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O noua mîclork în Valea fiului I — Doborând leale 

recordurile «labiaile pana acum an |a»a ncai.ra

Echipa minerului Carașcă Mihai din Lonea norma «m 671,4°|,
La ejirea din mină eroica echipă a fost întâmpinată cu t ori Și
felicitată de tov, deputat Mihai Mujic. Carașcă Mihai și-a luat 

angajamentul să depășească propriul său record
<•;c,-x minei- Au f ,t p'<-< .'ii 

tov. deputat Mtijn Mih.b. 
nembru suolrtn i' G> i'e 
tul Central al Partidului 
Muncitoresc Român și pie 
ședințe al I munii Miniere, 
care a telicitat p • eroic.'i mi* 
neri, d. dir. mg. .staiculescn. 
subdirector I. Bogdan, mg- 
șef Vlasciuc V-, mg. Onci'tl 
Mircea ș. a .

Minerul Ctrască Mihai și-a 
luat angajamentul să si bată 
propriul să recorl, exprimân- 
itu-și încrederea iA va reuși 
să depășească în scurt timp 
norma cu 900%.

Plav Mircea cor< sp.

I ONEA.l 1 (Prin țelefon dela corespondentul nostru) 
In noaptea de 31 Mai — 1 Iunie, grupa minerului Ca 

iasca Mihai. lucrând la mini Lunea, sectoru 3, len
tila 3,punctul de munca 31‘J, la un abataj țjaineia, învia 
irizat, a încercat să doboare rec ordurile stabilite in Valea 
(iubii dc' către minerul Maiercjak Iosii, Pfctrila care a <!<• 

de Pop Ludovic, l’etriia.pașii norma cu 485 I 1 sută, și 
cu 483 la suta.
Această încercare 

încununată de un 
succes, Grupa tov. 
Mi hai, alcătuită din 3 
— Carașcă Mihai, Deac Ven» 
țel șl Compodi Ion — a reu
șit să depășească norma cu 
671,4%; doborând toate re
cordurile stabilite până acum 
în țara noastră. Dela norma 
de 3,5 tone pe cap de om, 
echipa tov. Carașcă Mihai a 
realizat 27 tone pe cap de
om.

a fost 
strălucit 
Carașcă 
persoane

[n timpul hr ru'ui eihip-i 
tov- Carașcă a fost asistata 
de: tov. Fedoninici Secreta 
rul org. I’. M- I<. l.onea, 
tov. Gaida Iosit, președri 
fele Sindicatului Miner Lo- 
nca, tov. Szolga Șt . clin par 
tea fudețenei P. M. R. Valea 
[i-jlui precum și a tm Plac 
Mircea și Albu Remus. 
rcspondenți de ]tresa.

La e.șirea din mina azi iii 
miiica(ă la ora. 5 echipa vic
torioasă a fost întâmpinat 
cu flori de către autorități, 
muncitori și de către condu

co*

Organizația Sportului Popular 
va funcționa ca instituție anexă pe lângă 

Ministerul învățământului Public
Importante declarații tăcute de tov. Gh, Vasilichi cu 

privire la desvoltarea sportului din R. P. R.
RUCl’KF.STI, T "Ager- 

presț.V’inci i' a avut loc la Ca 
sa Tineretului din Capitală 
< onferința responsabilii o 
sportivi din întreaga țară-

GH. VASILICHI

toresc Român și Ministrul 
Învățământului lhiplic, du 

pă e ;•> <sr>hjGi 1'0 teilnțl 
a subliniat faptul ia nu jn 
toate țările și in toate situa 
țiile se poate face sport.

(Continuare in pag. lV-a) f

Ministrul învățământului Public

In cadrul acestei conferin 
ț< > a desbatut problema u- 
nificarii mișcării sportive, 
din țara noastra.

La această conferința tov 
Gh,>orghe Vasili* l;i mem - 
biu in Biroul Comitetului 
Central al Partidului Munci

Pe țnioada Mai 2J Au 
just levistelc ,( uuh mporauul’’, 
„I lavău” -i ,.Rampa” 'au angajat 
intr’o iiitrcceii- având ea »coj îm
bunătății ea lalita.i. 1 a mumii I 
ridicarea nițelului lJc|u|oglc al .- 
cestui' periodice.

CunoM'ând iotul de Îndrumător 
al inav>elor și al creatorilor de aria, 
pe caic asemăna publicații Iau 
câștigat 111 seinul nuli.a Lor nit . a- 
racterizea/a regimul no-tiu de de
mocrație populara, aceasta uitiecere 
ideologica piiine,tc -cmn.fi ați 1 u- 
nei acțiuni de largi proporții in 
câmpul muncii culturale, menită sa 
se alăture luptei inlrcguiui popor, 
având Iii frunte clasa muncitoare i 
Partidul ci de avantgardă, pentru 
cucerirea unei vieți mai bu c. Viață 
care presupune nu numai o nouă 
concepție a repartiției bunuri or ma
teriale, ci și a celor spiiitcae, ț en- 
tru desăvârșirea societății fara cla 
se, prin desființarea oricărei c 
ploatărj.

Iu acest scop, ic.la țti'.c >e ste 
lor amintite și au luat o -cama de 
angajamente pe baza ăioia \a de 
curge Întrecerea, ingă uind in mă
sura îndeplinirii lor apie L rea ie- 
/uitatelor obținute.

Și e-te firesc ca j lima ț reocupare 
să iic difuzarea învățăturilor lisi- 
ciloi niarxisiii-leninismului cu apli
carea lor la toate manifestările ac
tuale dela noi și de peste hotare, 
diu domeniile de preocupare ale 
fiecărei reviste participante la în
treceri', având ca o cosecința ime
diata combateiea ideologiei imperia
liste, oriunde și oricum s’ar mani
festa ca. »

In spiritul do trinei marcismului- 
leiiinisinului, Întrecerea jși propune 
să promoveze principialitatea ideo
logiei de clasă a proletariatului i 
spiritul critic și autocritic in tu 
dierea tuturor problemelor, odată cu 
reconsiderarea ccrnlmcn e or. opere
lor și figurilor reprezentație c din 
trecut.

Continuând șă combată manifestă-

iile m tiona.t Lui-■<.. rulatele 
-ing.ijaic in între rrt jți propun sa 
mobilizeze | <• < Hioiii din toate
lanțurile* tic a j.iiitu » “fturub. j

i orivntc/* ix direcția d'pectrlor 
; arc carad» ri/< j/ă uoc’ u! «ie oa- 
solidau JenwrupH noa-tre ‘ po
pulai- in drum *rre o i aii un, t< :-at4 
cu dobatrr a <; adm irea tuturor 
problemelor ix ît», in e-t projes.

ludentili and populai iz ar», a .«>pec- 
tclor 1 araci cri si ir c ur*\oftarix auiîe- 
lații -ocialistc u jpiji _md mate oa
lele ideologi r sovietice la toâie ■ a- 
nifcbtârilc vieții >ocia!< brtrt 
ni pi opune activizez- 
hrizarva jt avizărilor din unit u 
dcinorrațic popular» -i .» »1 Jrn
ție/c - lanul t reator al 02 • nil r 
imuri i din țara noasui.

Iii'ia:șit -1 o prco.uja e j c j rc- 
• apune un *pi;it au;:» ri n reu 
|n /rul, cslc ai igirair.cn iul < . :-c
vede fidi< arca ni\viului ik*j|Oyii ..f 
ăokvtac or redacțional» i\e
fulosiit i i.nui limbai pe ini» le u- ;*a- 
hei tir cititori.

'■ l.ltnri de < cilul ți nit'iitiiori it<- 
ufk-țili d< dorința d- < jrut>un~t- 

taii (.ojitiiiua munca lo , menii 
muncă pc ta;amu! idelogit PÎnnÂ 
ăstui danul țor Jc a lupta pentru ji- 
dicarva culturii iomâneriir de a cun- 
trihui h dezvoltarea regimu'ui no.t u 
dc demonație popular-? în drum -p»e 
socialism.

Mihail Mihuțescu

in corpul ziarului

O pagină 
pentru 

tineret

U.F.D.H. din Cugir are o bogată activitate
• O vizită în acest centru muncitoresc cu ocazia unei plenare a U. F. D. R.
Trenul dinspre Șibot sosește gâ

fâind in gara Cugiruiui. Orășelul 
este înconjurat de munți parcă ar 
fi o cetate ț-săzită din toate păr 
țile pcntruca sa nu poată pătrundă 
nimeni în ea.

Nu este o întâmplare că tocmai 
aici s’au gândit .mfoncscienii împre
una cu stăpânii lor, să zidească cele 
două fabrici, C.M.C., cea de arme 
și cea dc muniții. Uzina era 4e-
riță de bombardamente de lanțul 
munților înverziți, iar muncitorii ș« 
muncitoarele duceau o viață grea, 
sub conducerea militaii'or români și 
nemți, care-i exploatau până Ia sân
ge. Sub amenințarea carcerelor, bă
tăilor, sau trimiterii pe front, mun
citorii erau înliămați In jugul nem
ților și al lacheilor lor «lin țară,

Prîntr un decret al Prezidiului Marei Adunări Naționale

Durata serviciului militar activ
a fost fixată pentru toate armele la 2 ani

BUCUREȘTI. 1 (Radio) Pre 
zidiul Maici Adunări Naționale a 
dat un decret prin care stagiul mi
litar pentru toate armele, se fi - 
xcază la doi ani. (

Ma u a lărgirii termenu ui mili
tar izvorî.a .in ne.eiatia făuririi 
unei armate puternice, perfect ins
truita 4 educa ă i entru ajaraiea in
dependenței 4 libertății poporului, 
e-te bine venită. (

Ea este justifi a â de faptul â 
timpul pentru însușirea felini.ci mi

litare era iu u Lienr, da ă inem sea 
mă de nive ul scăzut al recruților în 
momentul - aud se prez nta a in- 
coiporaie. Prelungirea stagiu ui mi
litar este mo Lat și dc* faptul că 
"i 'fa ' ’r ci ' i pregi ir mir 
lifară este necesari acum d -ăvâr- 
șirea educației și formarea cunoș- 
tiniiio" profcsiona'e ale oaa iilor

hi lor-ecin ă se ia III a i in coiVi- 
gciituOoîb care se afla -ub arnio 
urinează a ‘ace seni iul nii'ar ] ni 
la 1 Octombrie 1048.

I

pentru a fabrica arma neaiul și mu
nițiile necesare frontului anti so 10 
tic. In cele doua uziiil muncitorii^ 
și uium Hoarde, lucian in tăcere^ 
cu nuntea imune aă Priveau ca 
robii munții din afara șl sentine
lele dinlăuntiui închisorii Ier.

Dela producția de război la ced 
de pace

Au trecut numai I ani de când 
viața Cugirului a juat- o altă în
torsătură.

Dela producția de războiri s'a tre 
cut |a producția de pace. Munca 
a luat un nou avânt. Prin cres
tele munților pătrunde un nou im
bold dc viață și mim a. lanțurile 
au căzut, viața deschide orizon
turi spre un trai mai bun.

Era o zi ploiosa de Mai, ce 
invcseiea (0,010 niuncito i or ți e.ne- 
ilor ce ieșeau tocmai atun i din 11- 
zină.

„Vom avea o famată boga ă și 
o lecoltă bună’’ — spuneau țăranii 
îmbrăca i în straiele lor stramo-esti, 
asemănătoare portului sedii a! da
cilor. întâlnind muncitorii pe dru 11. 
Aceștia icseli se opresc in drum ă 
discute cu țăranii despre recolta, 
primele mașini dc cusut si coo
perativa.
Un curs dc cabiTcarc la care participă 

35 le vei
Dar femeile erau foarte grăbite. 

Nu aveau timp dc vorbă. Seara a- 
veau plenară la U.F.D.R și până 
atunci aveau tnci multe Jde făcut. 
Un grup dc muncitoare 4 Timționare 
s< indicaptă spre Ca-a de Cultura, 
unde se vor apu a pe-te câte.a mi
nute frece pe jos, să spele gea
murile. să cop'i iiie puneri i a ; u ict

a Casei, pentru ia peste câte a zLi 
sa se poata deschide. Un li gmp 
de 1Ș imincitoa-e s,- Juce ,u mân 
dric la cursul de calificare at Sin 
dicatului. curs cari- dur<aza 1 luni 
și apoi vor |Kitca iiev ni an- .mici.

Brigada de gospodine a. u n so
sește in sat, an fost dc au >< mâ
nai cartofi i i pam m ui l'.E.D.R.- 
ului.

„Avem 1 I I |Ugar de pământ
- inii spune cu mândrie prietena 

Cioneai. il Iu,ram j entru orian'ii 
noștri dela Pâclișa, dar o sa dam 
o parte șt celor doua cantine șco
lare întreținute tot de U.E.D.R

Prietenele n;â conduc Ia -ctiul 
lor.

„Avciii numai <1 -inguia amera, 
iini spune tov. BurJuleanu, secre
tara organizației, dar a uni o -a ob
ținem un sediu mai u j .-, mat t.u- 
inos**. Prieteni <- i;o-. a. 'espon-a- 
bila secției cuiturale, imi arata bi
blioteca i cele do.ia gazele <1 pe
rete bine into. ai e și cu mult gust 
artistic. Au planmi mari, vo- sa 
introducă ora tc.--.-ii șj ora < .spiiu- 
lui in moJ regu at pentru a Ja o 
educa; e -eiioa a <0 1 lorsinia r.eîor.

Prietena F-'dor. vncă responsabila 
ocrotirii a și inicput rnu-ca ieas:a, 
ținând ședințe rigukte cu nanele 
copiilor dela leagăn.

Vor să injgitehe,.- o echipa cul
tul ala serioasă, pen ru a ‘a e un 
tmncu i:i celel.iit'. Lea r. muncito
rești.

Speram & ai cm peste un sau doi 
un sana.orhi ,

„Am sădit pîui î„ prezent 9.eQ<J 
puieți de b:a !. pen: i»..ă credem

Eva Dragoutir

(Continuare in pag, lil a)
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ZORI NOI

TINERETULUI

Pentru crearea unui tineret 
sănătos

Ce să citim

„MAREA DE PIATRĂ")
l’rin lupta dusa dc întica 

ga. < lașa muncitoare în fi nii 
te cu Partidul ei de avani 
garda, s’au cie.it în țara noa 
sțra noui condiții materiale 
cari coptribuc I i continua 
creștere H standardului de 
viața pentru toți < ei i e mun
< eSc

Tinerelul, care în mart 
matura a contribuit la toate 
aceste lupte cu atât de mă
rețe rezultate se bu ura 
astăzi pe deplin d<‘ loaU 
binefacerile unui regim i i 
adevărat (xtpular.

După ce pe deoparte j au 
fost acordate largi drepnni 
și libertăți, pe de altă parte 
el a devenit un punct central 
al preocupărilor guvernului 
respectiv a Ministerului Mun 
cii Vai'e în colaborare cu 

.C <1. M. organizația lT. T- 
M asigura noui condiții de 
viața tinerilor ce muncesc.

E-le vorba despre masuri 
le lu ite pentru ca din Ih-ca- ■ 
re județ să fie trimiși ti.ieri I 
ucenici și ucenice in stațiuni 
balneo climaterice în acea, 
sta Vată pe timp de 2o zi’

Criteriile după care tinerii 
vor fi trimiși mnl: si fie e 
videuțiati în câmpul muncii 
și învățarea meseriei, eviden 
țiați in munca din cadrul or
ganizației sau a sindicatului 
sat’ tiileri’ »are sa fie s’a- 
biți fizicește.

J)in județul «nostru vor dT 
ca j2o de tineri, în trei se
rii, aleși fie după un teritoriu 
sau altul, fără a avea de su
portat mei o cheltuială, i- 
cestea căzând in sarcina pu 
tronului și a Ministerului 
Muncii.

In casele de odihnă unde 
ucenici cor merge să-și pe
treacă cele -o de zii»' ei 
vor put# ca in mijlocul na
turii să-și refacă forțele lor 
de muncă slăbite în urma 
eforturilor depuse în timpul 
unui an de muncă.

Mai mult decât atât. . ei 
vor avea posibilitate i ca în 
timpul șederii lor în ,tatiu 
nilc balneoclimaterice 1

Din inițiativa filialei Deva a 
Asociației . Prietenii Scânteii'*

Brigadierii de pe șantierul național Gh. Gheorghiu- 
Dej. vor primi zilnic 3oo exemplare din „Scânteia ‘

sași ridice nițelul 
politic, cultural și moral, l’c 
lângă bin»’ meritată <xlihnă 

a or mai acumula deci o 
nouă s(-rie de cunoștințe ca 
re le vor fi alai tic folosi 
loare la. reîntoarcerea. în câm 
pul mumii.

Odihna și Învățătura p i 
tru tinerii muncitori sunt ce» 
le doua scopuri urmărite pnn 
aceasta, măsură și ele nu 
arată decât scopurile pe ca
re numai un regim legat de 
popor le poate avea: rea- 
re aum.ii tineret .,n >s
i u o temeinică pregătire m 
toate domeniile pun < are S:i 
se asigure un' viitor ferii it 
Kepubli ii Populare Rom.i 
ne.

Un exemplu in muncă
Din zi în zi se .-mireni iz i 

tot mai multe tinere în mun 
cile grele din fabrici și u 
zine. O asjfel de munc itoare 
este ||măra Gudaș Rozalia. 
r.irc de 2 luni a devenit nun 
citoare calificată practicând 
sudura electricii.

Aceasta meserie ea o în 
deplineșlc cu râvnă și con 
știm iozitate neprecupețitul 
mei un efort când e vorba 
de bunul mers al uzinei si 
al producției.

Pentru construirea noului 
cuptor dela OțclăriaSieme * 
Martin când se simțea |ms i 
sudorilor, trtv. Gftffăș Roza 
lia nu s’a dat înapoi d 
a munci la o înălțime de 
m. pentru a suda instal i 
țiile de care era nevoe.

La fel a muncit și la c 
ția Furnale, .viei condițiile 
de lucru erau și mai grele 
din cauza temperaturii ridi- a 
te’, a gazelor precum și prin 

faptul că lucrarea trebuia executată 
la o mare înălțime pe s,cht 
le, cerând o atenție înco’d? 
tă și o continuă nemișcare

In afară de devotamentul

Dej’’ și înțelegând să-și manifeste 
intere ml ei pentru n un a brigadieri
lor. f.liala Deva a Aso.ialiei , Prie
tenii Scânteii’’ a ho:ă:it ă ajutej 
efortul acestora, dîsaibuindu e 310 
de exemplare gratuit zilni din 
„Scânteia”, timp de trei luni ca 
semn de prețuire a realizărilor a- 
cesfor tinere vlăstare ale da ei mun
citoare, cărora organul central al 
P.M.R. le este de to'.Jeai.ni condu 
cător în acțiunile puriaie m toată 
țara în folosul întregului popor.

Această inițiativă trebue să im-

Noua lugoslarie cu realizări e <i 
a ispitit multe condeie in ultimii 
ani, de quid acea-lă țara și a p i-

menit înfățișarea,
Demeia câjtd am deschis cartea 

„Marea de piatră”, ne stăpânea t a 
ma unei întâlnii! cu locuri comune 
ți aspecte cunoscute.

Ei bine, Horia l iman a izbutit, 
chiar dela jiriinul capitol, sa ne ri
sipească aceasta impresie premedi
tată. Autorul, într’o călătorie de 
trei săptămâni prin Iugoslavia, a 
știut :.a vada și să noteze. A cules 
un bogat material dournentar -i ia 
dat o așezare vii in.ere<antă.

întreaga transformare a țării, pe 
toate planuri e de a licitate-, apare 
în momentele caracleri-u e, în pre
zentări convingătoare. Driașe'e rea 
lizari dela Samaț, Vranduk, Laș^ 
va. dela Jeleznil», .;acolo unde to
tul este posibi ” și din atâtea locuri, 
sunt zugrăvite în toata măreția t

tain do uzină, t Lnăra Gudaș 
Rozalia . 1 o V. T- M ist't
devotata organizației. In ge 
ticfal prin puterea ci cljscip'i 
năta. in timpul lucrului șl a 
câștigai un mare prestigiu 
in rândurile muncitorilor.

Ea trebue să consi .ue
un î'ddMin pciftj-u mii u 

norii și tinetele mun ilori și 
muncitoare de a-i urma felul 
exemplar de a munci.

Din câmpul muncii voluntare
LA Hunedoara, tinerii din 

uzinele 1. M S. care au con 
Iribuil mult la câștigarea 
drapelului roșu al producției 
luptă pe mai departe pen
tru mărirea producției și a 
productivității muncii, ne - 
încetând încă de a munci vo 
luntar in afara programu - 
lui.

Astfel in ziui dc 25 Mii 
a. c., tinerii din brigada dc 
reconstruciiie Gh. Apostol” 
alături de tinerii din Găini 
nul de boemei, mobilizați

pună tuturor celorlat e organizații Ce 
inassâ, în inten-ilica; ea ctortu ui lor 
de a contribui la propășirea Re
publicii •Uopulare Române.

Poșta redacției
VIORICA LASC 1U Hunedoara:: 

Am primit cu plăcere corespondeir* 
ța trimisă și o publicăm chiar în a-- 
ceasta pagina.

Subiectele au fost bin.' a'eje, do
vedesc inițiativă și ca început sunt 
bine redaMate.

de Horia Liman
pope ii |ur de ijuunră, în toatfi rc 
vărsarea de avânt creator.

Oaniemî ,s’ati luat la trânta cu 
munții, cu apele, cu codrii. Era o 
lupi a uriașa» inegală. L>iu stânci, 
din uilaștini, din ruine au răsărit 
cai ferate, poduri, ^clădiri, orașe, 
D.n piatra rc?c a V’iMiit izvorul cald 
de viață noua.

Dar autorul nu se iiiulțu.ncțfc m 
im reportaj descriptiv. El caută și* 
reușește sa lămurească lenomcnu! 
jugoslav. Și explicația, singura ex
plicație este sufletul omului, este 
^piiitul nou, ere 4.ița noua, c-.re cresc 
c;i niște plante gigantice din țiă- 
mântiil veacului. î

O micii întâmplare, no'ata poate 
111 fuga, rezumă perject spiritul ca
racteristic unui popor întreg

„Eroismul partizani or a in.rat li 
hgendâ. Dar faptele lor mărețe nu 
mai surprind pc nimeni. Surprin
zător este să auzi că un iugoslav* 
n’a fost partizan.

. „Podul dela Topcici Polie era 
păzit de un copil cu urma la umăr. 
AVarn apropiat dc el si 1 am în
trebat: •

—r Câți ani ai/
3 reisprc/e<v. ■ ’

- Și... știi să tragi cu arma-

Internate pentru tinerii mineri
Mi ::t K îlînin" Gr.il po 

Seda im internat jji i ;lre D- 
(■uiesc 511 de mineri tineri, 
care av. absolval de cur.in.l 

de U. T. M. au început con 
struirea unei linii lerau -,a 
re va lega secția de fui-nau 
cu ț). S. M. ușurând tran- 
sjKtriiil de fonLă caldă la cu
ptoarele Siemens Martin.

Datorită avântului cu care 
acești tineri au pornit la lu 
cru, au antrenat în arcuita 
acțiune un mare număr de 
muncitori și' funcționari.

Demn de remarcat in a- 
ceastă muncă este eforiul 
depus dc tinerii ucenici ca

re cu toate că acum se a- 
fla în preajtpa examenelor, 
au icnunțat la puținul lor 
timp liber mergând se lucreze 
pentru desvoltarea uzinelor.

V. Lăscău corespJ
A

La sinie’ia. In ziua de 23 
Mai 100 L. T. M--iști au 
întreprins o acțiune de mun 
ca voluntară. în cadrul că 
r( ia au săpat un șanț dit o 
lungime de 100 m. pe marp.l 
nea străzii Filimon Sârbu

B. Biriș coresp.

Continuă să-ți îi.suseș i ace ț< ca
lități scriindu-ne cât ni .nult, de
venind în acest fel o p ețioa-ă co
laboratoare a ziarului nosiru.

Așteptăm alte corespon ci.țe atii 
în legătură cu tineretul c.'.t și cu 
noi probleme. ,

M'a pricit contrariai ți apoi ■ 
râs :

— Aut foU partizan, limp de 
doi ani”...

Cu aaeinenra oameni, taie dove 
deși dela o vârsta Iragi-da un e 
loism aproape legenda,, nu e-te de 
mirare prefacerea uriașă tare s’a | '
săvârșit. Schimbarea din Iugoslavia • 
— cum subliniază autorul cărții — 
a fost adâncă, esențială .

Horia Liman a însemnat a est 
vast proces de tran-forinare cu o 
peniță inteligent! si cerneala I

E drept că ‘inele descrieri prea 
insistente, tratând acelaș ubieit In 
diferite caț itole, dau impresia un< t 
repețiri după cum alte întâmplări, 
la fel de interesante, se lugăre i prea 
repede in goana condeiului.

In ansamblu însă, scenele, aspec
tele, observat fie, alunecă -printeu 
cursiv, iialpitant, dea’ungul pagini 
lor. Peisajul tânăr al marelui »pec 
tacol iugoslav apare ca întriun fil.n 
trăit, dela primul de or de granița 
din câmpia Chichindci până la în
cheierea rezumativ â. legea viei» 
flutura peste Iugoslavia. Și voința 
ei de cremen împinge Istoii îna 
inte.

*) Evten-o din .,s..ân!eia”

Din U. R, S. S.

școlile și irT'ntutele Alini 
'teiului rezer. eiof il-' mun-

,i. ( simt muri și
luminoase, < u i istaluție Le 
Lip-i calda, iar mmciit pn 
nieSi aștc'riiut și haine <le 
lucru. Intimatul are un > ub 
Uiitlc sc pot i iti reviste a 
ziare, se pO;de juca ;ah ,i 
oti-ră și a]tc distracții, l’e 
lângă internat există și uu 
buf< t <a: mâncăruri . aide. 
Toate ai i stmi sunt puse ia 
dtsțioziția muierilor de că 
tre administrația uzinei. Co 
stul caiiR-rei i ste Cant de j > 
ruble pe lună. Câștigul In 
nar al un .ti tânăr mmer e-te 
de 800 1.000 ruble lunar).
Până la 1 Mai s’au construit 
450 dc internate ț-e Lingi 
minei»- din Vestul și Estul 
țarii. In decursul lunilor Mat 
și iiiitii' se vor construi în 
că c.iteva nite de internate.

Pe marginea unei 1 
evidențieri

ZILELE TRECUTE
tinerele V. Rusticeanu și <a. Târcă 
din Deva, în timpul lor liber au 
difuzat 30 de exemplare ale ziarului 
Tânărul Muncitor.

Desigur aceasta acțiune — u 
perficial privită — ar pacea ii - fă 
de însemnătate. In a.ea zl ius^, 
10 oe uneri mai mult, au cetit Or
ganul Ceiit.al al U.T.'.t., imbogăț-u- 
du-și cunoștințele.

Dacă - aceasta a cune ar fer»i 
de exemplu i în ’emn numai pentru 
20 tineri dia fie ar. uni'ae l'.T.M„ 
care să vândă lieeare tot nuuiaî 
10 ziare, foarte putini U.T.M -i-ti . 4 
ar mai rămâne ia juâeț 
citească zia;ul ior. lală 
setnenea aiț.uee, p, atc 
să const i e u:t e e 
pentru ,ri‘ e tâ: ăr.

fara sâ ji 
dccc o a 
și trebue 

înde na
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300.000 lei economisiți Ad-t ie i C.F.R. 
prin muncă voluntară depusă de 
către muncitorii stației C.F.R. Ilia

In 71111 <i< 20 Martie a. < 
Comitelui de Fabrica a sta
ției t F. K. Din, a ținut o 
X-dința d< bi easlâ.la ( are ;1 
[KirtK ipal un număr dr pe
ste -(j salari.iți.

t U aceasta o< azic, lo\ . la
< obesm Nieolae, membru în
< «misia de producție, a ara 
tat marile realizări ale sa 
lariaților stației. obținute 
prin munca voluntari.

D sii a arătat cii stația l 
ba. in urma bombardanien 
telor din timpul războiului, a 
rămas aproape ruinata. < u 
mari cantități de moloz prin 
tre linii. Muncitorii stație1.i 
au mniK it voluntar și au că 
’a1 acest pământ, au repa
rat clădirea stației eu ..

In ultimul timp, salanații 
stației au muncit voluntar 
pentru vopsirea clădirii sta 
țipi, a magaziei de mărfuri, 
a casei de pompare a apei, 
a clădirii reviziei de vagoa 
ne, pre< um și la repararea 
unei < ladtri cu două camere 
pentru birourile (.’omiterii’ui 
de f abrica și un local de 
ședințe pentru organizația 
de bază P. M. R. Dcascme 
nea.iot prin nmni ^voluntara 
au amenajat uiifruinos parc', 
toate lucrările la un loc ie 
prezentând o economic de 
300.000 lei.

Programul centenarului Revoluției din 18V8
Pentru aniversarea Revoluției clin 

184b, iu inii vaga Iară au fost orga 
nizatc «ciuli de conferința, iești 
vițăți i diferite nianifestațiuni ar- 
fistico-cuiturale, a căror programe 
au menirea să evoce adevăratul ca
racter popular al Revoluției din 
184'.

In vederea sărbătoririi Centena
rului IS-tei ■ 1CJJS, iu județul nostru 
a fosi intocmit un bogat program 
de conferințe i serbări comemo
rative oare .1 fost inaugurat prin 
festivalul, organizat de ll.l .l).R.,dal

Republica Populari Română
Primăria comunei urbane Petroșeni 

Nr. 1260-1948.

TABLOU
de posturile vacante, bugetate, încadrate iu regulamentul și sche
mele de organizare, prevăzute ia art. 1 cheltuell de personal din 

bugetul exercițiului 1948 -49, pentru cocplectare prin concurs.

Nr. 
ert.

Denumirea 
postului

Serviciul căruia 
aparține

Clasa 
salaiiz

Coef 
de 
sal

Coef 
de 
foj-

Salarul 
lunar

1 Șef de secția Secția Ad tivă 15 '.75 2,90 4 567

2 Curier „ Financ, 5 1,20 1,40 1.512

3 încasator Serv. Org. 
iluminat

8 1,35 1 90 2.308

4 Lucrător Serv. Org. 
Abator

6 1,25 1,30 1.462

5 Gropar Serv, organizat 
Cimțjir

8 1,35 1,30 1 579

6 Încasator Serv, organizat 
Târg.uri- oboare

6 1 25 1,90 2.137

7 Funcț. ad tiv Serv organizat 
Bir. Populaț'ei

5 1,20 1,90 2.052

8 Lucrător recal. S«rv. organizat 
Parc-Pădurl

8 1,35 1,30 1.579

9 Pădurar Serv, organizat 
Parcuri- păd.

8 1,35 1,50 1.822

10 Șef serile Secț. Tehnică 9 1 40 2 90 3 654
Pentru conf, cn regulament, schemă și buget. 
Petroșml, la 25 Mai 1948.

Primar, Ostsche Augustln Secretar, Vărvoniu Li viu

Cu această ocawe, mm ci 
lorii și au luat angajmnen - 
tul de a muia i și mai de
parte cu o intensitate și mai 
mare, pentru a contribui 
cât mai mult la buna funr 
ționare și la (ftinii'ca tran | 
sporturilor fc-roviarc. |

In urma ședinței ținută de tov. Gh. Ghnorghiu Dej 
și V. Luca cu conducătorii Departamentelor economice 

A fost aprobat planul de investiții 
al Industriei și a Fermelor de Stat

Bl CIJREȘtI, 1 (Agei- 
pies [n urma ședinței -i 
nule de tov. Gh. Gheorghiu 
Dej, și Vasile Luca cu Cxm 
ducătorii Departamentelor 
economice au tost aprobate 
planul de investiții al lud 1 
ștriei și al Fermelor de Stat.

Planul prevede impor
turi masive pentru Industria 
de Stat, dintre ( are o parte 

pentru utilajul necesar fabri
cării de mașini agricole și 
electro-technice.

Alte sume însemnate 
sunt prevăzute pentru în 
stiții în Industria grea, cin 
mică, pentru utilajul fabrici
lor îngrășăminte a materia- 
rialelor refractare, ca și pe 1

in ziua de 21 Mai j>e scena teatru 
lui Progresul din Deva.

Pentru luna Iunie programul pre 
vede următoarele serbări comemo
rative :

0 Iunie ora 11, Duminecă, Con 
ferința: „Nieolae Bălcescu”. Con
ferențiar 1)1, I)r. Flo.a Oct-, Pro 
granuil artiștii executat de 11.T.M 
Deva.

11 Iunie Vineri orele 15, Pro
gram sportiv executat de școlile se
cundare din Deva, pe stadional spor
tiv, conducerea Consiliul Interșco-

Precizări în legătură cu plecarea
I O. V. R.istilor în stațiunile

BUClJREȘl'i, 1 (Agm 
prcsi. |n legătură cu înscrie 
rilc 1. (). V. R. iștilor di 1 
provincie pentru plecarea în 
stațiimilei balneoclimaterice. 
( omisiunea balneo dimal'-ri 
< ă, de pe lângă casa 1.(1 V 
R. face următoarele preci
zări a 

tiu industria textilă a |(-m 
ntilui și celulozei.

Deaseinenea un capitol im 
portant îl ocupa înzestrarea 
A. F. S. M " în vederea pro 
curării vitelor de tracțiune, 
de rentă, de reproducție pen 
tiu Înzestrarea < u mașini a 
gricole pentru construcții 
etc..

Comerțul alimentar din piața Devei
In ultimul timp pe piața 

orașului nostru și-a făcut a-

Iar Deva. Orele 21 in saia Progre 
sul, conferința ..Re.onția din 1848”; 
conferențiar Dl. Dir. Costin Vasi
le. ProgradTiil artîsfic-cultural exe
cutat de U.A.E.R.

13 Iunie orele 11 Duminecă, Ia 
„Progresul” conferința ;;Petbfi A- 
lexandru”, program artistici ulturtil 
executat de U.P.M. și A.R.O.M,, 
Conferențiarul delegat de A.R.O.M;

18 Iunie, Vineri orele 21, Ia Pro
gresul, conferința , Ecaterina Varga” 
și „Ana Ipătcscu”. Conferențiar 1 de
legată de UFDR, programul artis
tic cultural executat de U.F.D.R. |

24 Iunie orele 21 via cinema Pro
gresul program artiști -cultural exe
cutat de Cons. Sindical Județean. I

27 Iunie orele 10 Duminecă la , 
Progresul, concursul de dansuri na ' 
ționale executat de Tineretul Sătesc. [ 
Premierea lucrărilor, programeloiț I 
artistice-culturale, programelor sper- I 
tive, dansatorilor. închiderea serbări 
lor.

— Acelaș program va avea loc 
în întreg județul adaptat la |>osi- 
bilitățile locale.

In cadrul acestor zile se vor nu
mi în județ, piețe și străzi cu nu
mele lui Nieolae Bălcescu.

Posturile de radio difuziune, pre 
cum și megafoanele din Deva vor 
transmite: „Aspecte cin Revoluția' 
1848” precum și lozinci.

Se va prema: Cel mai bun pro
gram artistic-cuhural executat în ca
drul serbărilor Centenarului 1848.

Cea mai bună lucrare în proză, 
poezie, teatru cu subiect din Revo
luția 1848. ,

Cea mai bună echipă de dansuri 
naționale.

Cel inai reușit program sportiv.
Programul serbărilor comemorați 

ve va fi coordonat de un comiteti 
județean.

Umplem butelii de

Aragaz »£

( ererilc [ <» V. R.-iști-
loi din provine ic având e 
feratul nicdi< ului oficial di
Sjx-ciajitate delii Spitalul d< 
Stal din orașul în raza e.î 
rnia domiciliază, împreuna 
cu un act doveditor al stării 
materiale, certificat deja bi 
roul I. O V. R. vor fi iri 
mise pe adresa centrului de 
ortopedie 1 str- Geiural An 
gclescu No. 140. Secretarii 
tul pentru comisia de Stat.

Solie itanți ale căror ce - 
reri au fost aprobate de < o- 
misiuiic vor fi anunțați prin 
scris.

Vor beneficia de locuințe 
Șr întreținere, bolnavii gravi 
marii mutilați, bolnavii de 
tuberculoza osoasă, reuma
tism poliarticular și defor 
mani.

Vor beneficia de băi și lc, 
cuințe fără întreținere bolru. 
vii de reumatism, noliarticu 
Iar cronic și cei cu debilitate 
fizică generală.

pariția un soin d<- comerț .1- 
limentar care sfidează și 
cele mai elementare prescriu 
țiuni ale sănătății publice.

F.ste vorba de grătarele 
cu cârnați și fripturi oferi 
te la, botul calului. Pe lângă 
faptul că prețurile acestor 
gustări calde sunt aspru cer 
tate cu tarifele oficiale, dar 

ele sunt un adevărat pericol al 
sănătății publice, deoarece 
condițiunile de igienă în ca 
re se vând sunt sub mielul 
oricărei așteptări.

Credem c3 organele sâni 
tare și de control economi , 
făcând o descindere la fa 
ța' locului, ar avea de consta 
tat o serie de abateri intole
rabile care cer o imediata 
remediere.

0 vizită lacentrul muncitoresc Cugir
(Urinare c!in pagini I a)

o să putem avea peste iman sau doi, 
un sanatoriu pentru muncitori — 
îmi spune cu mulțumire secretara, 
Momentan avem nevoe de o ma
ternitate ; cerer a s’a expediat la Mi
nisterul Asigurai Por Sociale — sun
tem în așteptarea răspunsului.

Intram în sala mare de ș, dințe. 
Femeile așteaptă <u n lăbdar îm.e 
perea plenarei. Toate ascultă cu ne
saț cuvintele caline și binegândite ale 
învățătoarei, care le vorbește des 
pre evenimentele politi e din ulti
mul timp. In centrul preocupărilor 
stă producția. In loi de arme u.igă. 
toarc. acum se produc primele ma
șini de cusut din (ară, se produc ’ u- 
nelte, etc.

In aplauzele frenetice ale pârtiei* 
pantelor, se înmânează primul car
net de membru U.F.D.R muncitoa
rei Moldovan Maria. o fată tânără 
cu ochii serioși și strălucitori. In 
campania de 1 Mai când s’au por
nit întrecerile în producție, tov. Mol
dovan M. care era ajutoare la vop
situl mașinilor'de cusut, nu era mul-

balneo-climatice
Beneficiază, de locuința fa 

ra întreținere și bai lx>lna- 
vii de maladii interne sto
mac ficat etc .

La Baia da Cri?

S a deschis școala 
pentru 

asesorii populari
Pe lângă judecătorul dut 

Baia de f'riș s’a deschis <, 
Școală Serala jn-ntru aseso 
rii populari din plasa.

Cursurile sunt fixate de 
2 ori pe săptămână iar lec 
țiile sunt predate de , atre 
jud. șcf. 1- Gngore și jud. 
( Rapaport.

I’ână in pre/eJiț. s’au ți
nut 8 lecții ia care au pârtiei 
pat în general cea. 25 de a- 

scultători, predându-se che
stiuni esențiale de drejit pe 
nai și civil, precum și no
țiuni de procedură penala -t 
civilă iar prin metoda de 
predare și a scmirmrului se 
asigură o bună însușire a < e 
lor predate.

In vama Arad 
a sosit primul 
transport de 
țesături din 
Cehoslovacia
BUCUREȘTI. — țAgcrpres). Ih 

vama Arad a sosit zilele frecute pri
mul transport de țesături din Ceho
slovacia.

Distribuirea acestor mărfuri va 
începe la 10 Iunie, atât prin ma
gazinele de Stat din București 
Arad cât și prin sucursalele ți de
pozitele lor prin provincie.

țumită de felul cum se du,e munca. 
Se vopseau zilni ■ două trei mașini. 
Rămânând o dujxa amiază -ingurii 
în uzină reușește să vopsească sin
gură fără nici un ajutor 2 mașini, 
A doua zi cere șă primească o a- 
jutoare și vopsește 12 mașini. $ez 
ful ei inrolându-sc într’o alta e- 
chipă, vopsește și el 12 mașini.' 
Astfel Î11 loc de 2 - 3 mașini zilnia 
astăzi se vojxsesc Ia Cugir 24 mașinia

Moldovan Maria (orbește și e^ 
la plenară. Ne povestește că a fost 
la Blaj, pe Câmpia Libertăți, în ca
drul centenarului 1848. și lacc apel 
călduros pentru,a toa'.e muritoarele 
să se încadreze în lupta inccmit,i 
în 1848 jaentru asigurarea unui \i ’oti 
mai fericit copiilor noștri. t-

Femeile evidențiate in .nun a , ri- 
mesc cu bucurie si mân ri carne
tele de membre, I ■. n Iu i ancajat 
mentul să transforme a ur de toate 
forțele muncifore ;i ii o a , ui I, t,‘ 
cetatea veche a a i.măii d< uz- 
boaie, fntr’o cetate a păcii, bune? 
stări și a progresului.

E.va Dragomir , [
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^~>EVEHIMEHTELE ZILEK">
Intrun mesagiu Interceptat de forțele evreești

Comandamentul arab
a primit instrucțiuni să atace Ierusalimul cu 

artileria grea și cu gaze asfixiante
TEL-AV1V. 1 (Rador). Un pur

tatul de cuvânt al guvernului ls< 
riiel a declarat ca Regiilieniul 3 al 
l egiunii Aiabe este comandat de o- 
fițeii britanici, «ne conduc opera
țiunile lutr’un sector al frontului.' 
delii lo u-.abm.

Guvernul Israel a int< rceptat vn 
mesagiu prirvit de comandamentul a- 
rab prin care acesta arc instrucțiuni 
sa atace leru tliinul cu artileria grea 
și cu gaze asfixiante.

Purtătorul de cuvânt a declarat 
•a Ar.glia este respunzatoare de lo- 
losirea gazelor deoarece je știe că 
țtme arabe nu dispun de industrii

pentru fabiivaiva 1 ir. lutr’un at me 
sagiu interceptat de forțele evreești 
arabii cer trimiterea cât mai grab
nica a unor vase cu arme.

Soluționarea problemei Palestinei
nu mai poate fi lăsată în mâinile d-lui Bevin

LONDRA, i Radio;. - 
Luând ( avântul eri în Ca 
meia Comunelor, primul mi 
nistru Clement Attli-e a ce
rut să nu i se prvtind<. d lui

Acordul de prietenie 
colaborare și 

bulgaro-polonez
VARȘOVIA) i Radio..

Luni a fost dat publicității
un comunicat oficial asupra

asistență mutuală 
servește cauza păcii

Sub protecția lui Mac

Japonia pășește din nou 
pe calea fascismului

Arthur
l 
I 
l
1 
l 
I

PEKlNG, i iRador). 
Studenții mai multor univer
sități din Tokio au organi
zat o mare întrunire de pro
test împotriva politicii atne- 
mericane în ]aponiat La sfâr
șitul întrunirii, au fost trimi
se telegrame departamentu
lui de Stat american și ge-

neralului Mac Arthur. lele 
grama trimisă lui Ma> Ar
thur, spune între altele.

Sub protecția Dvs. (japonia 
pășește din nou pe calea fas
cismului- Protestăm cu 
rie împotriva acestui act 
trădare față de ceilalți 
liați.

tă- 
de 
a-

Trupele Koumintangului 
se retrag din orașul Ciang-Chung pentru 

de restul Chinei

rece ntelor negocieri bulgaro- 
piloneze < .ti c au avut lo< la 
Varșovia.

Comunicatul arată că a 
fost încheiat un axord de 
prietenie, < olaborareși asi - 
stență mutuală între Bulga 
ria și Polonia, acord ce 
servește cauza păcii și demo 
c rației.

AcelaȘ comunicat arată < ă 
cele două delegații guverna 
mentale au hotărit să extin 
dă colaborarea și pe terca 
economic și cultural. Dease- 
meni, s’a căzut de acord 
până în Septembrie a. 
să fie încheiat un tratat 
comerț polono bulgar.

Bcvin, ministrul de externe 
e-nglez. un rațxjrt .i-.upra 1- a 
Iești nei.

Faptul ra în lo< jl mini
strului de externe a tr< buit 
să vorbească însuși primul mi
nistru, p ire a da de înțeles 
certurilor politice britanice 

'că soluționarea problemei 
Palestinei nu mai poale fi 
lăsata în mâinile d-lui IM- 
vin.

La Londra circula sv<> - 
nuri cu privire la demisia mi
nistrului de cxt( rne britani

Bevin care în afară de re- 
| tiulsiE p<- < ( a . rt lat-o

m rându ih opiniei publi< 
«pierdut și jncrcaL-rea cai i 

netului britanic.
L()N Dl<A, i Rador,.

Intr'un articol întitulat >Po
litica lui Becii.' ie <iuce 
ruina”, deputatul , omuni-t 
Wilhehn Gala'-hC’1', face u , 
apel < atre muncitorimea w • 
glezJ, cerând a fa1 a mat 
sforțările pentru a molift » 
politica externă a guvnr.-. 
lui.

Primele rezultate oficiale anus ți m

In Cehoslovacia 89,3 din alegători
au acordat voturile listei Frontului Național

a nu fi tăiate
NANK1NG, i (Radon.

Trupele Kuomintangului se 
pregătesc să părăsească o-

Schimbarea 
instrumentelor 
de ratificare ale tra- 

tului încheiat între 
Finlanda și Uniunea 

Sdvietică

1
l

rașul Ciang-Cliung întrucât 
armatele populare sunt pe 
punctul de a tăia și ultimi 
legătură a acestui oraș cu 
restul Chinei. Kuomintangul 
a anunțat părăsirea celor 
două, aerodromuri delaCiang 
Chung, care»sunt ultimele le 
gâturi cu acest oraș.

Buletin

ca
c ,
de

BRAGA, i (Rador). După 
primele rezultate ofici;ile a 
nunțale de Comisiuiiea Cen 
trala Electorală de pe lân
gă Adunarea Națională Ce
hoslovacă, în provinciile ,■■■ 
he 4.920.250 voturi, adu ă 90 
la sută din totalul celor vali 
de,.au fost acordate listei F". 
Național 525.051, adică 10 
1 asută, din alegători, au de
pus buletine albe.

In Slovacia, 1.41)9.885 vo

luri, adu a 85 la -.uta. din’» 
talul voturilor valide, au 
tost acordate listei Fj-on< 
lui Național 245.650 adr ă u 
la sută, din alegători, .ui d 
pus buletine allzc.

Astfel. Jn întreaga Cehe- 
riovacia, 0.421.145 ah-pator 
adică 89.3 la -,.itâ. au ace 
dat voturile lor liftei 1 ronț 
lui Național. 760.701, adi 
10,6 la suta. iliil .degato > 

au depus buletine albe.

Declarațiile tov. Gh. Vasilichi
(Urmare din pag. l-a)

In țările cu democrație 
populară, a spus în conti
nuare tov. Vasilichi, printre 
care se află și țara noastră 
mișcarea ia un avânt tot 
mai mare desvoltând în a-

și

vin»1

intern
a
a 

to\.

HELSINKI^' i (Radio). ■ 
Eri a avut loc la Helsinki 
schimbarea instrumentelor 
de ratificarea tratatului d* 
prietenie, colaborare și asi
stență mutuală încheiat la 
Moscova între Finlanda și 
Uniunea Sovietică.

BUCUREȘTI, 1 — (Agerpres).! 
Magazinele de Stat au început res-I 
tituirea creditelor obținute la în 
ființarea lor.

Acestea au reușit prin acțiunile de 
până în prezent să-și formeze ca
pitalul propriu.

*
In cadrul acordului de 

prelucrare cu Jugoslavia.

Legea Mundt tinde la lichidarea 
libertăților poporului american

vor sosi în țară în cursul 
lunei Iunie primele cantitări 
de cocs și minereu Jugo- 
slav, ce urmează a fi preia 
crat de industria noastră me 
talurgică.

•
BUCUREȘTI, 1 — (Agerpres)., 

Numărul studenților înscriși până 
Luni la prânz tn brigăzile volun
tare de reconstrucție ce vor pleca 
pe șantierele naționale este de 11.40fJ

Cel mai mare număr de studenți 
brigadieri II va da centrul București! 
care are până în prezent 
brigadieri înscriși.

7250

WASHINGTON. i - Ma 
rele cântăreț american Paul 
Robeson, a fost anchetat 
de comitetul pentru cerceta 
rea loialității față de statul 
american. El a declarat 1

Partidul Comunist American 
duce, o splendidă luptă împo
triva legii Mundth, care 

tinde la lichidarea libertăți
lor poporului american.

i
BUCUREȘTI. >• 'Arce 

preș). D. Grigore Preoteasă 
a fost numit ministru al R 
public;i Populare Române 
lai Washington și d. prof. Mi 
hail Dragomirescu Ministru 
a] Republic;’ Populare Ro 
mâne ja Paris.

celaȘ timp și regimul din a- 
c'este țări.

In acetaș timp tn țările a- 
șa zise: ,,democratice”, spor 
tul se restrânge, decade 

devine o marfă care se 
de și se cumpără.

In continuare după ce 
făcut o trecere in revistă, 
situației internaționale 
Gh. Vasilichi a spus urmă 
toarcle:

„Sportul la noi își pune 
ca Sarcina în primul rând să 
desvolte tineretul nostru din 
punct de vedere fizic, în al 
doilea rând sportul ca 
organizație are sarcina să 
disciplineze oamenii, în al 
treilea rând, organizația spor» 
tivă este și o organizație 
de e d u c a ți e po I i t i c ă , 

în al patrulea rând 
riile- Sportul nu-1 fac numai 
funcționarii ci și muncitorii 
și țăranii, intelectualii, ele 
vii și militarii. Dacă aceste 
categorii sociale trăiesc în 
viața de toate zilele, unite 
între ele, se produce astfel 
o înfrățire, o unitate în U1 
tima instanță.

Sportul are ca rol și aprc 
pierea poporului Român cu 
popoarele conlocuitoare, cât 
și înfrățirea cu celelalte po-

♦♦

solidarității inter

,i*i 
tej, 

C.h

«I

nostru trebue 
in primul rând

p<>ar(-, construind astfel 
chezășie a 
naționale".

După ce 
trebue jus 
ze față d< • 
i am, tov. 
spus:

..Sportul 
se exercite
pentru Republica Popular. 
Română. Arătând că ince 
pând de azi sportul intra 
intr’o nouă fază, organizați 
le sportive depind de aici 
înainte de Ministerul Invâ 
țamântuluî Public , tov G. -. 
Vasilichi a menționat câ a 
<’est fapt va eiec-a posibilii A 
nelimitate pentru descoita 
rea sportului de toate teii»' 
le și pentru toate lumea.

I

ZORI NOI 
primește mică și mart 
publicitate

Anunțările se prin,est la 
administrația ziarului in 
localal Prefecturii

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNE» «ARA DEVA — IM».


