
O nouă campanie 
sanitară

< <U)Si < iuic]c războiului și 
UiiZi rjei din liceul au Imlit 
din (ara nua'-’ira un l.m.tș 
ai maladiilor De.u cea < lupa 
lulatufar, • > deja conducerea 
Statului a ultimelor piedii i 
< c mai stăteau in fața r< dre 
sării poporului nostru ,t 
regelui și elicei s.Je pro
blema refjCct . sanitare a 
țării a fost printre primele 
1 are s’au pus spic rezol - 
»v.ire.

Mii de ei Ilipe < initpU e 
<bti medei sanitari și înfir 
miere ati întreprins a< (ium 
uriașe Jn timpul campaniei 
aulj exantrtn.itice^ depistând 
-ute de mii de cuse, distribu 
irul material antip.ua/itar. 
deparazitând și aplicând tra 
t.imcntc bolnavilor.

Partidul Muncitoresc Ro 
mân organizațiile de massa 
democratice ,cunoscând n- 
Cesitatea desfășurării câmp.a 
nici antiexantcinatice au mo 
bilizat in fiecare Duminecă 
mii de echipe pentru eșirea 
la sate pentru a lamuri mas 
selc, de marele aport ce • 
se aduce sănătății lor prin 
aceste Campanii.

]n județul nostru mobili 
zațr de Organizația jude.țea 
năța 1' AL R., D V. D K șt 
.Sindicate un număr de 
5.855 persoane au plecat 
prin toate comunele, lăm • 
rmcl massele țaiănești, im 
!>.trțmd lozinci < u inclemn

Noi am declarat război
sărăciei și mizeriei și trebue să ducem acest

război până la victoria finală
a spus Iov. Vasile Luca la conferința pe țară a Ministerului de 

Finanțe cu inspectorii și administratorii financiari
Cu prilejul in. hi erii . ou.crințeji pe țară eu inspectorii gcueiali fi

nanciari, inst>ecfoi ii și a leniniștiatori financiari, tov. Vasile Lu.a ă iâcut 
o importantă expunere în care analizează principalele realizări îit 
domeniul iinanțelor în cele 6 luni care s’au scurs deia in ăturarea clicii
tătirăs-.iene cin guvern.

Amintind situația grea tu care 
ee gă'e-a .M ni-ierul de Finali e a ve
nirea sa in liunlea acestei instiailii 
— stabili arca monetară amenințata, 
prețurile in creștere, bugetul defi
citar, încasările reduse etc. — tpv. 
Vasile Luca a aiatat că in acea 
vreme se ducea la Ministerul Fi
nanțelor ce către grupul liberal din 
guvern, o politică de coproniitere 
a democrației prin subminarea eco
nomică financiară agării.

,,Față de aceasta situație — a 
continuat tov. Vasile lua — pu e îl 
afirma că dacă n’ar li survenit 
schimbări în guvern, dacă n’ar fi 
fost goniți tătărăs.ienii din guvern; 
noi am ti mers din nou spre haosul 
economic ți fii ane a . E bine cu
noscut faptul că noi am găsit a- 
lunci în buget mi dei.it de 7 mi
liarde lei și că a-tăzi, abia după1 
jumătate de an de .fictivi ate. nu 
numai că am lichidat acest deficit 
dar am putut realiza un important 
excedent bugetar, din car • am re
partizat o sumă de 9 ij iliarde lei 
pentru investiții In industrie și a- 
gricultură cu scopaii ridicării po
tențialului e.onon.ic al Republicii I’o 
fulare -Române.

111 ziua d<.' Mai, în sala 
.Ateneului G|b Gheo'ghi.i 
Dej" din (iui (bai za in pre
zența tov. Ga'.T'lă â'eșcan. 
secretar getteial al I mitul i 
Alinierea avut loc o ședința 
de colaborare intre munci
torii Și teclmic enij, Soc. .,Alj 
ca" ța < arc aU luat parte și 
reprezentanți îi sindicatului 
și ai direcțiunii.

Cu această ocaz e s’a ana 
lizat felul i um a fost mde 
plinit planul de niun< ă în
tocmit în ședința < ormmă la 
2| .Aprilie a. < ..

Irc-cându-sella analiza ret 
lizărilor, șeful uzinei dc pre 
literarei a minț i eurilor, arată 
că prin o buna organizare a 
tnmfcii, cantit t( a de aur fin 

| progirt,mira țfl»ntru extttv

noastră, spre înflorii ea ecouomica- 
finaticiară a țâ ii. (

Cele 9 miliarde de lei pmtriX 
investiții industriale Ia care se a- 1 
daugă cele patru miliarde presa 1 
zufe pentru înve ti ii în bugete'e di. 
feritelor departamente ți cefe șase 1 
miliarde prerăziite deasemenea ț eu 
tru investiții pe anul atesta, fac 
19 miliarde de lei pentru învestițiiț- 
lucru ce nu s'a făcut uniodatt în' 
această țara.

Inir’adevăr, ri.iodata u’a exi tat 
până acum în (aia noastră ca exce
dentul bugetar să f c folo it pentru 
industrializarea țări, pe tru mân 
rea producției, pentru ridicarea 1 i 
velului de traiu e onomic i cultural 
al masselor popu’are. - ,

Cu ajutorul a estor îmestiții noi 
vom putea pomi cu pași ira i spre 
acțiunea de descl.iJe.e a 111 or noui 
intreprin leii i lă gtrea iilreprinde

(Continuare tn pag. III a)

I uând iu Ojtimă de pro ocarea a 
ini e.erc în muncă a cokcthulut <c 
piesă P.M.R.Cugir, Org. I’.M.R,. 
<)ră;.tie a primit o cu cn Uzia6in.

Inițiativa colectivii ui de presă diit

In plus, la sfârșitul aiului, tot 
«fin excedentul bugetar a fost su
plimentat bugetul la o •-e ie dc mi
nistere.

-j 11 Jgli.ma, pregătind <1 
l.ișur.u , .i < ;(mp.miei.

77-61'2 < pe <l< p st llc, șS.'i 
mii 91 i ] iTsoaitf < ontiol 
șl 14.452 dcl’arazit.Uc, .11 eo 
-t 1 <-slc 11 z.ultalul imun ii e 
lot 1.580 <■< bipe sanitare, in 
.ilara de matei iubii ilupai'.izi 
tar1 distribuit 1 it < ari i i usc.

( n roate ( a in 1- <-bruarie 
a. . , s’a desfășurat mimai 
o campanie alie.xantcmati - 
i a, deoarei <’ tifosul cxaitle- 
mutic devenise un peri. >1 
covârșitor pentru întreaga 
populație ,1 țarii, totuși in 
«ursul controlării fiecăici 
( ase in parte s’au descoperit 
o Serie d< alte periculoase 
boli cc bântue in< a într’im 
număr marc in județul no
stru și in special i.11 i minune 
le urbane.

\stf<l sau descoperit 3 
mii ț6«J «azuri de boli .10- 

i nice dintre care majoritatea 
boli pulmonare, gușe tube

Gârjob Emilia

(Continuare în pag. IVa)

Citiți
în pagina 11-a:

Rezultatele con
cursurilor spor

tive care au avut loc 
Duminică la Deva

Acest excedent arată cât de mult! 
erau sabotate încasările, cât de mult 
eia sabotată ații arca bugetului ge
neral al statului Î11 a ca vreme.

Tov. VASILE LUCA
Ministrul Finanțelor

Daca noi, la cinci luni de zi e, 
am reușit să la cm un excedent de 
aproape o treme din prevederile 
bugetare, asta a ală cât de ma.e 
era capacitatea de plată a econo
miei nua-tie și cât de maii sunt- 
ixrspctivele ce se deschid in fața
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3mporlanle succese 

«n munca cl»tânule mun**
c alerta «Im J^unln Apuseni

Colectivul de presa P.M.R. Orăștie 
a primit să participe la întrecerea în muncă 
cu colectivele de presă din Județeana-Deva

tic a lost depășit.i. In k < 
|aș tinip s'au faru' și Im rari 
pt litru îmbunătățiri a mim

(Continuare In p>g. III a)

0 nouă răsturnare a normelor 
tehnice în Valea Jiului

1-J mina P< tril-i, miner 1 
care lucrau m stratul 5 au 
erau mulțumiți cu nouile 
norme stabilite de Comisii-, 
socotindu-le prea ri<licate. l i 
s'au adresat chiar și (’ntu 
mi Aliniere Cerând revizui 
rea și reducerea normelor 

far productivitatea muncii a 
început să scadă.

|udețeana P. Al R- s a se
sizat dc acest ]u*'ru și a por
nit o acțiune puternica pcn 
tru ridicarea productivități 
muncii prin fo]osir( a la m.,- 
xiinum a timpului d" <S ore 
și organizarea muncii. Pn 
ma acțiune a pornit dela l.u 
peni,unde minerii au ad , > 
un apel către toți mineri, 
din, țară pentru a face „chim 
bul la fața locului de jmmc 1. 
Acțiunea a reușit pe deplin 
Productivitatea muncii a în 
ceput să se ridice, iar pn> 
ducția să fie din ce în ce 
mai mare.

J.udețeana ]’. Al R. jm 
Pic-iină cu organizația P. AI. 
R. Petrila au pornit o a doua 
acțiune și mai .puternică de a 
ridica productivitatea muncii 
printr'o nouă organizare ia 
strâns ă colaborat e cu techni 
< i( riii divizând munca cât 
mai strict.

Rezultatele au fost • '
mai mult decât mulțumitoa 
t'e. In noaptea de 2o spre 21 
Martie, echipa tov. Pop p > 
dovic compusa din 7 oameni 
a produs 1^7 tone (arlnme 
realizând 22.4 tone pe pO.ț 
fată de 4,5 tone ceri:t£ t]i

Cugir — spune iasț un u — 3. 
rată depl na înțelegere a r- lu|ul pre
sei și gazetei de perete, înțele
gerea va.or i eJu.ative și ce imbold 
la activitate ale a.eslor neîutrixuie 
mijloace de luptă.

O mare cantitate 
de penicilină a 
sosit in țară

Sâmbâia dimineața a s.- 
sit dela Praga uri avion 
aducând 2.017 kgr. penici
lină pentru Ministerul Să
nătății, Institutul Farma
ceutic.

de ing. Boicu Leonida
pășind norma cu 397 la sută. 
Metoda aceasta a prins radă, 
'ini Două zile mai târziu, 
echipa tov. Poboreni Alex 
a dep.ișit norma <u 127 
suta. In zilele de 30 și 31 
Martie, echipele iov- M- rlai; 
Petru și Schilli-r < ’.rigore ța 
s( (lin ul IA . .iii depășit ,ie 
rna 1 11 t'2o la sută. Pop 1 .’. 
dovic in intr, < < rea cu I ol o 
toni Alexandru in ziua .D

Aprilie in prezența r, po- 
zeiitanților Județeni i P. AI 
R. și a Sindicatelor, a de 
pășit norma cu 432 ]a e.it.i, 
i.(r tol . Poboreni • u 3-2 
sută.

Intre timp. Pop Ludo j 
a realizat o mediu pe u 
Aprilie de S. r3 tone fai 1 
de 4,3 tone p; post t ei ț 
depășind in medie norma p<- 
lună cu 8’2 la suta.

In luna Mai. <•< hipa mv. 
Pop Ludo’, ic, a depășit noi 
ma medie lunara < u 1 D’ la 
Sută, iar echipa lui Sch, J 
< p-igore < u 53 la sută.

La 24 Mm tov. Schil’i'-r 
cu scopul de a invingi- țx 
t<>v. Pop Ludo'ic, a făcut o 
încercare, depășind norma 
cu 360 la suia. In ziua de 26 
Alai, sc himbul l{ echipa lui J 
Maierceak fosil compusă 
din iov. Kalat Adalbert, Ri 
ro loan. Lendețchi lo.n ș: 
Maierceak IO'if 11. asi tați 
fiind de tov. |<o,a< i Mihai. 
președintele sindical ului 
Petrija. techneienii Alo - 
meu loan, Ilerțig llein 
rich. a1 tificierul (,'ujelak Mi 
hai și supraveghetorul Ala 
nan loan. au coborit ip mi
nă |a Im ui de muncă, abataj 
camera Nr. 11 A est. sect 11. 
in stratul 5 cu scopul t) a 
intiece recordul deținut pâ
nă atunci d< tov. Pop 1,’td.» 
vie. Reușita a fost deplina 
depășindu-se norma cu 483 
la sută, față de 482 la suta, 
depășirea record deținută d 
I’op Ludovic.

(Coatiauarc tn pag. III a)

antip.ua/itar


ZORI HUÎ2

Cupa Unității Tineretului 
este primită cu un viu entuziasm de 
tineretul județului nostru

Cupa Unității | men tuiui, 
adastă giaiidioisa comp,-li- 
ție, care se va de-a'hidi |a 
1 Iunie și va dura pana la 
1 Septembra a. < a tarei 
finala se va desfășura la 
București,, și care va strânge 
îa jurul ei sute de mii di- 
tini-ri <lin u/m , fabrici, ca
zărmi, birouri, licee și uni 
v er itați ca și dela sate iară 
deosebire de rasa sau națio 
• a itate, are menirea d<- a 
Contribui la realizarea unita 
iii tneietiilui din Republica 
Po] uluia Româna, prin în 
irer1..rca in luptă sportivii, 
și de a scoate |a ir eală o se
rie de tinere element.' 
rpoitire valoroase, care au 
stat până în prezent în a- 
nomrnat.

Cele șase sporturi euprin 
Se în c ompetiția Cupei l'- 
nitațiii Tineretului, 1 
tlelism, gimnasta ă. box- fn 
ot-ball, ih și woUey-ball 
sunt îmbrățișate cu un viu 
entuziasm de tinerelul d n 
județului nostru, a cal ei at< 11 
ție <ste îndreptată spri o 
pregătire temeinică, pentru 
a se. putea situa în țo urile 
de frunte ale acestei compe 
tiții.

Tinerii salini din cornii 
nele Rai a tie, Baia d Criș, 
Vata, Pestjșul Mare, etc.> 
arând largul concurs al or 
gaoizațiilor locale U. T- M.. 
au reușit să și -înjghebeze câte o e-t 

t chipa de foot-ball,jucând mi 
mai cu comunele învecinate, 
se bucură astăzi că prin corn 
petiția C. I T- au prilejul 
să se poala afirma.

< u privire ]a atletism, cros 
sul organizat de (’onfedera 
ția Generală a Muncii ,,Sa 
întâmpinăm ziua de 1 Mai 
a deschis gustul ]a mulți ti
neri de a face atletism. ln- 
torcându-se acasă, ei au în 
ceput să facă antrenamente, 

de exemplu tinerii dela 
Baia de Criș — pentru ,a 
la o eventuala alta compe 
tiție de acest gen să se poa 
ta prezenta pregătiți. Și în 
tr'adevăr. Cupa Unității Ti
neretului, găsește | ■ .1 .- ii 
tineri pregătiți.

La fel și la șah, tinerii se 
pregătesc intens. La Casa 
Culturală din Hunedoara, la 
O. S. P. Deva, la C'ălan, Cu 
gir, etc. poți vedea zilnic ti
neri jucând c>re întregi, cău 
tând să învețe mereu ce a 
nou dcla Cei mai buni juca 

t toii.

Sindicatul Constructorilor 
Sindicatul Profesorilâr secundari 3 2 [1-0]
In cadrul Cupei Șindicalc 

ofer.ta de către Consiliul 
Sindical Județean llunedoa 
ra Deva, pentru niatchurile 
de foot-ball intersindicale al< 
orașului Deva, s’a disputat 
Duminică 30 Mai a. c., pri 
mul match de foot-ball li 1 
această competiție intre Sin

Deast meni, vo|]ey-ba Iul 
și gimnastica se Iau ura 
to.it.i atenția din partea ti 
neretului U. A- E. R.. care 
Î11 01 ele libere p. , are ie ar<-, 
se antrenează intens.

l’rin organizarea Cupei
l 'ml.ițit 1 mer< lu|iii, aceas.a 
i oinpelilie de propun ii ma
sive, pe lângă realizarea s o 
l’ului prim^pal, întări
rea unității tinerelului no ■ 
sirii \ a decela angrenai.-a 
sutelor de m 1 de debutailți 
în spoit, promovând în cea 
111,,i mari- măștii a sportul d.- 
nnuse.

Competiția \a duce la în 
cliegarca, lărgirea și adâii 
circa maici oigaiiizații spor 
liye ce este Organizația 
Sportului Popular, Minge 
i’ea a1 i'Slor scopuri, va in • 
semna un sa|t calitativ de 
cea mai mai'v importanța 
pentru mișcatia sportivă ro 
mâneas. ă. ra. m

Ca Deua s’au de»lațur<4

Trei probe polisportive
pe deplin reușite

Cross, ciclo-cross și moto-cross
In dimineața zilei ele Du

minică 30 Mai a. c., Deva 
a trăit o zi intensă în manife
stații sportive.

Astlel din inițiativ a ( '.im
parii Sportive Muncitorești 
Deva,cu jargul concu rs dat 
do către Organizația Spoi
tului Popular ]ud llunedoa 
ra, - Deva, au fost organiia 
te trei probe sportive, - pe 
deplin reușite constând
din cross, ciclo-cross și moto 
cross, dotate cu numeroase 
plachete și diplome.

Cross
La startul primei probe,— 

cross, — sau prezentat 49 
de concurenți, tineri mun 
citori și elevi - care au fost 
supuși unei distanțe, de 2 
km., pe teren accidentat și 
variat.

Primul sosit la această 
competiție, a fost tânărul 
Ani Gheorghe, Liceul Indu
strial; care a parcurs distan 
ța într’un timp frumos dp 9 
minute și 04 secunde, ur
mat de Diaconescu Constau 

dicatul Constructori și Pro
fesorilor secundari.

După un joc echilibrat, in 
care șansele erau egale 
’ v victoria a rev*nit 
Constructorilor la școrul de 
3 — 2, eliminând astfel Sin 
dicatul Profesorilor din re 
stul competiției.

Rezultatele jocuri
lor de baraj

[11 cadrul joi urilor iii- ba 
ruj, i tapa V-a. di ..putute 
Sâmbăta și Duminică |a p.j 
curești, s’au înrlgi''ir1it nr 
maloare]e rezultate t< . hui 
ce.

Poliței liiiica l’lmni
7 o.

A S Alinata F ( l’|.
ti 2 0.
C. S. M. M. 1 )ermat.

0 0,
M 1 aloihimic 1)esro

Iii re; 1 2 2.

Clasamentul

L Metalochlrulc 5 3 1
2, Pel'tiholcB 5 3 1
3, C S M. M. 5 3 ) 

1 14 9 7
1 13. 7 7
1 10: 7 7

4 F.C. Ploiești 5 3 0 2 13
5. A S Arrnita 5 2 12 9 

8 6
8 5

6. D«srobfr»a
7. Phb-iix
8 Darmita

5 1'2 2 9 :13 4
5 1 0 4 9 ;21 2
5 0 2 3 3:8 2

lin, Școala Normal l; și Ru 
su ]’., Școala Normală.

Ciclo cross
La a doua probă, ciclo - 

cross, cei n concurenți ca
re au parcurs distanța de a- 
proximaliv 4,500 km., au 
fost ’ urmăriți cu un 
viu interes de cei prezenți. 
Dcla început tânărul Kun 
losil, Liceul Deccba]; sa de 
taȘat în fruntea plutonului, 
pe care l'a condus până la 
sfârșitul probei, in 15,59- 
fiind urmat in ordine de Pa 
bian Stei an, Sindicatul Me- 
talo-Chimic și Lazăr P., Fe 
derația Meseriașilor.

Moto-cross
Idtima și cea mai palpi 

tanlăi probă a fost molo-cros 
sul, care s’a desfășurat pe 
un circuit închis de 10 I.m. 
pe un teren extrem de du 
cil.

La’startul probei s’au pre
zentat 11 concurc-nți cu ma
șini de cubaje diferite. Ast
fel, startul a fost dat pe 
categorii.de mașini care au 
plecat la intervale de câte
10 secunde.

Cursa a fost câștigată de 
Marko Sind. Constructori, 
cu un B. M- W". de 750 cm., 
c. care a parcurs distanța în 
timp de 13 minute 16 sedin 
de Și 6 zecimi, fiind urmat de 
Sântâmbrcanu A. cu Zucn 
dapp de 2oo cm. c.,Indrcica 
T-, Sindii aiul Funcționari 
Jor Publici, cu Javva de 250 
cm. c., și Benko E. cu Pucb 
de 125 cm. c.

A fost alcătuit Biroul
Comitetului Central al Organizației

Sportului Popular
1 n urma limfa .1111 miș< 1 11 

sportiv i- âl in R. P. «., , 
luata |n < .uli ul confi-riiiici 
unite a 11 spou .abijilor po 
tir 1. 1 ar, a a av ut loc Samba 
ta <a comunicat < ompo.. 
Uciița Biroului < . .< al 1 >r 
ganizației Spoitului popul u 
1 u ui in;iloar<-a aji atuire:

Pr, șc<|lnlc: d Și-r iu P,

Bratislava (Cehoslovacia) și Elore ^Ungaria] 
au cules victorii frumoase în România

Bl LFRiiȘl 1. 31 Ag 
pr, . A tr.-ia zi și u|i ima a 
turului i iileriiațioiial d<- 
bask.-t ba|l, disputai in Ca
pitala a adus \ i< toria forma 
ției F|or<- și Bratislava

Mati Îmi a lo--i 01 anat pr,11 
pr.-zi-nța d. | )r. pi li U ( iro/a 
Pi , ș, ilinti-|i- < oiis.liului de 
Miniștri. |()\. r.tnil Anglii- 
Im minjsti u adj, la Mmi

G. S. M. De va—Victoria (Cobra) 2-1 2 0
Duminica 50 Mai a. c., s’a 

disputai la [). va matc|ml a- 
mical de loot ball, dintre e- 

Uhipele G. S M. Deva 7i 
Vi< loria din Dobrâ.

t u toati < a, jo, ii| -,’a d< s 
laȘurat pe timp ploios ^1 p,- 
un teren desfundat. matcnUj 
nu și-a pierdut 1 u nimic dm 
spectaculozitatea sa

început in liota de- do . 
minare a gazdelor, .are reu 
Șc-sc în prima jumătate a re 
prizei I a să deschidă scorul 
jocul este curând echilibrat 
de oaspeți care trec (a con 
tra ofensivă. Pana )a slâi»i 
tul reprizei, gazdele Jși mă
resc avantajul ca după re
luare Oaspeții să reducă han 
dicapul și în acelaș timp să 
stabilească și scorul final.

Desfășurarea Cupei inter secții 
la I. M. S. Hunedoara

Pentru stimularea și des
voltarca sportului popu’ar 
în mijlocul salariaților. Sin 
dicatul I. M- S., Hunedoa
ra, a inițiat un concurs de 
foot-ball între secțiile uzinei 
dotând ai castă, competiție 
cu o cupă.

Astfel. Sâmbătă ?0 Mai 
a. c., în continuarea ocm. 
lor de cupă, s’au înt In t - 
țiile combinate Edil Uă-ile 
Ferate ale Uzinei cu eonii 
nata Secțiilor Laminoare 
Oțelăriile Siemens Ma.tin n- 
ziillatul final fiind d ■ 1 
(> - O-

Tn celelalte două 1 atchti i 
disputate Duminică o Mai 
a. c., în cadrul a<\ le ași 
cupe, dintre combin ițele S 
Secției Constructori. G (raj 
și 1’ urtiale v ictoria a re

Hovici;
S< < <i tar geni-ia]: <1. Ga- 

lai hiardopoj,
><■< r, tari: d-Hii Marcel 

Via a u, Titu ș ipi-ri o și G',. 
( o -tyjaț.

Miinbrii: d-nii D. BaL 1 
N. Si< )o\ an. A Bal j
Seigiu Mar. u ?i Mil> *• 

sterul InduUri, i. Mini ’r ’ 
plenipotențiar al I ngar < i 
1-t București. Mioi trul 1 
t ehoslm a< ici la Bu- air€?ti 
s; Seigiu l’.troini preș< - 
(țintele Sportului Popular

Bratislava invins l‘m - 
cuie-tiui cu iK — 40 I, 
pauză 1 u 2n - 1; i.,r l.loi
a învins Buchie'-tiul < 51

In g< neral jo. ul a fo-t p.- 
sarat cu ia/e sp, i m< ulo.i — 
Și acțiuni de dominare aitec 
native.

Nu puit-m treie cu vede
rea lat., siv remarcam evh pa 

8?i*]>ețif»r. echipă c.uo 
s a născut prin s.ne in-a- , 
iiuniai din dorința de a fac • 
sport, lnsușindu-și o techn 
ca apreciabila, condiți- ti 
zii a, ]>recum șă schoatui 
precise ]a puarta.. e- li pa 
poate nvajiza cu multe ,,'te 
echipe din divizie-

Punctele au lo>t marc. :e 
de: Gergely II și 'pica, jar 
pentru învinși Mclinte.

S au remarcat Diacones j 
G]igor nații Gergely,Tica 7! 
Matei, iar dela învinși mc.iu 
te. Vulpe și l’opovici.

'emt primilor la scorul de 
- — o 1 — o , iar in alldoip a 
joc. Atelierele Mecanice a » 
dispus de Cooperativa ’’ 
toria" cu 4 — 1 _> 1

Wolley Ball
In vederea concursurilor 

<1 ' Vollev l.a 1 ec -1 i e_,a- 
tes jr-- lar.T între e’i . 11 m 
si-rmși C. F. R._ e|cvii di 
Sim. ria au im «•; u.t ]i.Ciul

A 1!-| primul r -.at h s ■ 
disputai intia- c, ,s le. I!- i 71 
a IV a.

f u toate ca c-.i'.i H-.: :i a- 
' estei scoli -i a .Uai luci ri 
Irum.uise totu-i cj. lV-a pr 1 
jocu] s,m t .clinic a . 1 . :,t
cu 7 1.

S au remar* at 1 odea>a 
Aurel, P.ad Io-i \ și Câm 
pea.i.

categorii.de
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Declarațiile tov. VASILE LUCA
la conferința pe țară a Ministerului de Finanțe

(Urmare din pag. * ■)

. ilui pe care le avem. vo»ii putea 
pun hi mai umil spre ai ea recons- 
lUtție care mhrvde luai ic iiju’t \ <• 

nitul na.i'iihil ■ i creca/â rc/erH* 1 i'e 
apițal pentru i ilarii ea mai departe 

□ ct iuromiei mia-tic care \a ridua // 
dr zi ni\e‘ul de tai al celor ce’ 
nmnie>c. 1

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Coinisiunea pe it u constatarea condi- 
țimiilor de natura'iza eși recunoașter-tj

Dos. Nr. 78 Nat <'44 <

Dl. lacob 1chetie ousov domici
liat în Baia dde Criț jud Hune 
doara a făcut cerere acestui Minis
ter pentru a i >e acorda cetățenia 
română.

Prin cerere petițio lai ul arată ca 
este de profesiune muncitor, năs
cut Î11 corn. Mahnoeca Rusia, la 
data de 30 Aprilie 1895, de re-z 
ligiune ortodox, venit și stabilit 

i Î11 țară în anul 1923.
| Conform art. 19 din legea pri i
1 toare la dobândirea ți pierJerea naJ 

ționalității române, se publică a- 
ceasta spre știința acelora care ar 
voi să facă întâmpinare, pot ivit dis
pozițiunilor art. 20 din zisa lege.

p. conf. .
Lucia Raicu

I arând apoi u conipara'iv iu ta
rile din Apus, tov. Va«.i‘u Lua a 
• ubliiiiat ca noi mergem împreuna 
cu celelalte țari ui democrații popuJ 
tare spre o înflorire economică 
când acolo șiib dominația planului 
Marsliall, Mib dominația do‘aridni,( 
țările se pr itiiucsc hi inflație, îșil 
jiichorca/ă producția, decad diif 
plinei de \edert economic și fi
nanciar și prin a.castă decădere își 
p-erd independența națională și r- 
cojjomică. . *

lin învățămintele și experiențele 
□llora, din mtațăniiide, greșelile și 
lipsurile altora și ale noaste, noi 
a ui reușit să consolidam stabiliza
rea monetară, sa consolidăm viața 
cc o n o mica și financiara a țârii și 
wâ pornim hot iriți pe di urnul pla
nificării econom e.

Sa facilii .-forțări uria.e 
pentru ridicarea protkic 
ției.

Desigur că noi nu putem să fim' 
mulțumiți cu rezultatul pe care 1 ani 
«lllt. t

Nu putem să fim inulțu.iiiți de 
rezultatul obținut pentru <ă noi nu 
ani lichidat iucă sărăcia, nu am li
chidat încă ruiiile războiului și ur
mările secetei. Clasa n >astra munci
toare și mai ales fim lionărimca uu 
-are încă iui nivel material corespuu- 
zator necesităților. Ar fi o gre 
șcala sa nu vedem a este li|>suri 
mari. Noi am făiut multe pentru 
ca vicața să fie ^nai ieftină, dar 
avem încă multe de făcut ia să 
depășim așa cum do. im ni. ciul de 
trai din 1938. <

Noi am declarat război sărăciei 
ți mizeriei și trebue să ducem a- 
cest război până la victoria fina 
iă. Aceasta înseamnă însă sforțări 
Uriașe pentru ridi.aiea e o omici na
ționale, asta înseamnă liJiear.a pro
ducției, inseamna creear a de noul 
fonduri pentru învesti ii de capi- 
taluri in producția industria ă a- 

■grară. Inseamni sfor ări uriașe pen
tru ca să putem ridica permanent 
odată cu creșterea economiei na
ționale, nivelul de trai al celor ce 
muncesc, pentru că scopul nostru 
nu este scopul capitali,Iilor, auto- 
îmbogățirea. Noi când la îsăm Io 
zinca și cerem sacrificii pentru ri
dicarea producției, nu o facem pen
tru a îmbogăji pe exploatatori ci 
pentru a îmbunătăți situația între
gului popor.

Prevederile bugetare pe 
194S 49 sunt indrep
late pentru cjfciarea mu 
diții]or mai bune de via
ța celor ce muncesc.

Noi, în lupta noastră, nu am li
chidat încă exploatarea omului de că
tre om. Dar prin faptul că statul 
este condus de oameni ieșiți din 
popor, fii devotați ai clamei mun
citoare, prin faptul că sta uf apără 
interesele ce'or ce nnt'lce c, am re
ușit sa micșorăm exp’oatuea și nu
mai prin micșorarea acestei ex
ploatări, noi am putut vedea cu 
ochii cât de mare este capacitatea, 
economica și ii lanciaia a țării, cât 
de mari .sunt podbi ita ile de tran
sformare a aiestei țari inaț o ate din 
punct de vedere industrial și agrar, 
într’o țară cu economie înaintată, 
intr’o țara pmterni a.

Rolul diriguitor al Statului de
mocrat in economie, controlul eco
nomic, plani icarca și întărirea în
treprinderilor industriale, apare șt 
comerciale de stat, vor fa e să rea
lizam în viitor, nu numai cât am 
realizat până acum, dar să acce
leram ritmul de des,o tare astfel ca 
în câțiva ani să lichidăm complect 
ămașijelc războiului și si croim 

condiții de via(a cât mai bune pen
tru toți cei ce muncesc.

I'revejcrile biigitaie ale exțerii 
țiului 1948-19 au fost îndreptate 
spre această desvo'tare a economiei 
naționale.

S.l nu iun munții țun
, ționari, < i și element', 

active, • \ igile'at. .
Pcnlrii a realiza acest ■ preve

deri, nu ajunge insă să lini numai 
funcționari, ci trebue să fim și e 
leniente active, vigilente, ast'el ca 
să ptuem urmări îndeaproape dru
mul just al dezvoltării noastre e- 
conomic-e, drum care merge spre 
micșorarea exploatăuî onili'ui de Jf- 
tre om, spre î.npie leearca îmbogă
țirii pe spinarea poporului și spre 
lidi arca cementului muncitor.

In rândurile Mini-de. u'ui de Fi 
nanțe mai sunt încă elemente care 
caută să menajeze pe exp'oatatoriJ 
Mai ales la sate, am avut dese În-T 
călcări: cu ocazia încasării impo
zitelor, în timp ce elementul bo
gat rămânea neatins la țăranii să
raci se scotea din casă p‘-nă ș’r 
îmbrăcămintea. Acest lucru nu sn 
poate explica decât p in faptul că 
am moștenit agenții fis a'i ieșiți, 
din sânul lipitorilor satelor, din sâ
nul exploatatorilor.

Desigur că noi nu pu'em merg»1 
mai departe cu astfel de : l ■mente,

Ma puțin l.iini ratisin și 
mpi inu't i'oiitrol p? te
ren. căii înainte st' fu
ra cu acte în regulă.

Dar mai avem și o altă lipsă 
prea mult birocratism. In această 
privință am făcut o serie de sini- 
plificări in legile fiscale. In conta
bilitatea publi ă si în sistemul de 
control vom face o reformă seri
oasă. Pentrucă controlul birocratic;, 
controlul hârt ilor trebue î ițo uit cu 
controlul efectiv de jos pină sus, 
pentru că în țara aceasta cu tot con
trolul prevăzut de con'abii atea ț u- 
blică, s’a furat cu acte în regulă,

PRIMĂRIA COM. ȚARAȚEL 
Jude|ul Hunedoara (

PUBLIC \T1UNL
Primăria pubi.ă con.ur- p.’ntiU 

ocuparea următoarelor posturi a- 
flate vacante la această pi imârie:

1. Postul de secretar comunal,
subsef de birou. (

2. Postul de casier comunal, func
ționar administrativ.

3. Postul de funcționar ad-tiv.
Ocuparea acestor posturi se va 

face cu respectarea dispozițiunilor 
art. 5, 6 și 7 din S.F.C.

Cererile împreună cu actele pre
văzute de S.F.C. vor fi înaintate 
acestei primării în termen de 10 
zile dela data apariției Î11 Buletinul 
Oficial al jud. Hunedoara.

Tarățel la 28 Mai, 1948.

SERVICIUL SILVIC JUDFȚEAN 
HUNEDOARA

Publicațiuns
Se aduce la cunoștința publică 

că în ziua de 15 Iunie 1948, ora 8 
a. m. 411 localul Serv. Silivic Juu. 
Hunedoara-Deva, Str. Cu a Voda- 
No. 1 și a Ocolului Silvic Hațeg 
jud. Hunedoara, se va ține licitație 
publică pentru vânzarea a 2,200 steri 
lemn de foc esență fag ce iezuiți, 
din cuponul 1947-48 seria II i III 
(contopite) pădurea Bistra proprie
tatea Composesoratu.ui l'uo.a, jud. 
Hunedoara.

Licitația se va ține cu oferte î 1- 
cliise și sigilate, conf. legilor în 
vigoare. t

Garanția de exploatare 10 fa sută 
din prețul oferit. I

Oferte te'.e.oni e, telegra i e, 1 
timbrate, nesigiate și supra oferte 
nu se primesc.

Putem da o serie de dovezi. Am 
dcscopeiit lucrări muie hârtiile c- 
rau min inoase furnituri n e i teijt», 
facturi lalșe, dar controlul y hârtie 
era in regula.

Deci mai puțin biroiralftm și 
mai mult control ele.tiv pe teren. 
In munca pe teren fie<a e funcțio
nar al Ministerului de Finanțe tie- 
bue să fie și lin om po'ilic. Debile 
r.ă fie atent la tot ce se î itâmplă 
in viața economi,-ă și imediat sa 
ia măsurile necesare pentru a opri 
fenomenele r.e ănatoa e. Prin in-tru- 
mcntul impozitului tiebue sa 'o.cas
că imediat aco'o unde observă că 
specula începe sa și oată capul.

Banul (la1 Stalului sub | 
fot mii <!<' impozit, r< \ i 
11c la contribuabil sul) 
alte fonic.

Pe de țjlt.i parte cc!a(enii in- 
buesc lămuriți ca impozitele urme, j 
ză sa fie plătite in interesul lor 1 
propriu. Contribuabilii trehuesc con
vinși că plutind la timp impozitele 
întăresc prin aceasta puterea de cum
părare a propriului lor ban, măr» 
furilc se înmulțesc, nivelul cultural i 
crește. Banul dat statului -ub for- 1 
ma impozitului revine la contribua
bili sub alte forme. Astăzi nu mat1 . 
este ca Î11 trecut când banul a lu.iat 
din impozite umfla buzunarele ex
ploatatorilor.

Deci repet, prin stu 'ierna proble
melor e onomi e, prii a li ita ea pe 
teren și printr’o intensă muițcă de 
lămurire ținând seamă de interesele 
generale ale poporului muncitor d.' 
la orașe și sate, vom fa e ca Repu
blica Popula ă Române să înfloreas
că. Numai astfel vom învinge în 
lupta n astră sără.ia minai a-lfel 
vom ridica întreaga economie na
țională, vom ridi-a nivelul econo
mic și cultural al poporului.

In această luptă și munca este 
mobilizat tot poporul în *,rmite cu | 
clasa muncitoare și Partidul ci de 
avantgardă Partidul Munci oresc Ro
mân.

SERVICIUL SILVIC JUDEȚEAN 
HUNEDOARA

1 UBLK'ATIUNE
Se aduce la gunoștința publică: 

că în ziua de 15 Iunie 1918, ora 10 
a. m. în localul Serv. Silivic Jud. 
Hunedoara-Deva, Str. Cuza Vodă- 
No. 1 și a Ocolului Silvic M.A.D. 
Petroșeni jud. Hunedoara, se va ține 
licitație publică pentru vânzarea a 
1.022 arbori de esență fag și 40 
arbori esență molid de pe parche
tul Nr. 2, pădurea Dosu Pribea
gului, proprietatea Compos. urb. 
Câmpul lui Neag jud. Hunedoara.

Licitația se va ține cu oferte în
chise și sigilate, conf. legilor în 
vigoare.

Garanția de exploatare 10 fa sută 
din prețul oferit.

Oferte telefonice, telegrafice, 1 țp 
timbrate, nesigi'ate și supra oferte 
nu se primesc.

Viața de partid

Școli de cadre serale deschise 
pe lângă organizațiile din jude* 

țeana P. M. R. Hunedoara Deva
Ca o traducere în fapt a ac

tualelor sarcini ce stau in fața tu
turor membrilor de partid | rivitoare 
la ridicarea nițelului lor poljlicț 
in tot județul, pe lângă Organiza 
(iile P.M.R. s’au deschis școli se. 
rale de cadre.

La Hunedoara iu ziua de 21 Mai 
a avut loc deschiderea feștilă iți 
școlii ,,Gh. Apostol”. Cu această 
ocazie au vorbit din partea Orga
nizației P.M.R. tov. Săbau Gh. și 
Dragota loan, iar din partea ce
lor 28 de elevi care vor fie velita 
cursurile au luat cuvântul Iov. T. 
Ilașdeu, I . Da\id șl M. N'icola

La Crisc/or în aceea i zi a avut 
loc deschiderea școlii de | e lângă 
Org. P.M.R Criscior.

Au vorbit cu această o azie tov. 
I. lonescu 1 esponsabilul școlii, toi. 
1. Cristian secretatul Org. P.M.R. i 
tov. Mat ia Morarii din partea Org' 
Județene P.M.R. >

Tot în ziua de 21 Mai a.e. a avut 
loc la BRAD deschiderea școlii
de cadre P.M.R. In cadrul ace,tei

O nouă răsturnare a normelor 
tehnice în Valea Jiului

(Urmare din pag. l-a)

Acc-astă echipă a întâmpi 
nat și greutăți și anume: a- 
liataju] se gasea in zon-i eh* 
izolare și s’a lucrat <lc jos 
în sus în ]<>(’ de sus in jo^ 
cum este normal.
TD-buia să se faca in carbu 
ne tare loc pentru grinzi 
Cecace a răpit mai mult timp 
și a ccrut mai mult etoit lu
crând cu ciocan pneuma - 
tio în tavan.

Vagonetcle goale nit au 
putut fi servite )a timp, așa 
că și aici au pierdut o parte 
din timpul lor.

Cu toate acestea greutăți 
echipa iui Maierceak lo- 
sif s’a clasat în fruntea mi 
Berilor din Petrilă dând 
o nouă dovadă că norme
le teclmice nu numai c c

Importante succese în muncă 
ob|inute de muncitorii din Munții Apuseni
_____ (l'rirurt din p«g. 1>)_____  

cii, cu scopul de a se putea 
mări capacitatea de prelu 
crare- Au fost instalate 3 
baterii noui în locul instala 
ției de flotate a ir_:nereulni 
care a fost mutată. In aceste 
lucrări, muncitorii au obți 
nut un lrumos succes prin 
faptul că au terminat mufa 
rea instalației cu io zile îna 
inie de termen- Până la sfâr 
Șjlul anului, se vor instala 
și pun* în funcțiune încă 
5 baterii.

In rapoartele lor, șefii mi 
neloȚ au arătat ca prin buna 
organizare a muncii, prin 
reducerea timpului mort, a 
absc-nțelor nemotivate d- ’a 
lucru, precum și prin strân 
sa colaborare și Qotilucr.ire 
între muncitori și tcchni 1 
cieni, prin eforturi în muncă, 
producția minelor din Mun
ții Apuseni a fost sporită 
considerabil, câștigâ.ndu se 
drapelul producției pe Ju - 
deț. 

festivități au luat cuvântul 1o\ . I. 
I arcaș din partea Org. P- M. 14 
Brad șl tov. N. Jlieș din partea 
Sind. Mixt, iar din partea cefor 
de elevi toi. C. Iii|ulcscu.

La Baja de Crjș, deschiderea 
școlii serale de cadre a avut loc 
in ziua de 22 Mai a. c. m fie 
zența tov. M. Moraru i Tomuța 
din partea Org. Județene P.M.R.

In același timp au început ur-u- 
rile școlii de pe Ungă Org. de 
baza P.M.R. din Vața de Jos care 
a provocat la intrecere în înia|atur® 
școala Org. P.M.R Baia de Criz 
și școala de cadre l'.F.D.R din 
aceeași loca itate.

Cu ocazia deschiJe.ii cursurilor 
acestor școli, xorl itorii au ubliniat 
impoitania imațamantului de partid 
prin care membrii ii lor îttsuri i- 
deologia clasei mun ltoaie.

Elevii la rândul lor -iau luat 
angajamentul de a muncii cât nat 
mult pentru ri ii aiea i.lieluui lo. 
politic.

sunt juste dar că pot fi 
depășite cu sute și suie 
de procente-
Aceste întreceri au infjuen 

țat Și producția minei J'- tri 
la care in ziua d< 26 M-i 
a înregistrat o simțitoare u' 
1 aie și anume dela 1.800 
— 1.900 zilnic la 2.250 tone

Avântul de ridicare a pru- 
du< tivitățții muncii se extin 
de tot mai mult, in nouumij 
< are se încadrează tot mai 
niulți mineri iunștienți care 
dau dovadă de o nouă atitud: 
ne față de munca, cnnt'i 
buind prin efortul lor la re. 
constiucț ia tinetei Reputli< i 
Populare Române, netezind 
drumul spre socialism, spre 
un trai fericit pentru toți a 
cei care muncesc.

Ing. B >lca Leoalda

S'a subliniat faptul că 
noua atitudine față de mun 
că și stârpirea furturilor de 
aut se datoresc, în primul 
rând muncii de lămurire 
dusă de org. P. _M. r. și 
sindicat in rândurile muna 
torilor.

In încheere. tov. Gairilă 
\"eș<an. secretarul genera! 
al Uniunii Miniere, arata vă 
aceste acțiuni trebuesc int< n 
sificate. pentru a se putea 
obține cât mai mult aur 
pentru propășirea economi
ei naționale.

Executam i

ȘTAMPILE
Umplem butelii de

Aragaz
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<">EVEHIMEHTELE ZILEI^"^
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Recentul schimb de note sovieto- 
american asupra divergențelor dintre 
cele două puteri, continua sâ< 
rămână în centrul preocupărilor oa
menilor doritori de pace din întreaga 
lume. Se observă - în special Î11 
rândurile inasselor popu'are din Sta
tele Unite — o simțitoare . creștere 
a mișcării pentru pace. Milioane 
de cetățeni americani care își dau 
seama de perspectivele deza-truoa e 
ale politicii imperialiste, se întru
nesc zilnic în numeroase ineetin,- 
guri, criticând cu asprime politi
ca războinică a cercurilor conducă
toare din Statele Unite. Ziare'e a- 
mericane care nu sunt sub influența 
trusturilor capitaliste, le’lectează și 
ele oorința de pace a majorității 
poporului ameri an, condamnând ati-' 
tudinea ostilă a Departamentului de 
Stat american față de IJniunea So
vietică. (

Această masivă mișcai e p litru 
pace jcare se manifestă într’un mod 
tot mai impunător chiar în rândurile 
poporului american, este o nouă do
vadă a tăriei forțelor păcii și a 
slăbirii influenței imperialiștilor în* 
rândul propriilor lor popoare. Ea ■ 
ilustrează conștiința crescândă a po
poarelor, care jiu mai (unt dispu c 
să facă jocul criminal al cercurilor 
războinice imperialiste.

*
Ultimele evenimente ca e s’au 

desfășurat în Finlanda constitue și 
ele o lecție pentru reacțiunea inter
naționala, care a scontat pe o în
frângere a forțelor democratice din 
această țară. Reușind să mențină) 
Ministerul de Interne în lotul Unj- 
unii Democratice Finlandeze, forțe
le populare au obținut un succes în 
rezolvarea crizei politice deilănțu-- 
ită de reacțiune cu sprijinul e'emen- 
telor de dreapta din parlament, cu 
scopul de a sparge coaliția guver
namentală și înlăturarea forțelor de
mocratice cim guvern. Cu toate că 
succesul forțelor democratice nu 
poate fi considerat ca o victorie 
deplină deoarece ministrtd Le,110 
care a dat dovadă de o atitudine 
ferm democratică în conducerea Mi
nisterului de Interne cu pri'ejul deși 
coperirii comploturilor puse |a cale 
de reacțiune nu a fost reîncadrat Î11 
postul său, el constitue totuși o do
vadă a influenței crescânde a for
țelor democratice în râirduiie po
porului finlandez, care a dat do
vadă de maturitate po i i ă respin
gând cu Ijotărîre planurile pu e h 
cale de reacțiune. [

*
In Palestina, lupte'e au continuat; 

să se desfășoare cu intensi'.a e în tot 
cursul săptămânii care a trecut/ 
Trupele de mercenari arabi — mar-’ 
mate și conduse de imperialiștii bri-f. 
tanici — care s’au năpustit cu fu
rie asupra tânărului stat Israe1, au 
refuzat să dea ascultare apeluluț 
lansat de Consiliul de Securitate-; 
pentru încetarea focului. Acest in
strument al ONU n’a reușit să pună 
capăt ostilităților din Palestina —, 
care amenință pacea și securitate^, 
mondială.

culoză osoasă, sifilis etc.> 
117 boli infecțioasc .cazuri ce 
arătau cât de necesară esu
desfășurarea unei alte cim 
panii Sanitare care să desco 
pere și să combată toate ma 
ladiile aflate.

Aceste constatări precum 
și importanța ce se dă a- 
stăzi sanaiății poporului din 
Republica Populară Romi ia 
au determinat forurile su - 
peiioare ale Ministerului 
Sănătății să treacă la des
chiderea unei noui și mart 
campanii sanitare pc tot 

| cuprinsul țării, menită să

Autoritățile au declarat că 
nu posedă încă date cu pri
vire la cauzele care au îm 
pins’o pe d-na Holmes la si 
nucidere. Șeful așa zisului 
de siguranță al comisiei 
pentru controlul intern al e 
nergiei atomice, Menke a 
declarat că dna Holmes .u 
era în secția secretă a labo 
ratoarelor la Oakridge și a 
vea probabil acces la info- 
mațiile deosebit de secrete: 
el a adăugat că nu cunoa 
ște dacă dna Holmes se afl 1 
printre persoanele ale căror 
„lealitate" se cercetează ac 
tualmente.

In ultima ședință, cu ajutoruț 
,,mașinii dc votare” imperialiștii 
nngto-anicricani au reunit să impună 
o rezoluție care lovește direct în 
prestigiul Organizației Națiunilor U- 
nite. Potrivit acestei rezoluții, Con
siliul de Securitate cere părților be
ligerante să înceteze operațiuni'a 
militare timp de 4 săptămâni și să 
se -abțina în acest timp de a im
porta materiale de război și de a 
introduce luptători în țările respec
tive. i

Această rezoluție propusa de Ma
rca Britanie nu gste decât în fo

losul slutelor irabe liillruiiiente 
ale Impei ia'ismului anglo-amcri an- 
— care și-au crelaf puternice forțe 
urmate și au aiuniu'at materiale de 
război Î11 timp ce emigrarea evrei
lor în Pales) ma și pregătirea lor 
militară a fost împiedicata cu grija.

Sprijinind statele arabe cu agre
siunea sălbate a porni ă i,U|X)tiiva 
poporului evreu din Palestina pen
tru al împiedica să-și realizeze 
dreptul său legitim de a-.și creia un 
stat evreu independent, imperiali-, 
ții anglo-airiei icani, du,.mani ai pă
cii omenirii și ai independenței po 
poarelor, își mânjeai- mâinile și cu 
sângele nevinovat caic curge Ui 1 
belșug in această tară.

Sub semnul linei mărețe victorii 
populare asupra reacțiunii, in întrea
ga Cehoslovacie s’au deslă.urat Du
minecă alegeiile pentru Adunarea Na' 
țională.

Entuziasmul sărbătoresc ui care
poțrorul cehoslovac a participat la 
această mare bătălie ek'ctora'ă, este 
redat în altă parte a ziarului nos
tru. Noi ținem să subliniem nu
mai, că încrederea masivă care a 
fost acordată regimului de demo
crație populară din țara vecină, 
consțitue o manifestare a unității 
poporului cehoslovac și o dovadă 
a voinței sale neclintite de a pă i 
hotărît pe drumul democrației po
pulare. )

De câteva zile ne află Î11 Capi
tala Poloniei, o delegație guverna- 
mentală bulgară în frunte cu primul 
ministru Gheorghi Diinitrov, <11 caie 
prilej s’a încheiat între cele două 
țări cu democrație populari, un tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală. După cum a declarat 
însăși Gheorghi Dimifrov, a est tra
tat reprezintă .,0 noua contribuție 
la întărirea forțelor de nocra ice și 
iubitoare de pa e din lume în frunto 
cu Uniunea Sovietică, în lupta pcntriț 
întărirea democrației, pacea trainică 
și progresul omenirii”.

*

Din analiza sumară a acestor e- 
veniniente interra ioifae se c'e prind< 
clar avantajul pe care popoarele dor
nice de pace și demo.rație îl obțin 
zi de zi in lupta lor dârză, îm
potriva taberei imperialiste.

,C. M. ||

35 savanți americani 
dintr’un laborator de cercetări atomice 

puși sub cercetare judiciară 
0 savantă în vârstă de 25 ani s’a sinucis în laborator

New-York. Comisia pen 
tru controlul intern al ener
gie? atomice din U. S- A. du 
ce o cercetare judiciară sec 
retă a dosarelor a 35 de sa 
vanțți care lucrează în labo
ratorul atomic dela Oakrid 
ge cu privire la „lealitatea” 
lor, și a suspendat din lu 
cru în mod provizoriu doi 
savanți. După cum comuni
că corespondentul Agenției 
Unitted Press, autoritățile 
din Oakridge au declarat că 
savanta Sarrag, Holmes în 
vârstă de 25 ani s’a sinucis 
in laboratorul 
otrăvându-se cu cloroform.

Intr'o atmosferă de mare entuziasm 
poporul cehoslovac a votat masiv pentru 
candidații Frontului Național
După primele rezultate peste 90°|o din voturi au 
fost obținute de forțele democratice

HRAGA, 31..— Eii la orele 8 
dini, au început in toatii Cehoslo
vacia alege,ie pentru Adunarea Na 
ționala. Orașul Piag.i —■ Capitala 
țarii a imbricat hainâ de săr
bătoare. O atmosfera dc entuziasm 
domnea în rândul popu’ației. Pc 
toate cladiiile publice, pe casele 
particulare ca și pc zidurile fabri 
cilor și intrepriliderilor, se vedeau 
scrise cu litere mari îndemnuri pen
tru alegatori, a vo'eze pen ru R«'- 
publica Populara Democrata.

Alegerile au fost foarte bine orga
nizate, înti’iin spirit cu adevărat de
mocratic. Nicăcri ntl s’au văzut de
tașamente de trupe sau po'i ie <a în 
„fericitele” democrații de sub in
fluența dolarului. r

Comisiuiii'.c electorale compu-o 
din reprezentanți ai tuturor parti
delor politice, au funcționat impe 
cabil. Alegătorii au primit dina
inte buletinele cuprinzând listele <a3-

0 nouă
(Urmare din pag. l-a) 

didaților frontului Național i bu
letine albe prin care alegătorii pu
teau sași e^iri.ne roina împotri
va Frontului Național.

In toate centrele industriale și 
administrative cehodova e, s'a ob- 
șervat o parii- ipare excepțional de 
activă a alegato:lor. Până cri li 
amiază, majoritatea sdrobitoare a a- 
legatorilor \ ota eră.

Buletin
t Ministerul Industriei a 

întocmit un pro^ft <le lege 
lege pentru înființarea unui 
Oficiu Industrial al morilor 
și produselor făinoase.

campanie 
previe eventualele boli sau 
să lc combată acolo unde 
ele s’au stabilit deja.

In cadrul acestei acțiuni 
sanitare la >et \i< iul Sanitar 
Județean "Hunedoara Deva 
s’a hotărît începerea unei bă 
talii pe întreg județul, 1 011 
tra tuturor bolilor sociale și 
infecțioasc prin întreceri pe 
circumscripții și totodată 
provocându-sc la întrecere 
Serviciul Sanitar Județean 
z\rad.

O importanță deosebita 
va fi dată în cadrul acesh 
campanii combaterii gaiței 
j n medie morbiditatea de gu 
șă din județul nostru, este la 
cei 321.000 locuitori de 57 
mii gușați, majoritatea «.lin 
Valea jiului.

O acț iune de combatere a 
sifilisului, o problemă de 
ordin < apital pentru jude 
țul Hunedoara, va fi nea
părat întreprinsă cum tot 
așa de necesară este o mare 
atenție pentru epidemiile dc 
tuberculoză.

Bătălia începută se va o- 
cupa în amănunțime de su
pravegherea permanenta a 
stării sanitare a persoanelor 
declarate suferinde, examina 
tea generală a familiilor ce
lor bolnavi, consultarea tu
turor elevilor, a întregului, 
tineret până la 30 de ani. e- 
fectuarea anchetelor familia
re de < atic personalul sani
tar, reacții biologice pen 
tru descoperirea cazurilor de 
tuberculoză, latentă, iar <<-i 
descoperiii bolnavi, vor fi 
internați în sanatorii sau j. 1 
lăți dc către familiile lor și

După rezultatele primite din lO'J 
districte UO la suta din voturi au 
fost obținute de Frontul Național 
si numai 10 din buletine au fost 
albe. In provinciile siorai- după 
rezultatele primite dill t'1 district', 
86 la suta din a'cgatori au votat 
pentru Frontul Național iar l-l ta 
sul adin buletine au fost albe.

intern
Modul de organizare și 

funcționare este similar <Ll 
a c<-lor]alte (if.cii Industrial.
Agerprt s 31).

sanitară
iratați cu cea mai mare gi. 
j’’- I

J11 ceeace privt ște sifihsu 
-e va recolta sânge dela 
toată, populația începând dt 
la vârsta de 5 am și pana 
la 55 ani, mai alps în regi'i 
nile Văii jiului și Brad, i.i 
bolnavilor descoperii i li s> 
vor aplica tratamentele neci 
sare sau internarea în -pi 
tale.

In i eeace privește gipa 
bătălia va consta din d.-mer 
șurile ce se vor face )a Mi 
misterul Sănătățții pentru ui 
miterea unei cantități mas.- 
ve de bare iodaia și avâm 
concursul Prefecturii se voi 
construi in Valea Jiului fân 
tâni arteziene cu apă p<»;a 
bilă.

faptul că Serviciul Saiîi 
iar al Județului nostru și .1 
luat in plan de mun ă sar
cina realizării celor arătate 
mai sus. până la data de 
August, în întrecere cu s< 
viciul Sanitar Județean Ara.

și totodată prin intre<'ei' 
intre'circumscripții este foar 
te îmbucurător. ]<l doved 
Ște elanul de care sunt an 
mâți tciate circumscripțiile i 
desfășurarea bătăliei, el d 
vedește influența și încred 
t’ea de care se bucura part 
dul de avantgartlă al clase 
muncitoare și guvernul R 
I’- R. Î11 rândurile întregii 
lui popor, conștient < 1 pri» 
munca sa, prin hotărirea șl 
solidaritatea sa se va pute 
merge înainte pe drumul cr« 
ierii unei țări cu un popo 
' aiiătos șî fericit.

i. Mrjati
IMPFmBNIA’ JUDEȚULUI HUNfi» «AffA KVA — 194S.


