
Noul regulament 
pentru organizarea și 

funcționarea instituțiilor
I I

spitalicești
laoepânci cu data de i Octoi» 

brie, a intrat în vigoare noul re 
gi/ameiit pentru organizarea și 
funcționarea $nslit|Uțiilor spital» 
•ești din Republica Populara Ro 
«•.Luă, elaborat de Ministerul Să 
uatât* 1’ Ș» Ocrotirilor Sociale.

Sala de spectacol a Casinoului Munci
toresc din Petroseni, împreună cu o parte 
din încăperile anexe, puse la dispoziția 
Teatrului Poporului au devenit un adevă
rat șantier de muncă Noul personal al (Tea
trului înființat în acest an de Ministerul

i Artelor, la cererea Partidului Munci oresc 
Român, muncesle de zor Ia pregătirile 
necesare deschiderii stagiunei teatrale.

In biroul teatrului per. ona ul artistic, cu 
rolurile în față, face ultimele repetiții 

i ale piesei ,,O scrisoare pierdulă” cu care 
Consiliul de îndruma e al acestor teatre • 
fixat deschiderea stagiunei la 8 Oct. Ps

Intocin.t pe baze adânc denio 
<■. atic*, corespunzător reginiului 
noștri» de democrație populară în 
*fre dasa muncitoare, condusă de
• Lașamentul ei de avantgardă

Partidul Muncitoresc Român 
'a luat în mâinile sale puterea 

politică, a smuls din mâinile e-- 
xploatatorilor capitaliști marea par 
♦c a mijloacelor de producția, 
■<. ul regulament oglindește grija 
y interesul conducătorilor noștri 
p îtru sănătatea oamenilor mun 
•n.

Constituind încă o verigă în (lan 
fol marilor realizări ale regimului 
nostru de democrație populară,
* jl regulament are menirea de 
a înlătura haosul din instituțiile 
noastre spitalicești situație pro
prie regimurilor ce nu aveau ni - 
m’C comun cu poporul muncitor, 
are menirea df a lichida rămâ
nerea în urmă a organizării sănă 
ia,ii publice în raport cu condi 
piile politice și economice aclJa- 
le, de a risipi neîncrederea pe 
oare o mai au oamenii muncii 
fața de instituțiile spitalicești de 
Stat, atitudine formată pe bună 
dreptate în timlpurile când ex
ploatatorii dela conducerea țării 
tăcuseră din instituțiile spitalice 
ști de Stat loc pentru recrutarea 
«iientelei particulare ’a unora din 
Sre medici.

I. Branșa

(Continuare în pag. IlI-a)

Mari ad unâri țărănești
în județul Hunedoara 

pentru sărbătorirea începerii campaniei însămânțărilor de toamnă
Spre deosebire de trecut când ț.lr. n .nea 

muncitoare în timpul însă nâ țarilor era 
pusa în cele mai mari sdrnncinări și ne- 
«azuri, astăzi ea întâmpină însămăntări ft 
cu bucurie, cu forțe înoite, cu voință 
hotărâtă de a pune sămânță curată și bine 
pregătită în brazda întoarsă de plug. f

In acest spirit, Duminică 3 Octoinbriel 
a. c., mii de plugari din plasa Ilia prin 
mar; manifestații au să batorit deschide
rea campaniei însămânțai Lor de toamnă.

Tot în cinstea începerii campaniei însă- 
mântărilor de toamnă, din iniția.ira Ju- 
detenei Valea Jiului a Frontului Pluga
rilor Duminecă 3 O,cL a ,avut loc ga Hațegj 
■na din cele mai mari adună.i a plu- 
gărimii din această regiune. Au venit la 
adunare câteva mii de țărani și muncitoiî, 
în feunle cu fanfarele țărănești, ca Ia o 
sărbătoare. i

Adunarea a fost deschisă de către dele
gatul Județenei F. P. Armie TÎron. care 
a salutat prezența depu.aiului Bo.u Qli- 
gorie și a prietenului Vaida Alexandru 
din C.C. al F.P., după care deputatul; 
Bolu Gligorie a vorbit despre lupta ță
rănimii în alanță și sub conducerea mun
citorimii pentru crearea unor condiții de
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Muncind în cadrul întrecerilor socialiste

Oțelarii dela I. M- S. Hunedoara 
au depășit producția pe Septembrie cu 75.9°|<, 

Calitatea rămâne totuși o problemă nerezolvată
Dacă muncitorii dela uzinele I.MS.-Hu- 

nedoara în prima etapă a întrecerilor în 
producție nu au reușit să se claseze în 
fruntea intreprincîeiilor din județ, aceasta 
se datorește faptului că munca lor nu 
a fost dusă chibzuit, nu a fost bine or
ganizată. In cea de a doua etapă însă, 
când Organizația de Partid ți Sindicatul 
au reușit să organizeze mai bine între
cerile, drapelul producției pe județ a re
venit metalurgiștilor dela I M S.-Hunedoara, 
cari înti’adevăr muncind mai intens și 
mai bine, au obținut rezultate cât se 
poate de frumoase în muncă.

In cea de a treia perioadă a întrece-, 
iilor socialiste, muncitorimea dela Hune
doara, cari a dovedit cu prisosința că 
știe și poate să muncească, că înțelege 
posibilitățile lot mai lar£l de îmbunătățirea 
traiului isvorâte din creșterea cantitativă 
și calitativă a producției, a porr.it cu și 
mai mare elan i depunând eforturi uriașe 
pentru ridicarea producției de oțel și 
laminate.

Astfel, în 
la O.S.M. au 
ția de oțel 
75,9 la sută.

Muncitorii 

luna Septembrie oțeîarii de 
reușit să depășească produc- 
programată de Minister, cu

dela I.M.S. ți în Sj ecial oțe-

viață mai bună a poporului muncilor.
In numele tîrăn m i mun i.oare din tara 

Hațegului, țăranul Sgorcea Manase a adus!
*G«M..inu4HC ai pai;. Il-aț 

0 scuită vizită la Teatrul Poporului Regionala Va!ea-J ului

„0 scrisoare pierdută^ la Petroșani
Se fac ultimele pregătiri pentru deschiderea stagiunii

larii, caii |>e lângă că sunt angaați in 
Întrecerile socialiste pe județ in cadrul 
uzinelor și, la fel, in întrecere cu uzi 
nele siderurgice din (ară ți — de zilele 
irecute — în întrecere ți cu oțelarii dela 
Reșița și cei dela „Oțelul Roșu”, au 
pornit la muncă dârză pentru a scoale 
oțel câl mai mult și mai bun.

Ca.itatea rămâne to.u.-.i o 
problemă deschisă

Dacă rezultatele obținute de oțelar i dela 
' M.S. în creșterea producției au fo t din 
cel” 17 ai bune, nu acelaș 1 ucru se poate 
,•despre c’a’itatea oțelurilor fabricate 

de ei. ,
Problema calităț i oțelu i or fabricate la 

Hunedoara, trebue să constitue o pro
(Continuare în pag. Ul-a)
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Reducerea prețurilor 
aduce muncitorimii o reală creștere a puterii 

de cumpărare a salariilor 
In cadrul unor mari adunări sindicale, muncitorimea județului 

Hunedoara a îmbrățișat cu căldură măsura guvernului
de reducere

Importanta hotărâre pe care a luat-o 
guvernul nostru leducând prețurile unor 
produse de strictă necesitate, continuă să 
preocupe pe oamenii muncii din județul 
nostru. In fabrici, uzine, mine ca și pe 
ogoare, înlrunindu-se, oamenii muncii sa
lută cu bucurie această măsură a guver
nului și analizând condiț i'.e caie au de
terminat reducerea prețurilor î i trasea
ză sarcinile pentru o și mai puternică 

masa directorului de teatru impurul unei 
afiș schematic arată distribui a rolurilor- 
cu următorii atori: Tipătesjm — Ri- 
cardo. Colbeiti, Pristanda — Sandu StĂ- 
claru. Tiahanache — N. N. Malec. Zoe
— L iii Urseanu. Farfuridi — Romolus 
Neacsu. Brânzovenescu, 1. Mărgărilcscu, 
Cațavencu, — I. Cernea, Cetățeanul tur
mentat — Lică Rădulescu si Dandanache
— IJ. Asan, Regisorul Val Mugur veri-* 
fiefl atent jocul fiecărui persortagiu al

V Mureșan 
coresp. voluntar

(Continuare In pag. iil-a)

«Citiți
în corpul ziarului 
o pagino pentru femei

Iri cadrul unor mari 
adunări sindicale mun
citorimea jud. Hune
doara a îmbrățișat cu 
căldură măsura gu
vernului de a reduce 

prețurile

a nrețurilor
creștere a pu erii de cumpărare a salarii
lor, prin întărirea puterii economice a 
țării noastre.

O astfel de întrunire au avut în ziua 
de 6 Octombrie a. c., muncitorii uzine
lor „Victoria” din Călan, unde a luat cu
vântul tov. Dumitru Stro’a. secretarii IJ- 
niunii Sindica e or Met 1 in.ice.

Analizând condițiile c;..i au contribuit 
Ia reducerile de prețuri — crești rea pro
ducției și a produc i .ții m_n ii pre
cum și trecerea fabricilor în mâna popo
rului — vorbitorul arată ca acest fapt 
a adus o ijdicare a puterii dc cumpă
rare a celor ce muncesc, cu oca. 3O°/o..

Tov Stroia a făcut apoi o pa-alelă 
înlrc situația dela noi din țară și cca Sin 
țările subjugate de impciialismul ameri
can, reliefând viața de n-ie.ie și f-ame 
pe care e silită s’o ducă muncitorimea 
din acele țări’, unde cresc în egală mă
sură, atât prețurile mărind câș igurile ca
pitaliștilor, cât și teroarea guverne or su
puse dolarului.

După ce tov. Stroia a arătat sarcini'e ce< 
revin muncitorimii noastre în no i e con- 
dițiuni de viață create de reducerile d,e 
prețuri, au luat cuvântul mai mulți mun
citori din diferite secții a'e u.-inelor, a- 
ducând angajamentul tovarășilor lor de 
angrenare și mai hotărâtă în lup a ce 
se dă pentru mărirea producției și îm-

(Continuare în pag. Di-a)

porr.it
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O FEMEIE MUNCITOARE
din Moscova răspunde la scrisoarea 
prietenei Mon Maria din comuna Popești jud. Hunedoara

Femeile din Cugir salută cu bucurie 
nouile reduceri de prețuri

Încă o scrisoare sosită ilc curând din 
U R.S.S. și adresata unei femei din țara 
noastră vine să dovedească clar, dragostea 
ca care femeile din Țara Sociali inului, 
se interesează de viața femeii din Româiii;

Scrisoarea este trimisă din Moscova lui 
Mon Maria din comuna Popești jud Hu 
nedoara ca răspuns la rândurile pe care 
ea ie-a trimis.

DRAGA MARIA,
Mi s’a predat scrisoarea L>v. ș i sunt bu

curoasă că am ocazia să vă răspund. 
Sper că corespondența noastră nu se va ter 
mina cu aceasta. Voiu fi foarte bucuroasă 
să aflu cât mai multe amănunte despre 
viața Dv. personală, cum o duceți „ unde 
lucrați și cu ce vă ocupați In timpul) 
liber.

Și acum câteva cuvinte despre mine. 
En locuesc în Moscova și lucrez Ia uzină, 
In secția de tehnologie ca tehnic supe
rior. Deși, după moartea tatălui am ră
mas trei copii (eu și încă doi frați mai 
tineri ca mine) eu am terminat totuși teh- 
nicumul. In 1936 rn’am măritat cu omul 
care-mi era drag și viața noastră a (ost 
atât de frumoasă, încât până și în cli
pele de față acele zile sunt pentru mine 
cel» mai bune amintiri din viața mea.

Insă din nenorocire, această fericire n’a 
durat prea mult.

Ca un nour negru a venit războiul și 
soțul meu In calitate de ofițer a fost tri
mis pe front și a dispărut fără a se 
ști ceva despre dânsuL

Aceasta a fost pentru mine o inare lo
vitură și numai activitatea pe care o de-' 
puneam m'a salvat dela disperarea com
plectă.

De atunci trăesc cu fiica mea Riă, care 
până la vârsta școlară a fost tn grădinița 

«O POPULARĂ
Pentru ajutorarea poporului grec

Aurul din Brad va
un match amical cu

©unttnică io Octombrie a. c. 
redutabila formație a minerilor 
din (Munții Apuseni, ,,Autul” — 
a1 doua clasată în campionatul Di 
viziei B.. seria Il-a — va susține 
pe arena O.. S-. P. I'dinl Deva 
un frnatch de foot-ball în ț- >m- 
pania selecționatei orașului.

Veniturile acestui match sunt 
destinate pentru ajutorarea eroi 
cului popor grec care luptai cu |,n 
lejie pentru o viață liberă indepen 
dentă și mai bună.

Tn icadrul Cupei R. P. R.b în 
județul nostru 'se vor desfășura 
două'jocuri.. Primul la Călan din 
tre ÎI. M- S. Călan (șț I. Mf- Ș, 
Huneodara din divizia C. iar al 
doilea la Orăștie dintre O. S. M,’ 
„Astra” fOrăștie și C- E. R Sime 
riatot din Divizia C..(

de copii, cccacc mi-a dat posibilitatea, 
să lucrez liniștită și să fiu sigură că 
micuței inele ti este bine, căci in gră 
dinițele noadre de copii și în creșe, co 
pilașilor li se acordă toată grija și hteiițjaj | 
Acum Rila are 11 ani și în fiecare vară ' 
se odihnește în lagărul de pioneri al 
uzinei noastre, care e itnal nu departe de , 
Moscova, într’uu loc foarte pitoresc. Rila 
e foarte mulțumită de felul cuin se odih
nește și de fiecare dată pleacă cu mare 
plăcere în lagăr. Așa e și acum. Dânsa 
e în lagăr, iar eu mă pregălesc să plec 
pe o lună de zile la un sanatoriu din 
Caucaz. întreținerea în sanatoriu nu mă 
va costa nimic. In acest sanatoriu voiu 
căpăta hrană și voiu fi căutată de doctor 
absolut gratis.

Și cu aceasta termin descrierea despre ■ 
mine, dragă Maria. Aștept răspunsul Dv. 
și dacă veți avea posibilitate trimite— 
ți-ini fotografia.

Vă strâng cu puteie mâna, dragă Maria 
și deși sunteți departe de noi, vă sim- I 
țim totuși foarte aproaju:.

Salutări din Moscova.
VESEL1ȚCAIA T0N1A

Adresa: Moscova, Pușchinscaia ulița 23. 
Anlifașistski comite,’ sc\ețskih jenșein. 
Pentru Veselițcaia T. A.

POȘTA
ZUGRAVU VESPASIA-Deva Snbieclul- 

articolului este cu adevărat unul din su
biectele bine alese, deoarece campania de 
ajutorare a poporului grec, este în plini

susține Duminică 
selecționata Devei

In cadrul jocurilor 'înteroraș 
Petroșeni primește replica orașu 
lui Arad.

V. Grance^ c.resp

Mari adunări țărănești 
în jud. Hunedoara

(Urmare din pag. l-a)

angajamentul acestora că-și vor face cu 
prisosință datoria.

Țărănimea plasei a chemat apoi 1a în
trecere țărănimea muncitoare din plasa 
Pui Dentru realizarea planu.ui de însămân- 
țări, pentru tra area și selecționarea semin
țelor și pentru obținerea unei recolte cât 
mai îmbelșugate.

Au mai vorbit apoi țăranca Paulina, 
iar în numele tineretului sătesc tânărul 
Dorit Ovidiu. Ei își iau angajamentul, 
luând exemnlu dela tinerii muncitori să 
transforme satele în șantiere de muncă vo
luntară. pentru ridicarea lor.

Reducerea prețuim de cost la 
alimente, articole de îmbrăcămin 
t* și im alțaminte înfăptuita de 

guvern în urma propuneriilPar 
tic 1 i de avantgardă tal clasei 
muncitoare da posibilitate oam • 
nilor muncii din uzine, mine, o- 
goare și birouri să-și îmbunătă
țească simțitor traiul.. Puterea de 
cumpărare a crescut.

.Primele care cunosc ;și simt 
noul ajutor dat de regimul idemo 
cratic al țării noastre, familiei, 
sunt femeile- Este o mare,ușurare 
pentru o gospodină să plute isc ă 
cu *47 lei mai puțin pta un kgi. 
de carne, să cumpere pânza t 
ntcrică un irnetru cu șjtsau 58 Li, 
iar pentru soț o pereche de bo - 
canei cu talpă dublă cu suma de I 
lei 1 200 'in loc de ijoaț, sau o 
pereche de ghetuțe Ii copii cu 
500 lei perechea în loc de 1450.

Poate acestea sunt în primul 
rând urmarea eforturilor Jep isc 
de muncitorii din țara între igă, I 
de femeile din fabricile de te 
xtile țși de orice fel *. cele dela 
munca câmpului care cot la cot

FEMEII
desfășurate. Totuși articolul nu poate 11 
publicai deoarece î;i loc ca el să conțină 
dale concrete, adică felul cum înțeleg fe-, 
nicilc din județ. 1 nostru să vie în ajutorul! 
acestui popor, în loc să arate acțiunile dl- 

| feritelor subfiliale din județ, în acest 
scop, el tratează câteva aspecte din lupta 
(toporului grec și apoi foarte vag felul 
eutn se încadrează femeile din toată țara 
t» opera de ajutorare a familiilor elene, 

Dvs. puteți să scrieți și contăm pe co
laborarea Dv. Așteptăm însă articolele 
care să conțină date concrete și legate de 
județul nostru. /

•

MYOSO 1 IS-iiunedoara. Datorită faptului, 
că nu folosești numele adevărat, nu putem», 
<i siguri că ceeace scrii exprimă reall- 

! tatea, deci nu putem publica corespon
dența. Un alt motiv e că ea nu conține 

I date Loucrete. Inoearcă și mai ccrie dar 
, ține seama de sugestii'e noastre, 
t 1---------------- .

I

Să tea nea și Femeia

ANUNȚ

Șantierele 4e Construcții anga
jează lucrători califioeți (ăulgfeeri, 
uidari, fierari, Instalatei^ ți eeca- 
Sficați (salaherty.

Lucrătorii pat lua nașa la csn- 
few cu circa 45 lei pe zi, iaAu- 
■iv 591 gr. pline și pot dormi 

I In cabane.

ADRESA; str. Mo'o ov 11 
HUNEDOARA 

cu bărbații s’au încadrat ia pr® 
cesul de producție, s.'uu antrenat 
unele pe altele în întrecerile de 
mărire a producției findcă știau 
ca. produsul lor duce la un nitl 
ridicat inivel de traiu al tuturor 
celor ce muncesc Î11 ț ratnoa?ti& , (

Femeile muncitoare dela Cugir 
au .tprimit cu multa bucurie ina 
rea veste a reducerilor de preiau 
iar în cadrul meetingului la ca 
re au participat toți muncitorii 
acestei labrici au fost mândre 
că și ele, prin mitica lou, de 7» 
|cuzi au contribuit 1 .ti eassiVnou.’i 
îmbunătățire a vieții..

Ghcrman Rozalia, corcsp.

Femeile din Vălișoara 
dovedesc prin muncă că 
participă cu drag la opera 

de refacere a țării
Membrele U. b _D R- dnucomu 

na'Vălișoara au muncit efectiv l1a 
scosul pietrei pentru clădirea ta 
liei noui școli în comuna.

Pentru ajutorarea ponorului 
Gre-c organizația U. F. D. R., 
din Vălișoara a colectat turna de 
1200 lei, iar din venitul unei ser
bări artistice dată in zilele trecu 
te în localul Casei Culturale au 
înjghebat Io farmacie de prim 
ajutor la școală primară...

Publicație de vânzare
Se «daca fa cunoștință pnb'ică ca 

ta ziua da 15 Oct. 1948 la era 10 Ia 
locslul Primăriei Comunei Brăalșca 
jud. H nedoara va avea loc vftnzarr 
prin licitație publică a următoarelor 
mobile proprietatea debitorului lojikt 
Iosn și anume: 1 parc de 7 jugâre cu 
un castel cu 2 corpuri da case șl un 
grajd precum șl 2 jugăre de vie 
situată în comun» Brinip a, precvtn 
șl 11,1357 jugăre vie situată în comun; 
Târnă vița; pentru realizarea creanțti 
statnlul in suma de 345 230 lei și 
960.000 lei cu accesorii creanța Bănci' 
Naționzle a Rumânlei.

Percepția Brănisca 
1-1

Publicațiune
Moară de ciocane împre

ună cu toată instalația din 
Orăștie Str Mihai Viteazul 
Nr. 13 de vânzare.

Doritorii se vor adresa la 
Eugenia Horga din Reghin 
Str. 13 Martie Nr. 8 județul 
Mureș. i_3
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Oțelarii dela I. NI. S, Hunedoara au depășit 
producția pe Septembrie 75,9 la sută 

Calitatea rămăne totuși o problemă nerezoivatăo problemă nerezoivată

In cadrul unor mari adunări sindicale, 
muncitorimea jud. Hunedoara a îmbrățișat cu 
căldură măsura guvernului de a reduce prețurile

(Urmare diu pag. 1-0

Ueiua cenliaL, în preocupările muncito
rilor și tehui ie.iilor de a olo. Organizații 
de Partid și Sindi.alul au sare na Să r'iri 
jezv munca în scopul de a se realiza o 
îmbunătățire și a calității produselor, 
fiindcă numai astfel munca .ți truda oje 
larilor va contribu la înregistrarea unor 
rezultate bune, cari să fie întriadevăr un 
sprijin în lupta poporului mun.itor pentru 
o viață ma> bună.

Blocurile de oțel, 
luate, se trimit si 
necurățale, c u coadă, 
aceasta operațiunea de laninare ți perî- 
clilându-se în acelaș timp viața muncitori
lor laminalori.

O altă lipsă în munca oțelarilor o cons- 
litue faptul că nu peste tot locul exisță spri
jinul reciproc în muncă; unii muncitori 
se dovedesc refractari bunului mers al lu
crului. Blocurile de oțel nu sunt predate 
’ la timp și sunt lăsate să stea în hală. 
Macaragii uneori refuză să încarce blocu
rile cerute la laminoare.

cu toate măsurile 
astăzi la laminoare 
îngreunându-se prin

nedoara t ebuc să îave(e să num 'casc. or
ganizat, să se gospodăreasca bine ți aă 
dea atent ia cuvenită curățeniei locului de 
muncă.

Un început l a lacut hala de turnare 
dela Hunedoara care înainte avea aspectul ți
nui cimitir de materiale ve hi. Aală/i, 
datorită sprijinului munci oilor dela toate 
secțiile, hala a fo.l cmă|ată de morma 
nelc de fier vechi, otel, zgură ți moloz, 
îiilesnindu-sc deslășuraiea muncii în con- 
dițiuni cât mat bune.

Muncind cu elan și îmbunătățind cali
tatea produselor, metalurgist i dela I. M. S. 
Hunedoara vor contribui li întărirea sec
torului sociali t în economii țăr i noastre, 
și la Îmbunătățirea tot mai simțitoare a 
condițiunilor de viată pentru întreg po
porul muncitor.

(Urmare «>• p.'g. la)

bunalățirca calității produselor.
Iov. Mllțan Vasilc a arătat 

lorii u.inelor „Victoria” sunt 
termine leionstrucția furnalului lor până 
în ziua de 7 Noembrie a. c.

Muncitorii secției Montaj au chemat la 
întrecere socialista în muncă, in cinstea 
lui 7 Noembrie pe muncitorii secției Tur
nătorie; provocarea fund primită s’au sta
bilit și condit ile întrecerii O al.ă între
cere a fost declarată între muncitorii sec
țiilor Eniailaj și Cuiățitorie.

Dovedind adâncul lor interes față d» 
întreprinderea care acum a devenit bun al

Tăbăcărîe clandestină
descoperită la Hațeg

că inunci- 
holărîți să

Cimitirul de materiale vechi 
dela hala de turnare a fost 
desființat

Mtncilorii și tehnicienii dela l.M.S.-Hu-

Cu ocazia unei percheziții do- 
miciliare, s’a descoperit la indi
vidul Ciheorghe Todosie, din Ha 
țeg, [un mare nuna ir de '’biei de 
oaie, viței și vită..

Noul regulament pentru organ zarea 
și funcționarea instituțiilor spitalicești

Unelc dintre ele craii gata tă 
băcite, i ir altele se aflauvîu sta e 
cruda, urmând a fi lucrate. Au 
fost găsite și patru butoaie cu 
soluții pentru tăbăcit.

Cu actele dresate proprietarul 
tăbăcariei clandestine a fost îna 
intat Parchetului din Deva.

N. SBUCHEA 
coresp.

poporului, muncitorii au sesizat ,1 o ac
rie de probleme, cari rezolvate voi ■- 
duce îmbunătățiri desfășurării muncă î« 
viitor a uzinelor.

Astfel, s’a propus 
lalafii 
torie.
secția 
lor cu 
problema de ordin cultural.

La Uzinele Metalurgice din Cugir unde 
de asemenea mobilizarea muncitorilor ■ 
fost generală, a luat cuvântul tov. LJobri» 
Nicolae, delegat al C.O.M. vorbind des
pre acelaș subiect.

Cu ocazia adunării generale convocată 
în acela? scop, la exploatările forestiere 
din Arieș (Munții Sebeșului), dujă cu
vântul tov. Kokosy Viliam, a avut loc 
inaugurarea unei cantine care va deservi 
salariații acestoi exploatări.

Astfel de mari întruniri au mai avut 
ioc în acelaș scop și la Uzinele I.ALS. 
liuncuoara, Atelierele C.F.R.-Simeria, ex
ploatările ,1Mica”-Crișcior, la Certe,, Hai ța. 
Deva, etc., unde au luat cuvântul dele 
gații CG.M. ți ai Consiliului Sindical Ju
dețean.

Felul în 
problemele 
vedește că 
doara este holărîlâ să fie un pion in lupta 
pentru creerea de și mai bune eondfțiiiiM 
de viată poporului muncitor.

unor iaiconstruirea
și b.i lenă la turnă-
muncii în

de aerisire 
introdui erea 
magazie, urgentarea aprovi Junări- 
lemne a sajariaților, ele., pre.uni si

a- ord fti

care s’au desfășurat adunările, 
ridicate ți desbaterca Tor do- 
muncitoriinea județului Htuie-

<

»
i

I 
I

I

(Urmare din pag. l-a)

Noul regulament reglemente?, 
za cuprinderea tuturor .bolilor, 
spre jdeosebire de (statele cjjai 
talistc-, unde accentul se pune pe 
secțiile bănoase, ca chirurgia și 
altt câteva, în detrimentul secții 
lor pentru boli cu caracter gene 
ral fiocial, ca maternități, pedia 
trie T. B. C.., venerice,(contagioa 
se, ibolt profesionale, etc...

Dacă analizăm situația sanitară 
a județului Tiostrtl, ne putem da 
seama de .importanța accstei mă 
suri. In Munții Apuseni, Valea 
Jiului, precum și în celelalte cen 
tre industriale și rurale, avem Iun 
procent (destul de ridicat de boli 
venerice, neavând însă nici-o sec 
ție specială pentru tratarea ace 
stor beli- In rândurile muncito 
i ik>r mineri, avem un procent a- 
preciabil de bolnavi de reuma
tism, fără ca în județul nostru să 
existe b secție de specialitate. 
Muncitorii dela furnalele și topi.oâ 
riile din Hunedoara și Călan au 
mereu ochii expuși diferitelor ac 
cidente și boli din cauza tempe 
laturii înalte și incandescenței 
metalelor topite, neavând în ju 
dețul nostru 'nici-o secție oftalmo 
logică. Casa Asigurărilor Sociale 
nu |are decât un singur medic 
specialist în boli de ochi. In ge
neral, medicina preventivă lasă în 

ț^țămult de dorit.. ( t
In domeniul asistenței medica 

le și a întreținerii bolnavilor in- 
tenați în spitale, sanatorii, etc. , 
a administrării instituțiilor spița 
licești noul regulament prevede 

sarcini bine definitc.
Asistența medicală cât și între 

ținerea e egală pentru toți bolna 
vii, desființându-se clasele de in
ternare în spital, precum și orice 
diferență de tratament.. In caz.de 
urgență, accidente, catastrofe, etc. 
spitalele sunt obligate de a da 
asistență medicală gratuită. Noul 
regulament prevede interzicerea 
cadourilor, onorariilor, bacșișuri
lor, etc. , cazuri care efau foarte 
frecvente în instituțiile noastre spi 
talicești. E interzis medicilor de 
a-și recruta clientela particulară 
dintre bolnavii spitalizați, precum 
și kle a întrebuința aparatele și 
instalațiile fnedicale ce aparțin 
instituțiilor spitalicești di Stat, , 
pentru tratarea clientelei lor parti 
culare.

Regualmentul specifică amânun 
țit obligațiile în serviciu a fiecă
rui salariat din instituțiile spita
licești conform cu funcția pe ca 
re o îndeplinește, conform cu spe 
cificul locului undd prestează 
munca, pentruca tratamentul și in 
treținerca bolnavilor să se facă 
în cele mai bune condițiuni, pen 
truca vindecarea lor să fieicât luai 
rapidă, redându-i astfel mai cu 
rând în câmpul muncii.

In general, noul regulament 
prevede norme de gospodărire și 
desvoltare a instituțiilor spitalice
ști, prin care acestea trebue să 
devină într’adevăr un factor de 
bază în asigurarea bunei îngrijiri, 
un model de asistență sanitară 
a oamenilor muncii din Republi
ca Populară Română.

I. Braoea

„0 scrisoare pierdută“ la Petroșeu
(Urmare din «uf Ea)

piesei, pentru ca rolul respectiv să fie 
interpretat în modul real, că a.a cuin a 
vrut Caiagiale, piesa să fie o ascuțită, 
satiră indieptată împotriva burgheziei și 
a moșierimii. Prin felul cum actorii în- 
terofetează roiurile. învie adevăratele per- 

1 sonagii ale acestei satire poli.Lo-sociale, 
fiind prezentate în adevărata 1 r lumină.

In alta parte un alt grup de actori re 
petă piesa bulgară „Alarma” ce figu
rează dcasemeni pe repertoriul teatrului.

Teatrul va da reprezentații în 
, județele Hunedoara, Oolj șl Gorj

Personalul tehnic muncește alături la 
instalarea reflectoarelor și la pregătirea 
scenei Ansamblul teatrului trebuind să 
fie în continua mișcare pentru a da re
prezentații în localitățile din județele Hu
nedoara. Dolj și Qorj, cuprinse îu Re
gionala teatrului, c preocupat de ușoara 
demontare și transportare a panourile r de 
decoruri în care sens le pregătesc. Pic
torul Râul Negru într’un coiț re.ras pre
gătește decorurile piesei, O simpli ate pină 
de bun simț și gust se desprinde din 
toate decorurile noului teatru.

Elementul important al tea
trului nu va fi decurul

. ,,In noul teatru al Poporului spre deo
sebire de trecut, nu se va mai pune prețul 

| pe luxul și fastul montării ci pe interpre
tarea sinceră și însuflețită a actcnlui. El - 
mentul important al teațrului va fi ac
torul și nu decorul” ne lămurește direc- 

: torul teatrului Frantz Auerb?k.
In altă parte a sălii se pregătește dea- 

semeni ziarul de perele al teatrului, la 
care se va atașa și o mică cutie poștală 
în care prietenii teatrului poporului î î vor 
pune scrisorile, cuprinzând sugestii și pro
puneri în legătură cu activitatea teatrală.. 
Persona'ul administrativ al teatrul-i dease- 

■ meni este ocupat cu rezolvarea probleme

lor cu caracter administrativa
Dela primul până la u.timul angajat al 

Teatrului Poporului fiecare muncește um 
râvnă și elan la pregătirile primei sta
giuni din centrul muncilote?c al Vă 1 Jiu.nt,

... ei un program educau»
Pe lângă activități teatrali pe care an

samblul Teatrului o va desfășura ia c n- 
trele muncitorești și gătești din raza Re
gionalei ajutând în ace=t scop și teii 4e 
artistice a'e sindicatelor locale, an-ami lat 
va organiza și un program de conferi iț • 
cu caracter cultural și educativ iar în I 
Iul teatrului va fi înființată și o tibij- 
tecă ale cărei volume și reviste vor sia 
la dispoziția actorilor și a publicul I

Dar în aceeași mă ură în care actorii r 
le rerinc marca sarcină de a fi la înăl
țimea misiunii .lor — de a duce p t; 
teatru lumina și adevărul în uii;locul rra- 
sselor muncitoare — se impune o sar
cină la fel de importantă tuturor pri - 
tenilor acestui teatru: de a ajuta necon
tenit în muncă acest ansamblu arlisti

Bazat pe această colaborare din,re a 
lori și public. Teatrul Poporului cu 
■n repertoriu folositor și educa'iv spec
tatorilor, interpretaț de un nou acțcr -inc-r 
și însuflețit în munca sa, va deveni încă 
uu locaș de cultură pus de către regimul» 
democratic în slujba masselor largi mun
citorești.

V. MUREȘANU, coresp-

r

Se aduce Ia cunoțt'nță că in i 
de 11 Octombrie a c erele 8 a s. 
se ▼« ține examen de admitera Ir 
școlile profesionale de ucenici aid*riv- 
glee șl metalurgice, în căminul ' • 
ucenici al uzinelor l. M. S. Hu edo> a

caz.de
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Comitetul Politic al Adunării Generale ONU a hotârît ,

Instituirea unei subcomisii pentru i 
a examina propunerile cu privire la energia! 

ATOMIC Jk

Desolidarizându-se de politica lui Titi

Membrii misiunii diplomatice iugo
slave din Egipt au demisionat în bloc

PARIS, 8 (Rador).. Comitetul 
fWîtic al Adunării Generale a 
laotărît la 7 Octombrie cu 47 vo 
turi pentru, fața de 3 abțineri, să 

se înstitue un subcomitet care 'să 
examineze diferitele propuneri cu 
privire la energia atomică și să 
elaboreze •) rezoluție care ur
mează să fie supusă ulterior spre 
aprobare.,

In aceiași zi Comitetul Politic 
a început discutarea propunerilor

In ședința Comitetului Politic al 0. N. U.

A. I. Vâșinski, susținând propunerile 
sovietice pentru dezarmare, a demascat din 
nou pregătirile de războiu ale imperialiștilor

PARIS, (Rador). — La începuiul dis- 
ouisului, Vîșinski a sublimat că, prezen
tând propunerea privitoare ia reducerea 
armamentului, interzicerea armei atomice, 
U R.S.S. urmează Î11 acest fel politica ele 
consecxer.ța împotriva tucuror măsurilor ce 
tind la ciearea unor disensiuni, polii ă ele 
luptă pentru respectarea principiilor de
mocratice aie păcii postbe.i'e pentru secu
ritatea națiunilor. Po i 1 a de extindere și 
întărire a colaborării internaționale, este 
determinată de însăși na.ura Statului So
cialist Sovietic al muncitori.or și țărani
lor, care ca și alte milioane de oameni 
de râncr din întreaga lume sunt interesați 
în menținerea și întărirea păcii -i secu
rității naâunilor.

A. I. Vîșinski a amintit lupta Uniu
nii Sovietice pentru dezarmare mai întâi Î11 
Liga Națiunilor și apoi în O.N.U. < V .

Șeful delegației U R.S.S. a supus unei 
analize amănunțite discursurile rostite în 
ședințele plenare ale .Adunării Generate j 
de ministrul britanic al Afacerilor Străi
ne, Bevin și ministrul belgian al Aface
rilor Străine Spaak care s’a opus propu
nerilor sovietice cu privire la reducerea 
armamentelor, interzicerea armei a ornice 
și stabilirea unui organ de control inter
național care să controleze îndepl nirea- 
aceslor măsuri. D-sa a arătat mai de- 
parte că Spaak a admis în discursul său 
că blocul occidental este îndreptat îm
potriva U.R.S.S., deși a fo'.oJt un ade
vărat fluviu de cuvinte pentru a ascunde, 
acest lucru 1

Vîșinski a demonstrat prin fapte și 
declarații ale Lui Lenin și Sta.in că po
litica externă a U R.S.S'. a fost întotdeauna 
și este și acum bazată pe teza leninistă- 
stalinistă a colaborării dintre cele două 
sisteme diferite. In ceeace privește U. 
RS.S. după cum se poate vedea din re
petatele declarații autorizate ale l.i Le
nin și Slalin cu p ivire la această ches
tiune, poziția U R.S.S. este clară. Dar 
acei cărora le place să pescuiască în apă i 

sovietice ca cei cinci membri per 
manenți ai Consiliului de Securi
tate să-și reducă |CU o treime 
armamentele naționale în timp 
de uit an, precum și propunerea 
de a se interzice arma'atomică și 
de a se institui un [organism’ in 
ternațional de control în cad-ui 
Consiliului de Securitate A. I. 
Vîșinski șeful delegației sovieti 
ce a ținut un mare discurs in a - 
ceasta ședință..

tuibure, recurg la tot felul de î. șelăciuni 
și manevre murdare ținând cu orice preț 
să se pună deacurmezișul colaborării cu 
Uniunea Sovietică.

A. I. Vîșinski a citat o serie de date, 
convingătoare pentru a arăta că țările 
capitaliste și în primul rând Staiele Unite 
folosesc cursa înarmărilor și a fabricării 
bombei atomice pentru a amenința pacea 
Lucrurile au mers atât de departe încât 
după Qum anunță agenția Unitedpres se 
elaborează acum în Statele Unite pro
gramul pentru fabricarea bombelor ato
mice pe viitorii 50 de ar.L t }

Incheindu-și discursul A. I. Vâșinski și a 
exprimat îr.ciedeiea în faptul că adopia ea 
propunerile sovietice va fi primul pas real 
în asigurarea unei păci durabile și a se
curității națiunilor.

In Franța

Valul de greve crește necontenit
Feste 300.000 muncitori sa află în grevă de 5 zile

PARIS, 8 (Rador). După cum 
anunță France Presse, greva mi 
nerilor, cai'e a intrat în a cincea 
zi precum ’și extinderea mișcări
lor greviste în alte ram'uri de 'ac 
tivitate economică, se află în cen 
trul preocupărilor cercurilor po
litice și a opiniei publice/franceze.

încercările organizațiilor sindi 
cale scizioniste „Fores Ouvrie 
re” și a sindicatelor catolice, de 
a limita greva minerilor la 48 de 
ore sa’u soldat cu un (JeȘsci cfiiar

CAIRO, 8 Rador;.. In semn 
de protest Contra politicei dusă 
de 'grupul Pito și de clica. sa im 
potriva 'Uniunii Sovietice și țări 
lor cu democrație populară, poli

începând din luna $ai producția 
industrială a Italiei a înregistrat o prăbușire 

catastrofală
I VlRNA, 8 (Rador;.. Revista in 
1 tprnaționala Wimschaft, care apa- 

ix; aici publică un interesant stu 
diu în legătură cu situația ecoiio 
mică a Italiei.

Revista constată că numărul șo 
incurilor depășește cu 22 la sută, 
pe acela din anu] trecut și că 
producția se află într’o adevăra

BUL
NEw-VORK, 8 (Rador). Con

form știrilor din Bogota muncito 
rii din Sindicatul industriei pe - 
trolifere au dat un avertisment 
Soc. Tropical Oțț ConVpany că 
vor declara grevă.. Astfel au ob 
ținut dela direcțiune mărirea sa 
lariițor.

♦

țRRAGA, 8 (Rador). Agenția 
de știri D. E. N. A. anunță inten 
ția autorităților militare ale pu
terilor (occidentale 'de a nu li
chida ci 'de a reorganiza concer 
nul ’I. 1G. Farbcnindustrie.

In legătură cu aceasta s’a a - 
doptat ide curând un plan ca’-e

în irândurile propriilor lor ade 
renți, care urmează cuvântul de 
ordine al Confederației Generale 
a țMuncii.

Numărul greviștilor din toată ța 
ra este de peste 300.000'.

Ziarul Parisen Libre trebue 
să recunoască că nemulțumirile 
sunt legitime și că muncitorimea 
își însușește lozincile Partidului 
Comunist ide a lupta împotriva 
marshalizării Franței. 

ta a ‘menită să lege destinele po 
porului jugoslav de cele ale lagă 
1 ului imperialist anglo-saxon, nm 
s:unea diplomatică, jugoslavă din 
Egipt a demisionat în bloc...

tă stare de descompu’u-re . 
începând irlin luna \țai pro 

ducția industrială a Italiei .1 m 
n g strat în principalele- se-toa 
re o păbușire catastrofală.

Producția de energie el.-ctri 
ca, de chimicale, de mm>reuri «t 
alki într’o sensibilă inferioritate 
celei de anul trecut..^

E T i N
prevede divizarea concern 'lui..

•
COPENHAGA 8 (Rador).. I^a 

o întrunire organizată de Corni 
sia daneză pentru ajutorarea Gre 
ciei, a luat cuvântul cunoscutul 
australian Sheppard fostul condu 
cător al 'misiunii economice bri 
tanice în Nordul Greciei. El a 
arătat că ieste greu de imaginat 
teroarea care domnește în Gre - 
cia.

A fost adoptată în unanimitate 
o rezoluție prin care participau 
ții la întrunire, fac apel 'la Adu 
narea Generală a Națiunilor U- 
m.te să asculte pe reiprezentan 
tul guvernului democrat provizo 
riu al Greciei, în chestiunea mij 
loacelor posibile de a stabili pa 
cea din Grecia.

BUCUREȘTI, 8 (Agerpres). 
La șantierul naval Neptun dinIGa 
lăți, a fost lansat *pe apăj al doi 
lea vas pescăresc construit în în 
tregime aici

Vasul face parte 
opt vase care vor 
de șantierul naval

BUCUREȘTI, 8 (Agerpres). 
In (ziua de 7 Octombrie, a sosit 
în portul Constanța motonava 
Transilvania, cu o încărcătură de 
isetă brută, fire de bumbac,/cafca. 
medicamente, etc..

Au (sosit și 300 studenți alba 
nezi pentru a vi/ita R. \P. R..

din seria de 
fi construite 
Nepiun.

Tțp. „Progresul" — Deva.


