
Sâ asigurăm practic condițiile 
necesare pentru reducerea pre
țului de cost al produselor
Unul din criteriile de bază 

ale întrecerilor socialiste în 
(producție ce se desfășoară 
cu intensitate în toate fabri

cile, uzinele și întreprinderi- 
le miniere din județul nostru, 
este reducerea prețului de 
cost al produselor. <

In toate întreprinderile noa 
stre, organizațiile de Partid 
și sindicatele au dus în rân-i 
durile masselor de muncitori 
muncă de lămurire, de mobi 
lizare, pentru reducerea pre 
țului de cost al pioduselor. 
Aproape în toate ecțiile și 
chiar în incinta întreprinde 
rilor, se găsesc afișate di
ferite chemări pentru reali
zarea acestei reduceri. Insă 
în puține locuri muncitorii 
au fost pe deplin lămuriți și 
îndrumați în muncă pentruca 
într’adevăr să se poată obtb 
ne lună de lună o reducere 
succesivă a prețului de cost.

Deși în întreceri apare ca 
ceva aparte, independent, 
problema reducerii prețului 
de cost al produselor rămâne 
totuși șțrâns legată de reali 
zarea tuturor celorlalte pune 
te de bază a întrecerilor.

Astfel, pentru a se ajunge 
la o reducere a prețului de 
cost este necesară creșt'dfca 
cantitativa și calitativa^ a pro 
ducșfef. iDftr.l>cntruea p.odu 
sele să aibă un preț de cost 
redus, materiile jn-ime ce in 
tră în fabricația produselo",. 
trebuesc folosite până la 
cea mai mică cantitate posl 
bilă. Cât mai puține deșeuri, 
cât mai puține rebuturi, în
seamnă cât mai puține mate 
rii prime risipite. Și o eco
nomie cât de mică înseam 
nă un pas făcut pentru re
ducerea prețului de cost. Dar 
'pentru aceasta este nevoe 
ca mașinile unelte să fie per 
fecționate și mai ales este 
nevoe de un nivel profesio 
nai cât mai ridicat al munci 
torilor, de care depinde în 
mare măsură procentul de 
deșeuri și rebuturi; munca 
trebue să fie cât mai rațio
nal organizată, fiecare ceaș 
fiecare minut să fie întrebuin 
țat cu folos, cheltuelile de 
regie să fie cpt mai reduse.

Reducerea consumurilo,- 
specifice esteideasemenea un 
un factor care cOtitTibue ța 
scăderea prețului de cost al 
produselor; cărbunii la fo'- 
je să fie folosiți cu .econo
mie, ungerea mașinilor să nu 
se facă exagerat; după unge 
re să nu rămână baltă de u- 
lei sub mașină; materialele 
explozibile să 'fie Judicios în 
trebuințate.

Reducerea absențelor ne
motivate dela lucru, cai și re
glementarea concediilor asi
gură buna desfășurare a 
muncii și duc la scăderea^nre 
țului de cost al produselor 
ne mair fiind nevoie să se fa 
că cheltueli In plus cu plata 
orelor silpl'mentare .

La exploatările aurifere 
Cr'șcior, majoritatea din - 

tre ingineri și tehnicieni nu 
și-au luat coacediilc tn 
cursul anului, deși era po< 
sibil, pentru ă le fi plătite în| 
bani, ceeace ar însemna un 
salar și jumătate în plus de 
fiecare, l’entru a evita gre
varea bugetului exploatărilor 
ceeace ar avea repercursiuni 
asupra prețului țn-oduselo1' 
organele sindicale și adminî-i 
strația trebue să ia masurb 
acordând acestora în natură 
concediul.

La funicularul dela ex . 
ploatarca Certcj, sârma se 
rupe în mod curent do 2 țj 
ori pe săptămână. Pe lânsră 
risipirea minereului, această 
defecțiune are legătură și cu 
prețul de cost al aurului, a- 
provizionarea șteampurilor 
cu mltercu suferă, produ- 
cându-se goluri,în producție,! 
ceeace și aici determină pre 
țul de cost. O revizie și roi 
parație generală a funicula 
rului, ca și verificarea cefo' 
care 1 manipulează, va înlă 
tura aceste neajunsur)i, con 
curându se astfel la îndefoli 
nirea angajamentelor celor 
din Certej de a reduce prețul 
de cost al produselor lor.

Tot la Certej pentrii repa:a 
rea locomotivelor s’ău cum 
părat piese de> schimb ve 
chi, plătite lâ prețul pui
lor noiti, fără ca ele să se 
poată folosi. Acest sabotaj 
cu repercursiuni asup a re 
țului de cost al aurului tre 
bite sancționat cu toata a 
sprimea.

La Călan, timpul cât a fost 
oprită uzina din cauza unei 
defecțiuni la turbina de apă, 
a dus la micșorarea produc 
ției și implicit ța creșterea 
prețului de cost al produs 
lor. Aici problema energiei 
electrice trebue studiată pro 
fund și văzut dacă1 uzina Hn 
nedoara nu ar putea furni 
niza uzinei Călan curentul 
necesar prin legarea cibeuî 
tului lor electric.

O altă problemă ce se mai 
ridică aici este desvoltarca 
rentabilității întreprinde’ii. 
In acest sens trebue studia 
tă posibilitatea fabricării tu 
ceriei industriale (cilindri 
de locomotive, postamente 
industriale, corpuri de ma- 
mașini, etc.), în locul tuce 
riei comerciale ce se fabr' 
că astăzi; aceasta cu atât 
mai mult cu cât capacitate^ 
turnătoriei permjte aceasta

Continuare in paf, <-■

Creiarea Partidului Unic
Muncitoresc Polonez

VARȘOVIA, 15 (Rador). 
Radio Varșovia a anunțat 
că la 14 Decembrie cel de 
al doilea Congres al Parti
dului Muncitoresc Polonez 
și al 28-lea Congres al Par-
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Comit etu’ pentru Afacerilor Streine 
al parlamentului cehoslovac a apro
bai L latul dd Prietenie, Colaborare 
și Asistentă Mutuală între Ceho

slovacia și Repubiica Populară Română 
PRAGA, 15 l(Rador). — 

Comitetul pentru Afacerile 
Streine al parlamentului ce
hoslovac a aprobat Marți 
Tratatul de Prietenie, Cola
borare și Asistență Mutuală 
între Cehoslovacia și Repu
blica Populară Română, 
semnat la București tn luna 
Iulie.

Raportorul, deputatul Slin- 
gdes a arătat că Tratatul 
este o nouă legătură de în
tărire a securității, atât pen
tru Cehoslovacia cât și pen
tru Republica Populară Ro-

Chitiți
in corpul ziarului
e

tidului Socialist Polonez, 
ținute la Varșovia,au ado
ptat hotărlrea de a con
topi ambele partide și de a 
creia Partidul Unic Munci
toresc Polonei.

I

Luând în discuție problema producției și având îr 
vedere marele numâr de sărbători din Decembrie

Muncitorii dela I. S. S. Hunedoara 
au hotdrîtsâ sârbâtoreased ziua 

de 31 Decembrie prin munca
In ziua de 14 Decembrie 

a. c„ în prezența tov. Moca 
nu Dumitru, delegatul fUnim 
nii Metalo-Chimice, la Intre 
prinderile Siderurgice de 
Stat din Hunedoara a avut 
loc adunarea generală sindi 
cală lunară, pentru analiza 
muncii depuse în timpul din

mână, împotriva oricărei 
agresiuni din partea Germa
niei sau a unei puteri aliate 
cu ea.

Tratatul servește la con
solidarea mai departe a re
lațiilor economice și cultu
rale dintre cele două țări. |

O întrecere așa cum 
nu trebue să fie

Acum câtva timp, spitalul 
Casei Asigurărilor Sociale din 
Sibiu, a chemat la întrecere 
socialistă în muncă spitalul 
Asigurărilor Sociale din Lupeni.

In cadrul acestei întreceri, 
personalul sanitar al spitalului 
din Sibiu a propus următoarele 
criterii.

— Reducerea timpului de spi
talizare în sensul ca muncitorii 
bolnavi să fia redați cât mai 
repede muncii.

— Economia de materiale 
sanitare fi « medicamentelor 
fără a neglija tratamentul se
rios al bolnavilor precum și 
recuperarea materialelor sani
tare ce mai pot fi folosite.

— Menuuri zilnice cât mai 
bune, variate, fără a depăși 
alocația de hrană.

— întreținerea instituției In- 
tr'o stare de curățenie cât mai 
perfectă, fără a depăși alocația 
de materiale.

— Vaccinarea regulată a 

urmă și pentru înmânarea 
drapelului producției secției 
câștigătoare în întrecerile so 
cialiste interne.

IDuj.ă raportul lunar al co
mitetului sindical si discuții 
le in jurul lui, a luat cuvân 
tul iov. Șerban Ghc-orghe, 
secretarul Comitetului >inJi, 
cal, Care a analizat rtăbzl 
rile muncitorilor dela ISS 
Hunedoara in decursul ace
stui an.

Vorb nd despre perjnanen 
tul progres al nivelului de 
producție realizat d* munci
torii dela Hunedoara, tov. 
Șerban a arătat că aceasta se 
datoreste in cea mai inaie 
măsura bunei orga ni âri alin 
trecerilor Socialiste conduse 
și îndrumate de ră re orga
nizația de Partid. Vorbitonii 
a subliniat < ă acolo unde în
trecerile au fost bine or ga
nizate, unde ele s'au adân
cit pe schimburi, pe «chipe 

I și individul dela om ' i om. 
Continuare în paj ?-a

cu

in-

pe-

această chemare la 
n'a avut rezultata! altar 

întreceri, ce cuprind mi- 
de oameni ai muncii.

nouilor niscuți cu B. C. G.
— Executarea bugetului 

tendințe de economii,
Organizarea gazetelor de 

rete.
Insă 

trecere 
mii de 
lioane
Conducerea spitalului din La- 
peni — primind prin poștă — 
chemarea la întrecere a tova
rășilor din Sibiu, n'a adus-o 
la cunoștința tuturor salariațiler, 
a răspuns birocratic pnntr'o 
adresa că „suntem de acord ca 
întrecerea".

E necesar ca comitetul de 
întreprindere indrumat și ajutat 
de org. de Partid, să aducă la 
cunoștința tuturor salariaților 
această chemare la întrecere 
să prelucreze adânc fiecare 
punet și să se pornească la 

A’bu Remus 
cor««p vel.
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perspectiva strălucită care se de
schide înaintea literaturii noastre

Subliniind interesul pe care 
oamenii muncii din țara noa
stră U manifestă față de li e- 
ratură și artă în general/ zia
rul »Siâ<iteia« în articolul 
său de fond din 13 Decem
brie a, c, — arată bucuria 
cu care au fost primite crea
ții e literare recent apărute și 
care îatruiesc o serie de ca
lități ce le deosebesc ca fond 
și formă de cele scrise până 
acum.

Da unde această transfor
mare prin care scriitorii noș- 
trii cei mai talentați și cei mai 
mul,i au reușit să facă față 
exigențelor masselor ?

Ardco’ul arată că puși pe 
poziția botărîtă de a sluji in
teresele clasei muncitoare, 
scritorii au acoaa o altă per
spectivă, largă, sub care pri 
vesc realitatea și această rea
litate o privesc cu alți ochi, 
ea însuși schimblndu-se ne
contenit în fața lor. O altă 
caracteristică a actualelor 
creații literare e tocmai orien
tarea lor — spre deosebire 
de cele din trecat — impe- 
triva ideologiei și concepțiilor 
burgheze i<

Ia aceste cond țiini ale 
schimbării structurale a reali
tății, a descătușării tuturor 
talentelor artistice care stă
teau ne valorificate și necu
noscute »Scânteia« subliniază 
nu numai posibilitatea ci șl 
necesitatea a ceea ce L< nia 
numește revoluția culturală,

Constatând în conți uare 
că literatura aoastră a trecut 
pe o treaptă >calitativ supe
rioară*, articolul 
pentru a da ua 
literaturii, pentru 
bazei “ materiale 
avânt, mai sunt 
de făcut.

Parălel cu lupta clasei mun
citoare pentru construirea a- 
cestor baze m teriale ale li
teraturii va trebui dusă o ho- 
tărîcă luptă pent'U distrugerea 
pozițiilor burgheze în litera
tură. Pe de altă parte trebuesc 
scoase la Iustină toate ope
rele valoroase ale trecutului, 
pentru că așa după cum arată 
tov, Gh. Gheorghiu Dej — 

>concep!ia democratică și 
muncitorească asupra vieții au 
e câtuși de puțin o brutală 
ruptură cu tot ceeace a fost 
valabil în viața și csltura tre
cutului. Concepția democratică 
este tocmai o punte între 
ceea ce istoricește a fost 
valabil eri și ceea ce va fi 
valabil mâine. Ea arigură 
continuitatea reală a tradițiilor 
omenirii*.

Și tocmai această linie Ju
stă a Partidului precum și 
lupta lui neobosită de a ori
enta scriitorii spre acele înăl- 
imi de unde perspectiva de®

arată că 
nou avânt 
a construi 
ale accsiui 
încă multe

viae nebănuit de largă, au 
fost condiții principale al des- 
vokătii !keraturii noastre în® 
tr'o direcție nouă, a creerii 
unei literaturi noul, progresiste, 
datorită acestei orientări s'a 
făcut un însemnat pas înainte 
pe cale c'eației literare.

Arătând că nu întotdeauna 
s'a aplica^ Iii ia justă a Par 
ridului: pozițiile dușmanului 
de clasă n'aw fost îndeajuns 
de consecvent combătute, 
criticii n'au primit întotdeauna 
cu căldură noile creații lite
rare spre a le da tot sprijinul 
pe care-1 meritau / >nu s'a 
pornit în mod sistematic, nici 
la realizarea sarcinei trasaci 
de Partid în 1946 de a re
vizui în mod critic patrimoniul 
literar, de a lega prezentul 
literaturii noastre de ceea ce 
este sănătos în moștenirea 
culturală a trecutului*, — 
articolul trasează sarcinile 
noi care stau în fața scriito
rilor și a asociației lor, sar
cini care traduse în viață vor 
duce ia o adevărată înflorire 
a creației literare.

Temele trebuesc luate din 
realitate, din luțHu popoarelor 
pentru libertate, din viața de 
zi de zi a oamenilor muncii 
iar Asociației Scriitorilor din 
România îi revine sarcina ca 
aplicând (inia Partidului să 
îndrumeze în acest sens crea
ția literară, să facă educația 
ideologică Membrilor ei, să 
combată influențele decaden
tismului burghez. S. S. d. R. 
va trebui să devină un orga
nism viu cate să îndrame în
cepătorii, să descopere noile 
talente, să devină astfel o 
arsă puternică în mâ .a cla
sei muncitoare.

„Aceasta e calea desvol-

tării unei adevărate literaturi 
democratice și socialiste prin 
conținut, și națională prin 
formă, cale pe care merge cu 
strălucire ușurându-ne pașii 
noștri și ai altora, narea cul
tură sovietică*.

Bazați pe exemplul Uniunii 
Sovietice, urmând linia Parti
dului, dtsvoltarea creați i ar
tistice se va put» a menține 
la pasul desvoltării bazelor 
socialismului în țara noastră, 

z,Începutul de avânt pe 
care-1 constatăm astăzi, face 
să se întrevadă mai limpede 
perspectiva strălucită care se 
deschide înaintea literaturii 
noastre" spune în concluzie 
»Scânteia«,

1

6 ani dela moartea lui
GABRIEL PERI

Acum 6 ani, predat nemți
lor de către poliția crimina
lilor Pe* iin șl Lavaj, a fo ,t 
asasin it un mare patriot fran 
cez. Gabriel Peri, Profesor 
și gazetar, membru în Biroul 
Politic al R. C. 1 , animator 
al rezistenței franceze, popo- 
porul francez a pierdut in el 
un om de valoare. A pierdut 
pe acel care din 1922 în 

era membru activ al Ti 
uaratului Comunist, a pier 
dut un de ă.'ârșit organiza 
tor, și orator, un dârz lu 
ptător în Camera Deputați- 
lar. â

A pierdut pe acel căruia— 
duoă cum arată Marius ya 
guien - „adânca cunoaște; 
r* a marxismului ia îngă- 
găduit să prevadă consecin 
tele catastrofale ale ndegiui-

Progresul culturii sovietice 
în date și cifre

Afară de școlile secundare, tn 
Uniunea Sovietică mai există a- 
proapa 3500 de d,ferite șsoli 
trhnice și speciale, Însumând un 
total d« un milion de eleri 
față de cele 295 d« astfel de 
școli cu 36.000 de slevi, ex« 
tente In 1914-15.

Risia țrerevulutionarâ era 
o țară a analfibetiimnlai, 
Statisticile arată ci, In 1897 
in Ru-,ia nu erau decât 36,8 
h sută bîrb ți știutori de 
carte și 12,4 la iută femei 
Astăzi ia Uniunea Sovietică 
anaif b tismul a fost cu de
săvârșire llchd.t.

Gi dela Mwnchen”.
Lii;,tă>tr consecvent îmjx> 

triva barbariei fascismului, 
marc admirator al Uniunii 
Cuvietice și prieten al r.j- 
‘urur popoare.or mici, G 
briei Iteri a devenit un oin 
de t.-mut pentru tiădă or:' 
‘■•are au acceptat politica 
muncheneză.

„Eu plec acum să pregă
tesc zile mai fericite” a squs 
Peri înaințp! da a fi asasinat 
A fost apoi îngropat mtr'un 
loc ascimș.

Stăpânii germ.uii ai Fran 
ței, credeau că 1 au alin* 
glasul. Gabriel peri a mm> 
dar ideea lui, vocea lui nu- 
ternică mai sună și astăzi, i .. 
rândurile miilor de ' mineri 
francezi Care luptă pentru o 
viajă mai bună, pentru ca să 
scape de noul fascism iese 
nerat de imperialiștii ^meri- 
câni. (

Ziua morții lui Peri, ziua 
de 15 Decembrie, va fi ua 
nou ,mbold pentru neînfri- 
cații muncitori din Franța, 
va fi un nou im! old fn lunta 
lor pentru o Franță liberă 
Și 
a 
îl

democratică a -i cum o 
vo’.to acel pe care astă 
comemorează.

In anul 1914 15 efectivul 
școlilor priuare, medii șt se* 
cu i lire era di 7,9 ițilieane 
de felevl, bir p rasialul p«- 
d gngi; «I aer sie scoli er« 
Compus din 231.000 de Li 
vSțSIori și prcfnori Astăzi, 
aceste școli nimăJl 32 ici 
lioar.e de elevi, iar peraosa 
Iul d dactic atinge Gfifl dț 1 
milion șl 259,000 de InvCțl- 
tori și p-ofe«)ri.

ln 1914-15 t* R sl> na arau 
decât 91 de ș:oll superioare, cu 
un corp profesoral compus din 
59C0 profesai ți având un afec
tiv de 112 000 stude ți. Astărl 
Uniunea S viet'cA esmă-â pesD 
800 de țco'4 s'Jper oare tn csre 
fnvtțJ 7'0 000 s'utanț). Ură a 
mai socoti i cei 23o oo > de oa
meni cS'e ur<n-ax4 in școlile • - 
rale Cornul profesor»! al șeoti- 
Ier su? rioa >■ este compus din 
ca, 8],soo de prafeson și pe
dagogi.

LEGENDA
LUI GABRIEL PERI 

de Lou s Aragon

cimitirul din IvryIn
Suârlit in groapa cea cornanf 
In noaptea neagră, fări lună. 
Drumul cu strlj'i ‘mpâr.zit.

Dar un martir ți adormit, 
Pe ucigați ii tngrozețt,'
Ca'n loc sfințit, minunea crește, 
Uude poporul a bocit.

Note și comentarii
Există inițiative 

re prin caracterul 
felul în care sunt traduse 
în viață aduc un însemnat a- 
port în ridicarea nivelului cui 
'ural politic al masselor.

Desigur în acest ifel de 
inițiative se încadrează și cea 
luată de organizația P.M.R 
— . l.S.S-Hunedoara de a 
organiza conferințe dum ce
cale.

Realizate practic de către 
ARLUS și sindicat a e.l' 
conferințe au loc în fiecare 
Duminică dimineața, în cad 
rul lor tratându-se pFoblele 
actuale, legate de evenimen 
tele zile', prin care se urmă
rește în general 'îmbogăți
rea cunoștințelor masselor 
de muncitori (conferința de 
spre ij Decembrie igi8, de 
pildă) gi (n special populari
zarea realizărilor din Uniu-

. I ca- 
lor și —

nea Sovietică.
Fixate într’un timp potrivit 

urmate de fest-vale artistice 
sau filme și mai ales tratau 
du se subiecte cate intereaea; 
ză mar .le masse de muncitori 
— în special in ultimul t mp 
când majoritatea muncitori
lor s au conv ns de impor
tanța lor — aceste conferințe 
se bucura de o largă parti- i 
^ație a rmui public însetat 
de cunoștințe.

Atât prin felul în care au 
fost organizate cât și or n 
caracterul lor educativ, con
ferințele duminicale organi
zate la Hunedoara t ebue1 să 
constitue un exemțplu demn 
de urmat în toate centrele 
muncitorești, cât ți în sa
tele d;n județul nostru, ele- 
satisfăcând o dorință a ma
sselor largi dornice da noi 
șl noi cunoștințe.

Iu 1914, tn Ruia n’an exist*) 
decât 12ooo bfbliot» I populare, 
totalizând abia 9 al ioin /de vo
lume. O cifră ini aâ fiți de cele 
600 0 de bibll 4 ci popelare do 
iStlz; dintre care 5o.ooo nanwi 
ia sate ți posciâid ai ’ inventar 

islds 13o mlio»ne cârț'..
B b.iotaca „L^nin" dn Mos

cova care număra, In 1913, 122 
m;l dș abonați șl fmpruruta 
itoai 450.000 că ț’, re tiafcăci u.n 
m I o» 2ooooo de rbiuaț țitn- 
srumutâ antei p.st» 5 
• ârți.

In cimitirul din Iory —
El cântă ’ntr’una — cântă încă 
Nasc alte zori — din noaptea- 

adâncă.
Și alții, mulți, Gabriel Peri.

In cimitirul din Iary
Sub lutul mut ca ți speranțs —
Bate (ntrana pentru Ei erija 
Inima lai Gabriel Peri.

Trad. de Miron Radu
Parat chivescu.

tziueai;

h revo'tHe, 
Ri ia va-o 
frecventate nuaal de 

ecraer-

existe u
203 deIn tfw.l! 

clubirî, 
ttris ocrațf, b irghazl, 
cijtnți și of țari.

AsUai Ul.wea «07 ic tic fi 
mierii peste 111.000 de 
cluburi ori dese'vsă: re- 
voM culturale ale »«tMor 
largi a(c celor ce maictăc

I

butelii de
iafarnal ani 

lh> Adm ■> 
Ufe S-
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Muncitorii dela 1.5.5. Hunedoara a hotarît sa sărbătorească ziua de 31 Dec.
>>sri.n munca

(Umere din pag. l-a)

acolo și rezultatele au tost 
dintre cele mai frumoase.

Astfel, la oțeliria gimons- 
Martin, s’a obținut depăși 
rea producției Încă din primo 
le luni ale altului iar în ulti 
mele luni dcpă.'rea a fost 
de peste ioo l.^su'.ă.

pupă expunerea tov. Șfer 
ban a luat cuvântul tov. >PS1 
Ji i Muler, muncitor la sec 
ția Turnătorie,care a p opus 
ca ziua de 31 Decembrie ă 
fie sărbătorita prin muncă,

O întrecere așa cum

nu trebue să fie
TOinare dia pag. le)_____

muncă pentru îndeplinirea și 
depășirea criteriilor de între
cere propusă.

Pentrucă, așa cum an arătat 
surorile de caritate, personalul 
de serviciu și alți salariafi ai 
spitalului care nu știau nimic 
despre această întrecere „noi 
avem dorința de a ne încadra 
cu e lan în întreceri socialiste 

dat fiind că în luna aceasta
sunt prea multe sărbători.

I-a propunerea tov. l’ălcău 
s’au asociat imediat tov. Ma 
tei Florea. munG'oi ÎM sec 
ția construcții mecanice, Ai 
tanasiu Gheorghe, topitor la 
0SM. Tiu Gheoțrghe, 
subing. la secția Turnătorie 
și Lovani Alex., funcționar 
la secția salarii, care au luat 
cuvântul în acest sens.

Propunerea făcută a fost 
primită cu un deosebit en
tuziasm de întreaga adunare.

— întreceri în care sunt înca
drați mii și mii de mineri din 
Valea-Jiului — pe baza cărora 
să muncim mai mult și mai bine 

pentru grabnica însănăto
șire a oamenilor muncii, să 
contribuim mai mult la făurirea 
unei vieți fericite pentru cei ce 
muncesc".

Albu Remus, coresp. voi.

PREFAȚA INSTITUTULUI>

Marx-Engels-Lenin din Moscova la 
Operele Iui L V. Stalin 
Editura Partidului Muncitoresc Român pregătește apariția în limba română 

a Operelor lui I. V. Stalin
Publicăm mai jos prefața Institutului Marx-Engels-Lenin :

in trei volume, „Lenta Stalin" 
opere alese latr'un volum, , D«s 
pre munca de partid". „Despre 
întrecerea socialistă Despre 
muncă" etc.

Cea mal răspândită cubgere 
de lucrări a tovarășului Steli
sate până ia prezent, „Proble
mele Leu nl*mi lui", care a a&ă- 
rut in unsprezece ediții, Alcătu
irea aoettei cărți a snferit schim
bări simțitoare la fiecare nouă 
ediție; aproape fiecare ediție a 
fost complectată cn lucrări noi 
țl fn ace laț timp, pentru ca vo- 
Isunul să păstreze aealesți di
mensiuni, autorul scotea din ea 
unele lucrări. Cuvântările, ra
poartele ți ordinele de zi d.te 
de tovarățul Stalin ia timpul Ma
relui Război pentru Apărarea 
Patriei, pe care poporul sovietic 
l-a dns Împotriva cotropitorilor 
germano ftscițtl, au fost adunate 
ta cartea „Despre Marole Război 
al Uniunii Sovietice, pentru Apă
rarea Patriei8, apărută ta c'nci 
ediții.

Totuțl există un nsare număr 
de opere ale lui I. V. SSkn, 
scrise listate țl după Revotațta 
din Octombrie, Care, după ce su 
fost publicata la timpul 1 ■> n 
uiare ți reviste, nu au f<>«t reti

Dt»pă decernarea drape 
lului producției din întrece
rile socialiste interne munci 
torilor secției turnătorie de 
oțel, s’au citit și votat în 
unanimitate urmățoarea mo 
țiune adresată do muncito
rii dela ISS Hunedoara C. 
G. M- și guvernului.

Noi muncitorii dela iS’S 
Hunedoara, întruniți azi 14 
Decembtîe în adunare gena 
rală sindicală, luând în dis 
cuție problema producției 
și întrecerilor socialiste și 
sesizați de faotul < ă luna De 
cembrie cuprinde multe săr 
bfctori ca 25, 26; 30 ȘÎ3I De 
cembrie, am hotarît ca ziua 
de.31 Decembrie— ajunul A* 
nului Nou — să o sărbătorim 
Iprin muncă.

Deoarece în bătălia de con
struire a temeliei socialismu 
lui în Rdpublica Popula: ă 
Română este antrenată în
treaga muncitorime, propti 
nem ca "liotărîrea noastră să 
fie cunoscuta prin Dvs. da 
treaga muncitorime din R.P. 
R. pentru ca și ea că o 
sărbătorească muncind..

1 Suntem convinși că astfel, 
cu ocazia îndeplinirii unuj 
an dela proclamarea Repu
blicii Populare Române; 
muncitorimea va.dovedt încă 
odată devotamentul ei de lp

părite nicăeri ți până in prezent 
nu au fost adunate la un loc.

Afară de aceasta, s’au păstrat 
articole ți scrisori ale tovarășu
lui Stalin care nu s’au publicat 
până aeum.

Ediția de fiță este prima ia- 
ceresre de a aduna la un lec 
aproape toate operele lui I. V. 
Stalin.

Volumul tatâlu al operelor lai 
I. V. Stalin cuprinde operele 
scrise ia intervalul dintre anii 
1901 ți Aprilie lb07.

Volumul al doilea cuprinde 
epsreld scrise ta Intervalul din
tre anii 1907 țl 1913.

Volumul al treilea este a'câ- 
tuit din operele care se referi 
la perioada de pregă ire a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie (Martie - Octombrie 19 7) 
Acestea sunt mii a es arii.oii 
puclicste ta „Pr vda“.

Volumel al patrulea (^oem- 
brie 1917 — 1920) cuprinde o- 
perele scrise Ia primele luni de 
existență a puteri sovieties ți 
tn perioada int rvențiel militare 
stiăne ți a rlzbritJul civil.

Cele trei volume rare le ur
mează accs cra — al cincilea, ai 
țaselea ți al țeptelea — Cuprind 
operele care se referă la ptrio- 

ptă și muncă pentruțfăurirea 
socialismului.

In frunte cu Partidul Mun
citoresc Roman, intensifi . 
cându-ne eforturile în mun 
că, pășim* 1 singuri pe drumul 
construirii socialismului în 
Republica noastră Populară,

Prazeata culegere de Opere 
ale lui I. V. Stalin ae edlteae* 
pe baza hotărfrli Cern telului 
Central al Partidului Comunist 
(bolșevic) al Unluei! Sovietica.

Până acum numai o parte din 
lucrările tovarășului Staflfl a foit 
editată ta velume aparte. Altfel, 
articolele «1 cuvântările din pe
rioada dinainte de Octembrle 
1917, an fost adunate fn aartaa 
„Căile apte Octombrie", apărut! 
tn 1925, In două ediții.

In 1932, a,a publoat volumul 
„Despre revolta din Oetombrlo" 
tara cupindta articole ți cu 
v&nt&rl închinate Marii Revoluții 
Socialiste din Octembri». Ope
rele care tratează problema na
țională au iul at ta volumul „Mar- 
xiamal *1 problema naționaUeo- 
lonlalf apărut tn câteva edițlll.

Articolele »’ cuvântările dintre 
anii 1921 — 1927, consaerate cn 
precădere problemelor interne 
de partid ți zdrobirii grupurilor 
opozlțlon’ste vrăjmațe partidului, 
an alcătuit un velum eperte 
„Despre opizlțio" editat tn 1928.

In afară de acestea mai există 
ți alte volume, tn care sunt adu
late articolele ți euvâatârile Iul
I. V. Stalin, consacrate unei a- 
■umite teme, bunăoară volumele 1 
„Despre Lenln", Articolele ți 
cuvântările despre Ucraina ’. Pro
blema țărănească", „Despre cem- 
somolH ți altoie.

In diferite memento au apărut 
căteva cărți ta «re su fost pu
blicate la na loc opere ale lui 
I. V. Lenta țl ale lui I. V. Sta'in; 
„Opere alese din 1917*. „Dte- 
pre apărarea pat: el socialistri'. 
„Culegere de opere pentru stu
diul Istoriei P. C. (b) al U.R S.8."

Și muncitorii dela Reșița au 
hotarît sâ serbâtoreascâ ziua 
de 31 Decembrie prin muncă
București, 15 Rador). — 

Dat fiind numărul mare de 
zile de repaus între 24 De 
cembrie și 2 Ianuarie^ Den 
tru a np stânjeni din acea 
stă Camă producția, muncito 
vii și teclmicienii uzjne’.or. 
Reșița, printr’o telegramă a- 
dresată C. G. M- au propus 
ca zilele de 24 și 31 Decem
brie să fie considerate zile 
lucrătoare.

Noi muncitorii și techrv 
cienii dela Reșița întruniți 
într’o mare adunare — spu 
ne telegrama — am luat act 
cu satisfacție de înlesnirile 
făcute de guvern cu ocazia 
sărbătoririlor ca uș-ma’ e a 
eforturilor depuse de muici- 
torji și teclmicienii d.n în- 
întreaga țară. Considerând

ada trecerii stalului sovietic la 
munca pașnică de refacere a 
economiei naționale (1921 —1925) 
Volumul al cincilea ruprlnde o« 
perele scrisa din anul 1921 până 
a moartea lui V. I. Lenta (Ia
nuarie 1924). V biroul al țase» 
lea cuprinde operele care se re
feră la anul 1924. Volumul al 
șaptelea cuprinde operele scrise 
ta 1925.

Lucrările iul. I V, Stalin din 
perioada luptei pentru industriali
zarea socialistă a țării (1926 — 
1929) alcătuesc voiurno al optu
lea, al nouălea, al zecelea, al 
unsprezecelea ți al doieurezece» 
lea Vel ■mele al optulea ți al 
nouălea ouiilnd articolele, dis- 
cursurlta țl rapoartele din 1926, 
iar v >1 me al zecelea țl al un- 
1. rea ci lea — pe sale din 1927 
Volumul al dol»prez«celea cu 
prinde pe acele din anii 1928— 
1929.

Volumul al (reisarezecelea cu
prinde operele scrise ta șuii 
19J0 —1933, 1 îchiuste, mal ales 
pr bhmelor colectivizării agricul
turii țl desvoltărli industrializării 
socialiste.

Volumul al 14 lea cuprindă 
operele dtn a«it 1934—1940, 
consacrate luptei pentru desă- 

drum de viață mai bună pen
tru întregul popor muncito^.

Trăiască Partidul Muncito 
resc Români

Trăiască Confederația Ge 
nerală a Muncii I

Trăiască Republica Popu 
Iară Română!

pe de altă parte că anul a 
cesta avem un număr pr.a 
mare de zile de repaus 
24 și 31 Decembrie să fie 
socotite ca zile obișnuite de 
muncă.

Ne luăm angajamentul că 
în aceste zile să muncim cu 
toată puterea noastră., stră- 
duindu-ne să dăm țării cât 
mai mult oțe\ cât! mai multe 
senii fabricate și .abricate.

Ne luăm angajamentul ca 
aceste zile să fie, o primă mo 
bilizare pentru întâmpina - 
rea primului plan economic 
care cu eforturile noastre 
sub conducerea Partidului 
^jimcitoresc Român, ne va 
feri întotdeauna de mizeria 
sistemului capitalist.

vlrțiree construcției socialismu» 
Iul ta U.R.S.S. creeril noul Con
stituții a UniunU Sovietice, lup
tei pentru pace în cendlțluntle 
inceputlul celnl de al doilea 
război mondial.

Volumul al 15-lea cuprinde o- 
pera lui f. V. Stalin „Cursul 
scurt de istorie a P.C. (b) al U. 
R.S S.*, apărut la 1938 in ediție 
separată.

Voinmul al 16-lea cnprlnde 
operele acrise ta perioada Ma
relui Răsbol al Uniunii Sovfe- 
ice pentru Apărarea Patriei 1 
rapoartele, discursurile ți ordi
nele de zi ele hi I. V. Stalin 
d;e zilele de aniversare a Marii 
Revoluții Socialisto din Octom
brie, messgille către popor ta 
legătură cu sdroblrta țl capitu
larea Germanici ți Japoniei, pre
cum țl alto doaumeate,

Ia aceste volume toate ope- 
rele sunt ațozate ta ordine cro
nologică după timpul in care au 
fost scrise sau publicate. Fiecare 
volum are o in'rodveere. scurte 
adnotări cu caracter informativ 
ți o cronică blog aflcă. Până ta 
mom«nt I tre-erii la stilul nou 
(până ta 14 F bruarie 1918), 
datele sunt foaemeate după sti
lul v’chi. iar după aceea după 
etlul nou.

T«xiul Operelor tovarășului 
Stalin a fott respectat ta între
gime. Numri tn unele articole 
autorul a fotr adus schimbări ne- 
tasemeate cu caracter pur re
dacțional.

Institutul Marx-fiegels Lenta de 
pe lângă C. C. al P. C. (b) 

al U. R. S. S.
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Intensificarea luptei I 
revendicative a munci

torimii japoneze 
30.000 muncitori amenințați cu concedierea

U. R. S. S. Șl ITALIA 
au încheiat negocierile privitoare la 

datoriile de război
— A fost semnat și un acord comercial —

Tokio, 15 (Rador). — 
Comitetul de conducere al 
Uniunii Marinarilor Japo - 
nezi a făcut cunoscut că în. 
Urma grevei marinarilor pro
clamată la 12 Decembrie, 
375 vase aflate în 88 porturi 
depe coasta japoneză nu au 
putut fi descărcate.

Comitetul de conducere al 
Uniunii Muncitorilor din in
dustria electrică din Japonia 
a publicat un apel adresat 
tuturor organizațiilor sale 
din provincie privind inten
sificarea luptei pentru sat 3 

facerea revendicărilor mun 
citorilor.

Apelul declară că paria - 
mentul se pregătește să aDro 
be conced ierlea a 300.000 
muncitori, stabilirea unul sa 
lariu minimal de 3.500 yenî 
și să acorde capitalului mo 
nonolist o alocație bugeta 
ră de 11. 100.000.000 yeni. 
Comitetul de conducere con

Tribunalul din Helsir ki a inscenat un 
josnic proces unui grup de muncitori

Helsinki 14 (Rador). Zia 
rele anunță că Tribunalul 
din Helsinki a „judecat” pro 
cesul unui gjmp de muncitor 
arestați în cursul ciocnirilor 
dintre poliție și muncitorii 
fabricei ,;Arabia’’ care se a- 
flau în' jrrevă. Actul de acu
zare este în așa fel formu
lat încât sa lase imbresia 
că nu polițiai a fost aceia ca 
re a bătut pe muncitorii ci 
muncitorii neînarmați au bă 
tut pe polițiștii înarmați. 

sideiă Că parlamentul trădă 
tor și guvernul reacționar 
sunt inamicii poporuțui.

Apelul subliniază că mun 
citorii trebue să ducă până 
la sfârșit lupta lor pentru 
satisfacerea revendicările*-.

Muncitorii din regiunea 
Tshu Kolri — lkansei — Khu 
su — Hokuriko și Kanto 
sunt în grevă

In rândurile armatelor olandeze din 
Indonezia cresc mereu nemulțumirile 

împotriva războiului colonial
Un mare rumăr de soldați arestați și puși sub 
acuzare pentrucă au refuzat să incendieze sa
tele Indoneziene și să ucid pe locuitorii pașnici

H a g a, 14 (Rador). Zia
rele olandeze anunță că în 
rândurile armatelorioland.-za 
din Indonezia cresc necon
tenit nemulțumiri e față de

Este semnificativ că numai 
polițiști au apărut camartori 
la proces „Depozițiile” făcu 
te de acești martori sunt 
confuze și contradictorii.

Ziarele democratice subli
niază că acest proces constu 
tue o tristă dovadă a intensi 
ficării ofensivei împotriva 
drepturilor muncitorilor.

Viitoarea audiere în proce
sul muncitorilor dela Arabia 
ni avea loc la 11 Ianuarie.

Moscova, 14 (R .dor). 
Tass transmite textul comu
nicatului :

,,Negocierile între Unim.ea 
Republicilor Socialiste Sovie 
tice și Italia, începute la 12 
August a. c., s’au încheiat 
la 11 Decembrie 1948.

La început negocierile s’au 
ocilpat de reglementarea 
chestiunii reparațiilor, de a- 
cordul privitor ța schimbul 

războiul colonial.
Comandamentul olandez a 

arestat de curând 103 soldați 
olandezi. Zilele trecute )..u 
fost aduși din Indonezia și 
închiși 75 soldați.

Ziarul De Vanrheid afirmă 
că soldații arestați sunt no 
vinovați. Ei' sunt puși sub a- 
cuzarea puternică au refuzat 
să incedieze satele indone-c 
ziene și să ucidă pe pașn'cii 
locuitori indonezieni și că 
□ unt închiși în timp ce crim - 
nalii care au dus sângerosul 

război Celebes și care 
în regiunea Surabaya, se 
plimbă nestingheriți în liber. 

Să asigurăm practic condițiile necesare peiitiu 
reducerea prețului de cost al produselor

de mărfuri și la tratațul de 
comerț și navigație și ano* 
de chestiunea vaselor de raz 
boi care urmează ă fie ore 
date Uniunii Sovietice in 
baza tratatului de pa ce

la conformitate cu acor
dul preliminar semnat la 
Moscova La 6 Nocmbrie a. 
c.. Italia si-a luat obligația 
de a preda cele\38 va- e m o 
țiunate în declarația făcutl 
de V. M. Mblotov la 4 Oo 
tombie a. c.v in timlp ce UR 
SS a acceptat ca bază pen
tru rezolvarea chestiunilor 
reparațiilor, principiile cu . 
prinse, în proiectul italian 
și prezentate delegației so^U 
tice la ii Septembrie a c. 
Vasele vor f preadte n cinci 
grupuri separatev. începând 
dela 15 Ianuarie 1949.

In baza principiilor proîzr 
tul ui italian de reparații, con
firmat în acordul final, UR 
SS acceptă în contul repara 
toate bunurile italiene din 
România, Bulgaria și I nTa 
ria. Diferența din suma d» 
100 milioano' dolari, care if* 
mează ă fie plătită în con
tul reparațiilor și care nu 0 
ste acoperită de valoarea bu 
nurilor de mai sus va fi pla. 
tită în mărfuri din produc 
ția curentă.

Acordul comercial și acor 
dul de plăți pe termen de tie> 
ani, au fost semnate în a cp 
iaș zi. Acordul comerț ia\ ,r -. 

vede un program de schimb 
normal de bunuri însuma to 
tală de aproximativ 30 m li- 
arde lire italiene anu jl de fie 
care p te. t niunea Sovie
tica va hyra produse agricole 
in special grâne, minereuri, 
și materii prune cuprinzând 
cherestea, îngrășăminte n- 
turale_ în timp ce Italia va 
exporta bunuri manufactura 
te .mașini, vase, textile h 
chimicale), sulf..mercur, fruc 
te, jneditcr.me. etc. 1

Guvernul Republicii Popu 
lare Române și Guvernul Jn- 
d m. 'în dorința de a în
tări legăturile între cele două 
țări au hotărîit, de comun

In afară de aceasta, acor
dul prevede un program. 9p» 
cial de livrări pentrj Unh* 
nea Sovietică de produse n* 
nufacturate Italiene. Livrări 
ce se vor desfășura pe o pe 
rioadă de trei ani In s'jn.Ji 
totală de 60 Tniliarțde hr» 
italiene. Din partea sa^ U- 
niunea Sovietică va livra 
grâne și mațeri prim» op» 
tru acelaș suma.

Acordul de plăți prevăd» 
sistemul de clearing pentn 
reglementarea conturilor a:» 
oelor țări în lire italiene.

Iu ceeace privește tratatul 
de comerț și navigație., ace
sta conține principiul trata
mentului preferențial, reci
proc in domeniul comercial. 
Se specifică, că în chestiuni
le vamale de transporturi, 
taxe și navigație se apli'.ă 
clauza națiunii celei mai fa- 
vorizftaz- cu excepția cazurl 
lor de privilegii speciale.

La Peking se aud bubui
turile artileriei populare

PEKING, 14 (Rador) 
France Presse anunță că, 
la Peking se aud bubuitu
rile neîntrerupte ale artile
riei forțelor populare care 
se află acum la numai 15 
km. de fosta capitală a 
Koumintangului,

Trupele Kuomintangului 
din spatele frontului s’au 

Stabilirea de relațiuni diplomatice între Guvernul 
R. P. R. și Guvernul indian

retras în debandadă în in
teriorul orașului producând 
dezordini.

'ntr'o încercare disperată 
de-a opri pă'runderea for
țelor populare în Peking, 
comandamentul militar al 
Kuomintangului a ordonat 
sa se sape în grabă tran
șee în jurul orașului.

acord, să stabilească reia - 
țiuni diplomatice, prin oficii I 
diplomatice, cu grad de le- j 
g*tii- 

și deasemenea și carpacitau 
tea tehnică — profesională 
a turnătorilor și mode 
lor corespunde. Corpul ceh 
nic al uzinei trebue să -Lu-( 
dieze posibilitatea turnării 
fontei de compoziție necesa 
ră tuceriei industriale.

La Cugir, în special la tur 
turnătorie concomitent cu 
creșterea producției, a c es- 
cut și procentul de rebuturi 
și deșeuri. Comisia de cont) 
rol a calității trebue să ur
mărească cal’tatea produse 
lor în toate fazele lor de pre 
lucrare; astfel comisiunea de 
control a calității devine o 
simplă comisie de recepf'o 
nare a produselor fabricate.

Din toate acestea yedeml 
că reducerea costului produ 
selor determină Creșterea ren 
labilității întreprinderilor in 

dustriale, iar rentabihtațea 
asigură întreprinderilor cree 
rea de noui posibilități de 
desvoltare.

Deaceea, organizațiile do 
.Partid și sindicatele au sarci 
na să prelucreze temeinic 
cu massele de muncitori pro 
blema reducerii prețului de 
cost, condițiile necesare a- 
cestui scop. Mur citorii tre* 
buesc lămuriți "că o produc 
ție eftină se poate obține nu 
mai realizând economii de 
materiale, reducând cheltue 
Iile de regie și îndeplinind, 
toate punctele întrecerilor 1n 
producție.

In lupta pentru îmbunățățil 
rea nivelului de trai al ce - 
lor ce muncesc, reducerea 
prețului de cost al produse 
lor, 'nu este și nici nu tre>-- 
bue să fie o chestiune de 

conducere. Fiecare muncito. 
este interesaț în cea, mai me
re măsură în micșorarea pre 
țului de cost, de care dețțnde 
creșterea puterii de cumpă 
rare a salariaților și tmbună 
tățirea continua a condițiunî 
lor lor de traiu.

Importante cantități de 
materii primo sosite din 

U.R.S.S.
In baza acordurilor eco

nomice încheiate între RPR 
și URSS, sosesc ziln c prin 
punctul de frontieră Unghe 
ni Importante cantități de m» 
terii prime și materiale ne
cesare industriei noastre. 
Astfel, în ultimele zile, au 
intrat în țară cocs metalur
gic, cărămidă refractară, as- 
best, supeifosfați jji bumba»


