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Consiliul de Miniștri a hotărât

< ..
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PtclcâcHRm inutil tonUCvtl

2 Aprovizionarea cu pâine a cantinelor 
și a populafiei nesalariate

Q Restituirea cantităților de cereale co
lectate peste norma prevăzută

g Colectarea porumbului, cartofilor și 
uleiului de floarea soarelui

BUCUREȘTI, 24 (fAger- 
pr«). (Președinția (Consiliu 
Ini de Miniștri comunică:

Astăzi 23 Septembrie 1948 
orele 10,30 Consiliul de Mi 
niștrri s’a întrunit sub pre?e 
dinția d lui prjm-ministru Dr. 
Petru Grozțr.

Consiliul de Miniștri a ho 
tărît să se ia măsuri pentru a 
provizionarea cantinelor cu 
pâine la preț oficial, pentru 
aprovizionarea populație» 
muncitoare cu, paste făinoase 
precum și pentru aprovizio
na cu pâine a populației 
nesalariate din centrele ur 
bane. Consiliul a dat Mini
strului Comerțului sarcina ds 
p pune in aplicare această ho 
tărîre. [

Deasemenea Consiliul de 

Se fac pregătiri pentru a se începe

Noul an școlar în spiritul reformei învățământului 
Printre elevi, prin librării și școli

De vreo câteva zile fn D vase poate vedea un aflux rar fn 
tllnit de eleve și elevi. Așa cum examenele i-au atras spre ace»t o- 
■aț, ele m situează ți tn centrul 
■rână? Ai studiat Constituția R. 
•inema, la parc, ori unde, me.eu 
șuiere*. i

Examenele de admitere au 
•onstituit într’adevăr o oreo 
«upare serioasă pentru majo 
»itatea elevilor. i
Se examinează o serie

de eleve
Intrând în sala de examinja 

»e idela Liceul de Fete din 
Deva, ai impresia că e vorba 
Re bacalaureat. Comisie de 
profesori, eleve care iau cu 
seriozitate "ri bilete
le cu întrebări, se uită atent 
la ele și răspund..

Ceea ce este însă caracte-- 
ristic e 'conținutul întrebări 
lor care se pune și prin ca 
re se pot verifica într’adevăr 
temeinic cunoștințele fiecărei 
candidate.

In cadrul examinării pri
mează problemele legate de 
istoria poporului nostru de ca 
caracterul războaielor trecute 
exduzându-se’ datele seci, 
formale, insistându-se'asupra 
chest,unilor privitoare la ma 
rile mișcări muncitorești și 
actualele reforme și eveni
mente. Se"" d.sbat pe larg ar- 
ticoalele Constituției R. 
P. R.

Toate acestea reprezintă în 
să mai' mult decât un simplu 
examen. Ele dovedesc că a 
tât 'din partea profesorilor 
cât și a elevilor se veda do 
rința și hotărîrea de a tra 
duce în viață reforma învă 
pământului, de a se orienta 
spre adevărata știință baza 
tă pe' reahtate P® adevăr.

Miniștri a hotărtt ca pe 
za tabelelor care au fost 
tocmite de către autoritățile 
In drept să se restitue canti 
tățile de grâu colectate ne 
ste normele fixate. Comisia 
ide Stat pentru Colectarea Ce 
realelor este însărcinată cu 
aducerea la îndeplinire a a- 
cestei hotărlri.

Consiliul discutând pro - 
blema aprovizionării salaria 
ților și populației muncitoa 
re dela orașe cu porumb, 
cartofi și ulei de floarea soa 
rdui a fixat cotele de colec 
tare la aceste produse și 
scutirea țărănimii nevo așe.

După ce a discutat și re
zolvat și alte chestiuni, Con 
sibul de Miniștri și-a înche 
iat ședința la orele 12,15.

i

discuțiilor lor: Ce-ai făcat la Ro 
P. R. Și loa:ă ziua pe strada, la 
aceeași discuție, examenele și la

Ele»ii se înscriu la 
școala med e tehnică
Paralel cu Examenele de 

curg și înscrierile în diferi 
tele școli 1 medii. La școala 
medie tehnică, sala secreta 
riatului e aproape neîncă -- 
pătoare. Noi și noi elevi vin 
să se înscrie aici..

In acest an primele clase 
necesită să fie paralele. Au 
venit un număr mult mii 
însemnat de 'elevi ca >anul 
trecut. -La examene de admi 
tere au fost admiși* cea. 80 
candidați. Anul (trecut s’a 
complectat doar o clasă. A 
cum școlile tehnice au fost 
puse în loc de frunte. E 
levii sunt conștienți de a- 
ceasta și totodată au și po-

Examenul de bacalcureat
va începe la 1 Octombrie

BUCUREȘTI, 24 (Ager- 
pres). Conform hotărțrii Mi
nisterului învățământului Pît 
blic examenul de bacalau
reat va începe In ziua da 11 
Octombrie orele 8 diminea 
ța-

Ziarele de azi publică lista 
complectă a centrelor de ba
calaureat din sesiunea Oc - 
tombrie.

Direcțiunile școlilor unde 
funcționează comisiuni pen-
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lnsușindu-și critica justă 
a muncitorilor din Cugir

Muncitorii uzinelor I.M.S.-Hunedoara
au pornit hotărâți la bătălia pentru 

îmbunătățirea laminatelor
îmbunătățirea caii îț:i produselor capălă astă i aspec uf unei bă- 

t >,i oamenii muncii din toa e tec oa eletălii tu ca e se gă e c l.irolați 
de p.oducție.

Munciloiii ți tehnicienii < in 
zine și fabrici preocu ați d nc 
problema calității, problemă is\o-

u
de

sibilitatea de a le urma: ta
xa la examen a variat la 
această școală intre looși țoo 
de fiecare candidat plătind 
potrivit posibilităților, mate
riale al© părinților.

Școală și cărți

1 Dintre condițiile bunei func 
ționări a școlilor fac des gar 
parte, localul și materialele 
didactice.

Școala tehnică medie din 
Deva, 1 care până mai eri e 
ra aruncată în părăsire la 
un capăt al orașului are a- 
cum uni local mare coresnun 
zător. -Și-a îmbogățit utilajul 
cu o mașină de găurit și
2 strunguri.

In ceea ce privește cărțile 
— deocamdată numai manua 
le de școală primară — au 
și sosit deja. Librăriile sunt

H. N. DC I
‘(Continuare In pag. IV-a)

tru examenul de bacalau
reat și organizațiile U. A. E. 
R.-ului sunt rugate a înlesni 
posibilitățile de găzduire a 
profesorilor și elevilor. 

Noul ministru plenipotențiar h Sofia
BUCUREȘTI, 24 '(Ager- puldicii Populare Române la 

preș). D. Octav Livezeanu a Sofia.
iost numit ambasador al Re-

rllii din noua athudine față de 
munci a muncitori or dela I.MS. 
Brașov, cari și-au dai teama de 
piedica pc care o prerin ă pen
tru economia noastră națianaă o 
(1 oducție de proastă ca i a e.

Chemă ile munci orilor dela Cu- 
gii făcute metalurgicilor dela I. 
M.S.-Hunedoara au t ezit in rân
durile ace tora, un vi 1 in eres pen
tru Imbună.ăf rea ca i ițji 
telor. ,

Pentru a ajunge Ia re-ui a • po
zitive. munci'o ii I (emil - ii ea 
l.At S.-Hunedoara, Insușindu si cri ica 
justă făcută de tovarășii ior dela 
Cugir, și-au luat o serie de anga
jamente rreni.e pentru a in alura 
lipsa sesizată.

O comis'une de co-trol 
a calități produselor

Peutruca dela I.M.S.-Hunedoara ti

SOLEMNITATEA INSTALĂRII 
d-lui Eduard Mtzincescu, noul titular 
al Ministerului Artelor și Informațiilor
BUCUREȘTI, 24 (Ager- 

pres;. Eri la orele 12,70 a 
avut loc în prezența d-lui 
prim-ministru Dr. Petru Gro 
za și tov. Ana Pauker, Mi 
nistrul de Externe, instala 
rea d-lui Eduard M'ezincescu 
noul t tular al Ministerului 
Artelor și Informațiilor.

Au luat parte la solemni 
tatea instalării tov, losif 
Chișinevschi, L. Răutu,, 
Octav Livezeanu 'mini-tru 
plenipotențiar, fostul titular 
al departamentului, N- Do- 
reanu, și d. MÎhalache sec
retar general al M'nisteru-- 
lui Artelor și Informați lor, 
academicianul A- Toma, a- 
cademicianul Gh. Oprescu, 
Zaharia Stancu, directorul 
Teatrului Național și pre?e 
dintele S- S. D. R- și'alte per 
sonal:tăți din viața culturală 

nu mai p*e<_e produce de tafta'* 
inferioară, s’a ins iul o cori I 
■ne de LO.ilro' a ca,i ă ii p ode « jr 
— fonlă, oțel — Ac a ti .oi. 'n 
va veghea ca foita ce p ea 1 da 
furna'e 1 ngo ri e ce a < țel r • ți 
laminatele, sl I d«p 1 e ică w.i* 
co d ț u.ii'.e tih > e ar I 1 . az e.Bi 
calitatea lor la,ă de dflți , pro u ele 
să fie retuzae de secția ce ur
mează să le prelucre.e.

In felul aceasta nu nci orii «â 
fehn: ier-.l î.a vor mlii ră.pucdeiea 
și mun.ind cu mai mută a:e tie 
vor reu.i să li.reze fontă, el ra 
ți laminate de cea rr.ai bună rs 
late. ,

In șed'nt® do colaborare 
tehn cierul d-la secțl 
caută m todela da 

îmbunătățirea calității
După ședințe’, de colaborare a 

tehnicienilor, unde s’a prelucra* 
V. ClEJ 1

(Continuare la pa^. 111 a)

și artistică, reprezentanți ai 
presei române și strâi ie și 
numeroși fnucționari ai ie 
partamentului.

Luând cuvântul tor. Edu 
ard MEzincescu a spus: ,,BS 
talia pe frontul ideologic 
trebue să mcargă in pas :u 
cucer.riie pe teren economic 
în direcția construirii so - 
cialismului. Pentru acesta e- 
ste necesar ca să se întăreaș 
că și să se extindă și mai 
mult acț unea de răspândire 
a culturii in massele poporu 
lui prin contopi ea M'. ni-tru 
lui Artelor și [nformaț i’or 
Ministerul Artelor fi Ii.fo.m a 
țiilor are sub conducerea șt 
administrația sa cele mai nu 
termce miloace de răspândi 
re a cultură în niassă. l'oate 
aceste mijloace trebuesc fo 
losite din plin pentru a pune 
la dispoziția poporului va
lon culturale de calitate su
per,oară cu un conț.nut idee 
log c ridicat pentru a Jes-- 
vo ta și satisface setea și 
dragostea de cultură a ce)or 
ce muncesc".
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—== PAGINA FEMEII
Pentru a analiza munca de presă

<D. C. al
a ținut o ședință de lucru 

cu responsabilele de presă din județene
Pentruca po viitor toate re 

spunsabilcle de presă depe 
lângă jttdețenele U. 1'. D. 
R. ciin țară să și cUn°ască sar 
dn’le ce le revin în munca 
de luminare a masselor de 
femei, Comitetul Central al 
U-T'. D. R’- a convocat în zi 
lele ele 15 și 16 Septembrie 
a. c-, 'într’o ședință de lu
cru pe toate responsabilele 

dc presă dela județenele U. 
F D- R.

In cadrul ședinței s au ana 
iizat lipsurile și părțile pozi 
tive ale muncii de presă a- 
«âtale C. C. cât și ațe județe 
uelor U.F.D.R. dânduse in 
»trucțiuni pe viitor.

Județul Hunedoara deși e- 
▼idențiat în munca de presă 
pentru faptul că activitatea 
organizației se ireoglindește 
săptămânal în Pagina Fe . 
meii din ziarul Zori Noi, to
tuși s'a menționat lipsa sec 

)ției (de a nu fi antrenat (femei, 
din câmpul muncii din uzine 
fi de pe ogoare la scri9 peo 
tru a deveni corespondente 
la revistele .Femeia ți Să- 
âeanca. (

In consecință în fața sec
ției de presă a Org. U. F. 
D- R-r din jud. nostru, sta 
sarcină imediată mobilizarea 
a cât mai multor femei la 
scris pentru ca astfel ridi- 
cându și nivelul cultural să-șî 
poată Îmbogăți cunoștințele, 
poljtice și ideologice-

MOISIU GEORGETA 
resp. de pre * a J rd. 
U.F.DR. Huned.- D va

!

îndrumarea femeii către spori
In lieiu'ul (rinelor amintiil, spor

tul era considerat un drept nurnal al 
burgheziei îmbuibale, menii il-i um
ple zilele de trândăvie, era un lux, 
la care nu se putea gândi masa 
poporului și In S|>c:i.".l nu se pu
tea gândi femei e 1 irul I a ea, in- 
capacila ea, flă,n uiri|e tende ițioasc 
ale orânduirii burgheze ca i a.iste, ( 
potoleau avânți 1 celor mai dl lam'co 
femei, reducându-!e la șablonul fe. 
meii anchilozate, ii-ul fe 1 e i ad
mis de acel defectuos regim.

V.a'a real, l p i J de pe u ei țț. 
de artificii, desmin c ta ejoric a- 
ceastă eroare. Ea ne ara * că și 
femeia ca ți bă baiu', a e nevo o 
ți este capabi.ă ți trebue chiar sa 
fac* sport.

ȘTIRI Șl FAPTE
DIN VIATA FEMEII 

SOVIETICE
In timp ce Ia țările caftitalista 

femeia este lipsi:* de o i e drept, 
fiind considerat* mult inferioară băr
batului și incapabilă de a duce o 
muncă de răspunde.e. Uniunea So
vietic* a dovedit lumii intre i pă 
participarea nelimf ati a fe ne i in 
viața politic* ți In muncile cre- 
iatoare In toate domenii e co is ruc- 
ției economice ți cultura e an mă
rit mult puterea Statului Sovie ic.

Astlel In Sovietul Sup etn al Uâ 
R.S.S., sunt 276 deputate din cele 
mai bune fiice ale po, orului. I

1 700 de femei sunt In p c <mt dc 
putate In Soviefee Supreme ale 
Republirilor Unionale Autonome.

430.000 femei sunt deputate in

Prin muncă voluntară la Vălișoara
Sâtencele au renovat și pregătit 

școala în vederea noiilui an școlar
Spiritul muncii voluntare 

pătrunde tot mai adânc în lu 
mea satelor noastre.

Astfel, în comuna yălișoa 
fa acum în preajma începerii 
unui nou an școlar — fiind 
ne t< rminată școala noua — 
s’a simțit nevoia imediată a 
Unor renovări la vechea cla 
Idire a școlii precum! și a u-

V ANUNȚ
Șantierele de Conitrucții anga

jează lucrători calificați (dulgheri, 
Kldari, fierari, instalatoii) ți aeca- 
lificați (salaho i).

Lucrătorii pot lua ntasa la can
tina cu circa 45 lei pe zi, dn 1j- 
siv 500 gr. pâine fi pot dormi 
In cabane. [
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nei curățenii radicale- 
Ca și fn alte rânduri, 

apelul făcut de responsabila 
cu munca voluntară de pe 
lângă orga Sătească U. F. D 
R. femeile au răspuns într'un 
mare număr cu elanul de 
care aul dat dovadă la scosul 
pietrei pentru noua școală, la 
săpatul șanțurilor, și la re
pararea șoselei, au muncit 
cu râvnă iveușind ca până 
seara să dea școlii un aspect 
de adevărată sărbătoare ga 
ta să primească nouile vlă
stare ce vor veni aci săj pri 
tnească educație.

Iată cum prtntr’o muncă 
activă depusă (în spirit co
lectiv, se pot schimba spre 
mai bine satele noastre, pre 
gătindu-se astfel pentru via 
ța de mâine.

la

Sovietele locile.
37.000 de te nei sunt in conduce ea 

sovietelor c* e ți, numai ii Republic*. 
Federativă Rus*.

259.000 femei sunt frun ea 
gărilor de trac oare, conducând 
baine ți tractoare.

35C.OOO femei lucrează lu 
tatc de brigadieri in colhozuri ți 
sunt conducătoare de ferme.

15.000 femei stau ta fruu.ea col
hozurilor.

Numărul femeilor specialiste cu 
studii univer.i are, repre ini* 120/»; 
din numărul to al al
In prezent numărând 
cialiste.

Printre colaboratorii 
Educaț.ei Naționa e, i 
tizi 2.000.000 femei.

In insti ute'.e țl labora oarele de 
cercetări științifice lucrează circa 
35.000 femei.

Unui număr de 125 femei li s’a 
acordat titlul de „Doc or in Șțiințe” 
80 sunt p o’e.ori universitari, peste 
700 docenți.

200 femei au fost distinse cu 
premiul „Stalin”. Printre aceste lau
reate ale premiului „S’a'in” sunt 
femei — oameni de știință, pro
motoare ale ar ei, tejiii oi, culturii, 
femei mun iloa.c ți colhomi e, ino
vatoare in domeniul producției.

1 
bri- 

LO1«- 
J 

cali-

spe ia palilor, 
12j.000 spe- 

l 
. Mi >fs erul.* 
ac.i.caz* as-

I

In U.R.S.S. Partidul și Guver
nul au o ncîncetaJi gri,o dc fc- 
meia-mamă.

1.500.000 copii frecventează gră
dinițele, ere.ele deservesc un nu
măr de pestu 809.000 copii mici, 
iar 3.000.000 locuri sunt ocupata 
în creșc e rurale.

In vara aceasla 6.000.000 copii 
și-au petrecut vacanța în cele mai 
bune stațiuni balneo-climaterix și 
în tabere e dc pioneri.

Fondurile desti a e aju orăr i fa mi
liilor numeros e și n.a clor fă ă scț, 
conform noului plan cine.nai, se ci
frează la 45 miliarde ruble.

In aceste cor.diț uni, te nei e so
vietice depun toate torțe e lor ți 
toată energia lor crea oa e, peu.ru 
propășirea patriei so ia is o.

ANUNȚ
Uzinele NTetalurg ce de Stat 

din Cugir angajează ur 
gent: — 5 desenatori 
constructori. '

'Actele necesare se vor îna 
inta Direcțiunii Uzine
lor1 în; cel mai scurt timp 
posibil.

«:is«

In atenția magazinelor 
de mezeluri!

Fabrica naționalizată
I. A. R. T. DEVA
aduce la cunoștință doritorilor ca livrează 
ori ce cantitate MEZELURI de feluri 
diferite calitate superioară la preturi oficiale 

DETA1LIȘTILOR $1 EMGROS1ȘT1LORI

- Uniunea Sovietic* tn p tocmirea 
multilaterală d.- a fo nia o ul cât 
mai apr< ape de perle ț u e, dă o 
importanța cuver.i a S| or ul ri, ridi- 
cându-1 la p recepte țliLțr.i.e cu 
mari șanse educative.

Femeia soc ie ură te Eu ură du 
binefacerile spirtului ți a e uriașo 
reali rări 
latele se 
rea atât 
răzbiiul 
când femeia sovietică, căită sufle
tește și Întărită trupe, e a inlrun- 
tat toate greuțtiie nr ru *(orului 
războru, grăbind cu mult duborirea 
dușmanului.

Este abso’ut u<re ar ca ți femeile 
noastre ti fie ei u a e in da ;o (ea 
către sport. Guvernul no.ru care nu 
precupețește nici un nr j oc edu
cativ pus In sluj >a poporului mun
citor pentru a-t riilica tot mai rai u 
a pășit |>e calea progie-uiui p. Ii 
domeniul «portdui.

Primele rezul'ae au pu'ut ti 
constelate cu p.ile.ul marei conșe- 
tiții pr-lispor.ive n Cupei 
1 iner etrrldi care a r ermit 
starturilor mii de legici, 
trecut aii fost ținute deparțe 
manifestare. Mul.o din re 
pante an reușit sa Înregistreze 
performanțe excepți xia e țt chiar 
s* doboa e recorduri i.ați aaa In-

in ac.it domeniu. Re ul- 
|X>t constața iu parii l a- 
de e rea ce a femeii tu 

pentru A| arai ea Pa rlei

Uni > ii 
h fața 

ca e In 
de orice 
partid-

regislrate de aporlii ca. aerați.
Iu judebd nostru ;i cl.isr la De.a 

unele diu fe nei p. im* • 
tu! preocupare mino 1, câulî«d ■* 
riui.ulizeze pe aie.ea ca.e înțele
gând î.ialla menire a ului, -oa-
tribui \ Ie de^oLaraa lu . iu Va
lea Jiului u tprzciaL c >1 |a 1.«>V 
o bun* parte a teme or au tăcut 
un început pioniițâ or in a|K 1 la 
iiiti^-.erea -por i-ă a-e a a ut loc 
Duniineei, ’ntre V*!e--*ii|ui 
va, s'au put- ti ved a evi-uând pa 
renul de spi.t, alaiuri * .4 v- 
băi bați, Ierni care au - n ecurat 
piobe alîe.ice, cât ,i li jucat dc 
wolley, înregistrând priu a.e-^ta 
piim tuicea 
lemenin.

țațe de da!r>ria * elor f-ar-ei «,ku- 
tive de a antrena i le i» Ic a « tre 
care uu s'a1! debara al iac* da 
zgura rămasă -le pe ur.na 1 iilor
concepții lurgleze. p -B '• *, au 
au cLrajul sa se avâale U |iuu» 
nuna * a sportului.

Femeia din R.PR, india-mit dc 
vârsta trebuie * progra c e, al a* 

deosetxav* de femeia ia l.i erată 
lip-. .1 de vigilrnță d-a trece', a> 
trebuie a* fie aiiir.aia da na avâat 
creator, de reri- ență, panii u a do
bori toate piedice.e ca k ar sta 
In accesiunea către 0 lama auri a - 

listă.
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La căminul de zi din Hunedoara 
copiii duc lipsa materialului didactic, 

jocurilor educative și distractive
Cu toate ci la dmiaul de tl 

susținut de Sindicatul I.M.S, ilia 
Hunedoara copii si irit i or duc o 
viață core-punzăioare, locuji se re-t 
marc* o serie de lip uri care d-^â 
par a fi de mi i ini.xrla ț* Îm
piedic* lulr'o oa e care ni* u * buna 
desvoltare a ruiJlor vlăs.are atât 
din punct de vede.e fizic cât ți 
educativ.

Baia este nevoie puiz* oaie liiul 
prea mi *, pentru cei 55 cop i mi I 
din c*mln ți de aceia este nece
sar ca Inlr’un tin^z cât mai scurt 
si se fac* amenajările necesare.

Lipsa materialului di tactic es « 
iarăși una din neajunsuri.c a.c.lui

I

cămin datori*
lavaț* 
rut I 
*i ju 
tot a 
c°PÎi
t.ți pentru ca mai târ.ij să de.ie 
cetițeni vredr.ici ți apârâtoa* bo- 
La creț'erea ți educarea lor.

De aceia atât rindea ul • < 
lărîți ai reginmliâ care v»g! ea.x 
organiztția U.FDR, vor tre ei- să 
acopere cât urai rc.eje aceste nea
junsuri care stinghere.c bus* ftuas- 
țiooare a acestui cămin. |

ăURLCEANU ca -f»

gTeu
cir tu fapt 

ceia
la

care

ce ■ »țitz> 
*coa i. Ea fe* 
lipse a — aia* 
educă ii acestjc

le pi d*
i * '

ât de aere aie
care vor trebui a ii* pcej£-

i e

La I. M, S. Hunedoara 
femeile muncitoare contribuie cu elan 
la depășirea programului de producție

Pătrunse dc cuvântul P ar 
tidului nostru’ ptîn care chea 
mă feme.lc să muncească cot 
la cot cu bărbaț i pentru a 
contribui la refacerc-a și des 
voltjrea țăi'ii noastre, femei 
le deia SeOția Turnătorie dc 
oțel delai uzdicle I. M- S.-IIu 
uedoata, au prjfn.t cu un 
viu clan ia munca de execu
tare a sâmburilor pentru tur 
ua.rea dinților de tractor.

Din primele zile femeile 
dela secția Turnătorie, au 
antrenat și pe celelalte te
mei din uzină în întreceri Șt 
astfel la sfârșitul lunci Iulie 
au realizaV o depășire de pro 
ducție do 12,4 kr sută, iar pe 
August de ^4 la sută, depa 
șiri cari alături de rcalizările 
altor mii și mii de muncitoa 
re și muncitori din țara în
treagă, vor face ca poporul

nostru săi prosper* să ducă <j 
viața imbelșugata cucei ița 
prin munca' sa.

Citiți și răspândiți

„SĂTEANCA" 
și „FEMEIA1- 

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România

Tipografia Progresul 
decala • ?

ȘTAMPILE
p

peu.ru
no.ru


Prin contribu(ia muncitorilor

La uzinele IMS Hunedoara 
se construește o sală de cinematograf

In Județ se duce o activitate intensâ

Scttlru ircfacerca și iimbutic/ • _ i 
mtociilui <!<*> animala

Muncitorii și tarhnicienii 
dela uzinele I. M. S. Hune 
doara care în urma eforturi 
lor ]or în muncă au câșt gat 
dr^relul întrecerilor Ijpe (a 
ră în ramura siderurgică și 
pe județ în cadrul întrepi in 
derjlor din județul nostru, 
acorda o mare jmijiortanță ri 
dicării nivelului lor politic și 
cultura!. /

Astfel, la propunerea or- 
ganizației de Partid, munci - 
torii au hotărît ca primele ce 
le acorda uzinele muncitori 
lor evidențiați în muncă, să 
fie utilizate în scopuri cui 
turale. Ei și-au luat angaja 
montul de a depune sumele 
cefle revin, în scopul de a se 
clădi la IIunedoara o sală 
de cinematograf pentru muu 
citori, Din sumele realizate 
până acum a fost cumpărat 
un aparat cinematografic, în 
locul celui! vechiu care fiind 
uzat nu ma> corespundea.

Ridicându -și cât) mai mult 
âivelul lor, cultural, înnoito
rii dela uzinele I. 3, Hu

Muncitorii uzinelor IMS Hunedoara 
au pornit hotârîți la bâtâlia 

pentru îmbunătățirea laminatelor

temeinic posîttlifi ea tmbunălățirij 
calității, ■ urmat o al ă ședință res
trânsă a ce'.or trei secții pi incitate 
— furaale, O.S.M., și laminoare -- 
au care ocazie muncitorii și teh
nicienii și»u luat anga amentv.l de 
a preda produsele în condițiuai op 
time și de bună caJtae.

La secția furnale, calilaea fon 
tei va fi agigu-a ă prin organiza
rea șl îmbunătățirea «unicii. Mi- 
«ereul de fier dela Qhelar nc i nd 
Jiu cel mai ban, coaținâad mul ii 
magnezilă, tehnicienii urmărea iat- 
bunătățiiea lei calitativă, pentru a 
se ajunge la Toată de calitate an
terioară. I /

ta aecția ofelă ie, calilaea este 
aarmărită pria executa-ea in bune 
condițiunî a operațiunilor. Turna
rea, tn special, trebue să 9e tacă 
eu deosebită grijă, to'ul să fie 
bine pregătit dinain e și să se lo
vite ace'e deficierte caii au dus 
tn lunile trecute Ia p’e-derea a două 
șarje de otel. Printrtun di pozitiv 
special construit s’a asigurat co
chiliile conți a spargerilor. Pregă
tirea cât mai amănunți ă a |urnirii.

26 Septembrie a.c.
CONGRESUL
FILIALEI ARLUS

DEVA

Trăiască prietenia 
româno-sovietică 

nedoara, contribue la Interi 
sificarea luptei pe care re
gimul nostru o duce pentru 
lichidarea moștenirii lăsată 
de regimurile capitaliste în 
domemul cultural al masse 
lor muncitoare.

A. M1ȚRQFAN coresp

In cinstea celui de al II-lea congres

Filiala ARLUS Deva Hunedoara
a organizat un reușit

In seara zilei de 22 Sept, 
a. c-, în sala cinematograful 
lui „Progresul” din Devaj 
Filiala ARLUS 'Deva Hu « 
nedoara, a organizat un ret* 
șit festival artistic cultural 
în cinstea celui de al Ildea 
Congres al ARLUS.

Cu această ocazie tov. 
jud. Comei Opreau, a con 
ferențiat despre ' Prietenia 
Româno Sovietică, arătând 
temeiurile efi stau la baza ei. 
Au fost scoase în evidența e-

amenajarea diminlo a oa’ei, a co
chiliilor ți închiderea țli'iuliâ, ■- 
juta deasemenea la obținerea ua-i 
oțel de bună calilale. c

La secția laminoare se cere ca 
lingourile să fie Li..e încălzite, lir 
laminarea lor să se facă în condi- 
țiuni cât mai bune. 1

Muncitorii și tehnici mi de a I. 
M.S.-Hunedoara mai au lo u i unele 
lipsuri în munca lor. Prob'ema 
mâinii de lucru nu este de ini iv re
zolvată, deoarece par'e din munci
tori, tn special cei dela furnale, 
lipsesc destul de des dela muncă. 
In zilele de sărbători, mai ales, 
buna funcționare a funia el or e te 
serios amenințată d n a. ea dă cauză.

Intr’nna din duminici e trecute, 
furnalele au fost de ervi e de lu
crătorii dela alte secț ii, cari la a- 
pelul organizației de Parlid, și sin
dicat, au muncit voluntar in locul 
celor absenți.

Organele de Partid ți sindicat 
țrebue să ducă tn rând-iri e munci
torilor o intensă muncă de îndru
mare pentru a stimu a nona a l- 
tudine față de muncă, pentru a 
desvolta și adânci spiri ul de răs
pundere al fiecărui muncitor și 
tehnician față de cili a ea produse
lor lor.

Străduindu-se să înLă ure lizsurite 
pe cari le mai au și făcând nouă 
eforturi în mă i ea can.itai.ă și 
ca'ilai.ă a product ei, n.e al-irgiștfl 
dela I.M.S.-Huncdoara vor obține ,e- 
zultate din ce Î11 ce mai bune și 
vor contribui la întărirea sec oru- 
lui socialist dii economia noastră, 
factor princi al în desvol arca țării 
noastre in drumul său spre so.ia- 
lism, ’

V- CLEI

Pe linia Inii urnirilor date de Iov. Vasile Luca în articolul „Un 
■n dela reforma monetară’’ publicat în ziaiul „SCAN TEIA ’, in jude-, 
(ul nostru a’a deschis o ac.iunc intensă tu acest sens.

Astfel pen'ru mărirea ți îmbună
tățirea stoi.uk i de animale in ju
dețul noslru s'au reparat un nu năr 
de 6 grajdu i comu ia c, iar a| ele 
12 sunt în curs de repa ație. Din

festival artistic
locventele gesturi, de priete 
nie ale Uniunii Sovietice ta 
ță de țara noastră — concre 
cretjzate prin concrete aju
toare primite din partea Mu 
rei noastre vecine dela RA 
sărit chiar îndată după în- 
cheerea generosului armi - 
stițiu — la care poporul ro 
mân * răspuns cu o sinceră 
recunoștință și o caldă prie 
tenie isvorîte din conȘt ințțl 
că U. 'R. S. Ș- rcțprezintă 
garanția libertății și a păcii.

Analizându -se cauzele ace 
stei atitudini T’a arătat că 
însuși structura Statului So
cialist determină crearea u 
nor legături, >de orice natură 
bazate pe principiul de - 
plinei egalităț if cu orice Stat 
indiferent dacă e mare sau •' 
mic. 1 . *

In concluzie s'a arătat că 
progresele din domeniul po 
litic, economic și so, ial înre 
gistrate de țara noastră, în
suși crearea statului popular 
— Republica Populară Romă 
nă —3 se datorește marelui a 
jutor acordat țării noastre de 
mărinimoasa Uniune \Sovie 
tică, spre care ■ întreaga o- 
menire dornică de pace, de 
mocrație și libertate și-a în 
dreptat și ;își îndreptă cu 
încredere privirile-

In continuarea, programu 
lui a urmat recitări, bucăți 
muzicale ale compozitorilor 
ruși și români executate de 
orchestra f larmonică a Con. 
silului Sindical Hunedoara - 
Deva, muzică populară exe 
cutată de orchestra de bala 
laici a Sindicatului Funcțio 
narilor Publici și dansuri so 
vietice care a produs o vie 
Satisfacție publicului ..specta J 
tor, exprimată prin lungile 
aplauze- t

Se fac pregătiri pentru 
începerea noului an școlar

(Urmare din pag. la)

pline de abecedare, aritme 
tici care se vând la preț.ui 
accesibile tuturor oamcni'or 
muncii, deși sunt editate 
în condițiuni 'opt'me și de 
o grosime apreciabilă.

Toate acestea ne arată că 

fondurile primite în a e t s op, s’a 
programat io s ruiiea de grajd, rl 
moderne pcnliu aijmaee ie. roJu- 
cătoare, la llia, Deva, Ora le,, 
Dobra, Brad și Pelro eni. D n fon
durile pliurile jen ru mă i ea s o- 
cu'ui de a lima'e, D: c ți i ea Agri
colă Județiană, va proc ira pcnlru 
județul nostru tauri de ra ă Zl- 
menlal, exportați din Elveția.

Județul 1:0.tru a e un s oc rnaie 
de oi, care sunt de o ra ă in
ferioară, axând lână puț nă, toto
dată și lap e ii-u ii ut. lei este 
nevoie de a te fa e rqrroduceri a 
lor cu oi de ra a Ți aie ca e dau 
un randament mult mai spori . Tot 
in acest scop urma ă să o cască 
Î11 curând un număr de 1 0 ber.eci 
de iasă țigaie cumpărați de Di
recțiunea Agriioă care vo fi între
buințați chiar in toamna aceas.a, 
pentru reproduce e. Tot pen ru re
producerea oilor de ra ă a luat 
ființă două centre de reprolucere 
artific iala a o | >r, unul la O ă.tie 
iar altul la llia. ț

Pentru tngri irea sănă ăț 1 anima
lelor, |a Deva va |ua ființă un 
spital veterinar, iar la Or. ș le cu 
sprijinul permanent dai de Pa titț, 
primăria locală a reușit să cons
truiască un bazin sistema ic, ta 
care oile și cvle'alle animale, tn 
caz de boa'ă (râie) se pol de >a^ 
zita și vindeca. Tot pca ru îngri
jirea cât mai bună a animalelor, 
guvernul a avut grijă să pregl-

Muncitorii dela exploatările 
aurifere

muncesc
îndemnați dc org. de Par 

tid, minerii din Stănija dw 
Jtă eșirealdin mină, muncirid 
voluntar au stivat lemnul de 
mină care era împrăștiat pe 
ste totHa gura minei.

Acești minerifyîn fiecare di 
mineață, înainte de a infera (n 
mină, transportă materiale
le necesare ra. burlane, țevi 
aer com'primat, etc. pe o di-

La Petroșani a luat fiin(ă
O școală de corespondenți 

de presă
Sub îndrumarea Partidului 

$i a Consiliului Sindical local 
la Petroșeni, a fost deschisă 
zilele trecutei o școală pont.ti 
pregătirea corespondenților 
de presă din Va^ea-Jiului-

noul an școlar se începe în 
cond.ții cu totul noui, nemai 
întâlnite până acum. Școala 
— prin reforma învățământu 
lui înițiatărde P. M. R. — a 
devenit a poporului, pentru 
popor și fiecare cctățean a 
re posibilitatea de a se Iu - 
mina din adevărata știmtp. 

tea? ă școli de efucare ;en>u Ugd- 
jiloiii de a i na e In jub ț 1 noo- 
tru în zilele de 2. 3 și 4 Oct. 
sc vor ține cursuri pen'ru a ești oa
meni. Cursurile e vor ține la Orăț- 
tie, Deva, Brad și Pu'.

Spre d.oebi e de mnjo i ațet eo- 
ir.une'or din Județ 1 nostru unde 
treburile merg tn cord țiuni op
time, în corn. Sânfand ei, co nurcă 
locui'ă de majori a ea ei de «iraij 
Înstăriți, situația din a e t pjnd de 
vedere Iară mult de dorit. Așa 
după cum in cekTal'e comuni s ef 
grajduri amenajate, in Sân'aadel 
ace.t lucru.

Taurul comunal care
este ținut la gospodări :e par i ilare 
ale sătenilor es e în rebuinț t pen
tru cea. 300 vaci ae cominei.

Țărănimea rruncito re dl s-aasti 
comună, strâns uni ă in jurul Par
tidului trebuie să dud o mu V 
fiotărltă tnspre bine'e și in ernut 
colectiv al ac-s'ei comu e. Musca 
lor trebuie îndrepta a knoțdeauna 
epre rezolvarea in e eselor co'edive

Paralel cu ml.urile lua c de or
ganele admini țratiie aje județului 
pentru Imbună ățirea a o u ui ds ■- 
nîmale, trebueș'e canaj-al și ta- 
di urniți munca și dorința de t 
construi țărănimii munci oare In 
spre nevo.le actuale ae |o orului 
muncilor, spre desvolta ea și pro 
pășirea Republicii Pcp.lars Rzs- 
năne.

voluntar
stanță de 2 km. ț

Deasemenea, funcț onarii 
administrativi dela aceste e- 
xploatări, muncind voluntafl 
și au pus livrările la punct.

Spiritul nou al muncii ta 
sufletește muncitorii din M-țil 
Apuseni, care muncesc cu tot 
elanul pentru ridicarea nj 
velului de trai al lor șft al 
tuturor celor* ce muncesc.

In această școală ^2 dc 
elevi sunt inițiați în munca 
de presă, unde li se prediț 
cunoștințe tehnice, pregătirț 
du-i pentru a putea aduce rea 
le foloase presei noastre tnun 
citorești. ■ •
Cursurile predate vor fi. ca 
nalizate spre munca și viața 
muncitorilor noștri , pentru 
ca numai știind să oglindea9 
că munca, sa urmărească pro 
blcmele strâns legate de da 
sa muncitore. , nouii co
respondenți de presă din ya 
lea Jiului vor putea fi la înăl 
țimea chemării, vor putea fi 
exponentul muncitorint i în 
' -apta dusă pentru o viață 
ntai bună.

stoi.uk


Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

DISCURSUL LUI MARSHALL 
constitue o amenințare rău mascată împotriva minorității 
* Expunerea Iui Modzclewski șeful delegației poloneze -

PARIS, 24, (Rador) — După ce 
d. Tarascenko, delegatul Ucrainei 
ți președinte al Corni.iei de Acre
ditare, a dat cîiire raporlu ul a- 
cestei Comisii tn șed nța plenară
■ Adunării Generale O.N U. din 
dimineața zilei de 23 Septembrie
■ fost Începu ă discuția generală.

Primul a luat cuvân ul d. Ronrulo 
delegatul Filipine or -du, ă ca e a 
luat apoi cuvân ti d. Ma shall, șe
ful delegații i Statelor Uni.e. D-sa 
ți-a Început dLcur-ul, exprimându-șt 
dorința sa ca Adunarea Generală 
iă-și reafirme respe tul pen ru drep. 
lurile omului și pentru libertățile 
sale fundamentale.

Această declarație făcu ă de Mi
nistrul de Externe al S ațelor U- 
■ile nu a putut decât să mire ma
joritatea din cei ce se af au în sală 
care știu cât de flagrant sunt vio
late în prezent drepturile fundamen
tale ale omului tn Sla e e Unite unde 
se face pe față di criminarea ra
sială, unde oamenii c ntiri și de 
bună credință sunt aruncați in În
chisori pentru că refuză să facă 
depoziții In fata binecunoscutului 
„comitet pen ru cerce area a țiviți- 
ților antiamericane” ți unde me
todele polițiste de guvernare ca
pătă pe zi ce trece o extindere^ 
tot mai mare. t

In continuare d. Marshall a în
cercat să justifice faptul că așa 
■urnitul ,,program pentru relaerea 
economică europeană” (plinul Mar- 
ahall) este pus în aplicare trecân- 
du-se peste Organizația Națiunilor 
Unite. ONU. a decla at d. Mar- 
shall, nu a fost destinată să fie 
o barieră tn calea colaborării 
ft-e un grup sau altul de state 
vederea realizării unor scopuri 
ntune compatibile cu Charta Națiu
nilor Unite. De fapt Insă, după 
cum se știe foarfe bine, Planul 

^tarshall, al cărui scop este nu 
consolidarea colaborării internațio-

b k

AViOANELE KUOtfINÎANGUL'JI 
omoaiă populata civilă

în- 
în*’ 

co-

Greva muncitorilor norvpgieni

Cerând condiții mai bune de muncă,mii 
de muncitori au fost concediat) în massă

OSLo 24 (Rador). După 
cum s’aî anunțat, consiliul Ie 
administrație al societății a 
nonime pe acțiuni din Here 
je a hotărît concedierea în 
massă a muncitorilor dela a 
ceasta societate care au de 
clarat grevă. Muncitorii gre 
viștii au cerut condiț i mai 
bune de lucru dat fând ca 
racterul special1 al muncii lor 
din industria chimică.

|M>> de muncitori indust 
riali sun amenințați cu șo
majul. 1

Este interesant de subli
niat că Comitetul Asociației 
Norvegiene a Sindicatelor 
și în special Comitetul Sin
dicatului Muncitorilor din in 
dustriâ chimică condus de 
Kasten Terkildsen nu numai 
că au refuzat să sprijine ce 
rerile muncitoylor dar le-a 
ordonat să re'ia lucrul în ve 
chile condițiuni.

d«

<4 
său
. o

fac în- 
O.N U, 
elor u- 
<Ic pu-

nale ci accentuarea de.bin.1ril din
tre Națiunile Unite, nu are nimic 
comun cu scopurile definite 
Charta Națiunilor Unite.

Nu este tntâmp’ă or faptul 
Marshall și a tnc eiat discursul 
,j»lin de rezerve” cum e;1e cu 
amenințare rău marcată Irnpjlri.ar 
minorității” care nu es'e de acord 
cu majoritatea, decla ând că S a- 
tele Uni.e nu vor fa e co npro iri
suri tn legătură cu principiile i u- 
porlante.

A vorbit apoi d. Mo,|ze’.ewski, 
șeful drlepaț’ei polo e e rare a a- 
rălat care sunt adevăratele cauze ale 
încordării exislen e in a mo 'era po
litică. El a subliniat că se 
cercări de a se transforma 
intr’un instrument al .intere 
nei puteri Iau unui grup 
teri și a declarat că lip epe res
pectul cuvenit pentru hotărî, ile a- 
doptate pe ba/a principiilor Char- 
tei Națiunilor Unite.

D. Modetewski a condamnat po
litica de desmembrare a Germaniei 
proclamată ta urma negocierilor se
parate dela Londra a|e re rezen- 
tanților celor trei pu eri Occidentale 
și pusă in momentul de față in 
aplicare de aceste puteri.

.Este suficient a spus d. Mod- 
zelewski, să reamintim crederea 
cheltuelilor mijiiare ae Puterii r Oc
cidentale și con oniert cu a ersia. 
creșterea profiluri’or bancher lor din 
Wallstreet, in ere ați in cur a înar
mărilor, pentru a înțe|e e cauzele 
eșecului ace tor eo ni ii”. Ocupându- 
se de situația din G e ia și de Co-' 
misia pentru Balcani, d-sa a arătat 
că pacea nu poale fi restabili 4 tn 
Grecia decât prin retragecea tru
pelor britanice din această tară, 
prin încetarea sprijinului re ;i nul 1 
de teroare ins'iiuit din afară ți 
Împotriva căruia a ridicat armele 
popo ul grec.

D- Modzclewski a insistat ca

Muncitorii au trimis o de
legație la parlament dar a 
cesta nu a fost primită 
până în momentul de față. 
Comitetul Asociației Norve 
giene a Sindicatelor a de 
clarat că cererea munc torilor I 
dela societatea anonimă pe 1 
acțiuni nu va fi examinată 
până ce muncitorii nu vor 
relua lucrul în vechile con | 
dițiuni. |

Alipirea zonei franceze 
la Bizoni a

PaRIS. — După cum a- 
nunță Agenția Reuter, zona 
franceză de ocupaț e se va a- 
lătura luna viitoare Bizoniei

Un purtător de cuvânt al 
Ministerului de, Externe, con 
firmând această știre, a de

Europei. D-sa a 
-tirprin; ci ra-

chestiunea Spaniei franc’ is e si fia 
discutată tn Aduna:ei Gene a I și 
a reamintii că rezolut i.e ad rp ate 
de Adunare In legătură cu aceittă 
chestiune In 1940 ți 1947 iu au 
fost puse tn aplicare. După ce s’a 
ocupat de problema Pales i iei, de- 
clarându se Iu favoarea adniteriî 
Staulul Israel, In O.N U. d. Mol- 
zelewski a arătat fondul reil al 
..planului Marshall" care se I te e 
iază pe facto i poli ici i care de
parte de a du e la re a ere, duce 
la aservirea e onomicl ii po I 1 a 
a tarilor ptrli ipan e la a.est plin. 
Planul Marshall, a spus d. Mod- 
zelewski, care a fot petâ'il ți 
aplicat trecâmlu-se iese O. N. U-, 
duce la divizarea 
declarat c.1 es'e
portul secre'a a ului Ge e al al O. 
P.IJ s’a referit la ace.t plan, apro
băm! u-l.

In Incheere de'etjattr! polonez • 
criticat vio’ent ac(l.ița(ea ..Corin
tului Interimar” ins 1 uit de ad or- 
sarii prinripiulii umani 1 ații ma
rilor puteri tn Con.iliul de Securi
tate In scopul de a trece pe ie ace-f 
principiu In rezolvarea c ie (lunilor 
privi rd pacea ți securi:» ea inter
național*. D-sa s’a de larat I npo 
triva di-cu ăr i raportului acestui co
mitet in Adunarea Gene a ă a OslU.

Ultimul a luat cuvân ul In a, cast* 
ședință d. Ellchuri delegatul Si
riei, care ți-a consacrat cea mal 
mare parte a timpului ți e • piei 
sale debitării unor a'acuri ca a con- 
stitue șablo ne pen ru reprezenta r ii 
blo ului anglo-american împotriva 
principiului umanității marilor pu
teri tn Consiliul de Securi.a e.

Muncitorii metropolita
nului eu declarat g evâ 

g nerală

PARIS, 24 (Rador). — 
Salanapi ’dela metropolita 
nul din Paris, afiliați tuturor 
sindicatelor au votat țoi sea 
ra in favoarea declarării un*'i 
greve kie 24 ore în cursul 
zilei de Vineri- Parisul va fi 
deci lipsit de serviciile me 
tropo'itanului și ale autobuz 
zelor publice începând de 
Vineri la ora 4 dimineața pâ 
nă Sâmbătâj la ace ași oră.

Alegerile cart riale din Franța an fost 
amânate pentru luna Martie l£49

PARIS 24 (Rador). — 
Revenind asupra votului dat

ca hat că fuziunea celor trei 
zone este o consecință a ho 
tărirjlor luate țn conferința 
celor șase putcri asupra Or 
maniei, care a avut loc la 
începutul acestui an la Lon 
dra.

SHENSl I>E NoKU 24 
(Rador). Agenț a China o 1.1 
anunța câ, tiniq» de cin* i zile 
dela 13 la 17 Septembrie, 
avjoande Kuoinintangului au 
ef (tu.it raiduri aeri ne dea 
supra orașului Shichycfc - 
wang din China de Nod a 
re este ocupat de armata ț>o 
pulară de eliberare și a lan 
sat bombe.

Armata și poliția K iom’nta ga ui 
arestează și terorizează 

studenții demccrați
SIlANGAl 24 (Rador). 

Revista săptămânală a stu
denților din Shang.ii. a a- 
dresat un protest imțx>triva 
aresturilor continui printre 
studenții chinezi. Protestul 
este semnat de către 47 de 
profesori ai Univers.t iții și 
Colegiului Pedagogic din 
Peking

„In ultimul timp — decla 
ră protestul — guvernul a 
început să arate o brutalitate 
din ce în ce mai mare față

NUMEROASE ARESTĂRI 
în afacerea de sabotaj d n Ung ria

Budapesta- — Z.arele a- 
nunță arestarea a șase func
ționari superiori ai societă 
ții „American Joint Stock 
Oii", de către parchetul un 
gar. Ei sunt: Simon Pal*?, 
donjia Abelj, Kaiman, B tr- 
nabas, Bela Binder, Paul Hu 
deman și George Benntain.

Până la terminarea cerce
tărilor, cei șase funționari ver 
fi ținuți: în stare de atest.

Comunicatul publicat de 
parchet dedară că din mar 
tui iile celor arestați, reiese 
că și 'au dat instrucțiuni ex 
peițlor societăți: în Vederea 
scăderii intenționate a pro-

cu numai câtcva ore înain 
. te, Adunarea Naț onală "a 
hotărît cu 302 voturi pentru 
față de 276 voturi contra din 
578 votanți să ia în discuție 
articolul 1 al proectului de 
lege prezentat de d nii Cu 
dente Lussy și de Mentlmn, 
proect cate propune amâna 
rea alegerilor’ cantonale pen 

tril luna Martie 1949.
Pus la vot acest proect de 

lege a fost adoptat cu -țot 
voturi pentru față de 279 con 
tra din 580 votanți.

1 < ti una suta de I cit 
ton prmtre care f m 1 ș; ce 
pii au f. ct oiTiorâți sau ri ■- 
mți.

Ace te Taiduri mu

f< t inițiite- de autorității* 
Kuomțritaog du; dr<‘ t r. .Uu 
nare p nlru eșer.ir.le eule 
r.tă de ar: ,;ta Ku<> .«ilar ga 
lui p< diferite m < lo.xre a* 
irontnluj.

Tnunotorii d n domeniu) 
culturii. AutonUț lc perinh 
armatei și pa!iț>et si pcTctee 
Xfționc*e Univcrs.tAț;lc și »â 
facâ arestări printre ‘tud^nți, 
toate aceste* creiazl o atm«k 
fcr.'i c»Tc impiedid d 
r»rea normali a stud 
tru acest
protestul — cerem si »e pru 
nă capăt unor ascmenea ac 
țiuni ce prejudiciază c<iu*b 
|ia’. | 

or l‘e»
motiv — Intime

ducției de petrol. Comunic* 
tul SfOatetin evidență fapml 
că a<'t v.tatea criminală a co» 
ducătorjor ac >t,-i societă|! 
a împiedecat d<_svoltarea r>r* 
ducț ei industriale și a sun 
gherit temporar livrăiii* tn 
contul reparațiilor.

I

Mai multe pertide din 
Coreea de Sud sprijină 

guvernul popular 
Phyong.ang. — Po-tul 

fad.o Phvoi, gyang anunță că 
niai multe partide politice 
dm Corcea de sud au pabB 
cat o declarație în spriținifl 
guvernului popular coreean 
de sub conducerea lui Kinri 
sen.

Declataț a partidului ponu 
Iar republican arată că fo» 
marea guvernului dcmocra» 

Coreei este exprPsiun~a 
poporului între g. 4.Credem cu 
tărie — spune declarația— 
că guvernul popular demo 
crat va proceda la rcfor .a 
agrară în întreaga Coree. că 
va da feme lor drepturi ega 
le cu bărbaț i. și că —x 
tru întărirea țări noastre — 
va pune capăt ..gjvernuhjt" 
marionetă d n Coreea de sud 
și că va sili trupele auterica 
ne să părăsească Coreea de 
sud.

TIP. „PROGRESUL”-DEVA» »94f


