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La încorporarea contingentului 1948

Armata își primește noui ostași
Imca nu e’a făcut ziuă bine ei sateie 

județului ro tru au ră unat de cântece ț 
«hiuiluri Aceleași cântece, linbina'e cu 
acordurile fanfarei militare iau ră.unat d up< 
•âteva orc ți pe străzile Devei, trezind 
din fonm pe u'.timii întârziat!

Sunt tinerii coniventului 1Q-JQ ce vin 
H se prezinte la încorporare.

Armata o școilă a poporului
la curtea Cercului de Recrutare tinerii 

nu inai trec sfioși, sau cu frică pe lângă 
•tiferii și ostașii mai vclii, fl.xându-șj 
dinainte in minte pozjța pe care s’o ia 
in fata lor.

Educația politică și cetățenească pe care 
au primil-o prin munca Partidului sl a 
•rganizațiilor de tineret, i-a făcut să cu- 
r.ua că adâncile prefaceri survenite în
Biata R PR,, i-a făcut să găsească în 
viitorii lor superiori camarazi șl adevărat! 
prieteni, nu sbiri ca în trecut.

Întreaga curte e împânzită de recruți.

La Nădășdia-lnferioară se construește prin 
muncă voluntară un Cămin Cultural

In scurt timp comuna va fi electrificată
Mare este voința țărănime! muncitoare 

Ai comuna Nădăștia Inferioară pentru ri
dicarea ți reconstrucția Republici Populare 
Române. Bărbați, femei și copii, nun
tesc cu râvnă în mod voluntar, la corstrui-ț 
rea casei culturale, care a fost începută 
astă primăvară din inițiativa organizați i 
de Partid și cu sprijinul prețos dat de 
Frefectura Județului.

Astfel' 6’a reușit până în prezent să se 
•onstruiască parterul localului, urmând <a 
etajul să fie terminat în această țoamnă.

Munca esle planificată in așa fel și 
împărțilă fiecărui țăran, că la termenul 
prevăzut, noul loc al casei culturale să și ' 
înceapă activitatea. i

Duminecă 3 Oct. mai aveau de ridicat 
grinzile pentru plafonul primului etaj. Cei 
80 de țiu ani însuflețiți de voința dq 
a munci pentru ridicarea satul i lor, au 
meat cele 30 de grinzi la locul de tinat 
ta câteva clipe.

Plugarul Boldea loan mun
cește cu râvnă căci pentru 
el mnncește astăzi

— Așa am reușit să ridicăm acest lo- 
mș, de care ne vom bucura noi și copiii 
noștri — prin educația care vom pini-o 
■ub acoperișul lui. Sudaaiea șl eforturile 
depuse de noi, plugarii din acest sat. nu 

T” W fi în zrdar — nc spune voluntarul Bol
dea loan, ștergându-și sudoarea depe fruntq

Este de remarcat fapful că țărănimea 
mocitoare de aici nu s’a mărginit numai 
la această acțiune de voluntariat. Dnto- 

I

Așezați pe băncile slr.rjtiiie, de umbra 
pomilor, discută cu ofițerii, subo i erii și 
ostașii inai vechi de felul cuni o să ,ci 
tănească” și el.

Privindu-i cum discută ai impresii că-i 
prieteni de cine știe când. Un spi it de 
veselie domnește peste tot. și au dlecc 
să fie veseli recruții — au venit la în
corporare însoțiți dc lăutari, au îucinB 
hore în fața Ce cu'ui. Sunt veseli șl mân
dri în acelaș timp, pentru că devin os
tași ai Armatei R P.R. Infrând în armată j 
intră într’o adevărată școală populară.

Murșu Gh. din Priliodiu — Vata de 
Jos — a eșit dela comisie. Tot vesel 
ca și ceilalți — „Până acuin îfain fost 
decât pela Vața și până la Petro- ni ii 
acum la Deva. Atât cunosc eu țara. M’aa 

la Vânători de Mun.e De acum 
voi putea cunoaște mai multe. $i [ e lângiț 
asta — aici tânărul țăran parcă Be umple 
și mai 'mult de bucurie — să Vezi pe când 
mă eliberez ce-o să-ți mal umblu pe 

rilă muncii i.uen„e de lămurire dusă de 
organizația de bază și cu contribuția e- 
feclivă a organelor administrative, în 
scurt timp Nădăștia Inferioară se va bu
cura de instalația luminei eleclrice.

Aslăzi țărănimea muncltoa e convinsă că 
ceia ce face este al ei și înspre folosul 
celor ce muncesc, muncește Cu dragoste, 
pentru ridicarea satelor Frumoasele e- 
xemp'e date de plugărimea din Nădăștia 
Inferioară Lebuesc urmate cu grabă de în- ‘ 
Ireaga țărănime hunedoreană.

•h T.

Oțelarii dela I1VIS Hunedoara 
răspund cu însuflețire la chemarea la întrecere 

făcută de otelarii din Reșița
Zilele trecute muncitorii otelarî 

dela Reșița au chemat la întțeCe 
re socialistă în producț’e pe oțe 
larii dela I. M- S- Hunedoara și 
cei dela „Oțelul Roșu”. Obiec 
tivele ce trebuesc atinse în între 
cere sunt: depășirea producției 
fixate de Minister cu io la sută, 
și reducerea rebuturilor dela io,4 
la 7 la sută.

Muncitorii dela oțelăria din Hu 

sky-uri. O sa 1 învăț J pe ăi din Pri- 
hodiu „să sc dea” cu ele.

In armată, la fel ca in uzină 
s'au pe ogor muncim pentru 
poporul muncitor, pentru noi

Aeram Rtmus dm Iii caria, muncitor Ia
l RUSNEAC

(Continuare In pag. 1H a)

In cadrul unei ședințe de lucru

Serviciul Sanitar Județean 
a trecut la prelucrarea noului regulament elaborat 

de Ministerul Sănătății
Din dorința ca activitatea sâni iară în ju

dețul nostru să ia amploarea cuvenită, și 
pentru a se aplica întocmai toate arti- 
toWe noului Regulament, elaborat de Mi
nisterul Sănătății. în vederea unei noui 
organizări sanitare. Serviciul Sâni ar al 
Județului Hunedoara-Deva a ținut în ziua 
de 6 Octombrie a. c. o ședință dc lucru 
în piezența d-lui insoector general sani
tar a tegio.ia'ei Timișoara Dr. Pod, a 
medicului sef de județ Dr. Cosma I., a 
medicilor primari dela spitalele cin județ 
și a administratorilor deja institu'ii'o do 
sănătate.

Dupăce medicul șef al județului a des 
chis ședința printi’o cuvântare introduc'Lă 
a luat cuvântul d. Inspector General Sa
nitar Dr. Por! trecând li desvoltarea prin
cipiilor pe care se bazează noul Regu-r 
lamenl, în vederea unei cât mai întinse 
aclivităti sanitare.

In primul rând, se pune accent pe me
dicina preventivă adică aceea de împie-

nedoara. primind chemafea la în
trecere a celor dela Reșița și-au 
luat angajamentul de a munciima't 
mult ,și mai bine cța&i trecut..

■Pentru a putea face fața mai 
bine întrecerilor, muncitorii ce
lor trei echipe dela oțelăne au 
pornit la întrecere între ele, cău 
tându-se prin aceasta îmbunătăți 
rea muncii, mărirea producției și 
mai iales îmbunătățirea calității 
produselor.

PUTEREA SOVIETICA 
a deschis țărănimii 
muncitoare drumuri rțouj_

I
Puleiea ovieli â a deschis țărănimii 

muncitoare drumuii noui. Scuturând de 
pe umerii ci moșic'li â capitali?uj, pe 
cămătari și chiaburi, țărănimea soviet 4, 

; sub conducerea pailidului bolșevii, își ur
mează uiumul necontenit spre o nou* 

1 societate ‘■ocie.atea comuni ța.
împreuna cu muncitorii ți cu intelec

tualii, țărănimea soviet i_a, are cix-p'.mi 
mari .Poporul uiumi lor ține în mâinile 

( lui țoale bogățiile țării sale el c.te sin
gur stăpân pe roadele nume i lui iți gu
vernează prin aleșii săi marea puii • so
vietică ce a crescut in loci 1 vechiului im
periu rus îna|X)iat.

Până, la 1801 țărănimea insă a 1 .st io
baga. lot pământul era al moșierilor, îar 
țăranii așezați |K‘ el i/avcau voie să .e 
muie dc a olo, — ci doar ba l mun
cească veșnic penlru boier. Ca să aiba cu 
.e lial țăranii primeau d la moșier p< 
lece mici dc pământ pe ca.e îiba nu le 
puteau Iu ra decât în puținele zile libe o 
ce le lămâile au «lupa munca 1# ută pentru 
moșier, faramil lucra cu unvlie proaste 
pământul dadea prea puține road-. Ță
ranul nu avea ni. i mi fel de diepturi- 
Moșieiul il puica vinde, despărțind pă
rinții de copii ii soțul de soi k putea 
schimba pe câini, cai -uu a Iz ani laie.

Penlru orice vina sau faiâ nici o ina, 
țăranul era balul și schingiuit iu mod 
neomeiios. Ca?ul unei moșie. c-,e care a

(dsnlinuare ia pag. 111 :i|

dicare a bolilor si de descop -rire • te
renurilor amenințate de maladii, pi.n

supravegherea pt’rn.ar.en'ă a muncito
rimii din industrii ri de [>e ogoare, ve
gherea ca atât locurile de muncă, cât țri 
sălile de mese, bucătărie, bae. sală de 
lectură ele să fie înti’o stare de igiena 
peifcclă; exisfciița se viciuhi medical de 
prim ajutor în fiecaie întreprindere, pe 
lângă scrxiciul medi.al de medicină pre- 
venlivă care să facă con u'.laț t p riodice 
tuturor muncitorilor, iar pentru evidența 
stării de sănătate a fiecăruia vor trebui 
ținute fișe individuale cuprinzând coloane- 
și pentru familiile celor consultați.

Creșterea cadrelor noui de muncă, e-te 
deasemenea una din "problemei.' de baza 
a nouii activități sanilare. Această pro
blemă se află în programul Oficii.or de 
ocrotire a mamei și copi ului și are me
nirea dc a supraveghea sănătatea mai;ei 
și a copilului dela fa i prenatală până 
când copilul a atins vâr a de 15 ani.

In ceeace privește igiena școlarilor, Mi- 
. nislerului Sănătății își propune organiza- 
1 rea perfectă a igie.iei școlare, prin vc- 
I rificarea localului scolii dacă el cores- 
1 punde cerințelor de igienă, prin exam'- 

narea amănunțită a per onalului didactic 
precum și a tutuior <l,.vilor, pentruca alt
fel să se poată preveni și descoperi din 
timp orice afecțiune, punându-se accent pe 
cele pulmonare. '

, In ceeace privește medicina în mediul 
rural, ea va lua o nouă orientare după a- 
plicarea noului Regulament. Do a o simplă 

' medicină curativă se va trece și la f ea ipre- 
j ventivă care este pusă astăzi pe primul 

plan.
I ' Ca încheere medicul șef al J dețului a 
ț apelat la toți cei prezenți ca imediat ce 

se vor întoarce Ia instituțiile respective să 
prelucreze în cadrul unei ședințe — cu 
tot personalul — noul Regulament ela
borat de Ministerul Sănătății, menit să 
contribue la ridi area și îmbunătățirea ni
velului sanitar al poporului muncitor din 

țara noastră.

r.ua


Știri culturale >
In ziua de Oct. la, c., în 

sala cintnialogr tfului <entr.il din 
Orabtie a avut loc deschiderea 
festivă a căminului, cultural ,,Ni 
col ie B dcescu”.

Despre însemnătatea cunune 
lor culturale a vorbit tov. llinca 
l'oma arătând menirea lor, puse 
azi pe noui baze în slujba p oporului 
pentru ridicarea nivelului cultural

Corul și orchestra ARLl'S au 
executat un reușit program ar - 
tistic.

Ce facem săptămâna aceasta
Suntem iu toiul seiiiaualului grâului șl 

al «elorlallc cereale de toamnă (secară, 
orz).

Statul a pus la dispoziția plugarilor, 
tractoarele și semănătorii»; de la stațiu
nile de mașini ale Statului cu care să 
poată ara mai repede ș; mai bine și 
6ikși însămânțeze grâul in condițiuni 
mai bune.

Plugarii muncitori trebue să folosească 
chibzuit acest ajutor, să pregătea'cj lo
cul cât mai bine, să însămânțeze numai o 
sămânță aleasă și saramurată, să facă în- 
sămânțările cât mai îepede, pentru ca 
grâul să iutre în iarnă cât mai bine în
frățit si cât mai bine desvoltat, ca să 
nu mai degere ca în iernile trecute.

Timpul fiind întârziat, munca în <T~ 
ceaslă direcție trebuește intensificată și 
dusă cu hotărâre. Ploile căzule în ul imul 
timp a înlăturat ultima piedică cere stă
tea în fața intensificării însămânțărtor1 
Deci să însămânțăm cât mai repede, să nu 
amânăm treaba de pe o zi pe alia și 
să nu irosim nici o zi în acca&tă mare 
bătălie.

In săptămâna aceasta trebue să se ter
mine culesul porumbului, pentru ca st 
se facă mai îepede aiatura pentru grâu. 
Acolo, unde nu se pune grâu, să se fa ă 
ogor cât mai adânc, căci nu,nai așa scă
păm de burueni și ne asigurăm o re
coltă bogată.

Se scot apoi carto, ti de iarnă. Car
tofii sunt buni de scos a1 unei când vreți 
sunt bine uscați,, pielița cartofului este 
groasă și nu se cojește când tragem a- 
păsal cu degetul pe ea. Cartofii scoși 
îi ducem acasă, unde îi întindem 2-3 
aile sub un șopron, ca să se svânte

POȘTA SATELOR
V. Țurea. — Ilia.- Câteva din 

corespondențele trimise au fost 
publicate.—T.e.rrugăm să ne scrii 
cum decurg însământările în co 
mima d-\s. cu date concrete: cum 
își fa*’ datoria, comisia pentru'în - 
sămânțări, șefii de tarlale. — da - 
că funcționează centrele de tra
tarea semințelor și selecționarea 
lor.

V- Lupu, Sântandrei. -- cote 
spondența trimisă de d.ta culmun 
Ca voluntară, a fost publicată în

Se reconstruesc satele
județului nostru prin muncă voluntară
In comuna Șibo' organizația 

de bază P. j\[, R- a mobilizat in 
iti-cgs tiu! la muncă \o’.untară,|pen 
tru'terminarea școal 1 primare ca 
i-e prin angajamentul luat tiebite 
ște terminată până 11 data de 7 
Noembrii:. Fot piin munca de lă 
intuirea organizației de bază ța 
rănime.i leu ala a donat pentru'con 
struirCa școalpi suma de 160.000

bine. După a.eea li punem la păstrat.
înainte de a-i pune la păstrat, este 

bine să se a'eagă carto ,1 de ‘ămânță pen
tru primăvară, pe c ;re îi păstrăm deose
bit de ceilalți. Trrbiic deasemenea să 
se aleagă cartofii făiati, striviți ți strj 
câți, căci aceștia pufre/.esc repede și vor 
strica și pe ceilalți.

Păstrarea cartofilor pe;,(e iarnă se face 
în pivniță sau bordee anume făcute, iar 
în cantități mai mari ii păstrăm în si- 
Aozuri.

Păstrarea în pivniță este cea mai po 
trivită pentru caniițăți mai mi.i, căii în- 
gădue oricând înma șazinarea și scoate
rea lor, piectl r. ' co.rlrol.il și Înde, ăr- 
tarea celor stricați.

E bine ca pivnița să fie adâncă, întu
necoasă, uscată, curată i cu răsuflător'., 
prin care trebue să e ’-rimească aerul.

Dacă avem cartofi mai mulți, se fac 
despărțituri late de 1.50 m.. înal c de 
1—1,20 m. si lungi cât ldiinea pivniței, 
iar pereții și fundul despărțiturilor să ie 
căptușiți cu un strai de p ie, lai de un 
lat de palmă. k *.

Cartofii nu trebue să fie puși la păs
trat in straturi mai grea i de 1-5 palme, 
căci sc strică ușor.

In lipsa pivniței, cartofii- se pot păs
tra în bordee făcute în nă.nânt, adânci 
de 1,50—2 m„ late de 4 ni. și lungi 
după trebuința. Și aci este bine să se 
facă despărțituri din scânduri, de ace
leași mărimi ca cele a.ălate la pivniță, 
căci în zadar avem o re: ol a bună, daca 
uu o vom păstra bine.

Tot acuma se pot scoale, sfecla de nu 
treț și cea de zahăr. Dacă timpul este 
încă frumos, aceasta se mai poate amâna 
și pentru săptămâna vii.oare.

numărul trecut. Trimite-ne c-ava 
despre probi, mc'c actuale din co 
iniiiia d-tale. Cum decurg însă 
mântările în a ctita’a campanie. — - 
Cum și cine botează acțiunile, 
pentru însămânț ari.

Responsabilul colectivului d« 
Coresp, al ziarului nostru din Do 
bra, este rugat să ne trimită ce
va corespondențe din plasa Do 
bra. De o lună și (jumătate nu. am 
mai primit nimic din această 
plasă. 1 I

lei.
•

Muma vo'nntar.i pentru cotulru rea nou 
lui local de școala primară In comuna 
Orășlioara de Jos, continuă cu un avflnt 
tot mai mare.. S’au confecționat până 
in prezent un număr de 16 000 bu. că- 
lănri’zi nt e-arc pentru con trul ea școalej. 
In această muncă s’au evidențiat plugarul 
Dăcioiu Salin și Mnnteanu loan, cue nu 
participat la muncă în toate echifele de 
schimb.

•

Din inițiativa organizației de 
bază iP. M. R., s’a construit în 
comuna Jeledinți prin muiu ■■ vo 
luptară un pod prestundu se de 
către țărănimea locală un număr 
de 160 ore muncă voluntară.

Tot prin muncă voluntară înțeo 
inima Spini, s’a curățat pășunea 
și s’a construit un cuptor de că
rămidă pentru 5.0Q0 buc. necesar 
sare construirii unui cămin cuhu 
ral

In comuna Ludești s’au transporți 0 
stânjeni de lemne de foc nece aie școalei 
primare și s’a făcut un drum înspre pă
dure pe o lungime de 3 km.

Pildele frumoase ale sătenilor unde 
munca voluntară este o preocupare per
manentă în munca de zi cu zi, poate 
sluji ca exemplu și altor comune din ju
dețul nostru.

A. MICLE/.N, coresp.

A apărut „Țârâirmea sov>8tică“
de Son

„Cartea R.usă” a tipări: ruCent 
Primul număr din „Colecția satu 
lui”, colecție destnata să prezin 
te inasselor noastre plugăreș‘i, 
realizările regimului sovietic, prin 
lucrări documentare și l.teraturj 
sovietică, publicând o serie d • 
opere, apropiate prin caracterul 
lor. tic preocupările și sufletul 
țăranului.

„Țărănimea sovietică” de Ion 
Andrei, nr. i din „Colecția satu 
lui” arată cum a trăit țărănimea 
sub regimul țarist, cum a lu
ptat aceasta pentru puterea sovie 
tică. cum a sprijinit clasa mun 
citorească înfăptuirea socialîsinu

Tipografia Progresul 
fleculaa s

ȘTAMPILE

Sindicatul de Salariat) 
Agricoli din Deva apără 
interesele proletariatului 

agricol
Zilele trecute s’a prezentat Ia 

Smd de Salariați Agr, dinl>va. 
sindicalistul Calniciu Dumitru dia 
comuna Sântandre , reclamând p 
chiaburul Munteanu loan, penu'i 
că timp de 6 luni câfc ia făcut 
serviciu tnu ia dat nici un ba»

Nu este primul caz când ace* 
înstărit exploatează munca pă! 
rnașjlor agricoli.

Sindicalul de Salariați Agricoli 
1 a chemat Pe chiabur și i-a pus 
în < edere să i plat casca fost'.il ti

1 s tlanaî, Calniciu Dumitru, 
' suma ,'de 12 000 lei simit ce i e 

cuvine pentru timpul rât a lu 
ciat Li 11-

Sindicatul de Jjalaiiați Agricoli 
Sprijinit de organizațiile d< Par 
tid, trebuie s i urmărească Lidi-a 
proape < ondițiilț de sal irizai e a 
s.-Jariațiilor g c< li și sa apCie 

1 irite re- le lor, împiedecând și 
ingmdind putința. de exploatare 
a clciDi iitulor cap.talisie dela km

1 te —

Podul „Baleîa“ se afK 
în faza de terminare

1 ..E.dcia ' situa: pe ș<* 
șeaua Livczeni-Lupeiii-Câmpui 1 a 

: N-eag, care deteriorat din cau .* 
inundațiilor, se afla ’acutn ia 
faza de terminare.

Per,tru executa tea acestei iai 
portante lucrări a fost alocată de 
către Prefectura județului sune* 
de jou.oco lei, restul lucrărilor > t 

1 re se ridică la
I tuâlld'4 se prin 
ț că vt’li' t râ ai 
' tel? orașele

6ao.ooo lei, efc. 
prestație și mun 
popnlaț <?i din < 
din anruhyiere.

Z ndroi
lui la sate și ce prefaceri istoii < 
s’au ’'mpl nit în satul sovietic 
în eei treizeci de ani kie reg 
sovietic.

Bnștinșar e
Se adu.ee la cunoștința publi'.i 

că Oficiul Național de Turism ■ 
decis că începând dela iț Oct. 
a-c., nu mai este permis’acce ' 1 
și Cazarea în cabane dcclt nu
mai membrilor Asociației ,,Tuii. 
mul Popular”, pe bază de came 
te legitimații tip.

înscrierile de membrii în As> 
ciația „Turismul Popular”, p .1 
tru întreg județul Hunedoara, se 
fac 'în Deva, la sediul FiliaL , 
strada Karl Marx No. 2, telefon 
218, în fiecare zi. f

entr.il
co.rlrol.il
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< ® Din câmpul
Muncitorii CFR-iști din stația Brad 

îngrijesc liniile și stația
Mutic tu.ii clin stația Cl'< Bl id 

au mujicii voluntar un număr de 
560 mc. înlocuind cu această oca 
zic 25 traverse si construind și 
întărind 7 inimi de încrucișare. 
Deaseniencu 'unele echipe au 
muncit voluntar la îngrijirea și

Pregătiri pentru iarnă
Buna funcționare a compresoarelor de mină va fl asigurată 
prin transformarea instalațiilor vechi necorespunzătoare

Funcționarea compresoarelot 
dela mina de cărbuni din Lupeni 
care alimentează cu aei’ compri
mat diferitele mașini unelte utili 
zale în mină perforatoare, pi - 
chamcri . lămpi de .abataje- etc
- icra d< multe O'.i.lstânjenită din 

e.mza instalației de alimentare cu 
apăia acestora- Jghiabul dcllemn, 
<arc alimenta cu apă compresoa 
rele era adesea distrus de ploi, iar 
111 fiind deasemenea expus ză 
pezii și înghețului.

Pentru a asigura buna funcțio 
n re a compresoarelor, cale au 
un rol principal în procesul de 
extracție al cărbunelui, tov. Zgura 
Opj-ea, a reușit să transforme si ■ 
sternul de alimentare cu apă, con 
struiud din material vechi un ba-

Astra Steagul Roșu (Amefa)—
U. M. S. Ctigir 1—0 (1—0)

La Cugir, s’a disputat în clriipă 
mnțaza ile: de 6 Octombrie a. c., 
niatchi 1 restanță de foot-ball clin 
Divizie. Națională C. seria IL-a 
dintre echipele U. JJ. S- Cugir 
și Astr, Steagul Roșu (A. Mț- 
E. F. A. d n Arad.

Jocul anost n’a reușit ni i ua 
î omeni să înfățișeze publicului 
un joc de campionat fiind presă 
- t doar ca bi‘u aLtăți și acte ne
sportive..

Noi i de duritate iu care s’a de
sfășurat imatchul se clatorește 
în cea mai mare parte arbi.rul ti 
d. Kraus din Petroșeni care 
în afară de comoditatea ce-1 ca 
racterizează — nu a fost hotărit 
in dccj i le sale lasându-se imluen 
țat du public și jucătoji.

In urma goalului marcat de oa 
■speti in prima repriză prin Co 
vaci, ci girenii reușesc să egale - 
ze situația în repriza secundă, în 
sâ această egalare nu le este ad 
tmsă p motiv de ofside, cu/ toa 
te că goaiul a fost. perfect vala 
b.l. !l>c aci spiritele devii agi
tate, jocul începe să devie “brii al, 
urrnarindu-se din partea gazde 
lor luai mult picioarele decât ba

< u toate acestea nu se adm te 
ca jucătorii să--și declanșeze ne' 
vii pe adversar sau chiar pe co© 
ch pieri cum a făcut-o Oprită Si 
lag’i Sima dela U. Ml- $• L'u

muncii O
KVKkCKSDBmSvURVDrj

acmnaiarea liniilor din stații;, a te 
renului public de descărcare a 
mărimilor și a terenului din ju 
ml stației. S’a mai r<‘pai<it baia 
personalului de tren, curățindusc 
1-czcj vorul si cabinele-

P. 1 irdănescu, coresp.

la minele din Lupeni

zin de filtrare special, prevăzut |cu 
o gură de incendiu pentru sigu
ranța și securitatea puțului de e-- 
xtracțic și a compresoarelor.

N. Gârbova», coresp.

pre
ia școalele ele 
se va face în

M>nisteru! învățământului Pu
blic comunică următoarele:

In anul școlar 1948/49, 
darea limbii ruse 
mentare |și Inedit 
felul următor:

i. Elevii care învață limba 
rusă pentru prjma oară în acest 

gir care au dovedit a fi lipsiți 
de cea mai elementară educație 
sportivă, practicând un joc mur 
dar, de maidan..

In ceeacc privește arbitrul ce 
rem forurilor competente de a 
nu mai delega pe d.. Kra.iv. 
cât alți Arbitrii de ’tali.i, dum 
nealții, la inatchuri de Divizie 
cât și la District, deoarece *s a con 
statat de nenumărate ori, c.md'un 
arbitru snu este competent și nv» 
este în stare să țină matchnl în 
mână, jocul degenerează, provoa 
când nemulțumire și scandal.

Cu privire la U1.' M- 
S- Cug r, cerem noului comitet 
care leștc recent înființat să de
pună iniai multă -stăruință și P 
mai mult interes pentru a da o 
educație sportivă jucătorilor, cari 
trebuefsă aibe o comportare dem 
îiă de muncitori conștienți.

ANUNȚ

Șantierele de Construcții anga

jează lucrălori calificați (dulgbeii, 
aidari, fierari, instalatori) ți n«ea- 

tiâicați (salahori).
Lucrătorii pot lua maca la cas- 

hoa cu circa 46 lei pe zi, indu- 
»iv 500 gr. pâine și pot dormi 
în cabane.

ADRESA: atr. Mo’o ov 11 
HUNEDOARA

Armata își primește noui ostași
|M£. 1

Atelierele C.r.R.-Sintcila, a terminat șt 
el la comisie: a fo t lă at înapoi acasă. 
E unicul fiu al marnei sule bătrâne. Așa 
cum au cugetat conducătorii țării noastre, 
așa a făcut și comisia.,

Alți tineri, încolonați tn ordine ișj aș 
tcaptă rândul să treacă prin fața comisiei 
de rei a tizare

I •Intre ei, un grup de tineri muncitori 
dela Călău discută aprins despre furna
lul uzinei lor — „Victoria”. Picați diu 
uzină ei rămân totuș legați de ea. Acolo
au învățat să muncească acolo au Învățat cC-i 
patriotismul în muncă. Au fost to 1 înaceiaș 
uzină și organizație dc tineret. Să mun
cim Î11 armată la fel cum am muncit în 
uzină -— îi îndeamnă tânărul Timiș pe 
tovarășii săi. Și aici ca șl acolo, în u- 
zină tot pentru noi muncim.

Patriotismul ii caracterizează 1 e toți. 
Fiecare c dornic să servea ci pat la noas
tră Populară. E un patno.isin cald, patrio
tism pe care tineretul nostru l-a însu iț

I dela prietenul său tinerelul co.nso nolist -

Cum se va preda limba rusă în 
școlile elementare și medii

an, fee vor servi dc următoarelc 
manuale:

In clasa zț a elementară, după 
manualul special de clasa 4 a;!

In clasele 5 a — 7-a elemen 
tară (inclusiv;, după manualul spe 
cial de clasa 5 a;

In clasele a 8 a — g-u medii,!
Jupă manualul special ARLL'S 
de IC. llî-a, etc.. ,

2. lElevii care au învățat un 
■ui limba rusă după manualul 
ARLUS, vor continua cu acest 
manual indiferent de clasa pe 
Care o urmează-

4. lElevii care au început stu 
diul limb'i ruse în anul 1046/47, 
iși.fdeci, în acest an (școlar.'lac cel 
de al treilea au școlar 'din acest 
stuuiu. indiferent de clasa pe care 
o urmează, vor folosi mânuitul 
special de literatură al Institut u-- 
h.ii Româno-Sovietic, care va a- 
parc în curând.

Puterea Sovietică a deschis
țărănimii muncitoare drumuri noui

(Urmare din pag. l-a)

oinorîl în chinuri 139 de țărani este con-, 
vingălor. Țoale plângerile țăranilor nu 
aveau alt rezul at decât pedepsirea lor, 
căci legile țariste în asemenea cazuri fă
cea vinovat țăranul, de răsvrătire și de.i 
urma să sufere bălaia cu biciul și alte 
pedepse.

Slarea țăranilor de alte naționalități, 
decât cca rusă, era și mai grea. Pe pă
mânturile lor erau așezați coloniști ruși 
pe care autoritățile ruseș.i îi ațâțau îm
potriva populației localnice.

Sub înrâurirea mișcării revolt ți nare 
muncitorești, țăiănimea din mal muie re
giuni se răscula împotriva moșierilor, o- 
morându-i arzânju-le conacurile și însu- 
șindu-și avutul lor. Totu i aces e răscoale 
au fost înăbușite de țarism fiindcă țărăni
mea nu era strâns unită cu muncitorimea 
conștientă de’.a orașe. I

Numai clasa muncitoare, — cea mai îna

Armata R. P. R. este apă
rătoarea muncii și drep
turilor poporului muncitor

Hematii loan și Carpați Etigm dela 
fabrica Visco/a din Vulcan, au plecat d« 
acasă pela 2 dimineața.

Obosiți de drum, s’au întins pe paturi c 
dormiloiului special amenajat țrenru pii» 
mirea recruților. — „Când s’a mai vă- 
zut treaba asta în țară la 'noi? Să Ifl 
aștepte la gară cu muzica, să ți aduqg 
geamantanul cu camionul, să găsești pa| 
cald în care te odihnești și -în sfârșit * 
fi primit cu atâta dragoste?” Și ține ii 
noștri enumeră paiăâ marile cuceriri ale 
poporului muncilor câștigate în lupta sa 
pentru o viaț 1 mai bună, In lupta peu ri 
făurii ea socialismului. Vor continua ți e( 
să lupte pen ru acest scop. Armata R.P.H. 
este apărătoarea muncii ți d eplurilot 
populare. Așa i-a 1 ivățat Pariidul

Un concert de râ e;e și gă ăgie j linif 
de tinerețe și veselie te scoa.e în curte. 
Aici, pe terenul de wolci s’a încin- ua 
match în toată regula între jucățon oi 
țeri, subofițcii, soldați ți recruți. E pi 4 
joc pe care ace lia îl fac în niițiiarie. 
Vor mai juca ei mult. In armată lax» 
sport fiecaie A a.uii dc biblîo v<i, lu- 
buri, radio, cinema, echipe teatrale, eic. 
pe care le va găsi fiețare, Bportul 
conlribui la desioltarea cunoștințelor lor, 
la înfrumusețarea vieții lor de oslaș .

-3bCi a> pu‘®a |nti eri 
a; mai ca<ânl odaîâ'

In fața Cercului, aceia i vexl c, Qru- 
puri-grupuri de ti cti continuă să ro
șească. Pe nesimțite, îmboldiți doar de 
cântecul plin de foc scos din viorile n î 
grup de lăutari veniți cu recruții, ti.ieiț 
încep o „bătută” de parcă vor sâ sfarme 
caldarâmul.

— , Pe vremea mea — își spune pă
rerea moș Gavrilă State de p. in părțile 
llici, vez.il sivși aJu ă mc i ul la î icor
porale — ne aduceau dc aca ă până la 
„cazarmă” cu jandarmii numa’n bale și ■ 
sudălmi. Așa cum duc „jiliparii” vilele dc 
la târg. Aca^ă rămâneau cu toții ți n- 
glnd de parei am fl plecat la xncartc. ,1 
drept să spun aveau și dece r-ă plângă 
penlrucă numai vi .ț i nu se putea spu o 
celei dusc’n „cătănie”. Pe când a.mu, 
uite: vin cu lau'aii, aca d rămân fir.l 
grije, iar ci.i în loc de bâte și sud Iii,’ 
găsesc prieteni și sfa uri. D c aș ț-utee 
întinerii aș mai .,- ă ăn i odata”.

La unitățile garnizoanei noa tre ca 
la Cerc, domnește aceia i înviora ie. Pre- 
găliiile pentru primirea ie r țiDr s n pe 
terminate Ofițeiii și osta i, — toți Be 
întrec Î11 a pregăti o primire cât ma 
p'.ăană contigenti-lui 1948, cj prior osțațl 
ai R. P. R. f 

inlală și cea nul revoluț'onuă clasă ș4 
numai Partidul ei eroic crecat de marjl 
Lenin și Sta'in — partidul bol ei, ir» 
în stare să unească, să organizeze țără
nimea și să o ducă la lupta revoluționară.

Muncitorii luptau pentru confiscarea tu
turor pământurilor moșierești în folosul 
țăranilor. Ei au jucat un rol hotărîtor în 
răsturnarea ve Iii ului reoim, do edinJ să
tenilor că țarul stă alituri de mo ieri,, 
că numai doborârea lui și a regi nul 1 
său va aduce poporului și pământul șl 
liberia ea.

Astăzi în Io ul satelor din timpul țarilor 
au răsăriL sate noi, cu tot felul de con - 
tru.ții și a e ărtine de iie.es obștesc, u. 
uzine electrice, cl.ibu i, cu radio și >.u cD 
nema, ai școli și biblioteci. Țără i e* 
sovietică cea din âi în Iu ne, i i ciule ,c 
viața prin munca co ec i ă, folosindu ui 
de cele mai moderne re li ă i șt jn i 1 e- 
și tehnice
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Ministrul plenipotențiar al Ungariei 
în U. R. S. S. a
țMOSCOyA, 7 Rador). Dl.

jțohiar, ambasadorul extraordi- 
»ar și Ministrul plenipotențiar ai 
Republicii Ungare iu U. R. S. S. 
a sosit 1 1 Mosco-, .1 1 Gbl^ctombrie

sosit H Moscova
și a fost salutat pe heroipG-rt de 
șeful Departamentului protoco 
lului din yținisterul Afacerilor 
Străine al U. R. S. ’S., Dl, M°lo 
cikov și d< personalul Ambasa 
dei Ungare.

Wluncit^rimea britanică a cerut 
guvernului laburist să aocepte propunerile de 

pace ale delegației sovietice

Gurney președintele comisiunii 
pentru armata americană a cerut reluarea 
relațiilor diplomatice

WASHINGTON, 7 Rador).
Adresându se unei conferințe de 
presă preș. dmtele Comisiunii pen 
tru armata a Senatului american, 
Gurney, a făcut din nou ap 1 
1 1 reluarea rJațiunilor diploma 
t im cu Spania francliista și pen 
tiu acordarea unui ajutor mi 
V.tar Spaniei lui Franco.

cu Spania franchistă
Gurney a insistat deasemenea 

asupra includerii Spaniei în blo 
cui'militar și în planul Marshall 
și pentru admiterea ei în gani 
.ațin Națiunilor (mite. Gurney 

a laudat pe dictatorul fascist Fran 
<0 numindti 1 ,,un om care știe 
ce vrea”..

Deschiderea celui de a! 40 lea congres al 
Sindicatului Minerilor din Cincinatti

NF.W.yOrK. 7 Ridor . In ora 
șui Cincinatti s’a deschis cel de 
al patruzccilea congres al Sin
dicatului Manierilor la care par 
dcipă 4 500 delegați.

Lewis președintele Sindicatu - 
lui Minerilor a început discursul 
său de deschidere prin a critica

cu asprrime p? Trumân și a 
rut minerilor să pu -1 vol'-'o. 
w- a amintit că Trtnnn 1 a 
depsit în repetate rânduri pe mun
citorii mineri care au luat parte 
la greve și a impus sindicatului 
o amendă de 2 milioane r>o mii 
dolari.

ce 
I.e 
pe

Unitățile egiptene au deschis foc de 
artilerie asupra pozițiilor evreești din sectorul de Sud

Postul de radio „Vocea lui Israel” a- 
Munța că după câteva zile de liniște re
lativă, ieri dimineața la Ierusalim unitățile 
•giplene au deschis un puternic foc de 
artilerie asupra poziț i'.or evreești în sec
torul de Sud Arabii au pătruns pe teri
toriul neutru, unde au aruncat în aer o 
ea-â. Intr’un alt sector, artileria inamică 
a deschis focul asupra poziți lor evreești. 
Gonform comunicatului din Ierusalim, uni
tățile egiptene au deschis focul asupra 
unui grup de observatori ai O.N U.-lui, 
wi.e proectase să inspecteze regiunea leru-

salimului. Detalii e acestui incident nu sunt 
cunoscute.

B U L
Berlin, 7 Rador).. 

timp guvernele din 
Ilolstein și Saxonia

Acum câtva 
Schlesing 

de Jos. pre 
cum și Senatul orașului HamburSf
au cerut administrației militare

Producția d@ petro! a crescut 
simțitor în Ungaria de când 

este administrata de Stat
BUDAPESTA. 7 (Rador).. Zia 

rul Szabad Nep anunță că produc 
fi de petrol a crescut simțitor 
eiecând exploatarea petrolului e - 
sie administrată de Stat.. Ziarul 
semnalează că americanii care 
conduceau campania petrolifeiă

_\faort au concediat 800 muncitori 
în 1946 și un marepiumăr^de, mun 
citori în primăvară trecută... A • 
vându-se în vedere creșterea pro
ducției de petrol, se imlpune azi 
necesitatea angajării unui mare 
număr de muncitori..

I.ONDKA, 7 Rador,. Consi 
Iiul Național pentru apărarea pa 
cii reprezentând 40 de organiza 
ții a adresat lui Bevin ol teleg a 
mă prin car<“ a cerut [să (contribuc 
la acceptarea într’o măsură cât 
mai mare a propunerilor sovie

tice făcute la O N. (J. drept b' 
za pentru încercările ulterioare <■ 
de a asigura securitatea impot'i 
va i.izboiului atomi' ?i si des 
dare ca Anglia este gata Isa, 
continue examinarea propuneți) r 
în ansamblul ei cu U. IR. 5h S.

Datorită politicii ostile a guvernului

Cresc grevele muncitorilor britanici
LON )RA, 7 [Rador). Din da 

tele publicate de organele yțlini 
sterului Mun< ii Britanic reese că 
în cursul lunei Autist a a<u,’1 
loc în industria Britanică 1 ^o'con

fliCie din care au rezulta1 grev« 
la Care au luat parte 38 mii dr 
muncitori.

Peste 100 greve s'au produs 
numai 'în industria cărbunelui.

A

Au

Printr’un Decret al Pezidiului 
Marei Adunări Naționale al RPR.

luat ființă Ministerul Comerțului Exterior 
și Ministerul Comerțului și Alimentației 

fost numiți noui titulari ai acestor departamente
București 7 Agerpres). Trezi 

diul Marei Adunări ^Naționale a 
Republicii Populare Române, a 
dat ieri un Decret prin țcarc Mi
nisterul Comerțului se transformă 
în 'Ministerul Comerțului și al 
Alimentației.

Deasemenea se înființează Mlni 
) sterul Comerțului exterior. Acest 
' deparrtament va avea atribuțiuui 

le sale. De acest departament va

i
i

I 
j 
i

E T I N
din Germania să permită recon
strucția insulei Helgoland și să 
nu o transforme în terenuri de 
antrenament pentru aviația brita1 
nică.

Agenția A.D.N. anunță că ad 
ministrațiâ militară britanică a 
respins această cerere, insula Hei 
goland rămânând să sertvească 
și pe viitor ca țintă pentru; antre 
namentul bombardierelor britani 
ce. ■_

depinde direcțiunile, serviciile 
și instituțiile pendinte de Mini 
sterul Comerțului care activează 
in domeniul comerțului exterior..

Ministerul Comerțului și al Aii 
mcntației va avea următoarele a- 
tribuțiuni: conducerea și realiza 
rea politicei economice a guver 
nuhii în legături cu producția ab 
montară; întocmirea lucrărilor pre 

gatitoarc a planului al produc 
ției pentru industria alimentară și 
aducerea lor 1 a îndeplinire.

In urma organizării acestor 
două yjmistere tov. Alexandru 
Bârlădeanu a fost numit titular 
la yținisterul Comerțului exterior 
și tov.. Bucur Schiopu titular )a 
Ministerul Comerțului și Alimen 
tațiej, iar Emanoil yinea, și Dr. 
Hosu au fost numiți ypniștri Ad 
juneți la Ministerul Comerțului 
și 'Alimentației.

I

* **
PARIS, 7 (Rador). Sindicatele 

muncitorilor din marile porturi 
comerciale au hotărît declararea 
unei greve naționale de 24 ore, 
care va avea loc vineri $ Op^orn 
brie.

Tip. „Progresul" — Deva

Noua cantități de 
mărfuri sosite din 

U. R. S. S
BUCUREȘTI (Agerpres).. In 

seara zilei de 4 Octombrie a so
sit în portul Constanța vafporul 
sovietic „Kursk” venind dela Ba 
tum cu încărcătură de alamă, leau 
ciucuri de camere și'chimicale. 
Aceste mărrfuri au fost tfiina»e 
în urma acordului încheiat intr« 
R. P. R. și U. R, ’S, SC


