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rSA SPRIJINIM
raționalizatoriiinovatorii și

sn pr

înainte, sub <;■ .runația ..a ini 
-li, im un i o > i ” aste îi <ra hă
răzită o ria ă de frământ an și ne
cazuri, Ca a numitoare., car>ia ii 
£r®U [ttfjya'' re- ihțiuni -■ ■ ere■ 
a fost ani learâridrit ‘țibi-U'““* ■
. ploala'ă Ijj "irodul cel mai josnic, 

irj -Steste tona iuiri, de-igur ia 
ii. miilorii nu a\eau interes să-șli fră 
m.rnte capul în sco >ul de a găsi, 
u<mi metode dc lucru a e sl ducă 
la o ridicare a productivi aț 1 nnin. 
cii, fiindcă — lu<.ru sigur -- ace 
stea ar fi fost folosite apoi de 
patroni '.i iustruuicn.e de im'rOgă- 
ț re a 1.. i asuprire a nume) 1

în regimul nostru de demo-, 
crațle populară, rând între)irindenil',* 
aparțin poporului muu i or, când ra. 
stricțiunie în legătură cu salar za
rea au fost destiiuțate, munca a că- 
țaălat o nouă înfă^șa:©, RAspLi.irea 
ju tă a dat cantori lor muncii îmboliț 
vii producă tot m«i mult, mai bun 
și mai eftln.

Oar aceste rrzul .ate nu fsi.eau fi 
obținute cu metodele ânve hi.e mo- 
șbmite dela capiia.ișții. Mumițorij 
și-au dat t*ania de acest lucru. Ei 
au pornit imediat pe drumi.I rea

• îriR.:- <i -- rând pc rând — in 
uzine, fabri i, ndiiie :i atelie e, apar 
inovații, învemțli și lațjonaljza j. Spj 
r tul lor inven iv creează as ă fi nouj 
și noui metode de muncă. Însușirea 
șiilnțeâ 4 a tehij ei avansa e, de ine 
o ralaitate toț mai aie, iar mașiule 
sunt din ce în ce mai perfect mă
muța.

■ Umuă atitudine fa'ă de munca, c* 
irtHodiiie demnă U ptfnă de rășpun 
etore, sfa născut în muncitor pentru 
ca din acesta să isvor.arcă nesecat 
elanul constructiv al munci o i or de 
astăzi. Inovațife șâ raționali ărjld 
aduse în producție de că re oameaif 
muncii, nu sunt al ceva decât rczal 
talul po/i.iv al norii aițadinj și in 
acelaș timp un rezultat po ițic al în- 

Pan- 
săfa

: r

sușirii învățăturilor cu care 
titlul tșt îndrumează membrii 
și Întreaga clasă muncitoare.

Raționalizarea metode or de 
taj ctela minele de cărbuni din ValeM

abia4

Jiului, ii ,i anof.ililu aduse 
muncitorii dela I, M S Hunedora,' 
Gngir, fjîfan, Mu Ji A-
piWRli jufl ț tĂt M '■pȚfafif-j
"ie i ridii a e, sunt expiesia unei nou* , 

ou Im j șir jusiică obț nerea tt, 
zul a e.or ne mai ai ns ț ană < uirț,

Pmlru prima dată la mjx oameni’ 
muncii cai aduc .înljrtiiăfa 1 i pio 
rosului de produefie, -e butf.țră de 
râspfala îniiaa A a muncii lor -ra 
toare. Pc, lângă câștigul ce revine 
inovatorilor, prin îmbunătățirile a. 
duse muncii, ci coutr b.ie la crește
rea venitului na.loual ții ded în mod 
indirect contiil.ui la creș crea câști
gului tuturor celor ce mijicesc. Or
dinul Munr i cl. I, con erit c or n.a| 
buni mun.ilo.i este răspla a cea mai 
de preț acordată de R. P. R.

Daca inovație și raționalizărie 
in muncă au o importanță atât de coâ 
vârșitoare, atunci org.u iza >â!e de 
Partid, sindicatele și con i ijle de 
producție trebue să-și îndrep e alea . 
ția asupra celor ce (Oncură în mod ' 
loial la îndep.inirca programe.or, Ia 
îmulțirea și îrnbunălJți ca produse 
lor. Inovatorii trebuesc î.-curajați U> 
mod practic, punându-li se la indc- 
mână mijloacele tehnice pentru a și 
putea desvol.a aptițudiui.e lor crea
toare. i

Inginerii și teiriddenii au sarcina 
de a le sta la dispoziție cu îndru 
mări și sfaturi, de a verifica just 
proectelc dc inovație, iar in cazul 
când acestea se dovedesc utile să iu 
aduse imediat la cunoștința organe 
lor centrale pentru ge. eia izaze ..

Pentru aceasta este r.e.c tt 
ța nea unui birou special pe 
fiecare întreprindere, caie să 
nască mersul tr.ovat.ri or, ră 
leze ți să verifice 
punct de vedere al 
lății lor.

Grija deosebim 
nivelului profesional al mundi orilor 
și sprijinul to.al țven ru ir.lțj.aț va 
lor creatoare, sunt căi ce duc s. re 
o viață niai bună pentru ioțl ceâ ce 
muncesc, spre orânduirea societății 
.socialiste. V. CLEJ

înfiin 
lângă 
urmă- 
ca cu- 

posiibilită j e dur 
aplicări iși u.fir

jxiitru ridicarea

I
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Orice familia de muncitor
din Anglia ar fi fericita să locuiască 
într’o casa de felul celor care se con- 
struesc in noul cartier ol Hunedoarei 
declarat d. Hewlett Juhnson — de- 

cu ocazia 
vizitei sale la Hunedoara

a
conul de Cânterbury

In ziua de Vinerii 10 Augușt a. 
c.( d. Hewlwtt J ihri on — decan de 
Canlerbury și pr șecinie . I Aaoc a- 
ției AngliaURSS — In cadrul i- 
zitel făcute în jude(u) noitru, s’a 
oprit pentru câteva ore în orașul 
Hunedoara unde a .izilat s< dl ut. 
subfilialei ARI1 S, fu na ele uzi e - 
lor l.M . S. și oia-ul nou muu io 
ICSC,

Cu a.ca-tă ocazie a.d nd un i>- 
terview, ziarului no> r', d sa 4 a 
exprimat profun fa adn.lrațic față 
avântul pe .are l-au luat uzinele 
localitate.

Toate lacrările de renov.re 
modernizare care se lac 
ne a -.pus d. Ifevvlett 
buiiu făcute cu Zcd de 
Ce-a ce este acum 
mirat pe lângă d inul
ele se evecută, eS e huna organiza
re a TOtincri datorită căreia produc

«.te

r

la aces'e u â 
Jahnson tre 
ani în urmâj, 
demn de arV- 
viu in care

>1N VIITORUL APROPIAT

i
în corpul ziarului

Muncitorii exploatări
lor carbonifiere din 
Petrila obțin frumoo'e 

succese în muncă
ția nu stagrienră i d n c >n ră ea e 

Zu în continaă r șie.-r. ,
fxsa a fă. ut fru u aiișr.â ară 

Vmd iă în trecui intruf i/drrle in 
uustrialn din Angpa se deavoltau 
așa cum stări e daasoBâ Cele din 
Rcm.n/a, dar a cm < uokle .oili i 
create de , pian ai" nmrslra 1 duc 
«pre cu:iiă î.ids Lrj.1 ’ l ză.

Dlpi. vi.i a orașului num i ore-c 
care, a produs -de asemenea o profan 
di 'îziprcsie :.-up a v. ilae.rnl i v- 
•e-ăa a arăăt 4 în An 1 i ori re 

gospodină, o«i c fam? k de munci 
dor ar fi feriâtă a loc.iaseă in ro 

a - de fclu, celor care e oiftru.
In noul cartier al JT.mefoar 1

o pagina
a sportului

rv.- 
ukeuile știri dfo— 

străinătate
r
1(CuxIloMre ta | zg. l’-'-e)

din cabine de siicfă, cu aer cendrționat
In locul prafului și murdăriei, haine de stradă Și gulere albe

de I. VIZEN

luovauile Jice care revoluții 
nează în toate sectoarele de activi 
late condițiile de muncă vor aduce o 
si tiinibkir© radicală și în ca privește 
g.efele condiții de muncă ae njie- 
rilor. In minele sovietice, apicațit» 
orie ultimelor inorațiurl tehnice des
chid o luminoasa perspectivă ușu 
rării acestor condiții.

fnsti.utij de cerce,ări mia ce 
Moscova se ocupă în mod Intens cu 
armamblul problemelor care pri - 
ve-re urc. ardzarea munji în mine. t

Recent, unul dintre ronducetoriț 
institui ului, Avan Bajanov, a fost c’is 
stins cu premiul Sa in, f entm reajtâ 
arile în domeniul me a i țătf i urut» 

căi în uirizeic sovâe i:e.
tn mina N’r. 1-6 din bashiid Cel.a 

bțtjsS;, t,.jile ui- ude de muncă fi nd 
piFa» in practica, au dus la schimbat 
rea radicală a rrspeclului general d 
condițiilor de muncă. ț

Pcn; fa in r.jdu.erca nuuut ;ls:c * 
de 3U.o,na.lzâr< a controlului”, îa 
această m>nă ca jji/m multe înmB 
utfoj din l PSS. - ucra cu ajutorul 
anar mașini mode.'net: mașină de 
abataj, con’e’otr~, beaxi rulante pen 
im t.acțh'ae. s c i uațe operațumjijz 
riî ba..i t as c -ccir a.e de că re msp 
ăir-i î.f o pa le a 1’ r?. ct‘!a"

erau îuirclnunmți ca K'fa.riv.i v jn- i 
gineri. , Ii

Minierii maripulau foarte bine j 
ijtașinile-, dar din când in când, i 
munca suferea întreruperi. La un ! 
uiorr.i-nt dat, baiula rul.n ă de țran li 
sport se oprea. Gaura era că ml 
mai soseau vagoanele goale pentriș 
încărcare. , |

Altă dara, se oprea din mers c 
câte o mașină dc aba aj din cauză 
că grămezile de cărbune tăiat nu e- 
ra.ii evacuate la timp.'

Cu toate că astfel de îatreru;.eil 
nu surveneau prea des, ele constî 
tuiau un serios Inconvenient în țjr 
nul mers al activitâi. Qeeace lijsra 
era sincronizarea per e .tă a ansamb 
lului. Concluzia Ia care s’a rujuns a 
fost că este strict ncțesar a se alun 
ge în situația de a se efectuaa eon 
trolul diferitelor procese de' mun
că efectuate de toațe mașinile, în 
mod automat. I

jDatnenii de știință sovietici în 
colaborare cu tehnifieuii, inginerjj 
și muncitorii ni ci au studiat îm
preună problema și au reușit rio re
zolve favorabil. Ei nu sfau mulțu
mit numai cu lea'izarea unii control 
automat al mașinilor, cum se proce- 
der.7# în 'mine!© americane, de Pb | 
fă. ei ?i'. "eint m sistem eon'r i

de conteol automat are a conțribujt 
La ridiui.ea produc irit., ii munejj oa 
menilor fa un nivel cu mult supe- ț

r Birou» i-nrul - c mia din i 
• 'lele și ■? j.n< jd'iua e e moș t i i alo 
3 -tnvutillui. In ț. i.,in a a a cij nu 
| t» poate dE ir'.r. Ifa iil i st
’ jnh’rrină numru u-ripra f-iu1 i u 

var,- da ințeles că rnoșt njre.i
j «S'asl? trebue trecută în răni. ,.J 

„drepților’’ - ader j ad i atres
- și in regâsliul apu.ă unlur de u 
] zeu.
i Valabillfa ea a-cs.ii a ir . a ii nu 
i se poate extinde șl când e vorba dc 

nirou ie uzanflor Jn < ■ .ii unde iu 
direcția inLaluiar i Lir e" BmuL.j 
c’au făcut p-rogre-e ■ rioa c (?). 
— Dcicâ 1 ai întreba pe ori ce 
cuu< țioriar cum ?e ită pe -V0 ° cu 
birorralismul, ța ar răspunde: i e
roerci”. Asta fără doar și poate.(Coctinuare ân pag- IV a) i

Un nou transport cu materiale 
tehnice și mașini unelte a sc-sît 
dîn U.R.S.S- pentru exploatările 

carbonifere din Valea-Jiului
Zi'ele trecute a cost din 

Umane a Sovietic^ un nou 
transport de maie iak tehnice 
și imțini uneite 'enlru exoloa- 
târlie caibon.'fere din V.lea 
JiiHd |

Pi nt e aceste mașini și ma
teriale sunt lămpi < leciric? de 
oină cu acumulatori perfo
ratoare electrice, întrerupă
toare electrice, etc. Cu

impertn'sb ie și ci me de 
cauciuc, care vor & I trebuln- 
tate de mineri cace lucrează 
în locuri umede,

Ca șî cile de iâ â acum, 
acest nou tamspo.t -e mașini 
șl matetlale din L’-iur ea So
vieticii aduce un nizre fofcs 
birului tr.ers al nurci in 
exploatările Catborifere din 
Va’ea Jfofui.

î'ăn : ini r,. du.ncrif, > an b n
.-a nu nrai d tă birrvr-i-—v
■-4 pro. errill

— : v i:- r r n> u'.i. Șl priitru 
aa?ăsta o nuca -la i ;ivă rjeută Ce 
■in o.,re.a;." r. I. — mncilor ia a 
■•astă fabrică — ar :i T»r:v eră

t-'.ii<?. L o pițru 'e a l iL
in epem:

— pti,Lv de țrlaiă a unei .!?<• 
.ențe de >al,v<u, -au ajutor de ' oală 
-au altceva, a inrat în zîza d* 
3 August.

— urmărit pe i-a s^re 1 . c 
-uaoațte soa-a prin zl de bi c-cr

— făcut un o îl de 28 k:,>. .'isk 
• an a par cur-1 dela a t< li- r blr.-.c t> 
rouri-atețer ș.a.ra.d.

pierdut 18,5 ore de r. îr-'-V.
— gârit vcrerrșj ncre. I -ră r 

u 1‘) rezoluții.
— aștep at, rcmjterm sfz.unlo . 

mai bine dc o lună.
Tctuș prin grafi er.tir. — fa 

anul credem — după ce pțuși* va 
avea ImO de rezolu j. du;-A ce va 
fi căuta ă prin Ir,că S00 de~bt oa | 
parcurgând 2.000 km. și se vor 
mai pierde îrr. ă 100 aife ,fe ru. că. 
va fi rezolv-tă.

Găti așa e. E>tj a cum vraU s a 
tisricr asta, la Cugăr cu li-> a 
tisului se t ine mere.

Ce-ar fi țliSă dlcd frr h
naiba tr.a'ă hârjoga .-ala . a, ,- 
pune rin a o rczoluți- d r pj 
tea spune cu mândrie: „La Cu^L- 
noi stăm post cu 14 o r-.'-c-iuil”

Da- asta nu trebue -ă ne • i -4 

i îrfxrcaie. .< um .--le o A.-orie 
p m ipaiă a fejr 1 un, ;io >r oi- 
stient.

m. L a
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Să făurim un adevărat 
pORTde IME^aiKîX

Fragmnte din articolul do fond publicat în
nr. 1217 —

I Clasamontul Diviziei
Naționale A

Scânteia
dasa-

A are

Divizia Națională A
Politehnica a înregistrai surpriza iar 

decepția zileiUniversitatea
Sportul este o actiiitațc care 

Irebue sa lu re tu 'fa,a de toatei 
zilele a oiiiuiil. M. I. Kaț nln epu- 
nea; „No> dorim ră desvoltira <> 
mul (multilateral, pentruiă el să 
știe să fugă, să tnnoa e bane, să 
meargă rep de și frumos, pen ruca 
toate organde eale să fie bii c dez
voltate, — lnlFun cuvânt țx-nțruca 
el să fie un om normal, sană.o* 
gate la muncă și apă a;e, penbuuu 
paralel cu toa e cali.ă 1 e f*i i.e să 
se desvolte just și <ajl ățile sale 
intelectuale”.

Spiri.ul cotccLv — tn iriul lup
tei pe ecliăpe — cu.ajtil, dârze-' 
uia, voința, tenacittcaa, ierni ța do 
a se întrece pe sine, e c., gisesc 
și în sport o poiailiae puternica 
de desvollare.

Reiese clar că sportul o<upă un 
Ioc înemnaj prin.re mijloacele de 
educare a omului nou, a consfrțr- 
torului soiie.ă.li sodalis e.

Partidul <la e; munci oare, forțM 
conducătoare a reginnlii r.ostru, a 
apreciat importanța sțxu ulii) i I a 
acordat o ateu ie deosc lia. Tre
buie pred at îmă că Pari dul Mun
citoresc Român, ca pai id maixiist 
revoluționar, are despre acizitateu 
sportivă o cu to!ul altă con.c, j*e 
decât cca burgliezo-moșie; easiă.

Sportul dc masse se află încă 
în faza uuui început ti.nsd. P.eo- 
cuparea pentru deși ol arca lui a 
fost adeseori lăsa ă pe al doi'ea 
plan, în favoarea unor pi ocupări 
mărunte și absorban e privind ac I- 
vilatca vârfu ilor spcr'ive urebuie 
desigur în u.a ată ,i st m la ă. Dar 
aceasta nu înseamnă a merge pe 
drumul burghez al vedetismu iti, ig
norând .-arcina prinai|»ală a desvola 
tării sportului de masse.

• Opera de educare și de reedu
care a sportiiî'asr șTi specta < riloit 
lasă încă de dorit. Munca de îndru
mare s’a dus periate ști superl- 
cial. Să nu libăni că spor ul nu 
este numia lin rră țuc de căli: re fi
zică, ci ții un al in mijloacele de a 
atrage masseli 
co-socială.

Trebuie să 
mea sportivă 
și nu poate 
că el nu poale fi izolat departe de 
marii.' p-reface i care transformă d n 
temelii nu numai so i.'tatea, ci și 
pe om. (Deaceea trebue luptat cu 
Îndârjite împo'ri a șovirismulci. a 
disprețului față de masse, împotriva 
apol'i â mul ivi <i a rupo ii sportulit 
de cultură, desvoltând în sânul spor- 
tixjtor 
poare, 
terenul 
gostea 
șamenlul la cauza poporului mqtuji- 
tor. I

Terenul de sport nu trebue să 
mai fie un loc de refugiu al reac- 
ționariHor și huli Ța: 1 or.

In cele mai multe din marile 
întreprinderi, actiilatea sperivă se 
concentrează în jurul celor 11 Ju
cători de foot-ball — adesea stră
ini de Intrep lidere — to i mun
citorii transformându-se în super- 
teri, în îoc de a deveni sportivi 
activi, |

Atâia timp cât nu vom avea du 
buri na 1, puternice, poli pot ve, cu 
un aparat de conducere căliuzit de 
nouile pțiudiț ii In sțsort, — nu 
vom putea progresa. Numai cre- 
iud asemenea cluburi, vom avea n- 
desă ale pepinie e de cadre -p rvive 
cu care -ă făurim o I irgă mfșcare 
sțKirtivă în R«-pul l<ca Populară Ro
mână.

In îndeplinirea acestor saraiii sj| 
ne însușim pi.da sportului sovietic, 
a sistemului soliei de educație 
fiA ă, i-el uitai înaint <t de pe tot 
globul. In U.R.S.S. sportul este o 
problemă de Slat, condu ă pe baze 
șlifinț^ I c, cu parj<ifa:ea a mii 
oano de oameni. Rezul.a'c'e de 
nra-să, ca -i cele lehitl e, indi.iluale 
sau pe echipe, obținute în spor
tul sovicâ'.-, grăerc deia ane.

Nu încație nici o îndoială că 
Organiza ia Sportului Poț u ar, în 
fiun.e cu ac 1 i.t i Par i li lui Mețici- 
toiesc Român, ca ■ lemen'.e de avant- 
gaidă în ,-porl, având un s mi in mai 
larg din pielea organj'a'Ub r poli
tice democratice și ri cin partea 
organelor de Stat, ca puica fauri ii» 
P.‘. ■Hirv^.i Populai ă Română urr 
spori <u ndecârat popt.I'.r, punândud 
Ia îndemâna Iu uror oamenilor muu, 
cii șri liJicâildu i a-tfeî și niveluJ 
calitativ.

i

In utma etapei a )V a 
menfui Diviziei Naționale 
UrmMorea InMțițar:

i

j 1 CFR T
! 2. Pol tehnica

4 4 0 0 162 8
4 3 0 1 11:4 6

3 C FP. Ciur 4 3 0 1 9:7 6
L *»■ I. T. A. 4 2 1 1 7i4 5

5, Dinamo A 4 2 1 1 10:6 5
6 L C. O. 3 2 1 0 I2i7 5
7 C. F. R B. 4 2 t) 2 7:5 4
8 Jiul 4 2 0 2 7i9 4
9. Mefalocbtinlc 3 1 0 2 8:14 2

10. CS.C.A. 3 1 0 2 5:13 2
11. R A.T A. 4 1 () 3 5:10 2
12 Uoiveraliateu 4 1 0 3 5:11 2
13 CS.M.M. 3 0 1 2 5 10 1
14. Petrolul 3 0 0 4 5 11 0

n-

*

Clasamentul în urm» 
etapei a ll-a Districtu

lui V rlea
IMS Hunedoara
IMS Căl'-n
• M C. Cugir
C S M. Deva
C. S Armata
Morișul
Victoria

I CF P. Simirin
I CSM. Oc<{.tie

Mureșului
2 2
2 1
2 1

1 I
1 l
2 l
2 0
2 0
2 0

0 
I
1

o
o
o

o o
o
1
2
2
2

0 
0 
o 
o 
o

4

3
3
2
2
2
0 
0
0 I

I

la viață nouă polĂti-

contingent toată lu» 
că sportul nu este 

fi rupt de reafitate.

(ideologia fră ici între po- 
a înfrățirii țroletare, ți pa 
de sport, desvol ând dra- 

de patrie ți de popor, ata-

Anunț
Ptcfdut In gara Deva un 

pachet nîc ii care erau 10 
confere și un carnet de bau- 
tturi pe nume'e „Banceanu 
ZonsianMn" Aiucăfo ul va pri- 
<nî o recompensa b-ină.

Btuceami gara
Simerla

Primul concurs da tir organizat în 
județul nostru s'a buourat de un succes 

deplin
Pese 100 de concurenți din Deva, 
Hunedoara și Cugir au luat parte la

Simbria, 
cincurs

Divlz'a Naționala A d»8fâșur;itâ 
Duminicâ in ț«ra — cu excepția 
a două jocuri Metalorhiinlc 
C,S.M M și C.S C Armata 
I.C.O. care au fost amânate p
tru pâptamâna in curs din cauza 
finalelor Cuovi Unității Tineretului 
— a Înregistrat două rezultate — 
dfn ce e cinci mat huri juca c — 
cu adevărat surpr nzâtoar..

Mtiihtl e h tibraf d.s utat Joia 
Ireală între C,F R B. și Dinamo 
A. s'a soldat cu vi<toria CFR rișt - 
lor rare au câș'igat !a h niiâ

Lt Ciuț tanura eeh'pă a Poli 
tehnieei — recent prirnovată in 
divizia A — a înregistrat sur^ rz-t 
zilei dispun tnâ tn d p'isar 
c< feri știi cluj 
la lo ul doi 
semeni, cea 
Timișo ;r< i 
camnionat -
o nouă victorie la s :■<< 
Universității,

Re6tul jocurilor au rev 
rițitor, recte I T. V < < r 
de RATA iar jțm (f. ț 
priu de PETROLUL 
-ul lanternei.

late rtzulhlee tehnice a'.e 
mfiteuni r do Duminecă disputate 
in cadrul etapei a IV a a Dvizhî 
Naționale A
CFRH Dinamo, 1 0
Jiul Pcl’Olul, 10
tTA — RATA, 2 0
Pol'tehnic — CFR Cluj, 2 1
CFRT -- UnJversita.ea, 5-1

Divizia Națională C

di

ni, situându-se astfel 
d n c asan^ni. D a- 
de a dana erh ■. ă a
- lcr>dăr<<( aciua u’u

C.F.RT. a obținut 
in duna

In cadrul Di vf ni el Națiocaje Q. 
eiliiuak judelui.! nostru jiSL^nd It» 
deplasare au înregistrat două re
zultate diferite. La Tini oaia IJă. 
S.-Him- doara a fost Învinsă la H 
mila d< C.S. Arma a din Ti mi .oara 

cu 1 ti. iar la Caransebeș a dotai 
divizionară C.F.R.-SI ne It ■ obținui 
o victorie ncaștep ată d Minând dl 
C.l ,l< jran t-bes cu 4 2

OH f vo 
a dispus

• t , <1 
def ns â-

Campionatul 0 structua de
foot-baH ai

Județene! 0. S 
IMS Hunedoaru >n 

coada

P. Hmdmra - 
frunte >ar CSM 
clasam nt- lui

Din iifițiatsU Jud. O.SP.—Hu
nedoara — Deva și cu sprijinul 
FillaleS Vânătoior — Deva, a avut 
loc în ziua de 12 Septembrie 
primele concursuri de tir «fin 
țul nostru.

Bucurându-se de o bună 
nizare ți având part- l.zarea a 
100 de concurenți din Deva, Hute- 
doaia, Cugir, și Simeria, aceste con
cursuri au avut cs sUcces dept|r.

Deschiderea acestui concurs a fost 
făcută de d. 1. colonel Comșa Nic.- 
președintele Județene! O. S. P. care 
în cuvântarea sa a ară'at număril 
restrâns de prarticanți ai Izul i și, 
ai vânătoarei în trecut când numai 
un număr restrâns de avuți î i pu<« 
teau permite acest sport, după care 
(oAsap ap aîaAțpadsjad ivrințqns e 
tare a acestui sport care în actuaț le 
condiții create de regimul nos ru de 
democrație populară pă.runde iu urm 
se.

lata desfășurarea probelor și câ
știgătorii lor: :. S

Proba 1. Pușca de calibru redus 
5,6: dislanța 20 m. în plaioa e nere- 
zămat.

Concuențți: 69, puncte pos^lr.țc 
60. — 6 focui. /

Premiul I. Trandeu Aron din CI. 
1, S.PA1 U M.S, Cugir 51 puncte,

Premuil II. Savu Tî us, d'n FiL 
Van. Deva 47 puncte și Ene Auret 
48 puncte din CI. 1 Sp. M. Mureșul 
Deva.

Proba II. Pistol automat ci. 0 
mim. — distanța 15 m. 7 oare,
Concur. >0 .

Premiul I. fndreica Teodor,
Premiul IIj. Savu TLits, ș> Vata- 

niuc N'icolae, (Deva).
Proba Uf. Pușca de vânătoare, țin 

ta mișcătoare epure, di? anța 40 nr, 
concurenți 38.

a. c 
jude-

'•tf 
orga, 
peste.

Premiul I,
Premiul 11 

va) și Vcsa
Proba IV. 

ținta globuri 
aer, concunnți 28.

Proecl.it I S::ciu I ju ''’jiid4>.
Pem'til II, Bonta fîonsimbi ș \u 

ca Petru (Deva)).
S’au distițlbu'it piemii care 

constat dinlfo cupă câș igațu 
concurenții efliti I >e a (, u 
multe puncte . v- (’ 
dalii de argint, de bronz diplome.

Anca Petru (D<rea) i
Pungulescu C-'.in (De. 
Remus (Cu^i ).
Pușca de vânatoarej. 

de stujă proecmte în

au 
de 

cele m 1 
cbținuțe) ine

In cea de a doua etapă a 
bietul; 1 Valea Mureșului s’au. în- 

i registrat Duminecă rezul ate con- 
I forrn a-,tep:ărik>r, a ică vie oriile rc- 
j venind ec<lu lv ecl/pilor gazde, <14 
' recepția celui dela SI metil in care 

oaspeț i iu câștigat.
Pe aiena O.S.P. din Deva a a- 

'^viit loc în.âlnirea dimre C.S.M.-Dcs* 
* și C.SAl.-Orăștie,
i

I

Dis-

în care gazdele 
dând dovadă de o bună coadille fi
zica au repurtai o o doric pc de
plin merita ă.

Partida a îmcput în r'un tempo

In cadrul finafslor Cupei Unității Tineretului 
ou înregistrat patru nouî reco-duri 

naționale
In prezența d- De. I’.'ltu < lr<../1 

președintele l.in:i iu!’.i dc ui L'ii 
președintele fi.S.P. și a altor ț ev 
sonaliiâ.ți ciin iii;a p..;i i j, cultu
ralii și sporti.ă, s’.i desfășurat Du
minică în CapAtală 'iuala gram ir.asr i 
competiții poli poriivc a Cupei I iii- 
Liții 'Tineretul i.

Piste 10.000 de specintriri 
vemit să asiste șli să admire cri 
monștrații'ft adir.ltial ile ale

au
■ 'e 

lotiui 
lor naționale — care au concurat în 
afară de C.L'.T. —• cât ți pe re-

1 prezentanții celor pes e 400.(JOO de 
i tineri care s’au clasat pen ru fSiiala 

acestei compeii ii. Timp de o ore 
s’au desfășurat 23 probe diviise,

I In finala Cupei Untiuații Tinere
tului au fost stabilite pațru notj re
corduri naționale, la 1500 in. plai 

primul sosit a slabi it noul record

■
I

t

'a i <-i.i t noohă, 
i '• rât T el v •-

iiaj. v, șn’iiu! ig 
■ •iha o'd rațional a 
a *l.t '.1*11 m obs,a 

l>ca-cn,i'ui la fete 
d im ii mal dc 80 m. 
m. plat a fd-t dobo- 
î'tregv rat iak la 80 

8 și la SOC m. plat

Iu Cadrul 
județeană Cluj a dispus de 
Tințtș-Toronlalultfi cu 44) (20) i r 
Brașovul di- ca a la-it'ui cu si (T 
(1-0). i

In urma probilor <!. Tasurtli Ju
dețeană Ifos >'a clasat a frunte ti- 
ind urmata de Timfș- < a. Cbij i 
laș’

finalei dc foct-bal^.
cea >

•m.'îitni
. •• a/d 1--

> i 11 e 
i ;oci4 

t-i da po i « i a e cehi; lioc. 
(...S.M.-Dcva să arate că la 

i □ baronul rotund icadiți
■ ordki. 
fecundă.

căzut io al. jocul luăod 
n renamerr ta o singur*

la
ia e

de i
•e

i Li 
După 
trei <• 
p l>> 
centru 
teta i 
speri ul 
fi/icu e-te un factor de pri

fu special în repri a 
ox-țvțil au 
a-pc-t de ;
purta. a<ea a C.SAt -Orl-rie, tos- 
dașii gazdelor jucând pe lirla de 
centru, aproape toa e cele 45 de 
minute.

I lu. v! rinal ci-e-te jo ui tot la 
țx .i.a ■ ■- etilor <u ocazia uir.râu
lui coti r dbitr’o -vr,e dc nestuiTă- 
ra’. l,rp-

I). Mura u (Simc.ii) a arbitraj 
1 i iu itnp. niifi ate.

C.S.M l>eia în s.u.tnl interval 
li.f.ț de lâr.d este an. cn.-tă de d. 
Sal-ut, a devenit un 11 omogen 
mari j oj':,liăi pentru 
ramei.T.â n ai au încă <!■ 
cari trel'uesc 
i lufa sa meargă 
oaiccc s< obserxâ 
de j<x- și o ț tbg. 
sa urma-e.iscă în 
rile in*intăi>i.

In cadrul ace«t i clipe s'au în- 
rrps’rat următoarele tezu'ttU 
CSM Dvva CSM Oră*'.. 4-0 <1-01
mS Cfl.n Victoria Dobra 3-1 (G-’i 
IMS Cu^ir - CFR Simana (2-i
IMS H tne-J'ia.’*—Mureșul Oct* l-Ofl-K

•

I deschidere Ia n ai nul C S. 
M. Livj -C S M Orițlic. ău 
i'.oki t piti .i 
cât' - :t

t

de.

ca
• iltor. De» 

■ude scăderi 
înlăturate pentru a 

■ i n ai bine de- 
lip a un.j « stea* 
caic nu țte încă- 
devp-.oapc a'acu-

r

ambeior cluintri
1) ?lăct IA Cj.pp-l-
A »

Proecl.it
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Din câmpul munciiDin câmpul muncii
Muncind cu elan în cadrul întrecerilor socialisteMuncind cu elan în cadrul întrecerilor socialiste

Muncitorii exploatărilor carbonifere din Petrila,
obțin frumoase succese în muncă

ARLUS-ul din Petrila
se pregătește de Congres

ln cadrul întrecerilor soclibste inițiate de org. de Partid Intre 
exploalările carbonl.ere d n Va ea Jiului, niuncjto ii 
de activi.ate dela axploatările 
prnbu a obține rezultate din

Cm tnină, nor rele sunt 
■nai mut depășite

In rilnă, munca so desfășoară/ 
pu bază de întrecere între echipe. 
Datorită <tanuhi cr s âud, normele 
sunt depășite, iar un mare număr 
dc echipe reușe c să r<alj<cze mari 
dtyiășirl de norme.

Lucrând după metoda de pre. 
tuare a lucrului prin schimbițl la 
locul de munci, Inăturând La ma
ximum timpii mort, întrebuințând 
cât mai mult mecanizarea, mn rul 
Pop Ludovic de; ă e te ziln c norma 
în medie cu lOOo/o. Dcaseme.iea, o 
chipete Iov. Ki.s Carol, Pa'.l losrf, 
Kude.ua Emit, Merlak Petru și alț i, 
realizează s Jnari depl-
irl de norme.

Munca de întrecere la între 
ț;inere, aouco un mare 

pțrt bunului mers al produc iei
Alături de num i orii dea sub

teran, munci o ii dela atelierul de 
(irup Petrila se în rec în munca de 
întreținere in stare cât mal bună 
a instalațiilor dc exploatare și dc 
transport din irjnc, precum și a 
celor dc transport și iircluurare dela 
suprafață. Dc când munca de în
treținere se desfășoară pe bază de 
Întrecere, crațcrele, scocurile osii 
lante din abataje, ven âlaloarele, 
p ecum și alle mașlții i I istala ii 
defecta‘e 6unt repa a e î griim țitnp 
toarte scurt, fapt care dă un im
bold puternic creșterii producți'i

ti'ițînrt.nte renovări ei modi
ficări de util je 
wincltonl atei

carbonifere Ret, lip, 
ce tn cc mai bune

tuturor raniut i or 
muncesc cu 
in muncă.

elan

făcut numeroase 
ficări de majini și utilaje, 
care aduc un aport serios bunulșl 
mers al muncii.

Astfel, grupa iov. Feldman, a con
fecționat din piese vec i, trei boli 
orizontale de câte 4 H.P, acționate 
cu aer comprimat, p.n'ru frage.ea 
vagoncților p in galerie unde ni| 
pot circula loșomo Ivcle de mimă. 
Prin confecționa ta acestor r >111, s’a 
adus o economie de 150.000 lei. 
Meseriașii Cri,an Petru i Kostjaț 
losif au con Ir.i o pompă |cntiu e- 
vacuarca apei din fundul puțițp lor 
din mine, Har maestrul Bo i Vic
tor a adus câteva modificări la 
crațerele de abataj, prin care se 
micșorează cfortuiile depuse de nâi-

renovări șl modi- 
prin

nori, iar unele defectări sunt evi
tate. ,

Muncitorii dela uscătoria de 
Cărbuni a preparației, «i au 
propus aă mărească producția 
fără să neglijeze calitatea

La uecția de uscare a c&rbunebS 
dela preparația Petri a, d aseme
nea, muncitorii au organizat Intie- 
oeri între echipe. Echipele celor 
două tobe de uscare, și-au propus 
să muncească cât mai mult pen
tru a mări produc#.!, în ă fără să 
neglijeze calitatea.

In general, la toa.e secții e. munca 
6e desfășoară cu intensă ate, pen- 
trucă munci o ii au in|cle șl simt 
că prin mă irea producției l a |4ro- 
ductivi.ăț.ii mumii 1 1 ridică ujve 
lui lor do trai.

A. PETRUȘ, uorqQp.

In nua de 5 Septembrie 1948 
a avut loc în centrul tmn,rr Pe
trii» Valea Jiu ui adunarea generală 
a subtijialai A.R.L.U.S. in pre - 
zența dclegaților fl îalt 1 Petroțe 1 
a P.M.R.-ukii, a sjndlcatulil Mi
ner ți a celorlalte orgardzaț.1 de 
massă In fruntea acestei organi
zații care arc abea un an de exis
tentă a fost ing. B<4 u Luanda.

In ziua de 5 Septembrie d ml 
neața fanfara minieră, megafoane șa 
afișe au anunțat pubB ul d«spre a-, 
dunarea generală și descl 1 'erea ex
poziții A.R.l U.S. la Petri a.

La orele 5 după ma ă sala cine
matografului eia pirâ, iar cea. 
de persoane stăteau In fața 
•lirli ascultând la megafoane, 
deschiderea șei'In'eț după ce 
subliniat importanta 1 lOlul

și instructive 
zarea lunară 
,,Veac Nou” și pin cont nua ținere 
la curent cu articole șl ilus rate ale 
colțului A.R L.U.S. aflat tn cele 4 
părți diferite afc comunei. Penira 
a intern Luc* munca de lămurire s’a 
format o echipă de 10 Îndrumă
tori, dea-«meoea luând li nță șl un 
cor bărbătesc care și a dat con
cursul ta serbările subfl,ial<i.

In tot timpul a'livițl'U sale Sule 
filiala A.R L.U.S.-Petrila a avut 
permanentul sprijin a) Org. P.M.R, 
ți a sindicatul 1 dn

conte lațe, prin diliK 
a 40 bucăți revfele

loca ita'e.

i

făcute de 
de grup 
pentru buna 

e a instal i-
1 iilor și a n î a e or, muir i orii ate- 
licrtilui de Orup din Pelrla. nu

Paratei cu munca 
întreținere și repera

iMBiălt tf SS
, Mi 10 30

fț?
0)

în doncrlil rizjo o 
au revoluționat inc 
rcfcxc.or corn i^o- 
jpunct de pleca,c u-,

Calendar muncitoresc
Ml ZUa tr«*

■ " Zlt. rl«

M?r|i

PAVLOV
(t84b — iese;

M.« ele savant fizlolog rus l’avlov, 
. ■ a legal numele dc u .ele descopt 
ri.-i remarcabile 

icc în nutri,ic 
iclna. Teoria 

iile a tervit dc 
..ei școli î.drtgi.

In P04 csle lo.imiiuat cu premiul 
tobei.
l’avlov a avu’ satisfacția să Vă 

;a>di t:liutii ă anj sub regmutău- 
•. ielip. Abiț aici ei șj cu <levjj săj 

att putut con .acra experiențelor ce 
for > ai îndrăznețe, S atul sovietic 
unândule Ia dispozi.ic- lordc i’t oi 
rl dc cercetare și studl'.

Institutul c'£ iozog.e de'o Moș- 
■ a, rarei poartă nuntcl:s este c< 
iiru ln limics medica ii uioiidi.i fi.

i

l

t'rr-l rdui-'i Jvl-.șuioi îljeedoata 
.i Ad niaîstrafiv

Anunț
?riii q cMbnta fniwterh^ j

,'i 28401 din 4 Srnlearbfic 
>48, dorti’-J MARCU VA- 

jll E nota’ul co'nun-! Râu 
. fos' i d“.ăria£ di.i 
pe dîta di 4 Scp 
'948, p.r.ru b?ț'e 

î c Keiiifadiiie 
oifuire Je bani p b ic.

<_»
■ > 
' J

i

Ș»
II

împletind munca de ridicare a 
producției cu Supta pentru întă
rirea comerțului de Stat și coo
peratist, îmbunătățim condițiu- 
nile de viață a celor ce muncesc

Cum luptă muncitorii din Hunedoara 
împotriva speculei

Regimul nostru dc demo.'rație popu'arit aduce poporului muncitpr 
înlesniri din cc în ce mai n ari. După desființa ea rcslii (iuuilor de a- 
larizarc — ridi arca plafonării muncii în acord—care limitau câștigul 
muncitorilor, Pai i.lul casei muncitoare a adus cu ocazia zilei de 23 
August, simți oare reduceri de prețuri, întărind prin aceasta pu.ra 
dc cumpărare a sahriilcr m un cf tarilor,

Dar aceasta nu e iotul. Ziarele au 
anunțat că Ia 15 S p.einbrie, guvernul 
aduce și mai marive reduceri de prc-> 
tui i,îmbunătățind dtin ce In cei mai mult 
viața, care pe zi ce trece, revri- 
ne- la normal.

prin grija Partidului si Sin 
(beatului muncitori se an-o- 
vizionează mai bine șl mal eflln

ln centrele muncitorești a^olo un 
dc viața și munca au lua! t:n avânt 
deosebii, a o!o î-i c u ă lec saboto
rii șl ppccu'an.ii, cari încearcă să 
facă cât mai grea viața munci ori 
lor șl s: înăbușe < !a iul lor construc 
tiv. t

In această situație 6'a găsi o- 
ra u' Hunedoara. Piața, inuudială de 
spocu'.anți, oferea un aspect tragic. 
Sa'ariile muu i o i or irau dec mate 
ți nu p.uleau face față prețurilor c- 
xagerat de ridi atc. tn special la 
articolele a'iaicntarc.

S<;c,lianții dii lluncdoa 
ra ni.i nu voiau să ș'.is de reduce 
r'le cie prețu i. l i Ic majcriu in fie 
caic z>. încât muiicito ii se vedeau 
d!n cc in ce mai slrâmto ați,

și ahiaci a intervenit Parțidul. ca 
ir împreună ctt Sindicalul, a pornit 
o campanie pentru înl îturarca ace- 
sî.t si ua'ii irisfc. Prin cooperați 
va . Viclcria'’, în piață a luat fi n 
ț\ u.i magazi i de desfacere unde 
muiicito ii se apro.i iancază cu arii 
coțc alinten'.a c Ia prețuri reduse u- 
ncori chiar 100 Ia sufă, față dc p.c- 
țurile spceuțanțuo', cil toate că ți 
iu n;c i . sunt Clip inse faxc'.c j npr,- 
7Îb ic. an portu!, c-t,-.,

să ll se repailize e grâu și ruinb 
cote libere, precum și gTâul și jor-ml 
bul pe cartelă, să fie repar.i/at anii 
cipat pc 2 luni, de către Romcered, 
pentru a se lichida cu ra iile restante 
din lunile trecute. Cc e trei ma
gazine de coloniale ale Co .pera’.i.ci, 
ca și magazinul de fierărie ș ar
ticole tehnice, sunt bine apro\ii:o 
uate și satisf.ift» nevoile munci ori
lor.

Prin a ■csk ui u 1 ă ă case, mun- 
ciloriir.ea cHn Hunedoara ferită de 
lăcomia speculanților, ișl va p-tilea 
continua șirul ruccCsclo: frumoase în 

muncă, cmc le va aJgura drep
tul la o viață mal bună, așa cum e 
cuvine tuli io: cric ce muncesc.

C- Butanche ccresp.

l

il

i

i

»
i

Saifd da câitlg a spânii- 
ien Bc<r va fi Siăvitiiă

Pcnini -i curia.'' defini iv această 
s’luațic J pcntiu a veci iu srTjitl 
celor ce m:hcc;c, organizația de Par 
f.d și Si.-'.ri ’ n di- aici, au luat ma
suri p ea muncitorii să l e a 
provizionați pentru iarnă, prn co
operativa din locali ate. S a ajuitf I

200 
cM

La 
s’a, 

adu
nării p ecuni inprr'anța priete
niei dintre U.R.S.S. și R.P.R, de 
către prietenul Cândea Nicolae se- 
creta'ul general al tildei A.R.l ..U.Sl 
Pelroceni, s’a trecut Ia anali -arca 
activității subfilialei. .

Astfel, s’a ară at că du;>4 ce la 
7 Septemvrie 1947 a fost cons I;il ț 
la Pelrila cercul de studii A.R.L U.S. 
acesta a fost Iran format la 22 No- 
embrie 1917 In sub il a'ă, Dela 
ceput subfi'iala dispunea de tn so
diu i de 336 membrii

Activi alea subfilialei s’a mani
festat prin cele 20 de serbări ar 
tistio-r uliurațe urmate de frumoa e

»>

raportului »a 
noului comitet 
deschis p Lua

Luipâ expunerea 
procedai la ajcgei ca

In «eei-i zi a’a
expozide A.R.l U.S. a subtili 1<Î Pe
lota tine realizata ra început.

Printrio liema.ă aranare se 
pot distinge dldeii c coluri: (xjli 
tic, econoii lc, sportiv i idus r , fa
milia și femeia in U R S.S., arta și 
cultura, etc.

Cu a ea tă ocazie cubfl la A R. 
L.U.S. din IVIri> și a luat un ..ou 
anga ament de a li mii.a pe to(i cea 
care cunt în jur I ei iră ându le ade
vărul desp.e U.R.SS. ți marea 
cinste ce o are R.P.R de a ae 
socoti piie ena ac leo mă e e -i |«k 
ternice țări.

A P. Coresp.

5G1LI TEH1ICE MEOII
cire v)r în jul. Hndîira

în anul scnfar 1943—49
1948 — 1949, vorIn anul școlar 

funcționa !n (udet l nos'ru ti mătoa 
rele școli medii::

— Școala tehnică hor 1 _-olă d.u 
Oeoagiu, aparținând M..I l terulid A- 
gricullurii;

— Școa'a tehnică silerurg că di i

Ropartizirna olarilor c'asihr -la I 
SJOinthr din ]ibtr> <

transformate

BRAD. — Elevii fost lic. con
fesional b. la liceul bieți Deva.

ORAȘȚfE. —: Elevii fost, lic.

Cum se fac înscrierile
l oilul liceu ,D-ccbal” dl.i Deva 

va funcționa pc anul 1948 — 1949 
ca scoată „Psilio-Tc-hnl.ă” cu l! ci, 
( .1. elementare. 3 ci. ciclul ll
al învățământului elementar si 4 cL 
de liceu).

Cum ti clarei fntif mstari să sa sustragi 
dela obligațiile ceMțan«ști

Fostul mișiar Kndaffi asenh 53 oi ci scooul 
do a sa sustrage data p^diroa cotei de lână

Țărănimea muncitoatc din plasai lațeg care a ctmose'jt din plin ex
ploatarea sălbatică praclșață p« moșia lui Kendefi'i, așteaptă eu în
credere a=pra sancționare n acestor-saboiori, fiind cominsă că justă 
ția poporului tîși va fa^c datoria.

tn timp, cc fă anii săraci j«i 
Îndeplinesc eonști'njc^ oblpaljilo 
lor către S at, predând coțcle cuveni 
le dc cereale sau de lânii, foștii mo 
șieri țR chiabu ij, caută pc toate 
căile să se sustra.â'ă dela aceste obli 
r'tfftl »

Un astfel de caz a fost descop.cji 
zilele trecute dc către crganllc admi 
nistrative tn comuna Rău de Mori,

Fostul îr.o.icr Kendefii N’.coloe. 
fitil contelui Jfendefii Ciav i 
fosl mare laliltinaiar a) jirjcțuln 
nostru — a ținut 5', <|.. f,i Liră 
a li deijara cu intenția dc r. s< 
suri rage <kla predarea io ei de lâ.iri 
renl-u a r.u fi suspectai dc -„ațre 
oamenii d:n salul Râu dc Moi 
unele își ere gospxtăițin, le a
dat în păslrait: l.a doi țărani conș- 
plici <îio comuna Cîmedi- (se

con Pavtl și Andrei foan.
Făcâiidu te cercetările cu-e.i e 1» 

domi.iliîd acestora :i dcsco,;ciindu- 
sc o cantitate dc 120 kg. lână. 
Kendcf'i Nicolac 
dllcii 
toax. 
moșie, 
dovezii, 
tonieri i 
Dumitri;
IJiuțrm
<lii .ceitu:il de jandarmi Hațeg.

Dup?., t> r.iiiua-c.i 
dr iii ?<i o’.av imprimă 
țărani enrup'S .-fi a fort

a încercat să iu
bi ci<wc organele ancheta 

Toate n:a;ina;iuni|e fostul J 
au iost însă demascate p.riu 

colierele adunate de plu- 
jand.'mi . G <r!canu Matd. 
Al,. R’a'ca Cih., D iS, 
Is'-aji ‘i Manca Anglii 1.

i 
anshetei Ken-

CU fii <loj 
co.-.ipț.-'i a frwt areshe șj 

Îirjiâat i-isuiniti spoiri.: dc șabo- 
1-.i ’.in Deva, sp c a—i primi pe- 
Ceapsa cuvenită.

N. SBUCrifEA, eoresp

Hunedoara, apa i ținând MinisteinM 
de Industrie;

— Școa'a tehnică mineri (cu aca 
tie mogaiară, dji Lupe i. aparți
nând Mini;Ierului Mln ■ jd Petrol.

— Școa a tehnică <<010-I ă-fmaa 
ciară băeii din Haț g. aparjoind - 
Mini derutai Comerțul'. 1.

lich'1 vb a e fiii ib" sc i!t ria
o< stive in 334 1947 -48
i.i alin «cot 1

teor. bieți La liceul bădiți litra.
Elevii fosil ic. teor fete, ’a liceul
fete Deva.

I

I

W .Lru_k 4
tu sjiemcnlar::

lu .rie.ca în iliscle 1, 2, 3, 4 
InvățământuLi clemei, ar « ( 
zilele de 1-ț, 15, orc.e 9 — 11.

La cererea dc înscr.ert: si 
nexează certificatul de naștere, i 
la clasele 2 
studii.

Ciclul li
tneuiar::

înscrierea 
cc în zilele 
18.

Li cererea
nexează următoarele a."te::

Ccrtifi a ul de 
fiorii i a.ul de
Ccrtifi a.ul de
Cerii ti a ul de
S'C noi înscrie elevi: <lu:: $<Jmuș, 

lîalala, Sân'.ohalm, Hărhu, Sânta»- 
«Lei. „Mintia, Cris.ur.. Al nașul Mic. 
Cârjiți, Cozris, Pope-ti. Chirghcș șl 
devii dvn Deva.

Elevii <au vo, sa f.c | pcr.i jfj 
vor fa.c în ac. tas tiinp î is^ri ca la 
internat.

Liceul::
înscrierea în claăeîe 8, 0, io( p; 

se. va face în zilele de 22. t^î, ?f 
23 Scpfcrnbric. orele 11 — 13.

Se cri mese 
de vi pe La za 
Icre depus.

Clisele 10
Elevii vor ____ _ __

indicate în formularul de Înscriere.
Elevii care dcrc c să fie Interii 

Iși vor face -i Inscrivna în internat.

eleic ale in.ațktniaVă-

b

3,

al

în 
dc

IC 
de

i
tnvă'Amântului ele-

4, și certlhcatul

dusele 5, 6, 7 se fa
17 si 1$; orele 9—

de în so i ere

< ud 1; 
nașere, 
vaccinare; 
cc tătare.

te jk

V

In clasele S £Î o. «W 
examenului de adtns

î.1 II vor fi paralel, 
anexa Cereri actele

Kude.ua
p.r.ru


Sărbătorirea Zilei Tanchiștiror 
în Uniunea Sovietică

MOSCOVA. — Uuiun.-a Sovie 
tică și armata sa au sărb.rfonit Ic 
12 Scjrtenibrie Ziua T ncfl ș Hor, [ter 
<ru a sublinia astfel impor anța *|,e. 
dală și martie ser I ii aduse de 
trupele de tancuri precum și în o- 
noarea constructorii' r sovietici de 
tancuri.

La 11 Septembrie a avut icc 
la Moscova o întrunire specială con. 
vocată de sovie ul orașului Mosco
va și de comitetul organizați i de 
Partid împreună cu Artnaia Suriei că 

cu oamenii in uncii din camtaifi 
sovietică. In toa â țara Ziua Tancbi 
știlor a fost sărbătorită prin fesțf 
vități populare, conc< rle și concur 
suri sportive.

Ziarul Kasncia Zvezda publică in- 
lerviewu! acordat de nure.a.ulBogda 
nov, comandat cl rupe or de ane rv 
la cace descrie rclul acestcra ti tim
pul marelui război j>:nt«u apărarea

palmi. Esle di-ajiins 
tiin a spus mari*.al 1 
zeci rle n ii de (ane 1 
corați, 1120 tanchiști, poartă ti,lui de 
eiou al Uniunii Sovi i:e, 14 tan- 
cliiști au pnin i acest ti lu de do ă » 
ort.

Poporul sovie ic este mândru de i 
faptul că în țara sa a luat naștere I 
industiia eons r: chel de tancuri și 
că Uniunea Sovietică a fost p lina 
țară care a rezcl.at probleme e pro 
cipale prirtitoaie la această armă. 
.Mareșalul Begdanov a arătat că t u 
pelc de tancuri cous I ue j e dr.pț 
cuvânt mândria poporul i sov c Ic 
dat f ind că acestea ogt ndesc pria 
inscmnatcle lor victo li pu'.erea 1 
măreția sistemului so Lilist, supe - 
ri orii a ea econom?'i sccialis’c. ideo 
legi a socialistă, tehnica ml ilară șl 
arta stal njslă a lăztaiuhi.

Mareșalul Bogdanov a spus in în-

să ne reanu ii 
Bogdanov, că 
1 au f st de.

rlieuia nit. rviev. uliu, că lănci i ii 
■ovicli.fi .lut uniunii spre perfec 
ționaiea artei Ier eo i.batiive, așa fel 
încât â lămân.i demni de licrudirea 
acordată de pa ria iocl .1 s ă, de par
tidul bolșevi și de maree s.-lu con 
ducător, generali senilii Sfalin.

Fratele generalului

a plecat în Slatele Unite să discute 
DeparUntrlul de Sat tactica politică 

csie să o folosească generalul 
în viitor

pe
Oe Gtulle

CD

13 (Rador). Fracle gene 

Gaulle, Pierre De Gaull^. 

< rașuli i, a plecat in Sta 

răspunzând Ia invitația

Departamentului de S at de buna 
voința lușD e Gaulle de a pitirii țfa 
turile ce ii vor veni de acolo.

I

PARIS, 

ralului De 

primar al 

tcle Unite

orașului New-Yorkk și a ailor oiașe 

americane. De fapt pri cijvata hi 

sarcină esle să discute cu D|Cj>arta 

meniul de Stat 1a țica po iț.că pe 

care să o foloscacă generalul De 

Gaulle în viitorul apropiat ți sa a- 

sigure îna acelaș timp conducerea (.

discuțiile din Consiliul Aliat 
pentru Austria in legătură 
cu chestiunea denazificărit

VILNA 13 (Rador). Iu ziua de 
II Septembrie a avut loc imrunlna 
Consi |iu).<& A f it pen.ru Aust ia in 
care s’a tucut In revislă chestiu ea 
denazi I ăi' 1 Austriei.

După cum se știe, InM ar !<■ 'recit

In neputința lor de-a înfrânge 
rezistența forțelor democrate

ffionarho-tasciștii greci au dispus 
folcsirea gazelor asfixiante 

G?pturarea unui intertsant ordin ccnfidrnțial 
dat de ccnunoamtnwl trupeler menarhe* 

fascisie din rtgiurea muntelui Vijzi
B î - -

GRECIA LIBERA, 13 (Rador). l’o 
stul dc radio Grec.a Li beră a auun 
țțat capturarea unui or in conAden 
ția! dat de generatul mor.a h» Ias< j t 
Kilailakis caie crre ,o-nanda ru|x-le 
uonarho-fasciste din r< g un. a mun 
telui Vl'zfi.

Ordinul di pune fo.osȚrca gazelor 
asfixian'e împo ti>a ferelor armate 
democrate dând amănunte tehnice in 
.egătură cu aceaslă operație. Acest 
ordin a iwt eni: după sângerosul e- 
șcc pe care l-a înrcgis.rat auria a 
monarliO fascistă cu prilejul ofeuai 
vei pen'.ru cuceriră nnin el i.i \ i zi. 
ofensivă care a durat 13 zile.

El ogl.ndc te nepu ința monarho-, 
fasciștilor dc a înfrânge rezis cnța 
aunatei democrate cu tot ajuțer. i

masiv in armament i specia 1 l> firi 
niiți dela americari.

I

La Berlin a avut loc Duminecă
Comemorarea Victimelor fascismului

BERLIN 13 (Rador). In ziua de 
Septembrie s’a comemorat la Ber 

lin ziua linterna ională a vi..inii or
12

urneul lui

fascismului.
In legătură cu aceasta la Berlin 

au sosit numeroși d legați din Norve 
gia, Danemarca, Austria, Polonia, 
Cehoslovacia, Uniunea Sovie ică, El 
veția, Ungațfa , Franța ții alte țari.

în Sudul Franței
26 Septembrie a.c.
CONGRESUL
FILIALEI ARLUS

PARIS 13 (RaduuJ. Puită'crul d« 
autorități, general.1 D. Gaulle a or 
ganizat un turneu de propagandă ii» 
Sudul Franței. Vorbind în mai multe

localități el a atacar, ins i.uțiile re
publicane ți a reluat cunoscute e pro 
vocări amidcniocrat3cc <1 an.iso.te 
tice.

DEVA

Con hui Ahu.i hat hO'H'lt.a de 
a i r e a J e n'1 r a' să execn 

le âl mai .urând I . zc <■ .gh . < 
di n.'i/i.i ar. <ti [Ti 1 Ia na 1 iii 
a ti'.i / crin in: Ii de iSzltl.

In -‘dința de Sâmbătă 
suprem al U. R. S S. in 
G.n.rial C/.lonrl 
liniat 
ii/al 
i im)) 
Hiat
.i dovedea'.4 că numai 
re măsuri 
cum pietinde e 
tu> î c ii ’er i, i 1 •

faptei- dou.de

ranța guvernului .■tu'.rj.ic 

«•fcincnleje naziste a rdus 

vieri a ui.lai. naziste

ne-, crcind o amerin a c i.po r va 

drâvotllrii dttrr. ratt.c - .iiKt.iri
- — ■ ----------- -—•

K u.'rt
< a pine, nul r 
at este ci-cui» e. I i 
în r’o ■ ii oare r

■ an vM'uJ Au^trict

ngfcar. 1 

Austria 
a tu

’.J a re„- 
n

1 v n i 
a ' cerc.i 
■u t neteda 

-u plieri n a.e or cât așa 
I clies iun. e n kgj 

n . ni ’n orri ue 
încă ă foie-

fiți de

O rria

lv.de. i

Minierii sovietici vor
conduce munca mașinilor,

din cabine de sticlă, cu aer condiționai
(Urmare din pag. l-a)

200 de muncitori dela 
uzinele metalurgice din zona de 
ocupoție britcnicâ din Austria au fost concediați

V1ENA, t3 (Rador). Purtă'Oful de 
cuvânt al guvernului autslriac a amțn, 
țat că 200 de muncitori dela uzine 
le raeialjrgice din zona de ocupețfe 
britanâ' ă fțn Austria au fost con-

cedia'i din p i ină că s’au opus ho- 
tărîrilcr guvernului austriac ți con
ducerii fabrocei.

Muncitorii fuseseră
Înainte de serviciul de 
lilară britatfic.

int.rogațl î 
siguranță u î

Trăiască prietenia 
româno-sovielică

Cetiti și răspândiți ziarul

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R

Noul sistem de control se cempu 
ne clin organiza.ca câtorva ,centre 
nervoase’’, care controlează, fccar* 
în parte, principatele sectoare de 
mun ă din mină. Q at e bunei fine 
tionări a controlului «utomat, Încăr
ca ea vagon t lor e. e . oordo ată cu 
sosirea locomotivelor e cc ii e c. re 
le rentorchca că, în li.np ce c.rculajb 
tuturor tren r lor eiecțrice csțe con
trola'ă de Ia un centru nnc după si
stemul con’.roluTii mi că ii ren. ri- 
lor diu guri.

Principalul centru de control se 
fia în afara minei i deacolo este 
regulată întreaga activi ate. De a ma 
sa sa de control, supraveghetorul 
poale ii se.izat ireefat de oi e o- 
prire din mers In orice [carte a in!.- 
nci și poa,1e lua, în orice moment, 
măsurile necesare pentru a restabili 
circula,ia norma ă. O reț a te.'e ontețf 
sublccană leagă centiul principal de 
control cti loa e rejoarele ți ga e ii 
le din mină, astfel ca supravegheta 
rul se află în contact permanent cu 
interiorul mine».

Toate aceste 'nsialațiuni fac ca 
mir-a -ă funcționeze a o fabrică sau 
•a uu vapor, dută un ^k> ani,ui de 
ceasornic.

Iicla uttroducerea
do control, producția de cărbuni a 
crescut cu 25 Ia sută, în minele din 
Celiabinsk.

Aeelaș sislenr a fost re-.ent Intro
dus <i în nrinele din băcăniile Do-.- 
bas, Karagandn, .Moscov a ți Kuz.-cțc.

Pentru industria extractivă, a, tj 
cai ea noului sistem de control des
chide largi perspccCve Jc sporire 
a producției. Dar și t:-|n.,-.fr,r ii fie

d. . lud nou oAzontu > p î, u. r.^lu 
du.- ri.v ultimelor ir.ovaț. 1 trb I 
>«’. De pe reuni mim a minerilor so-

v ie'i. i^Bu ii al a/i4 cu cea ■ 

mineii'or din trecut M. c citarea și 

rutomatizarea usurea a i rT,<V 
a munca oamenii ,r

Nu cete deloc fan «zisa o u • 
a minerilor Vio.'Uj i în < r* eiurmț 
lori cu o rniiLaic sup.rivzră vot 
ondiice min,a ma<i Hor ^n al i a 

de stiila aiind i inst».-ti Le a. r 
. ondirionat. Nici praf. •>. j me dăi a 

— oamenri .or în Ta iu 1 a. la tu- 
ru, purtând gaina de ■ 'aș J g [>-» I 

un alb inaculat. .

DECLARAȚIILE 
d lui Hew ett Juhson

(Urmare dfn p<qț. I

noului sistenr

i>. Hewlctr Jalinsoi a svu» ■ 
cecași sati'factie <u p Meiul Haitei 
făcute La sediul suWiîial.j ARLUS 
Hunedoara, aratând că ferma in cae 
acest local se prezintă nu (»c< -te 
cât să ata.e un ! din păți’ >-fa > <-u 
..ne poporul roui.in țdșețtc pe 
strângerii legăturilor 
CU popor. 1 ovieli-.

Ca închei re d-sa a 
• e-nvins că Repub'Jc.a
mână, în condi L>e create egi 
mul, de democrație popu'..ră și 
sărit va avea un viitor f. ri j 
re de acum se Irdreapt! j 
te.

de fiSe

dc fc.

z

. ca 
Ir

Sj«t

Popvt *. ă Qo

'”11 i.
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