
IN PREAJMA ÎNCEPERII
noului an școlar

Problemei învățământului. 
Partidul Muncitoresc Român, 
regimul nostru de democ
rație populară, i-au acordat 

la fel ca și celorlalte 
probleme importante ale po
porului nostru muncitor — 
o atenție deosebită.

Nevoia unul învățământ 
accesibil marilor masse po
pulare și așezat pe baze rea
liste ir.tr’adevăr științifice, 
in general nevoia unui în
vățământ corespunzător ma
rilor transformări economt- 
cepolitice, a fost rezolvată 
prin legea pentru reforma 
învățământului, elaborată de 
Ministerul învățământului 
Public

Fără a mai comenta ca
racterul obligatoriu și ab 
solut gratuit al învățămân
tului elementar, prioritatea 
acordată fiilor de muncitori 
și țărani la înscrierea în 
școlile de grad mediu și i 
super/or, este elocventă în 
în sensul că arată caracte
rul en adevărat popular al 
noului învățământ care, de- 
si hide larg porțile sale pen
tru asupriți! din trecut.

un au aspect esenpai ai 
reformei învățământului îl 
reprezintă îmbinarea armo
nioasă dintre teorie și prac
tică prin înființarea școlilor 
profesionale medii, dispă
rând totodată disproporția 

In ui ma eșecului lui Schuman de a forma un nou guvern
Criza politică din Franța 

a atins punctul culminant

flagrantă dintre teorie și 
practica cu totul redusă la 
fostele licee teoretice.

In acelaș timp — pentru 
ca eșiți in viață tinerii ab
solvenți ai școlilor de ori 
ce grad să fie conștiențide 
datoriile lor de cetățeni, 
pentru a-i scăpa de îngus
timea orizontului de vederi 
al dogmatismului pseudo 
științei burgheze predată in 
școlile din trecut — un loc 
de frunte in noua școală îl 
va ocupa educația politică 
și predarea temeinică a teo
riilor marilor dăscăli al pro
letariatului, predarea celor 
mai avansate teorii bazate 
pe concepția materialistă 
desDre lume și viață.

Paralel cu aceasta, prin 
trecerea școlilor confesionale 
în proprietatea și sub di-

H, N. DOREANU
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Raalîxându-se peste 52a sul* din planul de coletilrl

In judelui nostru treeișul și colectările 
trebue să se termine pâiă la 15 Septembrie
Cum decurge camparia desmlrlștitulul

Timpul tale prielnic ți bitilia treerișulul — ; odati 
cu ea lut rări e de colectare — din județul nostru ie des- 
fășoarA fn cadrul planului întocmit de Comisia JuețeanA 
de colectări, într’un ritm tot mai viu.

Cu excei țk plaselor de munte unde datorită condi- 
țiunilor climaterice nefavorabile muncile de recoltire au 
suferit IntA'Zieri, în restul județului treerișul va fi trminat 
până la 15 Septemvrie.

In acest scop, Comisia Jude
țeană de colectări, * făcut o nouă 
repartizare a batozelor da treer, 
potrivit căreia un număr de ba
toze din platele fn care t eerișul 
este pe sfârș'tu au fost deplasate 
tn plasele unde treerlyul este ac- 

țări prevăzut prut J rdec-
tru s’a realizat pâ ă în prezent 
52% grâu și secai ă, 64% orz șl 
50% ovăz.

Greutăți ți sabotaj
In actuala bătălie a treerișulul, 

s'au putut vedea greutăile cau
zate de ariile la domlciiu, care 
in afară de risipa de conbustbll 
șl marea uzură a măștilor pe 
care o provoacă depla^ ta lor 
din gospodărie in gospodărie, 
aedasiă mișcare de „ici colo* a 
batozelor, a râp.t un timp apre
ciabil care a întârziat In tn»-- 

La aceste greulă(l tecnolce, se 
mai adaugă și sabotajul la care 
chiaburii au recurs prin sustra
gerea sistematică dela efectuarea 
treerișulul și prin nerespectarea 
rândului la batoze.

Cazul comuDei Roșei ni unde 
chiaburul Andreșeacu Gb, deși 
a avut batoza în curte, — unde 
s’a treeiat grâul țăranilor munci
tori care i-au secerat grâul Iul,— 
a refuzat să- și treere recolta sa, 
iar ch aburul Selejan Todor care 
a figit de acasă în ziua când 

fusese programat la bat' ză, scoale 
la iveală noua formă de sib taj 
prin csre -.huburlmea cau ă să 
Impiedioe bum 1 mers al cexc- 
lărllor.

In une'e locur1, de pildă puasa 
lila, Întârzierea tieenșului se da
tor ește șl lipsei de vlg'lențâ și 
control a com:sei de p:asă cetite 
a permis proprietarilor de batoze 
si nu-și repare din timp batozele 
deși li s’a pus la dlepuz țit timpul 
șt creditele necesare pent u <fec- 
tuarea acestor operațiuni

Astfil ss și expll'ă faptul că- 
dln totalul batozelor din această 
plasă, 8 batoze au rămas rere- 

t2ril lor au reuș t să cor.vlrgă or
ganele de resort că mașinile- Ier 
sunt In perfectă stare de funcțio
nate.

Acolo unde s’a muncit 
organizat colectările 

se daifâțoarA In bune 
CQndițiunî

Acolo urde dator tă bunei or 
ganizări a treerișului și colectâ-

GH. PLEȘ4J
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Faimoasa „forță a treia** s’a prăbușit (ompledamente 
Lupta muncitorimii franceze pentru formarea unui guvern democrat 

ți mărirea salariilor, este mal puternicA fi mai unita ca oriiând
PARIS. 4 (Radoi) Eșecul 

Ini Rcbert Schutran șeful M. 
R P.-ului de a forma un gu
vern nou, după o săptămână 
de tratative cu conducătorii 
partidelor, reprezintă momen
tul culminant înregistrat de 
criza franceză de guvern, la 
două luni după Intrarea în 
v'goare a „a j u t o r u I u i“ 

Marshall.
Faimoasa „forță a treia* 

tare In cursul fiecărei crize 
politice izbucnită după eșirea 
Partidului Comunist din gu- 
veru, s’a prezentat opiniei 
publice int’ro formă mai mult 
sau mal puțin diferită, s’a 
prăbușit acum conplectamen- 
te, lâsâr.du-i pe vasalii trus
turilor izolați față în față cu 
acțiunea unită a clasei mun
citoare franceze pentru obți
nerea unor salarii care să 
permită un nivel de viață 
acceptabil.

Mii de muncitorii din în-

ESCO, INY & Comp

trea ga Franță au declarat In 
cursul ultimelor zile greve de 
protest, In sprijinul Confede
rației Generale a Muncii 
care a cerut stabilirea sala
riului minimal de 13 000 de 
franci și prevederea revizuirii 
automate odată cu fiecare ur
care a prețurilor cu 10%.

Lupta muncitorilor francez* 
pentru mărirea salariului este 
de o forță și unitate fără 
precedent, zguduind din te
melie regimul lui Reynaud— 
Schuman—Blum care preve
de 1 opozite, concedieri, în
ghețarea salariilor In intere
sul „bugetului de echilibrare** 
și lichidarea industriei grele 
naționalizate.

Revendicările populare pot 
fi îndeplinite numai prin re
venirea la putere a Partidu
lui Comunist, cel mal mare 
partid francez și Înțelegerea 
acestui fapt elementar a de

venit Ideia conducătoare a 
membrilor sindicatelor cato
lice și Force Ouvriere, care 
în ciuda interdicției lansată 
de conducere, se îndreaptă 
către colaborarea cu comu
niștii, alăturându-se apelului 
lansai săptămâna aceasta de 
Partidul Comunist, care a ce
rut un „guvern al oamenilor 
noui“ din care să facă parte 
și comuniștii.

De vreo câteva zile Hunedoara 
șl satele dimprejur se află îm
pestrițate cu afișe carete anunță 
că în ziua de Duminică 7 luna 
curentă vel avea o după amiază 
plăcută asistând la inaugurarea 
teatrului din Corn. Govijda cu 
această ocazie jucândus-se „O 
scrisoare pierdută* a lui Carzglale.

Distribuția îți dă certitudinea 
că ai de a face cu niște artiști 
„pă cinste* șl „aleși pă sprân
ceană* pentru această piesă. Dar 
ca^să ai această certitudine rre- 
bue neapărat să le cunoști nu

Eduard Benes,fostul președinte 
al Republicii Ci hoslovace a încetat 

din viată
PRACA 4 (Rador). Vreri seara la ora 18 (ora 

locală) dvpă o lui gă agonie, a încetat din viață la 
reședința sa, Doctorul Eouard Bcneș, fosiul preșe
dinte al Republice! Cehoslovace.

mele — care șl așa vor eși nu 
peste mult din anonimat — ra
mele acestea care îți arată că 
într’adevăr, protagoniștii, au U- 
țeles cam ce satirizează printre 
altele băttânul Caragiale,

Să începem deci] Cap de listă 
e ATEU SOCIUS. II cunoașteți? 
Desigur că încă nu! Șl nici pe 
JUGY FOTINNY (cu doi N și Y 
la coadă) nici pe ZITTA BRA- 
NESCO (nu Brinescu că sună 
vulgar șl nu cadrează cu un ar
tist) și nici pe TODY BRANESCO.

Șl ca să vedeți cum țin nea
părat să fie „șic* tn maniera lui 
Caragiale - să ne uităm dne 
mai joacă. Uite: Pascu VALERk 
NI, BABIS BEN1 șl NIKY BA- 
BARȚ1NI, iar direcția de acenă 
o are posesorul deliciosului nume 
de T1B1 ZOLLINY,

Frumos, nu? Șl cu atât e mal 
frumos cu cât însuși M1CHAEL 
STROGOFF — eroul lui Jales 
Verne — lăsâcd la o parte aven- 

m. i. m.

(Continuare in pag, 3-a)
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sa, cmioaMte-m ÎțaRA SOCIALISMULUI
Expoziția „30 an de rhitectura 

în Uniunea Sov tică“ Pentru prima data în lume

mun:i|

Acum câlva timp s’a deschis 
la Casa Centrală a Arhltecțllor, 
tfin Moscova, expoziț'a „30 de 
ani de aihltectură In Uniunea 
Sovietică".

Sunt expuse o serie întreagă 
de fotografii ale diferitelor con
strucții din orașe și sate. Macii 
tele locuințelor și instalațiilor pu
blice precum șl diferite materiale 
oglldesc rezultatul
creatoare a arhltecțllor sovietici, 
în decurs de 30 de ani.

Douăzeci d: noul orașe indus
triale au apărut în locul unor 
■ici orășele pentru muncitori, 
1280 de orașe și-au schimbat 
compect fafă[lșarea. Pe harta 
geografică a Uniunii Sovietice au 
apărut nume noui: — Vorkata, 
Magadan, Kemenovo, Komjomolsk
— în total 22 de orașe.

In regiunea pohră a apăru1 
oraș-il Kirovsk.

La expoziție sunt arătate pe larg 
construcțiile din satele sovietice: 
casej confortabile, cluburi, teatre 
și alte clădiri. Standuri speciale 
demonstrează reconstrucția orașe
lor distrusa in timpul războiului. 
Tot mvi sus se înalță dn ruine 
Stalingradul, Sevastopol, Kalimn 
și Murmanak.

O secție specială a expoziției 
este coisacrată reconstrucției ora- 
pelor vechi. Se poate vedea. rl<*
— L/jș»moi — compus din că
suțe de lut. Astăzi, în locul lor 
se înalță frumosul oraș Stalinabad
— capitala Republicii Tadjce.

Un or. tu cas* de lemn, în 
trecut —HovoslbrBk, este în 
prezent tipie centru Industrial 
al Siberleln locul vechiului oraș 
Samara -a fost construit minu
natul oraț<ulbâ|ev.

Expozlț este o mărturie vie 
a constrjllor în massă a ora
șelor și tnirelor industriale și 
arată mufa creatoare a con
structorii' sovietici In decurs de 
30 de an

Primul lab irator de locomotive 
din lume a Iod cr*‘ttn 1882 de 
crtre inginerul A. B >rodm In a- 
tellerele căilor ferate din Kiev.

Abia pesie 9 ani, In 1891, a 
fost crriut un laboralor similar 
In Statele Un te ale Ameriril.

*
iub B>ris lakobl 
savant din lume

Academicianul 
a fost cel dintâi 
care, în 1837, a avut idela folo
sirii electricității pentru tracțiune.

♦
Teoria despre t a (luata tre-

nurilor a fost creată integral îa 

Rusia de către profesorii Pctrov 

șl Birodln. Iacă Io 1914, pe lân
gă Ministerul trampirturilor a 
fost creată primi șl unic» Iu 
lume instituție de cercetări știin

țifice: ‘Biroul experiențelor a- 
suprs tipuri or de locomotive”.

•

profesorului L Gekel.

2 ingier., 8 monteuri și 18 mmtcltori 
suvaici rid es circasa metalici a unei 
clădii de 7 etaje si 

1600

Primul motor terml: din lume, 
creat după Indicațiile Iul Le- 
nin, de către aavanții și ingi
nerii sovietici a Jfost
construit în 1924 în uzinele 
din Leningrad, după proectul

•

Inginerii feroviari sovietici — 

Constaotlnov, Jtlln șl Taris», 
laureațl ai premiului Siaikt, au 
fost cei d nlâi din lume care au 
aplicat metoda lEdro-mecsnică 

pentru sxborlrta cbrsoanekw la 

construcția («durilor. Orație a- 
cestai fapt inginerii sovietici iu 
ajuns să reconstruiască podari In 

termene minimale, necunoscute 

până la prezent de istoria con
strucției podurilor în nici o țară 
din lume.

cu o greutate de 
tone Metrouri la Leningrad și Kiev

Retngându-se din orașul 
Mangaiet, nemții au început 
să aruite în aer clădirea unei 
mari uăne de 7 etaje având 
o caretă metalică în greutate 
de 1.601 tone Ei au aruncat 
în aer iele 14 colrane de sus
ținere ji toată carcasa s’a 
lăsat asupra coloanelor sfă
râmate, aplecându-se într’o 
parte.

Tehnicienii venițl pentru re
construcție au avut de rezol
vat o problemă grea, aceea 
de a ridica în picioare carcasa 

inginerul rinter a studiat 
situația și cu ajutorul a 7 ma
carale hidraulice a ridi at din 
nou întreaga carcasă.

In această operație grea 
el a fost ajutat numai de 8 
monteuri și ’8 lucrători. Toată 
operația n’a durat decât 30 
zile, scutind timpul necesar 
pentru reconstrucția uzinei cu 
6 luni.

Metropolitanul din Moscova a 
devenit o universitate pentru con
strucția de metrouri o ș:o»lâ de 
kaită cultura lehoică.

Experiența prețioasă acumulată 
In timpul construcției metroului 
din Moscova este folosită pe larg

La sfârșitul planului cincinal

Succesele industriei din 
regluneasl orașul M oscova

Industria orașului și regiunii 
Moscova a depășit planai de pro
ducție geciera'ă pe luna Iulie 1948 
La Moscova, planul a fost împlinit 
cu 104,6’/o iar în regiunea Mosco
vei cu 109,4°/«.

Producția totală a tuturor in
dustriilor din orașul și regiunea 
Moscova a crescut față de 
perioada corespunzătoare din 
anul 1947. respectiv cu 27,4% 
și 29,3°/«. A fost depășit planul 
din Iui'e pentru extracția cărbu
nelui. producția energiei electrice, 
oțelului, oțelului laminat, aramei, 
locomotivelor, vagoanelor de călă
tori, troileyouselor, mașinilor me
talurgice, motocicletelor, bicicle
telor, motoarelor electrice, tran-

sformatorllor, cimentului, țigle 
roșii, varului, mașlne or de cusut, 
plitelor de gaz, coloranților, în
călțămintei de piele, confesiuni
lor din lână și mătase.

La sfârșitul primului plan cin
cinal ae după răzbit, lungimea 
totală ji căiliir^fw&’r, n?‘U"M0 
de 3 ori mat mare decât lungi
mea Ecuatorului.

Tot atunci, In flecare 24 de 
ore, st vor încărca 115.000 de
vagoane, iar capacitatea de în
cărcare a căilor ferate va f' cu 
26°/0 mal mare de.ăi înainte de 
răebotu și 700*11 mai mare ca 
în 1913.

♦

Locomotivele de mărfuri sovie
tice seria „F. D.“ au o putere 
de 2.500 C P. Aceasta este cea

Un nou hotel la Moscova
La Moscova a început con

strucția unul nou hotel, care va 
fl numit „Sovietic". Et va fi cel 
mat confortabil hotel din capitala 
Uniunii Sovietice.

Clădirea ce se toustruește va 
avea 4 etaje și va fi unită cu 
casa Nr. 44 de pe șoseaua Le
ningrad — fostul club al Indus
triei aviafiei. Noua clădire va

Cum va arăta palatul institutului de 
construcții de mașini agricole din 

STALINGRAD
B roul tehnic al academiei de 

Arhitectură din U. R. S. S. a ela
borat un proect al clădirii Insti
tutului de construcții de mașini 
agricole din Stalicgrad.

Institutul va fi situat In cen
tral orașolui. El va cuprinde o 

serie de clădiri compuse din să

lile de conferințe, laboratoare, ia- 
tenufe pentru 800 de persoane

șl 80 de locuințe pentru perso
nalul didactic.

Clădirea principală a Institutu 
Iul este concepulă într’un stil 
clasic. Partei centrală și colțurile 
fațadei vor fi împodobite cu 
sculpturi.

Ministerul instrucțiunii public a 

aprobat proedui. Construcția clă

dirii va începe la anul 1949.

avea peste 300 de camere; la 
etojul l va fl amenajată o sală 
ma'e de recepții, oficiul postai, 
oficiul tete grof Ic, blrorl de voiaj 
și alte servicii, fn afa<ă de aceasta 
va fl amenajată o silă de re
cepții la fiecare etoj. Mobllle ul 
va fi executat după desene spe
ciale ale celor mal buni crhltecfl.

Hittlal .Soviete* vj ft gaia 
peste un an.

O sută de centrale ele
ctrice iutr’o slngurâ 

reg<une din UftSS
Energia râurilor mici este 

tot mai larg folosit* tn eco
nomia n&ționaia a Uniu
nii Sov etice

In decursul noului plan cin
cinal se vor construi numai în 
colhozurile r g untiKemerovo 
o sute de centrale electrice. 
Aces «a vor face posibili eiec- 
trifica ea a 165 de cO'hozuri, 
6 stațiu i demeșinlșltractoare. 
și 4 80 hozuri.

E ectrifica ea va ajuta de- 
as mene la mecanizarea 
muncilor f-grivOie.

mal puternică locomotivă dm 
Europa. Locomotiva de mărfuri 
taft
ingine'il Ltbtdeanschl, Illln șt 
Clstov duce un tren In g citate 
de 3.000 tone, cu o viteză ae 
75 kn. pe ord.

în construcția metroului dm Le
ningrad.

Actattă noul construcție se ca
racterizează prin nivelul înalt al 
meca izării. |La construcția tu
nelului lucrează de trei ori mai 
pițiQl oameni, decât au luent ia 
tunelul metroului din Moscova.

Cmdiț'lle geo'oglce speciale ale 
Leningradului au pns înaintea 
coastructortior probleme noui. 
Pentru întărirea bolților aa 
întrebuințate scoabe dlntr’nn i 
tal special.

avea 7 stațiuni.
in capitala Ucrainei, Kiev, »u 

fost terminate cercetările ge*<n- 
logi:e pe traseul oe care vor tre.e 
limite viitorului metrou.

UN BLOC OE OTEL
DE 250 TONE

Uzina de construcții de ma 
șlni „Stalin” din Novokrama- 
torsk a turnat In secția fur
nalelor Martin un bloc cilin
dric de aliaj de oțel îa greu
tate de 250 tone Lungimea 
blocului este de 7,5 metri iar 
diametrul de 1,80 m. Un ase
menea bloc se toarn* pentru

hiat
mi-

Le
va

prima dat* în Uniunea Sovir- 
tic* Din acest bloc care va 
trece prîntr'o prea* hidrau
lic* dr 10 000 de tone se va 
fabrica valțul pcatra 
generatorul turbinei dela cen
trala hidroelectric* de pe Nip
ru. Valțul va avea o lungime 
da 10 metri.

Noui soitale șl sanatorii 
ale sindicatelor sovietice

In primele 6 luni ale inului 
curent, sindicatele din Uniunea 
Sovietică au construit și recon
struit mai mult de 40 de sana
torii șl case de odihnă, imiiinind 
așlfel două treimi dm paiul a- 
nual.

Nouile sanatorii sunt situate ta 
cele mal bune șl pitorești stația? i 
balneare din Umuoea SovietRă, 
Crimeea, Caucazul de Nord, Ar- 
men a, etc.

Sn atenția magazinelor 
de mezeluri!

Fabrica naționalizată

I. A. R. T. DEVA 
aduce la cunoștință doritorilor că livrează 
ori ce cantitate MEZELURI de feluri 
diferite și calitate superioară la preturi oficialeENQROSIȘTILOR ȘI DETAILIȘTILORI
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Din câmpul muncii O NOJA CAMPANIE 
antixantem aticăDeoășindu-și propriile lor angajamente

Muncitorii Secției Construcții Metalice 
dela Uzinele I. M. S. Hunedoara au întâmpinat 
ziua de 23 August cu mari realizări în muncă

Muncitorii secției Construc
ții Metalice dela uzinele I. 
M. S. Hunedoara, în ziua de 
4 August a. c. și au luat an- 
gajusentul să construiască 
până la 23 August, 4 vagoa
ne de cale ferată normală. 
Mancirid cu tragere de ini 
mă, muncitorii acestei secții 
aa terminat vagoanele în ziua 
de 21 August, reducând ast
fel timpul de lucru de la 
5920 ore, cât era programat, 
la 3941 ore

La construcția acestor vă- 
goane, au fost întrebuințate 
mari cantități de materiale 
veehi și piese dela vagoa
nele C.F.R aduse la Hune
doara pentru retopire.

Depășind considerabil nor
mele Ia aceste lucrări, mun
citori! secției au renunțat la 
15 la sută din acordul cuve
nit, fond cu care au con
struit încă un vagon. In in-

Uniaelt! de Fier Victoria — Călan 

Nr. 2192-4 IX 1948

PUBLICAȚiUNE
Se 1*

trn ocu area posturilor vacante 
ae ncenlci pentru auul 1 la Uzl- 
aele Victoria Călin se va ține un 
examen ae admitere la 12 Sep- 
temb.’ie 1948.

Condicile care se cer candlda- 
ților pentru acest examen sunt:

1. Să aibă vârsta Intre 14—17 
aa4.

2. Să fi abiolvit cel puțin 4 
clase primare, (candldațli cu 7 
date primare sau gimnaziul unic 
suat preferați.

3. Să fie cetățean român.
4. Să aibe aptitudini pentru 

meserie.
Examenul de admitere în Uzi

nale Victoria Călan va consta din:
1. Vizita medicală făcută de 

medicul Uzinei.
2. Ixaninarea peatru dovedi

rea aptitudinilor ce i<t au candi
dați! p«ntru meserie.

lu.crierila se fac ia Uzina Vic
toria la Dl Dlr. al Ș-oalei de U- 
ceniei loan JJa, Intre 1—11 Sep
tembrie 1948, în flecare zi dela 
orele 8 dlm. la 12.

La cererea timbrată ae vor 
nexa tirmăloatela acte :

a) Extras de naștere.
b) Act de naționalitate.
e) Certificat școlar.
d) Buletin de vaccinare, 

x^menul va avea loc în : 
i. Septrmbne 1948.

La calități rgale dovedite de 
examen vor fi admiși in ordine 
de preferință fii muneiloriior an
gajați la Uzină și cel din regiu
nea Călan. t

lO°/o dla locurile vacante «un- 
rezervate pentru orfani de răz 
boiu.

Toți candidați! admiși vor locui 
îu aminul de ucenici, 
dxameaeie se vor începe la orele 
8 dimineața șl vor consta din 
examinarea orală la limba Română, 
Istorie, Aritmetică și Geometrie, 
și Fizică (numai Căldura).

Uzinele Victoria angajază uce
nicii pentru 3 (trei) ani.

Învățământul este complect gra
tuit.

Orice lămuriri complimentare 
se dau zilnic la Direcțiunea Scolel 
de Ucenici.

a-

ziua

tervalul dela 21 August la 
23 August, timp economisit 
chiar fa(â de angajament, 
muncitorii au construit încă 
o oală pentru turnat oțel 
pentru oțelâria Siemens Mar
tin, 2 vagoane pentru cale 
ferată îngustă precum și 4 fil
tre pentru filtrarea apel de 
răcire dela cuptoarele Sie
mens Mirtin.

In acelas interval — con
form arg. jimentelor luate mai 
înainte — muncitorii acestei 
secții au terminat reparația 
generală a locomotivei de cale 
îngustă „Olga", care în ziua 
de 23 August a fost gata 
pentru probă, reparație care 
a fost efectuată într’un timp 
record.

Astfel, 
Construcții 
nele 1 M. 
întâmpinat 
cu mari realizări m

muncitorii secției 
Metalice dela Uz(- 
S. Huneloara, au 
ziua de 23 August 

câmpul

Inspectoratul Ș:olar al Județului 
Hunedoara—Deva

Nr. 6875-1948.
AVII ȘCOL AR

Oior. Misterul învățământu
lui public, cu ordinul Nr. 204321- 
948 face cunoscut că examenele 
particulare de lichidare, pentru 
clasele 1—7 primară, se vor țice 
intre 5—15 Septembrie 1948, du
pă vechea organizare și programă.

Direcțiunile școalelor primare 
sunt obligate a aduce la cunoș
tință tuturor celor intere«anți, or
dinul de mai «us.

Inspnctor școlaă jid. șef. 
Popa Zamftraclie

Prin inovații în muncă
Maestrul Kiszely Josif și ferarul 
Careia Nicolae dela exploatările 
aurifere Bă ța au realizat impor

tante succese
Maestrul Klszily loslf, dela 

exploatările auriteie din Băița,a 
construit o pompă specială pen
tru evacuarea aoei cu nămol de

Esco, Iny & Comp
(Urmare din pag, l-a)

turile juacă rolul iui Brânzove- 
nescu.

Concluzia: toată lumea să vadă 
pe ESCO, INY & Co.

Aceste nume sunt doar sufi
ciente ca să t* convingă de buna 
interpretare a piese : persona- 
gile piesei par să fie cam Iden- 
tince în caractere cu artiști). Sunt 
tot »tât de..: credeți că ridi
coli ?... nu! Suot moftangii, ca 
șl eroii lui Caraglale.

Dar după amiaza vs fu cu atât 
mai piăută cu cât afișele mai a- 
nunță că va fi șt ,o mare petre
cere" cu „vinuri alese" „mititea! 
și grătar special" și oe deasupra 
și j zzul Iul „Ken Dorm*.

Deci Incăodată: să meregim 
la... halal de teantru cu băuturi.

m. i. m 

muncii. Totuși ar fi necesar 
ca muncitorii de aici, să dea 
mal multă atenție ordinei, 
deoarece materialele aruncate 
la întâmplare împiedică] foar
te mult lucrul Deasemenea, 
să se dea o mai m^re a ten 
ție rebuturilor, care deși sunt 
puține, cu mai multă atenție 
ar putea fi complet înlăturate.

In județul nostru traeilțul 
$1 colectările trebue si se 
termine până la 15 Sspt.

(Urmare din pagina l a)

$1 Înainte de timpul 
Plasa OrSștie care ac- 
stă In fruntea colec- 

județul nostru realizând

iilor, străduinței depuse de comi
siile de colectare șl sprijinului 
dat de țăranii muncitor), Îndrumați 
și mobilizați de Partid, treerișul 
este pe sfârșite, iar planul de 
colectări va fl realizat In bune 
condițluni 
prevăzut, 
tualmente 
țărilor din 
77 la sută din planul de colec- 
insușit și apu^'țnplu care secere 
misiile de colectări ale p'aaeior 
care datorită lâncezelii și birocra
tismului, — se sf ă în întâr
ziere.

Motivul „condițiilor climaterice" 
In dosul căruia comisiile de co
lectare din pllșlle Sarmisegetuza, 
Hațeg, Pui șl Oeraglu, încearcă 
să-și ascundă anumite lipsuri ale 
activității lor, s’a dovedit neînte
meiat, prin reallzlri'e frumoase 
ale comisiilor de colectări din 
plasele Baia de Criș și Brad

sub steampurlle pentru sdrobtrea 
mlnererlul aurifer, care funcțio
nează cu aer comprimat. Această 
pompă, aduce o mare economie, 
deoarece pentru evacuarea apei 
cu nămol era nevoe de 15 oameni 
zilnic, în timp ce cu ajatoful a- 
cestel pompe, un singur am în 
18 zile de muncă poate faoe fată 
necesităților.

Deasemenea, fera'ul Ca eja 
Nicolae a construit un dsoonliiv 
pentru ungerea vagoanelor ce 
transoortă minereul, n ajutorul 
căruia ie pot unge 20 de vigoa- 
nefl într’o oră în loc de 10 va- 
gonefi într’o zi de tucra, cât se 
făiea până acum.

S. Pădurean
corei n. voi

De vânzare!
Una ma^ă de bi;l>ard în stare 
foarte bună șl un. piatră dc 
ma mită.

Ic RESTAURANTUL STRUGURE 
O.ășt'e, Str. Barițtu Nr. 6.

intre- 
contra

pădu-

Ministerul Slnălița dispus 
ca la intervalul de tir dela 12 
la 19 Septembrie, «ie 
prindă o nouă czmpe 
tifosului exantematlc.

Se apropie iarna, ad 
chele Ișl g&s'fte un I bun de 
desvo tare. Penii u a|t motiv, 
flecare locuitor este dgat »-}i 
face autodeparsiitaieidică este 
cazul.

Toate rufele vor scoise la 
soare, spălate și apoipălcate cu 
flerul cald.

Rjfele ce nu se polierbe, vor 
fl numai călcate cu fiul cald.

Paiele din saltele vi fi arse și 

care in aceleași cond (Ini clima
terice, au înfăptuit cca iO la sută 
din planul de colectări.

Pând la 15 Saptanvrle 
IreetJțul tratau* 

terminat
Timpul este prielnic muncilor 

ds recoltare, condl|iumle technice 
pentru efectuarea lor sunt asigu
rate iar bunul mers al muncilor 
agricole cer ca muncile să nu se 
îngrămădească unele prste altele. 
Pentru urăblrea tieeriiulul ® io 
Sept, să fie terminate, Comisia 
Județeană de colectăii trrbue să-și 
întărească controlul spn a activa 
comisiile de colectări alr plăgilor 
de munte unde treerișula rămas 
în urmă.

Odată cu intensificare treerl- 
șului și colectărilor, treue înte
țită campar la desm.rlștlrlui pen
tru a se petra pregăti lin timp 
ogoarele de toamnă.

S’a desmlrițtlt »O la 
sulfi din supremele 

recoltate
In județul noștri’, șl, din 

lipsa ploilor din ultimilmp nu 
s’a putut lucra Intern întorsul 
miriștilor, totuși până p ezent 
s’au ogoiât 50 la sută supra
fețele de pe care au l recol
tate culturile de pâioai

Comisia Județeară hdărât 
Intensificarea desmirUui ast
fel ca până la 10S:pate su
prafețele recoltate să igorâte, 

Nid o zi irc*i
Nici o zl nu trebui Irosită. 

Cu cât muncile agi vor fl 
făcute mal la timp îodițiuni 
mal bune nellsâodu Le aglo
mereze, cu atât recoit spori 
iar nivelul de trai rănlmil 
muncitoare șl al intri popor 
muncitor va crește aceeași 
măsură.

Fiecare plugar, t gos
podăresc, comisie plasă, 
Comisia Județeană, p șl fle
care organizație și ru de 
Partid, trebue să-^llzeze 
grija și eforturile petețlrea 
și terminarea la timcrlșu- 
lui țt colectărilor «cehș 
timp a desmiriștituwrece 
toate aceste streininenlte 
să conlribue la d.s> eco
nomiei țării noastre i spre 
socialism. CȘU

înlocuite cu altele prospete.
Mobilierul va fi 6păiat cu leșie 

șl aco'o unde este posibil, »e va 
stropi cu petrol.

Persoanele aflate cu păduchi 
ssu cu lindini, vor fi complect 
tunse, apoi pielea se va uuge cu 
petrol amestecat cu puțin ulei. 
Hainele de corp vor liberte, apoi 
călcate cu fierul cald.

Camerele vor fl văruite, șl spoite.
Acolo unde nu se va face au- 

todeparazitarea, această operație 
va II făcută de către echipe spe
ciale.

Aceste echipe vor vizita Intre 
12 și 19 Septembrie fiecare casa 
luând măsurile dictate de Împre

jurări.
Publicul este rugat. c» să pri

mească cu toa’ă bunăvoinț» aceste 
echipe, să le dea tot concursul, 
șl mal ales să des ascultare șis
turilor ce le va primi.

Să nu se dea nld-o crezare 
«vinerilor tendențioase ct vor 
apare In legătură cu aceasta cam
panie, căci nu se urmărește Dimie 
altceva decât o îmbunătățire a 
condițiilor sanitare.

Serv. Sanitar Jndelaan

S-P-O" R-T
Districtul de foot-ball din 

Județeană Hunedoara - Deva, 
având în vedere lipsa mijloa
celor de transport, șl distan- 

T Mtrfrir s?IormezTh 
această județeană două serii 
împărțîndu ie astfel: Seria l-a 
CSM Deva, „Mureșu “ Deva 
CS. Armata-Deva, C. S M 
Orăștie, „Victoria’* Dcbrâ I 
M.S, Călan, I.M.S. - Cugir,’ f 
M.S Hunedoara și CFR.’-Sl- 
merîa, iar seria II a — echi
pele din Munții Apuseni __
„Aurul * Brad, ..Zarand" Brad, 
„Moțul" Baia de Criș si Po
norul" Vața de Jos.

Pentru prima etapă a se
riei Ia, au fost programate 
următoarele jocuri-

Deva; „Mureșul" — C F.R. 
Sjmeria arb. d. Naghi loan 
(Deva)

Orâștie: C S.M.-Orăștie— 
C. b. Armata Dsva arb d 
Turcinski Niculae (Simeria)’ 

Cugir: I. M. S Cugir _ 
a $c.Călan arb-d Crișan 
Aurel (Simeria).

D>bra: „Victoria" — I. M 
S. Hunedoara arb. d Pavei 
Liviu (Deva).

Conferința directori
lor agricoli județeni

Miercuri 1 Septembrie, fa 
prezența fov. Vasife Vaîda 
ministrul Agriculturii, s’a des
chis prima conferință pe țară 
a directorilor agricoli județeni 
Conferința a fost convocată 
In vederea pregătirii progra
mului de lucru al direcțiilor 
Se,ne,p® timP t«i luni, 
până la 1 Decembrie.

ZORI NOI 
primește mică și mar. 
Publicitate
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Pentru a apa republica ți pentru a constru puc* a

Partidul Conunist Francez 
este gata sS-i asume răspunderile care-i 
revin într’un tivern de uniune democrate

PARIS 4 (Rador) Part'dul 
Comunist Francez a dat pub
licității un manifest intitulat 
«Franța are nevoie de un 
guvern", care subliniază: 
„Fzptele dovedesc cfl nu este 
posibil să se constitue un gu
vern puternic și durabil fără 
Partidul Comunist Francez. 
Excluderea arbitrată a miniș
trilor comuniști, acum 16 luni 
din ordhul imperialiștilor a- 
mericani stă la originea in
stabilității guvernamentale șl 
a greutăților crescânde în 
toate domeniile.

Dorind să pună capăt unei

Mișcarea de massă a

situații are prejudiciază in- 
teresekțăr ii, situație care a 
durrt ț așa prea mult și 
pentru duce o politică In- 
dispeninlâ redresării eco
nomice^ financiare, pentru 
a ssigia clasei muncitoare 
și maselor largi, mărirea pu
terii decumpărare, pentru a 
salva idependența națională, 
pentru i apăra republica șl 
pentru i corstrul p2cea, Par
tidului Comunist Francez se 
declară să-și asume răspun
derile tarei revin într'un gu
vern cfe uniune democrată".

munctcrimii franceze

structorl au declarat grevă- 
Greve s’au declarai In cu su 
zilei de Vineri la șantierele 
navale din Salnt Nazaire, în 
bwzinul carbanifer al
Moselei, ' la" abatoarele din 
Nissa ca și în departamentul 
Seine et Manne. La Lille și 
Lens, în Nordul Franței, mi
nerii șl metaîurgiștli au făcut 
greve demonstrative, partici
pând la meetinguri de pro
test. La Vallencienns, dele
gații C G M., F. O. și C.G. 
T.C. au cerut patronilor În
treprinderilor metalurg'ce pla
ta imediată a unei prime de 
Întreținere de 300 franci.

LITERfiTURA AMERICANA 
pentru copil constitue 
o adevărată scoală a crimei a

BOSTON 3 (Rador). La 
congresul anual al crimino
logiei infantile dr. Frederic 
Lerthau, directorul clinicei 
Lafague din New-York a 
spus că litaratura americană 
pentru copii constitue o a- 
devărată școală a crimei. 
Astfel una dintre cărțile pen
tru copii apărute în luna a- 
ceasta In Statele Unite pre
zintă într’o serie de imagini 
șl în toate amănuntele ori
bile fapta unui nebun care 
taie mânile unui om cu se

curea. Unele din aceste cărți 
seamănă ura de rasă «eet 
riva negrilor, a evreiltt» a 
indienilor și altor popoare. 
Una din aceste cărți așa atei 
pentru tineret publică e 
velă care clasifică naaiswil 
cu alte instrucțiuni atnă»«- 
țite cum să furi fără fii 
prins din depoz tele pabăce. 
In general aceste cărți soge- 
rează întâi criminalilor abe
rații senzuale creind In «Mțile 
tinerilor o atmosferă de ta- 
selăciune, necinstite și cr«- 
zime.

nivel minimal de sa-pentru cb|inerea unul 
larlzare și pentru formarea unui guvern de 

unuint democratA, continuă
iau parte la greve și demon
strații în întreaga țsrâ. 

La Marsilia, lucrul a i 
gice; ut' uaiispurt și 
strucții.

In bazinele minere 
Cartnatx și Alpl, greva 
totală.

La Castres muncitorii

In preajma începerii noului an școlar
(U'mare din pag l-a)_____

reda conducere a Statului, 
cele mai puternice focare de 
burghez, a șovinismului și 
nu rare oii a teoriilor fas
ciste, o bună parte a tine
retului a fost scoasă de sub 
influt nța burgheziei și orien
tată spre adevărata știință.

Fără îndoială că un alt 
element nou în actualul în
vățământ îl constitue și in
troducerea unei munci pla
nificate.

Dacă în trecut predarea 
lecțiilor se făcea după cri
terii nedefinite — în special 
în școlile superioare — după 
criterii cu totul subiective și 
de aceea rareori jus e, pro
fesorul predând sau negli
jând o lecție sau alta după 
bunul său plac, astăzi prin 
introducerea muncii planifi
cate în învățământ, preda
rea lecțiilor se va face după 
un pregram bine stabilit pe 
baze reale și științifice în 
conformitate cu care lecțiile 
vor fi predate sub roportul 
importanței și a necesității 
lor.
Toate aceste radicale trans

formări în învățământul no
stru — crearea unul îuvă- 
țământ popular așezat pe 
baze științifice — nu sunt 
rezulta tele întâmplării. Ele 
sunt un reflex al actualelor 

să se Pre2 _easca^ pe acuIa țreja |or zj >de pOijtfce, al actualelor nece
sități în această perioadă a 
trecerii noastre spre o orân- 
durire superioară, spre so
cialism.

Noua școală va crea cad
rele tehni e atât de necesare 
industriei nocs're în con
tinuu proces de desvoltare, 
cadre necesare ogr'culturii

PARIS 4 (Rado'). Mișca
rea de masă a muncitorimii 
franceze pentru obținerea u- 
zare și pentru formarea unui 
guvern de uniune democrată 
continuă.

France Press arată că 
muncitorii din toate sindicatele 
C. O. M , F. O. șl C.G.T C-

înce- 
COn-

dela 
este

con-

Grevele din Statele Unite 
iau proporții uriașe 

Efectele grevei muritorilor din 
porturile vestice se fac simțite 
P pe tot cuprinsul t.-Unite
cam PRANC1SCO, 4 (Rador) Efecl grevei d n porturile 
X de P= coasta Pacta- veabce fost stotlt pe tot 
Srevd . i unei cuprinsStatelor Unite.fni a căpătat proporțiile unei cuprinsStatelor Unite. 
We PțJW '

«le marinarilor Vf,dokeiUor.~pe 

vigație pe de altă parte.

t .M , . : Căilerate au oprit toate
Intre cele trei mari sindicate transpoiile de mărfuri destr 
vie marinarilor și dokeiilor, pe nate extului, prin porturile 
deoparte șl societățile de na- coasta aticului.
vigație pe de altă parte. Uneletreprinderi care fa’

Apriga divergență asupra DJrj de exau re_
conti actului de muncă s ai soi- dus pI0.)a 
dat prin greva a peste lb uuu La tyojk &
marinari și . șoferilor camioane s’a răs-
au imobilizat 120 de pândit îtreg orașul, prima-
porturile depe coasta fU| orașd.a exprimat teama
a Statului Washirgton. ca mariagazlne vor fi

Harry Brolges, conducăto- s)ll{e SăÎIlchidă cdata cu 
rul sindicatului țkkerilorajjre- epUjzarevjzjj|or de a|imente

Șofer New-Yoik se a noastre condiții economice

că mariagazlne vor fi

venit pe aceștia xan^â^u"' 

gre?ă de 4 până la 6 luni.
Armatorii au declarat că 

greva ,se conformează liniei 
partidului Comunist", șl că, 
în consecință, el vor refuza să 
trateze cu ori ce Sindicat care 
nu a semnat declarațiile anti
comuniste în virtutea prevede
rilor legii TaftiUrț^——

greavă

(încare :
,,/i Noi

ZI
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bazată pe mecanizare, cadre 
ale corpu ui didcctic șl in 
p.neral elemente bine pre- 
rele vieții economice, politice 
și sociale.

Vizând asemenea scopuri 
aservite intereselor populare, 
noua organizare a învăță
mântului pune — la fel ca 
și celelalte reforme înfăp
tuite de Partid — noui sar
cini în fața elevilor, a cor
pului didactic de ori ce grad 
și în general în fața între
gului popor.

Se impune în gemrai o 
schimbare a ct’tcdinii față 
de școală atât din partea 
elevilor cât șl din partea 
corpului didactic.

Profesorii șl învățătorii 
trebue să vodă în școală 
nu un mijloc cl ier ce 
existență ci ceea ce este 
ea acum înir’cde’ăr: un 
focar de cultură. Ei trebue 
să lupte In act laș timp in
tens penfra traducerea lu 
viață a reformei învățămân
tului cu atât mat mult cu căt 
au primit în a eastă direcție 
un ajutor prețios prin cur
surile /. C. D. Succesul în 
muncă le este coudlționat 
însă de continua ridicare a 
nivelului lor politic tduc lo
gic pentru a se putea deba
rasa de in fl ențde mentali
tății burghtze și spre a fi 
el In pnmal rând pregătiți 
pmtru misiunea lor de edu
catori ai tineretului.

In măsura la care corpul 
didactic are sarcina d a-și 
sch mba atitudinea față de 
școală, ac astă sarcină re
vine șl elevilor. Văzând în 
liceu sau universitate ua 
scnP în sine, căutând să
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albe doar o diplomă, o btni 
parte din absolvenții școlilor 
din trece t na erau Jrtât 

jciiiritc/i fir pttnt de 
prefer ții care mai devreme, 
sau mai iârz u se rattu. 

Școala noud creează ct- 
meni care să șt pură ctnoș- 
ttnțele lor in slujba mase
lor muncitoare. Ea este t* 
mijloc de acumu'are c 
cunoștințelor și dr ccett 
condițiile favorabile pe cart 
ea le crează ccum pentri 
desvoltarea din punct de 
vedere științific culturii < 
tineretului, fiecare elev trs- 
bue să le exp oateze cit 
mai mult, cu convingerea 
nestrămutată că numai si 4 
raportul cunoștințelor sale 
poate fi considerei aporiei 
pe rare i educe colectivității.

Pintru ca aceste condiții 
de invăjătură să fie șt mai 
bone, se cere atât din par
tea co pulul didcctic căi și 
din partea elevilor o rât 
mai strânsă colaborare ba
zată pe respect recip’oc și 
disciplină, iar odată cu des
chiderea anului școlar fie
care elev sou profesor si 
fie la postul său spre a a* 
desorganiza munca. Din 
a ele ași motive se cere ca 
localurile școlilor să ficdtu 
timp pregătite.

In act st nou an școlar, 
va funcționa o nouă școală 
cu adevărat a poporului.

Servind interesele messe- 
lor pcpulare ea va contri
bui la accelerarea ritmului 
cu care noi pășim spre 
noua orânduire. De aceea 
toate sarcinile care stau ia 
față pentru mersul cât mai 
ban ai școlilor trebuesc 
duse cât mai repede și fără 
șovăire la îndeplinire.

H. N. DOREANU


