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„Cu mai multă vigilență și 
sârguință veți putea scoate 

o șarjă mai bunăk
scriu muncitorii de la Cu gir 
celor dela Hunedoai a cerân- 
du-le îmbunătățirea calității 
laminatelor.

I tipia pentru i.iitmnrqațirea calității produselor este aslaz.1 o pro- 
Weilă centrală. In întreprinderi ea trebui* urmărită cu deosebiță ate.h 
ții, pentru că numai cu produse multe și de bună calitate întărim 
e.ononii națională.

O producție de proastă ca'itatr* cu multe rebuturi și deșeuri este 
cu n uit mai cosii i|oare decât prducția de calitate bună, care sa
tisface rea! nevoije ndustriei.

In unele întreprinderi, din județul nostru cum este cazul la uzi
nele l M S,-l lunedoara, calității nu i se dă inpxrrlanța cuvenită. Oțe 
Iul I i îs uzinelor metalurgice din Cugir pentru prelucrare, iste prost 
laminat, cu multe fișuri și deșuri.

Muncitorii din Cugir au cerut în repetate rânduri tovarjși'or lor 
deja I M S Hunedoara să îmbunătățească calitatea oțelului. Cererile 
just. uefiind satisfăcute până In prezent, munci oi ii dela Cugir au 
trimit celor de|a J.M S.-Hunedoara următoarea scrisoare:

TOVARĂȘI,

l na dintre ele mai îintpor 
tanțe probleme la ordinea 
zilei < are int. reseaza pt- tic 
caro miturilor din IJzin-'e 
noastre, este f'îr.i îndoială 
■progttunul <1<* producție și 
real virile acestuia.

Programul nostru întocmit 
are drept scop o sporire a 
tât d<* ordin cantitativ, eâț 
și calitativ al întregii pro 
ducț t, consr tu nd singurul 
mijloc eficace pentru o cât 
mai rapidă redresare. economi 
că, care 11 rândul ei să fie 
în măsură sa asigure un trai 
mai bun, pentru toți cei ce 
muncesc-

Fenitucă in twate ședințe 
ie noastre de breslă, jjroblc 
ma principală discutată de 
atâtea ori, este ridicarea pro 
ducttivitații muncij, șj Âcx- 
litățit produselor noastre, am 
luat în studiu, așa după 
cum ne traseaza și ne învață 
marii noștri dascăli, pentru 
a ne orienta de unde provmț 
răul și a-1 înlătura.

De acee.a am studiat și ma 
terialele țx: care ni le furai 
zați noi depinzând de voi 

f indcă ndustria noastă 
este prelucrătoare, calitatea 
produselor noastre depinde 
de oțelurile pe care le fa-- 
bricați.

In acest scop am studiat a-i 
mănunțit, calitatea oțelului 
trimis de voi, pentru a ’
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a fost sărbătorită în întreg județul
Festivitățile dela Deva

transforma în produse fin te, 
constatând o serie întreagă 
de inconveniente din' cauză 
că 'ntt este laminat bine. 1

Noi înțelegem foarte birn* 
imperativul vostru dela Hu 
nedoara, cât și lozinca de 
a mări producția la ppixi 
mitm dar această întrecere 
am dori să fie îndreptată și 
asupra calității produselor 
voastre.

Ziua „Scânteii”, ziua presei de- 
mocrale, a fost o adevărata sărbă
toare pin ru ini eg | o, o ul muncitor 
din județul iiosiru.

Mii de cetățeni, su c de ech>f<’ 
artistice de pe înt.eg cu;r nsul ji- 
dețuiui, plini de entuzia-iu s’au 
pregătit cu mult tiain e de a în
tâmpina ziua de 19 Septcnijr e în 
tr’un cadru sărlăoec, atucrnl cai
dul lor salut zi;ei ii care Organ il 
Central al Par idul i Muncitorc c 
Român și-a încheiat cel d ■ al 1-lea 
an de rodnică activi ale li n I uni 
din armele cele mai a cuțite ale 
Partidului nos rn în lupta pentru o 
viață mai bună.

In 2 școli silvice

Apropierea zilei de 19 Septembrie 
a p'odus o vje a i a ie în rând trie 
p.opiiaiii de.e e Echijee ar iști.e 
fă iau reprezentații de /or, liecare 
ccl.i.ean aș epța cu ne ăbda c zl a 
marelui eveniment : îinpl nirea a pa
tru ani de apiriție legală .1 ziarulJ 
Scânteia; echipe de du ghert in-ta- 
Ij;i o iir.en a scena ui grădina 
I' M. și ele t icienii ,-e grăbeau 
termini insta ațiile eetrice.

In ziua de Du.nine a, gradina 
!’ M. devenise

Începea
Primul

a fost 
tare — 
împreună 
Con i

o 
programul 
puni l 
execu'al 

militară 
cu corul 

iul ui

u.
" J

l. 
ma e de ca.etv. 

ar iști .
Imnul R P R. 
ce e do. ă fan- 
a ÎJ.PM. —

Se pregătesc cadrele necesare 
pentru ridicarea și regenerarea pădurilor 

din județul nostru
După înființarea Mniisteru 

lui Silvicultori, în fruntea că 
ruja stă tov. vințe Ioan, în 
sectorul silvic s’au .produs 
transformări care au dus la 
îmbunătățirea situației oame 
nilor muncii din acest dome 
niu.

Județul nostru așezat în - 
tr’o regiune muntoasă, plină 
culimensc păduri, ocupă un 
loc de frunte și de mare îm 
portanță în domeniul silvicul 
turii din țara noastră.

După reorganizarea apai’a 
tului silvic din județ, - din 
cate au fost înlăturate ele

opDțsoj țtS ațțisuțăSu apțuaut 
slugi ale caipita Țtilor și irati 
sformarea lui în Direcțiunea 
Silvică Județeană situația pă 
durarilor, brigadierilor, pre
cum și agenților silvici s’a 
îmbunătățit simțitor dinpunct 
de vedere material, profesio 
nai și politic.

Pentru ușurarea muncii 
numărul pădurarilor a fo. t

(Continuare In pag. Ill-aț

Nota Ministerului Afacerilor
Străine al R. P. R.

adresată legațiunii Statelor Unite în legătură 
cu activitatea de spionaj a unor funcționari 

a legațiunii
Ministrul Satelor Unite la Bu

curești, d R. Schonfeld, a fost in< 
vital la Ministerul Afacerilor Ex— 
tern.- unde i s’a remis următoa ea 
notă, în legă ură cu actele de spio
naj săvârșite de unii membri ai 
Legației State or Unițe din Bucu- 
rești:___________

,,Iti ziua de 6 Septembrie 1919, 
autori ă i e dîn orașul Giurgiu au 
surpri.’i. auto-lurismul Nr 439 1948, 
în ca c se găseau patru persoane, 
— dou i fc.r.ei și doi bărbați, 
parcurgând cu viteză redusă cartie
rele r. ăr inașe ale orașului și por
tului Giurgiu Cele două femei care 
sc a. au în mașină au fotogra lat, 
așa cum rerullă din depozițiile nu- 
mero iior martori și din consta ările 
dire I a e organelor po i|ienești, di-

ferite puncte ale orașului și portului, 
cu toate că în aceste locuri se a- 
flau 'placarde mari ț|e care scria 
vizibil „fotografiatul interzis”.

Mașina a fost op i ă de autorită
țile poițieneși. care au pr.cedat la 
legitimarea ocupanților săi, care au 
au declarat că sunt funcționari ai 
Legației Statelor Unite din Bucu
rești, ți anume:

MAGGARD PEGGY, funcționară 
administrativă, posesoarea pașap. U. 
S. A. Nr. 2313;

PAUL
posesorul

RUTH 
nară, și

GREEN, atașat de legație, 
pașap. US.A. Nr. 606;
VIKOINIA OARR, funciio-

(Continuare In pag. IV a)

de 
Și
de 200 persoane a 

Si d ca! J de ian, djpi
care a luat cuvântul țov. V. Buce - 
zan, membru în Biroul Org. 
dețene P.M R D-a după ce a 
tal lupta d'.isa de Seân eia iu 
l-l ani de ilegalitate a fă ut o 
pla expunere asupra luptei pe 
ei

Ju- 
a ra
cii 

ants 
.are 

.1 dus-o în cei patru ani de exis
tență legala, insistând asupra im-’ 
portantului ei rr I de agita or și 
organizator co'ectiv pre.-um și asu
pra luptei sale in‘en*e dusă îm
potriva reacțiun i interne i i.verna- 
ționale jucând astfel lin rol exlrcn 
de important în pregătirea și în
făptuirea marilor evenimente dela 
noi din țară, și întă irea lagărului 
anliimperia'ist și democratic în frun 
tea căruia stă Marea Uniune Sov e- 
lică.

Pe scena tru.nos (xivoazată a <on- 
linuat apoi programul arțisir: coruri, 
tablouri vivante executa e de U.P.M, 
sindicate și U.F.IAR., o scenetă c-

xctLita'â du ech'H* aqistică 
metri.or, dani-tc. Si 
j/hlurc executa « du « 
ip - napona’.c a ■ P M . 

/Hale executate Jr <*r«! 
iTiomca a C.S J urc,jtslr«
balalaici a «iindi. aiului i . i* 'ti 

lut publici.
I aU 

[Xauzclv 
ancisit - 

(aloi i.
Pro^iJihui j luat ■ Fu

sulicilj 1* arb;-;tii a.ua'o i 
■su/i divrrst j>unc u l 
daruun nat^ona’r nlra in 

ia:orj!or exuiii.ind d? 
mai leușitc.

Lnluziasniul a c, iu' 
ma-sa a publicului A unnal • 
trecere câmptnca^u • n 
pân£ noaptea tâi/:u.

i »n ș i w
< . hipe dr - isin - 

ijutăr» ?r.- 
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Asemenea ferit' t . i a
prin entuziasmul de ne.- ;r. -
■dor, care așțf'l 1 i .trăiau în

lor drago.-t.* Ia â dv S.ân - a ■ .
nul Central al P.M R . au I
in ziua de 19 Septembrie ... e 
între, cuprinsul județului ■ .

în corpul ziarului 
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Prin introducerea metodelor de 
muncă moderne în agricultură

La Ferma de Stat din Bârcea Mare
realizăris’au obținut frumoase

S’a schimbat situația Fermei de Stat <Ji» satul nos’ru. Treburile 
au început să meargă din ce îu ce mai bine, astăzi ferma vine 
lot mai mult în aiutorul nostru, — ne spune țăranca Știrb 
Neti în etate de 60 de ani din satul Bârcea Mare.

Pe bună dreptate își exprima bătrâna mu'țami ea, că i după tre
cerea Ferme'OT de Stat sub conducerea A.F.S.M.-ului, se pot obseria 
îmbunătățiri simțitoare și transformări radicale in sectorul de Stal al 
agriculturii noastre.

Țărănimea muncitoare 
sprijinită de fermă

Situația Fermei de Stat din Bâr
cea 'Mare și starea înapoiată în 
care se găsea această unitate în 
trecut, esțe bine cunoscută. A țăzi 
țărănimea din împrejurimile acestei 
ferme, începe să simtă pe zi ce 
trece sprijinul tot mai larg p imit 
din partea fermei pent'U ușurarea 
muncii lor și îmbunată.irea nive
lului lor de trai.

Iii timpul treerișului Ferma de 
Stat din Bârcea Mare a aju;at tot 
timpul țărănimea muncitoare din co
munele învecinate cu tractoare și ba
toze, punându-le la dispoziție în tot 
timpul. Pentru a veni -în ajutorul

țărănimii muncitoare tot mai mult,

Ferma de Stat din Bârcea Ma c a 
pus la dispoziția lor spre cumpă
rare diferite alimente și legume cu 
un preț foarte convenabil. De exem- 

— în timp ce 
cu 20-25 lei —• 
s’a dat posibi- 
dela fermă cu

piu 1 kg. de roșii 
la piață se vindea 
țărănimei sărace i 
litatca să cumpere 
10-12 lei I kg.

S'aiJ obținut recolte spo ita 
prin aplicarea metodelor 
ștințifiea îoainta'e în agri 

CUuliră

I 
I

începând cu depozitarea și 
trezirea gunoiului în pla.forma 
Iernatică îniprejn ui ă cu pe; cri con 
struiți din ciment, gunoi care 
vește la îngrășarea pământului, la

pu- 
sis-

ser-

feiir.a de Stat din Bârcea Ma <’ se 
aplica metodele ș lin i ice ina e 
in ori ce munci agricolă, ol 
du se astfel îndrumările pe ca e ’i n- 

a*. 'ie .il.:< L 
i o; ,>irii 

mun. t ieri-
SC 

-t o 
uute la recoltarea suprateo 
rr.ânțale. Astfel product a 
media la lia este de* 2 30 i 
orzul 2.100 kg. la lia. <) 
și bogată reeol.a a fost 
cartofi. und< produc la mc 
de 1:*.000 kg. la ha. Po u 
se culege zilele aecslc.i e 
excelent. Fiecare cocean ee 
este încărcat cu câ|C â

Da. am obținu, re ■ 
moas anul acesta si <t
datorește în primul ând 
ca pământul a fost in n 
și în bune condi iuni ii 
ciale, care au înfipt d . 
in brazdă de cea. 12 i

ța le pune la dispoziția
Rezultatele aplicării 

metodelor moderne in 
colâ la această fermă 
serva prin cantitățile -

; <«

V
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PAGINA SPORTULUI
DIVIZIA NAȚIONALA A.

Trei drawuri, trei surprize
Elapi a 5 a a Diviziei Na 

țional- A, s'a soldat cu trei 
drawuri și cu câteva surpri 
je

I -• București < înțoioana 
Națională l. T. A., na reu
șit să smulgă codașei clasa 
meniului Petro]u|, decât un 
punct, fapt ce dovedește că 
Petrolul ,a rămas adversarul

DIVIZIA NAȚIONALA B.

Aurul—C. S. M. (Baia Mare) 2-1 [1-1]

In cea de a 5-a etapă a 
Diviziei Naționale B., seria 
II Aurul și-a îmbogățit pal 
mari 1 cu o victorie smulsă 
la jup'.a marc în dauma|C. S. 
M din Baia Marc |
Publicul sportiv din Brad 

a ținui să asiste în număr 
"laie la această țntâln re aȘ 
teptată cu destula înfrig'.ira 
re (de către gazde, cunoscută 
Fiind situația adversarului de 
fost leader și participant la 
jocurile de baraj pentru Di 
vizia Națională A.

încă din primul minut „Au 
tul” ia conducerea prin goa 
Iul marcat de Moravetz II, 
care dintr’un unghi greu, a 
transformat o lovitură libe 
ră bătută de Stan. Duțoă a 
cest goal muncitorii din Baia 
Mare, mai technici, își im 
pun jocul, pentru ca swe 
sfii r.șjtul primei reprize să e 
galere prin Balogh, care, 
complect nemarcat, a în - 
scris din apropierea porții.

La reluarea, gazdele for 
țează alura și reușesc să-și 
impună o ușoară superiorita 
te,asupra oaspeților care pă
reau obos ți.

Cel de al treilea goal al 
partidei, goalul care a adus 
minerilor cele două puncte 
prețioase în clasament, a fost 
înscris de Țigu care a tran

DIVIZIA NAȚIONALA C.
CFR Simeria-CSA Timișoara 5-0

Pe terenul Clubului Spor
tiv, ’C. F. R., Simeria tn 
fața a cea- 2 000 de specta 
ton a avut loc matchul pen 
tru Divizia Națională C- din
tre echipele C F. R. Sime 
riațși C- S- A. Timișoara.

Dela început jocul a de 
curs într'un temțpo rapid cu 
o superioritate evidentă din 
partea C F. R.-ului care a 
dominat majoritatea timpu 
lui, culminând cu înaintarea 
care întro zi excepțional de 
bună a entuziasmat publicul 
spectator. i

Cu toate că oaspeții au 
suferit o înfrângere la un 
scor sever de 5 — o, el nu 
indică o diferență d > clasă a 
tât de mare. Armata într'o 
zi slabă îi care nu și-a gă 

neînvins al campionilor. In 
anul 1946 [. T. A. a sufe
rit primul eșec la Bucurcști 
în compania petroliștilor. U 
ni verși tatea primind rețJtca 
Dinamoului n’a putut să-și 
adjudece victoria pe teren 
propriu, luminând matchul 
la egalitate. Dcaremenea ul 
timul (draw a Tost îmfegi 

sformat ireproșabil un cor 
uer bătut bine de Morawtz 
II.

Până Ia sfârșit ambek c- 
chipc au luptat din răspu
teri pentru schimbarea re-- 
zultatuhii însă, datorit, linii 
lor dr apărare, acest lucru 
nu s’a produs.

Arbitrajul d-lui fofioraru 
(Simeria) a fost mulțumitor.

S’au remarcat; dela ,rAu
rul” întreaga apărare, din 
care în repriza II-a a plăcut 
Ometa și dela înaintare, M” 
ravetz II, iar dela învingi a'pa 
rarea și Galiș, Mjoldovan si 
Dalloș.

In minutul 86 jucătorul Me 
gyeri dela C. S. M- — Baia 
Mare a fost eliminat din joc 
pentru lipsă de sportivitate, 
joc desordonat și periculos 
în acelaș timp.

In cadrul aceleași Diviz'i 
s'a disputat la Lupeni mafr 
chul dintre „Minerul” și 
„Șurianul" din Sebeș Alba.

In urma matchului câ't’gat 
de mineri cu 2 — 1, Mfnerul 
a preluat deocamdată șefia 
clasamentului Diviziei Na 
ționale B seria II.

sit cadența și cu o înaintare 
în care s'a evidențiat numai 
extrema dreaptă, n'a putut 
să concretizeze nici o faza.

Goalurile au fost marcate 
de Găman de 3 ori, Bretoiu 
Victor și Bretoiu Virgl.

In urma acestei victorii c ■ ! 
feriștii din Simeria preiau i 
conducerea clasamentului 
fiind urmați im^dat de E- 
lectrica din Timișoara.

Deasemenea cea de a doua 
echipă a județului nostrîl 
din Divizia Naț onală C. I- 
S. M Hunedoara a repurtat 
o victorie meri ată în dauna 
Gloriei din Arad de care a 
d'spus cu 3 — 2. în urma 
cărei victorii se s'tu*a ă în 
primele locuri din clasament. 

strai la Mediaș, unde e< hipa 
minerilor din PL-troȘeni, Jiul 
a reușit să obțină un scor 
alb, hipt ce ia adus un loc 
mai bun în clasament.

Politeclmica, după o serie 
de succese obținute în actua 
Iul campionat, a susținut cel 
mai greu rnatcli cu lead-ml 
campionatului C. F. R. T„ 
Studenții ,au fost și de d ta 
aceasta la un pas de victo 
ric, conducând jocul timp de 
83 minut,-. Numai in ultimele 
Șapte minute de joc Politeh 
mea ,a fost silită să cedeze 
la limită, jocul aducând a 
5-a .victorie consecutivă ,:c 
feriștjlor timișoreni. in 
schimb ceferiștii clujeni au 
fost învinși pe. tei'en propriu 
de I. C- O. care în urma a 
cestui Joc se situiază la locui 
doi din clasament, conou 
rând serios pentru șefie. C. 
1'- R- B. in jocul disputat 
Sâmbătă cu Metalochimic a 
dispus comod în repriza se 
cunda, după ce la pauză :,co 
rul a fost alb.
Unicul joc care a dus victoria 
gazdelor a fost matchul d s- 
putat la Țg. Mureș, RATA 
disputând la limită de C- S 
C. Armata.

Iată rezultatele tehnice în 
registrate:

< • F. R. B. Metalochi 
mic 4 - o.

C- F. R. T. Politehnica 
3 2-

I- I. A., — Petrolul 1 - 1
I- C. O. - - C. F. R. Cluj 

2 — 1
Jiul — C. S M yj. o —o
Universitatea. — Dinamo

1 — 1
Rata — c. s. g. 

Armata 3 — 2

CLASAMENTUL
Diviziei Naționale A.

In urma efaoei a Va cla
samentul Oiviziei Naționale A 
arata astfel:

1. CFR T 5 5 0 0 19. 4 10
2 I. C. 0. 5 3 2 0 17:11 8
3. Pol t«hnica5 3 0 2 13: 7 6
4. C.FR Cluj. 5 3 0 1 10: 9 t>
5 CFR B 5 3 0 2 11: 5 6
6. I. T. A. 5 2 2 1 8i 5 6
7, Dinamo A 5 22 1 11: 7 6
8 J «1 5 2 1 7 7i 9 5
9. RA.TA. 5 2 3 8.12 4

10. Met» ocbleu 5 2 0 3 13 21 4
li. C S.C.A. 5 1 1 3 10.19 3
12 Uoi». 5 1 1 3 4; 11 3
13 CS.M.M. 5 0 2 3 5: 10 2
14. Petrolul 5 0 l 4 6 12 1

Cinematograful
„PROG1ESUL"

prezintă:

Glorie fie Moscova

Ziua „SCÂNTEII" 
a fost sărbătorita la Deva 

prin mari concursuri sportive
In cadrul zilei „SCÂNTEII” F. 

N.T.D.R. ul din Deva a o ganizal 
o competiție sportivă cu J .dcțeaaa 
Valea-J ului.

Cu tot timpul nefavorabil, com
petițiile au de urs normal, rea izân- 
du-se performanțe îmbucurătoare, tn 
special de tinerii atle.i din Valea 
Jiului. Un singur lucru ca e din pi
cate a lăsat de dorit, a fost via a 
organizare, care a dăunat Într'o mă. 
sură bunul mers al competițiilor, 
prin faptul că terenul a fost ne
marcat, gropile de să ii au trebuit 
făcute la ora la care s’au anunțat 
competițiile ș.a m.d. 1

lata mai jos rezul ațele tehni e în
registrate: |

FETE
80 m. plat:

1. Vasi Maria (V. J) ll'*9
2. Traker Nora (V J ) 12” 

înălțime:
1. Onciul Liana (V j ) 130 tn.
2. Traker Nora (V J ) 1,20 m.

Greutate: 1
1. Hensel Ana (Deva 6,83 m.
2 Horvath Emi ia (Deva) 6,74 in. 

Lungime:
1. Onciul Liana (V J) 4,31 m.
2. Horva h Emi ia (Deva) 4 00 m. 

500 m. plat:
1. Kereji Eii.abcla (VJ) 1’34” 2
2. Grecu lliana (Deva) l’3j"/3

Volley-ball :
Valea Jiului — Deva 2-0.

BAEȚf 1
100 m. plat:

1. Manole (Deva) 12”/4

Districtul Valea-Crișului
și-d început activitatea

Rezultatele și clasamentul după prima etapa
Seria a 11-,a, a Districtului 

d« foot-ball d n Jud țcana O. 
S. P. Hunedoara-'Deva, — 
Valea Crișului, — și-a înce 
put activitatea.

Astfel în prima etapa, gru 
parea Zarandul d n Brad 
prin victoria categorică obți 
nută la 1 Vața de Jos în dau 
na echipei „Ponorul”, s’a si 
tuat în fruntea clasamentu 
lui, fiind urmată do ;,Moțul” 
din Baia de CriȘ, care a dis
pus la limită de „Aurul” II.

Primele jocuri de campio 
nat s’au disputat întro at
mosferă perfectă dv sportivi 
tate. cu arbitraje corecte, și 
imparțiale'. Noi; sportivi ai 
sateloi 'noastre re încadrea 
z-i. to' inai Ja-g în sportul 
formațiie sport \c locale în 
randur.le carora a vir astăzi 
elemente \ amoroase care în 
trece', nu aveau acces pe te 
renurile de sport.

Zarandul—°(tnerul 4 0 (2 0/

Pe arena d n yața de Jos, 
Zarandul a reușit să înv ngă 
ech pa gazdă cu Categoricul 
scor de 4 — o '2 — o).

In cele 90 m nutc de joc ea 
3Pcț * Și-au arătat superiori 
tatea înserând comod cele 

patru pun, te pr,n P ,pa de

2. Radul eseu (Deva) 12”/4 
înălțime :

1. LM islric (V J ) 1/55 tn.
2 Dragan PeLriaca (Deva) 1,60 m. 

200 tn. plat:
1. Foldvan (VJ) 25”'2
2. Rădulescu (Deva) 25”/3 

800 m. plai:

Suliță:
1. Eăalțeanu (De.*) 4205 m.
2 Bârsan (VJ) 39jK) m

1. 6zllagy (VJ) 2*13” /2
2. Slavici (V J) 2*16” /7

3(XX) m. plai:
1 Buue* (f>eva) IO'4”/2
2. Paul (’VJ) 11o’a*

400 m. j/al:
1. Rădulescu (Deva) 57*
Z Szilagy (VJ)

Greutate:
1 Mistrie (VJ) 6,90 u .
2 Băoațeauu (Deva) 9,58 m

l ungime:
1. Mistrie (VJ) 6,20 m.
2. Bănătranu (Deva) 5,90 n.

Prăjină:
1. Bănațeaau (Deva) 3jOG m.
2. Petrinca (Deva) 2,40 m. 

Volley-ball:
Deva - Valea Jiului 2-1. 

Foot-ball:
Valea Jiului — Deva 1-0 (1-0) 

ȘAH:
1. Brc-aru, Colda (Deva-VJ ).
2. Varga (V J ).

TIR:
1, Pelrioca (Dl 63pdin 100 posibile
2. Ene (D) 65 p din 100 posl’nle 
Ping-pong:

Deva — Valea Jiului 6-0.

trei ori, și David C.
S’au remarcat; Lungu, Po 

pa, David C- și Lasco dela 
învingători, iar dela înrinși 
Balog și Nichifor.

A arbitrat corect d. Nenati 
(Brad).

Moțul Aural II 3 2 (1-1)

Gel de al doilea match dis 
put ar in c-idrul seriei a II.-a 
la Bai ade Cnș, a revenit ga 
zdelor, care au învins la îîmi 
tă Aurul II.

Punctele partidei au fost 
înscrise de Micu, Lupu în 
propria noană) și Cantcmir, 
pentru învingători, iar pen 
tnr înv nțiau înscris Dobăr 
cău și Bârna.

S au ,-marcat Florea, Fpt 
caș. ( .1 nap și Micu (Afcțul 
Macra Barai și Petrean 
(Aurul 11

A condus foarte bim> jo 
cui A liman (Brad).

Iată clasamentul seriei a 
11 a după primă etapă :

1 Z<r*nlal 1 1 0 0 4:0 2
2 M t'd l 1 0 0 3:2 ?
3 Anrul fi 1 o 0 1 2;3 0
4 Pq> o * I o U 1 ( ;4 0

(Continuare ti (af. LII-a)
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In plasa Hunedoara

Prin muncă voluntară și pre
stație, sau realizat mari lucrări 

de folos obștesc

Preschimbarea certificatelor
de identitate a cetățenilor străini

In plas.i Huncdoa’a, iu 
decursul acestui an s’ tu rea 
bzit " seric de imlpirtante 
lu< rari cu caracter gospo- 
tiw; datorită prestației și 
muncii voluntare a populați 
ei locale mobilizata în acestc 
acțiuni de org. de plasă P. 
M R. Hunedoara precum ?i 
de org. de partid din dife 
ritele sate și comuni

Astfel, populațadin comu 
nele Hunedoara, PeșUșul 
Mi* Răcăștie, și Hiișdat au 

< ont rifxiir la rvțxnarea șose 
lc< H um-doarn Sântohahn,
cu 400 zile prestație ceea ce 
reprezintă o onjunnie de 
262 -oo lei.

I -a rejwarca aceleași jș o- 
seL s-au mai pt(^4at 2000 z- 
<>re cu caretei 2</> zile cu 
brațele, Munca voluntară de 
pu ci în această ncțiuiia repte 
zen* . suma de 1 62 3.200 
le(

Dcasemi^ieJJ șt La idilei șo 
scăc din plasă care au fost 
rel acute țiopulața locală a 
contribuit eu 1505 zile pre 
stați*- cu brațele reprezen
tând suma de 571,300 LeL ,

<) lUportaută contribuție a 
adu . o țărănimea muncitoa 
re din Sântămtxia de Piatră 
car*- prin cele 550 de -zile de 
muncă voluntară u brațele,, 
a contribuit efectiv la con I 
sfinii rea aerodromului și ca 
oarrdor dela SJcoala de Sbor 
fără motor.

Toate aceste realizări s’au , 
(uitat 1 înfăptui datorită

Pentru a grăbi opera de 
reinpădurire a terenurilor 
degradate

Ocolului Silvic Ilia 
a fost mărită

Pentru a mări sujrrafața pe 
’nmerei forestiere, necesară 
prin refrnțpădurirea regiu 
ailor degradate și a locuri 
lor ‘m car? dușman i poporu 
lui muncitor au tăiat fără 
milă suprafep* imense de pă 
duri, org. P. M- R., Ilia, îm 
preună cu organele locale 
au luat hotărîrea de a mări 
suprafața de cultivare a p ie 
ților aparținătoare localu 
lui Silvic Ilia

Astfel, a fost pusă la dis
poziția acestui ocol o supra 
față de cea. 1.600 in. țp., car« 
până acum era folosită de 
chiaburi z.

Acest fapt va duce la o gră
bire a impăduririi dealurilor 
noastre, de»pu:ate prin lăco-*- 
mia guvernanților d'n trecut,

(în fiecare zi j 
„Zori Noi”' 

strânsei colaborări dintre or 
ganizațiile de massă și inten 
sei munci de lămurire și în
drumare ,dusă de către or-* 
ganizațiile I’. M- R.„ înmîjto I 
cui țărănimii muncitoare.

La Ferma de Stat din Bârcea Mare
(Urmare din pag. f-«)

pe <!<• altă parte, introducerea se
mințelor selecționate, trata e cu so
luția necesară, gripa rea și lâvălu 
citii! arăturii. Cred că rezultat uf 
care îl vom obține dela r< oltarea 
pomnibului va denă i cantitatea de 
2 200 kg. — piodc (ic medio a ha. 
— spune ing tehnician al fermei.

Se cultivă cale mal supe- 
rioare varietăți de pomi d'n 

colecfia ,,Miciuru“

Că la ferma de Stat din Bârcea 
Mare se aplică metode ș'iințiiice 
înaintate în ori ce domeniu, ne-o 
dovedește și fapul că aici se cui. 
livă cele mai superioare varie ăți de 
pomi aduși tun Uniunea Sovietică, 
din co'ecția marelui savant roi'tic 
și transforma or al naturii „Miciuri .1”

Vitele și arrinulclo fo o 1 oare bu
nului mers al fermei primesc o în- 
tietinere spe ia'ă și sunt adăpo ti e 
într’un grajd sistematizat și îică- 
pălor Fe'ul cum sunt îigr'j te și a- 
dăposlite vitele de'a a eas ă fer.n^. 
ne oglindește n>e odele tnai ta c ca • 
se ap'ică in muncile a- es ei ferme,

Piegălirea pentru însă nânțărilc de 
toamnă se desfășoară în cele mai 
bune condifirn* S’a re >șit să se 
facă desmiriștitul întregei supra efe 
recoltate precum și selecționarea șt 
tratarea semințelor. Pe pământul

va duce la o creștere a supra 
feții de pădure în acea re 
giune.

V. Naa coresp.

Etapa a IlI-a a districtnlui Valea-Mureșului 
s’a soldat eu rezultate reale

Urmare din pag II a

Districtul, LValea Mureșu
lui în cea de a treia etapă a 
inreg'strat rezultate conform 
așteptărilor, victoriile reve
nind exclusiv echipelor ga-- 
zde.

Iată rezultatele tehnice în 
reg.strate în etapa a treia 
a campionatului districtual:

I. M- S. Cugir — G. S. Ml- 
Deva, 4—1.

1. M- S. Hunedoara — C. 
S. M- Orăștie 3—2.

I M- S. Călan — G. S. 
Armata, Deva, 1. >— o-1

tu ajrlicaiea decretului lege Nr.
218 publicat in Moni orul Of dai Nc 
215 din 10 Septembrie 1043, MiriiZ o- 
rul Afacerilor Interne tace cunosctM 
următoarele:

1. Cetățenii s.ră iri 1 poseso ii de 
certificate de idenli a e (aja t zi) ur
mează să so'i ile preschimbarea hi 
Ielelor de liberă pe re .ere ce |.a,edi,

2. Posesorii de doveza de scutire 
Md. Nr. 1 și posesorii d- autorizații 

fermei se va cultiva numai sămânță 
selecționată din soiul Mcntain.

Lipsuri care trebuesc 
înlăturate

Până acum am ară'at pa ți'c 
zitive ale fermei dîn Bârcea, insa 
aceasta mai are și o serie de skr* 
biciuni și lipsuri care trebuesc în- 
lă'.u a e. Sif a ii de aitruoasă tn cad 
a fost lăsată această marc gospo
dărie în trecut încă nu a putut fi 
lichidată. Nimeni nu cere ca în 
triun scurt timp să se acopere toa'a 
lipsurile trecutului, dar pentru a c'er 
face un șopron care stă dărâmat 
în curtea fermei — și lasă o im
presie de paragină — credem că 
s’ar fi găsit cele doua sau trup 
orc necesare pentru acest lu:ru.

Un alt aspect negativ al muncii 
dela această fermă îl constitue no . 
glijența depozitării iuremei, care ca 
toate că a fost cosi ă de mai mulju 
luni de zile șri artă zi stă sub cerul 
liber expusă ploii și vântului, a- 
menințală tuf i se scuture sămânța. ■ 
ceia ce ar constitui o pierde e în
semnată.

Prin poziția lor. de sector so
cialist, în agriejutura noastră fer
mele de Stat, trebue sa devină un 
adevărat spri initor și că"ăuzi|or uf 
țărănimii muncitoare. Ferma ds 
Stat, trebue să devină un adevărat 
sprijinitor și călăuzitor al țărăni
mii muncitoare. Ferma de S at din 
Bârcea Mare, a reușit în mare mă
sură să atingă acest obiectiv prid 
muncă — în general — bine or
ganizată și prin întrebuințarea nx 
todelor mai sus arătate. Ea tre
bue să continue să meargă și mai 
departe spre însușirea metodelor mo
derne de muncă, pe l.n a bunei or
ganizări și pe drumul lichidării lip- 
surilor care mai sunt existente. 
In acest fel țărănimea muncitoare va 
vedea în ea înto.deauna pe cel tnai 
bun că'ăuzilor și exemplul viu pe 
care trebue să-l urmeze.

OH. ȚIGAO

Victoria Dobra — C. F. R. 
■Simeria 8 — x. * 

I iî a t ț s a magazinelor
de mezeluri!

Fabrica naționalizata
I. A. R. T. DEVA
aduce la cunoștință doritorilor că livrează 
ori ce cantitate MEZELURI de teluri 
diferite calitate supei’to^ră la crețuri oficiale

DETAILIȘTILOR $1 ENGROSISTILORI j
----- -- - . _ __ >

de ședere în tară fără acte de că
lătorie, urmează să solicite bilete 
de liberă petre-ee.

3. Toate per oane'e caie au stat 
in neregulă fa‘ă de legea pentru 
controlul șlră,ni or și de r ful b ge 
Nr. 1381 din 1916 privitor la re
censământul s ră ni.or, rât și persoa
nele care nu po.eJă dovaJa cerută 
a cetățeniei române, tre me sâ-și cla
rifice situa|ia și sâ soi ■ e Li; te 
de liberă petre e e.

In acest scop, cu în epere <**a 
15 Octombrie 1948 în pro.incie, 
persoanele ta e fac par e din ■ a e o- 
riile enumeia e mai sus, se vor pre
zenta Birouri or de Control al 
Străinilor cu următoarele acte:

— Pașapoarte vLa' ile sau o ije 
alte acte emi e de o ic i e d plo na- 
ticc regret ive, caie țin loc a estoia 
(Pentru toți cei vizați la punctele

Se pregătesc cadrele necesare 
pentru ridicarea și regenerarea 

pădurilor din județul nostru
(Urmare din pag. I a)

dublat, astfel că unui pădu 
rar îi revine piaza unei su 
prafețe de 1000 ha., pădu
re, spre deosebire de trecut 
când trebu a să pălească 2 
mii 500 până la 3.000 ha. pă 
dure. La fel pentru securi
tatea Și întărirea pazei păduri 
lor, au fost înmulptc cantoa 
nele.și brigăzile la un număr 
dublu, precum și ocoalele sil 
vjce a căror număr a cțescuf 
riela 12 la 22 ocoale.

Pe lângă Direcțiunea Sil 
vică Județeană din Deva și 
dela Petroșeni, au luat ființă 
< ursuri de in țiere pentru 
pregătirea și ridicarea nive 
lului profesional și politic al 
cadrelor silvice din județ.

In aceste cursuri, pădurarii 
au primit învățămintele nece 
sare pentru a și putea duce 
munca, de felul în care tre 
bue să gospodărească și să 
apere pădur le Statului, — 
care formează un bun al în 
tregului popor muncitor. Pa 
ralel cu lecț ile predate pen 
tru ridicarea nivelului profe

Cum a fost sărbătorită ziui „Scânteii0 la Ilia
In ziua de 19 Sopt. 1948, 

la Ilia, a avut loc desfășura 
roa serbării zilei ,,Scânteii" 
cu un program artistic cultu 
ral bine organizat-

Deschiderea s a făcut cu 
intonarea „Imnului R. P. R." 
și un scurt cuvânt ținut de 
d. judecător A. Pavel, și tov. 
Popa Ioan d.n partea org.

1-2-3 de mai sus).
Biletul de liberă pe'reuere (pea 

tru cetățenii străini dela punc
tul 1).

— rietfi i a e de iden.î a e șl 4- 
let de libera petre-jere pentru a- 
partizi.

— IXrvezi de scu ere modd Nc 
1 (Pentru cei de'a pune ui 2).

— Autor.za i. de ședere in ța i 
fără acte de călătorie. (Penpu ei 
dela punrtiJ 2).

— Trei fo'ograT (p-n ru țoate 
persoanele cuprinse in puncele 1-2 
și 3 de mai sus).

Ordinea și lo ul prezentării se 
vor anunța printriun comuni at ul
terior.

Prezenta înștiințare se face a 
scopul de a preveni pe 1 ei inte
resați să și pregătea .că ac e e ne
cesare.

sional ei au primit și cursu 
ri inițiere politjcă.

Cursur.le care au fost ur 
mate până in preze-nt de 264 
brigadieri (și pădurari ridi 
câți din rândurile populației 
muncitoare au adus o contri 
buție însemnată în pregațt 
rea noilor cadre ale atp.ir^ 
tului silvic. f > parte din a 
cești- pădurari au primit in 
mod gratuit uniforma și bo 
canei urmând ca restul să 
primească îndată ce vor -»• • 
la Direcțiune.
Formarea br gadierfor pă 

durarllor in aceste școli de 
inițiere, mrnite sa le d a o 
educație în spiritul d scipli 
nei liber consimț'te și aS tn 
stei, va însemna un pasTnaul 
te înspre ridicarea și r-‘gen 
rarea pădurilor. Nouii padu 
rari și brigadieri vor trebui 
să vegheze necontenit ca a 
ceastă mare bogăț e a po 
porului muncitor să fie apă 
rată și desvolfată pentru întă 
rirea și ridicarea Rapubhcî 
Populare Române.

de plasă a P. M R. care aa 
arătat marea semnificație a 
zilei.

Publicat'une
Acționarii societățu pe Ai 

țiuni Uzina Electrică din Pe 
troșeni sunt convocați tn a- 
dunarea generală cxtraoidi 
nară pe ziua de 6 Octombrie 
1048. ora 5 p. ni., la sediul 
Întreprinderii în Petroșeni 
strada Gh. Gheorgh;u-De) 
No. 50, cu următoarea Ordi 
ne de zi:
- Dizolvarea societății și nu 
m-rea lichidatorului

Acțiunile Se vor depune C I 
5 zile înainte de adunare ia 
cas:eria societății.

Dacă la termenul f x.,; n , 
se va întruni numărul legd 
adunarea gen <,11 se am nă 
• ăra altă înștiințare pe data 
ne 9 Octombrie 1948, cu a- 
ce aș ordine de zi, în acelag 
local ?i aceiaș oră.



4 ZORI NOI

Apelul la >sat de cdtre
Partidul Comunist Italian prin care chiamă 

muncitorimea britanică să se opună cu îndârjire 
politicei guvernului laburist care sacrifică interesele vitale 

ale muncitori or din Marea Britanie

A. I
ca 

la a

po
dii

eco- 
de-

ROMA, 2) (Rador) Partidul
Comunist Ita'lan a lan-al Luni un 
apel către muncitorimea britanica, în 
care îi cere să se opună cu îndâr
jire |’o iticei guvernului laburi t ca o 
sacrifică interesele riale ale mu .• 
cilorilor din ?>larea Britanie, pentru a 
servi pc imperialiști și pe 
liticienii și camenii de aface i 
Statele Unite.

Rezolvarea gravelor probleme 
nomice ale Mărci Britanii —
clară apelul nu trebue aștep
tată dela planul Marsha I f. indcă a- 
cesta nu poate decât să le agra
veze prin faptul ca el tinde spre 
refacerea puterii industria e a Ger
manie și Japoniei și rupe 'egătu- 
rile comerciale natura o ațe Mărcii 
Britanii cu Uniunea Sovie ică ți Eu
ropei de Et.1 și dă S ațelor Unite 
acces la piețele coloniale ale Ma
tei 'Britanii. Datorită polii ici 
minale a guvernului laburist so 
merge cu pași repezi spre o ir.e,i- 
tabiîă ca astrofă economi ă ca e lăr
gește șomajul și depresiunea 
nomică tot mai pronunțată.

In fata acestei si.uații — 
clara apelul —■ muncilo:i:nea
buc â treacă la ofensivă pentru mă
rirea salariilor, pentru apărarea s'an- 
dardului de viață, reducerea profi
lurilor și pentru obținerea Jibe ta
ților politice, putând astfel să re
zolve criza în interesul poporului.

Foarte semnificativ pent u con
cepțiile sprijiniteiilor de dicapta ți 
guvernului laburist a fost discursul

eco

de-
tre<

de deputatul labil-* 
într’o lo aii a e <lu

ținut Sâmbătă 
rist Thomas, 
sudul țăiii, unde sunt în monwn.if 
de față 40.000 șomeuri. Thomas al

Spus că: .Marele uuniar ai îmin 
cilorilor cari- actualmente sunt șo
meuri, și-ar gă*i de lucru în cad.el 
unui program de reînarmarc”.

Pozițiile monarho-fasciste
atacate cu succesdin Tesalia 

de armata democrată greacă
SALONIC. — Postul de radio 

Grecia Liberă a transmis un co
municat la 16 Șeptemlbrie, arăiând 
că în Grupul nori: de 14 spre 19 
Septembrie, uni ă i e a mal ei demo
cratice au a acat gar izoane'e duș
mane din orașul Agya, din Tesalia 
răsăriteană. După o luptă îndâr-

jitii rezistența monarho-fasciș i or a 
fost înfrântă, iar trupele armatei de
mocratice au pă.runs până în cen
trul orașului. Au fost fă u i prizo. 

ofițeri și solda i monarllo- 
alți 38 li nd uciși. O iu- 
pradă dc război a fost cap-

Vâșmscki a fost d semnat 
șeful delegației Uniunii Sovietice 
treia sesiune a Adunărei Generale 

a ONU-ului
( o v a 20 (Rador)).

|n URSS a apărut o c rte cu 
discursurile reprezentanților 

sovietici la 0 N. U.
MOSCOVA. — Editura de S:a| 

pentru literatura poj'ică a scos o 
carte in i|U a ă „Delegafiunilc U.R. 
S.S., Republice! Ucratnier.e și Ro 
publicii Bieloruse la a do a sesiam 
a Adunări Generale a O.N U.”

Cartea cuprinde cuvântările prin
cipale rosti.e de Vâșinski, Gromâk, 
Manuilski, Zorin și Ki.elelf la a 
doua sesiune a O.N U., care a avut 
loc în Septembrie ți Noembrie 1*147 
la New-York.

I

I I
I
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transformată în colonie americana
de 

ca re—
l’HYONGYANG. Postul 

radio Phyongyang anunță 
centul acord încheiat între guvern: 1 
marionetă al lui Sin Man Rhae și 
comandamentul forțelor de ocu a io 
americane din Coreea de Sud pre
vede ca poliția și arma a coreeana 
să fie în întregime subordonate a- 
mericanilor.

Acordul nu speciiică da'a evacuă
rii trupelor americane din Co eea. 
Cu alte cuvinte prin acest nou acord 
întreaga autoritate în Sudul Coreei 
revine de fapt americanilor și țara 
este în întregime redusă la regi nul 
unei colonii ameiicane în care fo". 
țele americane vor rămâne un timp 
nedefinit.

’7b
dă Miimtn

mit Ku-t'li'
le Consiliului 
ministru al Afacerilor Stră1 
ne al Rzipubhcn Bk-loru- .

Membri <k-L gați* .- Skur<» 
bagatv Kammk'. Shh»’1:*" 
și Komuk.o.

M o s
Consiliul dc Miniștri al U 
niunii Sovietice a desemnai 
delegaț a care sa ia ^jurte la 
lucrările ,celei de a treia se - 
(). N. U lui care se va des 
siune a Adunării Generale a 
chide la 21 Septembrie la Pa 
ris:

Șeful delegației a fost nu 
mit A Vîșinski min strul ad
junct al Afacerilor Străine al 
Uniunii Sovietice-

M1N sK 20'Rador)). Con ,i 
liul de Miniștri al Ropubli 
cii Socialiste Sovietice IJie 
lorus.a, a desemnat unnăioa 
rea delegație pentru a lua 
parte la lucrările ceki de a 
treia sesiune a Adunării Ge 
neiale a O- N, U.-ului care 
se va deschide la 2t SepCem 
brie la Paris:

Șeful delegației a fo‘t nu

K1EV -■ Ralvr.. < dhil 
de Mmiștri al R«ypubb<''’*> 
cialiste Sovietice Ucraine
ne a desemnat delegat 
re sa ia parte La lucrării* ** 
lei dc a treia -esiun- Adu 
narii Generale a O- N- I ■ 
lut car*-- se ia deschid , 2f 
Septembrie la Paris:

Șeful dei'gaț ei este 
nujlsk-. - vti-opresț^iintj R < 
siliului d< Mmi.-tr* șt i-im 
stru al vr;i<>r Str-*a ■ ,tl
Republicii I * raiitu-n*

Iii cri 62
fasciști,
portantă
'urată.

Întăririle sjariji:îte de tancuii Ui
mise dela Larisa pentru a veni în 
ajutorul orașului asediat au fost ata
cate cu succes de trupe e armatei 
dcmo.ralice. Lupte c de a Agya con
tinuă.
___ ' .................................................................................. ............................. ...............

„Cu mai multă vigilență și sâtguințâ veți putea 
scoate

t

mai /

I

Programul peii'ru exploa'arca co
loniali a Sudului Coreei, deda ă maî 
deparle postul de radio Phyongyang, 
esle depe acum pus in p ac ică. La 
10 Septembrie au.o i,ăjile din Su« 
dul Coreei au predat american1 lor 
minele de cărbuni și s a iznile pro
ducătoare de forțe mo ric. Ce fapt 
întreaga economie din Sudul Co
reei se af ă sub contrei american, i $

Autoritățile de ocupație americano 
rechiziționează orezul și alto arti
cole alimentare dela populația mu
ritoare de foame și Ie exportă în 
altă parte. In schimb ele importă 
făină mucegăită și alte articole a- 

semănătoare care nu pot fi plasate 
în altă parte.

(Urmare din pag. l-a)
Dacă cuptoarele ,,Simetis - 

Martin” sunt utilizate la ma 
ximum de capacitate, va ru
găm să fie utilizate și până 
la maximum de calitate.

Așa după cum scoateți 
o șarjă proastă, cu mult 
sulf, incluziuni și oxizi, se 
poate scoate și o șarje bu 
nă - dacă veți depune 
mai multă vigilență jși sâr. 
guință.
La produsele laminate, noi 

credem și suntem ferm con 
vinși că se poate evita cu u-- 
șurință găurile din miez .conți 
nuarca retasurei, dacăr. 
această parte din
lingou se va elimina la în - 
ceput sau după primele o - 
perațiuni de laminare.

Introducerea acestui mate 
rial din nou la retopjre, după 
primele operații brute este

No fa Ministerului Afacerilor Străine
al R.P.R. adresată legațiunii Statelor Unite

(Urmare din pag. I-a)

WAINE W. FISCHER, al ilf-lea 
secretai de legație, — Vice-CoisuL

Cei doi din urmă nu au prezen
tat nici un fel de legi(imație. ,

In cursul aud enței a.orJată d-lui 
Sciionfeld, ministrul S ațelor Unite, 
la București, de că're Șeful Proto- 
co'ului din M niste_ul Ara eri|or 
terne al Republicii Populare 
mâne, Domnia-Sa a confirmat 
litatea de membri ai Legaiun i
telor Unite, a persoanelor vinovate 
de delictul susarătat. 
cestei confirmării, ei au 
în libertate.

Aducând la cunoștința 
Slate'or Unite ale Arte i 
mai 
terne
mâne (ine să atragă totoda ă aten-

13 x* 
Ro
ca- 

Sta-

In urma a- 
fost puși

Legațiun i 
i, ce e de 

sus, Ministerul Ala e i or Ex
al Reputli'ii Popnl-re Ro-

fia că nu este pentru prima data 
când func'ionari ai Guvernu ui Ame
rican, învestiți cu mi iuni o i Sale 
și bucurându-se de protecția di
plomatică acordată de Guvemil Ro
mân în conformitate cu uzuanțele in
ternaționale, întreprind a ț uni sau 
comit fapte care ating securitațea 
Statului Român.

Având în vedere faptul cons'atat 
în mod flagrant, că acești funcțio
nari ai Legapuci Sta e or Unite din 
București, au depă i în mod abu
ziv îimlitele minunii lor si au fo
losit cali'alea și imunitățile dc 
care se bucură, pentru a desfășura 
o activitate de sptionaj prin p ocu- 
rarea de documen e fo ografice in
teresând apărarea *eri o iului na ional 
a! Republicii Populare Române. -

Guve nul Român protestează ener-

gle împotriva acestor procedee abu
zive ale unor membri ai Legației 
Statelor Unite ale Ameri ii și de
clară că nu mai este dorită pre
zența în țară a persoanelor ară-* 
late mai jos, ți anume:

MAGGARD PEGGY, funcționarii 
administrativă;

PAUL GREEN, atașat de legație;
RUTH VIRGIN1A GARR, fun.țio 

nară, și
WAYNE W. FISCHER, al Hl-Iea- 

secretar de legație, — Vice-Consul.
In consecin ă, Ministerul Afaceri) 

lor Externe al Repu’ licîi Popula 9 
Române, cere Onoraei Lega iuri să 
aducă la cunoștința Departamentului 
de Stat că Guvernul Român do
rește ca rechemarea lor să se ,fa:£ 
în termenul cel mai scurt cu pu
tință’’'.

TIP. ..PROORgSUL" - QEAyc,

mult mai avantajoasă decât 
după icc materialul a fost 
transportat la noi în Uzină, Și 
transformat ,’in produse fi, 
uite; până a se ajunge la 
posibilitatea să se observe 
defectul de material, noi fa 
cem o serie de chcltueli caro 
ar putea fi evitate-

Programul în Uzinele noa
stre, este serios stânjenit de 
aceste inconveniente.•

Ca o ilustrare a celor sem 
nalate ,de noi, vom da cazuri 
din care se poate vedea ju - 
stețea tezei pe care o sus
ținem.

Dintr’o bara rotundă Ide 
25 cm. și 3 in- lungime, re 
ztiltă cea 100 <hei tubulare, 
care vor apare deșeuri, nu 
mai după prelucrarea mate 
rialului. ,'fiind crăpat chiar în 
ultima fază, la pansonare sau 
tratament, deci după ce s’a 
făcut operații de prelucrarc 
serioase-

Cum însă, dintr’o bară pa 
trată, care poate să aibă gau 
ra în toate lungimea ei, ce 
obțin mai multe bare de 25 
mm., procentul de deșeuri 
se mult’plică simț t >r.

Material laminat cu ace 
ste defectp, avem foarte 
des, si noi am semnalat pe 
cale sindicală dc colaborare, 
printr’o .adresă Sindicatului. 
I- M- S- Hunedoara, la care 
nu ni s’a răspuns. Dease-- 
menea industria Sârmei, Care 
ne face laminare la dimen 
siuni mici, a semnalat acelaș 
lucru.

Pentru dimensiuni mari, 
cu fisuri la suprafață, datori 
tă calităților șarjelor la . Și 
mens-Martin” facem prelu 
crări de strung, pentru a le 
îndepărta, care la diamct ul

de tuo mm-, iiK!g p n-‘ la 
15 20 mm adâncim*

In prezent < u mat'-r al<-lc 
furnizate de voi, c't abso 
Iuta necesară această op- ia 
ție, pentru pie-sele care .ai 
forjează, piesele ce , xecu .- 
tăm din ele, reclamând < jm 
portari perfecte din jnmct 
de vedcrc al securității >i 
randamentului mașinilor.

(Pentru axe de freze, 
de abataj pentru mașini dc 
strung, perforatoare, c.ocane 
cusut și Scule, etc , nu pâ 
tem folosi de<-ât oț< l decahta 
te bună.

Calitate bună de material 
reclamă de altfel toate obp.c 
tele pentru a fi rentabile.con 
sumatorulu*.

Ori in aceste condiții, noi 
muncitorii Uzinelor Cugir. 
cu toată dorința, nu putem, 
să ne înscriem cu sorți de 
izbândă în întrecerile s<> iali 
ste în producție și calitjate.

Dacă din munca noastră o 
parte se aruncă ca deȘcu de 
material așuncea na v om 1 - 
junge niciodată in situația 
de- a nu mai avea deȘcuri. și 
toatea cestea din cauza irta 
terialului pe care ni 1 livrați 
voi.

Față de toate acestea, va 
rugăm tovarăși, de-a vă în 
drepta în mod m nuțios aten 
ția asupra calității produse 
lor.

Nu ne îndoim că cele seni 
nalate dc noi, vor fi repede 
înlăturate, -jar noi să primim 
materiale bune, pentru a ne 
iputca serios angrcna in pro 
cesul de fabricație. niicșo 
rare;i rebuturilo* ettininea 
prețului de cost. che:;ă ia m.t 
ririi puterii de cumpărare a 
salariului nostru..

Muncitorii Uzinelor C.M.C.i


