
In preajma Congresului 
Județean ARLUS

Uaul aihtie ma ije c ciiinente ce 
var avea loc In ac a tă toa nai vu 
fi cel de al II tea Con pes General 
A.R.LU.S. ce șe va ține la Bucu
rești în zilele de 29-31 Oct.

Precedat de Congre ul J dețean 
al Filiale or A.R.L.U.S, dn într.a;a 
țară, el va contribui la lărg'rea 
și îmbogăți ea activi ății acestea o^ 
ganizații de masiă, care pe zi ce 
trece face progiee tot mai intiri 
înlesnind a t el po| 01 ului ros ru mi:n 
citor po. ibili atea de a cu 10a e ma
rile realități din Țara Socialismului 
și dc a fău i legături tot m i trai
nice u. |i ielenie cu pOj.oare’e din 
Uniunea sovietică.

Ir. genera! Congie u.ui îi icvinc 
sarcina de a gă i ,,forme e de ac
tivi a|c cele mai po rivite prin caro 
să desvoltc colaborarea cu ce elalte 
organizații democra ice, pcn.ru ca 
împreună cil ele și în frunte cn 
Partidul de avantgadă al clasei 
muncitoare, Ă6oci;.ț a si și sporea- 
că contribuția la desvol arca Repa- 
blicii Populare Române în drum 
spre so-'ia'i m, pe baza poete iei 
româno sovietice”.

D: nseme. ca Congre ul i ii re
vine sarcina de a ea'o a un rou 
staiut co e p n ă or actualelor con
diții dc muncă și că aleagă un not| 
Comitet Ger.e a! ce 10.du ce care 
să a igure traducerea în viață a 'ar* 
cintor ce s'au în fc.ța Ascc a iei. 
prilejuind to odată o putem £ 
manifestare a po oruli i ro.nân față 
de poporul sovietic.

In vederea Cong.e u ui General 
Duminecă 26 Sept. a. c. Ia Deva 
va avea loc Congre ul J detean al 
A.R.L.U.S. la care va pârtiei, a e- 
iemenlele devotate prieteniei ronâ- 
no-sovietice ca e mii i ează neobo* 
site pentru realizarea declină a a* 
cestui îna't scop

Animală de dorința re a adânci* 
rei și cimentării sen i nente or de| 
sinedră prietenie, ae poporul 1 10- 
mân, față de popoare'c noa tre ve
cine, (iîiala A.R L.U.S. Huncdsara- 
Deva a depus o acti.iae prodigi
oasă care nu a întârziat să-.i dea 
roadele.

începând cu reorganiz.area vechi
lor comitete și încad a ea lor cil 
elemente corespunză oare, s’a adop
tat o linie de activi'ațe ca e a fosț 
urmată cu consecvență: înființarea 
de noi cercuri A.RL.LS, o. gan za ea 
de conferințe, di.u-area leviski 
„Veac Nou”, expoziții e'.c. toate 
vizând ua unic scop, — cunoaștere» 
Marei noastre ve ie de a R1 ă ît.

Cunoașterea îea izări o dn uniu
nea Sovietică și a roul.i ei deter
minant Î11 formarea și d svol.area 
Republicii Po,. ulare Ro: âne, ,o ula- 
rizarea ajutorului dat de 
Jaturită căruia noi ne-am 
redobândi independența 
tră economică, di u a ei În 
largi populare a a i udin.i 
cera prietenie a Uniunii Soțic^eu 
față de noi, datorită căreia a fest

I

i

U.RSS, 
putut.
noas - 

mas.e e 
de siu-

Bruno Conți p& e să tie un bur
ghez ca'm și evlavios.

„Direttore” al unui club fila e- 
lic internațional, respecl.ul publi
ci tn revista ce mi-a căzut 1. tâmpL» 
tar în mână, pur.and cea mai recentă 
dată, un articol despre or. ș 1 în 
care pz Via l i >ari re î ide el .ice te 
doct, cu eli arca unor core potide.ițe 
a căror uti i ale voi îicerci s'o .'e, 
cifrez cu șansele pe pare ie posej.

Astfel, cu gâ :d 1 la Mi ano, o- 
raș al vehementelor pro e ie ale oa
menilor muncii împo’ri.a |1 nulJ 
Marshall și a consecirț lor acetua, 
aflu din arti.olr.l dens ai fi a ei tu î 
publi i t, că a'es a e ie su rapoaulat 
și bo ;al în i iduiri, conerț i arte 
(i că i.iima oralul i de a.t zi^pal
pită încă împie uul ,D> umilii”, 
glorios moment il ar.ei got e, a- 

asigurată independonț 1, u egri aVa 
ți suveranitatea stalului no tru, toae 
acestea au format obiectivele de 
muncă a filialei A.R L.U.S., obicei a 
care în mure parte au fost aținse a- 
lât Iu noi In județ cât și îii în
treaga țară.

Dar în toată munca depusă până 
acum au exislat și o seric de i > 
suri care pe viilor trebuise înlă
turate.

Dacă pe linie organiza o ică fi
liala A.R L.U.S. a obținut succese 
lăudabile în muncă pen ru iid ca cu 
nivelului cullii al și pojic I ineriH 
brilor săi, a rămas in urmCL 

tu acest domeniu de marc i 
poitanță pentru realpaica înalte or 
obiective care îi -icvine A.R.L.U, 
S-nlui în munca sa trebue tăcută 
o cobiură imediată. ,

Și aici revine sarcina Congic ul j 
Județean, de a fa.e o ana iză a- 
tentă a muncii de până acain', de a 
avea o privire crili ă asupra ei căi*. 
tând cauzele 1 psuri or spre a p ea 
ti li hidate.

Congresul Județean A. R L U, S »re 
inti’adevăr o deosebită impo tanța,

Depă.ind cadre'e unui eveniment 
ocazio al, acest Cong es va i pr u 
stabilirea de noi sarcini și înca
drarea posturilor de lăipundo. e cu 
•’cme.T.e r.e e ar e raiuc r i ta Vița 
a acestor sarcini, constitue un paa 
făcut cu fermi ate pe ca ea s;râ<* 
gerii legăturilor de prietenie cu 
poporul sovietic.

H. N. DOREANU I

Aspecte din viața ostașilor noștri
Am vizi'af zi'e'.e t c.ule una din 

nostru, spre a reda ci itorilor câtevalui
vieții din cazarmă. Viața osta ului din armata R.PR. sp. e doe'ie 
de a ostașului din 
trebuiesc cunoscute 
ochii trecutului.

..Astăzi armata — după cum a 
precizat tov. Gh. Gheorghe Dej —f 
este o școală unde ostașul t Cuie 
să primească o temeinică educa ia 
prolesior.a ă și cită e :ea că, meryte 
să pregătească vii orii cetățeni aj 
Statului nostru popular*’.

Această realilate es.e confirma'! 
cu prisoJ.iță de aclua'ele cond1 ții 
de viață și nouile cri.er i ele eJu- 
cație introduse în arma a noastră.

Să le aualizăm:

Pregătirea profesională,
sarcină de frunte

Intr’o sală spațioasă de specia* 
lilăți, am găsit 04a,i' alău.i de 
comandanții lor pregătindu-se in
tens în veie ea unei aplicat uni je 
teren, Fie.a e qș aș lucrează cu a- 
tentia încorda ă Ia întocmirea mi
nuțioasă a planului de a ți line. Și 
fiecare pare un stra.eg preocupat 

firmație menită fără doar și poate 
să surprindă în mod mișcăo-. 1

Lăsând viguroasa-i pană pradă fan
teziei „bunelor” sale in e ții, au
torul ne coiduce pr n ga.e i e - 
tor Emanuel la irțo,ț.l teai.pl S ala 
y de acolo r> in eleganta stradă .'.'.an* 
zoni în Parcurile publice și ia 
sfârsil, cu aceiaș bunăvoință cursi
vă. Qurtându-ne cu funicu arul Ja 
xCampo dei ^Fioie” .salt ,'a Sa ro 
Monte”, conchide că cea e meri ă în
treaga arer.ț ui:e sijjt ceebrele ti
curi ale Lombardiei cu răpi.oa ele 
lor te ase de lămâi. 1

D illfcl minunată descrieie, in 
care cu toată bunăvoința tn a ara

M. MIH ) 
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Hotărârile Biroului Politic
Român

1 <2^^ 
al Partidului Muncitoresc

in ședința sa dm tu Se|»t 
a. c. Biroul Politic în urm.i 
expunerii tov. |Gh, Gh, o gh u 
D|Cj, a luat urmâtoarHee ho 
tărîri care urmează să lic 
propuse guvernului:

i. Aprovizionarea cant’ne 
lor «u pâine ja pr, țul ofi
cial. în afara iuților cuvc - 
nite pe bază de cartele, pen

unitățile militare ale orașu- 
din multiple «/"Tispecte ale

armala regimurilor burgheze pre inlă noi ați cam 
și de acei cari continuă să privească armata cu 

de a găsi cheia situației îu tema 
finali..

Caiflandanhi suma’. eizlica,ă -ti a- 
tenție munca încorda ă a os.așilor, 
le arată unde ei nu se pot descurc» 
țri treaba merge.

La mapa da de îmbră ă 1 inte ma
gazionerul companiei, sc'iimbă echi
pamentul uzat al o taților. Un Lo. 
cane descusut câtuși de puțin e e 
schimbai. Dzar s’a dus vrem a când 
ostașul făcea inslruc ie de c lț. Și 
astfel de pregă 1 i fă u e Î11 \e.'e. 
fea aplicației de mâine se pot ve
dea la fiecare companie.

Ne pregătim pentru a 
apăra I bertatea 
poporului nostru

Din interesul pe care mau’festă 
fiecare ostaș pentru pregă i ea sa 
profesiona ă, se poale în e.ege pa
triotismul înflăcărat care Insufle— 
v«te pe fie:are ostaș în doiința ^e 
a-și însu.i tot mai piuit cuno intvle 
tehnice DQeionae cu atu.or 1 că
rora să ooală ch‘ ăsui .securitatea 
Republicii ncaslre P,.pula e a ne o 
dnțală de expan iu .ea imperialist 
muiui hrăpăreț.

Această rai’a.e o .co'idrmă ți 
cuvintele caporalului De a Anton fia

I

în corpul ziarului 
O pagtnâ 
pentru 

phgcii 

tru toți salariat,ii care i.1.1 
masa.la aci r cant ne;

2. 1 .xbricai'ea h anii aților 
necesare dv pa't” fă noa e 
care să fie di-tr huite popa 
laț ei munc toarc pr n mag 
zinele de Stat și coepcrat:. c 
lc dc consum;

3. Luarea de mâluri pen 
tru aprovizionarea cu pâine

n©*
Jc tiran din S Ivaiul Superior.

.Noi sl.n ih Imlha.ia i. ...ul 
xă( os râvnește la J.i er;atea.,i bună- 
staiea ponorului no.ru. Mai șt m 
că inipeiia.ișlii ațbăto i la notii 
războaie își a(in(esc p.ivrie mur
dare asupra popoarelor Ire ite la 
o viață nouă a căror liberia.c caută 
să o sugrume.

G>1, PIrșu

(Continua: t . pu lll-a)

Prin eforturi susținute

Muncitorii uzinelor „VICTORIA" 
din Câlan își reconstruiesc furnalul

I

Lhe cum te apropi de io., ul 
unde se ridică înainte vechilii 
furnal, te prinde mirarea 
văzând viața și mișcarea , 
ce domnește aici- Praful s - 
ridică Ide pretutindeni. Io 
viiturile de ciocan în ritm 
vioi te surzesc; ori unde îți 
îndrepț privir lei vezi oameni 
muncind cvs râvnă, plini de 
voe bună.

Muncitorii dela Călan, 
Reșița, Nădr g, s u Ote
lul Roșu, <ucreazâ cu 

îndârjire

Lăcătușii d..la/tatelierul nte 
canic simt sus pe schelă’ ii, 
montând inelele de protecție 
ale cuvei, de trecut, schim 
bă o glumă cu zidarii dela 
Reș.ța cari de jos ridică cu 
va- (

Prin norul de praf, la 
gura cav.perului .se ivește 
capul unu. n-.u.’.i tor strigând 
unui tovaiaș ce i aduce u- 
npltele să se grăbească. 

difl cota lilr ta, a jrop.i ’ i 
nWalariat. din centn 
liane;

j. B.roul l’oliii atiai.i’ 
mersul eamj>an i id*" 
firi a 1 creai.-lor a 
>â aceasffi de<mg 
■'.il/dăcător avâud 
țaiău inii mum iioai' .

•<>r : ti

.nod

Biroul I’ol/tii a criti-m*e 
lr abateri ...mise m a
r< a lini'‘i -tabilim ; țpe
t irit Li propună gu'.rr ca'm 
corectarea gr< > Iilor f '< ute 
rcst.tuindu se caid.tâțil, : ân

,r,. f\at- . Re
fi >nn

d. a

«țc ț
-t tui rea se v:> f,n< ■- , r> 
t: ibt-lclor , .,1'e m f,.- 

tiitte de ConLsjila jurk-ț. m. 
li'' culci tare Șl apl'o!;:ir' de 
Comisia de Stal țxntri.i t <> 
lect.irca Cerealelor.

,,Nu-i timp de p:<-rdi». A 
trecut deja o lună ducând s 
început dnrâmarej v. . h Ului 
furnal și cel nou trebu< <a 
f .cgalala 7 Noembri ' .

Spre acest țel se canah,._a 
za eforturile tuturor, dpl.r t a 
lan, Reș ța, Nădrag sau t) 
țelul Roșu 
veniți 
mână 
ză cu 
aceiaș

sau localnici 
numai pentru a da o 
de ajutor toți luco-a 
ace:aș insufle! re. cu 
îndârjire.

Lucrările merg bine, 
programul a fost depășit

In fiecaif zi la întoarcerea 
sau eșirea schimburilor, o- 
chii se ' îndreaptă spre d a- 
grame ce indică timpul pro 
g .„.nat pe ntru fiecare lucra 
în parte ’șt timpul realizat. 
Fețele se însenincază și pe 
fețoiapare un zâmbet; lucrări 
le merg' bine și programul a 
fost depășit.

lng, M, Alex. voi

(Continuare tn pag. IV-a)
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Pentru intensificarea însămânțărilor

Membrii Comisiei de Stat 
pentru însămânțări a inspectat unele comune de jud. nostru

Canq-.ania însămânța i or de 
;rpnin cu dala de 20 Sept.

toamnă în județul nosru a fo l in- 
(

Această campanie, a upra căcia stă ațintită a e iția I iț e pulul po- 
pu nimi îlor, (;nine mari sare 1 f n fața țărănime» hu icdo ene. Parți

alul Muncitoresc Român, pâ ă la ultimul membru es e molii izat ia 
această bă S ie a însămânț 11 ilor care este meni ă ă fnilu lăDțească ira- 
itfl cilor ce muncesc. I

Membrii Co ni i i e'e Sat peatru insămânțări au ețit pe tcie/ 
pentru a inten i ica campania însă nânță i or ți pentru a con rola la 
fața lo ului felul cum sunt ap.icale și interpretate măsuri.c lua e de 
țruvent în a.easla diiecție.

Ii-, ziua de 22 Septembrie 
a. c- tov. l.r-șeanu, membru 
ki Comisia de StaS pentru în 
sămânțîri însoțit de membrii 
Comisiei județene a instpec 
ta> tine!,.- comune alc județ1» 
lui nostru analizând munca 
depusa de corn si le comuna 
Ie pentru pregăt rea <a 
■mp și bune condițiuni, a 
campaniei de însămânțări 
din to.imna aceasta. ț

Ir comuna Sâniand ei pre 
lățirii necesare î-sămâii 

țârilor sunt negtjita 
Astfel, Î11 comuna Sântan 

drei, pregătirile pentru în- 
sămânțîri, s’au făcut în< mod 
superficial Comisia comuna
lă de aici a neglijat procura 
j«a și pregătirea selectoare 
lor precum și înființarea cen 
■ clor de selecț onare și tra 
larea sămânțelor necesare 
kisămânțarilor, cu toate că 
instrucțiunile în acest sens 
• u fost pi mite la t-.mp.

Aceiași situație a fost >ră 
sită și în comuna Băcia. un 
de selectorul stătea neor-m 
gătit iar planurile de cultu 
tură pe gospodar i nu au fost 
knpărț.te sătenilor cu toate, 
că ele < rau complectate- 
C< misia Comunală pentru în - 
RSnântări o|n Ș but a lucrat 
Mnform Instrucțiuni o prim te 

deia juuț
Rezultate mulțumitoare au 

•ost gisite în unele contu 
ue din plasa Orăștie.

De pildă în comuna Șibot 
pregăt rea pentru iînceperea 
bătăl.ei însămânțirloi^s’a fă 
cut după instru-țiunile date 
dela județ as gmândă-se ast 
fel din timp începerea în. 
bune condițiuni a însămân 
#&rilor. Planul de cultură pri 
mit p< ntni "însămânțare a 
fost prelucrat și repartizat 
pe gospodării ținându-se 
cont de posibilitatea fiecărui 
gospodar fiecare fi nd împus 

samene pe măsura put n 
fei sale. S’au afișat tabele 
I* primărie cu suprafețele 
fiecărui plL gar, arătându -se 
întinderea de pământ care 
ii revine să o însămânțeze. 
Centrul de selecționare e- 
ste în plmă funcție^ akg'md 
cerealele cate sunt aduse cte 
£Lram pentru selecționare.

O xțltă comună d n p]asa 
Orășt e, care a fost găsită 
eu ocazia acestei inspecții în

plină activitate estc Căstău 
I’regăt.rile s'atf făcut conf.in 
strucțiunilor, grâul selecțio
nat așteaptă să fie tratat cu 
soluț a necesară, — care va 
fi primita în scurt timp dela 
Direcțiunea Judcțeană Agri 
polă- Cu acelaȘ rezultate po 
zitive a fost găsită comuna 
Aurel vlaicu, unde comisia 
comunală pentru însămân - 
țări a împărțit suprafața de 
cultură a comunei în zece 
tarlale, numind astfel la fie 
care tarla câte un respon 
sab'il, iar în plus încă trei 
oameni de încredere cate 
vor controla tot t mpu] desfă 
șurarea însămânțărilor. Nu 
s’a reușit până în prezent în 
această comună, să se fixeze 
un centru de selecționare și 
tratarea sămânțelor.

Trebueste intensificată acțu 
ne» insă 1 ânțârilnr

Cu toatd că începerea în 
sămânțărilor a fost pregăti 
tă pentru data de 20 Sept, 
a. c., până în prezent în 
județul nostru nu a^fost însă 
mânțat nici un bobCde grâu. 
Ploaia căzută de curând a 
udat suf.cient pământul, ere 
ind condiții prielnice pcntru 
a intensifica munca în 
bătăi a însămânțărilor. Corni

i

de mătură are toa- 
do un praf negru 
m ros de p. ș e st i-

Grâu! atacat 
bele acoperite 
unsuros cu un 
cal și niciun pic de fă nă. Impo ri a 
acestui d ș nan lup im pa ând gr j 
cu di e i e subs anțe ot ă/i.oare c- 
ra ,d islrug mă ura, dar nu ataca 
puterea de î.ico ț re a bobulu . • - 
nele din ace subs anțe <>tr i i 
toa e le în re u rțăm sub o mă de 
zemuri, altele sub formă de pra
furi.

Piatra vână ă se pregătesc a tel:
Inlr’un butoi punem 103 i ri. 

apă. în care topi n 1 kg p a ră ' â- 
nătă. Pentru a nu pie:de prea mult 
timp, este mai bine să o, toi;> 
separat In 5-10 li ri apă f a tă șl 
apoi o ameste ăm cu cea din bu
toi. Patra vânătă o pu em pine și 
inlr’un săculeț pe ca c îl esăni 
cu o sfoa ă și îl scjfunîăn în bu
toi de cu seara, iar dimineața gă
sim so uția (zeama) ga a făcu ă_ 

vunem apoi grâul (cam 20 30 
kg.) î.itr’un coș de răchi.ă cu două 
toarte și acoperit pe d năun ru ca 
o pânză de sac. Scufundăm acest 
coș cu grâu In butoiul cu zeamă 
de piatră vână.ă, unde îl lăsăm caiW 

siile comunale care nu au a 
cordat acestor preg it.ri im 
portanța deosebită

ior trebui să-și ț în
drepte munca în mod 4iotă 
rit și să lichideze în scurt 
timp aceste lipsuri.

Comisia de plasă pentru 
însămânțări din Deva pre 
cum și Ocolul Agricol al 
plășii trebuie să urmăreas
că îndeaproape act vitatea 
comisiilor comunale de însă 
mânțări de felul cum își în
deplinesc și duc la bun sfâr 
șit sacrinilc care le stau 
în față.

Numai printr’un control 
efectiv pe teren se va pu
tea ajunge la îndeplinirea în 
bune condițiuni a planului 
de însămânțări. Reușita la 
timp și cu rezultate satisfă 
cătoare a planului fixat, pen 
tru județul nostru, cade di
rect în sarcina comisiilor co 
munale de plasă și județ, ca 
re vor fi răspunzătoare de 
reuș ta ei.

Pentiu a îndep'iiii ți nul Inei- 
mânță i'or, fixat pen ru j deț 1 no> 
tiu, întreaga ț r nime li ne oreanl 
trebuie să spr j ne conilie comu
nale pentiu ti ă nâ ț i, >are sunt 
menite și au ca sare nă d 1 e ea la 
îndep ii l e Ia timp și in bune con- 
diț uni a pa ului ii,al 
muia re.peitivă.

Timpul esle 
rilor.

Trebue po nil i eiiat 
rea lor, inlr’un 
pentiu asigu a‘ea 1 in ti np a eall- 
zării depline a > linului fixa'. ,

In această dîrecț e Conli ia J de
pănă pentru îi ămân ă 1 IrebLe sx 
și inlensifi e con ro ni pe e en s re 
a impui io ia a ț.un,a î isă nân1,Ari
lor de toamnă.

OH ȚIOAU I

pentru ca-
1 

în'ăinânță-l'.ricln c

'a e e<t ia- 
mai vuiaritm cât

i

ia

15 minule, având giă să ames
tecăm bine grâul din coș. Sco:- 
leni apoi grâul cii coș. il pimemi pd 
o prelată, sau țjiiar pe senduri 
magazie

lntr’o su ă de litri de zeamă pu
tem sa amura pâră a 03 kg. grâu

Saramurarea cu pra.i ri se face 
astfel:

Inlr’un butoi speria!, punem grâ I 
și odată cu el și praful respec-i »

Să intensificăm

Recoltarea porumbului
Datorită însămânțărilor 

din anul acesta, care au fost 
făcute la timp și în bune con 
dițiuni, recolta âle porumb 
este îmbelșugată și bună 
de cules. Spre deosebire de 
ani trecuți când recoltarea 
porumbului se făcea până la 
căderea zăpezii, anul acesta 
porumbul fiind ]>c deplin 
copt, sc cere ca țărănimea 
județului nostru' să-și intensi 
fice'munca pentru recoltarea 
porumbului. ț

In majoritatea comunelor 
din plasa Orăștie aceste
munci pentru re<oltarea po
rumbului se desf ușoară în 
condițiuni mulțumitoare. In 
comuna, Aurel Vlaicu recol 
tarea porumbului se face 
pe linia instrucțiunilor, date 
pentru ușurarea acestor 
munci de recoltare, cocenii 
de porumb sunt tăiaț» îm
preună cu știuleții, făcându-

Știri și fapte agricole din URSS
Un coihoz alcătuit din 

renrszRntanți a 8 
memb i diferite

Co'ho’id ,Gi~aitul de Munte” ■ 
fost organi al la în.epuiil ră boiul ii 
pentru A| ă a'ea Pa ri i„ in ap-o- 
pierc de Alna-Ab. A-est colhoz în
trunește oameni aparținând la 8 ra
ționa ilă.i, care s’au evacuat tn 
Kazahslan din Ru.ia, U ra na Bielo- 
sia, ele. 1

In scurt timp a foit c-ea ă acf 
o gospodărie Inflo l oare.

Anul trecut venituri.o co Iiozuli® 
au Întrecut suma de 11 mi.Lano 
ruble.

Un Studio de pictură a fost 
creat pe lângă Casa regiona 
lă de cultură din regiunea 
Baranov.ci. In (acest s udi» ți 
rănii din satele învecinate 
învață arta picturală. t

In prezent elev î studioului 
organizează o expoziție con 
sacrată aniversării a 30 de

i

praf. Di ă luo u! ac numai

: e

învârtim apoi luoul de mani
velă ca 11 3-5 ini iu e, dna care c > 
tem grâu: și îi lo ul 1 i paiem al
tul și a.a mai depar-e. Pentru 100 
kg. grâu esle novo e ă punem 20(1 
gr. .
53 litri, pune.u alunei nu n i 50 gr. 
de p afu.i

Dacă grâul e>le p ea înălarat^ 
a'u.ici trei,ue r.i-I sp.âlira mrl intri 
cu apă rece, înde ăr.âi.d toi e boa
bele ce e ridi ă în sur, clei a- 
ceslca sunt ec , ai n.âl 1 a e. Apoi 
îl scoatem, il punem la s.ânat și 
numai după a.eca il ra a nură . 
Din a>lfel de grâu irebLe să dă 11 
cu 10-15 kg. mai mult la hec ar.

Oricum l-am sa amura, cu pia
tră vânătă sau cu prafuri, es.c la 
fel de bine.

Șă nu mai saramură u însă cu 0
a- 

oe ,

nușe, sau praf de va-, căci nu 
jută Ia nimic.

Pluga ii Ireln e să 
și saramureze grâ l 
aceste centre, pe.i.ru 
mâni numai boabe
care să poală da spor de reco ta. 

si
li

aibe gri M 
de sămânță 
a I ăga în pă- 
curați, ale e,

se glugi ld marginea ogoru 
lui, după care suprafața, r. 
coltată este imediat arată

Nu la, fel au înțeles țăranii 
din comuna Sântandrei, nă 
aplici aceste metode practi 
ce și bine venit pentru u?u 
rarea muncilor de recoltarea 
porumbului. *

Aici recoltarea se face fa 
întâmplare și fhrâ a se face 
ogorarea suprafeț i-

Pentru apuie impiedc a 
desfășurarea bătăliei însă - 
mânțărilor. țarănimea-xlin co 
munele unde aceste munci 
de recoltare au rămas în ur 
mă, datorită) slăbiciune) orga 
nelor administrative tre 
buie săi treacă imediat la ie- 
coltarea ț>orumbu'.ui , are ■ 
ste copt ș* bun d- cules .<’*» 
fel realizându-se Intensific* 
rea muncilor de toamna și 
pregăt rea ogoarclor pentru 
primăvară.

ani de existența a BielorU- 
siei sovietice-

Vcstitul combainer, d pu 
tatul Sovietului Saiprem al 
Repubbcn Federata’e Rjse 
— Constantin Borin, a cules 
către sfârșitul lunii August 
.cu un comEain „Stjlineț;; 
2000 de hectare și a treerat 
aproape 140.000 de puduri 
de grâne — cc-eace repreart 
Jtă cinci norme sezoniere.

Borin și-a luat însărcina
rea că până la sfârșitul mon 
cilor agricole să mai înde 
plinească câteva norme se
zoniere în recolta de floarea 
soarelui- ' <

Știri culturale■
la sate

l

In ziua de 15 și 22 Au-- 
gust, a. c-, Căminul Cu’tural 
din Vălișoara a organizat 
două spectacole artistice «1 
cadrul cărora s’a jucat p'esa 
,,Săjnu crezi în farmece”: pie 
să ce combate super t.țiile 
prin care țărănimea munci-- 
toarc a fost ținută în intime 
rec p.iiuv mai cri.

Bucu> indu -se de o bunti 
rc.rșt, a programului n sa 
tul baștmaș ech pa C-mrinu 
lui Cultural din yă’ șoara kt 
ziuâdcț5 Sept. a prez n at-a 
vclaș prcgram. în comuna 
D‘-’alul Mare, iar în ziua de 
12 Sept. în comuna Onnitv- 
dea. ț

Pretutindeni acca^Ci forma 
ție artistică țărăneasca sa 
bucurat de o primire căldu 
roasa iar conținutul piesei 
cât și intreprc-tarca sai .sfăcă 
toare a cules aplauzele spec 
Valorilor țărani.

ionașcu d. . 
co.esp.

pe.i.ru
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ZORI NOI

0 acțiune 

pentru 
sociale

Corpul sanitar al jud« 
Hunedoara a pornit

de muncâ voluntară 
descoperirea bolilor 
și tuberculozei

Paralel cu campan a anti 
<Wantematică ce s*a desfișu 
r®t zilele trecute în județul 
•ost rit personalul med cal 

spitale 'și depe lângă 
b riciul San tar județean, 
fumați de dorința de a spri 
țtai eforturile regimului ac 
tual pentru ridicarea nivela 
Iui sanitar al populației muu 
câtoare — a desfășurat o ac 
țîune de muncă voluntară, 
pentru descoperirea cazuri
lor dc boli sociale ca: tu >.r 
culoza și sifilisul.

Cu ocazia, acestei acțiuni, 
pe lângă numeroasele examt 
«din făcute la domiciliul tu 
turor locuitorilor s’au mai e 
fectuat un număr de: 1.630 
reacții bioleg ce tprecum și 
7.685 de examinări Roent
gen pentru descoperirea ca 
zurtior de tuberculoză. Cei 
vizați au fost îndrumați spre 
stpitale și sanatorii pentru 
a-și primi îngrijirea necesa 
ră. Deasemenea au mai fost 
IMcute un număr de 4.441 de 
reacții Wasserman. Aceste ri_

zultate destul de grăitoare o 
bținute prin munca voluntară 
a unui grup de medici dtr( 
județul nostru! pot servi de e 
xemplu pentru mediciî și sa 
nitarii din județul nostru.

i

i

t (Urmare din pag. 1-a)

acelor vestigii sh urni trecvt cu 
țflcatele lui și i;i fața min .na e or 
șatisagii, nu t.ilâ neș i un siagur om 
ațopaa căruia aulorul să se o r a- 
dl pentru a acorda ar irolului ău 
semnificația care i lipse.;'e.
I Dar ca să In ă u e o ice du' i c 
arătând cui să adresează publiața 

se tnseră Itilr’u ia din pa in .'a 
acesteia, ală uri de alte e un , p:- 
ceoto annunci” prii ca-e Dr. Frau
dat M. Blanston din New-York 18 
N V. -U. S. A., fa:e cunoscut că 
Ote amator să cunpe e perii de 
dinți noui și uzate pen ru un n u cu 

d«ata1, oferind do'ari sau a te o 4 
acte (a dorința ex e i o ului și con 
âaim exigențe or acestuia. I

Iar pentru a sub'ir.ia ca ac’cr J 
aamuopolit al ; ublicațici pe ul i- 
aaa pagină se expti :e văzu ui o ’â- 

•dră albă în vestmin e sunare ,Made

I

Aspecte din viața ostașilor noștri
(Urmire dla paf. [-■)

Inel noi mai (jtin» , | toile încer
cările lor mârșave «e vor isbi 
fărâma nepu incioâse de voința noas 
tră neclintită de a ne apăra șj 
Întări indepcn lc (a, Noi os a li ut 
pregătim zi de zi țl ceas de rea# 
ca si știm să lup:ăm cât niai binț. 
nu pentru a sugruma liberlat a al. 
tor popoare ci tocmai pentru a ue 
păstra libertatea noastra a popo- 
ru'.ui nostru angajat li bătălii tir ați

pentru recons'rucț.a țării șl conștnj, 
rea soiia isinului''

Ședința Comisiilor de însămânțări
din plasa Baia de Criș

luând cuvântul tov. Bodea 
Ion, a trasat sarcinile ce re 
vin comisiilor comunal» dc 
însămânțări, atrăgând aten 
ția asupra vvg lcnței luptei 
de clasă la sate și demasca 
rea clementelor care ar în 
cerca să saboteze planul de 
însămânțări.

M. POPOVICI, coresp.

Duminică 19 Septembrie 
a. c-, în prezența tov. Bodea 
Ioan, șeful Direcției Agri
cole, a avut loc safa Că 

minului Cultural din Baia- de 
Criș, ședința comună cu toa 
te comisiile și șefii de tarlale 
din întreaga plasă în ve
derea pregătirii campaniei 
însămânțărilor de toamnă.

La aceasta ședință s’a ară 
tat Importanta și necesitatea 
realizării la timp a planului 
de însămânțări.

Inginerul agronom al pla 
sei, Câmpianu Traian, a lă 
cut cunoscut în cifre, planul 
de însămânțări, după care

africană..."
în U.S A.” purtând cu gingășie de 
frâu, o disgia ioa ă lănilă, pcnlTl 
a face fată semni i -ației de ,,nosta> 
gie a’ri a ă” ca e o în of ■ te.

Există o singură in e . r ta e. In 
Icgălură cu at t-dinea Șta’elor U- 
nite In prob e na co o ii or i al enț 
care nu este de oc depa.te de nos
talgie. f

Di npotri ă. Es e asemănătoare al
tor nos a gii anno-americane in I» 
gă u ă ,.dominat a ’ trusturi or im
perialiste.

M. MIH I

i

Hrană bună și în cantltâți 
suficiente

Timpul a trecut ți oaiașii Șjg pre 
gătesc pen'ru ma ă.

-In sa'a de me e domină o cură
țenie cxemp'ară.

Nu mai ve i b>ta;i umb'ând cu 
gamela de cio ba pi in ca arini sau 
mâncând trrin co fu ile ^dormiloru- 
lui Fiecare are o ve elă bine îngrL 
jilă ți o maâ tnibe'șugată.

,.In urma ordinul 50 al tov. E. 
Bodnăraș, — ne spune ostaul 
Draghiu Ioan — nivelul de trai 
al ostașului s’a lmbună ățit s mți- 
tor. De'a 2500 calorii raț a de hranM 
a ostașului a cre'cut la 3 00 iar in 

tirnoul inslrurtăl țste de 3500.
4-ctăzi ca un re’ul al al Îmbună

tățirilor alimentare fă u c de gu
vern în ultim' 1 i nn, p i-rim "Li e 
albă si hrană In c n Î 3t u 1 1 nto

In plus, primi n zilr.lc țigări ți 
în fiecare lună săpun de rule șl

toale‘1, bombo ne, cărți poșUp, *0 
de cusut, cremă de bocanci și W 
ce est« ne.e.ar ostașului In cazanul 
S’a dus t.mpul ciad os aț I / er^a 
cu bicicleta prin game.ă dupd <4 

bob de fa o e".

Noi vrem sâ învățăm 
cât mai mult

Prob'ema cdu af ei ostaf jJMl «w*e 

pusă tn loc de frunte In p sooi- 
ptrile armați i nea ire.

Cele două ore zilni e de căi*, 
cafie, conții’, ue prin ci noș i Jele pf 
care ostașii le primesc in cad il lor 
la ridi.a-ea ptrmrt.il ;l nivelu
lui lor politic fi cultura'.

In fiecare dormitor exis ă tolfuj 
ostașului 
Miotecă, 
ziare ți

Ziarul
velului ridicat a! os aș ijui 
pania respedisă.

Fiecare ostaș consi ’e ă 
rie de onoare faptul de

prevăzut cu câte o bi- 
ziar de |« e e, co e ț 1 dc 
manua'e pro’enonale.

de pe e e e e o linda o- 
dfn con»

dito- 
scrie

o
a

articole pentru ziarul de [tec ia 

care sunt frăziân ate ^rob caiete »;o 

cifice fiecă.ei unităfi.
SoUa ul Mi ăi es u Au el es'e da 

părere că cele două o e de educa ia 
sunt insuficiente pe t u ca fie are 
ostaș să-și poa ă in u i problemele 
zilei.

,,Sunt atâtea de îpvâ'at ți nqî 
vrem să Învățăm cât mai mult, 
fiindcă așa pu em să umpem f 1J 

pe care regimurile t eente l-a 1* 
sat in

Câtă 
tațului

Sunt
crețul li e.etor In șc ala c’a anal » 

beți a unității- Am tntâ'nit os a i- 
care alfabetizați de cu ând c te< 
cu multă ușurință ziarele zilei.

Muncitorii uzinelor „VICTORIA ‘ d n Câlan 
își reconstruesc furnalul

dură cawper, adu:ându-i-se 
mod ficări pentru! îmbunătăți 
rea instalaț ei me’alice.

Cu această ocazie se mai 
.execută și unele lucrări au 
xiliare, ca refaceiea liniilor 
înguste, repararea vagonete 
lor, construcț 1 noui, în ve
derea îmbunătăț iii sistemu 
lui de captare a fontei și a 
zgurei. (

Pentru stimulau a muncii 
s’au organ zat întreceri între 
echipele de lăcătuși și zidari, 
având ca țintă obținerea r 
unui randament maxim și 
unei cât mai bune calități a 
lucrului.

,,Furnalul gata|fla 7 Noem 
brie în loc de 7 Decembrie” 
a deven t o lozincă pentru 
muncitorii uzinelor „Victo
ria” din Călan- Ei vreau ca 
noul furnal să ia viață la 7 
Noembrie și în fiecare zi oe 
, să dea cele 75 to
ne fontă cenușie, programa 
tă pentru noul furnal, și atât 
de necesară pentru economia 
noastră națională.

Muncitorii dela uzinele din 
Călan. intensificând lucrări
le de reconstrucție a fuma 
lului, vor sta cu vrednicie 
alături de ceilalți muncitori, 
cari —■ călăuziți și îndrumați 
de Partidul clasei muncitoa 
re — luptă pentru cucerirea 
dreptului la o viață mai bu 
nă pentru întreg poporul 
muncitor. \

(Urmare din pag. I-a)

Lucrările de d, montare și 
demolare ce trebuiau să fie 
gata la 24 August, s’au ter
minat la 16 Augjst și s'au 
început lucrările de recon 
strucție. S'au montat consoa 
le noui pentru susținc-rea cu - 
vei, chesoane de răcire, blin 
dajele, un inel f'e sprijin 
pentru cuvă, montarea fic-rări 
ei dela gltul furnalului și a 
inelelor de proter ție pefntru 
zidăria cuvei.

Zidăria a început la 27 
August, terminându-sa vatra 
creuzetului și reg unea guri 
lor de vânt.

Concom.tent cu reclădirea, 
furnalului se face repararea 
generală a aparatului do căi

educafia noastră de acasă*', 
drep ate cuuinde spu ee ir- 
Mihcilescu Aurel.
aici ostași c.re Învață ac-

Reducerea preturilor 
șl confer nța ONU -Ivii

Importante cantități de unelte 
agricole au sosit din Cehoslovacia 

și U R. S. S.

Ostașii nu sunt rupți de \lata 
din afara ca’ărme’. De pi dă sol
datul Filip fosif ț ie că prin gri> 
Partidului de avantșa dă ■ clisei 
muncitca e, guvernul a a 11 ții 
lele t-ecu e substanția'e red ceri 
preturi pentru data de 1 Oct.

Toi atât de tiie cunraț « i 
Iul cum se de fă oară 
lei de a treia se june 
Paris.

P e ând slin ca ar
tit de via'a de mi e le pe 
durea o lașul ti crraa tu zhe i 4 

compa ând-o cu leali ățile 
răloare văzu'e t.n un la ea
s’a desp ins ;im| e e g i;a 4 st-4- 
dania pe care ie i iu no ru o 1 e 
pentru a fae din os aș 1 armatei 
popu'are un osia; bine pregă it ca < 
să fie scut nec'intit .1 suve ani a(ij 
popo ului nostru al j M ii ,1 progre
sului.

lucrlr ;• 
a O-NU.

zi-
de

fe

ce
fa

In cadrul acordurilor eco 
nomice, pe care le avem cu 
U- R- S. S. și Cehoslovacia,

Munca voluntară
Sântandreiin comuna

• Om in țiativa și cu spriji - 
*ui organizațe* de Partid, 
(J F- D. R- --.stele din cornii 
«a Sântandrei, prin muncă 
voluntară au făcut curăț rea 
generală și amănunțită a io 
calului de școală din acest 
s«it, prestând astfel un nu
măr de 210 ore muncă vo
luntară.

Tot prin muncă volunta 
Fă Tineretul Sătesc din orga 
nizația locală, a d it un con
curs prețios la p merea în 
«tare de funcționare a sa ii 
fcstivp a Căminului Cultural 
„Horia” din localitate- Pen 
*ru recuperarea ban.lor chel

tuiți cu zugrăvirea și 
rarea sălii, tineretul

repa 
a orga 

nizat o reușită petrecere în 
ziua de [9 Septembrie a. c.

V. LUPU ,
» core.-p

țara noastră 
roase mașini 
cole.

Zilele trecute • am primit 
2185 pluguri, 425 semănă
toare, 5 batoze și 8200 sece 
rători din Uniunea Sovietică 
și Cehoslovacia.

Acestea vor fi distribuite 
în scurtă vreme plugarilor.

importă nume 
Ș« unelte a gri

I - '

i 
i

mi im i>

ca a o

-i buc*
i ' taS

Tipografia Pa greșul
Sxecula r

ȘTAMPILE
și ori ce imprimate 
în această branșă

Elabor^rei unui regulament 
pentru prevenirea accidentelor 

în muncă
BUCUREȘTI, 23 (Agrgr- 

pres). Ministerul Muncii și 
Prevederile Sociale a clabo 
rat un nou regulament p-n 
tru prevenirea accidentelor 
de muncă. Regulamentul a 
fost trimis tuturor organelor 
do‘controltd n Casa Centrală 
a As gurărilor Sociale și s 
va face cunoscut tuturor res 
sponsabililor din 'uzine și 
fabrici, urmând să intre în 
v goare la 10 Octombrie.

In atenția magazinelor 
de mezeluri I 

Fabrica naționalizată
I- A. R. T. DEVA 

aduce la cunoștința doritorilor că livrează 
ori ce cantitate MEZELURI de feluri 
diferite calitate superioară la preturi oficiale 

DETAILIȘTILOR ȘI E'JQ^OSlȘTiLO^I
-------- I — - ----------------------

ptrmrt.il
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Desbaterile celei de a 3-a sesiuni a O.N.U.

Folosinduse de majoritatea supusă a țârilor 
dolarizate și mașina de vot

Desbaterile Congresului 
Federației Internaționale 
a Oamenilor de Știință

blocul anglo-american stbminează temelia 0. N. U.
PARIS, 23 (Rador), —• Comitetul 

General al Adunării Generale O.Nț 
U. a începui la 22 S.-penbre, di» 
cutarea proectuîui de a endă a so> 
biui.ii. Di c 11 e piioae la aet 
pioectat au arătat îi mod convi » 
gător care suit scopirile urinări u 
de aceia care dețin ma o ila’ea tn 
Adu .a ei Ce e a ă. Ati udi ea a 'o • 
tată la ultima se i-ine a Ad măr 4 
Genei a'e de câte ma or a ea up să 
Statelor Unite cu pri.i e la crea- 
rea a numeroase orga e le- ale caro 
să servească in c e e e | o i icii e • 
terne a Statelor Uni e, a d s îu 
mod logic la situația <a re no. 
zenlanții blocului ring o aine i an să 
insiste asupra discutării rapoartelor 
așa numitului Comitet interimar. Co
misiei balcanice, Comisiei pentru 
Coreea. i

Iu cursul desba'er.lor caro au a» 
vut loc la 22 Sept., delegația so
vietică a demonstrat în mod evi
dent că c astfel de 1 n e comport* 
consecințe . se ioase dat fiind cf 
subminează ten e ia O.N U.

Delegația argentin ană a făcut p o- 
punerca pri i oa e la in 1 ide ca ia 
agendă a problemei acceptării în 
ONU. „a tuturor acelor sta e a 
căror cereri de acceotare în O N U, 
a primit în consiliul de securitate, 
șapte voturi afirmative”.

A I Vâșîn ki, șefu’ d lega'iei 
sovietice a aiăat în mod conving» 
tor că această propunere e te ab o- 
lut contraiă Charp i care pre.e a 
că nu pot fi primiți ca membri J 
O.N U. decât acele state ca e au ! 
fost recomandate de Consi iul i'e I 
Securitate care vo eiză pen ru pri- , 
mirea statului respectiv trebue să 
fie 5 membrii permanenți ai Con- | 
siliului de Securi a e.

Argumentele da e de delegația so
vietică au fost atât de p țenfce t# 
cât până și Spaak, șeful delega
ției belgiene, și Evatf, șe'ul de e a- 
ției australiene nu au pu ut sprițij 
propunerea delegației arcrentii iene re' 
comandând și ei A'u ă 1 Ge eae 
să înlăture această propunere depe
agendâ. )

P,opunerea Ar erdi ei cae ad ca 
Chartei o transformare atât de ra- 
dicalâ lovit de o opoz:ție a-
tât de hoiă î ă și apă a ea sa de că
tre delegația ameii ară a fo t a- 
doptală doar cu o majoii.ae de 
un vot. i

Comitetul General a tio ă it cu 
e ‘majoritate de voturi să î.’.scr e șl 
alte chestiuni pe agendă neliând 
In considerare propunerile hotăr'.te

- BULETIN -
ROMA- 23 (Rador). Luând 

cuvântul la un meeting orga 
nizat la Roma de Partidul So 
cialist, Pietro Neni a rele
vat „degenerarea socialiști
lor de dreapta”-

El a subliniat că singura li 
nie justă de luptă pentru in
teresele clasei muncitoare în 
momentul de față este l'n a 
luptei rlecruț itoara împotriva 

și foarte uni e a'e delegaț i or so- 
victice și poloneze.

Inepotriv indu- e tns r e il raportu
lui Corni iei p-ntru Problo ele Bal
canice pe agenda Adică i', A. I. | 
Vâjinski, șeul d.l gației -ore i e 
a aiălat că această Co ni L- es e o 
agenție cae viv'eiză prin irul ic» 
pedării drep urilor suverane ale sta
telor. Problema Co cei nu poa'.c iu. 
t a îi discuți i Ad măr i Genera u dil 
fiind că bine u:io cuiul acord prL 
vitor la Corc a prevede că a eadă 
che.'t’unc va fi r zo’vată pr n ng. 
gocieri dir cte între Uniunea Șo- 
vie i ă și S afe'c Uni e. i

A i Uc'i ea tn, cțraă laă e 
ma o ita e î i C >m t u Ce e al să 
manifestat în mod evident atunci 
când a fost examina ă p o'Unerea 
Argentinei de a înscrie îl agenda 
Adunării prob'eira convoc ir i unj 
Conferințe Cere a'e în scopul de 
a se revizui unu' din ce'e mai im
portante prin i i a e Cliar ei ON, 
U. și anume principiul una i ni ă ii 
marilor puteri în Consiliul de Ș» 
curitate .

Opunându-se propunerii a gent ni 
enc Vâșinski a subliniat că înscr o- 
rea acestei proble re pe agendă în
seamnă să se p egă'ească o lovi
tură da ă însăși e i tențai O N U.

Toluș prin ma o i a <a vo urilor, 
Comite'ul General a hotărît să ic 
înscri-ă pe agenda Adunării propun»

Robert Thorrpson secretarul Partidului Comunist 
din Hew-Vork a fost rănit

NEW -YORK, 23 (Rador:. 
Robert Thompson, secreta
rul organizației Partidului 
Comunist din stătul New - 
York, a fost rănit Miercuri 
,de necunoscut i în timp ce ple 
ca de acasă.

Stareariui Thompson nu e- 
ste gravă și el a declarat la

(în fiecare zi | 
„Zori Noi” I

socialiștilor de dreapta orica 
re ar fi aspectul sub care a 
ceștia s’ar prezenta.

♦

Tokio, 23 (Rador).. Ziarul 
Mjan ți anunță că în cel pu^tm 
30 districte din Japonia au 
loc greve organizate de sin 
dicatj muncitorilor din indu 
stria electrică.

rea argentir.ieana privi oa-c ia c-in
vocarea unei con'ciințe generale peth 
tru a revizui Cfoarla O.N U.

Administrația militară franceză 
a precedat la demontarea 

uzinleor farmaceutice ale firmui ,,Kno|l“ 
din Ludwgshaffen

BERLIN, 23 (Rador'. A 
genția A. I). N. anunța caf 
Administrația Militară Erai? 
ceză a procedat la demonta 
rea uzinelor farmaceutice ale 
firmei „Enoll" din Ludwig 
shafl'en. 1

Federația Sindicatelor din 
Germania Palatină a anun 
țat că în legătură cu demon 
tarea acestor întreprinderi a 
le industriei de pace se poate 
aștepta la Ideclanișarea gre 
vei generale. Promisiunea 
făcută dc( către generalul Ko 
nig după explozia «lela Lud 

spital unde a fost transpor 
tat că a fost atacat înl timp 
ce pleca la serviciu de către 
trei indivizii pe care nu i- a 
putut identifica.

Nota Guvernului R« P« R, 
adresata guvernului Turc cu privire la încerca
rea de evaziune aeriana în’esnitâ de unii 

membri ai ambasadei Turciei la București
BUCUREȘTI, 23 (Agerpres) — 

Constalâcdu-ce că unii mcnbri ai 
ambasadei Turcici din București s’au 
făcut vinovat! de !P 'j* * eî unor 
infractoii faț i de 1 g 13 ți ii naas- 
tre, ci când asifel ce e mai elemen
tare uzi a ț? in e na io le, guvern 1 
român a cei ut a es arei a vei nie ,.» 
bri ai suszisci amb sad?

însărcina u! cu A a e i exe ne al 
Turciei, a fost înviat ’a Mi i er 1 
Afacerilor Externe u ide i s’a înmâ
nat urmă oarea notă:

Anumiți funcționa i ai Ambasa» 
dei Turciei dii Bucuie ti, !a aii 
postul privilegiilor și imu i.ăio- 
de care se bucu & ca fun ț o a i d- 
plomalici, destupară In mod s s— 
tematic o ac(ivîtațe neper.i.isâ de

PRADA, 23 (Rador). — Luâ-'d 
cuvâ ilul î 1 fuța Con re u ui F«r o 1- 
ției Internaționa l a Oa ne iJor d - 
Știința, ca e t’a ’de chis în casielij 
Dobris, din aprojâcre de P aga, In 
ziua de 21 Sepie.nbrie, b.ueeunp-

vvighaifen că nu se vor mai 
face demontări de uzine nu 
a fost astfel respectat.

Jandarmii lui De Gau le asasinează 
mnneitorii francezi

PARIS, 23 (Rador;. La 
Grenoble a avut loc înmor 
montarea muncitorului yoi 
trin un fost partizan omorât 
de un glonte de revolver tras 
demnul din jandarmii lui De 
Gauhe când acesta a fost la 
Grenoble- In urma sicriului 
mergeau treizeci de mii oa 
meni. In timpul înmormân 
tării toate întreprinderile ți 
magazinele au fost închise.

In urma interțșelării fără 
ta in adunarea națională de 
deputatul comun st De Court 
Jules .Mpchi a fost silit să re
cunoască căț Gaulliști au fost 
aceea caro au tras asupra de 
monstraților și că guvernai 
a fost acela care a finanțat 
călătoria De Gaulle prin ța 
ră.

sprijinirea a in’racto il. r ia legile 
Republicii Populare Române fa o 
rizându-le eva. iuea aeriană ia Tur. 
cia cu scopul de a-i -u tra .e dela 
pedepse si de a i .oori în ca panii 
de calomnii înpotriva Republicii 
Populare Române

A't.e! li legă ură cu îi e ca «a re
centă de evaziu e ae iană a unui 
grup de aventurieri și tra i n i de 
valu ă, în frun.e cu inginer 1 F. rgl 
Ahmed și comando u. Mă c 1 cj. 
cercetările intreprin e de *r n le 
competente au stata i in r od ie- 
îndoios rotii pe ca e anu.r iț f n- 
ționa i ai Ambaaî.i Tu iei di.i 
București l-au jucat fncea^pi. 
vește pregă.iiea î.ice cării de eva
ziune.

cutu <>avan'4 france/^ Curie ...» 
diula »' cblei F< dc M > v cf* '«-'»t 
in cuvânta ca :a dc de c . rl 
<-Ollgrc-u! va avea a ,ual u-ai« i.v 
porlanță pentru s.ol ț oui ■<„ ini ilor 
p oble.ne cărora l e ue .4 le fac* 
fața oamenii de ftiiiți din iirak 
care dome lă pui:* țlik ta ■ -e- 
vi iul omeni i ți ai l.nți di 1 «V 
li a ei energic' alo i e p-o ru • 
purile inerte a e ae ui r' > 1 r • - 
peiia Iste.

I'ro'e orul < e! o lovea . ]e. ck 
a fort ales jxtieJ ni .1 Co 
sulul

Secretarul fei« I .1 l-. r 
Grovter, a pre.e.i it ra c r ut • 
p-a aclj i ț I I e 'e &ț ei ifiu c* e 
fac p-rle Orpani ați < tâantir!»» 
de Șlii iță n !8 țwi cu 1 uaaif 
total de membri de pa 1 .

Dc-Cour a araUt < 
b litatCa țje care o arc R 1’ 
1' • in crima dela Genoble 
precum și risțxinsabil.t.ite* 
Ministrului dc> Interne
Z'aristii priorii ru 
piedicați de a p rticipa la ONU

Varșovia, 23 Rador Rfr 
spunzând întrebărilor ,-x.i 
respondenț lor strcim. repre
zentantul secț ei de presă jț 
Ministrului Afacerilor Extcr 
ne Polon a anunțat că. cu 
toate.ca $a făcut la tjmp.ccfr 
rea pentru permiterea co - 
respondenț lor poloni să par 
ticipc la sesiunea Organiza 
ției Națiunilor l'nite, \-uck 
de intrare-Viu au fost încă ♦- 
cute până acum.

Din de la-cți |e acu a i|or și «k 
ma-lo.i or Ii pro e ul mal gr» 
puiuț de eva/io.niș.i amin iți m| 
sus care a avut loc în zii le de 
11-17 August 1948, a eșit 1» j. 
vea.ă în mod evident ră enla ive- 
de evadaie ;e a ă a fo4 pregă
ti ă în complicitate ci ecta ui m» 
ioiul Fazii Cî oglu, atașat mi i ar, 
naval și aer an ,1 Turciei Ia Bu
curești, Besia Bei loglu, prim sfe 
celar de leg.-.ț u c 1 Anbisadet 
Turciei și Turgut M.ncnciorlu, 
p im secretar de e a( u e 1 Am- 
ba aJei Turcie.”.

Nota menț onca ă că guvern I ro. 
mân dorește ca relevarea ace-tot 
funcționa i >ă se facă in tcr.i enirf 
cei maț scuit cil pa ință.

I1P. ..PROORESUL” - DEVA, 194Ș
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