
O colîlurâ kdârâlâ

de|a capitalism la socia- 
de clasă se ascute tot 

căzând în greșeala de a' 
forțele dușmanului de

In ședința pțena-ă a Consiliului 
Simțeai Județean Hunedoara IVw.i 
care a avut Io" zilele trecuie, pe 
lângă o scrie de realizări i suc 
cese în muncă, în spic al în dome
niul producției, s’au st oi la iveală 
și o serie de Jipiuii i greșeli în 
munca organelor s „diialc din Ju
dețeană Hunedoara Deva, tipuri și 
greșeli care necesită a fi grabnici 
înlKurate.

Uaa din aceste lipsuri, o cons- 
titue faptul că sindicatele nu au a- 
dâneil suficient mun-a de educare 
a massețor de nTuncitori în spiritul 
luptei de clasă, Lpră care a făcut 
ca atât activiștii sindicali câț 
sindicaliștii nu vadă ca în faza 
de trecere 
lism lupta 
mai mult, 
subaprecia
clasă, ignorând formele și metodele 
de luptă folosite de dușmrm împo 
triva c|esfi muncitoare. Aceasță lip 
să, a dus la mcnt'nerea în conduce
rea Consiliului Sindical, cât și a 
sindicalelor din Cugir si Astra-Orăsr 
tic, a unor elemente cu trecirt poli
tic pătat- '

[)in desbaterile ședinței a recșit 
că vigilența muncitorimii asupra co
zilor de topor ale canitalișri'or ră
mase în întreprindere nu este des
tul de ascuțită, f a urinele meta
lurgice din Cugir, unele piese ale 
mașinii de cusut, care trec prin mai 
multe secții pentru diferite ope
rații, atunci când sunt te-minate se 
constată că sunt defectuoase, ur
mând a fi aruncate la rebut. O 
lipsă a Sindicatului din Cugir, este 
că până acum nu a descoperit șî 
demascat elemente sabotoare, duș- 
mSnoase clasei muncitoare.

Activiștii cu răspundere din con
ducerea sindicalului C F.R.-Simeria, 
au o serie întreagă de lipsuri și 
greșeli în muncă- Delegații aces
tui sindicat, deși au fost anunțați 
din timp, au lipsit dela mai multe 
ședințe de 
s’au trasat 
tru bunul 
luat parte 
schimb de
l.M.S-Hunedoara, nu au luat parte 
la ședința plenară a Consipt-lui Sin
dical, iar la unele ședințe s’au pre
zentat cu mari întârzieri. Deacea, 
nu e de mirare ca Atelierele C.F.R. 
Simeria nu și-au îndeplinit progra
mul de producție.

La Simeria, s’a inaugurat zilele 
trecute o nouă sală de teatru, cu 
care ocazie, ansamblul artistic al 
sindicatului C.F..R~Simeria, a pre-

mare importanță, unde 
sarcini importante pen- 

mers al munci i • Nu 
la ședința de lucru șj’ 
experiență cu sindicatul

i
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zenlat un 
dent, iar 
numeroase

l'oale aceste manifestări, duc Li 
demobilizarea luptei clasei munci 
toare împotriva burgheziei.

Rajmarlele prezen a'.e de 
Rații sindicali, cât șl de Consâ'iul 
Sindical, nu au fost făcu e fn spi
rit critic șj autocrific. Pe lângă 
realizări, rapoartele un au cuprins 
și lipsurile in muncă precum și 
cauzele lor, fapt care dovedește ca 
nu toți activiștii sindicale sunt pa 
frunși de importanta crili ii ți auto 
criticii.

Sindicalele mai puternice, nu au 
dat un ajutor frățesc sindicalelot 
mici, cum e cazul sindicatului IM. 
S. Hunedoara, căruia deși i s’a a- 
Lras atenția în mai multe rânduri, 
nu au dat ajutor în muncă sindica
tului Mixt din localitate, sindica 
lele din Județeană cu excepția sin
dicatului I.M.S.-Hunedoaia și a al
tor câteva, nu dau rapoarte de ac
tivitate in fața muncitorilor, din 
care cauză aceștia nu cunosc fe
lul cum decurge munca sindicatului, 
precum și realizările.

Rezoluția Pleenarei a II a P.M., 
R. atrage atențiunea asupra ascuțirii 
luptei de clasă care are loc în con-

I, BRANEA

program artistic
fanfara sin'li.ituL. i a dtil 

concerte decadente.

(Continuare In pag. IV-a)
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0 noua viciorie a muncitorilor
dela uzinele metalurgice de Stat Cugir 

Mașina dp cusut industrială A.P.A C A.
Muncitorii u i "'or 

metilul de a munci eu mai 
tete ce vor .si dtn mâi. i|e 
și lot mai cttine, astfel <a 
dicală.

In ziua de 13 
nete C.M.C din 
mit sarcina de a 
cusut industriale

metalurgice de Stat < ugir, și a luat augija- 
multa Lsâiguinta pentru: a mașinile și lănci
lor. -a
ciața

Delegația română la 
Conferința UniuniiI 
interparlamentare a 
plecat la Roma

fie lot inu, multe, 1oț mai Lune 
poporului muncă r ă fîe mai ri

uzi. 
pri

i
«

Martie l<>IS, 
Cugir. au 

executa mașini de 
pentru Atelierele

de Confecțiiuii ale Scitului, ,,Oh. 
Ohcorghiu Dej. — A.P.C.A.” din 
București.

Muncitorii <i tehni unii dela u- 
zincle Cugir, sub conducerea Org. 
de Partid, au pornit imediat la ac
țiune, întocmmdu- i un (lan de lu
cru: Proeclarea de-erclor pieselor, 
stabilirea mc odelor p hnoogice, ița-

- 1 1 ' ' ' *

înființarea Gasei de Lioiidmie,
Cecuri și Consemnațiuni

lățirea materii Iu ui. i ocmirea list 
ce mater ale, comanda ma trialelor, 
executarea prototipului, întocm rea 
gamelor de op-eijiții, prxclaea uti
lajului (sciițT. dispozitive și ve i- 
ticaloarc), proecaria bancurilor Je 
probii și încercări, executarea utila
jului si a modelelor |>cn!ru turnă
torie. execu’arca u: ei serii prototip 
pentru verificări a utila,ului și pu
nerea la punct a fabricaț.ei — ți 
in tine punerea in serie.

Azi după 5 luni de zile, ma
joritatea planului de lucru a fost 
realizat iar cc.e doua prototipuri 
realizate și rncercaie in ajun de 
n Augur,I : US la ' .l’.A.C A an 
dat rezultate bune.

GRO7.AVESCU IOAN 
comp, loluntar

Bț f l KE.ȘlT. ți Ajf i 
preș, Delegați.! româna ki 
ț, cnfernița l niuiiii .*nt(.nxir 
kiriK-ntarv jjara/ț-Ș'c astăzi 
Capitala pl<-<Anci l-a Roma, 
□«•legaț.a este condusa de 
Ic. v.
Era
nan Naționale.

Constanța t'r.u :Uq. meni 
in Prezidiul Marvi Adu

I

t

Cetiți în corpul
ziarului o
pagină pentru
tineret

BUCUREȘTI, M i.Ager- 
pres'jPrintr’un decret al Pre
zidiului Mărci Adunări Na
ționale s'a înființat, pentru 
întreaga țară o dasă de 
eco-i omii, cecuri și consem 
națiuni, denumită prgScurtat 
C. E. C.

Patrimoniul Casei de Ero 
nomii, Cecuri și consemna
țiuni va fi format prin coato 
pirea patrimoniilor Casei Na-

ționale de Economii ți Ce
curi Poștale, înființată și 
Casei de Depuneri și Con
semnat iun j.

Casa de Economii, Cecuri 
și Consemnațiuni este per
soană juridică de drcpt p i 
blic și administifeazâ patri 
tnoniul in conformitate cu 
dispozițiunile decTțetulni de 
înființare s|ub autoritatea tute 
Iară a Ministerului Fipan 
țelor.

(Cautinuaie in pag. lll-a)

Deschiderea cursurilor Școlii
de cadre Medii de' pe lângă Org. 
județeană P.M.R. Hunedoara-Deva

9în «xcfîwtlalea Jesfâșurulâ
de Sindicatul Sanitar județean pentru îmbuna* 
tâțirea situației sanitare a populației noastre

Întrecerile socialiste acolo unde 
aie fost bine organizate și s’au ur
mărit rezultatele obținute, au dus 
— după cum se cunoaște — Ia rea
lizări importante în ceeace privește 
prodacția și productivitatea munciii 
în întreprinderi. Dar astăzi nu nu
mai fabricile și întreprinderile se 
găsesc încadrate în întrecerile so
cialiste, spiritul acestora pătrun
zând adânc în masse.

Astfel s’a ajun6 ca și Sindicatul 
Sanitar Județean, să pornească la 
organizarea unei întrecere în muncă 
sanitară pe intervalul 10 Iunie—1 
August, între circumscripțiile din 
județ. I

Criteriile cari au stat la baza 
întrecerii sunt:

— Depistarea cazurilor de tu— 
berculoză pulmonară;

— Depistarea sifilisului;
— Cazurile de gușe;
— Anchete asupra bolilor cro

nice, debilitate mintală, infirmități, 
cancere, alcoolism, etc. '

Din cele 44 circumscripții ru

rale și 6 circ, urbane, s’au anga
jat în întrecere 32 circ, rurale și 0 
circ, urbane.

p>in rezultatele obținute, circum
scripțiile clasate în primele <5 lo
curi sunt: t

1. Circ. Cugir, 2. circ. Geoagiu, 
3. circ. Lupeni, 4. circ Petroșenj, 
5. circ. Deva, 6. circ. Romos.

*
Medicii circumscripțiîlor de mai 

sus, intensificându-și activițatea, au 
urmărit cu multă atenție proble
mele în legătură cu situația sani
tară a populației din județul nos
tru. Problema gușei în corn. VMn 
nerea din circ. Cugir, sesizată da 
Dr. loan Dobocan, a făcut obiec
tul unei anchete întreprinse Ia fața' 
locului de o echipă universitară din 
Cluj, condusă de prof. Dr. Ai|.. 
Pop, Ia care a participat ți Sindica
lul Sanitar Județean. Ancheta a con
firmat au e.iticitațea seiză.ii D-rultț 
Dobocan, dând certitudinea că ace t 
medic își îndeplinește cu cinste 
greaua dar frumoasa misiune.

Dr. Si. Co cora-Geoagiu, pentru 
a avea o imagine clară a evoluției 
diferitelor boți, a întocmit o iiartfi 
sanitară a comunelor ce-i aparțin, 
in care sunt consemnate toate gos< 
podăriile cu indicațiunile iginjce,

(Continuare In pag. LI La)

fn ziua de 31 August a. c. a 
avut loc deschiderea cursurdor ce
lei de a 5-a serii dc elevi ai 
Școalei Medii de Cadre de pe lângiî 
Org. Județeană P.M.R. Hunedoara- 
Deva.

A luat cuvântul cu aceasta oca
zie Iov. E. Genad directorul școlii
care după ce a arătat bunele iczultate 
obținute de această școală in de- 

I cursul perioadei de un an dc exis- 

. tențâ, rezul ate e pozi.ivc co.icreți-
zale ui multele cadre create Je 
școală care au intrat în munci de 

‘ răspundere în Partid, in organiza- 
, țîilc de massă și in aparatul de Stat. 
; a vorbit despre condițiile în care

s’au desfășurat cursurile celor patru 
seri; precedente.

Astfel, d-sa a subliniat ascuțirea 
luptei între cele două lagăre anta-

” ajorarea valorii
mandatelor

Direcțiunea Crcnerală PyT 
a hotărât să majoreze va!<v. 
rc maximă la mandatele tcle 
grafice după cum urmează- 
la 200.000 lei pentru mand.t 
tele destinate orașelor re-șe

telegrafice
dința de jud^ț, La Joo.ooolci 
pentru cele destinate oficii 
lor urbane și la 50 ooolei pen 
tru cele destinate oficiil-or 
rurale.

gonisie pe plan extern, iar pe 
intern succesele obținute de 
muncitoare sub conduceri-a Pa 
lui ei de avanlgardă succese
merg parale, cu ascuțirea luptei 
clasă.

In încheere tor. Genad a nratal 
ele» dor ca în aceste condiții in lata

pian
< fa«a

idw-
care

membrilor de partid se pune ma 
rea sarcină de a munci necontenit 
pentru r duarea nive|uțui ideologic 
lăeaccea sarcina principală a ceri
lor este de a învăța cât mai 
pentru a-și însuși teoriile marilor das
căl: ai proletariatului.

In continua:e a vorbit tov. P. 
Dancu membru în biroul județmei 
Hunedoara Deva a Partidului Mura fe
luresc Român, după ce scoate in evi
dență faptul că elevilor, Partidul le-a 
dat acum ca singură sarcina—învă
țătura — d-sa arată că în lot tim
pul cursurilor, ei trebue să păs
treze o disciplină exemplară fără 
de care munca în colectiv nu se va 
putea duce, în acelaș timp ei vor 
trebui să păstreze cu stricteț* mo
rala proletară.

Ca încheere tov. Dancu, in nu
mele Comitetului Județean P.M.R. 
își exprimă încrederea in felul n 
care elevii vor ști să-și ducă la 
bun sfârșit sarcinile ce le stau te 
fața pentru a deveni cadre de baată 
ale Partidului.

Cu aceasla, deschiderea festivă a 
' școln a luat sfârșit urmând aptf 

predarea primei Ieștii.
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Producția trebue să fie
tn centrul preocupărilor tineretului muncitoresc

la fița tineretului muncitoresc — 
|a M ca și In fața întregii clase 
■Midtoare — stă o mare sarcina: 
PRODUCȚIA. Pentru întărirea lec
torului nostru economic, pen.ru în
florii ea Republicii Popu are, trebuo 
să muncim cu elan sporit — așa 
cum ne îniață Partidul Muncitoresc 
Român — spre a obține o pro
ducție cât mai ridicata care să sa
tisfac* toate cerințile pieii noastre.

Desigur că nu e suficient să 
fie numi o producție ridi-ată, să 
avem multe produse, dar care să 
fie'de calitate inferioară care deseori, 
nu pot fi utilizate. De aceea o 
altă sarcină primo'dială erte îm
bunătățirea calitativă a produselor.

A lițrta pentru produse de cât 
niai buna cal ta e înseamnă a lupta 
pentru ridicarea continui a sfan- 
dardptju (de viață a celor ce muncesc- 
A continua să ne mulțumim cu pro
duse de calitate mai slabă. înseamnă 
să lăsăm ca presurile să nu scadă, 
deoarece marfa rea scump-ște și pe 
cea bună.

O luptă deasemeni intensificată 
trebue dusă împo riva rebuturilor șî 
a deșeurilor, înrporiva pierderilor 
de materie primă, a 
bustibiî etc. care nu 
cât să încarce regia 
peasca rre|ul |>roJii

tinerilor, condi'je principala a în
deplinirii arărilor.

In parte — acolo unde
dc îndrumare a fost mai

tine, ii și-au iude lnit
sarcini. Astfel tinerii dela
Huiicăoara, sau deja uzinele
lurgice Cu 'ir — cu toate

risipei de corn- 
fac altceva de- 
deci să scum- 
clor.

Tea'a acestea Part'du! de avant- 
garda al clasei muncitoare le tra
sează ca sarcini primordiale în fața 
fiecărui om al muncii în faza tre
cerii noastre spre noua orînduire 
sp-e socialism.

Acestea sunt 
cipalele și ale 
resc din judelui

Pentru ducerea lor la bun sfâr
șit se cere însă din partea organic 
rațiilor .U.T.M, să-și in ensifice mun
ca de Lămurire și în general să ac
tiveze mai intens în direc ii ridi
cării nivelului pojitic-ideoLgi al

/ 
deci sarcinile prin- 
tineretului rmincito-, 
nostru. f

munca 
intensă 
ace te 
I.M.S- 

meta- 
că au

avut ți scăde 1 în muncă — au lup
tat și luptă, alături de cei vârst
nici, conduși de Org. de Pârtii și 
sindical, pentru obținer.a unei pro
ducții din cc 1.1 ce ma; mari, pentru 
redute:ca\deș u i|o- și a rebuturilor» 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
produselor, ața cum ■ - alături de 
ceilalți lovaia i mai bătrâni — și-au 
lua! angajame ite ren Tete.

Nu se Întâmplă i.isa Î11 tot lo
cul ace aș lu.ru și aceasta din cau
za că munca de ridicare a nivelului 
politic nu e dusă cu destulă intensi
tate. t

Când anum te chestiuni elementare 
nu suit cuno.iu e când n velu’ po
litic c atât de scăzut, desigur că 
nici rezulta ele în câmpul muncii nu 
pol fi mai bune.

Dc aceea munca pentru ridicarea 
nivelului poțitiz-ideolog c — înce
pând chiar dela membrii bi ouri- 
lor org. U.T.M. — t ebue sa fie 
intensifica ă In cad uî șec’i ițelor ple
nare să fie traiate în primul rând 
problemele aciuate, să se ara'e sar
cinile cc stau în fața fiecărui oml 
al muncii, lăsându-se 
doilea problemele care 
mentan esențiale.

Reînființarea ițcoli or 
deci o sarcină care

In
nostru,
lirice, înarmat . u teo ii|e marilor dasJ 
căli a i ro e a la'u ui, conșttenți de 
mari|e sarcini re l_- stau în față 
vor porni cu ui nan av.mt în lupta 
pentru ci careu u ie. vei mai bune 
pentru cei <xs muncesc.

li. N. DOREANU

a est fel tineiet il dm județul 
înarmat iu noi • unoștin e po-

A. N Suhov:
U. R. S. S. la
S. N. Kovalev

t

pe planul al 
nu sunt mo-

de tadre c le 
trebue înde

plinită cât mai curând și în acelaș 
timp să se organizeze cercuri dc 
studii în care tine ii să prelucreze, 
să desbată, să stud ere și șa în
sușească (oale a'esțc rroblc.ne. !

Deasemeni tre! u ■ ca num. rul în
drumătorilor să f>e sporit, intensi- 
ficându-se astfel muua po’itică dc 
lămurire.

Din activitatea studenților
din Valea-Jiului

Încadrați în cercurile U.N.S.R. 
care au luat ființă abia de curând 
in plasa Petroșeni, studenții din 
Valea J ului au o destul de bogată 
activitate în special în dom niul re
construcției-

Astfel, din 
veîat terenul 
suprafața 
ceeați zi 
curățind

primele zile ei au ni- 
de 

cca.
alt

de 
jin 
bazinul 
m.c. de

tvoliei-ball pe a 
100 m. p., în a- 
grup de studenți 
de înot scoțând
pământ

in aceste acțiuni 
întreaga studen- 
regiune, o parte 
coiștienți — râ

Știri și fapte d'n viața 
Tineretului Sovietic

Un ce>9'68 mondial al 
al tinerilor g-âdinari ucraineni

La 22 August b’a deschis la 
Miciurinsk, cel de al doilea congres, 
unional al l i»e i.oi grădi a i rni iu- 
rieni. ‘

La congres au venit delegații;

Dreptul oamenilor muncii din 
asigurarea stării lor materialo 
intelectualii in statul sovietic 
Editura C. G. M.

Ucraina, Allai Georgia, K.aza- 
rcgiunile bahice, Sverd.ov»k 

Arl.anghelsk și alte re-

tru ca la ultima lucrare norma si 
fie depășită cu 5Q4,o. )

Totuș, dator.iă delăsării unor to
varăși din condu erea U.N.S.R-ului 
nu s’a reușit ca 
să fie antrenată 
țime din această 
— cei mai puțini 
mânând pasivi.

Pentru a avea noi și mai frumoasd 
succese biroul U.N.S.R. trebue să 
arate tuturor colegilor lor mai pu
țin' ridicați poli i ește importanța 
muncii voluntare în opera de recon
strucție a țării. *

A. HUSTI, coresp.

Deasemenea, studenții din Valea 
Jiului au mai ni.eat o suprafață de 
100 nr.p. din ae odromul de lângă 
Petroșeni și terenul care înconjura 
clădirea Direcției Minelor a Soc- 
troțctfi transportând toț odață 
uisipul necesar acestor lucrări.

Datorită elanului cu care ei
muncit, au realizat frumoase depă
șiri de normă. Astfel, la început 
norwi a fost depășită cu 23<>/o pen-

Pe- 
și

au

Cartea lui A. N. Suhov nduce cu 
o impe.ior.aqtă bogăție dc info - 
mațli, o imagine cliră și completă 
a ceeace înseamnă t ransf. rir.area în 
reali a i a ș>ri v i i |q' nia i m Ieri 
nisinului.

Asigurări in caz de boală, asi- 
gtira-ea fam 1 ei munci o ului in caz 
de deces a aceslu a, condiții pro
pice dc lumii pentru invalizi, in 
slituțc șpee ale pcntiu reparțiz_area 
la munci potrivi.c cu puterile fie
căruia, casc de odihnă, sanatorii, 
spitale și restaurante dieteți e, — 
iată numai o parte a realizărilor,1 
Uniunii Sovie'ice. în folo ul mun
citorilor, — realizări pe care vo
lumul lui Siiljov Ic expune înlritin 
stil clar și concis.

Punând intr'un stil clar și plăcut 
o problemă care reprezintă un mare 
interes, informând dar și i istruind, 
lucrarea lui S. M. Kovalev consil
iile un indrep ar de seamă al oe 
lor doritoii să cunoas.u reali,. i|i.e 
sovietice. i

din
listau, 
Mosco, a. 
giuin.

La congres ia parte un grup mare 
de savauți, directorul laboratorului 
central genetic SokcXoV, membru ac
tiv al Academiei unionale de agro
nomie „Lemn” și alții.

Semeuov, redactorul
, Pravda P.o:.eri|or”, a fa ul rapor
tul d capre munca și 
neriloc grădinari.
nala a linei i|or a dat rezultate uu- 
■îunale. M,i de hectare de gTadioi 
noui au fost sădi.c cu măriile picate- 
rilor.țytai mult dc b miijoane de co
piei au sădit pionerii Ucruiuci. 
legiunea larvslavl au 
dc pepiniere pentru 
trneți.

La congres a fost 
expoziție a fructelor, 
regiunea Arhanghesk au expua mere 
rare nu difciă cu nimic de rele din 
Alma-Ata Strugurii din Micjurii.sk 
sunt tot ațâț dc buni ca și cei din 
Georgia. Fructe minunate au expus 
și școlarii ucrainieni-

ziarufcii

sarcinile ti- 
lulreccrea uuâo-

fost create 
10J.UU0

organizata

in
42
de 

I
o

Pionerii din

i 
l

Să cet:m „ 
organul central al P. M. R.

SCÂNTEIA"

O problema discutata adesea și 
care a stârnit zeci de volume și co
mentarii, problema pori iei intelec
tualului in pa'r.a so ia i cinului, iși 
găsește în lucrarea lui S. M. Ko- 
valcv o expunere clară și profundă.

Pornind.li I atarei .metoăieă a suf. 
bieclului său, autorul ana izează în 
spriril ma'xist-le i i ,| deosebirea din
tre intelectualii bu-gheri, slugi ale 
capitalismului ți iistrun'cnte de ex
ploatare a clarei muncitoare, și in
telectualul ’soriarist ca-e a devenit un 
luptător hotărît în lupța pențru des
ființarea acestei exploatări.

Rândurile intelectualilor sovietici 
se măresc pe zi cc trece, datorită 
sprijinului pe care guvernul sovie
tic îl dă celor doritori de cultură.

Șomajul intelectual, acest flagel 
al societății capiai>te, nu este cu
noscut în U.R.SS.

In activitatea de zi dc zi a fie
cărui om al muncii, un îndrumător 
neprețuit este zia.ul „SCÂNTEIA”' 
organ central al P.M.R.

Aici fie are găsește problemele 
care frământa întreaga țară pe larg 
desbdtute, găsește linia politică oe 
care o trasează Partidul, se orien
tează pnn cititul acestui ziar in 
politica externă. Cine citește „Scân
teia’ știe ce are de făcut.

O parte din tineretul județului* 
noslru — din fericire nu nai o mi
noritate n’a înțeles pe deplin a 
cest lucru. Toată lectura lui se 
reduce |a z arul . „Tânărul Muncilor”.

Fără îndo ala că acest ziar al ti 
nerijor muncilori, este și el un p c- 
țios îndrumător, dar prin apariția 
lut săptămânală, rezumarea numai

■Â

Știri din

„Tânărul Muncitor"

Din realizările
tineretului sătesc

‘Tinerii săteni din o> . 
Gura ada au avut frumoase 
realpărj, pruncind voluntar 
la repararea căminului cultu
ral.

Astfel, căminul după ce a 
fost din nou tencujt și i-s’au 
pus dușumele noi, a fost pic
tat iar tinerele din acest sat 
au muncit la spilarea geamu
rilor și a podelelor.

Deasemenea, biblioteca a 
fost pusă în o d nu și volume 
le numerotate e’ minând u--,e 
totodată cărț ile n'corespun
zătoare.

Totalul t mpujui dc muncă 
voluntară sc ridică la 280 de 
ore-

A. IVANESCU, coerp.

PBMeaciffieesissșsac. sseaqio
în cadrul muncii de reorganizare 

a Org. U.T.M., la Orăștie s’au for
mat trei comitete de carțier in care 
se încadrează tinerii din cartierele 
respective.

Filare cartier are s’diiil săn pro
priu și pentru ornamentarea lor, 
tine ettU din lo-aitate a munciț mai 
multe ore de muncă voluntara.

Pentru ca munca depusa de 
care cartier să fie dusă cât mai 
tens, pentru a obține rezultate 
mai frumoa;e. între aceste organiza
ții, de cartier s’au organizat întrecerii 
In conform late cu un punctaj bine 
stabilit, la 
cerilor se 
drapelului 
tierul care 
activitate.

fie- 
in- 
câț

sfârșitul peri atei întrc- 
va proceda la decernarea 
Muncii tinerilor din car- 
au avut cea mai bogată

lui înseamnă a rămâne în 
problemele la zi, pe care 

..Scânteia” în articolele

la citirea 
urmă cu 
ni le arata 
sale de fond și reportaje. Această
nepăsare fața de organul central ■! 
Partidului în ultima instanță nu e 
decât o manifestare mai mult 
sau mai puțin fățișe — de 
gardism atât de combătut 
rezultatele lui negative.

Cetirea „Scântei” — pe 
celelalte ziare — trebue să 
preocupare z Ini ă și plina
riozitate a fiecărui tânăr conștient 
că numai 
tid poate fi folositor popoprului 
nostru și 
traducerea 
tice, zilnic tra ată prin 
își poate face pe deplin da oria față 
de Republica noastră Populară.

avut- 
pcnțrn

lângă 
fie o 

de e-

pe drumul arătat de Par-

lui însuvi, numai prinț 
în viața a liniei poii- 

,Scânteia”

Orăștie
G*®i- S»e«<- 3

In comuna Pricaz, din ini
țiativa Org. PM|R tinerii 
t T AI.-iști, prin muncă volua 
țară au început fabricarea că 
ranrizilor necesare construirii 
unui cămin .Culturtal. î

La fel în com. Orăștioara 
tinerii munces^ voluntar la 
construirea ’C’âtniniilui <ul-

x <tunai.

Orăștie * 
fiecare săptă- 
șezătoare «n

Membrii org. Tineretului 
Sătesc d n Chimindia, în ziua 
de 29 August a.c. 'au muncit 
voluntar la canalizata râului 
ce trece prin comună.

Cei 20 de tineri care au 
participat la această acțiune, 
în cadrul celor 70 de ore de 
muncă, au indguit râu! pe 
o lungime de 63 rm.

D- BASESCU, coresp.

*

22

car 
dr
un-

In ziua de Duminecă 
August, U T.M-iștii din 
tierul I din Orăștie, s’au 
plasat în comuna ro nos
de au dat un ’reușit festival 
artistic Care a fost primit cit 
multă bucurie și simpatie de 
populația locală.

•
Org. UTM 

organizat ’în 
mână câte o
cadrul căre a arc loc Un pro
gram artistic. Pentru a da po
sibilitatea publicului să asiste 
în cât mai bune*4jrid țiuni Ia 
aceste șezător , tinerii au as 
tupat — pr n muncă volunta 
ră — o fântână d n 
sediului unde sc țin 
șezători,
t.mp curtea cu scaune 
asistență.

aranjând în

curtea 
aceste
ace as 
l>entru

pen.ru
lu.ru
Micjurii.sk
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Din câmpul muncii
U nouă victorie a muncitorilor dela uzinele 

Metalurgice de Stat Cugir
(Urmare din pag. I-aț

Iaca ce scriu tovarășii dela A.P. 
A.C A torvarlfșiloi dea Cugir:

DfftGI TOVARĂȘI!

..Nah muncilo ii intreprin 
de«n Gh. Gheorghiu
Ijhrf', primind mașina dc 
■ u-'ii fabricată la :-i»i în țară, 
de întreprinderile I M $ 
( ‘Agu, adunați în plenara 
astăzi, 2i Aug. a.a. aducem 
felicitările noastre munci.o 
ti toi și tehnicienilor, pentru 
felul (Qum înțeleg a lucra 
j»prt? rmfloriritkt Rc^»uiblicC:i 
noa&tiv jPopuLare
Marina fiind bună, le tritne- 
ten< călduroase mulțumiri și 
ne luăm angajamentul că și 
hui vo n căuta ca sa produ 
cent lucru cât mai l>un, . u 
mașinile pe care nifle fabrică 
ei”.

Și idli un paragraf din protocolul 
încheiat cu ocazia încercării pro.o- 
tipurUoi : i

,Jl>uțL5 probele efeclua'e cu a- 
ceasta mașină, încercata la bancul 
nostru cu motor, mașina a dat celei 
mai buue rezultate, corrtpjrtându-se 
admirabil din punct de vedere ni 
corf«ct'otarii ral'., cea<e denota că, 
tovarăș i r.oș ri dela uzi ele Cugir, 
au înțeles să ajute aceste ateliere 
cu mașini confesionale de ei, pen

Iru aieferele noastre de confecțiuni 
care lucrează haine pentru Armata 
Poporului din Republica Populară 
Română”. >

Una din cele două mașini prototip/ 
a fost lăsată mai departe la A.P. 
A.C A pentru a se constata uzura 
în timp. ! j

Rezultatele dale de protoțip con- 
stitue o noua victorie a mun< itoriljbr | 
ți tehnicienilor noștrii. |

Greutățile întâmpinate în realiza
rea mașinei dc cusut industrială au 
fost destul de mari: stabilirea co
tării, bazelor de cotare, toleranțe
lor, astfel încât să fie asigurată/ 
funcționarea, rezistenta și i-iter-anji- 
bilitatea. gărirea unor materiale cât ■ 
inai adecuate, obținerea unei fonte 
speciale, execu'aia turnării în bune 
condifiuni, pToe tarea u'i'a'ului, în 
special a dispozitivelor în așa fel 
ca să se obțină piesele la dimen
siunile cerule, cu precizia nece
sară și cu paralismul necesar între 
ele, toate acestea au cerut o muncă! 
intensă.

încetul cu încetul însă ele au 
fost învinse. S’au evidențiat cu a- 
ceastâ ocazie colectivul dela ser
viciul de studii, în frunte cu pri
mii constructori, tov. Barbu An
drei, Tomozei Dumitru și Seres 
Alexandru, condus de tov. ing. Lă- 
zărescu Ion; în slablirea materia
lelor a dat o reală contribuție co
lectivul condus de tov. ing. Droc 1.; 
la execularea p.o'oppului a contri
buit colectivul condus de tov. Pop 1 
Gli. și Sterca Nicolae turnarea pne- ! 
seloi a fost efectuată de co'ectivul 
condus dc tov. ing. Vicenz Con- 
rad, iar în executarea utilijului. a ia- 
dus o reală contribuție colectivul

condus de tov. lavorov Teodor, a- 
vând colaboratori pe tov. Duble* ’ 
loan și Tănase Petru.

Lucrările care sunt încă în curs 
dc execuție vor aduce obținerea u- 
nor rezultate tot așa de frumoase !ca 
cele dc până acum.

GROZAVESCU IOAN ' 
corerp. voluntar I

ȘTIRI DIN HAȚEG

Evidențați în munca tn>erișuiui
ii* comuna S'ubcetate -Bu

cium |>atoza lui Tivăruș Iot 
dețrm recordul în ceea ce 
par/e^te cantitatea de cereale 
tteerai- până bi prezent. Da
torită inițiativei luată de că
tre tov. Barbu loi, delegat La 
acea batoză, s’a ajuns să se 
tre-ece zilnic o cantitate de 
toooo R-gr. cereale. In acea 
stă juiuncă de mărire 6 canti-

tații de cereale treerate s’au 
evidențiat în mod cu totul 
special ințmâtorii 'tovaităși: 
Peștîșan Ion, mecanicul ba
tozei, tDanciu Ioi și Va5i'-e 
Toto'.

Toți aceștia, împreună cu 
delegatul Barbu Ion, lucrea
ză zilnic dela orele 5 dimi
neața Și până seara târziu 
reușind astfel să dețină acest 
record.

Sosirea brigadierilor de pe șantierul 
național Salva-Vișeu

leii au so»i. în localitate, verind 
de pe șantierul național Salva-Vișeu, 
■n grup, dc nlemiștr din Hațeg,, 
fiind întimpiua i ru multă dragoste 
de toți tinerii di i acest oraș.

Iu fa*a sediului, tov. Buliu Tra- 
ian, se.retarul org. țoale a U.T.M.- 
u|ui, in cuvântarea rost.fă a scos 
in relief import inta și frumusețea 
muncă depuse de ei și rndeniuântiu-i 
în aceia? timp ca sa persevereze 
în munca pentru ridicarea și înflori-

Unie'e U. F H din Hunedoara
angjeazâ imediat 

stenodactilogra fe 
perfecte și dactilografe ca 

practic- i d gata.

rea tinerei noastre Republici.
Ca urmare a dcslo ni i i în mun

că, au fost e/idențiați următorii to
varăși: Bolid Oca i>.n, Ridvald lo- 
sif, Bă:ă anu Dumit u, Vărzar Ioan, 
Ursu Vasile, Boite Alexandru, Ki- 
rolholmi Alexandru, Vințan Ion, So- 
cad Liviu, Dumu Viorel, și Sălă- 
șan Solomon. v

lată ce ne declară brigadierul/ 
Botici Octavian, unul dintre ute- 
nriștii e iJentiaț în muncă: „Acolo 
pe șantierul național, în mijlocul' 
deaiu. 1 r pe unde va trece noua li
nie ferată, mi-am dat seama că în
frățirea dintre tinerii munriorti cu 
brațele și cu mintea este din ce în 
ce mai puternică. Reîntorși de pd 
șantierulrnaționa., vom căuta să mun
cim ri în vii'.or, fie are în domeniul 
său dc activi.ate, fiind conșienti 
. t li răm în primul rând pentru i vii-» 1 
torul nostru’”. I i

N. SBUCHEA, coresp

Țăranii din comuna Cugir 
au întâmpinat mâreta zi d? 23 August 

cu frumoase realizări
Cu toate grcutăț le avu'e 

din lipsa materialului nece
sar construjrei unui po 1, ță
rănimea muncitoare din acea 
sta comuna sprijinită de org. 
Partidului IMuncitores* xo 
mân, Frontul Plugarilor și 
organele administrative și-au 
'îndeplinit angajamentul luat

închiderea cursurilor
I. C. D. PETROȘENI

•’.ilelc trecute S’au ținut 
examenele cursanțjor școlii 
I- C- D.-Petroșeni după care 
a urmat o ședința plpnară 
la care au participat tov. de.pu 
tat Marja Sârbu, tov. Gh. F» 
riceanu și Bodea din Birou1 
Org. Județene P.MR ș. a.

Cu această Ocazie respon
sabili fecior 6 seminarii au dat 
raportul de activitate di 1 
care a reeșit că 'în general 
particjpanții la aceste cursuri 
și-au însușit temeinic lecțiile 
predate. Ca încheere în 
numele cursanțjlor și au 
luat angajamentul de alupta 
pentru lichidarea totală a 
analfabetismului ți traduce
rea în viață a reformei învăță 
mântului.

După cetirea rapoartc'o’’ a 
luat cuvântul tov. Gh. Feri
ceam.! care a arătat mareaim- 
portanță a cursur'lo* ICD tia 
sând toto lată învățătorilor 
și- profesorilor sarcinile ce 
le stau în față

S'a propus a, o d:n partea 
cursanțjlor trimiterea unei te
legrame dc mulțum re către ' 
tot . Gh. yasilichi prin cav< 
se arată marca satisfacție cu 
care a fost primită inițiativa

de a se începe cursuri de 
îndrumare

A fost vizitată apoi Spălă
toria de Cărbuni Petrila, du 
pă care a urmat 10 masă co
mună.

I. HERMAN
coresp. voluntar

pentru terminarea podului— 
de p. ste râul cug rului —pâ 
nă la data de 23 August

Acț.unea jx-ntru construi 
rea acestui ]>od prin mun>V 
voluntară a foU începută 
acum două Juni. 1

Țuiăjiimea .muncitoaie a 
munci' du multă râvnă, pre
stând astf< 1 un total fde 3452 
orc muncă 10 untară cu bra
țele și 544 ore cu carele— 
valoarea to’ală a munții vo 
luntari se r fii' i la suma dc 
129.632 '— lei.

Această măreață real.zare 
dm Gug r ne oglindește ma
rea dragoste și hotărârea cu 
care țărăn:mea jn-uncitoare, 
din aceasta comună a pornit 
la munca pentru întărirea și 
reconstrucț a Republicei Po 
pulare Român»-.

Din activiratea desfătată de 

Sindicatul Sanitar județean

(Urmare din pag. I a)

cazurile dc tuberculoză, gușe, al
coolism, etc.

Morbiditatea in tuberculoza, si
filis și gușe fiind foarte ricțata,1 
prin întrecerea ini iată de Sind catul 
Sanitar Județean, s’a reușit sa se 
stimuleze în muncă medicii circum
scripțiilor angajate, obținându-se in 
aceasta direcție rezul ate mulțumi
toare.

Astfel, în problema tuberculo
zei ș’au executat importante ințra- 
dermo reacții cu luberculină, în 
vederea vaccinărilor b.c.g S’au fă
cut numeroase rad.ologii muncito
rimii din județ. In legătură cu 
problema sifilisu'ui s'a reco.lat și 
executat în diferite laboratoare o 
serie dc analize, stabili-.du se pro
centul de sif.li i i.

S’au descoperit cazuri — dealt
fel izolate — de maarie. S’au fă-

Serbarea artistico-culturală 
a ansamblului artistic Miner 

Crișcior h I.M,S. Hunedoara

Ansamblul iȘmd'.ca’ului M> 
nicr din Cris< ior, a dat 
în seara zilei dc 28 Augu.,t. 
o serbare artjsticoctilturală 
in =ala ( azinoțțhti 1‘jțI’B dip 
Hunedoara.

Pnogramul a constat din 
coruri, recitări, dansuri po 
puia re românești și sovietice, 
^’a prezentat comed a într’uîi 
act „Logodnă dc pomină”. 
Orchestra sindicatului minier 
a executat câteva bucăți 
muzicale, dintre cari „Porta 
în pădure” muzică și cor) și 
„Dela Brad la Gurabarza” 
(muzică), au fost mult aplau 
date. De remarcat că ultima 
este compoz ție proprie a tov. 
I. Stoica, șeful o~chestrei.

Din numerosul ansamblu 
s’au evidențiat prin talentul - 
cu g/are au interpretat rola 
rile, au executat cântecele și 
dansurile, /următorii':

V- Sima, Măriuca Narița. 
I. Popa, C. Vonescu, Maria 1

Dcac. V. Duma, Geta Man, 
Ițu L-ager, Jaifa lirică., 
Ludmila (Tarcinschi și Di- 
niitriu.

Primirea călduroasă făcu'ă 
de către publicul hunpțdorean 
ansamblului d'n Menții Apu
seni, la numai câteva zile 
dela predarea drapelului pro 
ducției bravilor pietalurgjști, 
desvăltte decsebita atențic a 
acestora față de muncitorii 
minieri. Cari , în prima perioa
dă au fost în fruntea produc
ției pe județ.

ZOPI NOI 
uimește mică si mar» 
publicitate

Anunțuri11 r oDOFUC l> 
•dmlnD-’ățJi» ii ubd 

Strada Kari Ma.x N . 4,

cui anchete asupra stârii de nu
triție prin examinarea copiilor de 
școala.

Problema ocrotirii mamei și a 
copilului a fost deasemeni urmă
rită cu mul interes. S’au înființat 
și se conduc de m.-dici kagane de 
copii și câmi e de zi, unde »unt a- 
dapostiți copiii sugari i p e;colai». 
S’a urmării buna funcționare a că
minelor, grădinile, organizate de 
către U.F.D R s’au înf ințat bucă
tării die.e|i.e, di pensare, de pueri
cultura precum și terenuri de joc 
pentru copii.

S’au înființat azile- de hatrâni 
(|a Lupen ), se cotslru- sc băi comu
nale, iar ce.e deteriorale și neco
respunzătoare au fo t reparate. I

S’a realizat un centru dc odih
nă pentru muncitori la Băile Geoa- 
giu. S’au înzestrat dispensarele cu 
instiumente; un<le dispensare au 
fost transformate î.i sp :ale cu me
dici, personal sanitar auxiliar și 
săli de operație. S’au complectat 
posturile vacante de medici la dis
pensare și s’au reparat localurile a- 
ceslora. r

•
Pentru a se ajunge cât mai cu

rând la îmbunătățirea situației sa
nitare a populației din județul noctnț 
este necesară înfiin’a.ea în Petro- 
șeni a unui dispen a- an i.ubercutos 
și organizarea de preventor i si co
lonii de vară pentru copiii debi 
Deasemenea, înfiin’a ea unui labo
rator, deoarece cel existent aparține 
C.C.A.S. și nu poale executa anali
zele pentru popu apa neasigurată.

Lipsa destul de accentuată de me
dicamente, precum și lpra mijloa
celor de transport pentru personal, 
conslitue o piedica în u mărirea pro
blemelor de ordin sanitar.

Reorganizarea spitalului din Deva 
pentru a deveni un adevărat centru 
spitalicesc cu toa'e seețiile de spe
cialitate (oftalmogie, nas-gât-urechă, 
stomatologie etc)., trebue să fie o 
preocupare pentru Sindicatul Sanitaa 
Județean, ț ■

Deasemenea, med'cii trebue să și 
intensifice mun. a pen ru a ajunge la 
îndeplnirea programu ui la stabili
rea definitivă a bolra ilor, in scopul 
de a trece cât mai curând la tra
tarea bolilor atât de răspândite în 
rândul popu rț ei din jud. nostru.

Umplem butelii de

Arag.tz
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«?oiw<sjEr es<j
Partidului jii uniși Flnlsndez

HELSINKI, 31 (Rador)— 
Cel de al doilea Congres al 
Partidului Comunist din Fin 
landa, s'a deschis la 29 Aug. 
la Helsinki, în pnezența a 
403 delegați.

Congresul a fost deschis 
de președintele partiduJ'ui 
Uusitald, care a arătat in 
cuvântarea sa, că Partidul 
Comunist din Finlanda are 
53. 227 de membri. Organi
zațiile Partidului continuă să 
crească și să se întărească în 
ciuda manevrelor reacțiunij.

Congresul a fost salutat de 
Harry Pollitt, în numele Par 
tidului Comunist Britanic, de 
Serensen, în numele Partidu

Tribunalul din Grecia 
monar ho-fascistă achită pe 

colaboraționiștii hitleTiști 
ATENA, 31 (Rador) —

Tiibuna'ul special însărcinat 
cu judecarea procesului celor 
41 de Colaboraționiști greci, 
Care In timpul ocupației hille- 

lui Comunist din Danemai 
ca. Woboro, în numele Part; 
dului Celor oe muncesc din 
Ungaria, Popclj, în numele 
Partidului 'Muncitoresc din 
Polonia, fctoica, in numele 
Paritidului Muncitoresc Ro 
mân, Linde Ruth, în numele 
Partidului Comunist din Su 
edia. Au mai adus salutul, 
delegații din partea Comitetu 
lui Central al Partidutui Co
munist !— bolșevic — din Uni 
unea Șovietică, din partea 
Partidului Comunist Italian, 
spaniol și cehoslovac ca și din: 
paartea Comitetului Central 
al Partidului Muncjtpreso 
Bulgar. ,

riște au denunjat și predat 
nemjl'or numeroși comuniști, 
a achitat pe 40 dintre ei, 
nepronunțârd decât o singarâ 
Condamnare.

Reprezentanții Uniunii 
Democratice a Poporului din 
Finlanda, ai Federației Cen
trale a Sindicatelor Finlan
deze, țai Asociației pentru pri 
etenia Soyieto Finlandeză și 
ai altor organizații democra 
tjce, au adus deasemenea sa
lutul lor Congresului.

Aniversarea revoltei 
naționale Slovace

KOSICE, 31 (Rado*) — 
In orașul Kisice a avut loc, 
Cu prilejul celei de a patra 
aniversări a Revoltei Națio
nale Slovace, o demonstrație 
la care au luat parte 30000 
de muncitori. Au fost de față 
membrii guvernului in frunte 
cu primul ministru Antonln 
Zaoot kl, conducătorii ooiitici 
ai țării, ambasadorul URSS 
In Cehoslovacia, ambasadorul 
RPR in Cehoslovacia, Tibe- 
rlu lonescu, delegatul Parti-

Noui succese ale armatei

Criza politică din Franța

meetinguri și demonstrații, 
massele muncitoare din Franța 

cer formarea unui guvern de unitate 
democratica

l’ARb\ ți Rador) Zia 
rul Elf uman te anunța câ 
în ÎDtreaga țară an avut loc 

grete. ineetmguri și demon

dului Comunist Francez, An- 
dre Marty, deputatul Comu
nist englez Gallacher, și multe 
alte personaliiăți sosite dela 
Praga.

PRAGA, 31 (Rador) — 
Deputatul comunist eng'ez Wî- 
lliam Gallacher, a fost deco
rat Luni cu ord'nul „Revolu 
ția Slovacă** clasa I a El a 
iuat parte la Celebrarea Re
voluției Naționale Slovace din 
1945, la Kosice in Slovacia. 

stupi jjeniru form;irt..i unui 
guvern th- unitate demn» ra 
tjcă, la o serie- îl»- îabriei 
ini'-iv itoni .m declar.:! grevă 
il<- proleM de p juz.i.iiate.

I <)«• <»r.i < erâ id cn-.ar«.a uimi
1 gin<rn ckmo.ratjc.
I ții depoului de cak N ravă 
I dela Batiatnolle. ta. .uni per 
I te din Confedemția (A-<ne 

rală a Muncii, Confederați;*, 
Franceză a muncitorilor . ato 
lici și ., Force (/uvriere 1 
adoptat în unanimitate o re 
zoluție prm care c<-reau crea, 
rea unui guvern de imiiaie 
democratică declarând grevă 
pe timp limitat. 1) rezohiț.e 
asemănătoare a lo t a.d*p 
tată de Uniunile Sjndjca’e 
C.GM și Force (tuvrir re.

O*declara(ie a hri 
Maurice Torez 
secretarul general 
al Partidului 
Comunist Erancez

PARIS. 31 iRa<or)) SecreUiid, 
general al partidu ut CocnuiMf

— Societatea „Export- 
lemn” va prelua o parte din 
depozitele de vânzare de

mus scmireiriE
.— Sindicatele din Lan- 

nashire Southal și Cheshire 
au adoptat o rezoluție în care 
cere retragerea imediată a 
trupelor britanice din Ma 
laya.

♦

— Anul acesta în Uniunea 
Sovietecă au fost construite 
de patru ori mai hiulte uzine 
electrice pentru colhozuri 
decât în anul trecut, Este 
fn terminare electrificarea 
colhozrilor și sovhozurilor 
din regiunea Moscovei, Cele 
abinsk, etc. Anul acesta a'~ 
fost construit un nou tractor 
electric, care s’a dovedit a 
fi mult mai economic decât 
un tractor obișnuit. 

lemne !de foc, .și fde cherestea ] 
și totodată va înființa și altele 
noui. Operația de preluare ț 
și înființare a acestor depo 
zite se va face ț»e baza unui 
angajament înqhciat între 
Centrala Industrială a lem 
nului și Societatea ,,Export 
lemn”. 1 I

«

— Pentru folosirea câtânai 
rațională a parcului de vagoa 
ne de marfă existent, Direc 
țiunea mișcării CFR a intro
dus sistemul preavizării. Ast
fel, predătorii sunt înștiin
țați cu câteva ore ânainte de 
a li-se da vagonul la dispo 
ziție iar destinatorii sunt în
științați deasemenea cu câ
teva ore înainte de sosirea 
vagonului la rampa de des
cărcare, pentru ca încărcarea 
și descărcarea vagoanelor 
să se facă în cel mai scurt 
timp.

democrate de eliberare grecești
SALONIC. — (Rador) Poslul de 

Radio „Grecia Liberă” anunța că 
unități ale armatei democrate popu
lare de eliberare, care operează în 
Rurneția. au înfrânt în districtul 
Monganopigad, un batalion al găr-

0 cotitură hotârîtâ J. 
spre înlăturarea lipsu
rilor și a cauzelor lor

(Urmare dia pag. I-a)

dițiile de trecere spre socialism. 1
Măsurile de îndreptare care aii 

fost luate de Consiliul Sindical Ju
dețean în ultima ședință însearrtnă 
o cotitură hotărîtă spre înlăturarea 
lipsurilor și a cauzelor lor.

Urmând linia trasată de P.M.R.' 
sindicatele au rol de mare importantă; 
in organizarea și < ducerea J'up- 
lei clasei muncitoare spre pirogres; 
spre socialism. Pentru a-și putea 
îndeplini cu succes aceste sarcini 
mărețe. Secare activist, fiecare co
lectiv sindical, trebue să-și ana izeze 
munca, să-și descopere lipsurile în 
muncă și să treacă gTabnic la în
lăturarea lor, pentrucă numai ast
fel vom putea face față sarcinilor 
mărețe ce ne stau în față, numai 
astfel vom putea făuri mai curând 
orânduirea socialistă în țara noastră;

L BRANIA 

zilor naționale” al tnqx.lor monar- 
ho-fasciste.

In regiunea Grammos, unități ale 
armaalei de eliberare dau atpcuri 
prin surprindere, provocând pier
deri inamicului. (

In Tcsalia, unitățile ale armatei 
de eliberare au învins un batalion 
inamic.

Continuând operațiile de ofen
sivă în Macedonia Centrală, unităti 
ale armatei de eliberare au pătruns 
în orașul Angadas, unde au disJ 
trus posturile polițienești, uzina e- 
lectrică și Cartierul General al apă
rării orașului. Un mare număr de 
tineri s’au alăturat armatei populare 
de eliberare în oraș și în satele ve
cine. ț

Fchipelc speciale au aruncat în 
aer podul dintre Langadas și Socos 
și au făcut să deraeze un tren. '

Chitiți

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.F

cez, Maurice Thorez a făcut ir-wl- 
loarea declarație după iatervederea 
cu Vince-il Auriol. presed nirtc Re
publicii :

.Noi am exprimat prese rfrntckrk 
Republicii parerca ca interesele tării 
cer crearea unui guvern de unitare 
democratică care să albe încrede
rea și sprijinul poporului penlrir 
aplicarea in toate domeniile (econo
mice, financiare, și de politica ex
ternă) a unei politici cu adevărat 
franceze, a unei politici de pro
gres, democrație și pace. Nor i-a^ 
spus deasemenea ea este zadarwie 
de a încerca, de a redresa Franța 
excluzând dela această muncă pe co
muniștii francezi și pe acei care vo
tează, pentru ei.

Va reuși Schuman 
să formeze noul 

guvern ?
PARIS 31 (Rador. — D. Robert 

Schuman a acceptat să formeze gu
vernul. In urma acestui fapt, Adu
narea Națională a fost convocată pen
tru Marți, la orele 16,30 — ora 
locală — în vederea acordării vo
tului de învestire.

Ziarele parisiene de Marți ditai- 
neață se întreabă dacă d. Schumoa 
va reuși să găsească formula care 
să permită constituirea unei majo
rități durabile.

TIP. ,J’BOGR1SUL”-DEVA, !”«•


