
Prevenind accidentele
îh muncă, apărăm cel mai prețios 

cap’tal al nosirut omul

Regimul nostru de democra
ție populară, în care Partidul 
clasei muncitoare are rolul du 
conducător, în grija sa deose
bită pentru oamenii muncii, a- 
cordă o atenție deosebită pre
venirii accidentelor de muncă.

Spre deosebire de legislația 
burghezo -capitalistă din trecut, 
când prevenirea accidentelor se 
rezuma doar la niște regula
mente searbede și la amenzi 
pentru nerespectarea acestor re
gulamente menite să umfle ve
niturile capitaliștilor, când rntin- 
țityvl rămas infirm sau fami
lia accidentatului decedat în
cerca zadarnic obținerea vreunei 
despăgubiri, în regimul nostru 
de democrație populară. Minis
terul Muncii și Casa Centrală 
a Asigurărilor Sociale au în
tocmit o noua^lcge de prevenire 
a accidentelor, care va intra în 
vigoare la 1 Octomvrie. Această 
nouă lege, întocmită pe 
democratice urmărește să apere^ 
cel mai prețios capital al regi
mului nostru de democrație po
pulară: omul. Noua lege, prevede 
norme 'de protecție speciale 
conform cu locurile de muncă, 
prevede îmbrăcăminte și aparate 
de protecție pentru muncitorii 
expuși la accidente sau in lo
curi de muncă unde sănătatea 
muncitorului poate fi periclitată.

Nu este însă îndeajuns să se 
investească sume considerabile 
pank-a procurarea acestor echi
pamente de protecție. Aceasta 
trebee complectată cu o educa
ție temeinică a muncitorilor in 
privința evitării pericolelor la 
care sunt expuși tn timpul lu
crului.

Aruncând o privire asupra 
situației accidentelor de muncă 
înregistrate în întreprinderile 
din județul nostru în luna August, 
fără Valea Jiului și regiunea 
Hațegului, vedem că avem un 
număr de 96 accidente serioase.

Prin muncă voluntară a populației îndrumată 
și sprijinită de organizațiile P. M. R.

ORAȘELE ȘI SATELE
județului nostru renasc și înfloresc
Lusrărî edilitare în valoare de peste 61 milioare lei efectuate p in muncă voluntară 

prin stăruința permanentă a organi
zației de Paitid au dus la îmbunătă
țirea crescândă a nivelului edi.ilar 

al o.acu'ui respectiv.
Valoare!) lowlă a muic'lor volun 

tare de aici se rlcAcă la 544.,100i 
Iei. .

La Ha eg popu'aț a locală in frun 
tea căru a stau tot timpul membrii 
r- de Partid, cu spi.irul or
ganizației P. M. R. și al erg miza 

Gh Țigâu.

Bilanțul marilor reali ărl voluntare, efectuate In perioada 1 Mai — 
2$ Aagust a. c., ne dovedește ritmul tot mai viu prin ca e populația ju- 
dețatni nostru coniribue la grăbirea reconstrucției Ri publice! Popu 
lare Române.

In decursul ac stei perioade în majoritatea orașe’.or și centrelor mun 
<■ eitarești din județ, roucci e voluntare au cunoscut o amploate crescândă.

Se rsconstruesc ora' ele 
județului

De pildă, tn orașul Brad populația 
locală sprijir.i:ă de Pârtii, a reușit 
să amenaje e prin muncă voluntară 
oborul de vite din jocaiate, muncă 
■ cărei valoare se evalnea ă la surrț 
tfe 28.0f3 lei.

La Hunedoara, valoarea lucrărilor 
presta prin muncă voîunxară se 
ridiail ia suma de '03.210 lei.

Pnnt-e acțiuni e munci or voîunta 
re efectuate în orașul Hunedoara, 
este de remarcat acț'a.ea bne preg.1 
tftă și elanul hotarîț prin care ,opu 
lația locală a pornit în mod volun 
tar fă-ț: pave e străzile, rare da
torită lipse, de întreținere în care au 
stat sub regimurile trecu e. riiinse 
•eră Meîntrebuințabile.

Cu Un elan susținut și cu stărțifn 

dintre care cea mai mare parte 
pe lângă lipsurile întreprinderi
lor in ceea ce privește preveni
rea accidentelor,se clatoresc fap
tului că muncitorii nu au luat 
măsurile respective de securi- 
tete. Spre eremplu, muncitorul 
Savu Emil, dela întreprinderea 
forestieră I. M. S. din Poiana 
Răchițelei, mergând cu un va- 
gonet cu viteză excesivă pe o 
linie, s’a răsturnat cu vagonet 
ca fot, murind pe loc. Muncito
rul Stănescu Francisc, dela Că
lău, zdrobind piatră, i-a sărit o 
bucată de piatră in ochi, deși 
la magazie sunt ochelari de pro
tecție. In minele de aur din 
Munții Apuseni s'au întâmplat 
numeroase accidente pentrucă 
muncitorii nu au observat că 
din tavanul abatajelor se pot 
despinde blocuri de piatră care 
căzând asupra lor le-au provo
cat răniri grave. La Călan și 
la Hunedoara s’au întâmplat 
cazuri de arsuri grave cu fontă 
topită dela furnale, pentrucă 
muncitorii nu foloseau cizmele 
și hainele de protecție.

Dacă socotim accidentele din 
luna August, pe lâugă suferin
țele muncitorilor accidentați și 
medicamentele necesare vinde
cării, s'au pierdut — în medie 
— 960 zile de muncă, timp în 
care muncitorii accidentați ar 
fi putut produce atâtea bunuri.

L BRANEA

(Cuntjnuarc IfTpag. 1 V i)
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în corpul ziarului
pagina
pentru plugari

strica ă în țimpul inunda-

cadrul acestor munci vo- 
Orăștie s’au mai efec- 

de îndigui i dc ape și 
poduii. Valoarea Iotă 

voluntare prestată în a- 
de|/ă-;eș(e suma de un

entu-iasm și dragoste

l‘rolct<iridin toate țârii ti uniți-vă!

biblioteca
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Alăluri d'< o Intensă activitate fn câmpul muncii

Muncitorimea din Cugir 
duce o muncă rodnică de ridicare 
a nivelilui de educație și cultură

Iu numărul liO'ut al riaruhii nostru, am ară‘al lanul in munca al 
muncitorilor țl 1«chnlcivnJ|or din u -inele metalurgie din Cugir. Pa 
nul lor în muncii^ es e strâns legat de viața culturală, , & e pr n rnjnci 
rodnică a resoi tu iii de educație și cultură al Su.dica.ul i U inclor Cșf 
gir, ia o amploare din ce in ce mai

Casa de cultură, focar 
principal n riefeerea 
nivelului cultural al 
mi nc.icr

Unul d n factorii pri cipali al ri
dicării ti cutii ci I ral al n| ndt rl 
lor e caia de cu tură ,.Gh. A"Ostol”r 
a Sindicatu'ui din Cugir. Casa Je 
cultură are o b bl o ceă cu 5 000 vo
lume, frecventa ă rrgulat dc un ma 
re număr de muncitori. Are sală de 
jocuri, prevă.ute ci 10 jocuri de 
șah, mari de ping.pong, precum și 
alte jocu i dis'rac iv '. Are o -aii de 
lectură cu numeroase ine e de jur 
Î11 prejur, pe ca e reviste dc c lt iră, 
crtă, știinlă Icclmij,. medicele, r<Ț 
mâne și stră rfe, așteaptă să fio i I- 
te de muncitori du; ă ter ina-ea pro- 
gramu'ui de muncă In u ine.

Ca a de cu'tură are un c nemato- 
graf, uide ru'ea ră f Inie progresiste 
și mai ales sovi • icc, ]'r n a e ir un- 
cilorii cin Cugir cunosc man'.e rea
li ări țl ■vi'* * * 1 a glorio ului popor so iei 
tic.

ța neprecupețită a organiza iei de 
Partid, popu'ația din orașul Orăștie 
în a e aș r'n'.er.al de imp, prin vaste 
acțiuni de muncă voluntară, a rea 
șit să repare mai multe stră i, pre
cum și o mare porțiune din șoseaua 
care a fost 
pilor.

’ Tot în 
luntare, la 
tuat o serie 
reparații de 
lă a muncii 
ceste acțiuni 
milion.

Cu acclaș 
unanimă a muncit populația din ora 
șui Petroșeni, reali ând o scrie de 
lucrări utile colec.i i ățli ca: repara 
rea asfaltu'ui de pe stră ile orașului 
refacerea podului de peste râul J ,u, 
săpături de șanțuri și alte munci care

(Continuare in pag. 1 ’.a)
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a lega,-uni m

In a este condiț ur.i, cei 15 -adru 
mători, câți ei au în luna A; rij.c, 
au devenit însu i kn i nun'i c-ștc a- 
stfel încât se simțea nevoia i uvdMiă 
de a se ere a un corp de îndrumar*
mai puternic. Sard a aceasta a 
dusă în paite la îndeplinire cnindu
se un corp de 212 indru.nă or care <■ 
au făcut tot aț. ț a eșiri la țară spre 
a du.e munca de îndrumare.

Un aoelaț succes a fost obțint* 
în munca cu'turală prin ca e proble 
melc de cultură, știință și artă di> 
LIRSS, pre uit și rea i 4 i e 
lor sovietice în aces e domenii, era* 
arătate, desbâru'.e și date ca excBnpăiț 
ARLUS-iștilor cin județ.

Pentru - a ,în aceas ă direcție al a0 
obțină re u'tae și mai frumoase, m 
cerea o d fu are mai largă a re ist< 
..Veac Nou’’ din care în luna lantm 
r-e nu se citeau decât cca. 200 d« 
numere. Astă i difuza.-ea se face pe 
o scară întinsă-chiar pe o suari foari* 
largă față de începu,-în jud. difuzăm 
față de început — în județ difu âu 
du se 5.CO9 de e.xemp a. e din „Veac 
Nou'.

Io a c a i mă u j a ,-re-jtrt oi nfc. 
___  ___ ____________ H. w. Că.

(Continuare in pag. lll-a)

După terrrinarea pro- 
gramiriui re muncă în 
uzine îrcepe rrun a de 

ridic are a nivetu ui culiurnl
Du 5 te-minar a prog «mului de 

aruncă în urine, casa de cui ură de

I
I

(Coatinuare in pag. Ill-a)

Sărbătorirea eliberării Bulca iei 
în Capitala

Ziua eliberării Bulgariei de 
sub jugul fascist de cărre glo
rioasa Alinată Sovietica *9 
Septembrie 1944 - a fost săr
bătorită Miercuri d. m. la 
Casa Prieteniei Sovteio*Ro
mâne sub auspiciile Asociației

maro.

vine ncîncâpătoare. Muncitori de toa 
te vârstele, in sala de lectură, râs- 
foesc revkte'c din tcatc domeniile. 
Bibliotecarul are acum mult de |ucr,-J. 
Muncitorii aduc tărie >i 1 tc luând 
in schimb al c'e. De mul e orj bi

bliotecarul e soliți at de <j ites. să le 
recomande cărți, lucru pe care știe 
s;l-l facă. Ain vă ut câteva fișe ale 
cetitorilor, prin care se poate con- 
sta'a cum un b blotecar poațe să 
conducă cititul uni 1 mluncitor, ce pâ 
nă mai eri nu a r.âsfoft nici o arte. 
Mai întâi li cratură mun ițoreascâ u- 
șoară, apoi, în med progresiv, '.arși 
ideologice. Acum foarte mu'ti citi 
toii stuaia 3 cărți e marilor 'iscat 
ai pro'etaria u'.uf, Marx, Eng If, le 
jtin, Stalin,

Ansbmblul arfisiic al sin
dicatului are o rodnică 
rctivllate

Activitatea arii tită-cullura'ă a 
muncitorilor de aiil, merită deasc-

I B.

î
I
I

I

(Continuare ta pag. Jll-a)

FILIALA A. R. L. U. S.
Hunedoara-Deva, întâmpină Congresul 

cu frumoase realizări
In ziua dc 28 Septembrie a.c , va avea Joc la Deva .ongresal jnda- 

țean A.R.L U.S.
Conșt enți de ma ea irportanțăa acestui evenim. nt membrii, Co - 

mite u ui J dețean, con i ctele subtilialelor și membri; ce curl.or A. R. 
L. U. S., prinlr’o muncă in e.t.'i i rată întâmpină atest congres cu 
moașe reali âri în special in domeniul org.ini 'a.o 1: și cui ur I , 
tribuind astfel la strângerea ci 1 ce în ce mai muri 
prietenie din re poporul sovietic și poporul nostru.

încă dela începu’ul 
simțit o îmiora.e in 
boga ă activi a e care 
să-și ara e rcadele.

Câteva date statistice cor arăți 
că înlriadevăr s’a muncit. Astfel, 
numărul membrilor dela 7. 08 cât era 
in Ianuar e în această Jună se ridică 
la 22.903. iPa alei cu aceasta s'au mțri 
înființat încă 179 de ccrcui ARLUS 
îu insti u ii șJ htrapri.iderj — în 
Ianuarie fiind numai 11 — •tar la șa 
te, unde în luna Aprilie abia exi
stau 31 asemenea cercuri, tn juna Au- 
gu.t au atins cifra de 242. ,

acestui an s’a 
muncă, o mai 
nu a înkâr iar

i

Româno-Buigare tn prezența 
membrilor Prezidiumului Ma- 
rei Adunării Națio ale, a nu
meroși membri ai guvernului 
în frunte cu d. Dr, Petru 
Groza și a Corpului Diplo
matic,

INDIVIDUALE LU AR LL1 100
Colect v« (peot u unc loji, și inte actuali)

LjNAR LEI 60
t.... poțL plMliâ In nn—nti . .cr,f. M Olr. fU. BJ. »4I Ml ■«

La aniversarea 
eliberâriipc po

rului bu'gar
La 9 Septembrie, poporul balr- 

sărbătorește cea de a paja a*>»er 
oare a clibtrârri tale de aub țugui 
fascist german.

Eliberarea popo.ului btlgur 
gătită prin lupta eroldk a 
mcnklor de partizani •'gan<
zale și condu:e de Partidul Mvn â 
tou^c (Comunii!) bulgar a pvtuț fl 
posibilă numai datorită IrzJ ‘H B 
gloriaielor armate so e I ■. re *u 
a!u ;gat hoardele de < r or, 
hitk-rișri de pe terito.-' ul ..hfi - 
riei.

Pășind hotăr’rt țe drumul ana 
,;a(Tei poțuare spre social zn p^z> 
rul bulgar a realizat în cei 
dela d/berare prin mun, a 
-tib conducerea Partidul.i 
rase în frunte ut Gheo'gfd 
ș.i cu spri iiul puternic ști perma >eat 
al ma ei prietene a pop ia e or și ța 
lor cu democrație popu'a'h i>~u 
nci Soviet) ă, mcce-e mărețe «are 
așeaiă Republica PUapu'aEă 
la loc ,de frunte în rândul țărilor pro 
averisie.

In actua'ele înprejurfir , e.'od q 
nuca este iinpăr itâ In două ta 

te-ie, Republica Populară Bi I-ară 
e te a"ă uri de xehl.ltc țări

democratice în Iapa ul p, ii, de as 
crației și progre u ui In frunte ca 
Uniunea Sovie t 5 tuptâ. d uapx>t,|

, a r ' ani
«a difrl 
M ncâto

D uatrov
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Să ne pregătim din timp
pentru însămânțările de toamnă

a seminței,

să și pregătească d n

Z*le puține ne mai despart 
de începerea tfectivâ a cam
paniei In âmânțânlo* dc toam
nă. Ttm ul ede înaintat șl 
deci tr< bue folosit cât nul 
bine pentru a ne asigura din 
dmp îndeplinirea planului de 
hsămânțârl.

Ce trebue să fiCctn In 
. Cest SCop?

P*t lâ'gă pregătirile (ehii- 
ce ele organelor agricole și 
administrative ale jidcțului. 
care au nrocedirt la procuia- 
rta unul stoc de 30 vag. 
slmânță secționată nt*cesa;& 
pentru îndeplinirea planului 
j idețean și a soiuțiii șl p a- 
f iul de țrafare 
• ste de dafo ia fiecărui plu-

It tip cele necesare pentru |<i- 
c eperea la ti np a niarel bă
tălii a I isă iiâ ițâJilor de t larn- 
i.il.

Prim gr-j 1 pc care trebue 
să o a 'em este de a p’egăti 
ogorul de toanriâ, a'ându-i 
fcdtVrc, firănințând b ilovan'i 
cj hbro.tna, gn blând phul 
care apoi tfibue ars la capă 
Dl ogorului. Nimic nu I prie
ște grâului ca însămânțarea 
Iul în ogorul arat ds două 
Olt

Odată p egătît ogorul pen
tru lnoămflnțare, griji noasfră 
trebue să f e îndreptată spre 
procurata și pregătirea se- 
m'r.ței. AColo unde sămânța 
Condițională, distribuită prin 
„Rorncereal1' nu ajunge pen
tru toțf st tenii, fiecare t ebue 
Să și aleagă la trior sau se'e • 
tor, la vânturătoa e sau chiar 
cu durul sâmârța pusă deo
parte pentru a fi aruncată 
în brazdă. Anul 
afară de fapfu1 că 
tasâmârțăm toată 
prevăzută în pian, 
se străduim ca să 
țân la limp numai stoâ (â 
apasă, [curată și sănătoasă 
Care să ne asigure o recoltă 
sporită-

Pregătita uneltelor nece
sare campaniei de toamnă, 
trebue iarăși să fie îj cen
trul preocupărilor fiecărui piu-

2C s'a in 
tr bue să 
suprafața 
trebue să 
insă mân

ȘTIRI ȘI FAPTE AGRICOLE 
S.DIN U. R S.

vad, miinită oKo

această rasă au 
I CO > kg . greu-

0 vacă minune
&e Șlie că în mijlociu, o vacă 

nu cântărește țjecît 5 ■— 600 kgr. Șt 
se Wai ^tie că de obi eiu, o vacă -'K 
într’un an cam 3.500 kgr. la.r.e

Ei bine, Un țăran colho inie și 
anume Sleiman S.anislas, a i bu.ii d J 
pa ani de muncă necurmată, sa crea 
că o nouă rasă de 
sțroma''.

Nici o vacă din 
are mai pu in de 
late, ba char u a a af ns greatjațd 
d& 1.452 kgr.

La aceste va i îitconju ul ugere
lor atinge 2 metri. O vacă din rasa 
areasta dă peste 15/03 [i.ri lap'.c îr- 
t?au ungur an.

Cea mai bătrână vacă din rasa 
aceasta trăeșle și acum și dc curând, 
a Împlinit 18 ani vârstă la care nu 
l ca ajung celelalte vaci.

gat. Dacă unelte te no ebe nu 
ne permit f..ce<ca îttsăn ânță 
i ilar 11 timp și h buric condljiuni 
si avcmgnp s> ne Insirem 
din timp p ntiu a obț rit? trac- 
t aie șt srnDnâtnrl dila ceu 
tieh și stațiunile de mașhi 
agricole ale Statu'ui.

E les’e de înțeles că nu e 
țel una să Imprâștii B'-mănț. 
dn SaC Siu s’o semeni tu 
semănătoarea pe rânduri I 
adâncimea necesa'ă. Țâșnii 
din satele învecinate centie- 
I ,r de mașhl agricole, Strein 
ș Oiăștle, care httebuii ( az' 
pe o scara tot mai marc 
mașinile aces or centre, au 
cu oscuf iczu't tele îiiburiirii 
true pn care le r.d ce in 
tfuduceiea mașlnismului In 
agricullurâ.

E fi noul si n? pregWni 
pentru efectu rea însămâiță 
iilor de trampi.

Sl nu irosim nici o zi, bici 
o ci pă.

Timpul nefolosit înseamnă 
pagubă pent u gosiodăriil- 
noastre șl pentru economia 
țârii noaslre.

Si muncim cu slărolnță 
pentru a realza suprafețele 
prevăzute pentru însămânțai 
și sl veghem cu och 1 în pa
lm ca foștii moșieri șl chia
burii — duș nanii de clasă ai 
țărănimii muncitoare — să nu 
poată saboh și împiedica bu 
nul mers ai tasămânțărilo-, 
Acești dușmani nelrnp cati ai 
poporului muncilor au și ît- 
ceput să rrâsco eascâ dif rite 
motive, cum că, nu au semințp. 
vite și altele, pentru a se sus
trage dela efectuarea Lsâ- 
mânțărilor.

Trebue ră,i demascăm și 
săi Constiâogem sași Leii 
datori >.

Convinși că iosămănfâ du
ne la timp și in condiț unți 
cât mai bune o’oarele d; 
toamnă ne 6S:gur3ni desvo1- 
rarea și Imbur âtațirea nivelului 
nostru de traiu, să pornim 
imediat la pregătirea dia timp 
a Insămânțârilor de toamnăl 

Gh. P.

Primele Țcombalnuri din 
lume pentru strângerea 
recoltei de in au fost 
construite în URSS 0 
mașină care înlocuia>ie 
munca a 80 oameni

Rusi i a fost renumită întot
deauna prin culturile ei de in. 
Cu toatfi imoortanța acestor cul
turi tn economia Roșiei prers- 
cluțlonara inlil era cultivat, eu* 

ks $1 prelucrat prin metode in- 
v* cblie.

Inginerii sovietici s’au străduit 
să njoreze moaca cultivatorilor 
dc in, să mccanizeze prelucrarea 
inelul.

In anul cu ent uzina „Kalinln* 
din Leiingrad — prina din toată

BORi NLO

iln Județul nostru

TmNșal și colectările se apropie de sfârsit
Comunele unde treerișul a fost terminat

recoltă 
„’toin- 
6. nii 
prove

Iii țda ele ,dc șei, în fiu ite cu pl.i 
sa Orăștie, tiee i ul ți ope a i mite 
de colecta e se a|»opie de f rșit.

Până in pre ent ticeiișu' a luat 
sfârșit î.i coniuuele.: Baloinirul de 
Câmp, Șibot, Au c' Vlaieu, ti Inar, 
Prica', C6 tiu, liobâlna ți Turda,.

Pentru in en i i a ea trec 1 ului ș 
co!eclărt|or Cori ii J idețeană de co 
lectări a lio.ă it de] lisa.ea r,a(o C 
lor din comunele unde au Icrm nat 
lu nil, In plase.e de mun e, unde 
treențu erle in toiu.

In ju Ic u. nosliu s’« tr erai până 
ncu n OS la sul5 din întreaga 
a jude;u!ui iar In magi li.c 
cercai’’ au fost 1 imaga Jna.c 
lioanc 501.901 kg. cereale, 
uite din cotele de predare.

In cainpnn a t e r șu ui i colectări 
lor s’au ev dențiat î i mu ica pentm 
bunul mers al operali-inilor de co 
leclare: Jula Miton, delegai al una 
din balo iele diii o a,ul Deva, care 
a dovedit n.ul ă conș iiiitiu ifate în 
timpul treerișului, inlocmiiid rapoar 
tc rea'c și fii id u:i neobo it lămu 
iilor til țăăinii niu icctoa e, Oaș 
par Anton, dc egalul primăriei dia 
Co'.oaia Ciangăl Dc a, care a or^a» 
ui at just transportul cerealelor ți a 
urmărit cu sârguintă felul cum s'a 
Jtăcut predarea cotelor la magaziile 
tlRomcerea,” și BoicescU Petru, de, 
legatul ba'o.iei din Os rov Sar i Le 
getu a, care a dat dovadă dc multă 
vigilență tn i p» d er ul r» demas 
când toate încercările dc sabotaj ale

Saramurarea sămânței
Saramurarea cu prafuri sc f-CC in 

butoaie speciale, care sc găsesc la 
centrele de sa amu arca grâului. Sic 
tnânța se Introdu.e In aparat, Îm
preună cu pralul necesar și printr’o 
marii reia aparatul se pune în mîș 
care. Peste 3 — 5 mii ut, saramura 
rea este ga'a. Sâmănfa astfel țra 
tată nu se mai îmbolnăvește de 
ufâlură.

lumea — a început producția in 
s>ri« a comb-inului pentru cu- 
leiul inului. T baleierii! sovietici 
au realizat tu practică ceeace 
zadarnic eu în.ercat specialiștii 
americani

De curând 
conreinuri ou 
glunile K-dinln 
tria inului.

Pentru r ne 
portanta acestei 
destul să n'fi âm că un combaia 
de «cest tip strâutfe pe zi recolta 
b 7 8 ha, pe «â d z*--e oamenii 
st fing au ItKr'o z to reag. re
colta de pe no singur h^. tar.

câtvva 
în re- 

— pa-

id. seama
noui

de las
m .»'■> e

ȘTAMPILE 

clilaburȚor pili care a clulat să ufl 
tu .tragă de'.a predarea cotelor de ce
reale.

In occlaț tinij a f< st descoperii 
ca duiinan și ..aboloi al cole tăulor 
Crișan (j|i. delegat la bato A In co
li.u ia I lâpJat-tJcolițul Maie care a' 
6 ri.. ia ie. i t u de cn rol caaU.ajt 
dc cereale mai iniei decât cele 
icalc, cu scopul de a proteja pe dii* 
bti.-ii Sici oi, La 4r f li, și Rotaru 
Roman dn a.ca 16 comuna. A lost 
dala ea -.•ceinp u rău comisia de cu 
luctări din comuna Sâapetni care din

Muncitorii dela batoza 
Bucium Subcetate s’auevidențiat 

în campania treerișului
Dat irită iniția iv i luată de li

tre to.'. delegat Birbt Io . la 
batoza din comuna Sub.etate Bu- 
<|um, s’a ajuns ca să se tre re 
z Inie o cantitate de peste 12 500 
kgr. cereale In această muncă de 
mărire a castității ds ce eale trie
rate s’au evidențiat in mod cu 
totul special tovarășii: Pestișm

Cum se face

La inarc nevue, când in a, ropiere 
r.u ir.cn ren iu de sara ;iur-.re. desin 
fectan; sămânța iulr’u i butoi obiș
nuit, astupat la gură cu o pân te 
deasă și bine legată. I’u. I I încăr
cat sc rostogolește pinii dc 15 nu 
nule.

Pentru 1(0 kg. sămânță avein nevoe 
dc 2C0 kg. praf.

Sfătuim pe cei ce saramurez la 
grâul să Se lege la gură și ța nas 
cu o batistă curată, muiață puțin 
în apă, pentru ca pra.ul să nu intre 
în plămâni, căci e oliăvi.or. După 
ce am terminat sa. amu arca ne spă 
lăm bine pe mâini cu apă și săpuu.

Tineretul sătesc din 
Dealul-Mare a dat un 
reușit festival art stic

Peu'ru a mări fondurile ne
cesare construcției școlii pri
mare dn sat, tineretul sătesc 
din comuna Dealul Mare a 
dat în ziua de 5 Srpt a c, 
o serbare artistică.

La reușita acestui frumos 
festival artistic sit contribuit 
corul Căminului Cultural dia 
Vălișoara condus de prof. 
Popa Akx; și echipa de dan
suri naționale a școli' primare 
din Dealul Mare.

A'.easlă serbare s'a bucu
rat de deosebită o simpatie a 
populației locale.

T. Flore a co esp.

<au'a lânce elii țl iiiunii. tiioexatt - 
a îut .r iui t cri a. șl ud maț ■ 
oului mers al colrclariiar,

Ritmul tsecri.ului ți col «L.lcii e 
«te tul ma> ruufl intauJ.ivat 
priu crearea natiițiiloi »•
maleriaLe ne ejtrc hunului lor mu
rit 4 prin In c.i j.&uir a ,ui. -otui.Ă 
Comisiei județene Oe «ulecttrt apr. 
a o.liva co.i'l il.c |4> -â t'J 
mu lt, l.i vcd<i a grăbirii tie< rlț 
Ip ți colec.ă lor ci u-ai ■ inund, |O 
tiu a i.u impedcca cxfc.alic i'Muq 
care sc cn făcute In toamnă.

Muncind cu râvna

lo.i, mecani ul bitnzc, Diaciu 
Ion și Vasi'e To'oiti. T- .ți a rțiia 
îmoreună cu de egalul hitoz-f, 
lucrează z’lnis d ore'e 5 dum
neata până seara târziu reușind 
astfel să dețină acest record

Exemplul de muncă n obosită 
dat de câ re aceri vrednici mun
citori nu ne îndoim că va P wr- 
mit de către tojl munci'orl dt'll 
batoze din plasa Hațeg

N. SBUCHEA. or*»

Poșta satelor
PoPhSCU I. Vâi.vlO. i.il*. Co 

ivțxmd.n a Ir.mlJ cu ',.jx»area 
și asolamculu! lereaui Uoi a.atAbl 
a fost toar e ta'.oaUatn iai^d»

Așteptării să tr mift ua Apurț*- 
g.u cn date a:rJLiunți'e as-pr» fe
lului curu s’a Hteut a-o!area fi cn*a 
sarea t.rcr.u.ilor aiabip: în cuimm 
d-tale și ia date cvncrcte lutoasele 
practice ol ț.nirte de țărlnimia mun 
dloa;e prin acest ti Iau lnaiuța) de 
exploatare agricolă.

Ține ne în vurent cu dtsf«țurarca 
treeiișu.n; •! c< > ttăriior prteua ț. 
cu p.-eg8liri)e K.u'.c la rtdc.n te- 
simintlilțo. de toa-ud.

V. TOMA. — lila .Co e.-p<Madeațs 
«l-tale a fost publicați ta RM 
rele trecute ale ziarului.

Scrie-ne cum fuur'iooea4 teatre 
le dc selecționaie și Iraare a eealn 
țelor, cum decurge d'uîribuiiea se
mințe or dc so a ți pceg* ijjfe flk.rta 
La vederea fus&tnănțărLai.

MILCEAN AUREL. - OlțO* 
Până io pre ent no a>> primit ai i 
o corespfead.iițlt dela rt-la.

Așteptăm să ne ftiotițâ > it mai 
repede date în legătură cn panble 
mele care frănintl ț-â aattaea aiaa 
citoare din regiunea d -ale, cnaa dc 
curg ptegă.irile perrtiu iirsânifo^d« 
de tuaitmă. se ecț onar a și Ci tzîlm - 
rea semințelor, cam Inc aid căii a 
burii sâ sabote>e tiideplUirca pa 
nu’ui de colectări și I: siaiânpfl.

Aceiași corespondenți ațleptfm 4 
primim dela corcsjxmiicn'li, DoOln 
Origore — Dobra, și Onghcf N_ 
Oeoagia.

**************A*WWW 
Cititei

Scânteia Satelor”u /
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Din câmpul muncii
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Din câmpul muncii
Muncitorimea din Cugir duce o munca rodnica 

de ridicarea nivelului de educație și cilturâ
Muncitorimea din Cugir duce o munca rodnica

de ridicarea nivelului de educație și cilturâ
țiârmace din fug. l-a;

mri>4* se tle subl r.iată. Sindicatul 
au. ii» cor d* 8) persoane, d< itre ca 
CC M [a^ticipi regulat Ia 1 petiții, 
are o «tMpă ttatialâ forma 1 diu 0 
.•lenieuV' tațen n'e, rare au | egățițt 
mar bvu ■ piere muu ioreyli. Ace |t 
aumft.'i, artistic a dat numeroase 
•pe ta-of». |a Cug r, Deva. Orăștie, 
.lcoagin, Șibol, firecum ți p.-ntru 
'*■ a al ulm ratele di 1 jur , bucurân 
du #• îruuioa.-e succese.

Conferințe fn fiecare 
Duminecă

Ua tjpi poiiiv intâi 'ii ța puți .e 
suidi.a v cu judițul nostru, îl 1 01 a i 
tu <» i.ijțr'e cu ca a tei <du ativ, 
cuRunai, ideologic, tcdioic iji me
dical, O-'gj lac dc si l icit. care se 
țm 1* 9a-are Duiti iecă iu aula d 
co.ihirir» r

lu . u
a Ciir.ei dc cu tură.
t< tonfcr'nțe de mare ini' 

țiurta. «a, țiul u sc ai> rei ați jicnțru 
jliu porte 1 ât mai mulți muncitori, 
deo.*. r<<c • o pariu din r-.cvste ccn

ferințe sala a lost ocupată n.nnai ju 
mătate. Organizația de Pârtii și 
Sindicalul trebuc să duci o ; arte iiu 
munca du lămurire fn 18 d:ir |e tutu
ror m uimitorilor peolru liclti'arca u 
ceslei lipse. I J

In ici te, m mea cultu
rală sa împlafețte cu 
munta din producția

In u ane, activitate» culturală se 
îmbină cu rntinca pentru ri ’i area 
prociu.țtei si a produc'lvi'ățll mun 
cii. U <na aie o bibliotecă nr-ectfie 
tehnică cu "20 volume tehnice, ro 
mâne și st.ă ne, bibliotecă foarte trec 
vcnt.ită de muncitori. Flecare sec'ie 
aie fiaiul său de perete lu care mun 
citoril se iu arlicofe cc trațea ă în 
ma e pa te, via’a din secții te.uecti- 
14. Sunt articole care au caractetul 
de schimb de expteriență, precum și 
critici construc i eja adresa muncfțo 
ri|or, ri-.djcatului sau orgairi a i < 1 Je 
Partid. Sunt și al e ga ețe speciale 
l»e care sunt în eninați In fiecare ?i

iiiLincilorU evid<u iaț-i bl muncă, pre 
cum șl tnolivul cridiriiți rit. Dea 
‘iiiieneu f< acea La ga itâ sunt dați 
ca excmp.u râu munc lorii coi <!<• 
gradea a utilaje bau distrug materia 
le.

l'rin munca do riui are a 1 ivelulul 
cultural fi trebuie, [alti manifestări 
culturale, a'ătuii de marele e'au in 
munca, munc lorii U anelor nietalur 
gice din Cugir luptă p n ru a ți 
fauri o vjtiții mai bună, o viața 
ara cum o merită acei ce munc-se.

1 B

I

Orașele și satele
județului nostru renasc și înfloresc
(Urmare di» pag. B-'<

nelor adn> nislr» ive 1,1 retoostruejțe 
ru dragoste orașul.

Ranaoc satele
Dacă sub regimurile burglie omo 

șiere-ti țărănimea rnuri Boare a lest 
ținută in intuuterec fi mi erie, M 
tânăra noastră Republici Populara 
țârăniinii mun i oa e i se acordă <r 
xieosebiLă a enție și ap ijin d u partea 
da ei mu ciloa e, condusă dc Par
tidul slu de avanlgardă, care ludă 
necontenit pcntiu ridi area 
un u vel superior de viață.

Țărănimea muncitoare din 
nostru a înțe.cs acest lucru 
țaiidu-ce lut mai mult sțăp aiă pe

satelor

judelui 
șd sim-

Descoperirea unei contra 
bande de aur la

Muncitorii liniei Carne Ști Grebia

Au terminat lucrarea
înainte de fermei

Con.-ucnți de ritmul viu ri 
dc marea importanță a între 
cerilor socialiste, muncitei;■ 
societății Petro^ni, afiați la 
construirea liniei înguste Câr 

Grebla și-au luat an 
gajirncntifl de a fermina mai 
reptdt această lucrare, fix 
tă țoîțuil la termenul de 1 
Septembrie a. c.

Îndrumați și sprjj uiți zi de 
u de către tov. Șimon Ion,

șeful icxploatăriî, muncitor.i 
an reușit ca să termine în 22 
August această linie fcrată' 
menită a ușura transportarea 
materialului femnos necesar 
minelor de cărbuni din ya 
ka. Jiului. I J

In fruntea acestei întrece' i 
iu muncă s au aflat tovarășii: 
Paravan Gheorghe, șef de e 
chipă, Pop Bălănel, Reteu 
Petru, I’op Alexe și Iulian

Inch (ferea cursurilor șc^afei d) cadre 
sindicale de pe lângă sindicatul uzinelor 

meta'urgice
>• Aiâ do 6 Septembrie a. c., 

1 avui toi examinarea ee.ilor Școlii 
dc cadre sindicale sc ale de pe iân 
ga Slndica.ul U, anelor Metalurgice, 
din Cugir. Examinarea a fost făcuta 
de fectofîi școaler împreună cu dele
gații Coasiiului Sin i al J dețean. 
Hu«6<foara-Deva.

rin fdspunsuri.e dale dc uiuuJto 
r.i -j '.șunci oa e e care au urinat a 
cca td țeoa'â a reeșit că lectorii scoa 

-ici și-au ifcH lot interesul pentru ri. 
dicaoea trivetului pai ic al elevi
lor, rauc ți-au îisujit în bună măsară 
isloru Wtșiăr/ ri dica'e precum șj 
rolul înecări ti.idi.a'.e în ridica - 
rea toate punctele de ved.re a
celor Muncesc.

l<3spue’£jrd la întronări, la unii 
«led »*a observat o sțaba orien
tale I» domeniul aplicării pe teren 
a *.«■ -. >nfe or izriini.e, iar uni, nu 
sLspăne-K ladeajuns reali hrife mi-

din Cugir
șcării sLidi ale din țaia noastră, pre 
cum și rolul ei In noua structură a 
Statului nostru, în care expțoața- 
rea outu'ul de către om o îngrădită 
din ce in ce mai mult, iar mișcării 
sindicate îi revine toul de a antrena 
muncitorimea în lup a de a produce 
mai mult și mai bun pt.a-,1 putea r| 
dica cât mai mulr nisețul de viață.

Tolui, învăță urile acumulate îu 
această scoală, constitue un început 
sănătos în muuca de însușire a 
cunoșt n'elor teoretice ți pracți e în 
domeniul stndi.al, pe care — așa 
cum și-au luat angajamentul la înche 
crea examinării — absolvenții ș oa 
lei le vor desvolta ți mai mult, pen 
Iru a fi câr mai de folos ml) cutii 
sindicale iii lup a pentru ridicarea 
din toa te pun .lele de vedere a celor 
cc muncesc, pentru lichidarea exptoa 
tării omu'ui de către om în țara noa

16tră.

Știri din Baia de Criș
Z-u» d» l S.plembri e, cea de a 

t-a aniversare a înfl.ițărL legale a 
•indicatelor din Republica noastră, 
a frvd iȘUrbă oritî la Baia de Criș, 
prmtr'ua meeting, în sala cțitenu 
tograkr ui „Crișm” din local ate. 1

După cuvântul dc deschidere al 
Iov. Tvsnxiak Oh orghe, secretarul 
sindr.abrlt-i irittcpti d ri naiuali a 
ie „S^ogeu" a vorbit tov. Lucaciu 
LazAr .lelcga'u'. sindicatelor mixte 
din Brad, ca c a arătat importanți 
zilei tiecâ.id in re i ă luptele duse 
de cla-a muaclaa.e, organizată în, 
■mdreate. p-n iu cucerirea d eptuii 
for șt tiheiH.i.o.' de cari se bucură 
as(M. . . i . I 1

In semn de apreciere pentru efor
turile depase In muncă au fost (Impar, 
țite carnete de membru, muncitori 
lor sindicali tl evidențiați în muncă.

In aceeași ri, a avut loc un me 
cting asemănă or la Vața de J s, Ia 
Întreprinderea naționalizau ,,ȘTAB’’* 
’în cadrul căru a a vorbit tov. Moldq 
van Au el, delegatul s niica.elor Mix 
te din Brad,

Și acolo s'au înmânat camele de 
membrii celor mai i’esloLiici munci 
tori evidențiați in muncă. \

M ful Popovicl, coresp

l

|

Comisarul I’etru Gagea șe 
ful comisariatului de po’ ție 
Brad, a fost i nformal < ă în 
comuna Mihăikni s? afl& c 
mare cantitate d*- a ir 
de două femei din ?.o?ia 
Montană jud- Alba . Făcâtt 
du se cercetăr* s'a des o ,."rit 
la locuitorul Sabin Poenar 
din Mihăileni ascmi in «e

_ la o 
Id-sati

vitelor 
care a

1,140 kg. atu 
fost imediat ca

slea 
topii 
fiscat.

Numitul Sabin poenar, a 
fost adus la poliția din Brad 
unde, dupâ t rminarea cer 
cetarilor, a fost jnairuat par 
chetului Deva, iar aurul de
pus la B.N.R.

1

Șass iuni de justiție populară
1 *

în Volea-Jiului Petroșenî
luni dcla marca reAu trecui 6 

formă In justiție, când elementele 
sănătoase cinstite — asesorii țxi 
pulari — au int at îu jr.sjție.

- ------------------------------- --------- -■
PVBLICAl'lUNE

Asociațiu’.ea de înmoimâi tare Nr, 
III din Deva convoacă li adunare ge
nerală ordinară pe toți membrii pe 
ziua de 19 Septembrie 1718, orele 
3 d. in., sau în caz de nepre lentare 
rea ju.n. parte din to a ul membrilor 
la dala dc 26 Septembrie 1948 ori 3 
'd. m. în loiaul Uniunii Mesciiișt 
lor Patroni, din Deva, 
Nr. I leu următoarea:

ORDINE de
1. — Deschiderea
2. — Darea de seamă asupra ac 

tivi lății A'o.fiațiut li;
3. — Rajxirtul se. 1 c arului,
4. — Raportul Casierului și 

călcarea gestiunii.
5. — Modifi a ea unor părți 

art. 0 y 8 diu
6. — Demisia 

comitet,
7. — Diverse 

peiări;
Adunarea se va ține conform 

pozițiu i or Sta uta e.
Deva 18 Sept, a c.

*i> 
,X 
In

3i

str. A. Vlai.u

zi 
ștdmțri;

deb

Jiu
iS atute;

ți alege ea noului

propu ;eri țd imer

dis

FUBLICA.ȚIUNE
Se aduce Ia cunortin a pub ică că, 

în ziua de 15 Sepit. 19'8. ora l() te. 
m. in to a u', Dirccți i Si vtce J ide 
țene Hunedoara-Deva, str. 23 Au 
gust No. și Ia cancelaria Ocolului 
Silvic Cugir, comuna Cugir, jud. 
Hunedoara, se va ține 1 i lația pu 
bttcă pentru vânzarea a 9760 m. st. 
lemne de foc, esen I fag In pădu ea 
Valea Sasului cu o valoare de de 
slinație de lei 1854.400.

Licita'ia se va ține cu oierte în
chide și sigilate, conform )egt i con 
labilității Publice, a eonii ian,lor 
speciale, despre caie amatorii pot 
lua cuao.tnă la sedid Oco ulni Sil 
vie Cugir ți la Directa Sil i.ă Ja 
dețeană Hunedoara Deva.

Oferlanții vor depune odati cu 
ofertele și garanția de 10 la suta, 
din prețul oferit.

Ic criere Knronrcc, ter g-asiev re. 
timbra e, nesi^i ale ți tu, ra oti
te r.u se primesc.

In cazul că licilaia, nu va a ea 
rczu'ta e se va ții.c o nouă lidiați j 
pa ziua de 25 Sepl. 1948 în ace aș 
local și ace ai o ă.

i

I

l a Tribuialul Pe joșent dup. i în
cadrarea cu asesori jropujari fn locul 
amânărilor și terpi, crsărilor de al.ă 
dată, procctelc sc Judecă l.n timp 
astfel zilele pierdu e tn za Iar pe 
iile tribunalului sau transformat 
zile de muncă.

In perioada 1 Martie 1917, —
August 19r7, au fost pe rol,Î80 cauze 
penale, dintre care s’au judecat 164 
iar dintre cele 606 cau« cîvi e s'au 
judecat 117, — pentru ca în perioada 
1 Martie 1948 — 31 Augu-r 1948 
să fie |h: rol 12)3 cau e p.nals 
dintre care s’au judecat 734 și 1050 
cau-rc civile dintre care t'au judecat 
555. Pe când în perioada anului 1947 
s’a judecai un proc n aj numai de f’O 
la sută, la cautele plenale și 25 fa 
sută, la cauzele civile, îu anul 1948 
procentajul n fast de 60 la sută la 
cauzele plenale și 50 la sută, la cau 
zele cinic.

Dar schimbări s’au produs nu nu 
ma* in ceea ce privește rapiditatea 
judecării proceselor ci i în pri'.îița 
pronunțărilor.

Fără a ține seamă de sex. națioA 
litatea sau cultura, to i jusți iabilii 
sunt considerați egali tn fața legii 
și fiecăruia i se acordă câștig 
sau pierdere In proces după cum are 
sau nu dreptate, — nu așa cum se 
făcera mai dc mult.

Justiția de pe Valea fiului îți 
face dator a fa^ă dc po|»r tn lumina 
nouilor idei demo.ra iîce așa cum 
sunt con-f.nți e drepturile ți îndatu 
rlrile cetățenilor prin C.ons'i itțl a Re’ 
pubfeii Populare Române.

Va:da Glitorgbe

r'v'M'*. *■*>***'>.

rodul muncii oak ți-a acid i‘l*»i »d 
tudinea fa A de muncă. l.i<»drâ»du-»e 
efectiv în uriașa opră <te i»«on 
stru ț e a țării.

Aceasta o do.cdeș e mu asiduă 
a țh ănimii rrun 1-oare ■'in comun» 
Va'ea Lungă —- pam l-ia, unic, din 
triui lo viran, plin de g opt, a ră
cirii o șroa ă ma e și frurv»r4 tu 
etic lopiii ratatei î.-i vor turul na ufa 
tea rpre folo ul Întregului poțior tn u 
citor, '

A castă nouă șeiua’â ș’a puiuț dSdi 
tlaloiHă ioe e uri pe care la avut 
organ!-iția udețeană P M. R Hu- 
ncdua:a-Dtva, și <u • oncureul direct 
at tov. d.'fU» D rghici A'exitidi

Trebue sublinia 8 acțiunea LI .e o, 
gar.i ată pen ru constrtriica [salul 1 
dc'.a P Ireni-Eăcta.

Această luc a e <1 fost începută in 
luna lauuare a. c. și datorită efor, 
tur lor cotnu e ale țăranilor < in cu
tele Învecinate, podul a fost r .rei 
nat până la 23 Auguai, ceea ce co..- 
stitu un mare re-ord. «

Pe lângă eforlurițe de-puec dc ță
rănimea muncitoare din satele P< 
treiii ri Ba-ia este de rema cat avân 
tul ți drago-, ea la'ă de re onfiirucția 
țării de care a dat dovadă tin ret îl 
sates- i-;in con rit u ia sa ccprecu 
pețită la reali a ea acestei tucr-ri.

Pentru exe u a ea ■ ■ es.ui pod s’au 
întrel u nțat 4.578 l i|e cu br.,țele 
și 89-' i e ,u carele tn velaare lo 
tală dc* un mijloci și jumătate. 1

Dea: emema, In ra ul Sântbnlria 
dc Pialra-Ba 1 ”, țârănlmi» muncii'■* 
re lămurită și îndrumată de Partid, 
a reu.it in timp de numai B i,e, sa 
conrtruia'că un pod pes.e Strei», 
a că u tărie sup*rj era. patru țooe 
greutate. ■■__

Toate aceste mă.-ețe reali ări i->- 
vorîte din spi i ul voluntar »tpo|ni 
lației | u ‘C-dorcne. pe lângă import» 

' ța ut » ații practice pe ca e o au /le 
însumea â considerabila sumă dc 
61.255.117 lei.

D>n ana i a ru nară a bî anțului de 
icali ări obți ute prin munc» vo|un 
tară a masse or la g din udețul eo 
rl u, se desprinde tn mod condu,îe-nt 
influența adâncă de care Partidul 
Muncitoresc Român se bucură in 
rândurile la-gi populare reușind a 
Mfel să le in ufe d uami>mul ți în
crederea ca e țtă la ba te marilor ac 
puii pa'.rio i e [rn care t ra noa
stră merge cu pași soți t ți hotărîți 
pe d>u,nul co.isoțidării democrației 
populare spre so.ialism.

GH. ȚluAU

i

I

i

In atenția pro jucăto
rilor de lână care 

n’au predat cota
BUCUREȘTI 9 (Agerpre»), Prin 

trio de*.L ie da â 
rilor Interne ți 
lui, gospodar iile 
lână ca e nu au 
de 31 August 1948 cotele de lâa* li 
xato prin deci la Nr. 47 diu 12 Ma- 
1918 mai pot preda fără sanețuai a 
ceste cote diu proprie inițeadvi dacă 
până in momentul predam nu U 
s' au dreal acte dc contrawauc.

Consta a.ea infracț u Lor ți dreaa 
rea actelor de contravenție ae voa 
face de către organele dc control aâe 
Mlnisteru'.ui Comerțului sau de «- 
ganele Ministerului Afacerilor taler 
ne. I

de Mi isrend Atace 
Miilsiexui Comerțu 

prududKMre de 
predat pan» la data

h atenția magazinelor 
de mezeluri!

I. A. R. T. DEVA 
aduce la cunoștința doritorilor că livrează 
•ri ce canUtate MEZELURI de feluri 
diferite calitate superioară la prețuri oficiale
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Boleslaw Bierux 
propus carddat la președinția 
Partidului Unic Muncitoresc POM^OIW
VARȘOVIA, 9 (Rador) In ședința. 

Prezidiului UoroiletulJi Ex-diiv 
Central al partidu ni so lalist pola 
nez, a Comisiuuii pof i:e a, CorrJ 
tetului său Central _și a Șecrctariațu 
hil său g rai a 'fost (adoptată o re-f 
zoluție care consideiă revenirea pre
ședintelui Pierut la munca ac ivă 
și executivă în rriicarea poilcă în 
ajunul undi 4 ii anilelor pa t de num

Recepția oferi
ta în onoarea 

delegației gu
vernamentale 
poloneze care vizi- 
teozâ tara noastra

I

BUCUREȘTI, 9 țAgerpre,). Am
basadorul Poloniei d. Piolr Szi - 
maski a oferit fiscar.ă li: A Ju/iie 
Place o recepție în onoarea dele 
gațiet guvemamen’ale polo eze care 
se află în (ara noastră. Au luat parte 
tov. Vasi;e Lu a, ministrul Fina țe 
Iot, Lotar Râdă ca- li, minis rul Mun 
di și Prevederilor SoJiate, Enil Eod- 
năraș, ministrul Apărăiii Najoiale, 
Teodor, lordăcliercu, minisrtu Lu 
crărilor Puț i ce, A ram Bu a.lu, mi 
nistrul Jiisti iei Eduard Me/ncescu 
ministrul Ar elor și Informați lor, 
etc. precum și numc.o i îeprczenta :țl 
ai vie li cu'tu ale, polt i:e și econo
mice și reprezentanții preseli.

Frtvtnird îccidfntcle din nurcă 
apărem ceî mai pt ital

ai nostru: omul
(Urmare din pag. I-a)

Pentru prevenirea arc dentelor î:i 
muncă, nu trebue să ne mă ginim l.i 
instrucțiuni e da e de orga, ele co n 
petente ale Ministerului Muncii și 
Asigurărilor Sociale și Ia broșuifle 
apăru e în acest sens. Intieprinderiie 
trebue să ja toate măsurile prac Le 
de prevenire a accidentelor.

Materialele de protecție trebut 
să fie la dispo.i ia mu cftorilor în 
măsură suficientă. Conducerile admi 
nlstrative a’e intrepil dedjor, Jidi 
cate, medicii intreprindeiilor și ;uj 
Amgurtrilor So ia.e trebue să analize 
ze cau ele accidentelor conform spe 
cificu ui locul i de m.mcă, să orga 
nizeze conferințe care să trate * 
ie prevenirea accidcn'e'or, să țipă 
rească instrucțiuni practice prtin ’ 
care să ajute muncitori în apărarea 
contra accidentelor. Pe lângă fie
care mașină, pe lângă fie rare apa
rat periculos, pe lângă fiecare caftii 
electric de înal.ă tensiune, pe lân 
gă furnale și mai a]es în mine, să 
se pună placate cu instrucției care 
să trateze în mod practic și speci 
tic locului de muncă p evenirea ac- 
cidentu'ui ;i care să men i ă în per 
manență trează ater.ț a munritorul.i 
asupra pericolului. E negesar să se 
facă școală cu muncitorii asupra ia 
întrebu nță ii a >a.ațelor și mater'alu 
lui de pi o ecție, pre.um și a m. nipiț 
Urii di e.ifolor tapa a e șk mași i pe 
riculoase. lu școl.ie de cadre cinci.a 

citorești, drept un fapț de mjarc în
semnătate poli ică.

Rezo uț a sublinia ă tra ea contri 
buțle adusă de Bierut cauzei aocia 
psmului.

O delegație condusă de secreta
rul general al pa tidului so.ia istț 
polonez. CvVankiewicz l-a vi . • 
zitat pe Bierut pcnțru a-i comunica 
ixvo.'uț/a adop'ată la .ședința prin 
caro el este propus candidat " la 
președinția partidu ui unrc al mim 
citorimii poloneze. Bierut a rrtul -J 
țumit reprezentanților par i înji i so 
cialist polonez pentru încrederea pe 
care i-au arătat-o.

Guvernul britanic 
se opune planurilor americane de 

reducere a livrărilor în contul 
reparațiilor datorate de Germania

WASrUhG OM9(Rador) 
D'n surse a-lo’izate s’» aflat 
Mu rcuri că Si> O iver Frai ks, 
?mbacadotui M Hi B itanii la 
Wash rgiun, a î: Ș'i nțat per
sonal pe d. Matfhail, minis
trul de Externe al Statelor 
Unite, că gi.vtrr.ul britanic 
este iap< friva oii'fliui plan 
de reducere a livrărilor în 
conlul reparaților din Ger- 
o ania. Frai k> a dt cIaret lu

le de pe lângă ,nl eirinderi, la ș.o 
li|c de caii i are și per'ecț onara 
(echnică cc se vor deschide în urând 
pe lângă în'repiinderiie județul i no 
ptru c nece ar să se predea, lecții de 
prevenirea accidentelor.

Comparând mimă ul de acciden 
tc de sub regimurile trecute cu nft> 
mărul de accidente din regimul de 
mocrațici populare, pe acefoș inter 
val de timp, vedem că nu nărui lor 
a scăzut considerabil. Insă nuuiă 
rul actual de accidente e încă di stuf I 
de mare.In mă ura în care munca de 
lămurire pentru prevenirea accident 
lor du ă de sindi ale, de organele m<^ 
dicale, controlată și îndrumată de 
org de Partid va fi din ce înce rcai 
intensificată, numărul de accidente 
va fi în continuă scădere.

Acest lucru e necesar și trebue 
să se facă, pentrucă fiecare om al 
muncii e un capi al prețios pentru 
țară,/ ar asigu aiea sănăt ții șr. a 
integrității lui corpoale trebue să 
fie o prco.upare de prin ordina 
organizații or de Partid șf sin icat

Astăzi, mai mu't ca oricând, câncf 
prevenirea accidentelor preocupă în 
■celțmai înalt grad' forurilor noastre eoni 
du ă'.oare.fiecare om almunc i re'-ue 
săfiepătruns de impor anțaniăsuiilon 
ce se iau în folosul securității luir, 
și să le folosească din pin, pentru 
că fiecare om al muncii e un factor 
important în făurirea ur.ef ni-țf mai 
blt.ic pentru acei ca i muncesc.

30 0G0 murcltori din in
dustria de construcții 
mecanice din Anglia 

au declarat grevă
LONDRA, 8 (Radoi) - 

Da ly W >ik r anin țâ ca In 
valea râului C yde a avut loc 
o grevă de tjel ore la care 
au participat 30 OOl) muncitori 
d'u industria de cor strucții 
mecanice. Greva a fost de 
clarafâ în semn de protest 
împotriva hotărârilor Comisiei 
Guvernamentale de A.btraj 
de a mări salariile muncitori
lor din In lustrla de construcț'l 
macanice cu cinci șhtlirgl pe 
săptămână In loc de 13 așa 
Cum cereau muncitorii

Marshall că guvernul britanic 
se opune readucerii In discu 
țle a chestiunii pr< gramului 
de demontări de fabnei ger
man»*.

Congresul Partidului 
comunist Albanez

TIRANA, — In ședl fa sa 
din 6 Septembrie 1948 co
mitetul contrai al Paridului 
Comunist Abanez a hotă rit 
8ă convoace primul cor greș 
„I PariJdului în ziua de 8 N ^m 
f,rle, ziua întemeierii Partidu
lui Comunist A'barez.

Filiala A.R.I.U.S. Hunedoara-Deva, întâmpina 
congresul cu frumoase realizări

(Urwara din pag. I a) 

măiul conferințelor cu caracter educa 
tiv-cultural care în această 'ună $ 
s’au ținut Ia rieca»e cere ARLUS. »

Pe lângă coDșliincio i at a cu ca e 
s’n muncit și, ca-e incontestabil a 
contribuit la obi-.eea acestor fru
moase reu'tate, «laț îmbunătățirea 
calitativă a .muncii — cit șv imbună 
lățirea ei can i ațivă, a fosț dqțcnrt 
nată de în rel-.u ntarea armei pe care 
Partidul a pus-o în mâna c’asei mun 
ciloa e pentru în ă rea iisvrilor; în
trebuințarea cri 1 ii i autocii.cj.

In ședințele unităților de ba ă și 
și în ședințele Cotri etului J idețean 
anali-a cri ică a niuncii a făcut posi
bilă obținerea acestor re ui ate.

O contribuție însemnată la Im i 
bogățirea actixîiățH ARLUS în ju 
deț a adus-o și elimi rarea e’emen e 
lor necoiespun ătnare din posturile 
de răspundere. Astfel, la sate în 
urma reorgani iării, coiritetele > 
cercurilor ARLUS au fost încadrate 
cu țărani săraci și cin tfti înlocuit! 
du-se chiaburii sabo’o.i ai tuturor 
acțiunilor.

Ziua congresu'ui va fi înlâmpi a 
tă de ARLUS iștii din juleț ca o 
mare sărbătoare. Fii ala Deva a or

L BRANEA gani al la toa e su >f li lele atunăii

nr. kproorbsul”-»«va, 19*8

In Java trupele olandeze 
au dtschis focul împotriva indigenilor 

neînarmați, omorând 47 persoane
HA jA 9 (Rpdo-) DuDă 

cum anunță dm J kirfla agen
ția A D N., trup t- olar drze 
continuă 11 J va Occdenialâ 
așa numitele „ooerațiuni de 
curățire*1 In districtul K^r 
Wâgra, olandezii au arestat

Aviația fascistă greacă 
a bombardat localita'ea Kosovifa 

din Albania
In ziua de 6 Septembrie un 

avion grec a lansar 12 bombe 
asupra localităpi Koșovița din 
districtul Argirocastre,

Avionul a sburat timp de 
30 de minufe deasupra acestei 
localități după care a lansat

BULETIN EXTERN
— Statele Unite au ccruț Franței 

alocarea unei treim <Un dolarii1 p I 
miți conform pi nului |Mare|.all, pej 
tru cumpă ări do armament în spe
cial din Angia.

•
— Doi spioni unguri carf >d 

ționau în favoarea unei puteri p- 
pusene au fost condamnați la moar 
tc de instanțele ungare și I xeo» 
tați.

— Republica Paraguay a recu 
noscut noul S;at Israel.

— Z/aruI sovietic Krasnaia Zve 
zda desvă ue amă unte în legătură 
cu menținerea indu t iei de război 
InOerman a apuseană. Uzinele pen
tru fabricarea exptosivelor și a alte* 

generale în cadrul cărora s’a arătat 
importanța evenimentului, s'a făcui 
o anali ii a muncii arătându-se atât 
părțile pozi ive cât < i părț |e uega- 
tive din fi care acțiune, sau trasat 
noui sarcini.

Cerii ufinea că ele vor fi duse li 
îndeplinire ne-o arată realizările de 
până a mi. .Și înde 1.ci ea Jor nu \a 
consti ui de ât încă un mare pas pe 
calea Întăririi legă urilor de pfl etc 
nie, pe ca'ea <un a .lei ii Marei noa 
stre vejplne »defa Ră,sărit. »

La aniversarea
fl n n r»

r • • n i - - ■, ,—•

(Urmare din pag. Ia) 
va l mnerialismuli-i provocator de - 
nour războaie ji asupri.o»* de po
poare.

Poporul român clara mun I oare 
din RcpubJica noastră Popu ară în 
frunte cu Partidul ei de avantgar 
dă salută jju căldură cea de a 4-a 
aniversare a eliberă ii poporu'uj 
bulgar urândrui Sllcces (n luptă sg 
pentru construirea socia ismukii.

400 de persoane sub prefex 
tul că ftrFS'ații „au încercai 
să evadeze'*. Olandezi au de- 
s his focul is nra oamenilor 
nt-lnar r-ați, omoiând 47 fi ră 
rind 24 dintre ei.

alte țase bombe asupra tam 
cantonament de grăniceri care 
a șofer t avarii.

In urma bombardării locali
tății Koșovița, sunt tr I morți 
din rândurile civililor iar două 
case au fost avariate.

materiale de război met pM**< 
si desroltate.

— La 7 Septembrie V. M Mc 
lotov, ministrul afacerii,! alfjiaa «I 
URSS, a primit de d-na Meycaaa 
triini ul extraordl ar ți a« ri ea pf 
nipotcnțial al Sa ului larad ta l>. 
RSS.I n legături cu apropiata pre 
zentare a scrisorilor de acre^taac 
către președintele Pr<-zluiu]ui 
tulul Suprem al URSȘ.

ROMA, 8 (Radar) — Zu 
rele anunță no ii proocX'î 
de ordin politic împotriva 
dicateior din Sjcilja. l.i ora 
șui Catan.ssetta au fost arc« 
tați șapte fruntăși sindicali 
printre care conducĂtortfl 
grevei Sindicatului Mineri 
lor, Trabonera.

I — Vincent Aurioi președin
tele Republicii Franceze 6 
însărcinat cu formarea nou
lui guvern pe Henry Cue- 
uiile vicepreședinte ni gru
pului parlamentar -auical

I socialist.
i
■ — Ziarul Takunq Pag 

sepie că guvernul Kvomin- 
tangulul este sericr îngri
jorat de vasta scurgere de 

( capitaluri dm Scharahai în 
China de Sud.

•

In anul curert, In sadele 
din Uzbtk sfan an fost de»- 
chse mai mult de 200 școli 
noui.

In regiunile Tațkent, And - 
jan și Nămargan sr cor 
struesc pentru nevoile colhoz
nicii tr, pe pămâniutik nou 
irigate 20 de clădiri penlru 
școl.

Umplem butelB de
Aragaz


