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Echipa minerului Buciumau 
întâmpinând mari greutăți a 

nou succes

cl zilele

'Garașca -»•

Dumitru, 
stabilit un

<l«e-norma cu
La eșirea din mină echipa a fost întâmpinată de un mare 
cu flori și muzică — Maestrul miner Buciumau Dumitru, a declarat, că va provoca 

la întrecere pe Carașcă Mihai, deținătorul recordului pe țara

o
număr de muncitori,

al echipei Ca- 
dela Lonea, ca 
norma în noa- 
Mai spre i I tă
ia sută, în noa-

LoNEA 2, iPrin telefon 
dela corespondentul nostru 
Plav Mii cea).

Căutând să doboare ma
rele record 
rașca Mihai 
re a depășit 
ptea de 31 
nie cu 671,4
ptea de 1 spre 2 Iunie, toi 
în mina Lonea, echipa de 
șoc a maestrului miner Bu 
1 iuman D-tru, comusă din 
tov. prim-maestru miner Bo 
«la Ilie și șef de grupăAladar 
Saulinger, lucrând în pun< 
tul de muncă 352, stratul 5, 
lentila III, la un abataj ca
meră mecanizat, a realizat o 
depășire de normă de 627,23 
la sută stabilind al Il-Iea re
cord pe țară.

Abatajul) a fost deservit de 
tui crațer (bandă rulantă) 
dar tâerea cărbunelui s a fă
cut în urcuș cu ciocane pneu 
matice.

Acest abataj, fiind foar
te înclinat - la 40 grade — 
norma pe cap de om este

de 3 tone, iar echipa a rea
lizat 87,27 tone revenind 
21.81 tone pe cap de om.

Această încercare, ar fi 
bținut un succes și mai -.tr i- 
lucit, dacă în cursul muncii 
nu s’ar fi întâmpinat mari 
greutăți. Astfel, pe lângă <â 
abatajul era foarte înclinat, 
a fost și în presiune, ceeacc 
a necesitat o armătură loarte 
puternică, precum și i-âptu- 
șirea tavanului cu scânduri 
La terminarea șutului, aba 
tajul a fost complect armat, 
și predat în condițiuni nor
male schimbului următor.

In tjmpul lucrului ț-clupa a 
fost asistată de tov. Fcdoro- 
vici, secretar org. P. M- R. 
Lonea, Gaida losif, preșe - 
dintele sindicatului miner ,L<> 
nea, Plav Mire ea, corespon
dent de presă și de mar strai 
miner Ciocan Nicolae.

La eșire, echipa tov. Bu 
ciunian a fost întâmpinată 
de un mare număr de mun 
citori, cu flori și cu muzică.

Tov. Gaida losif, preșe-

dintele sindicatului, a arătat 
celor ce au înjămpinat 
pe In'at ii mineri, efortul de
pus, precum și greutățile in 
tâmpinate, < ari au îinp’.ede 
cat obținerea unui record ți 
mai mare.

Plar Mlrcea corcip.

Strălucitele descoperiri 
ale savanților sovietici 

în domeniul structurii nucleului 
atomic și al razelor cosmice

Activitatea științifică a celebrilor fizicieni, frații Ali- 
hannv. a fost distinsă cu nremiul Stalin

să se 
1912. 
lizica

MOSCOVA. Ziarul . I/VF.S
I IA” publi a un ;:tli a. '.a ie 
itiicianului landou, intitulai ,f< 
coperiri noul in Itzl a”, >n tare 
autorul ine.

Descoperii ile i cu ar, al ilțj ae fra
ților Alilianov, țentiu care unândoi 
au ubțuiut premiul S:a in repiezintf 
o strălucită în.ununarc 3 unei 
stăruitoare de cin.i ani.

I rații Alilianov au iiiiejUt 
o< upe de razele co->mi< e in 
Pana atunci se ocu a^era d
nucleului ato.ul , a -.ă ui descop rirc 
<; te strâns legata de Uudiul p:o- 
priefăților pani ulelor cu mițcaic 
lapida, deci de -tiidiul razelor cos
mice. f raților Alilianov |' _se ''ato- 
1-csc diferite lucrări impur ante in do
meniul fizicei nud are, care le au 
adus o faimă mondială. In i din 
1911 ei au foM distinși cu pre 
iniul Stalin pentru o pa.te din lu
crările lor.

Razele cosmici' slăb, c un ții- r 
trecând prin atmo-lira tere trâ 
deaceva este imnortant ca 
fie observate nu 
ci la o anumită
-.lihanov au ales

muntele Alaghez din Armenia, 
este patria lor. Aco'.o au 
un laborator la o alțitu 'ine de țn-Me 
1000 metri deasupra nicC'.ului mării 
și au început să și fa- ă observațiile. 
Expedițiile pe Alaghez. s'au ic, eiat 
regulat în fiecare an. In vederea 
acestor expediții erau con imiți in 
mod special cei mai puternici mag
neți din lume. Con<truir- a acestor 
magneți reprezenta prin ea însăși 
o realizare științili.r foarte inipor-

la nivelul 
altitudine.

hi attsi

sark
marii, 
f-rații 

top 
care 

iu talat
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In diTOf constatării urtor greve abateri și nereguli

Comitetul Executiv
al C. G. M. a hntărît dizolvarea 

conducerii Uniunii Textile
Numirea unei comisii interimare însărcinată 

situației și conducerea provizorie până 
noii conduceri a Uniunii

Comitetul Exe utiv al 
Confederației Generale a 
Muncii a dat publicității un 
comunicat în > are se arată 
că( în urma unui control efec 
tuat asupra activității U- 
niunii Textile, a constatat ,1-

cu cercetarea 
la alegerea

și dclunări de

Irtr’un cadru sărbătoresc — In prezența reprezen
tanților P.M.R. și a autorităților a avut loc

Punerea pietrei fundamentale a școalei 
primare din Dâncul Mic

Satul Damul Mic din Plasa O rășție, 
tul dc elocvent delăsarea și desinț eresul 
trecut față de cele mai eiemientard nevoi 
a’are nici măcar 
cum pot întPo

Organizația de 
sat, frământata de 
a luat inițiativa clădirii unui 'pai 
^intru școala primară. In urma mun-, 
c«i de lămurire du-ă de membrii 
dc Partid, toți săten i și-au Însu
șit aceasta propunere, prcocupân-- 
Uu se îndeaproape de începerea lu
crărilor de clădire a școii. Iniția
tiva a gă-it un larg spiijin la org. 
de plasă P.M.R. și Prefectura ju
dețului Hunedoara. <

Regimul democeței popii 
(are luptă pentru lumina 
rea masselor

Ia ziua de 1 Iunie a. c. i.ti'un

oglindește intr'un mod des- 
regimuriîor reacționa e din 
ale poporului. Acest sat, 
de copii ai sătenilor, învață 

particulari, neîncăpătoare și neco. esț unzătoare,.

cadru sărbătoresc, în prezența tov. 
Duduia Andrei, secietaiul Județeneț 
P.M.R.-Hunedoara Deva, a ;ov. C, 
Grigoraș, prefectul jude,u ui, a re
prezentanților organizațil or de ma
ssă și autorităților din plasă și loca
litate, precum și a săteni'or, a atuli 
toc solemn tatea punerii piet.ei fun
damentale a ,școaei.

Luând cuvântul tov. (jrigo aș C., 
prefectul județu ui, a ară at că pi iui 
ținerea în întunerec a muncitorimii 
din industrii și de pe ogocrc, re
gimurile istorice din tiecut au pu
tut continua nefasful lor rol de jaf 
și exploatare. Astăzi în ă regimul 
democrației po, u'are, prin luminarea 
masselor, le dă putința de a lupta

cu succes pentru fău irea lirici vieți 
mai bune.

Auto itățils sprijină ac
țiunea sătenilor

In încheiere, tov. C. Grigoraș a- 
sigură din partea Pțefe-tișrii Județu
lui. tot spri'inui a.e tei acțiuni.

Luând curantul tov. Duduia A» 
drei, secretarul Ju.Iețenci P.M.R. a 
arătat pr ntre al'.ele, că munci orimea 
înfrățită cu ți ă'iimca, condusă de 

■P.M.R., au devenit conștiente de 
necesita.ea refa.e.ii țării. Ridicarea 
acestei școli, va dovedi că locuitorii 
acestui sal sunt , ă'.runși de acest 
fapt. r

Au mai vorbit reprezenta -ții or 
ganizațiilor de massă s ai autorită
ților, care au a igurat tot -pijinul 

I BRANEA

bateri grave
fonduri de către unii mem
brii de răspundere din Co
mitetul Executiv al Uniunii, 
în folosul lor personal. Ele
mente dușmănoase mișcării 
sindicale, agenți ai dușmanii 
lui de clasă ca Benedek E-, 
Zugravu Mișu și Homorozea 
nu Liviu, au reușit sa pă- 
trundă în conducerea Uniu 
nii Textile și folosinduse de 
această poziție, s'au dedat la 
acte imorale, dăunătoare m'ș 
carii sindicale.

Față de această situație, 
in baza StatutuluiComitetulE 
jeecutiv al Confederației Ge
nerale a Muncii a hotărit 
dizolvarea comitetului «xecu- 
cutiv al Uniunii Textile și in
stituirea unei comisii 
rimare compusă din 
Elena Stoia.VaSilesCU 
tril și IIabert lranie.

Această comisie interima 
răaire următoarele sarcini:

— de a cerceta întreaga si 
tuație a 1 niunii Textile;

de a conduce, provizoriu 
lucrările Uniunii și

de a pregăti în timpul 
< el mai scurt o conferință pc 
țară pentru alegerea w.ei noi 
conduceri a Uniunii Te.\tilc.

inte- 
tov. 

l)umi
r
I

I
>

tanfa. I lapi .Mii aiiov au aiut ,- 
dcea originala a ful'-ui iu acest 

p nou.Ie xa.'ielâ i de oțel produce 
in ultima 1,.M. de indus-t ia m.Îv- 
tiia.

Rezultate e j. iții ur i.aț.lor AU 
lianov pe muntele Maghez suut ta- 
riate. Cel mai r ma abil d ntre t< ale 
■ ?te, fără di.vuțh’, de uper rea ți
nui mare număr de parii,u'< ^ub- 
aloinice, care nu fuseseră ob-.eivate 
mea niciodată până atuini ia laboa- 
toate și care au fost numite 
zutrom

tlle- 
-au mezoni. Iu ul imn h, 

mezotroiui eiau consicLr.iți ca p»r- 
ticulc individuale bine d-ternii" '• , 
a carpr rnassa ar core pi.rid- a 
mărime cu 200 de ma? de ele boni 
aiduuri ca i ..o upun țoale - o: iirt'-e 
din jurul nostru.

Ubsercațiile raiegori e ;i de nc- 
('■ntestat ale (taților li^iiov ai -- 
ratai, ’ i in r<a,ct? c, (uu urile unt 
mult mai coir.p’.i-,at>. Merutroniul 4 
cărui ma-să e.-țe c-gală :u a- _e 
a 2fX> 'Jc- cjijioni nu es:e decât u- 
nul dintre numeroșii mezotroni ce 
furnicaza o er <■ Inlrcagă de parti- 
< ule pe can Lrații Alilianov 1. nu
mesc cariliont ;i a căror ira-.a va
riata dela c itea a sute 'a câte*  a 
zeci de mii de rnasse electron, r.

Frații Alihanov au • escoțxr.t .leu 
13 particule de un gen nou. A casta 
descoperire rea oluțieaeaza prc.i>.e- 
ma fundamentală a fizi ei r< Lntc.aie 
la structura lumii care ne inconjccr.

In special una din chestiuni) c- 
sențialc ale fizicei ma-erne — cl?~:- 
țiunea 'irucțur.i nu leului atonii 
este pu--a intr’o lumină cal t-ilul 
nouă prin cercetăiile fraților AF- 
Itanov. Abia la un ai după comu
nicarea fra'ilot Alihanov refer.t are 
la descoperiri > leal au început >a 
apară in rev<»tefe -Ir,ine primele 
lucrări ai căror autori reușiseră -a 
observe unele din pari.uleie stu, iaiie 
de Alihanoa. Astfel fizicienii cine
zi 1’owcll și OccJaialini au descoțs-rit 
un nou țip de mezotron, cu o massâ 
mai mare decât 
electroni, pe care 
cum s’o măsoare.

Firește muica
Mihanov nu putea 
numai de ei singuri. Ei iu 
in jurul lor câțiva dm elevii 
sionați pentru fizici.

Cum comentează 
„Scânteia" aceste 
mărețe descoperiri 

țiarul „Scânteia” dc azi, 
îrf articolul dc fond intitulat 
„O forța uriașă în slujba pă 
cii și a fericirii oaiuemlot 
sp-jne inir0 altele; Mărci jxi 
por sovietic, educat ș< con
dus de marele Partid al lui 
Lenin și Stalin, vede în știin
ță una din cele mai însenina 
te arme, în ’upta pentru fe
ricirea oamenilor. Știința nu 
este și nu poate fi Jntr o a- 
senienea. țara țjreoi aiparea u- 
nor cercuri restrânse de bpe 
cialiști nepăsători față de ne
voile și cerințele poporului. 
Statul Sovietic, este cel din
tâi Stat din lume a cărci 

constru ro șl desvcliare se face 

pe baze științifice a vremu
rilor noastre, dup# kivățitura lut 
Marx, Engcls, Lenin și Sra- 
hn, iar pentru a construi so
cialismul și a merge mai de
parte spre comunism între
gul popor trebuie să învețe 
să stăpânească și -ă aplice 
în practică, știința desvoltkrii 
societății, știința punerii for 
țelor naturii hi slujba omu
lui.

aceea a 200 de 
nici nu au știut

urii.,*  a
să fie

fiițiluc 
lăilrta 
grupat 
lor pa-

♦
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ARE»
îngrijiți semănăturile și îmbunătățiți recolta 

începeți prașila a doua la porumb 
și pregăt’ti-vă pentru muncile de recoltare

Comunele llia șî Dobra
vor fi electrificate

Terminând campania de însâmân- 
țari cu rezultatele frumoase cunos
cute, plugârimca hunedor-ană a por
nit cu însuflețire la îndeplinirea inutf- 
cilui legate de îngnj,i ea semăna
turilor -i îmbunătățirea re.oiței. I nat 
din aceste munci a lo>t pi-itui pru
nelor de buiiieni care lăsate siț 
crească iu * 1 Wui redu- aproape lai 
jumătate ri uita culturilor icsp cti.e |

Muncă voluntară
l’rintr o acțiune de muncă 

voluntară organizată de <-r 
gamzația de bază 1’. M. R. 
din Visca, populația locala 
a curățit in 58 zile 10 ha 
din pășunea comunala.

Prin elanul de munca vo
luntară fa populației hune- 
dorene, problema regeneră 
rii islazurilor a fost pe de
plin rezolvată.

I
Tov. Naina Ilarie din co

muna Dâncu Marc,a luat in' 
țiativa lăudabilă de a curați 
și repara fântâna din islazul 
comunei.

Ajutat de plugarii Surd 
Aurel și Păsculcscu Vasile, 
tov. Naina a refăcut fântâna 
în patru ore.de muncă volun
tară.

După executarea plivilu'ui, ca:e 
în județul nostru s’a făcut la timp 1 
și în condițiunile cerule de Camera 1 
Agricolă, — a început imediat pri
ma prașilă a culturilor prășitoare. 
In prezent în multe părți ale ju - 
dețului nostru prima prași'ă a luat 
sfârșit, trecânciuse Ja pra-ia a d.ma 
a porumbului.

Munca de căpetenie ca:e se *>  
acum pe ogoarele județu ui nostru 
este prașila a doua a porumbu ui, 
pentru care timpul ește foarte po
trivit. In acelaș timp cu prășitul 
porumbului se face și cositul fâna- 
țelor, pentru a căror recoltare e 
cere o atenție deosebi ă, avâidur(- 
în vedeje că de felul cum vom ic- 
colta fânețelc, atârnă buna păstrare 
a lui în timpul iernei. ■ î

S’a observat că culturile dc giâu 
ale județului nostru conțin în ele 
multa secară. Este o datorie a fie
cărui plugar de a începe imediat 
securitul grâului, deoarece a u:n se
cara se poate deosebi bine de grâu. 
Numai astfel vom rea iza o sămânță 
de grâu curată și bună pentru în- 
sămânțările de toamnă.

4

însemnătatea secăritului
Anul atesta în lanurile 

de grâu se află multă seca
ră. Cauza este că sămânța 
semîfhată nu a fost bob si 
bob numai giau

Acum însă, când am însă 
mânțat grâu mai mult Ca ni 
ciodată și când grâul se pre 
zintă bine, dându ne p edirna 
că vom avea o recoltă bună 
putem face ca pentru semă
năturile de toamna să avem 
semânță selecționată.

In această privință t tMi 
nisterul z\griculturii a dat 
un comunicat prin care piu 
gării sunt sfătuiți a cură - 
ța lanurile dc grâu de spi
cele de secară fa face secă, 
ritul) pe o întindere cât 
socotesc ei 1 a le va fi ne
cesar ca sămânță pentru la 
toamnă. ’

E in interesul plugarilor 
de a urma aceste sfaturi, 
pornind la secăritu' lanuri
lor de grâu- Grâul secărit 
să-l recolteze și treere se 
parat de celălalt. Apoi să-

Fiecare plugar 
Irebue să citească 

„Scântea Satelor''

Plugarii trebue -a in: apa de pe 
acum repararea i pregătirea unel
telor și mașinilor agricole pentrțit 
muncile de recoltare, care vor începe 
luna viitoare.

In acest Scop Federala ^rin coo
perativele sătești, a dă tribuit mari 
cantități de unelte ca: seceri, coa-e. 
sape și tot felul de unelte agricole 
necesare muncilor de vaiă.

I*îina  In. I Soliei

Batozele și tractoarele trebuesc 
reparate și pregătite pentru treer

Ședința dela Prefectură
Duminică 30 Mai a. 1 . 

la Deva în sala festivă 
prefecturii, în prezența 
tov. prefect. ('onstantiii Gri 
goraȘ, - s'a ținut ședința de 
consfătuire cu toți pyoprieta 
rii mașinilor de treer din jvi 
dețul nostru.

In cadrul ședinței tov. Gri 
goraș a arătat participau - 
ților necesitate ca ficc:u e pro 
Prietar să se îngrijeai .i din 
tjmpde reparatul și pregăti
rea tractoarelor și mașinilor 
de treer.care până la 1 lu- 

mânța rezultată să fie pă
strată pentru însămânțările 
dej toamnă.

Pentru punerea în practi
că a acestor îndrumări, Mi
nisterul Agriculturii a însăi 
cinat comandamentele judi 
țene, care la rândul lor voi 
organiza securitul prin co
mitetele gaspodărești loi ale.

Un mare număr de tractoare si unelte 
agricole vor sosi din U, R, S. S.

In curând vor fi aduse 
din Uniunea Sovietică, u't 
număr mare dc tractoare, 
mașini și unelte agricole.

Astfel, vor sosi: 85 trac 
toare „Stalind” de câte 80 
cai putere, carB sunt cele 
mai puternice: 100 tractoare 
de 50 cai putere și joj trac 
toare de tip Universal, Nr. 
2, cu roți duble în față.

Deasemeni vom mai pri
mi 8.050 pluguri, 150 culti
vatoare și 100 trioare.

In afară dc acestea, vom 
mai aduce din U.R.S.S. ma 
șini și unelte pentru înzes
trarea fabricilor noastreil pre
cum și mari cantități dc as 
best și clingherit.

După prevederile Came ii Agri- 
cule, județul nostru va avea o re
coltă bogata de cereale. Cu cat re
colta va li îmbelșugată cu atât mai 
mult' hrana populației va fi ad
mirata, iar din priios plugarimea 
își va desculța- și mai mult nivelul 
de traiu, Având cereale multe vom 
putea aduce tot mai multe mărlurl 
și unelte agil oii fie din fabricile 
noastre fie de peste hotare

’ic trebucsi puse in stare 
de funcțiune.

Pentru a se Veni în ajuta 
tul proprietarilor de mașini 
de treer, i oniandanieiitul iu 
dețean. a format cinci ccliip,. 
dc muncitori *vofuntari,  rări
se vor deplasa în județ pro< e 
dând la verificarea amamin 
țită a fiecărei mașini de 
treer. Mașinile care vor ne
cesita mici reparațiunî vor 
fi reparate pejoc de echipele 
de verificare iar cele cu de
fecțiuni mai mari vor fi țran 
sportate la atelierele Stațiuni 
lor de Mașini ale Statului ' 
sau la atelierele particulare.
unde vor fi reparate în ccl 
mai scurt timp.

Pe dc altă parte Gamera 
Agricolă a înaintat Ministe
rului Agriculturii un tabel 
cu cantitățile de curele de 
transmisie a căror lipsă for 
mează piedica principală în 
acțiunea pentru reparatul 
mașinilor de tr<-cr.

Toate aceste mărfuri adu 
se pe baza acordului comer
cial încheeat de guvernul no 
stru cu guvernul l . R. S. S. 
vor înlesni mult refacerea ;i 
întărirea industriei noastre, 
Și la muncirea ogoarelor < u 

mai mult spor
Iată deci, că în timp ce 

în Franța, Austria, Italia, 
etc., americanii trimit nu - 
mai: șireturi de ghete sâr 
mă veche, tocuri de scris, gu 
mă de mestecat și alte mă
runțișuri, țara noastră aduce 
cât mai multe unelte și ma 
Șini pentru înzestrarea fa - 
bricilor și a agriculturii, cu 
cele trebuitoare.

Zilele trecute prietenul în
vățător I’eica Android- d p 1 
tal al județului tio-tril, inso 
ții di tov. mg. Vasilc-s u So 
rin specialistjdin Mini-t. r ti 
Iau rarilor Publiie, s'a dt p’a 
sat jn loialitățile II.a și I)o 
bra undo au studiat amănun
țit posibilitățile de electrifi- 
i are ale .acestor centre.

In urma unor largi < o.i-fă- 
tuiri <u comitetele loc de de 
eh : tril mare, s'a înloiniit m 
plan concret d<- lui ru uire 
prevede cxei ulari-.i hp rărt 
h>r de cler trjlii .ne in curbul 

| acestui an.
T)e subliniat este maieu di 

fcii-nța dintre prețul d>' i~ 
milioane cerut dc Sr, 1< f A.

I numai pentru lu r.irilc de e

In acest scop au lo-t io 
mandate: 185 hui . curele rf - 
transmisie, buc. curele
de ]( vator și 50 kg. < urele 
de cusut.

La slârșitul ședinței tov. 
Grigoraș a atras atenția par 
tjcipanților asupra importau 
țoi pe care o are această ac
țiune, de a cărei temeinică 
pregătire atârna bună reu
șită a campaniei de treeri;.
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Tot pădurile
Mai sunt o serie de cetățeni 

care continuii șă priveascii cu ochii 
trecutului problemele legate C> ex
ploatarea raționala și regenera e i 
pădurilor, deși știut este că astă
zi pădurile nu mai simt o sursă de 
câștiguri ușoare pentru mo ierii hră
păreți ci un bun al întregii ui po
por.

Afirmația de mai sus o dove 
dește defrișarea rara so o era a c re 
s’au dedat unii locuitori pi comit 
nelor Prăvâleni și Ciungani o'rt 
plasa Baia 3e Criș.

Pentru grabnica re.neJiere a aces
tei situa ii dăunătoare refacerii eco
nomiei noastre forestiere, tov. pre
fect Const. (irigora;, s'a deplasat 
zilele trecute în regiunea Jn-pe ti ă, 
unde în cadrul unei adunări, a a- 
rătat populației ioa'e, grija pe care 
fiecare cetățean trebue să o aibă 
pentru îngrijirea și păstrarea pă
durilor, care au devenit un buri pre. 
țios al economiei noastre națio-, 
nale.

La uitoi ii comunelor respective 
și-au luat angajamentul de a inden- 
tifiea și demasca pe toți cei cari 
ar încerca în viitor să nesocoteas
că interesele generllf- ale țării.

Notar incorect
In ziua de 30 Mai a. c., 

când întreaga populație a 
comunei Roșcani încerca ce 
le mai grele momente de 
groază produse de ploaia 
rențială ce s’a abătut asupra 
regiunei, notarul Ticușan a 
lost găsit beat în așa hal 

Ie< trifii arc a le comunei jha 
si prețul avanlagios d S mi 
Jioane pentru 1 flr< organe e 
tciimire al Mini-tern ui Lu
crărilor publice vor exe u a 
livrările de electrificare în 
Iile două loialități.

Ki /ultati lc acestei adi-uni 
crrprind in sine doua a- p. cte 
.-.eînnificativc; grija pe care 
deputății poporu|ui o au pr-.i 
tru rezolcar-a nevoilor lo - 
cale menite a d<-a hide < ai 
largi desvollar 1 niv< 1-ilui d 
traiu al populației ]»un< O<> 
rci.e și deosebiri-a. mar a 
dt-o-, lare dintre ielul prm 
caic Sta’ul ințelege - a < ()n- 
tribue la ridicarea satelor 
noastre i tendințele -jx-i ala 
tive ,de unor societăți parii 
rulare < hiar atunci c md <• 
vorba dc o acțiuni 1 j , a- 
rarțer ob-tcs<-, c im este 
Ici trifican-a sat-lor ;,o v.r-

Intre plug 
și tractor

i o plug Ira1^ de o p r Le 
<b t ai nu ara înt. o z, d ■ t 
1 1 1 mult doua lui.iar<-

l n tra*  tor nisa, ară un 
singur hc< tar in 2o niiput •. 
adica 3 lu-ctar la un ceas. 
A la laic 24 licitare in 8 
or<- <1<- muncă.
lata, binefacerile mdtUrializa 
rii agricculturii- Să sprijinăm 
din toate puterile aicst hi 
cru. fiindcă nc îmbunătățim 
viața Și 11c ușurăm mur a.

< â nu 1 nu puma vorbi.
(.iicșala notarului d mai 

sus este < u atât mai gra a 
cu cât in acele momente de 
panică generala el tr»bu:a 
să fie animatorul săteni’or. 
căutând să organizeze un 
serviciu de salvare care si 
intervină la nevoie-

Suntem siguri că tov. pre
fect Grigoraș C-tin. va re
media această situație < are 
din nefericire, se mai man 
festă în sânul aparatului ad 
ministrativ.

ore.de


ZORI NOI 1

La Casa de Cuttură I. M. S. Hunedoara

S’A FĂCUT PREMIERA
CELOR MAI BUNE GAZETE DE PERETE

Plata impozitului spec al pe chirii 
și a cotei de 27 la sutâ

Dacă se depun din proprie inițiativă a chiriașilor, 
impozitele suportă numai majorarea de întârziere

In ziua dc 28 Mai a. c., la 
C.a-a de Cultura - I.M.S.-Hunedoaraț, 
in car'rul unei adunări a cnlecli 
velur de redac(\ a avut loc p e 
tineri .1 celor niai bune gazete ifc 
jxrete expire cu ocazia zilei t'l*  
1 Mai.

BUCUREȘTI, 3 (Ager- 
preș-. Creșterea continuă a 
producției în sc-t torul ind ■ 
strial, ca și perspectivele 
recoltei din anul această fac 
ca posibilitățile noastre de 
export să depășească < u 
mult pe Cele din trecut-

Faptul acesta, ne va pjr 
mite să aducem în țară can 
tități importanțe de materii 
prime, mașini și produse h 
mice de care avem nevoie.

I’entruca importurile < e le 
vom face de aici în colo să

IN CINSTFA 
primei Conferințe pv ț irâ a ..Ti
neretului Sătesc” Org. Județeană 4.
S. -Hunedoaia-Deva a provocat la 
întrecere în muncă Org. Jud
T. -Sevciin. Perioada îitrecerii a în
ceput dela I Mai ți durează pâtu 
la 23 August.

Criteriile principate ale întrecerii 
constau în: prestare a cât mai multe 
ore de muncă voluntari pe șantierele 
locale și frimiter a a cât mai ntulți 
brigadieri pe șantierele naționale; 
formarea a unui număr cât mai inarșj 
de echipe artistice; lărgirea număru
lui de membrii și în general in
tensificarea muncii organizate-ice.

Atât provocarea cât și răspunsul 
pozitiv al severineniloi isvorîle din 
dorința de a î ttâmplna Conferința 
pe țară a T. S. ți ziua de 23 
August prin cât mai mari realizări 
pe lângă faptul că s’au făcut expo
nentele entuziasmului și a atitudi- 
nei hotărîle de luptă pentru o lia'ă 
mai bună, arata seriozitatea cu care 
tinerii săteni au pornit j>. noul 
drum deschis dc regimul nostru de 
democrație populară.

județeană a acestei Asocia
ții a fost desființată iar atri
buțiile sale trecute asupra 
Regionalei Arad, care va co
ordona direct activitatea Fer 
melor de Stat și Stațiunilor 
de Mașini din județul nostru.

Tot în cadrul acestei ac
țiuni cele 7 ferme din jude 
țul nostru, au fost încadrate 
Șți complectate cu personalul 
prevăzut în noua ordine de 
reorganizare a A. F. s M.

Adunarea liind deschisă de tov. 
E. Manii respon-abilul Secției Ctd- 
litralc a Sindicatului I M.S. a luat 
cuvântul Iov. I. Vulsan din par
tea Org. PMR, IMS care în cadrul 
criticii făcute a dat lămuriri nece- 
sare pentru îndreptarea pe viitor 

> lip urilor constatate.
\.iiând a|>oi cuvântul tov, 1. JJ. 

ti ngescit, redactor al ziarului 
,,V. i Sindicală’’, a făcut o ex
pun'i; largă asupra fi ului în care 
treb e întocmită o gaze a de perclțp 

hi urma discuțiilor și elficilor

Culturile agricole sunt 
într’o rapida desvoltare

BUCUREȘTI, 3 Agci- 
presi. Comunicatul Mmiste 
rului Agriculturii din 2 lu
me ;t. c.,arată că săptămâna 
dcla 24 — 30 Mai, afostlcea 
mai ploioasa din tot timpul 
primăverii.

IPOItrilL £
A fost alcătuit lotul echipei naționale A. 

pentru jocul cu Ungaria
Comitetul Federal a alcătuit în 

ziua d/ Miercuri 2 Iunie a. c., lotul 
echipei naționale A dc foot-ball, 
care va juca în cadrul J.B.C. Dumi
nică 0 Iunie la Budapesta. Echipa 
a fost astfel alcătuită: Marki; Ri-

Desfășurarea tradiționalei cupe de
foot-ball între secții dela C.F.R. Simeria

Sindiiati I C.F.R. Si ner a, în do
rința de a da o desvoltare mai largă 
sportului si în același timp a în
frăți muncitorii prin spori, a luat 
inițiativa în anul 1943, odată cu 
înființarea indi. a’.elor de a ergariza 
o competiție de football între e țiile 
tehnice, de exp’oatarc și administra
tive, ale C.F.R Simeria, dot.nd a- 
eeastă manifestație sportiva cu o 
cupă.

In cadrul acestei competiții — 
devenită tradițională — s’a început 

f m după amiaza zilei de Marți 1 Iu
nie a. c., disputarea cu. ei pe anul

Știri sportive din Brad
BRAD: Tenisul de masă, s’a bu

curat în ultimul timp de o atenție 
specială din partea oficia itaților 
sportive dela noi.

După întâlnirile, dintre funcțio
narii Soc. Mica și gruparea poli
sportivă Zărand, soldate cu scoruri 
frumoase în favoarea funcționarilor 
Soc. Mica, a avut loc o nouă reu-

niune terminată cu ii.tor a cale- 
gorica a Zărandului.

Cea mai frumoasă partidă a fost 
disputată în dublu: Mihali—Roman 
(dela Zărandul) și Bonyai—Starou 
(Soc. Mica), rezultatul final fiind 
de 2-0 (21 -14, 21 - 19).

Aflăm cu mare plăcere ,ă grupa- 

aduse tov. Ii. Manii a trecut la pre
mierea celor mai bune gazele, de
cernând premiul 1. Secției l un.fio 
nari Administrativi (A) și Edil, pre- 
mini II Secției O.S.M., premiul III 
Secției I uncționari AdministrativițB) 
precum și numeroase mențiuni altor 
secții.

*
Din discuțiile și dificile făcute 

s’au scos în relief o șwie de raăderf 
care trebuesc imediat lene liaS1. S’a’ 
observat că în general șe tratează: 
prea puțin problemele cu caracter*  
local, care să arate eforturile de 
puse de secțiile rfțțpectidC. strădu
ință muncitorilor pentru marirea pro
ductivității niunrii, economia de ma
terii prime, de combustibile, redu
cerea deșeurilor, co’aborarea între 
muncitori, tehnicieni și funcționari.

Culturile agricole se des- 
volta rapid.

In regiunea de câmp, pa 
ioasele de toamna au dat pre 
tutindeni spic. In toată țara 
prășitul este în toi.

tter, Farniati; BăcUț, Pali, Petchov- 
ski; Incze II, Marian, Boniiiady, Mer- 
cea și Dumitrescu III. i

In ceeace privește lotul echipfi 
naționale B., Comitetul Federal îl 
va alcătui in ziua de Joi 3 Iunie c.

1948, între Secția T. C. combinată 
cu Mișcarea contra Depoului dc Lo
comotive.

După un joc frumos și în aceiași 
timp tovărășesc. Mișcarea și-a ad
judecat victoria, di punând de ad
versari cu scorul de 1-0 (0 0).

In al doilea matcli ,care a fost 
de o factură mai superioară, s’a 
intâlnit, Secția I Locomotive (de
ținătorul cupei pe anul 1917) și S-c- 
ția III Locomotive.

Du|>ă un matcli dinamic și spec
taculos, Secția l-a a învins cu sco
rul dc 3-2 (0-1).

rea nou înființată .,Moțul’’ din Baia 
de Criș, a cerut forurilor O.S.P., a- 
filierea mai muiter secții sportive.’

In curând vom putea să ne o.upărn 
pe larg de viața sportivă din acea 
regiune.

Zeno Irimescu-coresfr.

Jocurile de baraj
In cadrul jocurilor de baraj, des

fășurate Miercuri 2 Iunie a. c. Ia Bu
curești, s’au înregistrat următoarele 
rezultate tehnice:

Politehnica - C.S.M.M. 2-1.
Phonix-F. C. Ploești 2-1.

In urma angajamentelor luate ți 
a felului in care itiuit, iloiii au înțe 
Ies s,i răspundă la acea .Ui prima 
expoziție a gazetelor de pe>te, a- 
vcm încrederea că vor obține rezid 
tatc din ce în ce mai frumoase în 
această direcție. ' I

i coresp. | * S.

Pregătiri în
comerțului cu

Tineretul sătesc din județul nostru s a 
luat la întrecere cu cel din jud. Severin

' In județul nostru a început

Reorganizarea Asociației Fermelor 
de Stat și Stațiuni de Mașini
A fost desființată Direcțiunea Județeană

In cadrul acțiunei pentru In prezent fiecare fermă are 
reorganizarea Asociației Fer următorul personal: admini- 
melor de Stat și Stațiunilor fflstrator technician, contabil 
de Mașini - A. I-. S. M. și unul sau doi șefi de cul- 
(fost REAZlM,, direcțiunea tură.

Luni 31 a- <?., a expirat ter 
memil pentru plata iinpozitu 
lui special pe chirii și a <0 
tei de 2/ la sută, impozit pe 
clădiri, carc se rețin de chi
riași in contul proprietarului.

Potrivit dispozițiunilor le

vederea desvoltării
străinătatea

fie de un real și imediat fo
los pt. economia țării, Ministe 
rul Comerțului Im rea za la 
întocmiț-ea tmui program de 
import.

La întocmirea lui, se va 
ține scama de absolut toate 
nevoile din sectorul industri
al și din cel agricol. Cu 
noscânduse posibilitățile de 
plată în străinătate și în a- 
celaȘ timp nevoile ^lc import, 
aprovizionarea și înzestrarea 
industriei și agriculturii se 
va face mai lesne și în con- 
dițiuni mult mai bune.

CONSECVENȚA
în atitudinea luată, tinerii săteni și-o 
manifestă prirt realizării obținute 
până acum în 'domeniul muncii vo
luntare.

Astfel, in periada 9-30 Mai a.q| 
în cadrul acțiunilor întreprinse au 
prestat un număr tolal de 53.2’te 
ore de muncă voluntară realizând 
următoarele: au săpat 24 km. șanț 
au reparat 10 poduri, 61 km. șo
sea, 3 Cămine Culturale 6 școli. 
Pentru efectuarea tuturor a.e lor lu
crări au transportat 246 m. c. pia
tră, au făcut 16.000 cărămizi și au 
ars 3.000 kg. var.

Executarea acestor lucrări, arată 
tot elanul pe care tinerii l-au depus 
în munca lor, dar în acelaș timp și 
munca neprecupețită dusă de P. M. 
R. care a fost un factor mobilizatori" 
de prim ordin.

Prin angajamentele luate de ti
nerii săteni se prevăd înfăptuiri 
de noi și mărețe realizări care vor 
contribui atât la întărirea bunurilor*  
comune ale întregului popor cât și 
la consolidarea forțelor întregului 
tineret. P. BASESCU coresp.

In noua formă de organi
zare, Fermele de Stat și 
Stațiunile' de Mașini, vor ]ua 
o mare desvoltare, creindu- 
se iG,ondițiile prielnice pen
tru a deveni un sprijin rCal 
în desvoltarea agriculturii hu 
nedorene, prin procurarea 
de semințe Selecționate, vite 
de rasă, mașini și unelte ag
ricole moderne care vor fi 
puse la îndemâna plugări- 
mii muncitoare. 

gale Ministerul Finanțelor fa 
ce cunoscut ca chiriașii ca
re vor achita din proprie ini 
jiativă aceste impozite hiain 
te de începerea cercetărilor 
organelor fiscale, mai pot 
depune sumele legale datora 
te, cu majorarea de întâr
ziere, fără amendă și fără 
sancțiuni jx-nale.

Chiriașii care nu se vor 
prezenta din proprie iniția
tivă la plata acestor imjx>- 
zite și vor fi găsiți }n acea
sta neregula de organele fis 
căluț, vor plăti și amenda e- 
galâ (tJ impozitul, afară de 
majorarea legala. Totodată 
sunt pasibili de sancțiuni pe 
Bale, conform legii Nr. 344 
1947.

Proprietarii sunt solidari la 
plătii cu chiriașii.

OCOLUL SILVIC 
Baru Mare

PUBLICAT] U.XE
In ziua de 9 Iunie anul 1948 

ora 9 la Direcția VIII a Regională, 
Silvică Sebeș jud. Alba, se va ține 
licitație publică cu ofene Închisa 
urmată de licitație orală pentru vân
zarea resp, exploatarea în dijmă a 
următoarelor cantități de materiale 
lemnoase:

1) In parchetul 1 b, 2 b. 3 b 
și -1 b, Seria Ilf Petrosu.

Circa 1)00 m. c. bușteni de mo
lid pârliți de incendiu și în parte 
carbonizați din care urmează a se 
scoate partea utilizabilă.

2) In parchetul 2 b Scria Ilf 
Petrosul.

Circa 300 m. c. lemn dc tnolid la 
picioare și pârlit de incendiu. ț

3) In parchetul l/c. seria III Pie. 
trosul.

Circa 300 m. c. lemn de molid 
doborît de vânt

4) In parchetul 1 b, 2 b. circa< 
600 m. st. lemn de foc de esen> 
fag din arborii netăiaji și desradă- 
cinați de vânturi precum și din ră
mășițele de exploatare.

Exploatarea se va face în dijmă 
cu respectarea L.C.P. și a regula
mentului de licitație cu aplicarea cm- 
dițiunilor generale de exploatare a 
Pădurilor Statului publicat în Moo. 
Of. Nr. 101 din 12 Oct 1912 ți 
a condițiunilor speciale ce se pot 
vedea la Direcția VIII a Regionala 
Silvică Sebeș ?i la Ocolul SiKi« 
Baru Mare. ,

Dijmuirea materialului se face loca 
Depozitul Ocolului Silvic Baru Mats. 
din gara £.F.R. Livadia.

Cotele de dijmă din oficiu se 
fixează pe cum urmează:

a) Pentru lemnul de lucru cota 
dițmașului 78 la sută, cota Oco
lului 22 la sută.

b) Pentru lemnul de foc cota dij-
mașului 87 la sută, cota Ocolului 13 
la sută. , ț

Garanția provizorie este de lei 
9510. ș

Garanția definitivă este dc lei 
19020. f

GREFA TRIB. DEVA

Invităm pe această cale pe toțf 
cei ce au cunoștiință de-pr. modul 
cum a dispărut și eventual unde 
se află in prezent numitul Og an 
Vasile de 56 ani născut î-t co.nunti 
Moineșțî județul l a au iu iui i>iț. 
mitru și al Măriei cu t.l i ■ ul .mi- 
ciliu în Deva, să fa .1 cuno cut 
prin orice mijloc ia gre.a acestei 
instan(e. *

Dosar Nr. 206 din 1947.
Grefier, ALEX. IQNESCU '
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Comunicatul oficial asupra 
alegerilor din Cehoslovacia

In baza acordului comercial încheiat în Febr. a. c

In perioada până la 20 Mai am 
primit din U, R. S. S. mai multe

PRADA. 3 (Rador). Un comuni
cat oficial asupra rezultatelor de
finitive ale alegerilor din Cehoslo
vacia, arata că 90 la sulă din ale
gătorii înscriși în li-tele electorale, 
s’au prezentat Duminecă la vot. (In 
provinciile cehe s’au prezentat 89,3 
la sută iar iu Slovacia 92,1 la sută).

Din totalul de 8,005.887 alegă
tori înscriși în întreaga .Republicai, 
7.205.356 au pus In urne voturi va 
labile. Dintre aceștia, 6.431.111. a- 
dică 89,3 la sută din voturile va- 
labile, au fost tn favoarea listei de 
candidați a frontului Național, iar 
774.245 au fost buletine albe.

In provinciile cehe, rezultatele au 
fost turnătoarele:

LEGEA MUNDT o amenințare flagrantă pentru 
toate organizațiile demoaratice americane

Washington, 3 (Radio).
Uniunea fermierilor americani 
reprezentând 400.000 fer - 
mieri, a trimis o telegrama 
de protest ^omisiunii juridi 
ce a Senatului, care discuta

Ofițeri și întregi unități de soldați germani 
în rândul armatelor arabe din Palestina

VIENA, 3 (Rador). Ziarul 
austriac ,,Vandt and Abend” 
anunță din Milano că po - 
trivit informațiunilor sosite 
în Italia, în ostilitățile din 
Palestina au participat ala 
tUri de forțele armatei arabe 
foști ofițeri germani și în-

Țigări în loc de nutreț j 
pentru vite sau... 
cum sunt ajutate 

țările marșhaliizate
COPENHAGA, 3 (Rador) 

Guvernul danez a cerut ad
ministrației „planului Miar- 
shall” o alocație de 1 mi
lion 300.000 dolari pentru a 
cumpăra de urgență din Bra 
zilia, nutreț pentru vite. A- 
locația a fost refuzată. In 
acelaș timp, autoritățile da
neze au fost informate că se 
află în drum spre Copenha 
ga venind din Statele Unite 
un mare transport de țigări, 
trimise conform „planului 
Marshall".

Biroul Circulației 
POLIȚIA DE REȘED. - Dă VA 

C O MUNICAT
Se aduce la ..cunoștință proprie

tarilor de autovehicule din orașul 
Deva și împrejurimi, că în zilele 
de 4, 5, 6, și 8 Iunie a. c. la 
oficiul Poliției Deva va avea loc 
verificarea auțovehicoleler, in âfară 
de tractoarele agricole, conf. ordinu
lui Direcțiunei O-rale a Poliției.

Taxa de 500 Iei pentru fiecare 
auțovehicol în jiarte se va depune 
direct de proprietar la poștă C.E.C, 
cont 133 la dispoziția Dir. Gen. 
a Pol. Serv. Contabilității.

Se atrage atențiunea d-lor pro
prietari că autovehicolele neverilicatie 
sc vor radia din oficiu, raportându- 
se Dir. Gen. a Poliției pentru a da 
ordin de urmărire și confiscarea foii 
de circulație. |

--alegatori Înscriși 6.098.016.
— voturi valabile 5,418.512.
-pentru Ir. Național 1,9’2.039, 

adică 90,3 la șuta.
— buletine albe 525.003.

In Slovacia ,
--alegători înscriși I.1,07.851. 
--voturi valabile 1.756.81 I

BUCUREȘTI, 3 LXgcr- 
pres). In cursul acestei veri 
vor fi trimiși la odihnă un 
număr de 300.) ucenici și 
ucenice din căminele și șco 
Iile de'ucenici și u -enice.

Ei vor pleca în trei serii 
de câte 2o zile urmând (a 
prima serii* să plece la 1 Iu 
lie. Repartizarea lor sc va 
face conform circularei C.
G. M.

— Secretariatul general 
pentru educația tineretului a 
>1 ,t o circulară în care arată 
cum vor fi organizate anul 
acesta serbările de sfârșit (’lt» 
an la toate școlile din țară.

Se precizează că serbările 
de sfârșit de an școlar trebue 
să ilustreze măsura în rare 
adâncile prefaceri democra
tice ale țării au creiat în șco 
lari o nouă atitudine față de. 
muncă, față de Stat și în 
consecință față de carte și 
cultură.

După ce se dau detalii a- 
supra expozițiilor ce se vor 
organiza, circulara sublinia 
ză1 ordinea în care se vor des 
fășura' serbările de sfârșit de 
an si premiile ce se vor da 
elevilor merituoși.

*
In legătură cu noua or 

ganizare a instanțelor iude 
cătorești și pentru o mai bu 
nă funcționare a lor. a avut 
loc la Ministerul Justiției o 
conferință cu inspectorii ju
decătorești. Tot în acest

Prietenie, Colaborare și A- 
sistență Mutuală încheiat la 
24 Ianuarie a. c., la Buda
pesta între Republica Pop-.i 
Iară Română și Republica 
Ungară.

— pentru fr. Național 1.509 072 
adică 85,9 la suta.

— buletine albe, 247,742.
După calculele neoficiale făcute 

până acum, 238 dintre cei 00 mem
bri ai Adunării Naționale, vor li 
dedara|i ale i la prima numărătoare 
a voturilor fă ută iu baza principiu
lui reprezentării proporționale. Cei
lalți 62, vor fi cunoscuji după a

acum proeclul de lege Mundt 
In acest protest, proectul 

legii Mundt este înfierat 
drept „o amenințare flagran 
tă pentru toate organizațiile 
democratice".

tregi unități de soldați ger 
mani, In unele unități ale ar 
matei libaneze, există până 
la 80 la sută, germani.

Mai multe detașamente a- 
rabe care luptă în apropie
re de Ierusalim, sunt coman 
date de foști ofițeri din ar
mata lui Rommel. Mulți o- 
fițeri din așa numitul corp 
african german, luptă alături 
de arabi.

Echipa de șoc a maestrului miner 
Buciuman Dumitru, a stabilit 

al doilea record pe țară
(Urmare dki pag. l aț

Tov.Buciuman, și-a luat an 
gajamentul de a provoca la 
întrecere; po tov. Carașcă M’- 
hai, care deține actualmente 
recordul pe țară.

*
Recordurile dela mina Lonea aif 

o semnificație deosebită. In aces
te mine s’a lucrat până în prezent 
numai cu mijloace ru.limentar.1, din 

Punerea pietrei fundamentale 
a școalei primare din Dâncul Mic 

(Urmare din pag. l-a)

lor Ia înfăptuirea acestei școli.
Tov. Albu îoan, secretarul org. 

de plasă P.M.R. Orăștie, a arătat 
situația grea în care au învățat co
piii din acest sat până acum, pro
punând ca școala să fie terminată1 
până la 1 Septembrie, odată cu în
ceperea noului an șco'ar, luându-și 
angajamentul de a lupta din răs
puteri pentru realizarea a estei sar
cini.

Răspunzând tuturor, învă ătorul a- 
tului a arătat marele inter.s ce-l 
poartă guve,nul popo. uui pentru ri
dicarea din toate punctcl de vedfere 
a satelor. In numele locuitorilor^ 
și-a luat angajamentul ca această 

doua numărătoare, In care toate vo
turile rămase la diferite cirrunts- 
tripții electorale vor fi so oiite mai 
Înainte pe provincii ți Împărțite la 
numărul mandatelor la care au drejit 
cele două mari zone ele toiale: pro
vinciile cehe deoparte ți Slovacia 
de altă parte. (44 și 18 mandate).

Șiretlicurile
lui Attlee

LONDRA, j Radio). E*  
primând punctul de vedere 
cel mai popular < ti privire 
la revenirea lui Hugh Dai 
ton în guvern, reda< torul po 
litit al ziarului „Daily M.iil
scrie1 ca primul ministru At 
tk-e a dat dovadă ele șirete 
me rechcmândul pe Ifalton 
în guvernul englez jn mo
mentul în < are fostul mini- 
st»u de finanțe amenința să 
ia conducerea aripe' de stan 
ga a partidului laburist.

Discursurile, manifestările 
dini Ultima vreme ale lui Dai 
ton începuseră să-l stânje
nească tot mai mult pe A.t- 
tlec și pe colegii săi. Ziarul 
adaugă că sunt probabile 
și alte schimbări în viitorul 
apropiat.

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R

care cauză, se reușea cu greu să 
se îndeplinească normele.

Numai după ce au fost intro
duse trei crațere (benzi rulante)| 
s’au obținut în două abataje de
servite de aceste benzi, cfelc mat 
mari recordafi pe țară.

Muncitorii a.es.ei mi'.e, unnărcsj 
cu cel mai mare interes mecanizare^ 
minei lor, pentru ca, cu toții să 
poată realiza mari recorduri în de
pășirea normelor. ;

PLAV MIRCEA coresp.

școală va fi inaugurată odată cu în. 
ceperea noului an școlar, 1 Septem
brie 1948, angajament care a fost 
primit cu entuziasm de toți cei 
prezenți.

Schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului de 
Prietenie, și Asistență Mutuală româno—ungar

BUCUREȘTI, 3 (Ager- 
pres). Eri la orele 3 d. a. 
a avut loc la Ministerul Afa 
cerilor Streine solemnitatea 
schimbului instrumentelor de 
ratificare a Tratatului de

mărfuri și materiale
I RE-Ș1I, 3 Agei- 

PrcS). După < uni se ști.1, la 
18 Februarie a. <„ s’a sem 
nat* * la Moscova un acord co
mercial între țara noastră și 
Uniunea Sovietica.

Jn baza acestui acord, a i 
intrat prin Galați și Con- 
stanța cantități important’ 
de mărfuri.

Dujxi înregistrările oficii 
lor vamale, paiul la 2o \ț,i*  
adica iîntr-o lună și jumătate 
am importat pentru industrie 
16 mii, Șasc sute șaize. i și 
nouă ton<-- Co'ă, 4154b- kg- 
cauciuc natural, și sintetic. 
'o-579 tom1 fonta albă și nen 
tru turnătorie, 7.087 tone 
bumbac, 400 tone material 
refractar, 7.500 kg. fosfor.

Buletin intern

decât era prevăzut
'-•594 kg- asb<-.t. 2.933 ' •

< Jingerjt etc-
Pentru agricultură, 30 ■- 

tone grâu sămânța de prin, 
vara, 160 tone sămânță .0 
in, 500 tone sămânță‘de sf 
1.3, 2o tra> toarc-, 40 plugu'1 
pentru tractoare, 44 tri'w ' 
etc.

S'au imjioilat deasem- 
8.735 t ermometre, pre< u 
Cantități, înseninate d>- chine, 
calc,’ medi<ain>-nte și um-l'. 
industriale.

Este de r.-marcat ■ a .: 
in program <-ra prrj/u'. 
aceasta perioadă mimai < a 
titatca de 4.;-5<xj tone Ț..*--.  
bai au sosit totuși 7.087 . ■ 
ne,iar în lo. d< 3<»<>tonef- - 
tâ. au intrat 10.579 tone 

scop, în cursul acestei <i 
ptămâni va a, .1 lo< o . 
ferință cu primii prcșcdi,,'. 
ai instanțelor jud<-< tor<~r 
din ța.ră.

BUCUREȘTI. 3 'Ag - 
preș). In urma propuneri! <> 
făcute de brigadierii de 
șantierele naționale de re - 
construcție ,.Gh. Gheorghiu 
Dej" Bumbești-Eivezcni 
na Pauker" Lunca l’iutulu 
„Vasile Lui a” Salva - 
șeu, secretariatul șantipra 
naționale. împreuna cu 
N. T D. R. au organizații 
perioada i Iunie — 1 luîi- 
a. c., o întrec<-re între << . 
tierek naționale de mun 
voluntară.

*
BUCUREȘTI. 3 Age.- 

pres). începând din 1 luni 
1948, toți ofițerii, subofițerii 
maiștrii militari și^ivilj. tun 
ționarii civili din serviciul a, 
tiv al armatei cu familii!' 
lor — soție și copii minor1 
nesalariați - vor benefici 
în mod graiuit de asistența 
medicală, spitalizare operații 
și orice fel de tratament ii, 
spitalele militare.

*
BUCUREȘTI, 3 CXge. 

preș). Miercuri dini, au coi 
tinuat în Sala Dalles desbat' 
iile celui de al doilea coi. 
greș al Federației General : 
a Meseriașilor din Republ: 
ca Popularii Română.

Au dat raportul și au adu- 
salutul reprezentanții orgam 
zațiilor din țară.

A urmat apoi raportul d 
activitate organizatorică e- 
conomico-fiscala și cu.turala 
făcut de secretarul gener*.'  
al Federației care a trecut 
în revistă realizările Federa
ției subliniind sprijinul pit- 
manent acordat de Guvern 
meseriașilor.

IMPRIMERIA IUDEȚULUI HUNED OARA DEVA 1944.


