
Justețea politicei economice
a regimului nostru a primit zilele trecute

lusti.'țen po) ta ci economi 
».<■' a regimul.11 nostru, .1 
primit zilele trecute o noua 
• ■onlirmarr pi in botărirea 
luată de guvern de a n-duc».- 
prețurile și tarifele la mai 
multe materii șt mărfuri de 
prima necesitate.

Massele populare au pil 
mit aceste hotărîri cu o bucu 
rie pe deplin just ficată, de
oarece măsurile guvernului 
atrag după sine o simțitoare 
îmbunătățire a nivelului de 
trai prin creșterea puterii de 
cumpărare a salariilor și a 
leului nostru în general.

Premizele care at> permis 
guvernului aceasta mare rea
lizare, își au radăcinclc în
fipte în clanul și încrederea
< u care muncitorimea dela 
orașe și sate — îndrumată 
și mobilizată de Partidul <i 
de avantgarda, a declarat 
bătălia pentru înfăptuirea 
propunerilor Partidului Co
munist Român în vederea 
îmbunătățirii situației econo 
mice și financiare a țarii.

Lupta a fost grea și a ne
cesitat eforturi stăruitoare 
din partea masselor largi 
jmpulare militante pentru < â 
știgarea ei. Victoria a fost 
insă cucerita și urmată de 
alte victorii, care au venit 
să adâncească și să desă
vârșească măreața operă de 
refacere și redresare a țării

Situația concretă din țara 
noastră din jurul nostru, ne 
dovedesc temeinic acest Tîî
cru.

Astfel în Valea jiului echi
pa tov. Pop Ludovic, depl 
șind norma cu 482 [a sută, 
a obținut cel mai strălucit re 
cord cunoscut până acum 
in producția carboniferă din 
țara noastră. Muncitorii) dela 
I M. S. Hunedoara s’au fă-

< ut vrednic de admira - 
ția unanimă prin eforturile 
uriașe pe care le-au depus 
realizând o depășiie eres - 
cândă a programului de pto 

’dticție. La minele aurifere 
din Munții .Apuseni nivelul 
producției din anul trecut, a 
fost depășit cu 133 la sută, 
și este îi» plină creștere. Mun 
citorimea uzinelor metalurgi

< <• (
msullcț11 «.- pe drumul des 
< rus prin intre» er le palii»/ 
u»e inițiate anul ire’iit, sp»» 
reȘt»’ » a41tila.li' și c.ilițaijv 
producția. \f un» ilm imt .1 d,. 
pe ogoare 1 ■ județului nostru, 
răspunzând cu însuflețire ,1 
peluhn la» ut de < om mda- 
mentul județ» an p -nlru în 
‘■arnânțari, a term n.it și de
pășit pl.mul d<- inmmânțărl 
înainte de termen, rertlitând 
63.000 ha. » ea mai mire 
suprafața insăinânțal.i vr 
«lată in județul nostru.

Spnitul nimic 11 voluntare a 
angrenat efectiv popul »ția( ju 
dețuțui nostru, ducând o din 
realizări in realizări.

Numai in perioada 2o Fe
bruarie i Mai, a. 
efectuat lucrări prin 
voluntara, in valoare 
milioane 234.048 lei.

Ridicarea producției, ere. 
șterea randamentului și dw 
ciplinei Î11 muncă, rezultate 
le îmbucurătoare ale întt 
cenlor în producție, într» 
gite cu echilibrarea buge
tului, cât și degrevările fis-

Gh. Pleșu
(Continuate în pag. IV a)
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O mare campanie de com
batere și prevenire a bolilor 
începută de serviciul medical a Casei 
Asigurărilor Sociale in Valea Jiului

In Valea fiului, ser.iciul 
medical a| Casei de Asig-.i 
rari Sociale, a Început o 
mare campanie de tumba 
tere si prevenire a Ixi'.ițor.

Asticl, in ultimul timp, la 
boratorul de .Analize al C i- 
sei de Asigurări a executat 
peste 1.700 examene sen» 
logice a]c sângi lui. Pentru

In prezența tov. Florea Simion și Basch Emeric, 
din partea Comitetului Județean P. M. R, și 
a tov. Constantin Grigoraș prefectul Județului 

Sa inaugurat Școala Primară 
elin W

construită prin
Din inițiativă tov. depu - 

lat Alex. Drăghici și a o»g. 
[ud. P. M R.prin muncă 
voluntar» prestata cu elan 
de plugărimea din Valea 
Lungă, Școala primară din 
sat, a cărei lucrări a.i 
fost începute în'luna Fcb’ ua 
rie a. c., a fost terminali 
„la roșu” cu 6 luni mai re 
pede decât prevederile p[a 
nului, adecă pe dala de 1 
Mai a. c..

Inaugurarea noului edili - 
cin a avut loc în prezența 
tov. Florea Simion și Basch 
Emeric din partea zOrg. [ud.

lea.
muncă voluntară

P. M. K.,.a iov- prefect C tiu 
Grigoraș și tov. Gh. Barba 
și I. fuga din partea org

f \(Continuare in pag. HI a)

caz.uril»' pozitive .1 in» eput 
imediat tratamentul. Ace - 
st»; analize »ontiimă < 11 n 
< eeași int» ieitat< . iar » az»i- 
rile descoperite sunt imediat 
puse in tratament.

Aceea-? a. Invitate se d s â 
șoara și in lupta contra tu 
berculoz» i. Dispensarul ț .B. 
C. PetroȘeni, a fu» ut peste 
3.000 examinări ’iadioscopi- 
ce bolnavilor a dminetrăndu 
lise tiatamenl conform si
tuației pe care o prezintă.

Această cam[>aiiie de mc 
dicină preventivă și . urativii 
in Valea Jiului, este puternic 
sprijinita de forurile »;ondu 
cătoare, Cure acordai mede - 
mentei - și materialele ne-.i- 
sare, iar rezultatele se văd 
zilnic, prin însănătoșirea bol 
navilor și reintroduceri a [ru
in câmpul muncii.

De curând s a inițiat un
Or. Rădulescu, cor«sp.

(Continuare in pag. III a)

Gheorghi Dimitrov, 
Klement Gottwald și 

Eduard Beneș au tri
mis telegrame de feli
citări cu prilejui săr
bătoririi zilei indepen- 

ței României
BU»'l REȘTf, 11 ''Ager 

pies . Ci prib. jul zilei de c> 
Mai d. Di. Petru ('.roza, 
J'r» «-dintele Consiliului de 
Miniștri a mai primit tel- 
grame d< 1» li» ilari din pai 
tea d lor: Gheorghi Dimii 
rov Președintele "oii-ihu! 1: 
de Miniștri a Republicii 
Populare Bulgare Kbme. 
<>otv,ald |.reș»riint» le » on~i 
fiului <le M'ni.tii a Repubh 
»,n ' ' lioslo ac»-.

Dc.isinicni «I. proi. Dr.
C. laihon Pif.~.*ijint«-’e Pre
zidiului M.nti Adunări V , 
ționa],' .1 pr.nitl o tel» g ama 
de felicitare din partea <!-' .i 
Eduard Beneș P»eșcdmtel

Republici' (’ehosiovace

Noi loturi de foști prizonieri 
români reoatriați din U.R.S.S

BUCUREȘTI, II. ,(Ager 
pres). In ziua de 9 Mai în 
gara Iași au trecut spre Foc 
șam 2 loturi masive de fo 
ști prizonieri români din U 
R. S. S. Primul [ot caprin 
de un număr de 931 ofi 
țern, 4 subofițeri 153 trupă 
Al doilea lot este formar 
din 4 subofițerii și 1912 trupă 
După întocmirea formelor 
în timp foarte scurt toți vor 
fi îndrumați la domiciliu.

Lista prizonierilor ro
mâni din județul nostru 
sosiți din U. R. S. S,

In cadrul repatrieri iultimu 
lui lo: de priznnmri români

din U R. S- S- in jude
țul nostru auj sosit, următorii : 
Giroganu Gb., Kațiu Ioan, 
Gabor N. Haiduc Victor, 
Straja Alexandru, Mihăilă 
Avram, Mihai Ștefan și 
Munteanu losif.

[om a
■i

■
Inlr’o atmosfera de 

înalt entuziasm, a fost sărbă
torită ziua de 9 Mai și în 
celelalte localități din judet.

La Călan
După ce muncitorii uzine 

lor metalurgice Căjan, au 
prestat fiecare câte 4 ore 
de muncă voluntară în cin
stea zilei, a^avut loc un mare 
mceting în curtea întreprin
derii la care au participat 
toți salariații. Adunarea a 
fost deschisă de. iov. Șuteu, 
Au luat apm cuvântul tov. 
Radu, din partea A. R. L- 
U. S. și tov. A. Drăgoi, 
membru in Biroul țudețenci

A intrat în vigoare decizia 
Ministerului de Comerț 
pentru reducerea prețurilor

BUCUREȘTI, H 'Ager- 
preș). Azi'inUA în vigoare «ic 
cizia Ministerului de Comerț 
privitor la' recalcularea pte

țtirilor. Industriașii și) corner 
cianții 
de azi 
ceri la

toi tobiHi ziua
a victoriei mul

P. M. R din partea F. 1). 
P. care a arătat că în con
formitate cu realitățile isto
rice adevărata zi a indepen

denței este ziua de <9 Mai, 
ziua în care acum șapti? zeci 
și unu de ani pojjiorul ro 
mân și-a declarat neatârna
rea față de Turcia.

Seara, a avut loc o retrage 
r»- cu torțe după care a 
mat un program artistic 
ganizai de A. R. I.. IJ.

La Hunedoara
Meeting-ul a avut loc în sa 

la teatrului Cazinoului 1. M 
S. fiind prezidat și deschis 
de d. pretor Petrinca. Au- 
luat cuv ântul cu această o 
cazie prietenul Nicula din 
partea A. R. L. U. S. și 
slt. Beloiu din partea arma 
tgi ca închcere -urmând un 
reușit program artistic.

La Petroșeni
Populația din Petroșeni

I

ut - 
or
S.

vor aplica începând 
coeficientul de redu- 
loate mărfurile.

a 
sărbătorit cu entuziasm ziua 
de 9 M^n ziua independen
ței și a victoriei, în cadrul 
unui mceting carâ a avut țoc

iniMtnia
județ

în sala Cazinoului Muncite 
resc. .Adunarea .1 fost desclii 
să de tov Ostache Constau 
tin primarul orașului care ,» 
dat . avântul prietenului 1. 
Dumbravă «are în numele 
-A. R. I.. U. S. a arătat im 
portanta zilei victoriei,.

-A luat apoi cuvântul tov. 
ButarjuVirgil secretarul org. 
județene P. M. R. din partea 
Cops, local F. D. P. » tre 
făcând o analiza a condici
lor in care a fost « rea jsto 
ria noastră în trecut, a a- 
ratat jxmtru ce Ca recurs 
la falșificarc.i istoriei uoa - 
sire. Poporul Român î i ser 
beaza acum în deplină liber 
tate adevarata zi a indep-n 
denței i-alc.

(a încheerc, 
mul, general, 
Patraș» u 
subhni.it 
a zilei 
român serhea/ă atât/ indepm 
dența 
cu ajutorul Annatei Sovi° 
tice de sub jugul hitlerist.

in enluzi.t, 
.1 vorbit to> • 

Andrei, care a 
semnificația dublă 
' în care poporul

cât și eliberarea sa

(CovtîniMr* ht pag. III a)

subhni.it
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Pe drumul unității 
depline a întregului tineret din 
Republica Populară Română

însușirea ideologiei clasei muncitoare
o mare sarcină a tineretului nostru

Tineretul țării nuastie și a mani 
testat In repetate rânduri ilorin'u 
de a și mii iorțeje in culmi unei sin
guri organizații de munca ți de lup
ta pentru a putea susține cu mai 
mare hotărâre lupta forțelor demo 
cratice pentru bunăstarea înlre-u- 
lui popor si înflorirea Republicii 
Populare Române,

O. hotărîtă manifestare a dorinței 
de unitate a tineretului no.,tiu a 
fost crearea „Federației Naționalii 
a Tineretului Democrat’’, stabilind 
prin însăși structura ei o co aborare 
strânsă între toate organi-ațiile de 
mocratice de tineret, având ca deta
șament de avantgardă Uniunea îi 
neretului Muncitoresc.

Dar la fel ca și in lupta dusă de 
clasa muncitoare, burghezo-moșieri- 
mea a căutat să creeze divergențe 
între tinerii muncitori, țărani și in
telectuali progresiști, prin tinerelul 
tătărăscian care căuta desbinarea mă 
sselor largi de tineret. După ce insă 
tineretul muncitoresc și a consol da! 
forțele orgauizâiidu se -în IJ.T.Al. 
— organizația lor .unică — și ce’e. 
lalte categorii de tineri au pășit pe 
drumul unificării. Astfel a luat liință 
organizația tinerilor plugari „Tine, 
retul Sătesc1’, a luat ființă Uniu
nea Națională a Studenților din Ro
mânia, iar elevii in urma Congre
sului din 20 - 2-1 Februarie a. c. au 
pus bazele Uniunii Aso.iațiilor de 
Elevi din România.

Tinerii naționalităților conlocui 
toare au intensificat colaborajea m 
celelalte organizații a tivând în ca 
drul F.N.T.D.R.

Toate acestea sau realizat dalo 
rită muncii și luptei dusă care 
viza scopuri comune și au dat naș
tere unei puternice solidarități a în. 
fregului tineret din țara noastră, me
nită să duca la deplina unitate.

Roadele acestei tendințe de uni
ficare nu întârzie a se ar&ta. Munca 
de reconstrucție s’a lărgit din zi în 
zi. Voluntariatul a devenit un puter
nic curent de masse, s’au înființat 
marile șantiere naționale precum și 
nenumăratele șantiere loca e

Tineretul nostru a simțit necesi 
tatea unității și o privește ca pe o 
sarcină de prima actualitate tre
când la fapte. Sau început acțiuni 
comune tot mai largi duse in cadrul 

F.N.T.D-R. forul de conducere și 
coordonare a tuturor organizații
lor de tineret din țara noastră.

Cărți apărute în editura UTM.
drumul glorios al Comsomolului de M. I. Kalinin

In acest \ olum; care trcbuc 
sa fie cetii de fiecare tânăr, 
M. I Kalinin prezintă isto
ria < ’omsomolului, care a 
stat in primele rânduri ale 
Gărzii Roșii in momentii’ 
Mărci Revoluții Socialiste 
din Octombrie, care a con

Sarcinile Uniunii Tineretului de V, I. Lenin 
(în limba română fi maghiară)

Aceasta lucrare nu trebue 
lipsească din bibliotqcanici 

unui tânăr în, ea fiind trasate 
în mod general sarcinile 1j 
niunii Tineretului -Comunist 
de către marele nostru das 
căi I. U. Lenin. Cum prob 

lineiil din județul no tiu rare 
până acum au dat in nenumărate rS/i 
duri dovada ca sunt conșbenți de 
misiunea lor, lie că simt muu noii 
in uzine, pe ogoare sau pe ban,i e 
școlilor au asta/i marea sarcină d>- 
a activa și de a lupta strânși uni i 
pentru întărirea F.N.T.D.R. \stjzi 
In județul nostru nvein înființate 
Consilii F.N.T.D.R. in cadrul ii 
roia tinerii de ori ce categorie tre 
bue să muncească cu hotărîre pen 
tru a putea participa la lupta co 
mimă a întregului tineret din Re 
publica Populară Română, pent u 
creerca unei vieți noi In care să 
domnească pace» și bunăstarea

Z. N.

UN AN DE LUPTĂ SI DE MUNCĂ
I

a ziarului „Tânărul Muncitor"
La i Mai 194S s’a im 

plinit un an decând a apa 
rut ziarul tuturor tinerilor 
din țară, ..Tânărul Munci - 
tor ’, organ central al I 
T- M-

Această scurtă dar bogata 
perioadă de activitate, a tost 
închinată muncii pentru' con 
tinua ridicări' a nițelului po 
ntii și cultural a tinerilor no 
ștrii, cărora le-a arătat dru
mul în toate acțiunile intre 
prinse. „Tânărul (Muncilor'’ 
a fost un real mobilizator .1 
tine i ilor ]a menea de rccoit 
strucție, fiind în ace’aȘ timp 
și oglindă fidelă a*, tuturoi 
realizărilor tineretului în lu 
pta pentru clădirea unei^ar: 
noui.

Dar nu numai l.t acca*ta 
se rezumă activitatea acestui 
ziar. Plin de combativitate 
el a ]uat întotdeauna o ati-, 
tudine hotărită împotriva a 
supririi exercitate de im peria 
liști și uneltele lor din Gr< 
cia, Spania sau țările colo
niale împotriva tineretului <ie 
acolo. In acest fel el a con 
iribuit la întărirea solidari 
lății dintre tineretul nostru 
și cel care luptă cu arma în 
mână pentru dobândirea li
bertății, la întărirea uniț -ții 

tribuit. alături de cei vârst
nici, la creerca indu'tri; i și 
mecanizarea agriculturii so 
vjeticc, și care în timpul Răz 
boiului de Apărare a Patriei 
și-a vărsat sângele ca să-] 
sdrobc-ască pe invadatorul 
fascist.

lemele tratate în lucrarea de 
mai sus prezintă o hnportan 
ță deosebită pentru întreg 
tineretul nostru, est^ necesar 
să le însușim în modul cei 
mai temeinic.

In lupii și nuni, .1 dusă ti
neretul nostru, are, nevoie de 
o cât mai temeinică .insa- 
Șire a învățăturilor marxi-te 
lenini-de stalinistc, care ,;i 
îi fie uli tar călăuzitor în 
toate acțiunile, să 1 arate ca
lea justă pe care trcbuc si 
meargă și sa-1 fereas i d<: 
a aluneca qfli poziții biu 
glu-ze așa < nm se intâmplă 
cu cei co nu eunO'C ideolo
gia clasei muncitoare. \ 
cest Jiu ru trebue făcut iu 
■ il.'il mai mult cil ' ăl line-. - 
tul im tiu .irc condiții opti 
ine d'- iiisn ,rc a a< i st<>r t 
ru fala d1 care pra- ti- a r 

dintre tin-ritul nostru si a 
tinerilor dm întreaga l-am--, 
in frunte > .1 cel sovietic în 
adrul I ederației Mondiale 

a Tinerelului Democrat.
Astfel se explica dece dc- 

la cele 4 pagini apărute in 
15.000 eximplare „Tânărul 
Muncitor'' se scoale azi în 
iS pagini având un tiraj ele 
aproape un sfert de milion 
de exemplare, continua (>ti 
naicart și imbunăiaț.re. scoa 
terea unei ediții in limba ma
ghiara și înființarea unei ce
naclu literar în < tdrul, căruia 
tinerele talente iși pot des 
volta și valorifica aptitudi
nile.

Astăzi „Tânărul Muncitor" 
este ciul in uzine, pe ogoare 
și în școli, este citit cu dra 
goste și interes d<- toți tine
rii—pentru care a drvent 
o armă prețioasa.

Tineretul județului nostru
a prestat 58,133 ore muncă voluntară

Mutica voțuntaiâ a tinerelu'ui jiu 
județul jiostru, a luat luna trecuta 
un mare avânt — acesta isvor.t din 
dorința tinerilor de a întâmpina ziua 
|de I Mai prin cât mai multe și mai 
mari acțiuni. La fel ca ți tin o ii din 
întreaga țară' hunedorenii au lat do
vada unei largi cunoașteri a rolu
lui lor de reconstrucfori a țarii, lă
sată pradă desintei esului de cei care 
au guvernat o în trecut.

Cei care s’au situat, in fruntea 
tuturor în muncă, au fost tinerii 
din plasa Orăștie care au prestat 
un număr de 20.-531 ore de munca 
voluntară în cadrul cărora au ,n 
trepr n > acțiuni mai rnu t î 1 <’o neniul 
campaniei de însămânțări și pomicole.

Urmează tinerii din plasa Hune 
doara, cate in afară de acțiuni în 
domeniul reconstrucției, au muncit 
voluntar Ta uzinele I. ,\l. S.-Hune
doara descarcând 68 - ag de dif 
ferite materiale.

Locul al 3-lea îl ocupă tinerii 
din Criscior care au prestat 10..00 
ore de muncă pentru îndiguirea Cri- 
șului.

Cifrele statistice arată in mod 
clar elanul de care a fost cuprins ti-* 

sie oarba. așa după < am ne 
învățat 1 citii).

('oi)timia ruinare a ni 
telului politii , rOMstitiic și 
jKmtrii tinerii dm județul no
stru ima din sarcinile prim i 
pale. Pentru îndeplinirea ci 
organizațiile ( . M. a 1
și pornit la muncă. Astfel 
au lo*-t oiganizate in mai 
multe. < i ntre din județ .-.coli 
de cadre, eonii raițc, ședinti 
eiiu-aiiK' ‘ti. r< ușindu-se 
iuti o mastir.i oarecare 11 li 
(arca nivelului |><dit'i al 11 
litrilor noștrii.

,\1 lini a de î mii liniare Cari 
in ultimul tnnp a avut tim ic 
si aderi, a început sa ui <li-i 
nou avânt, iar îndrumătorii 

care in județul nostru 
shnt in număr de cea. 600 
prelucrează in mijlocul Iru
rilor problemele politii • ic 
tuale, du< o mtim " dc ța.r.u 
rire și mobilizare ia noi - 
ți uni.

t a stu ccs important a ii 
obținut in județul nostru /'.r 
rele noastre „Scânteia", â 
ilarul Muncitor și „Zoii 
Noi", toate acestea arătăm’ 
dorința tinerilor noștri de a 
fi la curent cit problemele 
zilei și de a și insuși mate-

CE ESTE F. N. T. D. R
Federația Naț onalu a Tineietu'ui

Democrat din R.I’.R. este toiul de 
conducee și coordonare a u uror T-i < 
ganizațiilor demo ra'ici de line t 
din țara noastră.

Ea cuprinde laola.tS: Unim ii 
Tineretului Muncitoresc, Organiza* 
țin Tineretului Săles-, Uniunea Aso
ciaților de Elevi din Ronânia, Uni
unea Naț onală a S.u-.lei.ților din Ro-' 
mân a, Organizația Sporfului Po u 
Iar, rine ciul naționa'it iți'or conlo
cuitoare, ți tineretul oslișeic.

In luna Mai

neretul. Astfel în cadrul acestei luiy 
s’au descărcat 120 vag. de diverse 
materiale s’au săpat 2.110 m. c. pă
mânt, s’au sădit 75.570 pomi, s’au 
curățat de mărăcini 292 ha. pă
șuni, s’au reparat 5 poduri ș. a< 
prestându-sc un total de 58.133 oie 
de muncă voluntara.

Aceite rezultate obț nule prin mun 
că voluntara depusă în cadrul F.N, 
T.D.R., ilustrează ceea ce se poate 
realiza fiinti’o strânsă coliborard 
intre toate categoriile de tineret

El constitue însă ji un înde țt 
spre o și mai strânsă legatară n 
tre toți tinerii, care astfel, ,u for 
țele unite vor putea să mun casca 
cu și mai mult folos, obțin .11 I re 
zultate și inaii mari in inun a de 
reconstrucție a țării.
—■fc mu - - 1W

îndurerata familie anunți 
Încetarea din vieți a icutn- 

pel lor

Cornelia Pratscher
in etate do 80 ani, 

Înhumarea a avut loc in 
ziua de 4 Mai 1948, 

rialul politic și < ultural - .1 
prins in paginile- a- <-stor 
ziari

Dar 1 ci a- < • -t- |. t- 1
poriant c < ă tinerii și an , 
rat.it dorința lor de a și iu 
snși Hiall.i ideologie a 1 lase; 
muncitoare-. Deace- a mun- < 
depu-'.i până acum in ar 1 
Stă direcție trebue intensm 
• ața. Tinerii trebue ?ă șt-c 
că nici un efort nu e prea 
mare ț and c depus pentru 11 
dicarca nivelului lor țxjii 
și cultura]. Di o,ceea ei uc 
buc sa citeast.i cat mai 
mult, sa pătrundă sen-m) 1 1 
cărei Iraze și șâ se ferea'- T. 
d- a învăța pe de ro-M lui ruu 
pe caro jilț le-au înțeles și j>e 
. are în acest fel nu le v'>- 
ințckge niciodată. Ei trebue 

să învețe <u drag ' 
atârni mereu in lața < uvin 
tele spus de iov. Staiin: 
,.A însuș- știința,' a face noui 
cadre dc bolșevici -.p :c;.ilișt. 
în toate domeniile, a învăța, 
a înviăța < d îndârjire, iată 
sarcinile noastre de acum.

Marțul tineretului revolți 
ționar către .știință, iată ci.- 
iic trebue nouă acum tova 
răși!" M. MURGO

F.N.T.DR. luptă pentru inclie 
garcu imitafii intregu ui ti.ieret e 
la noi Gin țară, pentru răspând rea 
muncii voluntare de re.onstructie -i 
constru ție, pentru rici.area ri e u 
lui culiiiral -i politic al intre j^j 
tineret.

I .N.T.D.R Iu; ta alaiuri de -..e 
lalte forțe democratice- ale țării 
noastre sub con iu .crea P..M.R. pen
tru cesiotaria Jeno rației n a tre 
populare, pentru pa e trainici -i 
împotriva iin| e ia i fi 01 hrăpăreți.

F.N.T.D.R. luptă pentru strâng 
rea legăturilor de pr etenie tu tine
retul iubitor dc libertate si demo
crație dm întreaga lume, încadrat 
m marea și puternica Federație 
Mondiala a Tineretului Democrat

Sosirea în țară a 
delegației Române 

care a vizitat U.R.S.S. 
cu ocazia zilei de I Mai

BUCUREȘTI, ii (Agc 
pres). Eri Li ora 14 a 
sosit la a eroportul Bănea* t 
delegația română invită in 
l R- S- S. cit prilejul z L i 
dc 1 Mai Reprezentanți: -n- 
ganiz.tțiilor obștești au |a 
< ut o călduroasă, manifestare 
d<‘ simpatic membr 1 >r dele 
galici. ( u acest p:alej io,. 
Alexandru Moghjoroș a im 
paitașit color veniți in âi- 
tampinare imgru ile din țin. 
l’u.l șederii in l’. R. S. S 
subliniatei râvna cu care 
muncește in U.țR. s. S. pen 
tru a termina in 4 am plan.n 
1 im inal ț rcciin și rapidn 1 
tea ru caic se lucrează la re
facerea țării.
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* Cum a fost sărbătorită
ziua de 9 Mai în județul Hunedoara

*

ln șcaia zalei, au a'ut Io, 
snan inaiiilestații <!<• strala 
și icti'ag' r*’ ‘ ti torțe.

La Orăștie
Ziua victoriei a fost bărL - 

turita iu același fast. In l’ia 
ța Republicii. îmbrăcată în 
sarbruoare, s’a instalat o ui 
buna undo au luat loc reprc 
zentanții partidelor politice, 
organizațiilor de massă: an 
torităților < ivile și militare

Adunarea a lost deschisă 
de <1. (Ir. Gotcu pretorul pla 
iei tare duțta ce a arătat 
scopul adunării a dat cu
vântul d-lui < pt. Arliirie ca
rt- a vorbit din partea A- R 
L. U. S. și tov. Albit Ioan, 
care în numele F. D- P- 
a arătat însemnătatea zilei.

Cuvântările au fost subp. 
niate de aplauzele și uralele 
celor peste 2.ooo de parti 
cipanți

A urmat apoi defilarea iar 
în dupăamiaza zilei s'a ru
lat filmul sovietic ,,Salut 
Moscova", l.a orele 17 pe a 
rena sportivă s’a disputat un 
match de foot-ball între e- 
chipele „Astra” - ,-()raȘ’’-

La Dobra
Mceiing-ul in care se săr

bătorea ziua de 9 Mai a 
fost deschis de pretorul pl 1 
șn Au Iu it cu\<ntu] repre
zentantul (,'ons. io al F. D 
I’. iov. Stoica. Ca încheere 
a vorbit to\. Basch Emeric 
din partea Consiliului Jud. 
F. 1). P. arătând marea sein 
nificațic a zilei independen 
ței .7'1 victoriei 1

La Lupeni
Populația din Lupeni a 

‘•ărbătorit ziua victoriei și a 
ind< i>endcnțci în cadrul 
nai ineetmg.

Au sorbit < u aceastâ oca 
zie tos. (itiiaș clin Partea I 
D P. și prietenul Schsvartz 
dm partea A. R. I.. U. S, 
care au arătat în cm untu
rile lor marea importanță a

Un preot care exploatează
Ni a semnalat că preo 

tul Alexandru Vințen, din 
< om. Dâncul Mic, cu toate 
că primește leafă dela Stat 

’^are casă •_ gratuită dela 
comună și în folosire 13 ju 
găre de pământ averea bi 
sericii — nu se simte pe de 
plin retribuit pentru „inten 
sa' muncă pc care o depu 
ne ,,in folosul obștei". Din 
această cauză, a pretins co
piilor dela școala primară, 
ca pentru a-i spovedi, să-i 
aducă fiecare câte o pre - 
sculă sau câte un ou, iar 
cei in vârstă - pentrucă 
de... sunt mai păcătoși — 

țj, câte jo lei în plus.
In afară de acesta mai pre 

tinde „adun la popa" ade
că fiecare țăran să-i facă câ
te o zi de clacă, sau dacă nu, 

zilei subliniind dubla ei sem 
nificațic.

La Brad
ln cadrul meeting-ului ce a 

avut loc în piața orașului și 
care a fost deschis de d. 
pretor Radu Victor au lu.it 
< m ântui prietenii Pro din 
partea A. R. L. U. S, și 
Ștefan FmanoiJ din partea 
Consiliului Local F. D. P. 
A urmat apoi la cuvânt tos'. 
Săbău Olis t-r dip partea Con 
siliulu1 Jud. F. I). P- care a 
arătat importanța zilei înd( 
pendenței și a victoriei.

La llia
Populația localnică și ală 

turi de ea sătenii din corn'. 
Gura Sada care au venit 
cu fanfare în frunte - - au 
sărbătorit ziua de 9 Mai u 
entuziasm.

După ce a vorbit reprezdi 
tantul A. R L’. U. S- a luat 
cuvântul iov. Florea Simion 
din partea Cons. Jud- F. D- 
P care a arătat semnifica
ția istorică a -zilei de 9 Mai 
stârnind entuziasmul celor 
cca. 600 de țărani câți au 
participat la meeting.

A urmat apoi un program 
artistic dat de'elevii școlii pri 
mare din localitate.

La Simeria

Muncitorii centrului fero
viar Simeria au sărbătorit 
ziua independenței și a vie 
toriei în cadrul unui me
eting care a fost deschis de 
tov. Moldovan, membru a! 
consiliului Sindcial. Au mai 
vorbit tov. Naghi Iuliu din 
Partea U. P. M- și tov. Mi 
hăilescu Aurel din partea 
■vKl.US și I;. D. P. care 
a arătat importanța zilei fă
când un scurt istoric. După 
meeting a urmat un pro 
gram artistic dat cu concur 
sul corului și fanfarei Sind. 
C. F. R. și a elevilor dela 
Gimnaziul Unic din loca 
litate.

sa-i dea câte o măsură de 
porumb sau grâu.

Cei care au curajul de a 
1 se opune dorinței au a- 
supra lor toate blestemele, 
sau sunt acostați pe stradă 
și certați mahalagește.

Pentru a ilustra mai mult 
felul în care acest preot în 
țelege să-și facă datoria fa
ță de populație e suficient 
să amintim că cu toate că 
nu a primit să predea lecții 
decât o singură zi pe săptă
mână la școala de analfa- 
beți, nu și-a îndeplinit nici 
această minimă sarcină, <les 
considerând astfel eforturile 
oamenilor mai ridicați din 
comună, pentru combaterea 
acestui mare flagel al sate
lor noastre.

In scara aceeași zilei a ,1 
vut loc o retragere cu torțe 
la Care într’un tiu entuziasm 
au participat un mare nu
măr de cetățeni.

La Baia de Criș

Ziua de 9 mai .1 fost ai 
bătorita de întreaga popu
lație a comunei. Meeting ul 
< are a avut lot cu această 
această ocazie a fost deschis 
prin cuvântarea d. Mun’ef 
nu, pretorul plasei, după ca 
re au vorbit tov. Gh. Mari 
nescu din partea F. D. P. 
și tov. M. I’opovu 1 din par 
tea A. R. L. U S- care a 
făcut un scurt istoric al zi
lei și a evenimentelor cart
au dus la obținerea victorie, 
din 9 Mai 1945

După masă a avut loc o 
serbare câmpenească în pă 
durea din marginea comu 
nei, care a fost deschisa 
printr’un match de foot-ball.

0 mare campanie de combatere și pre
venire a bolilor începută în Valea Jiului

(Urmare din pag. I-a)j 
control periodic al tuturor 
muncitorilor asupra sănătă 
ții, acordându-se o deosebită 
atențiune infecțiunilor den
tare, izvorul m altor boii, pre
cum și reumatismului, atât 
tât de frecvent în aceasță re
giune.

De asemenea boala de gu 
șă în Valea Jiului, constitue 
o problemă a cărei comba 
tere nu se poate duce decât 
cu un larg sprijin din partea 
forurilor superîoah*. care au 
și trimis o comisie de an
chetă în Valea' jiului în frun 
te cu savantul Prof. Dr. 
Milcu.

Șantierul Bumbești - Live- 
zeni, este vizitat săptămânal 
de medicii Asigurărilor So 
cialc,'caic dau o deosebită a- 
tenție stării sanitare, a bri 
găzilor de pe șantier.

Noua atitudine a muncite 
rimii față de muncă a rnunc i-

Inaugurarea școalei 
primare din 
Valea-Lungă

(Urmare din pagina I a) 
de plasă P. M- R.-Ilia.

După întâmpinarea entu - 
ziastă făcută oaspeților de 
către populație a avut joc 
o masă comună a tuturor 
ce au participat la această 
muncă de reconstrucție.

Au luat apoi cuvântul di 
rectorul școlii Ghiura Vasi 
le care a dat lămuriri asu
pra felului în care au de

curs lucrările tov. Florea Si
mion din partea Org. Jud. 
P. M. R., iar ca încheere 
a vorbit tov. Grigoraș C-tin 
prefectul județului care a a- 
rătat căa ceasta construcție 
și acest avânt al voluntari 
atului care a cuprins și ță
rănimea noastră nu este de
cât un început a unor și 
mai mărețe realizări.

In cinslea zilei de I Mai

Minerii din Munții Apuseni
au format un ansamblu artistic- 
cultural care face cinste munci
torilor din acea regiune

In seara zilei de 8 Mai a, c., 
publicul din Orăștie, a avut oca 
zi» sa asiste în sala teatrului Central^ 
la un festival artistlco cultural, din 
cele mai reușite, dat de către An
samblul Sindicatu;ui Miner Criscior, 
spectacol care prin programul său 
bogat și variat, precum și prin fe- 
Iul cum a fost interpretat, a cule< 
multe aplauze, din partea publicu 
lui spectator.

Ansamblul care numără cca. 80 
de persoane, și care este prima a- 
semenea încercare ln Munții Apu 
seni a fost înființat sub îndrumarea 
și directa conducere a organizației 
P.M.R., cât și a Sindicatului Mi
ner, cari printr’o intensă mușică de 
lămurire dusa in rândurile munci 
torilor, au reușit să câștige și dra 
pelul producției în cinstea lui 1 
Mai 1948.

După o munca dârză, in care 
nu s’a precupețit nimic și in care 
Secția de Artă șii Cultura a Sindi 
catului, condusă de tov, Almășan 
Petru, a depus tot efortul, precum 
și prin voința nestrămutată a muncb 
torilor, ansamblul a luat ființă în 
tr’un timp re.ord de trei săptămâni.

torimii din Valea Jiului, a 
cuprins și Corpul Medic >1, 
care luptă cu cea mai mar.-, 
hotârire pentru prevenirea 
și combaterea bolilor, con 
tribuind astfel cu tot dani d 
la lupta comun.r pentru p'-<> 
pășirea țării.

Publicațiune
hi conformitate cu dispozițiunile 

regulamentului Nr. 6477-947, referi 
tor la ținerea concursurilor de admi 
tere în serviciu la Primăria orașu
lui Deva, cât și potrivit disp. art. 
37 din S. S. Corn, referitoare la 
transferarea la cerere, aducem la cu
noștința tuturor celor interesați, că 
la Primăria orașului Deva, sunt ur
mătoarele posturi vacante:

3 șefi de birou, 1 controlor de 
constatare, 1 subșef birou, 1 conta 
bil, 1 contabil principal (apăduct 
și canalizare), 1 șef birou (apăduct 
și canalizare), 1 brigadier silvic. 
2 dactilografi (adm. și apăduct și 
canalizare), 1 agent veterinar, 3 a 
genți de urmărire 1 telefonist, 1 
subînginer, 1 conductor arhitect, 1 
desenator, 1 vânzător pompe fu
nebre, 1 șofer, 1 mecanic (baia 
j op.) î mecanic (apă și canal), 1 
eândiritoi, 1 pădurar, 1 alișator, 1 
curier, 1 vizitiu, 1 lucrător nccaîi 
ficat (apăduct și canalizare), 1 0111 
serviciu (baia pop.) . ,1 femee serv, 
(baia pop.), 4 oameni de serviciu 
(3 primărie și 1 apaduct și canali 
zare).

Concursul se va ține la Primăria 
orașului, în camera Nr. 3, in ziua 
de 20 Iunie 1948, orele 9 dini.

înscrierile la concurs se pot face 
până în ziua de 15 Iunie c., inclusiv.

Odată cu cererea de înscriere, 
candidați vor depune următoarele- 
acte în original, sau copii legalizate:

a) Act de naștere.
b) Certificat de cetățenie.
c) Certificat cazier judiciar.
d) Certificat că nu a fost epurat 

dintr’o funcțiune publică.
e) Certificate de studii (pentru 

meseriași, titlul de capacitate.
Probele prin care va consta con-< 

cursul sunt:
1. Un examen medical elimina

toriu.
2. Una probă scrisă, care va 

consta dintriun subiect cu caracter- 
general și un altul de specialita
tea postului solicitat. Aceste subiect* 

— dând primul specia.ol in ziua 
jde 1 Mai
Programul a început prin intonarea 
Internaționalei și a Imnului Mine
rilor, interpretat impecabil de co
rul mixt, cpndus cu măestrie de 
tov. Nedelea Iulian, după care tov. 
Tarcinski ludmila, acompaniată d« 
acordeon, cântă mai multe bucăți 
românești ș* iovictice, îndelung ;i 
plauda’te de public.

Urmează apoi comedia in șlouă 
acte de Marin Grigorescu „Valiza 
diplomatiiă" regisată de tov. Popa 
Ion,

In interpretarea rolurilor, sau re 
marcat Sima Ion, un talent de 
reală valoare, care fa e cinate an* 
sainblului. In via(a de toate zilele 
este vagonetar în mină. Deasemeni, 
au plăcut Tod Petru, Duma Vio 
rel, Harta Iliana, Luca Iliana, Căli- 
inar Doina, și Matieș Augustin, t 
lemente care prin voința *1 talentul 
lor, dovedesc că în rândurile mun
citorilor exista talente, care în Re
publica Populară Româna au pri 
lejul să se desvolte.

In continuare se prezintă, reci
tări, dansuri populare românești ți 
rusești, balet skatchuri interpretate 
excelent de Sima Ion, Tod Petru șf 
Duma Viorel, potpuriu de cântec» 
românești și rusești, executate de 
orchestra ansamblului, condusă de 
tov. Stoica Ion, precum șl o com
poziție proprie a tov. Stoica, in
titulată :. „Dela Brad la Gurabaf- 

»za”, bu.ată care a fost viu apdau 
dată de public.

Festivalul s’a încheiat cu marșul 
închinat zilei de 1 Mai șl Inurul 
Republicei Populare Romine da 
Elly Roman, cântat de corul armam» 
blului M. Mihail 1

vor fi alese de fiecare candidat din 
alte trei serii de subiecte, fixate 
de Comisie.

3. Proba orală, care constă dta 
examinarea cmoștintelor generala șt" 
speciale. |

Pentru funcțiunile de specialitate, 
candidațil vor fl verificați ta mod 
practic, executând lucrări corespun
zătoare funcțiunei solicitate.

Mațeriile cu caracter general din 
cari vor fi ascultați toți candidați! 
sunt: ,..j

Limba română.
Noțiuni de istorie.
Noțiuni de geografie.
Noțiuni de matematică și geo

metrie. (
Principdle legii ad-tive.
Statutul Salariaților Comunali.
Legea exploatărilor comunale.
Noțiuni de drept și procedură ci

vilă, penală și ad-tivă.
Materiile cu caracter special sunt!
Organizarea Statului.
Organizarea jd-țiilor locale.
Finanțele comunale.
Acte ad-tive.
Concursul pentru funcțiunile teh

nice, subinginer, inginer, cootd. 
arh. și meșter calificat, va consta 
din examinarea titlurilor de studii 
sau capacitate, lucrări, experien-1 
tă, etc. f

Pentru efectuarea lucrărilor scrise, 
se va acorda candidați lor un timp 
de cel puțin una oră.

Notele, atât la oral, cât și la 
scris, «sunt dela 1-10, iar media 
examenului, rezultă din suma notei 
dela oral și scris, impărțij la 2.

Rezultatul examenului va fi i ca 
bll, în ordinea clasificării, numai 
pentru funcțiunile declarate vacante.

Pentru cazul că la concursul din 
ziua de 20 Iunie 1918, nu -e vor 
prezenta candidați, pentru ocuparea 
tuturor posturilor vacar. e, se va 
ține un nou concurs, in z’ua de 19 
Iulie, 1948, în aceleași conuițiuni și 
fără nid o altă pubticițune.

Primar, A. POPA
- Secretar, liie G. l_
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^"^EVEHIMEHTELE ZILEK~>
2O0O DE PRIZONIERI
din închisoarea Averof (Atena) au declarat 

greva foamei în semn de protrest împotriva 
atroeitatiloi*

Proteste din toată lumea împotriva executării patrioților greci

ATENA 10 — In dimineața zi 
lei de I Mai, când cei 2.000 de 
prizonieri din închisoarea Averof 
<lir. Atena au aflat despre împușcarea 
unui alt grup de patrioți, ei au 
declarat greva foamei în semn de 
protest împotriva atrocităților fas 
ciste. Greva durează de 5 zile. Să 
năla'.e multor deț'nuți este in pe- 
ricol. Toți sunt extrem de epuizați 
deoarece de mai mulți ani trăesc 
numai din alimentele pe care le 
primesc dela rudele lor, pentru că 
autoritățile închisorii nu Ie dau 
hrana.

Un număr de 50 femei deținute 
sunt izolate și păzitorii închisorii le 
bat cu brutalitate pentru a le sili 
să semneze o scrisoare de condam
nare a partidului comunist

Folosindu-se de megafoane im- 
provizate, deținuții stiigâ prin fercsJ 
trele închisorii: „Salvați deținulții 
care sunt sortlții morții. Alte 300 c’q 
persoane urmează să fie împușcate,

•
NEW-YORK. Opinia publtă 

democrată din Statele Unite a a 
Hat cu indignare despre masacrarea 
în massi a patrioților greci.

Numeroase organiza-iuni progre
siste americane au protestat pe lân
gă autoritățile americane împotri
va nouilor crime ale monarho-fasciș* 
tilor greci. <

*

PARIS, — Un val de proteste 
împotriva atrocităților guvernului 
din Atena a cuprins Franța.

uL’Humanite publică declarația 
văduvei lui Paul Langevin, care a 
rată că „î ' alătură glasul ei ace
lora care răsună, acUin în Franța ți 
în toată lumea ca protest împotriva 
acestor crime”.

• . *

LONDRA, — Muncitorii britanici 
coatnuă să protesteze împotriva e- 
xecuț'ilor ma ive săvârși e de mo- 
uarhofasciștii greci. i

Subcomitetul extraordinar al Con
siliului sin'i al londonez, care giu- 
pează 050.11CO muncitori a hotărît

Vineri .1 adie eze n.e agii ic poteri 
guvernului din Atei a ți amlia ado 
rului giec la londra.

VARȘOVIA l’iolestul pul li 
cat Sâmbăta la Varșovia dc sccie 
tar atul gene a' a I ecleraț ei intentai- 
ționalc a (oriilor piizoni ri po'itiij1

din lagărele naziste, în legătură ui 
numeroasele crime săvârșite de gu
vernul d n Atena împotriva putrio 
iilor greci, spune că noile victime 
ale teroarei dn eireda au fost mem
bri activi ai organizației clandestine 
in lupta împotriva invadatorilor 11a 
.'iști.

!

Buletin
BUCUREȘTI, ii (\ger- 

preș). Ministerul Agriculturii 
va împrumuta guvernului'Re 
publicii Populare Bulgaria o 
cantitate de 30.000 kg. să
mânță de sfeclă de zahăr 
necesară reînsămânțărilor su 
prafețelor de cultură lovite 
în Bulgaria de parazitul 
Kleon.

*
împrumutul va fi executat 

de Oficiul Industrial al Za
hărului care a preluat să - 
mânța din disponibilitățile 
fabricilor îndrumând-o către 
întreprinderea.Desprend din 
Rusciuc.

♦

BUCUREȘTI, 
preș). In 
de eri a 
prin care 
mântului
zat să înființeze prin sub
secretariatul de Stat și Edu
cației Tineretului școli' de în
drumare a corpului didac
tic I. C. D. cu începere de 
la i Aprilie.'Aceste școli vor 
funcționa în centrele care se 
vor fixa prin decizie.

11

Monitorul 
apărut o

Ministerul
Public este autori

Ager
Oficial 
decizie 
Invață-

Decorarea ambasadorului 
U.R.S.S. în România S. I. Kaftaradze 
cu ordinul Steaua Republicai 
Populare Române clasa I.

Prezidiul Marei Adunări 
Naționale a Republicii l’opu 
lare Române a conferit pen 
tru contribuția deosebită a- 
dusă la opera de desvoltare 
și adâncire a'Tclațiilor de 
prietenie și colaborarea pe 
toate tărâmurile între Repu 
blica Populară Română și 
Uniunea Republicilor Socia 
liste Sovietice, puternica a 
părătoare a păcii și a jțemo 
(rației în lumea întreagă, 
ordinul Steaua Republicii 
Populare Române clasa; 1 lai 
Serghei Ivanovici Kaftarad- 
ze, ambasador alj U. R. S- S> 
în România; Ordinul Steaua 
Republicii Populare Romă 
ne cl. II lui Anatolle Nțco - 
laovici Finoghenov, repre - 
znetant comercial al, Uniunei

Republicilor Socialiste 
vieticc în România;

Ordinul Steaua Republicii 
Populare Române cl. JII lui 
Nic. Pavlovici Sutov, prim 
secretar al Ambasadei' U. R. 
S. S. în România.

So

Anunț
ziua de Duminică 16 

a- c., orele 9 dim.. va 
loc în sala cinematogra 
.Progresul" din Deva

In 
Mai ; 
avea 
lui „ 
prima Conferință Județeană 

'a Tineretului Sătesc pentru 
alegerea Comitetului Jude - 
țean, precum și a delegați- 
lor care vor participa la 
Conferința Națională a T- 
S. care va avea loc la sfâr
șitul lunii Mai la București.

intern
I

BUCUREȘTI, ii (Ager- 
pres). Direcțiunea .Generală 
C. F. R. execută în momen 
tul de față mari lucrări pe t 
tivi capitonarea vagoanelor 
de clasă în ordinea importau 
|ei comerciale a vagoane 
1 lor. Până în prezent au 
fost complect capitonate va 
goanele pentru traficul inter 
național și urmează < apito- 
narca vagoanelor pentru trc 
ntirile rapide, accelerate și 
personale.

ORDINUL DE ZI 
dat de Mareșalul Bulganin cu ocazia 
zilei victoriei asupra

moscova. ordinul 
de zi dat de ministrul For 
țelor Armate r.1 URSS, ' 
Bulganin, cu ocazia /ulei 
Victoriei asupra Germaniei 
fasciste, spune:

povarăși, soldați și ma 
rinari, sergenți și subofițeri

Tovarăși generali și ai ni
rali 1

.Astăzi poporul «s<>\ ietic și 
forțele sale armate sărbăto
resc a treia aniversare a ma 
rei victorii asupra Germa
niei fasciste- Această victo 
rie istorica, câștigată de 
țjoporul sovietic și de forțe
le sale armate sub îndrumi 
rea marelui nostru conducă 
tor Stalin, a aratat putere a 
Statului Sovietic, unitatea și 
devotamentul popoarelor U- 
niunii Sovietice față de oa- 
tria lor socialistă, față de ga 
vernul sovietic și de glorio 
sul nostru partid al lui I.e 
nin și Stalin.

Vă salut și vă felic it cu o

Germaniei fasciste
< azia acestei a treia aniV'î 
s.ări a victoriei asupra 
maniei fasciste.

Pentru a ărbatori cp toii 
asupra Germaniei ordon'

Astăzi 9 Mai vor li tras' 
în semn de salut 30 salv- 
de <un în < apital.'ff patriei nor 
-ire Moscova, în capitala 
rcjiubhcelor 1 miunii ș» de. 
semețea la Kalingrad. Evo 
și in orașele « roi Leningr.u 
Stalingrad, G vastopul și 1 ■ 
dessa.

Trăiască 
sovietic și
forțe armate!

Trăiască Partidul Comu 
nist Bolșevic al liniumi 
vieticc — inspiratorul și ,, 
ganizatorul 
st re!

Trăiască
< onducător
rasul Stalin!

Glorie veșnica eroilor a 
au Căzut în bătăliile ; nt’ • 
libertatea și independența 
patriei noasti-el

put nurul pjp<» 
curagioasUe sal.

victoriilor noa

marele nostru 
și -trateg, to

Cum se vor desfășura lucrările 
de încheiere a anului

BUCUREȘTI, 11. (Agcrpres) 
Ministerul învățământului Pub.i;

Sub lozinca „Statelor Un te ale Europei'

„La Haga se încearcă 
punerea resurselor țărilor europene la 
dispoziția unei campanii internaționale 
pe actiuni“ scrie ziarul

MOSCOVA. -Comentând 
conferința adepților mișcă
rii „Europei Unite", care se 
ține actualmente la Ilaga, 
comentatorul internațional 
al ziarului „I’ravda” \crie;

Reprezentanții socialiștilor 
de dreapta francezi și italie 
ni, financiari, diplomați, oa 
meni ai bisericii și chiar 
reprezentanți speciali selec
ționați al administrației ger
mane din anumite regiuni 
ate Bizoniei stau la Haga a- 
lături de Churchill- Rolul de 
conducere jucat de Chur - 
chill a împiedecat pe mi ii 
ștrii laburiști de a participa 
oficial la mișcarea Statelor 
Unite ale Europei”. Numai 
laburiștii, care nu dețin țio 
sturi ministeriale, sunt p c 
zenți la Haga.

Cu toate aefestea, faptul că 
conducerea laburistă, s’a ab
ținut" dela participarea li 
conferința dela Haga nu e 
ste altceva decât o manevră 
tactică. De fapt! conducător^ 
partidului laburist au făc. t 
mult jjentrn a propovădui i- 
deile lui Churchill, care le 
sunt scumpe. |

Dar ideile și punctul de v(i 
dere al fruntașilor conserva 
tori și laburiști britanici 
sau al socialiștilor francezi

„Pravda“
de dreapta nu concid nici 
decum cu aspirațiile po - 
poarelor din țările Vest <■- 
europene.

Eforturile domnilor Chur 
< bill. Blum și a prietenilor 
de a răpi țărilor europene in 
dividualitatea lor, de a re
duce suveranitatea lor na - 
țională și de a pune resur
sele lor naționale la dispo 
ziția unei noui companii in 
temaționale pe acțiuni „Sta 
tele Unite ale Europei", nu 
poate decât să provoace 
indignarea și protestele na 
țiunilor europene.

Citit!

ZORI NO!

școlar 1947—48
a trimis Ins^ctoratelor Școlare 
circulară în care se preuzeaza cl 
lucrările de închidere ale anu ui șto 
Iar 19-17-18 se vor desfășura iupe 
cum urmeaza: cursurile de -opu 
mici și ale școalelor primare deh 
cl. LVI inclusiv încetează Ia data de 
10 Iunie iar cursurile cl.VII inc«- 
tează la 1 Iunie. Intre 10-20 hm e 
elevii cl. I - VI depun examen dc 
fine de an în toate mateni.e aiart 
de dexterități. Se rezervă o _i pen
tru fiecare clasă, examenul va fc 
numai oral Ia 'lașele I, II și III 
iar la clasele IV, V și VI se vor 
ține și probe scrise la limba Ro 
mână 
inene 
rinții 
fățișa 
educative din întregul an școlar.

Intre 1 și 10 lucie se va țiae 
examen de absolvire a elevilor da 
cl. VII primară a.eest examen se va 
ține pe q^itre unde se vor grupa 
minimum 50 elevi fără arii elevii 
să facă deplasări prea mari.

Serbarea de fine de an va fi La 
27 Iunie înainte de închiderea curau 
rilor Inspectoratele jude;ere se vo<- 
îngriji ca să poată Q destinate ■ pre 
mii școalelor care s’au evidenția* 
în munca de întrecere pe teren di 
dactic și gospodăresc. Subinspectorii 
de plasă și directorii școlilor se vor 
îngriji să distingă pe elevii ți e 
ducătorii, părinții și învățătorii care -1 
au depus muncă excepționala In a 
cest an.

I

II

I

și Matematica. La aceste cn 
vor fi invitați sa asiste și pă- 
clevilor eârora ii se vor ia 
Roadele muncii didactice șt

Justețea politicei economice
(Urmare din pag. F a)'

cale, sunt baza materială ca
re a permis) scăderea: prețuri
lor și tarifelor, deschizând 
drumul spre noui scăderi 
de prețuri.

Astfel în timp ce in țările
i apitaliste aservite interese
lor imperialiste ale Americă, 
creșterea prețurilor aduce cu 
sine micșoraarea puterii de cum-

parare a salariilor, Republi
ca Populară Română a or 
nit cu pași fermi pe drumul 
consolidării economice, re 
facerii
de trai al masselor țxvpularc 
prin
tenită
rare
dei noastre naționale.

și ridicării ni rolului

spor rea necon - 
a puterii de cumlpîi 

a salariilor și a mone-

Ia. wriaaria Județului Han»rio»r«, Deva 1940.


