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Sarcinile tineretului
Matile ir.msformări politi 

•e economice șj so ial” pe ' 
•am.a trecut țara noastră, ri
da a in fața într< gulni popoe 
inuncitor noiii sarcini. Pil 
sunt tot ai.’iț dc valal.i'e și 
pt. tjneretul nostru, lata d-'O 
st hjre de <;lu.goric socială, 
și p' in indiipimirea i .iroi a 
cont buțut tinerilor ja iutii 
rirea llVpublicii Populare. Ro 
mâne va fi de o importan
tă deosebită.

l'ar.i itidoi.il.l <.t una di r 
manie streini ce stau acum 
fn iața tinerelului, e munca, 
voluntara de 1 ('Construcție, 
< analizarea i lanirlui lor < r(;a- 
tor in dir< uția reconstrucției 
țarii, la marc măsură tine 
ritul bunedorean șț-a dus );1 
bun sfârșit această sarcină. 
Tinerii din județul nostru au 
muncit și muncesc cu râv(1t 
pe șantierul naț'Onal i 
Ghcorghiu Dej" dela Bum- 
bești-I.ivezeiii jar rezultatele 
pe care le-au obținut în mua 
că sunt într’adevăr frumo i 
se: Brigada io-a Deva s’a 
situat printre brigăzile frim 
tașe având o depășire me
dic de normă de 35,6 Ha sută.

La fel și pe șantierul local 
elanul de muncă a cuprins o 
mare parte a tineretului lin 
nedorean.

Voluntariatul trebue în
să să pătrundă în masse lot 
mai largi de tineri. Pentru a 
«casta trebue dusă o intensă 
muncă politică de lămurire, 
sfngura capabilă să mobili 
zeze tineretul la noui reali-

i

S')|ț tieliUC ,i | i'oDslicue 
♦nuir a ți< t linilor (lela .Vai ,i- 
i ir.trlie, < t «litp.i o:cî<’ de 
a'rvjcju rămân a < m ele in i 
Șjn |e. Amin c.jnd principa
lele mijloace de piodiu ție 
se afla in piijprielaf; a Stătu 
lui ca Imn comun al itilng.i 
lui p< por,. nume i in uzine 
lp( I>i c mtensili< .na.

Brigăzile del i I. M. S-- 
PI lin'■(loara licbue să li< bid(- 
ze cu toate manifestările d„ 
indisciplina, cu absențele 
ncniot)\atc del t lucru, tine 
fii din Cugir irebue să por 
n< asca din nou la întrecere 
in producție, jar brigăzile 
de producție dela urnele 
Crișeior nu trebue să-și ie 
ducă existența doar la for 
ma organizaztorică.

Tineretul sătesc va trebui 
să ceară ca alături dc cei 
vârstnici sa poată Iuti par 
te la campania de colectare 
a cerealelor care în acest un 
trebue, să se deosebească 
fundamental de colectările 
făcute în anji trecuți. Lozin

H. N. Poreanu
(Continuare în pag. IV-a)

Sâmbătă, Iulie 1948

' ă C /• C Ț i /♦: Juvi »:r, ilari Marx Nr. 2 Toiciun 2&t 
«QâilMSTHA JIA î Ou Palatul Prefecturii Telefon 42c
&M JCȘ1. p'IU»i In riU-iimr .■snf, aprob. Dlr. ta-in H’ tar. 217.2G3.P

luclx (al Ut, SUUITIVI Ikl «c
J’r. 2 i ur c[

Prultlari din toa'e țările tiniii-v,! I

Tov. Palmiro Togllaii

O vizita prîn «Atelierele €• e . jimtrîa 

Ce au făcut și ce trebue să 
mai facă muncitorii

Atelierelor CF.R. Simeria pentru a 
putea îndeplini programul de producție

Continuând șirul de provocări teroriste, reacțiu- 
nea italiană a săvârșit un nou act criminal

Odiosul atentat împotriva
devotatului fiu al clasei muncitoare italiene
PALMIRO TOGLIATI

Secretarul General al Partidului Comunist Italian
ROMA. - Palmiro Togi i 

tti, secretarul general al I’ar 
titlului Comunist Italian, i 
fost vjctinia unui at, nțat bc 
momentul când părăsea Ca
mera Deputaților.

Palmiro 'J ogliatti a fost 
tranSporitrt de urgență la spi

cu cea de en. 
jt o noapte lini-

Partidului
P., poporul român, în-

Comitetul Central al 
Român, Consiliul F. D. 
fierează odiosul atentat săvârșit împotriva 
Secretarului General al Partidului Comunist 

Italian PALMIRO TOGLIATI
Seulul telegramei trimisa de lev» §li«ergkiu*!)') 
cend uc oierului Sartidului "Comunist 3lalîan

Muncitoresc
* A

ziirj. frebuesc deci înlătu
rate ori ce metode de o- 
mandă care imprimă munci- 
voluntare un caraCter obliga, 
kzriu.

Ar fi însă greșit aprede - r 
munca voluntară e unica și 
cea mai mare sarcină a tin&- 
rctului și că ea s’ar putea 
face neglijând problema pro 
ducției.

In fața tinerilor muncitori 
se ridică acum marea sarci 
nă de a fi factori activi în 
desvoltarea uzinelor in care 
muncesc, dc a fi primii îa 
bătălia pentru mărirea pro 
ducției și a productivității 
muncii.

Un exemplu bun în acest

Mărirea producției, a
frământă adânc inuncitoiimea din ' 
ea frământa pe muncitori 
luni, n’au reușit sași

Astfel ceferiștii simeiicni,
caută să producă mai mult, mar

1. Prin inovații și noi me 
foile de muncL muncitorii reu 
șese să reducă timpul de 
execuție și să mărească pro
ducția

Preocupați dc acea ă (.rob'emă, 
ei au obținut unele succese. |

Tov. Cârciumaiu Ște.an, a.ulat 
de tov. Florea Ion de a armă ură, a 
construit prin muma vo’.unlară —. 
în afara programului o laie, 
din tablă de fier, căptușită iu 
plumb, în care, cu ajutorul a idulț i 
clorhidric, inj ctoarcle lo o.no’.ivejc r- 
precum și alte pie.c prin care circulă 
apa, sunt curățate perfect de piatră

productiv ității muncii, este o problemă caro 
județul nostru. Cu atât mai mult 

i atelierelor C.F.R.-Siineria, care in ultimele două 
îndeplinească programul de producție.

lid care in sectorul respectiv de muncă, 
bine, sa reducă timpul dc execuție.

BUCUREȘTI, 15 Agv - 
preș). Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ro ■ 
mân a adresat tov. Palmicro

Togliat', rotarul general 
al Partidului Comunist Ita
lian, Roma, urmat->.<r<-.; tele
gramă :

A fost format

Comitetul Județean J.N.S.H.
,,Studenții trebue să oarticipe la procesul de
transformare a vechii 
legatul Comitetului de

In ziua de 14 Iulie a. c. a a, ut 
loc la Deva ședința de constituire 
a Comitetului jud. U.N.S.R. (

Ședința a fost deschisă de stu
dentul Boatnfă Viorel care subliniază 
că noua organizație căreia i se- 
pun bazele, are ca scop mobili
zarea sțudențimii acestui județ spre 
a porni la muncă cr< atoare în tim
pul vacanței, muncă depusă în fo
losul lor și a întregului popor.

Au luat apoi cuvântul reprezen
tanții t1 A E R., Tineretului Sătesc și 
UT.M. care, după ce și-au expri-

societăți“, a spus de- 
Centru U. N ,S. R.-Cluj

mat bucuria pentru faptul că în 
județul nostru vor lua ființă cercu
rile studențești UN.S.R. în r.umele 
organizațiilor și-au arătat doiitița 
de a colabora cât ryai intens iu a- 
ceastă nouă organizație spre a irea 
ptemize puternice pentru unitatea 
întregului tineret.

Luând apoi cuvântul studentul ■ 
Cuparenko, după ce sa'utâ asis
tenta în numele Coinilelu ui dez 
Centru, Cluj și în numele Comit.

(Coatiauare In pag. IlI-a)

dc cazan. Prin confecționarea aces
tei băi, s’a realizat o mare econo
mie de brațe dc mutică, deoare e 
până acum, peiitiu cu-ățirca unui 
injector- erau necesare S ore. Acum 
toata operaț a se reduce Ia introdu
cerea injcctorului in ba e. Mai mult, 
prin curățirea periectă a acestor 
piese, se pot observa eventualele 
crăpaturi, care mai târziu ar fi, 
defectat pie-a, respectiv lxo.notiva»

La secția dc \agoane, între lon- 
geroaneie dc fier și cadiu, ic 1 mu, 
se pun fâșii lungi de carton gu
dronat, groase de 15-10 cm., care 
împiedică putrezirea lemnului. Tăe- 
rea acestor fâșii, constituia o ț rc-< 
blemă foarte grea pentru muncitori,
deoarece se făcea cu mâna și era 
necesar să depună eforturi niari..{ 
Pentru a înlătura ace-le neajunsuri, 
tov. Susan Dumiltu. ajutat dc toc. 
Lovas loan, a eonii c,ioiat un dis
pozitiv cu cuțit, cu ajutorul că
ruia, montai Ia o pre a de încercat 
arcurile de suspensă, fașe e de car
ton gudronat pol fi tAa'.e i arte u- 
șor. Pe lângă aceasta, s’a făcut și 
o marc economie de brațe c'e muncăj 
Până acum, pentru tăierea cantită
ții dc carton gudronat pentru o 
lună, erau necesare I0J ore de 
muncă. Acum, toată opc aț a se c- 
•xecută numai în 0 orc.

La atelierul de lâm liric, din cau
za volumului marc de luciări, eva
cuarea (ala.u ui, necesita pa
tru muncitori. Tov. Jitia losif, a- 
jutal de cleclricianu1 Moța Ion, a 
construit o instalație, cotnpu ă din 
niște builane, prin care, cu ajuto
rul cli entului de aer antre al de nn 
ventilator puternic, lalajul e f ■ e 
vacuat din atelier direct in vagon. 
Plin această inovație, s’a scutit 
munca acestor oar.eni în ic. re zi

I. BRANEA
(L’nnarc din pag. III a)

,,Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român, 
aflând cu un sentiment de reuoltă profundă despre mâr
șavul atentat săvârșit împotriva d-tale de un agent al 
imperialismului străin și al reac(iunii italiene, i(i transmite 
in numele Partidului, in numele clasei muncitoare și al 
tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Română, 
un salut de dragoste și prietenie.

Clasa muncitoare din Republica Populară Română 
stimează in persoana d-tale pe admirabilul conducător al 
frățescului Partid Comunist Italian și al proletariatului 
Italian, pe unul din luptătorii de frunte împotriva imperia
lismului, pentru democrație și socialism, unul din vechii 
fruntași ai mișcării muncitorești internaționale.

Iți urăm grabnică însănătoșire spre bucuria și binele 
oamenilor muncii din Italia și de pretutindeni'.

Telegrama este semnată in to' ■ Gb. Ghcorghm D' i. seT
1 numele C. C. al P. M. R. dc retarul general.)
I „Atentatul mișelesc împotriva lui Togliati este urma- 
I rea firească a întregului șir de provocări teroriste er< 

ganizate de reacționarii italieni, stimulați, încurajați 
și susținuți de către imperialismul american și agen

tura acestuia, Vaticanul11
— scrie ziarul „Scânteia" —

vestejind cu cea mai adâncă indignare 
atentatul comis la Roma

BUCUREȘTI 15. (Agcrpres). 
Anunțând odio ul atentat îmțxitrio 
lui Palmiro Toglta'.i, secretarul ge
neral al Par.iduțui Comunist (talî 11, 
ziarul ,,SCÂNTEIA’’ dc azi, scrie 
următoarele: •

..împreună cu muncltorinca din 
întreaga lame, c’a a muncitoare din 
țara noastră a luat cunoștință cu 
cea mai adânc i revoltă de odiosul a- 
tcntal împotriva lui Palmiro Logliati; 
secretarul general al Partidului Co

munist Italian, devotatul fiu al cla
sei muncitoare italiene, luptătorul 
pasionat pentru marca «auză a de
mocrației și sociaUstnu'ui, conducător 
de tip leninisl-stâlinist, prețuit și 
iubit nu nuntai de oamenii muncii 
din Italia, ci ți de muncitorimea 
de pretutindeni.

Atentatul mișelesc împotrii a tui 
Togliati, este urmarea fireasca a în-

(Coctinuare ta pag, 1111)
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Noul regim al încasărilor fiscale
Nu se va aplica sechestre țărănimii muncitoare

Giija glivcrnn'ui pentru ușurarea 
sarcinilor iiscah- cari prin Kgiui 
rile trecutului ap'Uati ne.ru|filoa:0 
asupra țaraninii .nunei oare, se cir .- 
prinde toi mai concret, din tiecare 
măsură luată de Maiisteu'>de Fi
nanțe. condus de tov. Vas le Luca.

Ultimele instrucțiuni privitoare 1> 
încasai ea impozitelor pe luna Iu
lie, dovedesc cu p i oânța a est 
lucru.

Pe linia a e-tor preocupări orga
nele fiscale ale județului nostru au 
fost convocate la Deva în ziua uc 
10 Iulie a _c . într’o ședința de lu
cru, in cadrul cârc a pe c'pierii i’e 
circumscripții au prezen al lapoar e 
de activitate pe luna ir cută și au 
prelucrat dispozițiile Minis e tiltii d 
Finanțe, referitoare la modul cum 
trebuesc iâcu'e î îca ari li ca e pc 
luna cui cută.

Din i’iczentarva rapoartelor s’j- 
constalal activi.atea rodn’că a or 
ganelor fisca'e a’e p r.ep.ției D - 
va, care în cursul lunci trecui:' a 
depășit plafonul ima ari o.' cu -18 
la suta, |>reeu n și percepția BiaiT 
care a depă it plafonul iu 9<>/o..

După fișarea r.ou’ui p a on d.- în
casări peatru luna TuV, Iov. De- 
neșiu Grigorc ad nici t a o ul li an- 
ciar al jude'u'ui a explic parii.i- 
panțîlor pe Ia g moilii’ iun u mea- 
ză să se facă urmărirea I înca-area 
contribuabililor spre a se putea 
realiza plafonul de încă ă i fixat 
județului nostru pe Iuta q rentă.

Tov. Deneșiu a arăla1 că organ le 
fiscale vor trebui să urmărea c i î:t 
primul rând cu cva mai mare aci- 
ție și severitate pe contribuabilii 
cu avere, deteuninându-i să-și a- 
cliite impozitele.

Urmărirea impoziiefo se va face 
•de sus în Ijo: a fi.a se vor urmări 
fără cruțare contribuabilii ina i ti» 
posibilității de plată, ap.i unduli-se 
sechestru cu ii licăre

Contribuabilii țărani cu 3 ha. le- 
ren la deal, și șes, și 5 ha la 
munte, precum și micii me c.iași 
vor fi încasați fără a 1, se aplica 
sechestru cu ridicare, iar acei caro 
nu au plătit rale e s.aleit? din ră
mășițe si cofa lunară de pe anul în 
curs, daca plătesc în luna Iulie în
treaga rțnvașițit cu caro suni Ire- 

cuți în rol, p'.ăți’e, se con.idcrâ fă
cute iu termenul acordai de Minis 
Ier și vor li lichidalc furii ma
jorările îmciiie,

Pcicețrtoi llor II s'a a'ra aten
ția ca în r.'lifiile Io- cu voitribua- 

bilii să aiba o condu ta de una și 
cuviincioa ă, prin ca e să dovedea,că 
ca sunt adevăiații îndiu n,flori ai 
contribuabililor, depu â id loat t stă

Comitetul Județean al Sindicatului Agricol a trasat

Sarcinile Salariațillor Agricoli 
în campania treerișului

In vedersa campaniei num 
cilor de icco’tare, Sindicatul 
Salariațilnr Agrico’i-Ilnn • - 
doara -Deva, a trari s o circ i- 
larii tuturor grupelor sincli - 
cale agr-col» d n județ, în rpț 
re li se trasează sarcinile ce 
lc revin în perioada treeri 
șt lui.

Sarcina de căpetenie pen 
tru sajariații ag i'Oli.i așa/c. m 
precizează circulara — tre- 
bv.c ■ a fie descoperirea și de 
mascarea uneltirilor prin ca 
re clementele dușmănoase 
țărănimii muncitoare caută 
să înregistreze și să împie
dice bunul mers al treeriut 
lui și colectărilor.

I’cntri: a înăbuși în faci 
aceste încercări murdare ale 
dușmanilor de clasă deda 
sate, fiecare grup sindical a 
grjeul cs'.e dator să—șt for
meze o echipă din cei m n 
buni oameni, care sli sp.ijme 
organele de Stat și Comitete 
le gospodărești jn munca de 
colectare, veghind ca ace
ste colectări șă se facă fam 
abateri dela lege. Aceste c- 
chip ■ mai au datoria de a la 
mi ri plugărimea asupra ro
stului și felului în care se 
fac «colectările, mobilizând- o 
pentru realizarea lor. 

ruința -i puterea lor de mit .ca p-'li 
tru a i lămuri.

După pidu arta teneinici a cal
culului impozitului agricol iacul in 
spiritul noilor di re I ve a’e M nis- 
terulm de Finanțe, ședința a luai 
sfârșit, |;iili ipanții lu.indu-și an ,a 
jami ntitl de a spoit neînc lat e- 
forturile | . nlru rc-a'iza ea pla'onu 
lui de î'i.a ari I a pe !u a curentă.

G altă sarcină a salariăți 
lor agricoli constă în organi 
zarea pa,ci la arii și depozi 
iele <1c c< reale, pe tot timpul 
trccrișvl-ii, împiedecând înce- 
cendiile, ,i asigurând bu
nul mers al treerișului prin 
buna funcționare a mașinii. 
Deasemeni-a salariaț i agri - 
coli vor icghea la înregi - 
strarea cinstită a cantițăților 
tieeratc, li dreapta rețmeve 
a oiumttlu'i stabilit de lege și 
la buna împărțire a oameni 
lor la muncile Ja care se pi i 
cep mai bine.

Ca sarcini special " pentr’l 
grupuri sindicale agricole, 
circulara prevede următoare 
lc r'c/'indlțiuni bune de nmn 
că și salarizare a muncitori 
lor întrebuințați în muncile 
de recoltare, împărțirea unei 
cote de io-la sută, din ohmi, 
între cui cate lucrează la ma 
șir , distribuirea justă a oa 
menilcr pe ma'-ini și asigu 
tarea unei mâncări curate și 
hrănitoare pentru muncitori.

In tot timpul treerișului, 
activul de bază al Sindicat* 
lui Salariaților Agricoli va li 
pe teren, urmărind și spiiji 
nind efectiv muncile de re
coltare alte țarănim i munci- 

•toare-

— Săptămâna viitoare începe treerișul
— Intinde-ți snopii la uscat
— Faceți ogoaTe de vară

Pe v:!lea Mureșului și a Straiului, secerișul este v? 
termin,|t.'. In pii-zi-nt se > tltează ultimele s prabțe C-F 
livate cu grâu.

;n vederea campaniei de treeri?, Comisia |udeț<-a - 
fia pentru <o]i < t,iii a întețit Verificarea modului in care co 
misiunile de plasă și dai <omune ;nt făcut fixarea cotelor 
de cereeale pe comune și gospod mi, urmând ca de Luni 
să se înceapă treerișul în plășile care secerișul a 

fost terminat.
Paralel cu verificaiea cotelor s’a făcut i\ îzujrca zone

lor de treeri?, îmji .rțirea batozelor de t reer.numirea del 
gaților sătești de pe lângă batoze și toate lucrările preli
minare pentru începerea treerișului.

Deoarece s^^rișul și strânsul in clăi a păioaSi h>r din 
jud< Iul nostru, s’a făcut pe timp ploios, este ne 
ca Jiccare plugar a-și întindă la soare snopii, pentru a 
se usca i it mai bine. Cu cât grâul este mai bine t s< ttt, 
cu atât bato/.i il va triera mai bine .și recolta v;i ti 
in ti mare.

l)cn profitați de oră e zi călduroasă și grăbiți usca
rea grâului 'pte a se putea începe treerișul în Itun, < o:i 
dițiuni.

Acolo unde secerișul este terminat, porniți inie - 
diat la dcsmiriștii'ea suprafețelor ic' oltate, fâcându- vă • 
goare de vară.

Ogorul de vară înseamnă spor de recoltă. In ogorul 
de vară ploile pătrund mai ușor, buriinile se distrug, iar 
miriștea și bălăriile prinse sub In udă putrezesc și dau 
hrană pământului.

i'r-Care zi pierdută acum in toiul muncilor de vară 
aduce pagube însemnate. Folosiți dm plin vremea priei - 
nică și faceți vă muncile de recoltare și desmitaȘtir.-a o 
goarelor.

Uum încearcă bogătașii satelor 
{să se sustragă dela legea colectărilor 

Manevrele acestor lipitori trebuesc descoperite 
și demascate fără întârziere

Bogătașii satelor văzâ id 
că de data aceasta greul co
lectărilor trebue să-l suport 
ei și nu țărănimea muncit >a 
re ,caută prin dif. r,te mitloi 
ce să împiedice și să întâr
zie pregătirea < oleCtărilor 
sustrăgându-se dela drea
pta lor impunere.

l’nt ltirile lor sr izbesc insa 
de dâr’z.enia vigilenții țăra - 
uimii muncitoare care îii d1' 
mască m fața satului, ar.i- 
tându- le fața lor adevărată 
de neimpăcați dușmani ai 
poporului muncitor.

Astfel la Leșnic bogătașul 
Haiduc Alex- fostul, agent a- 
gricol al comunei, folosind 

prilejul șederii Sale in ace-.t 
|X>st, și-a trecut în rregi-EiM 
lc (oinuiiei 9.352 stânje-ni pi 
trați mai puțin din totalul 
țnoprieUiții pale. .Suprafața a- 
scunsă ii dădea țxjsibilîtat a 
să șe bucure de inl< snirch- p? 
care noul regim al co'.c 1 1 i 
lor le acordă țărănimii mun
citoare, dcoarece fără cei 
9.352 stânjeni pătr.iți ar li 
fost încadrat in categoria ce 
lor cu sub zece hectare.

Manevra murdară a ace 
stui bogătaș a fost demas
cata de tov. Cimaș Petru, 
care ;dcși este ginerilg bogata 
șului, a semnalat autorități

(Continuare în pag. 3-a)

Pentru a verii în ajutorul' ță 
rănimii lmnedorene în ope

rațiunile de calculare a no > 
lui impozit agricol ajMicat ja 

jugărc, dăm mai jos tabelul 
de transformare a impozit 11 

lui din hectare în jugăre și 
și stânjeni.

JE-a
Tablou de transformare a impozitului din Ha, în jugăre și stânjeni

Fiindcă nu tot pământul e ste la fel de roditor, Ministe rul Agriculturii a împărțit ța- ra în cinci regiuni după caii tatea pământului, iar regiu 
nile in câte șase clase după puterea de rodire a ogoare lor.

Tranșele Clasa I“a Clasa II-a Clasa 111-a Clasa IV«a Clasa V-a Clasa Vl-a

Ha. Jugăre Ha. 
Lei

Jugîrc 
Lei

a Ha. 
Lei

Jugăre 
Lei

Stj. 
Lei

Ha. 
Lei

Jugăre 
Lei

Stj 
Lei

Ha. 
Lei

Jugăre
Lei

Stj. 
Lei

Ha 
Lei

Jugăre
Lei

St|. 
Lei

Ha
Lei

Iugăre 
Lei

Sj.
Lei

0-1 0 - 1 1177 150 86 40 0 054 130 74.88 0 0468 110 6j,36 0,1 396 90 50,84 0,0324 70 40 32 0 0252 5(T 28,80 0,018
1-2 1.1177- 3 756 300 172 80 0,108 260 149 76 0 0036 220 126 72 ( ,0792 180 103,68 0,0648 140 80,64 0,0504 100 57,60 0 036
2-5 3 756 - 8.1090 900 51840 0,324 780 417 28 0,2795 660 380 16 0,2376 540 311,04 0 1944 420 241,92 0,1512 300 172 80 0 108

5-10 8.1090-17.580 1200 69J 20 0,432 1080 622,08 0,3888 960 552,66 0,3456 840 483,84 0,3024 720 414,72 0,2590 600 345,60 0,216
10-20 17 58» -34 1160 1500 864 0 54 1350 777,60 0 486 1200 691,20 0,4320 1050 604,80 0 378 900 518,40 0,324 750 432 0 2700
20-30 34 1160-52.140 1800 1036,80 0 648 1620 933,12 0,5832 1440 829,44 0,5184 1260 725,76 0,4536 1080 622,08 0 3888 900 518,40 0 3240]
30-40 52.14# -69.720 2200 1267 20 0 782 1980 1140 48 0.7128 1760 1013 76 0 6336 1540 887,04 0,5544 1320 750,32 0,4752 1100 63360 0 3960^

Peste 69.720 2700 1555 20 0.972 2430 1399,68 0 8748 2160 1244,16 0 7776 1890 1088,64 0 68o4 1620 933,12 0,5832 1350 777 60 0,486 I

Județui nostru a fost îm-părțit după fertjlitatea tere-nurilor în primele trei re - giuni și anume; plasele ’â «de Criș și Brad în re°-iu”'t 
a 1», Sarmisegetuza, Hu-țeg, Pui și Petroșeni în re-giunea H-a, llia, Dobra,, Ilunedoara, Deva, Geoagiu și Orăștie în regiunea a&HI-a

Impozitul cel mai mic y este la regiunea t-a, la regiu.nea a II-a sporește cu io la sută iar la regiunea a III a cu 20 la sută, față de impozi 
iele regitmet a i-a.
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X. „Să spunem lucrurilor pe nume“ 
— Pe marginea lucrărilor Consiliului Superior 
al Literaturii Dramatice și Creației Muzicale -

| lonlenie.i- ridica e cu prile
jul Inelarilor Con il ului superior al 
literaturii dramatice și creației mu
zicale, iutei eiând deo olrivă pe oa
menii artei ca și publicul caruia a- 
eeștia -e adresează, fiind semnalate 
o serie întreagă de stări de fapl, 
este dela sine Înțeles, că o serie 
de noui sarcini stau a-lăzi in fața 
creatorilor pa și a interpreților, pe 
drumul desăvârșirii creației lor în 
spiritul schimbări or slru Iu ale pe» 
trecute meni în țara noastră și 
care sunt chemate să acorde un con 
ținut cu totul nou ma.ii e tarilor ar
tiști dela noi.

Mc Menind o viață artistică ca
ia.'. i ala prin lipsa ei de lega

tul. mi massele și exprimând men
talii a ea burgheziei reacționare ue 
prosternare în fa,a produci ilor apu
sului, cu un repertoriu diversio
nist, adeseori pornografic, obscu
rantist, mistic și șovin, prima din
tre laicinile sesiunei elin vara Ire- 
cută a Corni iu ui superior al litera
turii dramatice și creației muzi--- 
cale, a fo»t revizuirea reperloriilor, 
in scopul stabilirii pe baze sănă
toase a drumu ui ma li.edăr lor tea
trale -i muzicale românești, în 
slujba unei arie corespu îzăloare nă
zuințelor mari or masse și princi
piilor politice și soc a'e care stau 
la baza statului no l. ti.

Semnalând încă Cil priie,ul Iu rari
lor din .mul tri .ul. existența a 
două tendințe î i viață 110a. t ă tea
trala, una care sprijinea progre ul 
artei, cealalla punându-i piedi '- 
prin reprezentarea de piese cu len- 
din ■ desciii ajante sau demobiliza
toare. s’a trecut la lichidarea aces- 
tei --lari de fapt, cu mai multă 
reușita, în domeniul leat u'iii, de
cât al muzicii.

In stagiuni a 1947/18. reție tornll 
a cunoscut aslff-1 o mai atent:; se
lecționare, sub seimul luptei îm
potriva imperia'.ismu ui inlerpre a- 
rea arcalizat și ea un pas înainte, 
dela caracterul mi- burghez indivi
dualist, la aprecierea muncii colec
tive i la înțelegerea criticii obiec
tive și a rolului a ti Ic a î.i proxi 
mele arici, naizându e lo oj.it î — 
deși nu într’o măsură suficientă — 
iui control mai accentuat al vieții 
teatrale din provincie

Desigur că în domeniu! muzieci 
au ost urmări e ca n a eliași pro

bleme, tinzând dea eme ea a alcă
tuirea unui repertoriu i-u erior, c 
luj c-istenl, ub raportul . ideolo
gic,' în privința interpretării finul 
dusa <i aci lupta pentru adâncirea 
esențalului uman din cenții- mu
zicale, cu linele rezuțtae îmbucură
toare.

Fără îndoială ca aceste rea izări 
reprezintă lin pas înainte p.- dru
mul, dealtfel încă lung, pe care I 
are încă de străbătui arta teatrală 
și creația muzicală românească. ț

Aceste realizări au | u ut fi în- , 
făptuite numai p.in însușirea prin
cipiilor învățăturii marxislc-leninis- , 
te, după care aria nu poae fi izo-, | 
lată de societate și de ca-ă. ci că 
face parte integrantă din întreaga 

■cauză a clasei niuncitoa. e, în sen
sul că, „noi socotim ci este o a- 
berație sa desparți arta de socie
tate, iar clasa muncitoare pr n Par
tidul ei de clasă, spune a e ora care 
susțin contrariul: Jos masca I Să 

spunem lucrurilor pe nume!'’ —1 
așa cum foarte bine a arătat Iov. 
N. .Morarii, Secretar general al Mi
nisterului Arle'or $i Informațiilor, 
în expunerea sa, cu pr 1 -ju. lucră
rilor Consiliului su;?erior al litera
turii dramatice și creației muzicale.

„Partidul este motorul deveniri
lor noastre, a continuat acesta. Fără 
linia ideologică a P..M R și fără con
ducerea lui, nu s’ar ti putut realiza 
nimic. Aceasta nu înseamnă însă, că 
trebue să ne mărginim a flutura, 
doar steagurile roșii, sau a ver. 
sifica diferite lozinci. Noi vrem să 
fațem ca. și în arta noastră, să se 
oglindească lupta popo u ui pentru 
o viață mai bună, pentru realizarea 
societății văzută de înaintașii noj 

■•tri”.

Realitatea unui public nou, cu 
o altă atitudine lață de teatru șt 
muzica, care constiluc un îmbucur 
tor aspect al desvoltării pe un dr 
nou al acestor manifestări , .ic 
desigur e'iininaiea ba i ' ui bur
ghez care mai sfiit . i : mentali 
tatea unora diniie . e.ii noștri de 
artă, care n’au reu.it să se smulgă 
de sub iulie ița tre nju ui.

Via' .ealralâ din provincie va 
'..i-b',;! susținuta mai intens, p-n- 
tru realizarea line îmbunătățiri a 
conținutului, pentru a fi evitate gre
șeli ca de pildă cele scnniaa.e în 
sfera de activitate a ziarului nos
tru, cu prilejul reprezentării unor 
producții ca „Sinaia la domiciliu’’, 
„Un băiat de viață” și altele, la 
care se adaugă problema turneelor, 
prin caracterul lor medio ru, adese 
ori decadent al unor re irezenlațli de 
genul „Contc’e de ( ișmigiu’’, 
sau „Paganini”, adu c și pe unica 
scena din oralii no .tril, vrednică 
de o cauză mai bună

Desigur și în do.nen ul muzicii 
sunt o serie de probleme în le
gătura cu repertoriul ți programele 
muzicale, cu revizii rea libretelor,- 
cu planificarea turneeor, iu as
pectele activității rcspe iive în pio- 
vincie, unde se c -re im sprijin e- 
fectiv pentru orie ilar.-a justa a ma
nifestărilor muzica’e, p- liiii-i m i 
inspirații sănătoa-e, lega’ă de rea
litățile -oeieiăț i noa t e

Privită la râudu ei în cri două 
aspecte sub care se pre intă, ir.- 
tica, definită de Iov. Moraru ca 
modul în care privim problemele 
de artă și cultură și autocritica, 
sau felul cum se primește această 
critica, trebue subliniată necesita s 
tea apropierii acesleia, cât mai mult, 
de o înaltă jrrlncipia'11atc, care im
plică de igur adâncirea ideologici 
marxi le-le i i .le și con inua auto- 
depășire a mânuitorilor a e.tei pu
ternice arme a Partidului clasei 
muncitoare.

Ceace a preocupat î.isă îndeose' 1 
Consiliul /u erior al litera',Ulii dra
matice și creației muzeale a fost 
problema creației propriu zis - a au
torilor și compozitori or, car.- dată 
a înregistrat unele su.ee e in muma 
de ridicare artistică și ideologii ă 
a vieții noastre teatrale și muzicile, 
a prezentai Io o'a ă și urni.- Fps-iri, 
legate de oglindirea într'o prea 
mică măsură, a a;pe t'.lor luț tei rla-

Ziarul Scânteia vestejește 
atentatul comis la Roma

(Urmare din pag. I-a) 
frigului sir de provocări leroiisle 
organizate de reacționarii ilalien:- 
stimulați, încurajați și susținui de 
către imperialismul american și a- 
gentura acestuia, Vaticanul

Reacțiunea italiana constata lă, 
situația ei devine tot mai șubredă 
și mai nesigură.

Sub conducerea Pa t.du ui (o.nu- 
nist Italian — detașamentul d- a- 
vantgardă al clasei muncitoare ita
liene și animatorul și conducătorul 
Frontului Democrat Popu'ar — ma
ssele populare italiene lu, lă cu dâr
zenie pentru apărarea inie eselor, 
libertății lor, independenței lor na
ționale, amenințate de imperialis
mul american în slujba cărora șe 
află moșierii și capitaliștii ila’ienj.

De aci și ura sălbatecă a reac- 
țiunii italiene și a comandalorilor 
ei americani împotriva Partidului 
Comunist Italian, de aci și organi
zarea fățișă a bandelor teroriste fas
ciste.

De aci și până la atentatul îm 
potriva lui Palmi ro Toglia'i nu mai'

Cetiți și răspândiți ziarul
„Zori IWoi 

sei muncitoare.
Daca clasa muncitoare prin Par

tidul ei de avanlgarda, erie astazi 
forța conducătoare a Republicii Po
pulare Române, de,igur ca această 
realitate va inf.uența în mod liotă- 
rît munca în domeniul activității 
teatrale și muzicale, elino când că pe 
de altă parle ascuțirea luptei de 
clasă, sub toate aipect le ei, i n- 
pune artei și oamenilor de aria, 
sarcina de a oglindi în opi’r.le lor 
aceste realilăți, în lumina real t iț |or 
marxistc-leninisle și a.ând ca lu 
minos îndreptar arta sovietică și 
realizările acesteia in cei IretZe-i 
de ani de regi n socialist.

In acest fel aria va reuși să ex
prime cu adevarat năzuinț.li vie
ții și luptei înlregu'ui popor, în.' 
slujba mărețului ideal de liber 
tale, pace și buna stare.

Mthtttl Mthuțescii

A fost format

Comitetul Județean U. N. S. R.
Hunedoara-Deva

(Urmare din pag. l-a)

Executiv ll.N.S.R. a-a'a că înfiin
țarea cercurilor studențești pe tim
pul vacanței prezintă o dubla im
portanță: ele jircg.de. c — prin 
strânsa colaborar a studenților cu 
celelalte categorii de tine i-t — crea
rea unei singure organizații a ti
nerilor și fa ca studenții în timpul 
vacanței să nu piardă contactul cu 
viața universitară să nu fie lip iți 
de activitate.

Trecând apoi la t a prea sar i iilor 
ce revin studenților îi perioada va- 

. canțel, arată că ei trebue să spri- 
ț jine cu tot elanu' imput; ul sp e uni

tate care se manife lă în masse 
tot mai largi de tineri, de a fi con
tinuu în mijlocu' țărănimii spr a 
le îmbogății cunoștiințele de care 
în trecut a fost Ipriă, subliniind 
că pentru fiecare student acea-tă 
problemă tiebue să fie o preocupare 
centrală.

O altă sarcină ca i- slă în fata 
studenților — a spus în continuare 
d. Cuparenko — este munca io-

era decât un pas >care a fost repede 
străbălul de xă re orga.iiza ia Cr ș- 
tin-Democrată din sluj' a burghezo- 
moșierimii ital'ene, a n onopoli.ti'.or 
americani și a fo ț lor cb curantiste 
ale Vaticanului. ■

Vestejind cu cea mai adâncă in
dignare atentatul comis la Roma îub 
oblă 'ura pro. o a o i or imperiali; i 
clasa muncitoare din România și de
tașamentul ei de avanlgardă, Par

tidul Muncitoresc Român, își în
dreaptă gândurile cu frățească dra
goste către Partidul Comunist 
Italian și către condu.atom' său to
varășul Palmiro Togliati care, ue 
curând, cu prilejul conferinței Ri- 
roului Informativ al Partidelor Co
muniste și Muncitorești, a fost oas
petele țării noast’c, urând victimei 
odiosului atentai o însă-iă o,.ire cât 
mai grabnică spre a se putea re
întoarce Ia postul său de luptă», 
împotriva dușmani'or păcii, ai pro
gresului, ai omenirii.

Nu încape îndoială că, c asa mun
citoare a Italiei, în frunte cu Par
tidul Comunist Italian nu re va 
lăsa sugrumată. Ea va ști să con
ducă poporul italian la biruință a- 
supra forțelor întunecoase ale reac- 
țiunii fasciste, asupra tuturor merce
narilor imperialismului american”, 
scrie în încheere ziarul Scânteia.b

Prin Atelierele
(Urmare din pag. l a)

O lipsă care indică delăsarea 
din partea celer competent!

Dar la atelierele Simeria mai sunt 
încă multe greutăți care Împiedică 
muncitorii In de fă?urarea n;u icii.

La secția cazangerie, muncitorii 
întâmpina gieutați din cauza pre
siunii insuficiente a a.rulul compri
mat .Din această cauză, ei trebuie 
să depună eforturi fizice mult mai 
mari, pentru a putea 1ace fața pro
gramului, Ori, in mare mă u ă, în
deplinirea programului de lucru la 
locomotive, depinde de terminarea 
la timp a cazanelor locomorivețon 
Acest neajuns, care indică d. lasare 
din partea celor compe.enți. trel.ue 
înlăturat imediat, țicnii u ci munci
torii dela cazangerie, care și așa 
sunt numai jumătate față de numă
rul necesar, sa poată lucra in con-» 
dițiuni mai bune.

In loc ca mute tir ii calificați

luntară de reconstrucție. Acc n.uând 
asupra faptului că contrar svonurl-< 
lor diversioniste lan-ale de răuvoi
tori, nu se va cxer.lla a upra ul- 
mălini, nici o presiune morală sau 
de ori ce natură fiind un .ion ren. 
a considera munca voluntară <a mun
că obligatorie. 4

Studențimea trebue să iic in ă 
atât dc conștiență de a nu precUj e | 
nici un efort ș i de a se în.adra 
în elanul gene al muncind cu râvnă 
pentru reconstrucția țarii, aritând 
apoi că pentru 150 ore de muncă 
voluntară Comandame tu Itrig.izi) r 
acorda — ca o mare cinsie — car
netul de brigadier.

O altă sarcină a stude ițimii e te 
de a colaobra la revista Jjtudenlul 
român”, care va CQiitribui la lăr
girea preocupărilor cart în major.- 
tatea cazurilor, erau de ordii slri t 
profesional.

Pentru lărgirea cunoști)nțe'or — 
a arătat mai dejiarle vorbitorul —- 
se vor organiza grupuri de învă
țătură pe bază profesiona' i care | 
lângă o desvoltarc a spiritului dc

I muncă in colectiv vor adu e și o 
bună însușire a lecțiilor.

Prin îndeplinirea acesței sarcini
— a spus în încheere d. Cu, arenko
— studențimea va -sta alatiri de 
popor, va participa la pocesul dt; 
transformări a vechii so.ielăți.

Comisia de candidare a propus 
apoi ca membrii în. Comitetul Ju
dețean U N.S.R. pe ' următorii: pre
ședinte’ Lucia Breazu; scere'ar ge- 

.neraî, Bcamfă Viorcl; organizatoric, 
Izsak Victor; cultural, A. Almășan; 
reconstrucție. A. Lorincz; sport, M. 
Simion; asistență socială, C. Gri- 
goriu; administrativ, Gh. Tonia; 
profesional N. Moraru; legătura cu 
F.N.T.D.R., P. Berkeș și Lia Cro
itorii, toți propușii fiind acceptați 
in unanimitate.

După ce președinta comitetului, 
în numele tuturor membri'or, și-a 
luat angajamentul de a duce h 
bun sfârșit sarcinile ce Ie stau îm 
față, ședința a luat sfârșit înlr'un1 
viu entuziasm.

Știri politice
BUCUREȘTI, 15 (Agcr- 

pres). Tov. Ana Pauker, mi 
nistrul (Afacerilor Externe, 
a primit eri în audiență pe 
d. Czell ministrul Ungariei 
la București,

O vizită

C. F. R. Simeria
8ă lucreze la mașini, ti 

împing vagoane și 
tfescarcâ roți

La atelierul de rotărie al ccțîei 
dc vagoane, muncitorii califi ați, iit 
ioc să lucreze la mașini pentru a și 
putea îndeplini programul, merg cu 
toții și împung vagoanele cu roțile 
ce urmează a fi reparate în ate
lier le descarcă și după ce în arcS 
pe cele care sunt prelucra1 e, se a- 
pucă iarăși de lucru. Această ope
rație, durează în fiecare zi câțe»a 
ore, timp !n care mașinile nu lucrea
ză, iar la sfârșitul lunei, programul 
de muncă nu este îndeplinit. / 

l.a atelierul de fi- rărie. a! ace
leiași secții, la câțiva munci'.ori >unt 
doi șefi de echipă Unul se o u- 
pa cu jiontajul, iar celă'all iu mer-
sul producției, lucru Pe tare LIII

singur șef de echipă 
deplini foarte bine

il 1 Hiatc în-

Ata.șina „Hegeoein” peni ru -t un-
girea bandajelor la roți, a a. ut li
fiecare dispozitiv cu i ulii, cât* ui
motor electric, cu ajutorul laiuix 
mișcările se făceau automat. A- 
ceste motoare elcclriie — in nu
măr de 5 — au foit luate dela
mașină și înlrebu.nlale în alte sev-- 
ptiri, iar acum muncitorul t.e ,i ic 
sa depună eforturi mari pent u a și 
realiza programul.

Alte neajunsuri care trebu- 
e8c înlăturate imediat

Hala atelierului de rolărje. >1 și 
construcție noua, nu are nici'un mij
loc d< ventilație, din care cauza, 
aerul este ingro-al <u fum, iar un 
oarecare număr de inunciiori sunt 
bolnavi.

Laptele i e carul prime-c mun i- 
(orii Îndreptățiți e-te -’ri.at, fapt 
cari- con-titue o giavă uel ,-rir a 
celor coinpetci.ți Da; a eme ea lu- 

; ci uri, care condamnabil sunt . on- 
1 idi rate „chestiuni mărui t ’’ de i- 

tre conducătorii <i tehnicii-,,ii At - 
' lieiclor Simeria, sunt mult - și a- 

supra cărora von mai r.o.i.
Aci-,te delăiâri in muncă, duc în

cet și sigur la iieinde; l.ii i a pro
gramelor de muncă.

Organizația de partid, -indica 
tul, comisiile de producție, pre um 
și toți muncitorii conștcnț', ir.-:.ue 
să se sesizeze de asemenea lucruri 
să lupte pentru înlătu area lor, M 
ceară celor comr-etenți și să le ’ea 
ajutor pentru a le înlătura, să de=- 
copcre delăsarea unora, care nu po.-.te 
fi considerată altceva decât -a! otaj.

Astfel, muncitorimea ceferistă
din Simeria Își va putea îndeplini 
programul de muncă, va pună ă 
contribue din plin la desvollarea 
transporturilor feroviare, de care de
pinde desvoltarea și propășirea e- 
conomiei naționale.

I, BRANEA

Cum încearcă bogătașii 
satelor să se sustragă 
dela legea colectărilor

(Urmare din pag. l-a) 
lor locale încercarea de sus
tragere- a socrului său și a 
cerut organelor comunale 

efectuarea unei măsurători, 
cu ajutorul căreia s a scos 
la iveală suprafața care li
psea în registrul agricol.

Exemplul, tov. Cimaș tre
ime urmat de către întreaga 
țărănime muncitoare din ju 
dețul nostru, pentruca în 
puținele zile ce ne mai des 
part de începutul tYeenșn - 
lui, să fie deniascați to,i bo
gătașii care au ascuns decla 
rarea suprafețelor reale, prin 
care capitaliștii satelor au 
tă să înșele legea dreaptă a 
colectărilor.

jircg.de
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ATENTATUL MIȘELESC SĂVÂRȘIT 
împotriva lui Faimiro Togliati 

a stârnit pretutindeni valuri de indignare
— Protestul partidelor comuniste frățești în frunte cu P. C

(bolșevic) al U.R.S.S, — In toată Italia, a izbucnit greva generală

0fen!?i?2 trupelor evreesîi 
înregistrează succese în sudul Palestinei 
Forțele egiptene s au retras in dezordine în mai rruite sectoare

Atentatul jnișelcsc săvârșit 
împotriva lui Palmiro 'foȘ 
liati, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian 
a stârnit pretutindeni valuri 
de indignare.

Comitetul Central al Parti 
dnlui Comunist (bolșevici al 
Uniunii Sovietice; a protestat 
prin următoarea telegramă 
trimisă de generalissimul I. 
\ J’talir, Comitetului Cent 
Tal al Partidului Comunist I- 
talian.

„Comitetul Central al
Partidului Comunist (bolșe 
vie) al U. R. S- S. este 
indignat de mișelescul a 
tentat al monștrilor oine 
nirii împotriva conducăto 
rului clasei muncitoare ș; 
tuturor oamenilor muncii 
din Italia, iybitul nostru 
tovarăș iPalmiro Togi Aii- 

Comitetul Central al Par 
tidului Comunist (bolșe - 

vie) al Uniunii Sovietice 
este mâhnit că prietenii 
tovarășului Togliati n’au 
reușit să-l ferească de a- 
tacul mișelesc săvârșit din 
umbră”.

In numele C. C. al 
P. C. <b> al U.R S.S, 

I. V. Stalin
Și-au ridicat deasemeni 

hotărît glasul de protest Co

Un samavolnic și provocator act săvârșit 
de autoritățile elvețiene împotriva unui 

înalt funcționar român

Consilierul economic 
al Legației R. P. R. din Berna 

arestat de autoritățile elvețiene
BUCUREȘTI, 15 (Ag r 

preș). In ziua de 13 Iulie a. 
consilierul economic de 

pe lângă Legația R. P. R. 
dm Berna, d. Solvan Viția 
nu și soția sa, au fost vic
timele unui act samavolnic 
și provocător al autorităților 
elvețiene.

Din informațiile primite 
pânăa’cum, rezultă că d. Sol 
van Vtțianu era așteptat să 
sosească la Legația română 
din Berna in ziua de 13 crt.

După o așteptare de câ
teva ore, telefonându-se din 
partea Legației la locuința 

d»sale din Zurich pentru 
a se lua informații asupra 
motivului întârzierii, s’a af- 

miletul Central al partidu
lui Muncitoresc Român și 
Frontului Democrației Popii 
lari-, Biroul Politic, al Paid 
dului Muncitoresc, din Ungi 
ria, Comitetul Central al Par 
tidului Comunist Francez 
precum și Confederația Ce 
neralăa Muncii <lin Franța.

'Poți muncitorii francezi - 
arată scrisoarea trimisă de 
C. C. al Partidului Comu
nist F ranccz ComitetuluiCent 
trai al Partidului Comunist 
Italian — văd în accesl ateu 
lat urzit împotriva lui Palmi 
10 Togliati, o manevră a im 
perialiștilor ațâțători la raz 
boi și agenților lor. Sul’erin 
ța imensă a comuniștilor ita 
licni și a poporului italian 
este îmipărtășifă de întreg 
poporul francez”.

Poporul italian șî-a exnri 
mat imensa indignare față 
de atentatul mișelesc săvâr 
șit împotriva lui Palmiro 
Togliati. La miezul nopții a 
izbucnit în toată Italia greva 
generală. Curentul electric 
va fi întrerupt toată ziua. 
Nici un ziar n’a apărut Joi 
cu excepția ziarului Cameții 
de Muncă din Roma 11 La
vei no. Ziarul II Lavorno pa 
blică dări de seamă asupra a 
tentatului împotriva lui T°g

lat că tocmai în acel moment 
agenții poliției politicii elve 
țiene invadaseră casa și 
procedau la percheziționate-

D- Solvan Vințianu, se a- 
flă arestat împreună cu soția 
sa. Ministerul Republicii Po 
pulare Române la Berna a 
primit instrucțiuni din par
tea guvernului român să a- 
dreseze un protest energic 
guvernului clevețian pentru 
această călcare samavolni
că, tipică metodelor hitleri 
ste, a celor mai elementare 
uzanțo și reguli de drept în 
ternațional și să ceară elibe 
rarea imediată a d. Solvan 
Vințianu. 

liati împreună cu scrisori de 
solidaritate și simpatie de 
pretutindeni.

Trenurile tramvaiele și 
autobuzele sau oprit și nu 
mai magazinele de alimente 
au lost deschise azi dimi
neață. Postul de radio Ro
ma nu și-a reluat încă eint 
siunile. Pe tot cuprinsul l- 
taliei au loc manifestații u- 
riașe.

Fruntașii socialiști de 
stânga demisionați din 

Partidul Socialist 
Japonez

Tokio. — Agenția de știri 
Knodo Tsuhin anunța că zc 
ce fruntași de stânga ai par 
tidului socialist au hotărît 
să-și dea demisia din partid 
în semn de simpatie cu ei 
6 socialiști de stânga care 
au fost excluși recent din 
partid.

Sarcinile tineretului
(Urmare dia pag. l-l)

ca cine are mult să dea mult 
și cine are puțin să dea pu 
țin sau să nu dea deloc uc 
buie să preocupe tineretul 
sătesc.

Aceeaș sarcină Vc ia- și înv 
bunătății calitativ munca (> 
are și tineretul studios. Cu 
ocazia examenelor de baca 
laureat ce s'au ținut în 
cest an la Deva, s’a consta 
tat că utWmare număr de 
Candidați, aveau cunoștlințe 
cu totul reduse. Trebue deci 
ca fiecare elev să știe că 
numai printr'o însușire te
meinică a cunoștințelor va 
putea fi folositor Republicii 
noastre Populare.

încadrați în lupta comu 
nă pentru o viață mai bună 
tinerii nu vor putea obține 
- cu tot elanul lor — succe

se mai importante fără un|(n 
vel politic — ideologic mai 
ridicat, fără a-și însuși _?o 
ria marxistă-leninistă care 
sa le fie un călăuzitor con 
ținu și neegalat până acum, 
in orice acțiune.

Rezultatele negative a vi
nei insuficiente pregătiri in 
acest sens s’au văzut în re 
petate rânduri. Astfel unii 
tineri — cum s’a intânypl 
și cu o parte din brigadierii

Tel Avi\ Stii'-c de in 
formalii evrei-;ii au ariunmt 
oficial ca pe frontul dm sud 
'pozițiile egipteni- dintre Neg 
ba și |lilis nil fost atacate 
cu succes d<‘ Iriipt-b- -.talul ’i 
israel, j tiipch- egiptene sAn 
n tra1' in di-sordine abando
nând importante cantități 
de armament.

Un sat evn esc in tvnirul 
Nighcv ului a fost pombar 
dat încontinuu tirnp d> 6 
ore.

Satul arab Zara, la sud - 
l vest de Abugodi, în munți, 
I a fost cucerit dc trupele < - 

vreești.
Bombardarea Ierusalimu

lui de către artileiia arabă 
continuă.

Tel Aviv. — postul dc ra 
<lio „Glasul lui Israel' a 
transmis la 13 Iulie comuni 
catul publicat dc înaltul car 
tier general al armatei evre 
ești care anunță < ă forțele 
evrcești au încăput o pu - 
ternjcă contraofensivă in du 
pă amiaza zilei de 12 Iulie 
jn zona Julis Nfgba. Atacu

dela 1. M. S - Hunedoara, 
s’au lăsat antrenați de an 1 
mite influențe străine de in 
tcresele clasei muncitoare 
mai mult spre distracții, ’n 
lurj. ele. ceea ce a avut ca 
rezultat slăbirea disciplinei 
în muncă.

Prin faptul că t,nt-rii nu au 
avut o mai temeinică e duc . 
ție în Spiritul luptei de clasă, 
vigilența lor a scăzut dând 
astfel posibilitate elemente
lor reacționare, fasciste, de 
a se strecura nu numai în 01 
ganizații dar - cum a fost 
în org. U. T- M -Orăștie 
sau U. A. E. R.-Brad — 
chiar în posturi de răspunde 
'"e-

Acelaș nivel politic scă - 
zut a făcut unii tineri, chiar 
secretari ai organizațiilor U. 
T- M. să spună că Par 
tidul nu trebue să aibă nr i 
un amestec în treburile U. 
T. M.-ului Țendmțele și nm 
nifestărilc aceste de avant - 
gardism, au avut ca rezulta( 
atât la Călan cât și în ce
lelalte părți, o scădere can 
tjtativă și calitațivă a mun 
cii-

Educarea tineretului „în 
spiritul moralei proletare, 
adecă morala subordonării 

dat d<- inam < impoir < 
zjțiilor rk-fcnsive rt '-t d- 
a'easf.i zonă a lost ,
Au suferit mari pi< 1 
oameni și material.

Circulația aeriană 
dintre Londra și Paris 
întreruptă din cauza 

grevelor
I.oniba. - I uni seara ■ 

anunțat jCtal la Lotc ii a - . 
toate ph-cărib- de avio.c. 
cu destinația Paris ,m 
suspendate din , ama g-• 
operatorilor d<- rad o <1 .a 
aerodromurile franceze

Pe de altă pai'", da - r 
nea Societăți ..British ]. 
pean Airways” anunța ... 
pentru acelaș molii. < 
anele care fa1" cursa 1 r>mi 
— Lisabona și l.on i" 
istambul nu vor mai tA 
escală in Franța, până 
noui dispoziții.

nostru
moralității luptei de 
a proletariatului" c una du 
sarcinile cele mai mari -• 
re stă acum in fața tin< 1. 
Iui.

Doaceea școlilor de . a.ir 
U. T. M trebue sa li se Ide. 
importanța pi- care o au b.i- 
tr'adevăr. Ori <e dc)asu\ 
deci dm partea lectorilor sa . 
dm partea elevilor trebucsm 
combâtute cu hotărire.

Tinerelul Republ<ri l-..ț 
late Române să aibă în fața 
mereu pilda etnicului tin« re. 
sovietic care a obținut - 
torii mărețe prin educația r> ■ 
litiea pc care o primește . >. 
toate domeniile vieții

Aceste câteva sarcini d • 
prim ordin trebucsc duse 
îndeplinire fată șovăire. Pr 
realizarea lor tineretul no
stru își manifestă hoiiirirea 
de a' munci pentru int u ire. 
Republicii Populare Rom> 
ne. el arată că vrea să nq, 
pentru totdeauna cu un ’.r.ș 
cut de mizerie și umilințe 
prin lupta djrză dusa ele î;. 
întregul popor in frunte c i 
clasa muncitoare și Parti 
dul ei de avantgardă. pe
tru crearea unei vieți m u 
bune tuturor celor ce num 
CCSC-

H. N. Doreaau
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