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Vineții, 22-Oct, 1948

Proletari din taalețarile uniți-Va!

I

In județul nostru 
vor funcționa două 
institute de învăță 

mânt superior 
Ștudenții acestor școli fre- 
bue sA devia tehnicieni ct 

o îna tă calificare 
profesională

'fara noa-4ia in drumul jsatr 
>pi’e socialism aia iicvoe de in
ii Iccluali și lei lmicivni sco?i din 
randur.lt' < lasei mim itoite, cari 
prin însușirea unei înalte i alții 
< ari prolcsionale să < ontribue la 
1 t hidarca înapoerii e onomice și 
a voncure neîntrerupt la desvol- 

g < tarea industriei, factor hotârîtorjîn 
înfăptuirea -o -ialismului.

Școala de tip n<>u [concepută ele 
Partidul nostru în reforma învață 
mântului c-ste creată p ntru a da 
posibilitate element or capabile 
ridicate clin mijlo ui poporului 
muncitor, să detie a ele cadre 
te hnice și științifice n ceesare,um
plerii golurilor lăsat în econo
mia țării noastre de'regimurile re 
acționare din trecut.

Faptul ca în județul .nostru func 
ț onează două institute de învă- 
țaincvrt fet'jiei'ior, eiste cât ser 
poate de semnificativ. Județul Fiu 
necoara pe lângă industria side 
r. igică și metalurgică, cuprinde 
vouă din cele mai'importante sec 
toare ale industriei miniei'e: Va 
lea Jiului, cu bogate mine de car 
buni și bazinul munților Apuseni, 
care ascunde in sânul ^ău imen
sele bogăți' aurifere. Exploata 
rea bogățiilor acestor două mari 
centre miniere, Heecesită cadre 
tehnice superioare, bine pregătite

V. Clej
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Angajamentele luate de muncitorimea hunedoreană 
în cinstea zilei de 7 Noembrie 

sunt duse la îndeplinire’ in corpul ziarului

retIn întâmpinarea z lei de 7 Noembrie ziua celei de a 31-a aniversări a
Marei Revo’pțiî Soci, liste din Oetombii — muncitorimea din județul nostru și-a 
luat angajamente de a munci mai in 1 și mai chibzuit, pentru ca rezul at< I 
frumoase ce se vor obține în cadrul in trecerilor în producție, să contribui- la 
îmbunătățirea tiaiul'.iî pen rn toți cei ce

Muncitorii Atelierelor Cen
trale Petroșeni prestează
muncă voluntara

(Continuare în pag. IV-a)

Cir

pro- 
angaj iți,

In afara muncii depuse în 
drul întrecerilor socialiste în 
ducție, în care sunt 
muncitorii dtla se< ția turnatorie
de fontă a Atelierelor Cerni ate 
din Petroșeni, au prestat u i nur 
rnăr de 66 ore Je muncă v lunt 
ră, în care cei 22 muncito.i au 
strâns, transportat și spart la'bom 
bă 9.000 kg. fier vechi și 14000 
kg.'fontă.

I 
Iși folosițe 

î.nbunătă-
i

Ani 
fost

din

Economia de materiale și utilizarea 
materialelor vechi trebuie să fie

O preocupare a conducerilor și a 
muncitorilor din intrepnnderi

Lipsa de materiale constitue o piecțcă 
în desvoltarea unor întreprinderi din 

județul nostru. Totuși, acolo unde spiritul 
de inițial ivă a pătruns în rânju i e mun
citorilor și unde nu a lip_-.it nici îndru 
marea organelor compe'ente, materialele 
vechi, neîntrebuințate, lă.;a e in părăsire 

împrăștiate în curțile fabricilor și uzi
nelor, au fost strânse, sortate 

apei cu succes la luci.ăii de 
țire a condițiunilor de muncă.

La atelierul electric 
noass materiala vechi a 
dat întrebuințării

Corespondentul nostru N. 
cavei ne arată că muncitorii e- 
luctricieni de aici au adunat, prin 
muncă voluntară, fierul vechi, pu 
nând în perfectă ordine toate 

magaziile de materiale și motoa 
rcle electrice. >

Acești electricieni au muncit icu 
multă râvnă la electrificarea a- 
batajelor de mină, lucrare realiza 
lă într’un timp record, numai din 
materiale vechi.

Nu acelaș lucru s’a făcut la m> a Lonea 
și la atelierul mecanic al l.C.N. Lonea

care se află la Pelilla. Corespondentul 
nostru, R. Albu, ne a ală c.l Ia mina Lo
nea materialele sunt lăsa'e Tn ploaie, fără 
a ii adăpostite In hangare.

(Continuare în pag. IlI-a)

Pregătirile pentru iarnă în uzine o grijă a muncitorilor

Dela un articol al gazetei de perete 
la repararea acoperișului la Atelierele Centrale Petroșeni

Printre corespondenții ziatu lui de perete dela Atelierele Cen 
Ștefan, muncitor ziuaș del» sec- 

ateliere, Adeseeori el semnalea- 
cazuri foarte importante.

A. C. P. au •putuft ceti pe 
corespondență a tov. Mihai 
mesele de lucru și pe mașini ? 
așa de greu ca să se repare acoperișul?’Noiț 
am face asta prin muncă volan ară; ar fi 
destul ca tov. noștri din conducere să 
dea semnalul și 
imediat.

In ziare cetim 
despre pregătirile

trale Petroșeni este și tov. Mihai 
ția Tratament ȚernTic dela aceste 
za Comitetului de Fabrică unele 

Nu de mult muncitorii dela 
rulde perete al [uzinei (următoarea 
tlAș vrea s8 spun câteva cuvinte deSj re 

iarna care se apropie și mai ales des
pre toamna în care am pășit. Toți își 
aduc aminte cât de greu se lucrează în 
atelier toamna și primăvara, când plouă, 
prin acoperiș.

De ce nu se caută să se repare acope
rișul atelierului acum până avem câteva 
zile frumoase? Oare este mai bine ca 
să înceapă ploile și apa să curgă pe

Ma
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muncesc.

Exemplul lor a fost urma’ <ie 
muu. torii dela *e ț a turnători.1 
dr oțel < U‘i au prestat alte 78 
ore de muncă voluntara, in <_arc 
cei 26 muncitori au adunat 25.000 
kg. fier vechi. Deasentenea au 
topit și turnat două -arje de oțel, 
in< urcând cu această ocazie și us 
Jlorul.

(Continuare în pag. IlI-a)

Notei guvernului 
mân adresata 
nisterului Afacerilor 

externe a Jugoslaviei

ro-
/' n-

llltimele știri din 
străinătate

t
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]n plasa Baia-de-Ciiș

Campania însămânțărilor
se desfășoară cu intensitate

Satul Țiulești urmat de Rișca, Tarnava și Cărâstău 
se află in frunte

După o organizare amănunțită a planului, campania 
săptămâna trecută, în întreaga plasă Paii de Ciiș.

Pe valea Ciișului Alb se ară și se seamănă fara 
satelor de munte unde însământărLc SLnt ceva rămase în 
ționată și tratată cu praf Cere an, conform 
nală de însămânțăii.

Până la data de IQ Octombrie 
s’a însămânțat din planul d? cui

între, upere, cu ex«.e;iii 
urmă Sămânța es’e selec- 

măsuiior luate de fieca-e comisie conu-

la ută.
< OaStl. 

, fiind ăirmat 
• Rișca, Că- 
fu acela.- Iu 
despre șam 

ța. care -mm

z.ia-
Șt.:
Ar fi

noi am începe lucrul

în fiecare zî articole 
intreprindcr-lor pentru

I. FWftMAN coMLp.
(Continuare în pag. IlI-a)

tură repartizat plajei, ^5 
Satul Țiulești, deși sat de 
esteE11 frunți a pi ise’

iniedi t de -. * 
răstău ș; ijrnavi. 
cru se pârtie smr 
Ie Ribița și Ri
rămase în urmă șijindei comi-iile 

comunale trebuie să depună -for 
țări pentru intensificare însămi n 
țărilor.

Faptul că în plasa [Baia 'de Crîș 
însămânțările au început ceva 
mai târziu decât în timpul fixai 
de Comisia de Stat pentru insă- 
mânțări, se datorește în primul 
rând Sosirii cu întârziere a pra
fului pentru tratarea semințelor, 
iar pe de altă parte, plasa fiind 
situată într o regiune muntoasă, 
recoltarea porumbului a suferit 
întârziere. La această se tnai a- 
daugă și mi'Jo icele de lucru . u- 
dimentare, care se mai intrebeitt

(Continuare în pag. Il-a)
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Teatru Poporului din Petroșani 
și-a deschis stagiunea cu

O Scrisoare Pierduta
de I. Luca

De luiând, în laț unui mare număr de 
spectator lormai dn munci,o i d n r. he. 
ateliere și birouri, |aj scena teatrului Po- 
poiului d|n Petroșani, a jucat prima 
piesă din repertoriul ați-inț: ,,O s i 
soare pierdută” de Ion Lua Ciragiale

Urmând luna tra-ata Ce PMR., ansam
blul teatrului a poi.nt |e adw„ra:lil drunx 
al artei, jikâud s.n e. Și î isilll ții, ju
când pcnlru cei ce n.un.e.c. De acec:; 
nu s’a văzut in rându i e lor tend nțe c e 
vedetism, n’au alura, jocul căutând să 
obțină su.ccsC persona e. O muncă cinstit! 
s’a desprins din jO ui tuturor celor ce au 
apărut pe scenă.

Un aslîel de joc, desigur a făcut po
sibilă redarea adevaralii valori a „Scri
sorii pierdute”, a.a cum condiții ,roate 
de regimurile tiCcule nu au permis. In- 
terpreiarea justă, î ț l.gerea adevărată a 
acestei piese și de-b.ă.'.rea ii Ce tot ce 
in ticeut ii dădea un caraoer de farsă 
lipsită de conținut și de per 0.iao 1 r 'le, 
a făcut ca piesa să fie pută în adevărata 
ei lumină de l i.luiloare necruțătoare a 
burghezo-moșicrimii, ața cum a conce
put-o Caragiale, a făcut.o o armă de de
mascare în mâna ela>e; inuncitrare a tu
turor Farfurizilor a Cațavencilor și a cli
cilor lor.

Regia lui Val Murgu, a reușit să des- 
brace piesa de falsifică i, a reușit ca ci) 
anonimi — așa cum erau p.ezenlaie per- 
sonagiile lui Caragiale tu trecut — să 
pună pe scenă adevărați e o;, a tăcut din 
personagii nu niște oameni r,di.ul din 
cine știe ce mahala, ci oameul icați, 
Spectatorul a văzut că acești eroi sunț 
rupți din realitate, că ci sunt reprezen
tanții tipici ai burghezo-mo.ieitinl In 
descompunere, pe care In nenumărate rân
duri i.a cunoscut în vi ița de toa e zilele 
așa ca și pe scenă: demagogi, cortnți, 
șantajiști și imorali, cerrandu-se ca re
prezentanți ai partidelor dilcrite pentru 
divergențe fictive, având Insă un unic 
scop: exploatarea rnulț.m î

Felul î,i care au fost interpretate rolu
rile, a reușit să dea vi; ță personagii
lor Iu, Caragiale, „stimabili >r” și ,,\ene- 
rablllor” domni, care pe lângă preșe-

In cedrul săptămânii Priete 
niei Româno-Sovieticc, care va 
dura dela i Noeanbrie până la 
7 Noenibrie, ziua aniversării Ma 
rii 'Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Va apare in Editura P. M. R. 
măreața operă a lui V I. Lenln

Materialism 
și Empiriocriticism 

despre care I. V. ,St_iIiil scrie în 
„Cursul Scurt de Istorie a Parti
dului Comunist (b) al (Uniunii So
vietice”. I ; !

Cartea lui Lenin este... o apărare a 
bazelor teoretice ale marxismului — ale 
materialismului didectia și ist ric —. $1 
o generai are material stă a tot ce a F.o-v 
bândil știința si, înainte de toațe c.ți nțele 
naturii, mai important șl ese.ițial în de
cursul unei întregi pe ioale jstcrc’, del, 
moartea lui Engels și până ia apari.la 
cărții lui Lenin „Materialism șl Emiiitio- 
criticism”-

i rc- 
maf

Caragiale
dinii ai UÎv,r 
fecți, depula[i 
eiau și excru

O lonl'l'mt 
cestui piese, pe lângă Joc și regie, a 
adus-o ți decorurile piciorului Râul Negru,1, 
stlgi liie și dovedind o bogată înv/ri i i-, 
late.

țează încă în regiunea ele mu.ite 
— plugul de lemn»— zare ingrata 
ză mult munca plugarului.

lotuși, țărănimea munci.o re
din Munți' Apuseni, mob li-.itl și 

Specia otul s’a bucurai de un de. I . suc
ces. Sincerele și .repetatele aplauze 
răsplăti, din | lui muiua în regului an
samblu al Teatrului Cu această ocazie. 
iii semn de apred're a eforturilor depuse 
Iu slujba clasei muncitoare, întregul an
samblu a iod premiat cu cjrji 1 imâna e 
de minei ul Pop Ludovic.

V. Murcșao
ooresp

au

Festival artistic în comuna Totești
Duminica trecută echipele arti- 

stico -uhurale ale Sindicatului 
Mixt din Hațeg și IU. T. M’-ului. 
s‘au deplasat în comuna Totești 
unde au dat un Teușit Testival.

iov. Munteanu loan, răspunsa 
bilul secției ele Projngandă șî 'A- 
gitație al org. de plasă PM-R. 
a vorbit despic Importanța ridi
cării nivelului cultuial al țărănimii 
noistn precum și despre impor 
tanța reformei învățământului,

S’a jucat apoi de către echipa 
art sticâ a Sindicatului piesa „Re

Cn ocazia sărbătoririi celei de a 31 ■ a aniversări a Marii Revo'.uțij Socialiste din Oct.

Editura Partdului Muncitoresc Român
va pub'kat

12 CAIETE DE STUDIU INDIVIDUAL

ZINA BRANCU: Criâca și autocri.ica (Colecția)

B. ZAOARESCU: învățătura Tui Marx și Er.gels

PROBLEMELE LENINISMULUI

/Ediția Il-al

Un album cu ilustrații reprezentând 30 de ani de regim sovietic

In aci caș editură vo; mai apa e:

In plasa Baia-de-Criș

Campania însămânțărilor 
cu intensitatese desfâșoarâ

(Urmare dio pag. I-a) * *
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Pe marginea unui spectacol . . .
In / lele trecute oig. V. 1 . M 

Crișcior a oiganlzat un feitivil 
art.st), pic edat de o conlcrință 
despre lupta poporului ti rec Iși 
Sjxui'ol. Programul care a urmat 
nu hiitmai , t 'nu J,v fost adecvat 
eo:ti'. i nl' i <iar e.ra diametial o 
pus nouț) alte progresiste.

Diversele puncte (are laiihon 
sliiujt etan genul revistelor fde 
mahala, lipsite complect de con
ținut, tar altele ,fun barbetktdevâ 
rat ') cran (Freci reacționate, iro 
nizând femeile pentru defecte i- 
reale șj în generai prczent.mdu le 
într o postură cu totul jignitoare 
șt necorespunzătoarc situației ac 
tuale.

In fine, contrastul a,fost,cu atât

petiția" de Maria Ranteș.
Programul a fost complectat leu 

cântece executate de către Ico 
rul sindicatului.

N. SBUCHEA 
corțsp. voluntar

Punerea pietrei fundementale a 
școalei elementare din comuna Reia

Duminica trecută a avui loc în 
fața unei numeroase asistențe, șo 
lemnitatea punerii pietrei funda 
mentale a edificiului ș.o iiie|emen

C.

de I. V. STALIN

LEGATE INTR’UN VOLLUM 

pentru școlile de partid), 

despre lla e i lupta de casă.

afutată dc indrumălorrii Pariidu 
l'ii miin(:€șre cu hotârlre pentru 
Hidcphmrca planubi: f xat -șt i id 
că n 1. amu planului în într.gi 
mc Ti v; usara munca pe vii <>•. 
creindu-i o v'aț i m.ii / u ii.

ia Crișcior
mat vâdtl <u cât numai li vr o 
câteva minute după lOilerință a 
urinat un cânte1 hi * pe -< amin 
tește < u i nsistia’iț 1 de,„mo ut :t în 
căr iniția întunecoasă” dc p.c , ga 
strea Ieri irii îu piliarul cu vin' 
cec.a ce îndemna fărălixio ala, Ji 
pasivitate, renunțare li luptă, a- 
dic.t la tot ce.-.a ce ;l ere d du a 
dent'sniu! și des. ompuncrca bur
gheză în scopul de a dcinob’Jj a, 
de a crea diversiuni.

Uuicul element pozitiv 
reinar, abilele talente < irc 
ridicat din mijlo ul tinerilm' mun
citori de ai' i. D.ar cu at t mai 
mult, ei vor trebui sieși orient /.,■ 
calitățile lor în dir,- ția unei a e 
adevărate.

..Criza” de matei i ,1 < ultural ,j>. o 
greșiși invo ata ca scuză e un 1 i 
ciu u!-*i rezolvabil , 
cere perseverență.

Fără îndoia! i < ă 
o parte tot ceea <_c 
curului, tinerii din 
obține împortante succese î t'niuu 
ca culturală.

ai li
’s’ m

dai • ai 1

aruncând 1i 
aparține tre 

(’rișc ior \ or

tare 'din i omuna Reia.
hcri.'t cuvântărilor a fost des

chisă dc către tov. Dascălii C-tin 
secretarul organizației de plasă a 
P. M. R. cane 'a, scos în eviden 
ța importanța pe care o acordă 
școlii actualul nostru guvern, A- 
po?'Lov. Tănăscscu Vasile, inspe'- 
torul școlar, a vorbit desp'C ma 
rea importanță a reformei învăță
mântului. tn numele locuitorilor 
acestei < otnune precum și în mi 
mele organizației de baza din 
Reia, to\. Diț«rle, a mulțumit'pe i 
tru ajutorul primit înIvederea'coti 
struirti acestui Io a.? de lumin i.

Calendar muncitoresc
oarele răs 6 39

. ap. 17.22
f| 1 Zile trecute .91
U* Zile rămase 72

Joi

1920. — Greva gc.icra'ă din Ro.nânia
conticuă, urmată de reprimarea și 
desorgar.lzarea mișcării.

Din revendicările prezentate de Cjnsîliir

general al Parii Jului Soc a i t și ISL Co-

mi ia ge-e aii a S n. ca'elo .

— Recunoașterea dreptul, i de asocia- 
țiune și re.unoașterea de c^aț i.or și co"- 
si.iilor munci o eș i în'toa c î ( cp in erile.

— Retragerea armatei din t ale fa
bricile, uzir.ele ș a ei r.T

— Inter, i crea st r că a d re 
înlrtpiinderilor de a se aineste 
clie : ioni e re e uoa e la o g ni.-ar 
rilorilor.

— D-s i ojeea compactă a stăi 
sediu ji a cenzur i.

ț u.ii’or
a
a

n
mur»-

de . -i
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# Din câmpul muncii •
Pentru a nu stagna producția

hei muncitori dela mina Aninoasa 
au repus în funcțiune un motor electric 

economisind timp, cheltuieli de transport Și mână 
de lucru în valoare de cca. 50.000 lei

c > mina de cărbuni țdin ’An'mo i 
sa, Du de mult, Va defectat un 
electroniot< r, < are acționa un 
iompres()i de .■er, ce alimenta 
cu lier < omprimat mașinile I >i 
lămpile pntumati e din miile.

l'rm tians|X)’mr< a acestui mo 
io’’ pentru reparații, la A. C. P. 
durata ck repunere in fum țiu.ie 
a compresorului s’ar fi Iu jgit prea 
mult, timp în care pioduiția a- 
vea de suferit. Pentru a înlătura 
această pierdere, tov, Tacob Va 
sile, maestru electrician la atelie- 
iele depr lângă mina Aninoasa, 
ș/a luat angajamentul 'să exe tite 
reparația acestui electromotor 
chiar pe lo . Împreună cu tov. 
Karicsouj I. și Macovei Ion, în- 
tr'un timp record de trei zile au 
rci'Obinat motorul, făcând toto- 
odată o economie de timp, chel 
țuicii de transport și mână de 
lucru de <ca, 50.000 lei.

Astfel, au înțeles cei trei tova
răși să lupte pentru {bunul mers al 

Dela un articol al gazetei de perete 
la repararea acoperișului la 
Atelierele Centrale Petroșeni

(Urmare din pag. I-a)

produrțiti, pentru f.iuinc.i unui 
trai mal bun pentru ce-' e mim 
cesc.

pj. Maca el coresp.

I Angajamentele luate de muncitorimea hunedoreană 
în cinstea zilei de 7 Noembrie 

sunt duse la îndeplinire
(Urmare din pag. I a)

M'neril și muncitorii dola a- 
telierul din Telluc muncesc 
cu râvnă pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate

Minierii din Tc.'iuc, luându-,1 o' sertet 
de angajamente Î11 cinstea zilei de 7. 
Noeinbrie, muncesc din răsputeri pentru 
Îndeplinirea lor.

Astfel, echipa tov. Toma Gașpar a reu
șit să depășească norma în luna Septem
brie, cu 66 Ia sută, echipa tov. Andrei

In felul acesta tov. Mihai Șt, 
prin, cinica lui obiectivă aduce 
un aport serios în buna desfășo 
rare a muncii, alîmbunătățiriii con 
dițiunilor de muncă, dând un *e- 
xemplu, pe care trebue săi urme 
ze toți muncitorii din uzine.

I. Hermatu coresp.

Nota guvernului român 
adresată Ministerului Afacerilor Externe jugoslave

Ca urmare a a-.tivității de instigare împotriva ordinei democratice din țara 
noastră, a profesorilor și învățătorilor iugoslavi ce funcționează pe lângă Șco
lile pentru populația sârbo-croată din 
Ambasadorul R.P.R. la Belgrad, Ministerul 
care se spune între altele: i

^Dreptul la învățătură, acordat tuțuror 
locuitorilor Republicii Popu.are Române 
prin Constituția țărji, Impune S atuki Tto- 
mân, răspunderea dire.tâ ș. întreagă flen- 
tru educația fiecărui cetă.ean. Consecvent 
cu atitudinea sa de până acum în ceeace 
privește grija pentru asigurarea deplină a 
instrucțiunii în limba maternă pentru na
țional. tă.Le conlocui oare, Guvernul român 
dă toată atenția insfituți lor de î.ivățămânr 
ale populației sârbo-croale din Banat și 
consideră de datoria sa să se îngrijească 
nemijlocit de selecționa ea șl nunirea în
tregului personal didactic.

Guvernul român nu admi e atitudinea 
provocatoare a profe. orilor și învățători
lor iugoslavi care predau în aceste ș.oli 
și care folose.c o pitalitatea largă a Sta
tului român pentru a duce o ac.ivîtațe de

1 Cum se desfășoară însămânțările 
în comuna Bobâlna

l’cutiu icușiia campaniei însă 
Diai.ța'ilo.', Comitelui go. podu - 
teS' al < o nunei Bobalna care în 
in campania agricola din Ipiiinâva
ra .iccsim au a (câștigat un plug 
de fii-r, drept preiniu 'pentru în
de plinirea inbainâiiț.U'ilo , a pio 
pus ca uceit plug sa fie dat ace 
Ini sal dai notariatele Bobâlna 
și Băcaniți < are va termina msii 
mânțaiilc mai repede și în <0 1 
dițiliml ■ 1 ei vite de ('o nisiuiie 1 .1 li

Mihai, cu 05 la sulă, iar echipa tov. 
l.ucaciu, loan, a realizai o depășire de 
5i la sută.

l.a atelier, o echipa compusă din tov. 
7orna Andrei, Lăscău Abel. Georgescu T, 
Gh. Zâvoianu și loan Klefas, cu mijloace 
proprii, fără instalații spe laic, au repa
rat o locomotivă. punându.i bandaje noul 
la roți, înlocuind porțiunea crăpata din 
cazan, precum și a'.te reparațiunl St ne
cesita locomotiva. Reparația a fost exe
cutată în timp de 9 săptămâni, lucrările 
lerininându-sc cu 3 zile îna'ntc de ter
menul fixat.

Locomotiva Nr. 4 a putut fi astfel re
dată circulației și este ut llzată la trans
portul dc minereu de fier pentru furnalul 
din Călan.

Prin realizările obținute, mun 
citorimea din județul nostru își 
arată dorința fermă de ia duce la 
îndeplinire angajamentele luate, 
de a înregistra noui 'victorii ffn 
muncă, alăturându-se oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică — 
exemplu viu al muncii 'și 'al fău
ririi unui traki cât luai 'btm pen 
tru toți cel ce 'muncesc.

-anat. Guvernul român a remis prin 
Afacerilor Externe Iugoslav,, o notă în

ațâțare la dușmănie împotriva altor na
ționalități și nesupunere față de condu
cerea țării colportând svonuri șl difu
zând material tipărit cu conțj.iut șo.in :,f 
defăimător față de realizările democrate 
ale regimului Repubți fi Populare Române.

Comportarea membri or corpului didac
tic iugoslav, constituind o "Instigare îm
potriva ordinei democratice, a trezit Ii- 
dignarea populației sârbo-croale din Ba
nat împso.nva â:eS n personal di ’a tic care 
duce o activitate cu caracter ftaționali.t/ 
Spe.ifică iCgimu 1 o rea ț o a e șl fas 1 te 
din trecut

Ouvernul român invdă dea ela Guvernul 
iugoslav să ia măsurile nezesare pentru ur
genta rechemare a tuturor profesorilor și 
învățătorilor iugoslavi din Republica Po. 
pularî .Română”. 

dețeana pentru i.isam ințan. A- 
cest fapt a sticlit în rândurile 
țărănimii muncilouc din Io li 
tatu o și mai mai. drago te dc 
muncă, dânduși lineare si - 
lmța și lucrând în mol ion tieiit 
la ri ahzarca planului de .uhu a 
stabilit.

Până la data de 16 Oco.nbrie 
s’a însămânțat pe întreg mo 1- 
riatul Eobâlna 80 la 'suta din 
planul de cultură stabilit. Cu ( x 
cepția satului Cigmău unde te
renul dat țărănimii muncitoue în. 
urma cxpioprierh moșierul 1 
Ko itz im este însămânțat în în
tregime și a satului bot unde 
școala de gospodărie dc pici ni i 
până acum nu și-a îns/imânțat 
suprafața de pământ piogiainam, 
în restul satelor însămânțările 
desfăȘo ră într’un ritm tot mai 
viu — țărănimea munciio ire a u 
tându-se ușciproc pentru Județ i 
nij-ea planului statornicit.

0 preocupare a 
conducerilor și a 
muncitorilor din 
întreprinderi

(Urmare din pag. I-a)

Deasemenea la atelierul mecanic al I. 
CN. Lonea care se află la Pelrija, roțile 
de vagoncle, cărucioarele, precum și al e 
materiale de mare necesitate, sunt lă^ațe 
în ploaie. Materiale feroase răspândite 
peste tot, in loc să iie adunate și triinl.e 
la retopire, formează a.-a zisele cimitire 
de materiale vechi.

Conducerile întreprinderilor, or 
ganizațiile de Partid și sindicate 
le, împreună cu muncitorii, 'au 
datoria de a trece neîntârziat la 
acțiuni botărîte. Cimitirele de ma 
teriale vechi trebuesc imediat des 
ființate, iar cele folosibile să fie 
utilizate la alte lucrări corespunza 
toare. Grija pentru materiale tre 
bue să fie o fpreocujpare perma
nentă a tuturor, ele^trebuind folo
site rațional și cu mare economic.

POȘTA REDACȚIEI
Munteanu Simioi — petrila. 

Corespondența intitulată, „Că a 
mintiri” nu po ite fi {publicată

Te rugăm să Ine scrii de
spre felul cum decurge imunca în 
sect. d-taie de activitate ^ratând 
concret realizările și lipsurile ti 
muncă.

Sachu Irina — Petrila. Co.es- 
co.idenla trimisă despre 'începe 
rea scol i în cadrul .Sindical pin 
Petrila, am fo osil-o în Icadrul ru 
brici „Scurte știri muncitorești” 
Cea de a doua, întitulata ,.Pnn 
măritea maducțici la reducerea 
picțului de cost și la un trai mai bun”, nu 
nu poate n pubiicatăAd. oarece nu 
vorbește nimic despie mărirea pro 
ducției în sec orul dtale

. întrucât aveți un stil fru o; 
în scris, vă rugăm >ă reveniți 
cu corespondență care să cup’ imlâ 
realizări concrete din unitatea 
d-tale de muncă.

iarnă, la noi însă dc acest lucru nu se 
interesează nimeni. Oare Comitetul de 
Fabrică nu ar trebui să .se miște puțin? 
Mai ales bă b ț i de î.icrede.e ar Irebul 
să-și aducă aminte de acest lucru și îm
preună cu șefii de ateliere sau de sectfe 
să treacă imediat la acțiune. Tov. Ca-
Lână, barba.u nos ru de î.icrede.e se c ilcâ 
pe c ureche și nu se îndură să mai facs 
ceva Așa că pe timp de ploaie rămâne 
să stăm cu cojocul pe noi și cu umbrela 
în mână în ale 1 -r”.

Articolul tov, lui Mihai Ștefan, 
a fost prelucrat în ședința Co 
mitetului de Fabrică, dându-se 
dispozițiuni ca imediat să se în 
ceapa lucrările de reparare a a* 
coț.erișului atelierului. Fără a- 
ceasta observație a tov.'Mihai Șt. 
cine știe până când a* 'ti rămas 
așa acoperișul atelierului, munci 
corii fiind expuși să fie udați în 
timpul lucrului de apa care se 
scurgea prin 9p.irturilc acoperi
șului. Ceva mai mult, tov. Mihai 
face o critică și'bărbatului de în
credere din secția Iui pentru dc 
lăsare .și neglijență în ccea.e iin 
vește grija pentru cei care I-aui 
ales. Bărbatul de încredere insă, 
nu primește critica șl s’a supărat 
ioc.



Discuțiile din Consiliul de Securitate 
cu privire la așa numita 
„problema" Berlinului

In fața poliției Iui Mcch

Minerii francezi apără

PARIS, 20 Rai'oi Consiliul 
de Seci r tale a ivîn eput‘Mi- reni 
(lupa amiaza discuți le privitoare 
la așa numita „problemă”, a Bcr 
linului. Delegatul britanic Cado 
gan. a adus a< ek-ași argumente 
neintenieiaie privitoare Li ,,bl<> 
cada sovietica” a Berlinului 'și 
nu a vorbit nimic'despre adevăra 
t< le cauze ale „crizei (lela Berii 1” 
provocata de atitudinea și acțiuni 
le pute rilor oc< identale. car? în 
cearcă să .mance asupra l mu iii

Desbdterile ONU.
Discuțiile din Comitetul Politic 

cu privire la rezoluția asupra rapoartelor 
comisiunii atomice

Sovietice r.i ponderea a lti,ilci si
tuații. ;

Repie-.i uimitul britanic a re
curs la ialșuri ueru înalt pentru a 
c onstata fapiul evident < ă St.ițele 
Unite, Marea Britanic și Hanța 
poarta întreaga răspundere a a 

< cst' i situații..
Delegatul american Tesstip și 

cel Irancez Paiodi au farul decla 
lății asemănătoare. .Apoi li pro 
punerea lui Brainuglia. viitoirea 
ședința a consiliului a fost fixa 
tă la 22 ()ctoinbrie.

dreptarele la grevă
PARIS, 20 Kat'or . Comen

tând măsurile represive luate d'“ 
guvern împotriva minierilor pen 
Irit ocuparea nnnclor, l.’llnmani 
te seric între altele: „Minierii 
Franței s’au luptat <n curaj niă-

Vizita lui Marshall la Atena
AI'RNA, 19 Radon, ('eu urik- 

militare din 1 ondra < red .a s<o 
pul vizitei lui Marshall la Atena 
este de a da .sprijin imoral regimul 
lui dela Alena și'de a demonstm 
din nou interesul pe rare Statele 
Unite ii | oaria acestora.

Aceste cercuri militare atrag a

și pâinea copiilor lor
i<-f, In fața polițieidui Jitie M<- h 
ci apără dreptul la grevă ,i p > 
nea copiilor lor. TojU prova- â'i e 
nu vor face de ât s.t, ii ambre 
-a intri aga Franța -.prijina pe 
mineri”.

leiiția asupra 1 iptului < a în lo 
de a lua cu el la Alena ]>e mi
nistrul de externe lsaldiri-, yța 
sliall nici nu la anunț tt <a > a 
laica aceasta cală'or e. I aldari- 
a aliat despre vizita sa . ii ziare.
anu Marshall se gai de a in 

iIrum spre At na.

State'e Unite continuă
PARIS, 19 (Răilor). — Comitelui Po- 

ălic a început discuta ea rapo |i>l i sub
comitetului care a fost format p-entru a 
elabora lezoluțit asupia iapoare]<r conti- 
riunii atomice.

După cum s’a anunțat ante ior, delega
țiile americană și bri anică au Lcut pre
siuni în subcomitet asupra reprezentan
ților țărilor dependen’e de ei și au asi
gurat astfei respingerea rezoluției sovie
tice și adoptarea rezol ț e ca a i ne, care 
caută să împiedice ni a e_t activi ații comi
siei atomice.

Subcomitetul a prezen al Comitetului Po
litic trei proecte de rezojuțj: canadian, 
sovietic și indian.

Cuvântăiile delegați|or U R.S.S.-tilui, U 
crainei și Poloniii au aruncat o lumină vie 
asupra manevrelor meschine ale reprezei- 
lanți'.or anglc-saxoti care caută să împie
dice activitatea corni junii atomice pen
tru a zădărnici hotărîrile adunării gene
rale asup a inlerzicerii armei a o nice.

Armata a 60-a a 
Kuomintangiflliii 

a capitulat
NANKING, 19 Rador* 1. Po

stul de răd'o al forțelor populare 
? el.berare a anunțat (capitularea 

armatei a 6o-a a Kuomintangulu 
lui la Ciangciun. Această armată 
comandată de generalul Tseng 
1 se Sheng și făcând parte din 
garnizoana orașului Ciangciun, a 
cap'tulat după eșuarea încercări
lor sale ele a cupe fuicercuiiea lor 
țelor populare, și de 'a evacua o- 
rașul. conform ordinului scris al 
luțCiang Kai Shek. i

și în număr suficient. Numărul 
de 300 ingineri de mine, câți exi- 

: stă astăzi în întreaga țară, este 
, departe de a satisface cerințele 
1 cu atât mai mult c.u cât astăzi în 
I drumul nostru spre socialism, in- 
' dustria minieră are un rol irnpor 

tant, valorificarea acestor bogă 
țu fiind o sarcină •'importantă.

Cele două institute de învăță
1 mânt super or ce vor funcționa 

anul acesta în județul nostru, in
stitutul de cărbuni dela Petroșani 
și 'institutul de minereuri dela. 1 
Brad, înființate prin grija Parti 
dului, vor devem în curând uit 
suport în creearea condițiunilor 
prielnice de desvoltare a aces ui 
•setor socialist, iar technicienii 

, pregătiți aici vor fi l(un sprijin 
în ridicarea nivelului de viață ma 

; terialăși culturală a masse’or.
Dacă în trecut t neretul nostru

1 era îndreptat spre învățământul 
teoretjc — 'de unde rpleia:iă' A 
de avocați și alte cadre devenite

1 o țele populare de eliberare 
care au o:upat Ia 13 Octombrie 
baza militară a Kuomintangului 
Chin Cbow în Manciuria merid o 
n lă. au luat prizonier pe genera 
Iul Fan Han Chieh comandantul 
suprem al trupelor Kuomintangu- 
lui din regiunea f ontierei provin 
ciilor Hofey Jehol și'Liad Ning.

In cuvântarea sa, de'.egaiul sovie ic Ma- 
lik s’a opus categoric ca co.ni-iimea ato
ni ă să-și înlre.u.ă acli\ia(ea desvăluind 
uneltirile delegației americane ca e pro
movează in’eresele acelor c r.uri tf n Sta
tele Unite care doresc să con i vie cursa 
neînfrânală a înaună ilor afo i e

Luând cuvântul, șeful delegației ucrai- 
niene Manuilski, a anali al p'anul a ne- 
rican pentru așa numitul c:nr 1 *n erna- 
țional și a aiălat că acest plan, care a- 
cordă Statelor Ut ie monopolurile produc
ției energiei atomice, este ecoul planu
rilor naziștilor care nutreau spiranța fă- 
>ilor dezarmate jnvadate de Germania și 
de a lăsa armele numai în mâinile „rasei 
supeiîoare”.

In județul nostru vor funcționa doua institute 
de învățământ superior

(Urmare din pag. l-a)

manevrele în vederea admiterii Spaniei 
franchiste în alianța militară apuseană

New York, 19 (Rador). State 
le Unite continuă manevrele în 
vederea admiterii Spaniei fram hi 
ste în aFaiița militară. Se spune, 
că Dulles a examinat chestiunea 
Spaniei împreună cu alți delegați 
la Adunarea Generală a Națiu 
nilor Unite.

inutile astăzi el țrebue să îm
brățișeze Î11 număr mai mare ,în
vățământul tehnic, unde se pn-ga 
tesc cadrele de care țara are 
atâta ne\oe.

Sarcini deosebit de mari stau 
în fața profesorilor celor doua.in
stitute. Ori care aiăfi,rtrebue să-și 
însușească ei în primul râncbștiin 
ța hiarxistă-leninistă și aplicări 
d o, să contribue la desvoltarea 
societății noastre. Educația din 
școli să nu fie ruptă de învățătu
rile Partidului și de interesele cla 
sei muncitoare. Corpul didactic 
este astăzi chemat să împleteașcă 
munca pedagogica cu cea. din rnri 
na. însuși construirea socialișmu 
lui este legată de îmbinarea ]u 
ptei pe frontul economic și cea 
dusă pe frontul ideologic.

Părinții nu trebue să privească 
școlile cu nepăsare. Ei trebue să 

'urmărească activitatea școli
lor'unde fiii lorRși jîacfeducația, și 
primesc cunoștințele necesare pen 
tru a deveni tehnicienii de elită

In cercurile de piesă s. < r. d 
ca problema Spaniei Iran hi-te 
a fost pusă din nou in din uțig 
pentru motivul ca departamentul 
de stat și ministerul apărării din 
Statele l uite pregătesc o largă 
alianță militară între £tat< e Un te 
Canada și Europa Occidentala.

ai țârii.
Organizațiile de Partid și < eL 

de Tnassă trebue să acorde o q- 
tenție deosebită bunei funcționări 
a școlilor și în special a institu 
telor de învățământ superior, dân 
du-le neîntrerupt concursul.

Studenții care v Or urma cursu 
iile institutelor din Petroșeni și 
Brad, au datoria să (muncească ;cu 
abnegație, să-și însușească știin 
ța socială și cunoștințele tehnice 
pentru a deveni tehnicieni cu o 
înaltă calificare profesională, de 
cari țara are nevoe.

- ropășirea pe drumul desvo! 
tării fiind strâns legată d aplica 
rea/acestei reforme, cu^oții avem 
datoria să veghem și să conții 
buim la buna funcționare a celor 
două institute, contribuind ini^a- 
cest fel la îmbunătățirea condiția 
nilor de viață pentru întreg popo 
rul muncitor. ,

V.CIej

Tip. „Progresul" — Deva


