
Sănătatea oamenilor 
muncii, o preocupare permanenta
Isr'un regim tic (l(nioc.a- 

lk- jxipul.iră, intr’o țarâ în 
care clasă muncitoare aliată 
cu lAianimea muncitoare și 
inielectualilaț a progresistă 
dețin»- puterea, grija penV u 
canal n.ea celor ce îmrmăgsc 
esi< si trebiie să fie o preo 
cuuarc dc căpetenie.

In trecui, regimurile bur 
ghezo-moștere.'li, î'1- setea lor 
după cășt guri nu au dat ni- 
cio atenție aceste' împoil mie 
Probleme. Nici chiar indu
striile txi atunci mijloace de 
îmbogaț re jxmtru ei, iwau 
îngrijite, nu erau desvoltato 
decât în măsura în care pu
teau fi exploatate cu mi u 
mum de cheltueli. dar cu 
max.muin de profituri

Omul — factorul important 
de producție — era lăsat in 
mizerie și întunerec. Anal
fabet.smul și obscurantismul 
erau baza cruntei exploatări 
la care era supus p ;poail 
muncitor. Starea sanita1 ă a 
oamenilor muncii era deza 
struoasă. Mortalitatea infan 
tilă în țara noastră e'.'a cât 
se poate de rid'cată. Copiii 
muncitorilor mureau la câte 
va luni după naștere, iar 
muncitorii erau și ei roși de 
boli sociale ca tuberculoza, 
sifilisul, cari se cuibărise-ă 
în trupur,le lor firave și vlă 
guițe de sclavia capitalistă.

Aceasta a fost situația să
nătății publice în momentul 
în care clasa muncitoare 
din țara noastră și-a luat de
stinele in pTopr,ile sa.e mâini 
De atunci. în țara noastră 
au avui loc adânci prefaceri 
mărețe realizări în toate do
meniile. Clasa muncitoare 
prin Partidul său de a. vânt ga? 
ilă a dat apoi un nou Sens 
politicii sanitare.

In județul nostru care cu
prinde trei mari centre mun 
torești — Valea Jiului. Hu
nedoara și Brad, — și o altă 
seamă de diferite industrii 
acțiunea de refacere, de în
zestrare și îmbunătățire a in
stituțiilor spitalicești, a fost 
pusă pe ordinea de zi. a fo
rurilor competente.

S’au început campanii de 
dep starea tuberculozei și si
filisului.In proporție de 6o la 
*ută, la majoritatea întreprin
derilor din județ, s’au execu 
tat analize și s’au făcut ra- 
dioscopii muncitorilor. In u- 
nele părți însăv acești ucru/nu 
a uiiiut fi înfăptuit din li- 
p. a. de aparate Rontgen. Bol 
p .vii de tuberculoză sunt tra 
tați în mod regulat. Pentru 
îngrjirea copiilor de munci
tori, pe lângă dispensare și 
în cadrul întreprinderilor, 
funcționează servicii de pue 
ricultură^ creșe și cămine ele 
zi. S’au amenajat și înzestrat 
noui localuri pentru dispen 
sare, cum sunt cele d n Cu 
gir, Călan, Deva, iar pen./u 
copiii muncitorilor din județ 
se dbschide zilele acestea 
preventor.ul dela Păclișa.

Insă cu toată grija <c s’a 
acordat sănătății pub’.i e. cu

țoală atenl’i ce s’a dat bu 
îmi funcționări a instituții - 
lor sp.talice?li din județ., ai ti 
vjtatea lor mai prezintă inc i 
lipsuri , ă |

Cva mai gravă lipsă o < 011 
stilue faptul că dispensarele 
și spitalele din județu l nostru 
nu au afectat un număr su
ficient de medici, cum este 
cazul la Hunedoara, un cen
tru cu peste 10.000muncitori 
Și' cu'un număr redus de me
dici.

Medicii existenți nu sunt 
controlați iti munca lor. La 
Hunedoara, de exemplu, me
dicii sun. din cei comprimați 
dela all nstituții și nu do- 
vede»c - . irese la^ă de profe I 
siuiiea lor.

In notariatul Nandru din 
plasa Hunedoara, popuiația 
nu a fost vizitată de medic 
cu lunile. Medicul de,circum
scripție s’a mulțumit ca în 
cazuri urgente să-și trimită 
sanitarul.

Atitudinea acestui medic 
ste departe de a fi a ea â 
unui medic de circumscrip 
ile- Medicul de. circumscrip 
ție iicbue să desfășoare o a- 
deva tă bătălie pentru p eve 
mrea bolilor, cât și pentru 
vindecarea lor. Pentru ac=.a- 
sta medicul trebue să-și cu 
noască bine circumscripția 
să cunoască condițiile de 
trai și de muncă ale popula
ției din circumscripția sa. R1 
are datoria să deschidă săte
nilor și muncitor lor ochii, 
că le arate binefacerile ..-cs 
pectării igienei pe toate tă
râmurile.

Medicii nu trebue să se 
mulțumească cu vindecat *a 
bolnavilor care se prezintă 
la dispensar, ci trebue să o' 
gamzeze descoperirea bolna 
vilor cari nu-și cunosc boa 
La, pe care ar putea-o a - 
Ipoi răspândi. Chiar și cei 
sănătoși au nevoie de îngri- 
jire' și sfaturi medicale.

Medicii și personalul sam 
tar trebue să-și facă datoria 
înimod conștiincios. Este con 
damnabilă atitudinea denti
știi Scăfaru Adela, dela dis 
pensarul dm Brad, care re
fuză executarea lucrărilor pe 
motivul că nu are materiali', 
când în real.tate are, pentru 
ca apoi să-și recruteze din
tre, as.gurați clientelă pe bani 
Aceste situații dăunătoare bu 
nuluf mers al institdții’or soi 
talicesti trebuesc înlăturat?.

Bentrui a fi cunoscută situa 
ția sanitară din întreprinderi 
este necesar un medic j - 
gienist b C. A. S- Deva, 
care să facă un control pe- 
manent periodic în cuprinsul 
iudețului.

O grijă deosebită trebue 
acordata urmării tj-atamentu 
lui muncitorilor găsiți bo.na 
vi cu ocazia depistărilor de 
sifilis La Crișcior, cu un pro 
cent de peste 4 la sută, si
filitici, dispensarul nu are tne

(Coutnuare in rafina 3*a
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LONEA 

0 exp’o'nter^ carboniferă, în care regimu
rile trecute au lăsat urme adânci... 
Cum luptă minerii pantru a șterge urmele trecutului...

Stăpânii de ieri ai marilor întreprinderi industriale toi. 
odată foști conducători ai fării noastre, au finul întotdeauna 
să arate că numai „inițiativa particulară" poate să desvolte 
și să conducă bine o întreprindere și nici decurn Statul. Pen- 
tracă aveaiAtot interesul să „dovedească" că numai ei capifa- 

II lișiii poi săi„înflorească" (ura, pentru a putea exploata mai 
ușor atât bogăfiile țării cât și milioanele de oameni 
întreprinderile Statului erau lăsate tă se destrame, erau 
sabotate, făcute nerentabile, pentru a „dovedi" că „Statul e 
rău gospodar.

Și explpatarea carboniferă din Lonea a făcut parte din 
această categorie. Lucrul acesta te izbește decum cobori în mină, 
II dovedește efortul minerilor, 
gramul de muncă.

Cum a fost exploatată 
mina LWtsa

Infriun abataj cameră al sectoj 
mlui 111 din nrina Lonea lucrează 
echiiM Iov. Vașița Francisc, com- 
nusă din 4 oameni Abatajul lor d - 
tară mult de atalaje e normale. N’au 
nici’o mecanizare, lucrând numai cu 
■ 'ocanele pneumatice. S râtul de căr
bune are intercalări dese de pia
tră. de butuci de lemn care fuse
seră allădaiă slâ pi de armătură.

Ială-t pe tov. Vașița lucrând. E- 
forlurite iui, impunsătur le ciocanu
lui de abataj nu au acelaș rezuldat! 
ca și a 1 acelora ce lucrează în ablata- 
jele din straturile de cărbune întregi. 
Cărbune’e e prins între lespezi gro: - 
se de piatră, dintre care cade mai 
greu. Deodată, ciocanul se înțepe
nește întriun stâlp de lemn inter- 
caht în cărbune. Se rp-ește tov. 
Vașția, își șterg» șuroaiele de su
doare depe frunte șl ne spure:

cari cu greu pot îndeplini pro-

..Stratul acesta a mai fost ex
plozia odaia. în țrecuț. Insă n’a 
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Luând cuvântul la ședința directorilor sar* 
viciilor județene din întreaga țară, tov. 
VASILE VAI DA, ministrul Agriculturii a trasat

Sarcinile care stau în
fața termHor de Stat 

și Stațiunilor de mașini și tractt re
BUCUREȘTI, 10 (Rador). — Zi

lele acestea în sala de ședințe a 
Institutului de Cercetări Agronomice 
s’a ținut conferința pe țară a di-

Muncind pe bază de întreceri și cu mai mult elan 

Personalul srvic din județul Hunedoara 
contribue efectiv la desvolterea și 
buna întreținere

Pe linia marilor transformări det 
ordin politic, economic și social in
tervenite în Republica noastră Po« 
oulară, reforma adânc revoluționară 
din domeniul Silviculturii noastre,, 
inițiată pe baza prevedem Cons
tituției R P.R. că pădurile formea
ză un bun al poporului, a:e o im
portanță capitală în economia ge
nerală a țării, iar rezultatele ei nu 
au întârziat să se intrezărească.

Odată cu înființarea Ministerului 
Silviculturii ca departament nou și 
cu înlăturarea elementelor corupte, 
compromise, chiaburești din servi
ciul pădurilor, care au aruncat q 
pată rușinoasă asupra în regu ui corp 
silvic, s’a pășit cu avânt și cu în- 
credere la realizări concrete pe te
ren pentru refacerea domeniului fo
restier din județul nostru, devastat, 
prin exploatări pe suprafețe întinsei 
ca în colonii de către foștii latifun
diari în unire cu capitaliștii străini)

ȘI 
în

a pădurilor noastre
autohtoni prin pășura'ul abuziv 
arborele tinere.
Și avem mult de refăcut...
Județul nostru, care ca suprafața 

păduroasă at:nge cel mai ridicat 
procent păduros din țară (380.000 
ha împreună cu golurile alpine) atin
ge în aceiaș timp și impresionanta 
cifră de aproape 20.000 ha. pădure 
neregenerală (tăieri rase și neplar- 
late, arborele incendiate, păduri de
gradate etc.) drept moștenire a re
gimurilor de tristă amintire, cari nu 
vedeau în pădure decât un izvor do 
imt.ogățiie rapidă și afaceri perso
nale.

Refacerea acestor păduri și păs
trarea cu sfințenie a puținelor ma
sive păduroase exploalabi e ce ne-au 
mai rămas întregi,, exp oatarea chib-

Ing. Morsru ion șl 
S< blng Rivlș Gh.
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La 12 Decembrie
I începe recensământul 
clădirilor în orașele 
județului Hunedoara

Orașele din județul nostru 
în care se va efectua recen 
sâmântul clădirilor în ziua de 
12 Decembrie 1948, sunt 
următoarele: Brad, Oeva, Ha 
țeg, Hunedoara u Petroșeni.

otiti■

in corpul ziarului
Să cunoaștem.
Țara Socialismului

r

rectorilor agricoli județeni, a -e'ilor 
serviciilor agricole și veterinare,, 
inspectorilor regionai, precum si a 
-efilor unităților A F.S.M. și S M.T.

Tov. Vasile Vaida, ministrul A- 
griculturii, luând cuvântul cu pri. 
leju! închiderii aces'ci conferințe a 
arătat printre a tele succesul obținut 
în campania însâmânțări'or din 
toamna anului 1948. greutăți e în
tâmpinate precum și măsurile leale 
din timp pentru organizarea temei
nică a muncilor de primăvară

Dsa a aiălat apoi că pentru du
cerea la îndeplinire a acesto sar
cini esle nevoe de colaborarea 
strânsă a t uiuror factorilor ca e sub 
îndrumarea Partidului Muncitoresc 
Român, au datoria să mobilizeze 
toate forțele pen'ru a asigura mă
rirea producției agricole, îmbună
tățirea vieț i tuturor celor ce mun. 
cesc.

i ov. Vas lc Vaida. a s.ib 
liniat apoi importanța ferme
lor de Stat și a st ițiu.i.lor 
de mas.ni și tractoare. i:i 
transformarea pe baze nouț 
a agriculturii din țara noa 
stră, precum șî saremuc c<_ 
Ie revin in desfășurarea cam 
paniei de nrimăvară.

Pentru a obține un randa 
meni mai mare cu cheltjeliI
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Să cunoaștem Țara Socialismului
Statul sovietic 

a cheltuit anul acesta 20 miliarde 
ruble pentru sănătatea publică

U. R. S. S. de{ine primul loc în lume pentru cali
tatea serviciilor medicale și numărul medicilor. Per
sonalul medical sovietic numără 2 milioane oameni

într’un discurs ținut la se
siunea plenară a Comitetului 
Central al Uniunii Sindicale 
a personalului medical de 
toate gradele din URSȘ, mi 
lustrul adjum i al sănătății, 
Mihail /Xnaniev, a arăt .t < :i 
Uniunea Sovietică deține pri 
mul .lor în lume în ce plive
ște calitatea serviciilor pu
blice medic il’ și numărul me 
duzilor utilizați.

Anul acesta fondurile a'o 
cate pentru măsurile de pro
ducție sanitară a pcpulației 
s’au ridicat la suma de 20 
miliarde ruble, in timp ce a- 
nul trecut suma totală efec 
tuată aceluiași scop a fost 
de 16 nîliarde,

întreaga populație din UR 
SS, primește asistență medi
cală în mod cu totul gratuit, 
Din acest punct de vedere 
Statul sovietic cheltuiește, pe 
cap de locuitor, de 80 ori pe 
atâta, cât cheltuia Rusia ța 
ristă.

Populația sovietică se bum 
ră de serviciile pe care le 
prestează un număr de 2 mi-

lioane oameni care alcătuise 
personalul n.editai bUp.r.o- 
și inferior.

Extinsele măsuri prevcutl 
ve luate în 
strici petrolifere, miniere, 
metalelor neferoase (și alte in
dustrii. au avut ca rezultat 
*> simtitoire scădere a boli 
lor., rr.ntfe pi-eo upările d,, 
de anul acesta ale m nisteru 
lui sănătății din URSȘ a fost 
și extinderea rețelei institu 
telor med cale,în centrele de 
stnctuale si la sate.

sectoarele indu -
a

Bazinul carbonifer de lângă Moscova
în perioada 1949—1953

Consiliul de Miniștrii al Uniu
nii Sov etice a luat anul curent o 
liolărîie în legătură cu dcsvoltarea- 
basinului carbonifer din regiunea 
Moscova, în anii 1949—1953.

In viitorii rinei ani, extragerea 
cărbunelui în basinul Carbonifer mai 
sus amintit trebue să crească odată 
ți jumătate.

Importanta economică a acestei 
sarcini este imensă.

In fc'.ul acesta se lărgește si se 
consolidează baza energetică ți de 
combustibil a industriei din basinul 
Moscova, din regiunea Moscova 
precum ți din a te legiuni industria e 
centrale care ocupă un loc important 
în viata economică a Uniunii So
vietice.

In anii Puterii sovietice extracția 
cărbunilor din basmul carbonifer de 
lângă Moscova a crescut de 33 
ori.

săi
vi- 
ju- 
ex- 

i 
< sarcină u-

odată ți 
cărbune

Uzina de automobile din Iaroslavi a 
construit un autocamion care remor

chează o încărcătura de 45 tone
Uzina de automobile din 

Iaroslavi a construit un auto
mobile înzestrate cu motor 
Diesel. Proectul acrs ei ma
șini a fost elaborat de colec
tivul de constructori al u 
zinei.

Acum câtva timp, în aceiași

0 instalafie de pompare electrică 
înlocuește serviciul a 4000 de camioane 
Hidromecanizare în construcția șoselelor scvlstice

In ultimii zece ani, întro 
ducerea hidromecaniză'ii în 
construcția șoselelor, cunoa 
ste o largă răspândire in U 
RSȘ- In această perioadă de 
tinap, folosirea mașinilor hi
dromecanice a fost de două 
zeci de op mai extinsă ca 
în trecut’.' Aproape toate o- 
perațtunile de excavare s'tnt 
efectuate pe cale mecani 
că. Instalațiunile electrice de 
pompare, în întregime i’ab*i 
cate in uzinele sovietice, nu 
numai că măresc de zece 
ori productivitatea muncii, 
dar economisesc o mare can

uzină s’a construit o mașină 
care suportă o incă'zcătură de 
10 12 tone, având o v.te
ză de 55 km. pe oră-

Mașina construită in pre
zent este ș. mai puternică, 
lucrând cu opt. reinotrci 'deȚ 
dată, ceeace const tuie dea 
semeni o inovație, permițând 
autocamionul să remorcneze 
o încărcătură de 45 ronz.

Cu toate distrugerile cauzate de 
războiu, bazinul carbonifer de lân
gă Moscova nu numai că a fost 
refăcut, dar în prezent a ți depășit 
de două ori și jumălate volumul 
de producție antebelic.

Astăzi, în fa|a muncitorilor 
se pune sarcina de a spori In 
torii cinci ani cu încă 
matale cantitatea de 
trasă.

Aceasta nu este o
țoară, ea cere o încordare maxi
mală a forțelor ți o organizare, 
perfectă.

O importanță primord a'ă în spo
rirea extracției cărbunelui o are creș
terea productivității muncii mine
rilor. Pentru a asigura aceasta creș
tere este necesar să se organizeze 
cât mai rațional munca, să se in
troducă sistemul muncii în două 
schimburi în toate exploatările ți 
să se folosească just slistemul sala
rizării progresive în acord.

Tot atât de important este ți, 
rolul mecanizării muncii,

Trebue să se introducă o m<x 
câni zare comp'eclă a tuturor pro. 
coselor de extracție a cărbunelui, 
să se folosească din p in ți să sta 
perfecționeze mașinile existente. 
Deasemenea trebue inventate 
șinl noui mai perfecționate.

Industria Moscovei va ajuta 
nerilor în această direcție. Tot 
și industria orașului Tuia.

In felul acesta sunt creiate con
dițiile obiective pentru o aplicare 
reușită a mecanizării complete. Spo
rirea extracției cărbunelui in mă
sura prevăzută de hotărîrea Gi>. 
vernului sovietic presupune deschi
derea a cât mai multe mine noui.

nia-

m -
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Calendar muncitoresc
DECEMBRIE

Zii*
trecut* 345

Zll*
rimat* 21

t-.tate de echipament de tran 
sport.

Recent, constructorii unei 
noui șosele care trcbuia să 
traverseze un lac, au putut, 
grație hidromecanizării, să sc 
lipsească de servici le a 4:00 
de camioane necesare pen
tru aducerea pământului cil 
care sâ se umple lacul In 
toc de a astupa lacul, mstâ- 
latiunile electrice de pompa 
re au asigurat pe loc întrea
ga' cant.tate de pământ nece 
sara.

Pentru anul viitor sa previi 
zut o sporire de 75 ța sută, 
a hidromecanizării întrebi .in 
tată în construcția ‘oțelelor.

Broșuri despre educa 
rea copiilor pentru 
uzul părinților

Ministerul Instrucțiunii Pu 
blice din Republica Federali 
vă Rusă editează o serie de 
cărți șibrorun. Această coU.c 
Pe este intitulată ,.Părinții 
și educația copiilor”.

Au și fost editate „Confe
rințele despre educația copii 
lor” de scriito.ul pedagog 
Macarenco, ,;Cumlsă aiutăm 
copii să învețe bine” de St° 
rojenco, , Educarea comuni 
sta a copiilor” de A. Bu.Ie
și ,.Higiena cop i’.or de vâr
stă preșcoliră” Le Culi,k t a.

I

Soarele
răsar* 7 42

Soaral*
apun* 16 34

Sâmbătă

Uzinele de construcții sovietice 
au terminat programul de luc
rare a 2650 de case prefabric h

1843 — n. Robert Koch desco
peritorul baccilului T.B.C.

1855. — Desrobirea țiganilor 
Moldova.

ROBERT KOCH 
(1843—1910)

Medic german renumit, pentru stu
diile sale în domeniul bacler olo- 
giei In 1890 publică rezulta.ul cer- 
ceLărilor sa'.e asupra tuberculozei și 
a baccilului care-i poartă numele.

Deasemenea, descoperă baccilul| 
virgulă, microbul holerei. In 1905 
primește, ca răsplată a sforțărilor 
cale, premiul No bel pentru medi
cină. 4 l u

In

I

t( ' mi- 
ae 
liv

Uzinele d&xzonstrucț.e a ca 
selor prefabricate -ti 
nat cu succes programul 
producție pe nouă lum. 
rând Țării Sovietice 2650 ae
case prefabricate, cu o su
prafață locuibilă de 465000 
metrii pătrați. Aceasta, p.o 
ducție este cu 50,8 la suta, 
mai mare decât producția a 
nului trecut, în perioada co 
respunzătoare.

Un număr înseninat de ca

1

se au fest tri nise in r.-;.-1. am 
le carbon fer.-, pefroliiere și 
metalurgice ale Uniuni, bu 
vietice.

In viitorii cinci ani, vor trebui fuse 
în funcțiune zeci de m ne noui, u- 
tila'e cu (ehnica cea niai moderna 
In acect scop ri.mul munci o de con
strucție trebue sâ fie cons.derabil 
inâril

Trebue da'ă o atenție specialii 
oiganizării muncii conslrucioiu'ui ce 
mine, creării unei baze suliJe pen
tru producția materiate'or de cons- 
trucțir loca'e și folosirii metod 1 >r 
rapide de construcție.

'sarcina dală de Guvernul sovie
tic bazinului carbonifer de lângă 
Moscova cere ți o ame'ăoiaie hotă- 
rîLa a muu ii organizații or de Par
tid.

Trebue lărgite întrecerile socia
liste și popularizată în mine și ș.u- 
tiere de conslructii exre iența frun. 
lașilor producției.

* rebue să se explice pe largi 
inginerilor, tehnicienilor, funcționa
rilor si tuturor muncitorilor bazi
nului carbonifer de lângă Moscova' 
imaorlanța generală a hotărârii. Gu
vernului sovietic, deoaiece acc-astl 
Irotăclre urmează să 11c împlinită de 
oamenii vii care sunt torța hotărî 
toars de care depinde succesul aces
tei onere importante.

Hotărîrea Guvernului sovietic tie- 
bue să pătrundă 
o rui muncitor.

Aceasta este o 
«nlruca minerii
fer pe lângă Moscova, brigadă ș o 
r oasJ a minerilor sovietici, 
găsească și să folosească toate 
larvele, pentru ca sarcina dată 
n- Guvernul sovietic sl 
niuiLl si dcpășiiă-

(Din ,,Pravdi")

în conștiința f •

condiție necesară 
basinu'ui caitxnt

f.«

sâ
re- 
lor 
itn-

Producția industrială»

crește din 
i accelarat

a Uniunii Soviete < 
zi în zi într'un r.tm

0 mare uzină din Magnitogorsk a 
Noembrie, cel mai ridicat nivel de 
istoria ex»ste”tei sale

Industria sovietică își mă 
rește încontinuu ramul de 
producție. Anul trecut ea 
a atins nivelul de producție 
dinainte de războiu, iar a- 
nul acesta el a fost depășit 
cu 17 la sută.

Producția industrială cre
ste din lună în lună.

In cel de-al doilea trinic- 
mestru al anulai curent, p a- 
nul prodm țtei indu trial ' a 
fost depășit cu 106 la suta, 
Ș' in cel cc-. 11 ei’ca t i nestru 
s'-'u înregistrat noui =-u ce c 
în ndustria socialistă. Una 
din -ele mai mari uzine inc- 
talurc ce sovietice din Magn’t 
togorsk a at ns în cursul lu 
mi Noe.mbrie cea mai mare 
product e din istoria sa. U- 
- fia a terminat înră la iq 
Noembr.e plan ii de 11 luni 
iar până la 17 Decembrie va 
term ni planul ant a'. Ă1ii de 
tone de ! otită, oțel și lamina 
te au 1 viat peste pl ii met 1 
lurgi. tii din întrcp 1 ,d -r 1 ■ 
d.11 Kuzncțk. întreprind •' i o 
metalurgice din reffiun -a ]ju 
iepropetro sk au mă1.-1 p o 
ducția in coniparaț e cu
trecut, cu 53,8 la sut.i I; 
tracțta de cărbuni ere-te con

n 4

atins în luna 
producție din

bazinele ari otinuu in toate 
nifere ale țării. Pro du ț a do 
energie electrică și v iuniul 
transporturilor pe cale lerată 
cresc cont nuu. In industria 
carbon feră din 'regiunile de 
Răsărit ale URSS, 5 jn'.re 
prinderi și 20 de trusturi car 
Hon fere au îndeplinit cu 
mult îna nte de termen pla
nul de 11 lum.

Mtir le întreprinderi din 
Donbas au mărit extracția de 
cărbuni Cu2i la sută în corn 
narat e cu anul trecut. Mi
nerii și-au luat obligația ă 
dea peste planul prevăzut su 
te de mii du tone de căr- 
bun .

Astiel m nerii din bazinul 
Gelsab u k au livrat, pe^te 
planul 1 revăzut, 251.000 to 
tie cărbuni în loc de zuo.OjO 
cum promiseseră. Colectivc'e 
d.n mi> de fabii 1 șt uzine 
■au tei in.nat înainte de ter
men pianul anua'.

Umplem butelii d
Aragaz Sv
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Cronica spectacolelor

Festivalul ansamblului artistic al
Sindicatului I. S. S, Hunedoara

Personalul silvic din județu* 1 Hunedoara contribue 
efectiv la desvoltarea și buna întreținere 
«» pădurilor noastre

fost scos da ât cărbune e ușor de ex
ploatat, iar restul a rămas Acum noi 
trebue să-l exploatăm din nou, pen- 
trucă țara are nevoe de el și apoi 
stratul de cărbune trebue exploatat 
complect penau sigu.arța minei. 
Dacă rămâne cărbune in abatajele 
ce u.mează să fie prăbușite, după ce 
se deschide un abataj mai jos, apoi, 

' altul mai jos, rodie de piatră 
I fiind înti’o continuă frământare se 

încălzesc, aprinzâud cărbunele rămas 
neexploatat.

Din cauza aceasta, în mina notas t 
tră s’au întâmplat mu te nenorociri 
soldate cu mu ți mo ți. Nenorociri 
care nu sunt decât crimele capitaliș
tilor ce cârmuiau tara în trecut, 
care-și bateau joc de avuțiile țării, 
de viața noastră...

Tov. Vașița sc opri și apoi con. 
lînuă din nou;

In sectoiul ros.ru luciează 7 gru
pe, 6 din ele «lucrează In straturi 

1 „fușerile”. La fel Iu rcază și alte 
grupe d,n celelalte sectoare...

1 Ce bine ar fi dacă am lucra în. 
tr’un strat întreg ca echipa lui Rusu 

1 Au.el. Deși abatajul lui nu ate n.- 
j -ci.o mecanizare,, depășește zilnic 

norma cu câte 60-70 la sută.
1 Insă vom învinge toa e greutățile 

vom șterge urmele lăsate de ex- 
1 ploatatorii din trecut, pcntrucă acum1 

mina e a noastră a celor ce mun
cim.

ț Fiecare tonă de cărbune dată pes. 
' le program, e un pjs înainte spret 
! o v.ața mai buna”.
j In toată mina Lonea — deși este 

foarte întinsă — nu e decât un
I singur abataj mecanizat. In cele- 
1 talie abataje se lucrează numai cu 

ciocanul de abataj iar transporturila 
se tac cu vagone ele sau cu roabele.

1 Insă regimul nostru democrat po
pular, în ca.e Partidul clasei munci- 

Itoa.e aie toiul de conducător, luptă 
pentru ca țara noastră să aibe o 

. economie bine desvoltaiă in care 
1 oamenii muncii să uaiască în bel

șug.
Pentru a casta și mina Lonea tre. 

1 bue să dea cărbune mai mult și 
, mai bun.

In acest scop, de curând au în
cepui lucrările de săpare a două 
galerii noui ca e vor fi betanate. 
In măsură ce se vor primi crațere, 
inoloa.e pneumatice și electrice pre- 
cum și al.e ins.a ații, abatajele vor

un

încadrați intr'o p ite' nit a 
formație artistica, mun ihr-it 
dela 1. S. S . Hunedoara au 
dat in seara zilei de 8 Decern 
brie a. c. un reii'jit festival 
artistic in sața 1 catrulai Co 
mimai d.n Deva.

Bucurându-se de prezență 
unui foarte numeros public, 
muncitorii din llunetloira și- 
au atras întrcaga sinipatie a 
spectatorilor obținând 
categoric succes.

Impletmdu-și munca 
uzina ci» cea artistic a, j 
in slujba ridicării nive 
cultural al masselor I. S. 
S.-iștii au reu.fît să și forme 
zi- un ansamblu art - tic care 
ocupa an o de frunte prin 
tre cele existente în județ, 
sub raportul execuției cât și 
sub cel al programului pre
zentat, ansamblul' constituind 
un pas înainte în munca arti
stică.

Corul acompaniat de orche
stră și apoi ambele, aparte, 
șrau stabilit un repsrtcriu de 
cântece populare, munci io 
rești și muzică ușoară, toate 
bine selecționate în sensul 
că au exclus acele produc
ții ale artei burgheze deca
dente.

Și în afară de unele in
consecvențe negGjabile („La 
umbra nucului bătrân” de 
pildă) programul prezentat a 
avut un n vel ridicat, fie că 
e vorba de corirri, bucăți exe 
cutate de orchestră, dansuri 
populare sau ansamblul de 
balalaici — mai puțin de sce 
netă, asupra căreia vomlre- 
vem.

O altă parte pozitivă o con- 
stitue faptul că acest ansam
blu promovează o serie de ta 
lentate elemente tinere, ch’ar 
și copii, asigurând astfei o 
continuitate a muncii artiști 
ce pe- viitor, prin cadl'e intr’o 
măsură deja pregătite.

Subl niind incontestabilele 
realizări ale ansamblului, nu

I

Sănătatea oamenilor 
muncii, o preocupare permanentă

(Urmare din pag. 1-a)

dicamente suficiente.,piedicii 
trebue să urmălrească bolna 
vii și să-i oblige să se pre
zinte la tratament.

Casei Centrale a Asigură 
nlor Sociale și Serviciului 
Sanitar Județean le revine 
sarcina să urmălrească cu 
toata ser ozltateapo ibilitațva 
îmbunătățirii stării sănă - 
tații oamenilor muncii din ju 
dejul nostru.

Trebuesc deasemenea acea 
lerate lucrările în legătură 
cu drepturile celor eșiți la 
Densie, astfel'încât muncitori; 
sa inu aștepte câte 5 — 6 
lunt pensia.

Cu' toți avem datoria să pu 
* iiem umărul și să îndrept im 

avut scăderi 
vedere al e 
ceea ce pri- 
cu toate bu 
autorului nu

Putem însă tn;< cu \e lei.-a 
unele s<ădi-ri dealtf”' itn-t eli
te 'începutului.

Ne referim in Sp,. al la e- 
xecuția scenetei piezi otite 
care dovedea lipsa unor mai 
îndelungi repetiții și a unei 
regii care să îndrume actopii 
amatori spre un joc neforțat 
m.ii degajat și lipsit de de- 
clamare. Deopotrivă ne re
ferim la machiajul i are. 
greșit înțeles, iar practic, e- 
xagerat, n’ i reușit să de i 
figurilor expresia do ită do 
actori.

Dacă piesa a 
din punct de 
xecuției, nici în 
x'eȘte conținutul 
hele intenții ale 
este cea mai indicată să fi
gureze în repertoriu. Voind 
sa fie o satirizare a fami
liei descompuse și a meschi
năriei burghezeau reușit doar 
în mică măsură să dacă acest 

lucru, nu ajunge la vreo condu 
z'e și lasă problema suspen
dată.

Cu toate lipsurile existe» 
te, programul hunedorem - 
lor a reușit să fie superior 
celor prezentate de diverse 
le formații artistice de până 
acum și, făcând dovada e- 
xistenței unui destul de rigu 
ros discernământ în stabili
rea programului, dă c<rtitu 
dmea unor și mai frumoase 
realizări în cel mai apropiat 
viitor.

m. I. m.

Intr’un cadru festiv
S’au închis cursurile celei de a 5-a 

serii de elevi ai Școalei Medii de 
Cadre de

P. M.
pe lângă Org. Județeană 
R. Deva-Hunedoara

In zilele trecute a 
închiderea festivă a 
dii de cadre de pe

avut loc 
Școlii Me- 
lângă Org

cât mai curând răul lăsat da 
trecutele regimuri, și îndru 
mâți — așa ca și până acum 
—1 de organizațiile de Partid 
și sindicate să ridicăm necon 
tenit nivelul sanitar al oame 
nilor muncii, fiindcă numai 
îngrijind de sănătatea acestei 
ra vom putea făuri un viitoe 
lununos poporul muncitor.

Societate Comerciale de Stat 
„Mureșul*1 

Filiala Deva 
angajează un contabil

____«te m 140
zuita și raț ona’ă numai a creșteri- 
lor reale al acestor păduri, este 
și trebue să fie preo. uparea de că- 
țxHenie a noului silvicultor.

Astfel, în n umai 5 luni de ac
tivitate a D re ții ! Silvice j d țene 
Hunedoara, angajamentele luate prin 
programul de 4 luni (Septembrie^ 
lk- embrie 1948) nu numai .a a 
fost realizat în întregime, dar a fost 
chiai depășit în majoritatea sectoa
relor de activitate.

Uimătoare’c cifre ne dovedesc a- 
cea la Î11 mod concret:

Asllel la recoltări de semințe foa 
restieie deși in acest an în județul 
nostru fructificat a ce or mai multe 
6pecii foiestie.e a fost compromisă 
de gerul târziu din pr mavara a- 
nului curent, s’a recoltat totuși peste 
3.000 kg. semințe forestiere depășin- 
du-se prevederile de’a această ca
tegorie de lucrări.

S’au executat lucrări de pepi
nieră pe înlreg cuprinsul județufu. 
pro suprafața de aproape 00 ha. 
față de suprafața de 45 ha. pre
văzuta inființându-se și pepiniera 
noui, depășindu.se astfel programul 
cu 32 la sută.

In importantul sector ..îngrijiri 
de irborele tinere”, s’au executat; 
lucrări de degajare la plantațiun le 
tinere cu specii de valoare pe supra
față de aproape 630 'ha. față dc 
290 ha .cât a fost programat, depă- 
șindu-se și aci programul cu 114 
la sulă.

In sectorul ,,Ameliorarea terenuri
lor degradate și fixare» coastelor 
surpătoare și neproductive”, s’a rea- 
lizal 92 la sută din program.

In sectorul „împăduriri de par
chete exploatate”, din cauza gerului! 
timpuriu ca e a împ edicat continua
rea lucrărilor, programul s’a pu
tut realiza numai în proporție do 
75 Ia sută.

Datorită muncii de lămurire dusă

județeană P. M. R. Deva-Hune- 
doara

Deschizând festivitatea Tov. 
Lazăr Smion directorul școli, a 
subliniat importanța muncii de 
ridicarea ideologică - pol.tica a 
membrilor de partid precum și 
bunele rezultate care școala le 
a dat în acest sens, după care 
a luat cuvântul Ten. V. Bucerzan 
memru In Biroul Org. Județene 
P. M. R.

Arătând că o sarcină prind 
pală a absolvenților e acea da 
a continuă pe mai departe stu
diul, a scos în evidența faptul 
că foștii elevi având cunoștin
țele mnlt în bogățile vor trebui 
să ducă o continuă muncă in 
direcția organizării temeinice 
a muncii în fabrici, 
uzine și o r g o a r e pentru 
o obține o producție căt mai 
ridicată, de a duce o luptă ho
tărâtă împotriva rămășițelor 
racțiuni din țară, și a imperia
liștilor de peste hotare.

Tov. D. Gorun a răspuns apo 
în nomele elevilor luăndu-și an
gajamentul de a traduce in vi
ața toate sarcinele, festivitatea 
luând sfârșit cu un program 
artistic.

A urmat o masă comună la 
care au tuat parte reprezentanții 
Comitetului Județean P.M.R. 
Deva-Hunedoara, Tov. lectori 
ai școlii și elevi. 

în mai e’e popu are. și a contactului 
permanent ce s’a ținut cu acesie 
mai .- pe deoparte, și cu organele 
politice și administrative locale pe 
de altă parte, s’a reușit ca o bună 
parle din aceste lucrări să se exe
cute prin muncă voluntară, antre
nând Î11 această acțiune massele 
populate din lumea sa'elor cari au 
răspuns cu entuziasm la apelul 
slujbașilor dep.e teren ai serviciu
lui silvic.

Un alt factor important în rea» 
lizaiea și ducen a la bun sfârșit 
a angajamentelor luate prin progra
mul din această toamnă au fost în
trecerile socialiste, deși acestea au 
fost la începutul lor, și criteriile! 
de organizare încă nu erau sta
bilite.

Cantoane'.e de pădurari între ele. 
brigăzile, ocoalele s lvice s’au pro
vocat la întreceri in muncă în sec
toare de activitate difeițe: stârni
rea delictelor de tot felul, satisface
rea în întregime a nevoilor po
pulației sărace cu lemn de foc p< n- 
Iru iarnă ca urmare a măsurilor 
luate în acest sens de către nou) 
Minister al Silviiultuiii, lucrări de 
pepiniere, recoltări de semințe, lu
crări de punere în exp'oalare, etc.

Astfel s’a evidențiat la Ocolul 
silvic llia: brigadie ul șef Nan An. 
gliei, care a reușit să recolteze,

L9NEA o exploatare în care regimurile trecute 
au lăsat urme adânci . .

(Urmare din pag. I-aJ 

antrenând la întrecere personalul de 
pază a acestui ocol, cantitatea det 
aproape 1000 kg. sămânță fără nici 
o cheltuială.

Ocolul silvic Baia de Ciiș a 
realizat programul privitor la lu
crările de împădurire a tirenului- 
Uegradal d.n hotarul comunei P.ă- 
văleni in proporție de 109 la sută 
luciătorii dela aceste lucrări d.pă- 
șind normele stabilite cu 15 la sută 
până la 40 la sută și prin aceasta 
realizându-se importante econom! 
Statului.

Ocolul silvic Cugir la lucrarile- 
de degajarea tinerelor plantați: din 
munții Cugirului a de, așit progra
mul pe 4 luni cu peste 100 la -ută, 
grație bunei organizări a acestei 
munci și |ierfeclei e laborări ilintre 
slujbașii depe teri-n și birou ai 
acestui ocol.

Realizări gră.loare. tot ceia ce s’a 
făcut doar a um in domeniul silvic, 
conslitue dovada unei noi atif Jdini 
față de o mare bogăție a popo
rului mun. ilor — pădurile — pre
cum și o nouă atitudine față de 
muncă pe ca.e educați de Partid 
— și.au însușit-o -a a iții Ministe 
rului Silviculturii coi.știenți de Im
portanța muncii lor.

|ng. Moraru șl 
•ublng. Rivlș Gh.

ii m<<-anizale. Șira urile potrivite vor 
fi ețplca'ate cu abatajele frontale, 
care permit a tingerea unei producti
vități mai riJi ate. In general, sunt 
proeclate lucrări însemnate, prin a 
căror execuție mine; ii din Lonea 
vor putea extrage cărbune mult mai 
mull, în condițiuni optime de mun.ă

Cu toate greutățile moștenite din 
trecut, în decursul acestui an miner i 
din Lonea s’au situat de trei o i în 
fruntea celorlalte exploatări din Va
lea Jiului, câ t gând tot de atâțea 
ori drapelul producției.

Insa în prima jumă ate a perioa
dei de întrecere ce se va încheia la 
31 Decembrie, minerii din Lonea 
s’au situat în lo.ul ultim

Una din greutățile reclamaie de 
mineri este „lipsa de goale”, adicl 
lipsa de vagonete care să transporte 
cărbunele din abataje la supiafață.

Evident, parcul de vagonete e re
dus. deoarece n’a mai fost refăcut 
de mulți ani. Insă mai sunt ,i alte 
cauze.

Lucrul acesta îl spune atât supra
veghetorul transporturilor dela su

prafață cât și alți muncitori, care 
au puiuț vedea pe diferite galerii 
laterala, vagoneți plini cu căr
bune stând acolo mai multe zile 
fără să t.e du:e Ia descărcare. Trans. 
porturile de lemn pentru abataje 
deasemenea sunt defectuoase. Au 
Sosi cazuri când convoaie de va- 
gonele pline cu lemn au ajuns nu
mai după câteva zile în abatale, 
tn timp ce minerii aveau neveie de 
lemn centru armătură.

E necesar ca această lipsă să 
fie grabnic înlăturată. Să se dea 
"■«a mai mare atenție transporturilor 
de cărbune și materiale, pentrucă. e 
inutil dacă un miner scoate cât mai 
mult cărbune, fără să fie transpor
tat la suprafață. Un vagor.et plin cu 
cărbune ce stă, câteva zile pe o 
galerie oarecare nu însemnează re. 
ducerea parcului de vagonete?

Concomitent cu lucrările ce se 
tac pentru îndreptarea situației lă
sate de regimurile trecute, org. de 
Partid, sindicatul și toți muncitorii 
constienți, trebue să înlăture l:p- 
•urile în muncă în special cele dela 
transportul t„ pentru a putea fi din 
nou în fruntea ce’orlalte exploatări 
din Valea J u'ui așa cum au reu
șii să fie în mai multe luni din 
cursul acestui an.

I. BRANEA

ros.ru
dep%25c4%2583%25c8%2599indu.se


For(ele populare chineze
ataca învâriturîle Kuomintangului în fața Pekinguluî

ț

NANKING, 10 <Rado,> 
France Presse anunță că cer 
cercurile militare dela Naikhg 
confirmă știrea că forțele ar
mate populare care înaintează 
pe cinci coloane din direcția 
Manciureî, sub Comanda 
generarului Sin Pao au cuprins 
regiunea minieră din Estul 
provinciei Hopei

Ac .ste 
joncțiunea cu alte cinci coloa
ne de sub comanda aceiluiaș 
general, care înaintează dea- 
lungul căi ferate Pekink- 
Kubeicu, atacând întăriturile 
Kumintangului din fața 
Pek'ngului

coloane au făcut
I

NANKING, 10 <Rador> 
urma faptului că, numeroșiIn

înalți funcționari ai Ministeru
lui Apărării precum și mai 
mulți depatați au fugit din 
Nanking, vai mulți memb.i ai 
parlamen'uh’i Koumintangului 
au adoptat, Joi o rezoluție 
prin care cer pedeapso cu

moartea pentru ofițerii și func
ționarii care dezertează dela 
posturi.

Rezoluția prevede că înalții 
funcționari mai sus citați să 
fie arestați, iar deputății să fie 
lipsiți de drepturile parlamen
tare, dacă refuză să se în
toarcă la Naoking. I

Alegerile separate din
I

NANKING, 10 (Rador) 
Corespondenții de presă 
americani anunță, că în 
luptele dela Yung-Conq, a 
fost complect distrusă o ar
mată a Kuomintangului cu 
un efecdv de 60.000 de 
oameni.

Berlin sunt ilegale 
Declarația blocului democratic din Berlin asupra 
„alegerilor'1 separatiste ți teroriste din sectoa
rele occidentale ale Berlinului

I

BERLIN. — Dii| ă cum anunță 
Agenția A D.N.. bir ui democra-, 
tic din Berlin a dat o ' c a ație a- 
supra „alegerilor” ,ct.uatisle șrii 
teroriste ținute în sectoarele occi. 
denlale ale capitalei germane.

„Alegerile, spune declarația, au 
fost antidemocratice, deoarece toți

Membrii delegației guvernamea 
tale cehoslovace orimiti de

N It Șvernic

i

MOSCOVA (Rador). — In ziua 
de 9 Decembrie președintele Pre
zidiului Sovietului Sluprem al U- 
niunii Sovielice, Svernik, a primit 
pe primul ministru al Republicii; 
Cehoslovace, Zapotocki, pe minis
trul de Afaceri Străine, Clementis. 
pe ministrul de Finanțe, Dolanski și

pe ministrul Industriei K iment.
Au fost de asemenea prezenți mi

nistrul adjunct al Afacerilor Știe ne 
al Uniunii Sovie i e, Zo.in, ambasa
dorul Uniunii Sovieli.e în Cehoslo
vacia, Silln și ambas-dorul Ceho- 
«■ -aciei in LI lunea Sovietică Las 
to. ha.

I

Sarcinii care stau în fa*a fermelor de 
Stat și Stațiuni^r du și trasoare

cei care s’au opus acestei înșelătorii, 
au fost lipsiți de po ibii alea de a-și 
exprima părerea fie verbal, fie în 
scris Mulți deme 
fost bă uți, su e au fo: 
mai imporlan e artiroe 
lectorate au fost desconsu 
ajjunul „a’egeriloi”. Di tribul ea ne- 
controlală a bu'etineior de vot a 
avut ca urmare o fraudă în stili 
mare Numărătoarea buletinelor nu 
a fost nicidecum controlată. Urnele 
de vot foarte adesea nu au fest con
trolate înainte de începerea votului. 
Rezu'ta ele finale au fost modificate 
într’un număr de circumscripț i e- 
lectorale ca de exemplu în Weddingl 
(sectorul francez.

Aceste , alegeri”, spune dec'ara- 
ția mai departe, sunt ilegal? de 
oarece Constituția Berlinuui nu 
permite alegeri separate în dife
ritele sectoare. Autoritățile sectoa
relor occidentale nu au dreptul să 
întreprindă vreo acțiune sau să ia 
hotărîri în nume’e 
lin.

Iată dece blocul 
Berlin va continua

cins iți au 
(ați. Cele 

legii e- 
; în

întregului

democratic 
lupta sa

Ber-

Din cauza gravei situații 
financiare a Franței

Guvernul Queuille se 
află la marginea prăpastie! 

Ziarele franceze prevăd desbateri 
aprinse
legitură cu bugetul ne 1949

în Adunarea Naționala în

°ARIS — Z a ee franceze, atât 
,,ee je stânga, cât și ree de dreapta 
crevăd dezbateri a prinse în Adu
narea Națională. în legătură cu bu
getul ne 1949.

L’Fhimanile scrie:
„Guvernul intenționează să pună 

ne umerii popu’ației mun i oare noui 
poveri, prin impozite gieie”.

Ziarul arată că guvernul se a- 
tlă la marginea prăpasliei și nu-și 
nune decât problema alegerii în
tre încercarea de a obține rin nou 
Imriurnut american vânzând și mar 
mult independența Franței, și majo
rarea impozitelor, dacă aceasta ar 
ma. fi încă posibil.

L’AUBE s . e că guvernul are ne
voie de un mi a d de franci pe zi 
pentru a înlătura ir.za. dar Le Fi- 
garo crede că încă un împrumut;

forțai dc g. nul ’mprumuturi or 
Marshall”, ar fi [ e ie puerile Fran
ței”.

L’EPOQUE arală că situa’ia lui 
Queui'e depinde de n zalvai' a p o- 
b'emei bugetare; numai za,ul 
cialisl de dreapta Le Popu'are 
agită pentru eâ guvernul sâ

so- 
se 

fie 
salvai cu orice preț ind ferent iia-
ca acest lucru ce lace pe socoteala 
la ei muncitoare, au pnntr’un nou 

imprumul de dolari, ori numi prin 
acordarea voiului de încredere in A- 
dunarea Națională.

Deficitul Franței pe 1948 a a- 
iins cifra astronomica de 400 mi
liarde franci Acest deficit a fost 
creat în cea mai mare parte de înar
mările dicta e de politica imperialistă 
a Franței, de războaiee coon ale sa 
de măsurile luate împotriva clasei 
muncitoare.

£8 âSecembvie 
are loc al cincilea Congres al Parti
dului Muncitoresc

!=

(comunist) Bn’gar

fl'rmair Jj» l-*J
mai puține, învățând din 
exemplele campaniei d t nani 
nă, țărănimea muncitoare 
trebue sa fi-'* în' run' tă p n 
tru :i folos ir.: to . I ’ în 
asociat i.

In cont nuare d-sa a arătat 
că' trebue să as garam cend.- 
țiuni bune dc viață pentru 
mocan ci, tractorist ,i mun 
c iorii agricoli dela stațiuni 
le de mașini și fermele de 
Stat,

Pentru ca în anul 1949 si 
să îndeplinim și să cEpă/ i n 
Dl nnl in toate sectoa e e, î 1 
treaga actvitite atât a fer 
nielor de Set cât s' a st.iț'.u 
n.lor de mașini si tra.ctoa.'m. 
trebue să se desfășoare sub 
semnul întrec irl.r socialiste 
în muncă.

CcnJ tiunile obiective pen 
tru aceasta sunt create, ți-

nâud seama de faptul cu. par 
cui nostru de mașini și trac 
♦oare s’a înmulțit s'.mțitui da- 
-orită ajutorului prețios acor
dat de Marea noastră veci
na șî prietenă Uniunea So- 
• etică,

Tr.n convenția ecor.o lira 
încheiată dc curând se va 
a--.tea fabrica in țară un nu
măr mare de tractoare.

Tov. Vasi'e Vaida, și-a î:iche, 
iat cuvân a ea ac “n uâud asurra pre- 
gât .ii din vieme a campaniei în- 
sămânțărilor de primăvară.

„Dacă în toamnă am reușit săi 
însămânțăm trei miiioane hectare —. 
a spus d.sa printre altele — în pri-t 
măvară avem de arat și însămânțat) 
9 miiioane hectare ceea ce nu se 
poale realiza decât mergând pe dru
mul trasat de Par.idul nostru, dru
mul a ianței între clasa munci .oare șij 
țărănimea mun iioare, îngrăd nd ex
ploatarea capitalistă la sate. Mer
gând pe acest drum, vom pune ba
zele trecerii spre sociaism, cheză
șia unei vieți mai bune pentru toți 
oamenii muncii”. i

din 
fer- 

‘mă împotriva acțiunilor coa iției de 
scizioniști. Cu toate mijloacele po. 
sibile el va sprijini Consiliul Mu
nicipal legal în f:unte cu primarul; 
general Friedrich Eberl, în efortu
rile sale de a înlătura sărăcia po
pulației din Berlin, de a restabili 
unitatea Berlinului și de a aduce 
astfel o contribuție hotărîtoare la 
democratizarea Berlinulu Mare.

t 
I

Sofia. — Duminică a avut 
loc confe nța organizației 
din/ Sofia a l'aitidului Mun i 
toresc (comunist) Bulgar pen
tru pregătirea celM de al 
cincilea congres al partidului.

Cu această conferință se 
încheie și conferințe’e de par 
tid pentru alegerea delega 
ților la acest congres, va e 
va avea loc la 18 Decembrie 
In întreaga țară au fost aleși 
f.ooo delegați.

Toate organizațiile de par 
tid au ales cu entuziasm 
prim delegat la al cincilea 
congres, pe Gheorghi Dinii 
trov secreta'ui general al

Partidului Muncit' resc șco - 
muu st Bulgar și președinte 
le Con- Jiului de Mini t î. au 
fost dcasetnenea ale-i ca de 
legați toți membrii Biorului 
Politic al Comite ' ■ i Cen 
trai al Partidului Muncitoresc 
(comuniști Bulgar.

I

I
I

I

Demisia primului 
ministru ungar

l

Armistițiu oficial de 
două săptămâni în 
sectorul centrai al 

Palestinei

Budapesta, 10 <Rador>, In 
ziua de 10 Decembrie d-l 
Lajos Dynnes, primul minis
tru al Republicii Ungare și-a 
înaintat demisia președintelui, 
d-l Sakasic i Arpad.

Demisia a fost acceptată 
Președintele republicii a ce

rut d (ui Lajos Dynncns să 
gireze acest post până la con
vocarea Comisiuaii Politice 
Parlamentare care va propune

un
tul

nou candidat pentru 
de prim-ministru.

pos- I

Haiffa. — France Presse 
transmite:

M ercurj s a anunțat ,n 
mod oficial că, in sert° ml 
central din Palestina^ unde 
se află trupe irakiene, - a 
realizat un acord de armisti 
țiu pentru încetarea forului 
pe o perioadă de două Mp 
tămâni.

BULETIN EXTERN
— Ministrul canadian al 

agriculturii a anunțat că in 
cursul anului viitor Ma! ea 
Bntanie va reduce în 
mod substanțial cumpărătu
rile sale de alimente în spe
cial' slănină si ouă — din Ca

nada, din cauza lipsei de do
lari.

— In luna Noetnbr a de
ficitul balanței cor.ierc a.e bn 
tamce a atins cel rn d ridi 
cat nivel înregistrat din Ia
nuarie 1947.
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