ri-1 e pe iidîzjd la ea -rai 
Înaltă treap ă a crea ianli a te ri o 
muncă perseverentă și te tace esta 
necesară pentru a aț ri de scânte • 
inspirației.

In doi ari, între 1045 și 1947, Trai 
t*n a pus la punct toa e mașji 1 e fe*

mei Produtiiaea pe șracțcr s’a 
dublat. Reccl.a anul i tr.c t a fosț 
excelentă, fe.nia Arai i ..d țrima 
din întreg UzLe as anul care a 
depă.il planul în ce privește cota 
țiviărilcr către Stat.

A fost o virtorie pe f ontul mun 
cii, un triumf i vo ît din eferti 1 co
mun al Iu uror oame: i or munc i de 
la fermă. Ei au știut să pi/ească lu 
crurile dincolo de i ițele ime iate 
ale sar ini or i cer ia, gâ dindu-se 
la obiectivul cel mare, la răspunde
rea generală In care forma lor și ei 
înșiși nu sunt de ât păr i compo 
nente. La toate a e tea Trai» n a a 
vut par ea sa de con ri utie.

Statul sodetic răsplătește meii e- 
feși va orii'e care se eriJențiază 
munca pașrf I precum a făci t o 
tâmpul bă ălici. Câ I a membrii 
personalului fermdi Ga! ii Aral 
primit pentru răsplă 1 ea mun ii
excelen e, 1 lu de ,Erou al mun ii 
sori Hste”. f in r ei, ea loc de ci i- 
ste. a fost ri Pio r Trainîi.

O a doua S ea de Aur atârnă 
acum pe pieptul liri Trd in. Sar
cinile pe care le are de împl il ej 
astă i dfiferă cu to. I de acelea care 
i-au adus pi na ,,s'.ea’’, dar în Inp 
de pace, ca și In răzbefiu, o a- 
cdași pornire lăuntrică îl împinge 
— drago tea sa de țară și conșt I - 
ța datoriei.

ît» 
în
J

au
or

Frf-sa bulgară drspre nota de răspuns 
ag vernu ui R P.R adresată guvernului iugoaiav

SOFIA. — Întreaga presă bufțțară 
publkă pe primele pagi.ii ți tub 
țiluri di.'erite nota de rjsțuns a 
guvernili i Republi ii Popi* a e Ro 
mâne adresată guvernului jugoslav.

Piesa bulgară -ubîriază au - 
punsul categoric dat de pui ci 
român, încercărilor grupuleț guvfa 
nul ai Tito de a abate popooieie *k 
Jugo^lavia pe ca.ea • ertâiaen.eio* 
dușmăni* față de ți ile ve<»M'

In Statul Georgia din America

Un negru împușcat
pentrui ă a participat la alegeri

MOUNT VERNON (Oeorgia). Un 
negru a fost împușcat Sâmbătă la 
Mount Vernon, deoare.e a par i i at 
Ia alege.ie pentru canuilatira la 
postul de guve nator al stațul.i 
Oeorgia. Asasinul- un alb în vâr 
stă de 22 de ani, I a l:npu;cat mor
tal în timp ce negrul se îndrepta 
spre localul de vot.

Fratele, asasinului, compact (a cA 
mă, a fost <6jc at pe o cau june de 
50'1 dcLa.L

Negrul era tatăl a gatt rapi

Victoria muncitorilor
greviști din N^w-Yoi-

cin lagă.ul de concen 
Maidanele,
piezența

■ avut lcc la 
membrilor gu

dl. Suidntkowi 
M; liane -

Comemorarea victimelor din lagărul de 
concentrare dela MaHanek

VARȘOVIA 14 (Rador). O cere 
monle sol.mnă pen ru comemorarea 
vț.rimelor 
trare dela 
Lul.En, în 
vernul 4.

După cum a spus 
ski, mir.i .trul jus i iq, 
kul a devenit un ai nbol al lupte* 
ți solidarită ii popoare cr împotri
va hoardelor g< rmano fasciste.

A fost adop ată o rezolute tn
care se declară;

Maidanek este un avertisment.

Fascismul german nu a fost defi
nitiv Înfrânt. LI ți-a gă it proiector 
tn rândul împefai ier amerLani 
Rezoluția protestează deaseme - 
nea lmpotri.a asasină ii democrațl 
lor în Ore ia, Viet nan, Spania, Chl 
na, Indonezia, Palestina.

I

NEW YORK. G eva 
rtlni de c-irni'Mre d-n 
Y k s’a î •< h lat cu v; 
grviștllor. P o irit ti.-i 

z26 socieiAțt de lrars - râu>i
au aCC'-t t t ‘porirea s ’at - 
lor ș feri o cu 17,5 cenți pe 
oră.
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Persecuția 
știință

oamenilor de 
din U,S.A.

PARIS, 14 (R do) M$- 
Cflr •* grevis’e continuă Inii’- 
un mare nutnâr de onșe din 
Franțr.

M
anun.ă ziarul

(Rador). Dup* 
Ttie New Yo.k 
directorul abo-

kki, m'M‘trt’i d»» co- 
in 1us rle j»l F nlardei 
h Pr> pa uncie a avut

NEW-YORK,
cum
Star, doctorul Morse
ratorul 1 na ional Frookhaven cin
New-York ți binecunoscutul om da 
știință, ți-a dat de ni ia cin po
stul său din cauza tra amcațultă tn- 
suportaLil la care sunt sup șl oa
menii de țtiim.ă de că re Corni etul 
pentru cefce arca aci i oii ai.țl - 
atne l ine. /

Labo atonii Brooghaven studia » 
ză apfi arca pen ru scopuri pașni

ce a energiri atonloe.

Di T 
mr-lț 
a so^lt 
n Ini ev> den- cu Gr< g r, mi
nistrul comerț' lui 'X'nior și 
cu D K lmert ministru1 in 
d siriei.

Președintele Asocfetd In
dienii >r dnTransva» (Africa 

| de Sud) a fost c bl g*t de 
poliția Sud-AO'cară să Co-

boare din avioi u< cu care 
urma sa pl^ce pentru a &- 
pâra h Adunarea G*neraC 
a 0 N, U ca1 za i 
dp cuioaie din L' lunea Sud- 
/*fricanâ,

Pa^anrfiul l-a fost coaț 
scai și i s’a Interzis sâ p"f ■ 
seasca (ara.

• * ♦
Pr'mele roade ale guver

nului Q emile inop să aoarl. 
duoâ cum anunță 

Fr nre Press, cu începere 
de Miercuri prețul [ftinfe o- 
biS’une rste f xal ta IJ5 
franci kg 11 'oc de 50 franci.

enunță
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