
COLABORAREA 
cu technicîeniî

Zilei* trecute vizitând A- 
•elierele C. F. R. Sinieriif 
am văzut câteva inovații și 
raționalizări .prin care mun
citorii au reușit să aducă îm
bunătățiri serioase condiții - 
lor de munca.

Una din aceste inovații 
constă într’o instalație de tu
buri groase, prin care tala 
zul din atelierul de tâmplărie 
al secției de vagoane e- 
ste transportat direct în va
gon, cu ajutorul curentului 
de aer, antrenat de un venti 
lat or.

Această inovație are însă 
un istoric interesant. După 
ce muncitorul inovator a 
terminat instalarea tuburilor 
și a ventilatorului, și-a pus 
întrebarea: ce putere trebuie 
să aibe electromotorul? Pen 
tru aceasta, după cum era și 
normal, s’a adresat unui in 
giner din ateliere. Acesta, 
în loc să-i dea tot concursul 
l-a refuzat categoric. Atunci 
muncitorul a recurs la ajuto
rul unui electrician, cu spriji 
nul căruia a găsit electromo 
torul corespunzător, iar in
stalația a fost terminată.

Din fericire, această atitu 
dine a inginerului din Sime 
,'ia nu aparține decât unei 

Alici părți a inginerilor și 
technicienilor din județul no 
stru. La Cugir, A. C. P-, 
în minele de cărbuni din 
Valea Jiului, precum și țn 
alte întreprinderi, marea ma 
joritate a inginerilor și te 
chnicienilor au înțeles că lo 
cui lor este alături de muncii 
tori și prin colaborare au 
raușit să obțină succese fru 
moașe în muncă.

Dar să revenim la ing'-n& 
rii și technicienii, de felul 
regretabil al celui dela Sima 
rin, cari — contrar rostului 
lor, contrar intereselor lor nu 
se gândesc să dea tot aiu 
rul lor științific, muncitorul 
lui plin de interes pentru 
bunul mers al muncii.

Un nou furnal a intrat 
în funcțiune la Uzinele 
I. M. S. Hunedoara

S’a început reconstrucția furnalului Nr. I care va fi 
cel mai modern din Balcani

$fiercuri 21 Iulie a- c., s’a 
pus foc în furnalul Nr-4 al u 
rinelor I. M. S din Hunedoa’ 
ra. Acest furnal, are o capa 
citate egală cu a celor două 
furnale care au fogt și până 
acum în funcțiune și e de o 
construcție mai modernă.

Furnalul Nr. 4 a fost con
struit înainte de anul 1918, 
însă regimurile trecute, care 
nu urmăreau ridicarea econo 
mică a poporului nost nț, l-au 
lăsat mai departe în părăsi 
re
'Regimul democrației popu 

lare, pentru a da un imbold 
puternic industriei noastre 
grele, de cafe depinde des

Acești ingineri trebue ,i 
știe că știința lor este acu
mulată din sudoarea acelor 
care din fragede tinerețe au- 
intrat direct în uzină, fabri
că sau mină. Știința lor nu 
este un bun al lor individual 
ci este un capital prețios al 
clasei muncitoare a1 poporu 
lui pe care inginerii și te
chnicienii au datoria să-l re 
stituie celor ce muncesc ci» 
brațele. Inginerii și techri | 
cienii trebuie să-și alăture 
știința lor experienței prac 
tice a muncitorilor în lupta 
pentru ridicarea nivelului te 
chnic al întreprinderilor noa 
stre, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, pent-u 
desvoltarea industrială a ță 
rii noastre.

In trecut, sistemul capita
list al economiei noastre, a 
făcut din marea majoritate 
a inginerilor și technicieni 
lor unelte de exploatare a cla 
sei muncitoare în folosul ca 
pitaliștilor.

Astfel prin educație și prin 
interese materiale burghe -

I, BRANFA
(Continuare în pag. IV-a)

In răsboi cu natura

Muncitorii fabricii de cărămizi 
refractare și sobe de teracotă 
din Baru Mare, realizează mari 
depășiri a programului de producție

In urma marelui act al națio nalizării, fabrica de teraco e și că 
rămizi refractare din Baru Mare, a fost smulsă dui mâinile ca. ita- 
liștilor, trecând tn stăpân.rea Statului Acest act măreț, a dat un puternic 
imbold în muncă muncitorilor acestei fabrici.

In strânsă colaborare cu noul <ji- 
rector ridicat din rândurile muncito
rilor, ajutați de org. de Partid și 
Sindicat, în luna Iunie — în ciuda 
neajunsurilor provocate de ploile to. 
rențlale căzute în această regiune 
— muncitorii au reușit să depă
șească programul de producție cu 
79,3 ®/0.

voltarea industriei prelucra 
toare, a renovat furnalul și 
acum l-a pus în funcțiune.

Deocamdată, transporta - 
rea minerului dela silozuri 
la furnal se face manual, în
să până la sfârșitul anului 
în curs; vor fi terminate în 
stalațiile, pentruca transpor 
tul minereului și combustibi 
lului să se facă mecnaizat. 
încărcarea se va face tot 
manual. >

Deasemenea, lucrările pen 
tru construcția silozurilor noi 
de tip modern, decurg în - 
tr’un ritm viu, care vor fi

(Continuare în pag. 3-a) [
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Pupă o rodnică activitate în cadrul căreia 
a fost încheiat Tratatul de Prietenie, 
Colaborare și Asistență Mutuală

DELEGAȚIA GUVERNAMENTALA 
CEHOSLOVACĂ

A PĂRĂSIT TARA NOASTRA
BUCUREȘTI 22 .— (Agerpies)/ 
Delegația guveinamen a ă c hoslo- 

vacă în frunte cu primul miujstnt 
Antonin Zapolocky, care a vizitat 
țara noastră timp de 3 zile încheind 
un Tratat de Prieten re, Colaborare 
și Asistență Mutuală, a părăsit 
Miercuri seara Capita'a. Delegația 
a fost salutată la plecare de citi a 
membrii guvernului român în Irunte 
cu d. prim-ministrU Dr. Petru Qro-

Femei niunciteare în fruntea 
producției

Una din principalele secții ale 
fabricei, este secția cuptoarelor de 
ardere a cărămizilor refracta; e. A> 
ceste cuptoare produc în uzină o 
căldură moleșitoare. Dar aceasta na 
împiedecă pe harnicele muncitoare 
Kerles Vilma, Berei Estefa, P,o- 
dan Victoria și Morar Elisabeta, cate 
încarcă și descarcă cuptoarele de 
cărămizi, de a obține succese în 
muncă. Prin întrebuințarea chibzu
ită a timpului de lucru, prin buna 
organizare a muncii, împreună cu 
șeful lor de echipă, tov. Bâră Ion, 
ele au reușit să depășea că progra- 
mul de producție cu 500/o- (

La presa de cărămidă, lucru! meri 
ge ceva mai greu. Aici lucrează 
tov. Popa NicoLae, care datorită or
ganizării juste a muncii, prin în
deplinirea exactă și rapidă a o- 
perațiilor de lucru, depășește zil
nic norma cu 3O°/o.

La cariera de pământ, din cauza 
deplasărilor de teren, provoca'e de 
ploile torențiale, munca merge foarte 
greu. Și aici, înfruntând greutățile I 
muncitorii depășesc cu mult nor
mele. In fruntea acestor depășii stau 
echipele tov. Crăciunescu Lancu și 
Stoica Ioan, care depășesc zilnic 
normele cu peste 3OO/o.

Un fapt pozitiv care nu este în- ' 
tâlnit la toate întreprinderile din 
județul nostru, este că toți munci
torii știu cât au de făcut într’o 
zi, știu când depășesc normele,, 
deasemenea știu că dacă depășesc 
normele câștigă mai mult — fapt 
care-i stimulează în muncă.

I Hermanu. coresp.
(Continuare tu pig, IlI-a) | 

za și tov. Gh. Gheorghiu-Dej , Ana 
Pauker, Vasile Luca, Teohari Geor- 
gescu, de membrii Corpului Diplo
matic, de numeroase personalități 
din viața politică precum și de un 
mare număr de cetățeni, care au fă
cut o caldă manifestație pentru de
legația cehoslovacă și pentru prie
tenia dintre popoare.e român și 
cehoslovac.

I c durcasa 
mansfeslație 

laculâ delegației celle* 

slovace îr» Irtccio prin 

‘Deva

Joi dim. la orele 9,45, trenul- 
carc transporta delegația guverna
mentală a țării vecine și prielene 
dela Nord, a trecut prin gara Deva, 
oprindu-se câteva mir,u e.

Deși faptul că trenul special va 
opri în orașul nostru s’a aflat nu
mai cu puțin timp înainte, un mare 
număr de cetățeni — bărbați și 
femei — în Irunte cu reprezentanții 
Partidului Muncitoresc Român, a , 
autorităților admini,trative și orga
nizațiilor de masse, au ținut să lie 
prezenți la gară, făcând o caldă 
manifestație de prie'enie înalților 
oaspeți cehoslovaci, afirmânduși în 
acelaș timp marca lor dragoste și 
voința de luptă pentru prietenie cu 
poporul vecin pi frate cehoslovac} 
ca și cu celelalte popoa e din ță
rile cu democraț e popu ară care for-
mează puternicul și invincibilul la
găr al păcii în frunte cu Marea Uni- 
une Sovietică.

(Ccwtiauare in pag. Hl-a)

Serviciul de Control Economic 
Județesn, a contribuit la bunul 

mers al naționalizărilor
Marele act al naționalizării ’a impus ca sarcină imediată, ră- 

zirea întreprinderilor care .treceau în proprietatea Statului, de ori
ce degradare, de orice sustragere de diferite materiale, bani etc.j 
acte pe care burghezia în svârcolirilepi agonice nu se dădea înapoi d<< 
a le săvârși. Acestea erau Armele cu care ea încerca să lupte împo
triva poporului care și de astă dată - sub conducerea clarei mun- 
citoare și a Partidului ei înregistrase o mare victor e . in 
bătălia pentru cuțerirea pozițiilor economice.

Toți pornesc la luptă.
De felul în care această sarciniț 

era dusă la bun sfârșit, dep'ndea 
în mare măsură, buna funcționaro 
pe viitor a întreprinderilor națio, 
nalizate. La îndeplinirea ei, pe lân. 
gă muncitorimea mobilizată de Par- 
tid și organizată î-i echipe de se. 
curltate; a contribuit și corpul do 
controlori ai Serviciului Ja

Polonia nouă 
pășește hotărît pe 
calea desvoltârii 
spre socialism

La 22 Iulie a. c. s’au înmii 
nit 4 ani de când Comitetul 
Polon de Eliberare Națio ta 
la P. X. w. N. inf ințat pe 
baza hotârîr i Consiliului Na 
țioiial al țării, a lansat mani 
festu’i către poporul potoli, 
cheinându-1 la lupta pentr» 
eliberarea țării de sub jugul 
cotropitori’or naziști -i la 
muncă de ri (licăre a stăm 
lui polon popular.

Anul acesta poporul jxtto.i 
sărbătorește cea de a 4-a a' > 
versare a eliberării sale le 
către glorioasele armatt- 
vietice, alături de care a iu. 
ptat armata po]onă renâsctF 
tă și a independenței sale a 
devărate, în condițiumle po 
lirice șj economice care as: 
gură Poloniei un viitor feri 
cit.

Opera de reconstrucție a 
Poloniei a făcut progrese 2 
norme în primul rând dat o 
rită efortului c'asei muncitor 
re din Polonia care încă în 
cursul acestui an îți va desă 
vâiși unitatea sa.

Datoria regimului de de
mocrație populară, indepen 
ța țării a fost așezată pe ba 
ze solide. Politica externa a 
Poloniei, bazată pe strânsă 
alianță cu Uniunea Sorieiici 

precum și pc prietenia și 
alianța cu țările democratice 
populare, asigură țări» 
pozziția de factor puternic al 
luptei pentru pace împotriva 
ațâțătorilor la noi răsboaie

Economic care a adus un real ser. 
viciu Comisiilor de Naționalizare.

Uela muncă
încă din noaptea de 10-11 Iunie 

întreg corpul de conlrolori ai jude, 
(ului nostru se afla mohilizaț |a 
serviciu. După o ședință de lucru 

H. N. ano.
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Jn cadrul acțiunii pentru reorganizarea sindicatelor agricole

Elementele dușmănoase
și inactive au fost înlăturate dela conducerea Sindicatului

Agricol din județul Hunedoara
Formarea nouiui comitet județean

pentru reorgani- 
de Salariați A-

c.,

Iu cadiul acțiunii 
tarea Sindicatelor 
gricolr, în ziua de 19 Iu ie a. 
la Deva a avut loc alegerea noului 
Comitet Juue,ean al Sindicatului A- 
gricol Hunedoara Deva.

După ce tov. Op. ea Nicolae a 
deschis ședința, tor. Faur Iordan, 
a prezentat raportul vechiului Corni 
tet Județean, din ca e 
lipsa de activitate a unor 
din conduce.ea Smdi.atu u 
col.

Din prezentarea raportului 
activitate a \e liitilui Co ă et 
țean cât și din discuții e o c s’au 
dus asupra raportului, s’a 
în mod clar cât de ne.c ara 
ganiza.ea acestui Conilet.

Tov. Lifte\eanu dcle_,a. 
unii Siud. de Salariați Ag icoli a 
făcut o analiză amăiunțila a acti
vității depu.e de vectiiul conilet, 
arătând li;;aU.i;e și abaterile dela 
linia justă, săvârșite de unii mem
brii din conducerea Si.i-1. Agr-.ol.

Pe lângă faptul ci di.i li, sa vi 
gilenței de cla ă în ve iiiul lo.nițel 
s’au strecurat elemente străine -i 
chiar du .mănoa e proletar.a.ului a- 
gricol și ță-âni -ii inu ci.oare, chiar 
conducerea de bază a comite.u ui 
înlocuit, s’a ,ă al anlre.iată dc către 
elementele trădătoare tolerând și 
contribuind conștient la menț ne - 
rea salariaților agricoli ia uneie la
curi intr’o stare de salba, e.ă ex
ploatare.

Cazul celor 15 muncitori agri 
coli dela exploatarea agriroli a 
fostului moșier Lazăr Ladil-u din 
,Lă; u.nic, ilustrează le . einic tel. de 
mai sus.

Deși conducerea jU :e,ea .ă a Sin 
dicatului Agricol a io l se izata în 
nenu.nara.e rânduri de t sta nentul 
neomenesc la ca e »unt supufi mun
citorii agricoli din Lăpu,nic, a- 
bea după luni de zile Sindicatul 
Agricol a deschis o anchetă care a 
fost înăbușită de către bogăta,ul 
Lazăr prin diferite daruri și atenții 
băneș i tac. t a .cl.e a orilor.

Fostul membru în Comitetul 
-dețean al Sindicatului Agricol 1 
deanu, trimis spre anchetarea 
rului dela Lăpușnic, nici nu 
stat de vorbă cu muncitorii ale 
ror interese trebuia să le apere 
s’a lăsat corupt dc exploatatorul 
zăr, ale cărui fapte mârșave 
fost mușamalizate iar muncitorii lă- 
tați mai departe la cheremul bogă

lașului de a fi exploatați in con 
dițiuni tot mai sălbatice.

Trecândusc la alegerea 
mitei Județean, au fost 
aleși in unanimitate de

Cum se calculează
impozitul agricol

ziarul nostiu neam mai ocupat de marile înle.niri pe care V* 
aduce țărănimii muncitoare așezarea justa a noilor impozite agri<<_*>'. 

asupra felului cum este așezat l«- 
norma de plată a impozitului pa

Dam mai jos noi lămuriri 
pozitul agricol in jud. nostru 
ramuri de culturi.

și

s’a desprins
meubri 

Agri -

< c
J de-
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era reor-
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noul ii Co 
propuși și 
voturi ur- 

mătorii: Fi jaiiovscid Anton pre-e
dinte, Murgii Avram secretar, Șal- 
Ier Anton, Drăguță Anloi, Muram 
Simion, Popa Tiaian. Ga par Ma,;- 
dalena și Matei Augustin membri

După alege.ea co.ni e u u a luat 
cuvântul Iov .prefect Grigoraș C. 
arătând marea sarcină ca c stă în 
fa;a Sindicatului Agricol .în pe
rioada colectărilor.

A 
ton, 
zării 
coli,
țăminfele Rezoluției 
It-a a C.C. al P.M.R., unde este a- 
rătală lipsa de atenț-e pe care orga
nizațiile de Partid au a-

vorbit apoi Iov. Drăgoi A11- 
aiălând ne erila.ea leirgani- 
Sindicatclor dc Sa’ar.a.i Agri 
necesitate isvorâtă din în.ă

Plenarei a

vul-o pentru organizarea pro’etar.atu 
lui agricol din ca.e cauză s’au 
strecura! în rândurile salariaților a- 
gricoli clemente capitaliste, exploa. 
tatoare care au căutat să transforme 
grupele sindicale în une.te pentru 
apărarea intereselor lor capitaliste.

In încheere vorbitorul a trasat sar
cinile salariaților agricoli în acțiu
nea colectărilor, cerându le o cât mai 
mare vigilență spre a de.copcri și 
demasca uneltirile dușmănea e 
bogătașilor și apărând cu țările 
teiesele țărani nii muncitoare.

La sfârșitul ședinței au luat 
vântul Iov. l ijanovschi și
Traiancare în numele nou ui comite, 
și-au luat angajamentul de a în
deplini sarcinile ce îi stau în față, 
luptând necontenit pentru ridicare» 
proletariatului agricol și limitatea, 
exploatării capitaliste la sate.

Gh- Țigău

ale 
in

cu-
Popa

județul Hunedoara este 
împărțit după fertilitatea te 
renurilor în trei regiuni: re
giunea I care cuprinde plă 
șili- Baia de Criș și Brad 
regiunea II cu plașile Sarmi 
seg tuza, Hațeg; Pui și Pe 
tioșeni; regiunea III cu pla 
șjle Ilia, jjobra; Hunedoa
ra Deva, Geoagiu și Orăștie.

Iu ce privește impozitul 
forfetar cel mai mic este la 
regiunea I, la regiunea II 
sporește cu io la sută față 
de reg. I, iar la reg. III spo 
reșt:- cu 20 la sută, fața, de 
reg. I.

Baza de calcul este tere
nul arabil, iar fânețul are o 
Echivalență de 0,70 dintr’im 
ug. arabil, golurile de mun 
.e 0,50 și islasur.le 035.

Grădinii; <le Jeg mie au 
echivalența di 7 ou mai 111a

re ca un jug. arabil, livezile 
de pomi de 3 ori un jug. a- 
ralul iar viile până la 
ha de 6 ori un jug. arabil,

Pentru a se puma ealcu a 
impozitele, mai întâi se iran 
sformâ ^echivalează) terenu 
iile care nu sunt arabile în 
arabil, apoi se caută după 
totalul jugărilor echi-alate 
în ce tranșă cade, multipli 
cându-se impozitul forfetar 
pe clase din tranșa respec 
tivă cu întinderea.

Rezultă astfel că gospodă 
riile mici plătesc un impozit 
foarte redus, iar cele mai 
mari un impoz t mai ridicat, 
cu progresiv it.de verticală 
și orizontală, în raport cu in 
tinderea și clasa U-renurilor 
precum și a ramurilor de ctd 
tură.

IO

Cum se poate
porumbu ui prin

spori recolta
legitul artificial

In campania colectărilor

Să fim cu ochii în patru 
și să descoperim toate uneltirile ticăloase 

ale dușmanului de c asă
Bogătașii sat Jui caută cu 

orjce preț să împiedice și să 
îngreuneze acțiunea treerișu 
lui și colectărilor. Mijloacele 
mârșave de care fac uz sunt 
felurite: fie ascunderea su
prafețelor, fie răspândirea 
svonurilor mincinoase sau 
defectarea intenționată a ba 
tozelor. <Toate au acclaȘ scop 
sabotarea 
mice ale

Un caz 
prisosință

măsurilor econo - 
guvernului.
care dovedește cu 
ura neîmpăcată a 

elementelor capitaliste față 
de acțiunea colectărilor fă
cute în folosul poporului 
muncitor, este actul de sabo 
taj al chiaburului Baida Vio 
rel din comuna Sântandrei 
proprietar de batoza, care 
tocmai în ziua în care mași-

na trebuia să între pe arie, a 
descoperit că îi lipsește o 
curea fără de care mașina 
nu poate fi întrebuințată.

Rezultatul acestui act de 
sabotaj, este întârzierea cu 
trei zile a treerișului pe aria, 
unde urma să fie întrebuința 
tă mașina.

Se impun grabnice măsuri 
pentru sancționarea saboto 
rului și scoaterea neîntârzia 
tă a mașinilor pe arie pen
tru ca treerișul să poată în
cepe imediat.

Să fim cu ochii în patru și 
sa descoperim toate Uneltiri 
le ticăloase ale dușmanului 
de clasă.

de porumb are 
înmulțire: partea 

spicul din vârful 
feme,ască sau mă-

Fiecare plantă 
două organe de 
bărbătească sau 
plantei și partea
tasea unde se formează știuletele.

Spicul înflorind lasă un praf gal
ben sau polen care dus de vânt cade 
pe mătasea plantelor.

Asta înseamnă fecundație (Împe
rechere) adică porumbul leagă, se 
formează

Pentru 
producția 
comandă 
adică cu

Cum se lucrează:
1. Porumbul semănat

duri:
Scuturăm pe un ziar 

spicele pline de po|en 
spic) de pe fiecare a
a cincea plantă d intr’un rând de po
rumb. Polenul strâns se -presară p« 
mătasea tuturor plan e or din acelaș 
rând și pe plantele din rândul 
cin.

Pentru a asigura și ,.legalul” 
tural al porumbului, polenul
strânge peste un rând, adică se ia 
dela rândul lntâiu, apoi din rân* 
dul al treilea, pe urmă al 
și așa mai departe.

Intr’o zi un om poate 
ceastă lucrare pentru 2-3

boabele.
a menține și a asigura, 
bună a porumbului se re- 
fecundarea lui 
mâna omului.

artificială,

tn râu—

sau carton 
(praful de 
patra sail

ve-

na
șa

fincelea

face a- 
ha. de

Re puhllca Populari Română. Corpul Portărdlor Tribunalul Deva

Publicațiunea nr. 514
cursala în Deva str.
31, cu care ocazie

120.000 capse de

In conformitate cu disp. art. 433 
și urm. pr. civ. se aduce la cu
noștința publică că în baza cărți 
lor de judecată Nr. 49, 48. 47 șii 
50 din 26 Aprilie 1948 a J ice-ăiorlef 
Mi .tă Deva învestite cu formula 
executorie Nr. Lj, 8 9 și 10 din 20 
Mai 1948 de aceeaș Jude.ătorie, și 
în raza procoescului verbal de se 
chc.tru Nr. 16, 17, 14, 15 din 28 
Mai 1918 al Corpului de Portărei 
Deva, Judecătoria De.a, a fixat le- 

pentru
... c.

. ea Ioc
, :ldc se

...obile

noptieră de tablă vopsită în 
Patru tuburi de oxigen, fie- 
cu capacitate de 20 kg. Nr.213 
285 și 7774, din care unul

mc
Iul,
Vil 4

8, 
rik 
te 
SV

licitație pe data de 31' 
ora 9 a. m. și -farc 
în str. Calea Horea Nr.

afră depozita e lucru- 
sechedrate, propriela -

r.nări.ei debitoare Soc. „AM- 
cu sediul în Brașov iar su

Cuza Vodă Nț 
se vor vinde 
tablă cu plută- 

pentru sticle de apă minerală, a
flate în cinci lăzi; Un electromotv 
A.E.G. Nr. 183413 — 1 k. v.; Un 
pat fier, alb cu somieră de sârmă; 
Una 
alb; 
care 
785;
încărcat și trei goale; Unsprezece 
saci de iută vechi; Șase lăzi de cărat 
sticle, 60 x 50 cm. Una targa di 7 
lemn.

Vânzare ce se va electua în fa
voarea creditorilor Hoban Francisc 
din Chimindia, Kulczar Wiliam și 
Maier Iopif din De, a și A ro* 
Păcurar din Boholt. 1

I

Cum este îngrijită și apărată
sănătatea țărănimii în R. P, R.

dc.
Prin tratamentele gratuite 

aplicate de echipa sanitară, 
în comuna Turdaș au fost 
vindecați țăranii Tudor Ja- 
cob, Vințe Sofia, Mihuț Oc- 
lau și alții, care sunt mulțu 
miți de felul cum guvernul 
oamenilor muncii, îngrijește 
de sănătatea poporului mun 
citor.

Comunele din împrejurimi 
le circumscripției Martinești, 
primesc în mod gratuit vizita 
medicală de două ori pe lu
nă iar în comuna Martinești 
a luat ființă de curând un’ 
dispensar medical prin stă 
ruința medicului Ț. M 1

Dacă sub regimurile bur- 
ghezo-moșierești țalc trecutu 
lui, asistența socială la sate a 
fost inexistentă^ astăzi in 
Republica Populară Română 
se fac simțitoare îmbunătăț, 
țiri sanitare,populației rurale

Astfel în comuna Turdaș 
a început o campanie anti- 
tuberculoasă, în cadrul că
reia au fost găsiți 15 țărani 
bolnavi, care urmează să 
fie trimiși spre vindecare în 
stațiunile climaterice.

Tot în cadrul acestei cam 
panii au fost vizitați un nu
măr de 86 bolnavi, afară de 
vizitele făcute copiilor mici, 
școlarilor și femeilor gi'avi ) •

porumb. Mătasea la porumb apare 
foarte neregulat, deaceea pentru în
tinderi foarte mari porumbul se Im 
perecheaza in serii, de 2—3 ori.' , ’ 
la o distanță de 3—5 zile dup* 
fiecare tecundație (împerechere).

2. Pentru porumbul semănat prin 
împrăștlere:

Se procedează la fel luând po
len |a întâmplare dela a cincea sau 
a șeasea plantă din diferke pirțL

In verile călduroa-e prin fecun
darea artificială, (adică 
rea, legatul porumbului, 
omului) sporul de recoltă 
mare dela 250 până la 
la hectar.

Din ce în ce mai mult oamenii 
de știință, stabilesc reguli noui pen
tru sporirea recoltelor iar cine na 
va fecunda artificial porumbul la 
vara aceasta va avea o recoltă rniăt 
mai slabă față de un porumb fe
cundat și ajutat de mâna omului.

impe. eche- 
cu mâna 

este foarte 
1500 kg.

31 zile IULIE 194«

Calendar muncitoresc
Scarala 1.4 55

. >p. 19.49
Zile trac 205
Z1U 161 

Sânbătă
1828—n. Cernîșevski, m. 29JC lg89 
1943—Bătălia dela Kursk-OreL 
BATALIA DELA KURSK - OREU

A fost ultima încercare ■ Nemți
lor de a realiza o mare ofensiv* 
de va.-ă. Pornind 
nuiau să prindă

Ofensiva lor a 
în 8 zile și un 
armate hitleriste
trio pungă uriașă.

Nemții au pierdut aici 70 000 sol- 
dați și ofițeri morți, 2.900 tancuri, 
1.392 avioane, 5.000 autocamioane 
1.000 tunuri ele.

După victoria dela Stalingrad, a- 
ceasta este a doua mare vi.torie de
cisivă a Armatei Roșii, din 1941,

deh Kurde, ei pli- 
în <1 ște Moscova, 
fost lichidată in^K 

grup important da 
au fost strânse tn*

Anunț
Administrația ziarului 
, Zori Noi” s'a mutat 
din palatul Prefecturi 
în strada Karl Marx‘- 
Nr. 1. (Edificiul Hotel 
O .

it.de


ZORI NOI 3

==^_ Din câmpul muncii Importante cantități de textih v)r 
distribuite micilor comercianti

fi

Deveniți stăpâni pe mijloacele de producție

Muncitorii din Cugir 
știu să muncească mai cu spor 

Numeroase inovații care scurtmă timiul de execuți*
Intr'o strânsă colaborare 

cu technicienii, muncitorii 
dela uzinele C. M. Gugi' 
au reunit sa facă mai multe 
inovații in câmpul muncii.

Două Invenții ale tov. Popescu 
Bazil

Astfel, to'. I’opescu B-T'ii 
dela secția repara,ii de ma 
șini unelte a construit un 
dispozitiv cu cart se pot 
taia spiralele până la 2 3
in. lungime.

Spirale pentru jx-rforatoa 
re sc executau înainte în 3 
ore. Cit acest dispozitiv ,e 
tae spirale țn 15 minute, 
lot tov. Popcscu Bazil, a

mai construit un dispozitiv 
pentru tăerea dinților coloa 
nelor dințate, la mașina 
,pneumatică” C. F. R cafj 
se Întrebuințează ia caia.i- 
geriț.

Coloana dințata dela ma i 
tna de găurit «pneumatică* 
înainte se tăia în y ore. Cu 
a est dispozitiv se tac o bn 
cată in timp de 1,45 ore; fă 
căndu se o economie de 7,15 
ore la bucata. Pe lângă e- 
cnnomia de timp, precizia 
d ■ execuție a dinților e cu 
mult superioară celei dinam 

'te- . I >
“Și uns a tov IbițBSCu Nicoae

La secț.a de lăăcătușeri 
(șublere ■— micrometre'l tov. 
t’ritescu Nicolae a construit 
un dispozitiv pentru grava 
rea bucșei gradate de la nai' 
r()metru prin pensionare — 

■ operație care înainte se fă- 
-cea la mașina de gravat.

Prin construirea acestui di 
pozitiv, s’a.u redus o serie 
întreagă de operați din ca-

Un nou furnal
la uzinele I. M S.

Hunedoara
(Urmare din pag. <-a)

iterminate înainte de sfârși 
■tul anului în curs.

1 e curând, au început lu 
era île pt. repunerea în func- 

■ țit- e a furnalului Nr. 1, a 
cărui renovare va dura cea. 
un n și a cărui alimentare 
d< ! siloz șiXpană la. ijitjioduce 
re minereului și cocsului în 
dur...il se va face numai au 
ton t- Acest furnal, va fi cel 
m. modern fumai din țară 
și .iar din Balcani.

P ierea în funcțiune a 
fur: lului Nr- 1 va du
bi:: miterea de producție de 
fo’ a\ uzinelor 1. M. S-Hu
n< 1 ira, care au un rol de 
în” tanța covârșitoare R. 
di , tarea industrială și în 
rj, i ea' nivelului econom c 
ai ț .. .1 :. ’as 1 - . 

re unde prezentau un des 1 
vantagi la precizia de înăsu 
rat a inicroinetrilor iar tim 
pul execuției s’a redu» sini 
țitor.

Astfel l.i apariția de gra
vam a numerelor pe ma . 
șina de gravat se făceau 60 
— 80 buc. -in 8 ore. Acum 
când gravarea numerelor se

Ridicarea plafonului la muncă în acord, 
a dat un imbold puternic în munca minărilor 
din exploatările aurifere Ce, tej Săcărâmb

fixarea justă a normelor 
precum și ridic.nea plafoau 
lui |a muma in acord, a 
dat un imbold puternic îi 
mumă minerilor din expira 
tarile aurifere Certey - Sără- 
râinb.

Astfel, un mare număr de 
mineri tealitează depășiri 
de noime lunare de peste 60 
la suta.

Minerul jțțjera Ion, din 
mina ,,Vasile Buca”, tanp 
de două luni a depășit noi

Serviciul de Control Economic Județean, 
a contribuit la bunul mers 

al naționalizărilor
(Urmare din pag. I a)

de câteva ore Î11 care s’au dat toate 
instrucțiunii:' necesare mei bune or
ganizări a muncii, controlorii au 
pornit pe teren.

Ceea ce a contribuit la buna e 
fectuare a muncii a fost discu
ția, rapiditatea și abnegația cu care 
fiecare dintre controlor și a dus 
munca. |

Totul s’a făcut prin surprin 
dere si cu rapiditate

Vechii directori ai întreprinderi or 
considerau toate operațiuni e ca ,un 
mic control” astfel încât doar în 
momentul când toate carele de 
bani, dulapurile cu acte șî maga
ziile de materiale au fost sigilale 
și-au dat seama că e ceva mai 
mult. Era însă prea târziu ca să 
mai poată sustrage ceva, iar „îțj 
ceea ce privește degradarea, echi- 
pete de securitate erau de mult 

I formate.
S’a procedat apoi în strânsă co

laborare cu Partidul la formarea e- 
chipelor de inventariere, care în- 
dată au și început munca. Și ai 1 
controlorii economici au da! dovadă 
de multă conșlinciozilaîe și ini. 
țiativă.

Ei au organizat în așa fel aceste 
echipe încât — luând de exemplu 
Cugirul. cu toate că ele existau 
în număr de 136 — munca nu a 

I stagnat. In același timp inventari
erea s’a făcut cu minuțiozitate, ne 
scăpându-se din vedere pici cel mai 
mic șurub.

Inventariem în timp record
Cu țoale că numărul controlori

lor, raportat la cel al întreprinde, 
rilor naționalizate un nunăr de 36 
In județul nostru — era mic, da oritj 
abnegației cu care fie.are a ințel s 

1 să-si ducă mr. cn. ’a o t co a o 
rării cu muncitorii și Orfani a ii e 

face prin pansonare cu acest 
dispozitiv, se fac în 2,30 ore 
100 de bucăți mărindu-se 
astfel productivitatea muncii 
cu peste 400 la sută.

Cele câteva exemple ară 
tale mai sus .arată că azi 
muncitorii stăpâni pe miîjoâ 
cele de producție știu sa 
muncească mai cu spor.

ma cu 77 — 8O )a sută, ir- 
mal, de tov. Câmpcanu Sa 
bin cu 77 la sulă, Cristeanu 
Gheorglic cu 75 la sută, 
C'enipodi țosit cu 65 la ^ută, 
etc.

Ultima și cea mai frumo.t 
să performanță în minele 
Certej-Săcărâmb, a obținut- 
o tov. Dărăbuț Petru .care 
patru -zile consecutiv a depă
șit norma cu 450 la sută.

de Partid, inventarierea a fost e- 
fectuată înlPun timp record. Comi
sia de naționalizare din județul nos- 
tru a trimis inventarele tuturor în
treprinderilor printre primele trei

Controlorii cnlabnreazl cu 
noii tiirnc ori

Terminând cu succes această pri. 
mă parte a muncii Jor, controlorii 
s’au pus la dispoziția noilor di- 
rectori pentru a-i iniția în munca 
lor, din punct de vedere juridic.

0 altă sarcină pentru alți 
oameni

Serviciul economic de control nu 
și-a terminal însă mi iunea. Fiecare 
dintre controlori este ța postul său. 
Astfel la fosta soc Mica-Brad, lipsa 
unui controlor permanent a fost în
dată înlăturată.

Eh- asemeni, bontrolorii continuă 
să ajute pe noii directori în mun
ca lor, iar la intrepriderile unde 
situația nu este în deaju.is de cla
rificată în ceea ce privește abate
rile săvârșite de patroni se fa noi 
și noi verificări.

Toată această intensă activitate a 
Serviciului de Control Economic în 
timpul naționalizărilor și acum are 
o semnificație deosebii

Ea arată că acești controlori eco. 
nomici — mai mult decât a li niște 
simpli funcționari e .ecutanți ei ur.01 
ordine de sus — au conștiința că 
trebue să fie alături de claia munci
toare.

Și mai mult, ea arată noua a- 
titudine față de muncă a celor ce 
fac parte din actualul apa at de 
Stal, noua atitudine a lor față d<* 
problemele vitale ale poporu ui din
mijlocul căruia s’au ridicat și în
slujba căruia ’.r ' u • ÎLșî p.mă î.i-
treaga Ic. mm ă.

BUCUREȘTI. 21 (Ager- 
pre Federația l S 1 ,C,
a luat contact eu < < ntro 
eoni ui textil în vederea a pro 
vizionarii coincr<.iaiiților de 
textile .și galanterie din țarâ. 
In urina discuțiilor purtatr,

Credite acordate 
debitanților C. A. M.

BUCUREȘTI, 21 (Ager- 
pres). -- Ministerul Fina 1 
țelor a acordat tuturor de
bitanților speciali pentru oro 
duse C. A. M- un credit în 
fabricate, ut re pentru ora
șele de provincie va fi în 
valoare de 15.000 lei pen

N)tii CenUae Industriale
BUCUREȘTI. 21 (Ager 

preș). — In Monitorul Ofi
cial de azi au apărut decizii 
le Ministerului Industriei 
prin care se înființează Cen 
trala Industrială a m talur 
giei prelucrătoare și Centra 
la Industriala a Pielăriei

Patrimoniul fostului Comi
sariat General metalurgic tre 
ce asupra Centralei Indu -

Competițiile în cadrul Cupei
Unității Tineretului în V.-Jiului

Gala de b nc aranjată de tine-ii 
din Lupeni și Petroșani

In sala Casinou ui Mu.citore c din 
Petroșeni a avut loc o mare gală 
de box la care au participat tinerii 
din Lupeni și Petroșeni. Gala de 
box a avut ca scop selecționarea 
celor mai bune elemente care vor 
participa la competiții regionale. Ti
nerii bine pregătiți din pune ul de 
vedere al tehnicei boxului aU cău
tat să redea maximum din pricepe, 
rea lor.

Rezultatele:
Tânărul Scurtul din Petroșeni a 

învins la puncte pe Bota din Lu
peni, Lupa din Petroșeni și Mor

Muncitorii fabricai din Biru Mare 
realizează mari depășiri

(Urmare din pag. l-a)
1

Se cnngfrueste un cuDtor
1 nou, mat economic

Cuptoarele de ardere a cărămi
zilor refractare din acea-tă fabrică, 
sunt de tip vechi și pe lângă căi 
dau un randament scăzut, consumă 

| foarte mult combustibil, din cam 
cauză prețul de cost al produselor 

| este ridicat.
Noul director împreună cu mun- 

citorii au întocmit un plan de 
construcție al unui cuptor nou, cu 

I patru camere. Acest plan, a fost 
studiat, găsit bun, și a fost pui 
în aplicaje. Cuptorul nou, care în 
curând va fi terminal, va reducu 
consumul de combustibil cu -IO°/o, 
iar durata de ardere va fi scurtată 
cu 2OO/o. '

I In răsbni i»vr «a«ent rti natura
-i â a 11 .... s r.,n î<-,;a.ă .'.c 

carierei? -le ; i.răit r.' ra e .1- 

Federația USIC, a intorinit 
lista d«- toți coniercianții, 
în., rtlându le forurilor < om 
potente, urmând a ii aprovi 
zioiiați în primul rând mi 
zii coinercianți începând 
chiar din aceasta săptămână.

tru debitanții d>n capitalele 
de județ situați in centri* 
un credit In fabricate de 
10.000 lei pentru debitanții 
situați la periferie.

Creditul sa acord.it pe o 
perioada de 3 luni peJU.ru 
toți debitanții.

striale a Metalurgiei prelu 
crâtoare, iar patrimoniul 
fostului ORAP. trece asupra 
Centralei Industriale a Pielă 
riei.

Deasemenea Ministerul In 
dustriei a dat decizii e prin 
care se înființează Centralele 
Industriale ale industriei si 
derurgice, zahărului, hârtiei 
și artelor grafice.

țiș din Lupeni au jucat la egabta- 
te iar Tomuța loan din Petroșeni 
în repriza treia a învins prin K. 
O. pe Szabo din Lupeni.

Dandea din Petroșeni a învins 
la puncte pe Croiloru din Lupeni, 
Moldovan din Petroșeni, Abodi din 
Petroșeni ș i Cioncea din l upeni an 
învins pe Lița din Lupeni, Sîmoa 
din Lupeni și Marcu din Petroșeni 
prin descalificare pentru atitudine 
nesportivă, Pop Vasile din Petro- 
șeni a învins în repriza a doua prfa 
k. o. pe Doicer din Lupeni. f 

șezată înlFun loc cât se poate de 
nefavorabil. De câte ori ploițe mari 
se ahat asupra regiunii, râul Strei 
amenință fabrica cu inundarea, la 
săptămânile trecute, din cau a pini
lor torențiale, linia ferată dintre 
gară și fabrică a fost ruptă, dea- 
semenea și podurile dintre carieră, 
și fabrică, împiedecând astfel com
plect aprovizionarea cu matoii- 
priine.

La ațxdul org. de Partid, toți 
muncitorii din fabrică au mundt 
cu râvnă și în 7 zile, atât linia 
ferată cât și podurile au fost re
parate.

Muncind cu elan pentru a fabri
ca cărămizi refractare, și sobe de 
teracotă cât mai multe și cât mai 
eftine, muncitorii aceste fabrici se 
încadrează cu tot elanul în efortul 

comun al îniregei da e muncitoare, 
pentru grăbirea rcface.ii economice 
a Pt i’ ..—it-u rî c -.Tca H e’u' f ,'c 
trai a. ce.or <e mun esc.

I Herman eo,c*p.

acord.it
peJU.ru


Succesele planului 
cincinal sovietic

Comunicatul Comisiunii Planului 
de Stat al U.R.S.S. in care se arată 
«■uitatele Îndeplinirii planului de 
Stat pentru refacerea și desvoltarea 
economiei naționale a U.R.S.S. je 
trimestrul al II ha al anu Uj curent, 
constitue un document de prim or
din privitor la mari e suc e e ob
ținute de Statul Socialist în indus
trie, agricultură, transporturi <tc.„ 
precum și marile lui posibilități de 
desvoltare.

Producția brută a întregii indus
trii sovietice, a crescut cu 21% 

In raport cu trimestrul II al anu 
lui 1947 Economiile realizate d n 
reducerea prețului de cost al pro
ducției industriale, se ridică la 1500 
(milioane ruble. Produc ivi atea brută 
a industriei în fostele regiuni ocu 
pate, a crescut în perioada com
parată cu 410/q.

Volumul total al -tnarilor lucrări 
tn prima jumătate a anului 1919 
in Întreaga economie națională, a 
depășit cu 26% pe cel din pe
rioada corespunzătoare anului 1947.

Succese similare au fost obținute 
in agricultură — unde suprafața în
sămânțată pentru recolta 1948 la 
toate culturile agricole, a fost spo
riți cu peste 11 milioane ha. față 
de anul 1947 — în comerț și tran 
sporturi.

Aceste mari realizări au o sem
nificație largă și bogată. Ele nu 
reprezintă doar concretizarea unor 
mari succese economice, ci însăși 
largile posibilități de desvoltare ale

Călduroasa manifestație 
de simpatie făcută delegației 
guverne mentale cehoslovace 
în trecere prin Deva

(Urmare tfîn pag. l-a)
Salutul populației oreșului

La oprirea trenului, în numele 
populației locale d. Adrian Popa, 
primarul orașului, a adresat dele
gației un călduros salut fel citând o 
în acelaș timp pentru rodnicele re
zultate obținute In urma vizitei fă
cute în țara noastră.

„Vă rugăm să duceți popoarelor 
ceh și slovac — a spus d-sa mai 
departe — sentimentele nojstre cele 
mai calde de dragoste, asigurându-

TOVARĂȘI ȘI TOVARĂȘE,
„Vă mulțumesc pentru 

gur că Tratatul de Prietenie 
tuală semnat între Republica 
blica Cehoslovacă, va da 
bucură de sprijinul tuturor 

Vă doresc mult succes 
ceți pentru propășirea sure 
rea de celelalte popoare 
greș”.
In timp ce trenul a pornit în 

uratele entuziaste aje mulțimii prj< 
mul ministru cehoslovac a adresat

Anglia este tot mai mult 
înrobită de Statele-Unite

LONDRA, 20- Stafford 
Crips a declarat în Camera 
Comunelor că guvernul bti 
tanic a convenit să accepte 
un împrumut în dolari. Mi

Uniunii Sovietice datorită condicii 
lor create de regimul socialist.

Subliniind atitudinea față de mun
că a omului sovietic, importanța și 
eficacitatea întrecerilor socialiste, ce
le câteva cifre de mai sus arata 
realele progrese a|e economiei U. 
R.S.S., economie bazată pe un plan 
care datorită bogățiilor naturale, pa- 

terii de Stat ce aparține poporului 
și pe desvoltarea industriei după 
principiile teluricei cele mai avan
sate, se poate reiliza in condiții 
optime.

Aceste condiții sunt cu totul i- 
nextstente în statele capitali te, 
prin însăși modul lor de producție 
a cărui reglementator sunt doar 
crizele economice aducătoare de șo
maj, sau lupta oarbă între dife- 
riții potentați ai capitalului caia 
n’au alt scop decât câș igul, iar In 
faza ultimă și superioară capitalis
mului, acest mod de producție im
pune o stagnare a progre^u ui teh
nic.

In aoeasta constă sup'rioritatea 
sdrobitoare a Statului socia 1 t față 
de statele capitaliste, superioritate 
al cărei factor hotărîtor este Par
tidul Comunist (b) și nu nai în con- 
dițiunile create prin continua lui- 
luptă pentru o viață mai bună a 
celor ce muncesc, e posibilă nu nu
mai existența unui plan cincinal ci 
și îndeplinirea |ui într’o perioadă 
de 4 ani, așa cum oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică și-au luat an
gajamentul de a-1 îndeplini.

le că vom lupta cu hotărâre pen
tru traducerea în viață a Tratatului 
încheiat, asigurând bunăstarea pa
cea și libertatea pe care cu toții 
le-am câștigat datorită eliberării 
noastre de către Marea Uniune So
vietică de sub jugul hitierist”.

Cuvântul primului ministru 
cehns'ovac

In nume'.e de'egației guvernamen
tale cehoslovace, primul ministru An- 
tonin Zapotocky a adresat celor 
prezenți următoaxea alocuțiune:

frumoasa primire și sunt si- 
Colaborare și Asistență Mu 
Populară Română și Repu- 

roade bune deoarece el se 
celor ce muncesc, 

în munca dvs. pe care o du- 
^cialism și pentru apropie 

iubitoare de pace și pro -

populației noastre un ultim salut 
în limba română:
Trăiască R P. R.

nistrul de Finanțe englez «i 
recunoscut că n’are nici o 
cunoștință de condițiunile pu 
se de Statele Unite pentru 
acest împrumut.

Congresul celui de al treilea
■ NEW-YORK. — Peste 2500 de
1 delegați, reprezentând muncitorii, 
i fermierii, tinerelul și inlelectua 1 a* 

tea americană, vor participa la con
gresul național al celui de al treilea 
partid, care va începe la 23 Iulie 
Ia Philadelphia. Se crede că toate 
cele 48 de stale vor fi reprezentate. 
Conducătoiul campaniei pentru ale. 
geri d. Baldwin, a cxplc.it repre
zentanților presei că acest congres

„Scânteia" despre denunțarea 
Concordatului cu Vaticanul
Intr’un editorial ziarul 

„Scânteia" subliniază însem 
nătatca hotărîrji Consiliului 
de Miniștri prin care a fost 
denunțat concordatul cu Va 
ticanul din 1929.

In ceeace privește învinui 
rile concrete cari se aduc ie 
prezentanțjlor bisericei Catoli 
ce „Scânteia” scrie:

„Episcopul de Alba lu- 
lia Martori Aron a avut hi - 
drăsneala să interzică prin- 
tr’o circulară, credincioșilor 
catolici, orice activitate po
litică. Aceasta nu l-a îrnpedi 
cat însă pe el ca și pe cei
lalți episcopi catolici de a 
se deda la înstjgații directe 
sau camuflate împotriva e- 
liberatoarei noastre Uniunea 
Sovietică.

Abuzând în mod scanda - 
los de situația lor ca repre 
zentanți ai unui cult, acești 
episcopi au mers până la a 
amenința „cu afurisenia” pe

Colaborarea cu technicienii
(Urmare dia pag. 1-iț I

zia a știut să canalizeze^capa 
citatea științifică puterea de 
organizare a inginerilor, spre 
creație, de inovare și de 
organizarea exploatării mun 
ci tonilor.

Căci nu se poate spune că 
în întreprinderile stăpânite 
de burghezi, poziția ingine 
rilor și a technicienilor a fost 
de demnitate profesională.Ei 
nu a u avut posibilitatea să-și 
îndrepte cercetările .spre d^s 
voltarea technicei, spre <Us 
coperiri științifice, în folo 
sul masselor largi populare. 
Strădaniile lor erau îndrepta 
te în acele direcții aducătoa- » 
re de profituri cât mai mari 
și cât mai rapide pentru 
capitaliști.

Dar c lașa muncitoare a ‘ 
smuls puterea politică și el 
mare parte din puterea eco 
nomică din mâinile capitali- 
TIP. ' TSUL”—D v-\, 1048 

nu se va ocupa numai de numi, 
rea lui Wallace drept candidat la 
președinție și a Ijti lavlor pentru 
vicepreședinție ci va pune Lazele 
noului jtaitid po'itic. Cu această o- 
cazie d. Haldwin a făcut observația 
că muncitorii mesibrii sindii atiTor, 
oamenii de știință, arii-tir și scrii
torii vor constitui intre o treime 
și jumătate din delegații ce vor

credincioșii catolici care vo 
•au să-și facă datoria <)>- 
cetățeni, mergând la vot".

„S’ar mai putea cita — 
scrie „Scânteia” mai depar 
te — la activul politicii re 
acționare duse de către a - 
cești ierarhi catolici, adăpo 
știrea în mănăstiri a unor tră 
datori și agenți în serviciul 
spionajului imperialist, legă 
turjle strânse cu politicienii 
reacționari români și ma - 
ghiari, apărarea criminalilor 
de război hortiștj, otrava mi 
stică, antidemocratică, picu 
rată în sufletele copiilor și 
tinerilor din școlile confeS'.o 
nale, dintre care unii ch ar 
au fost îndrumați pe calea 
terorismului subteran și alte 
forme de manifestare împo 
triva democrației populare 
și a forței conducătoare a 
regimului Partidul Muncito 
resc Român- 

ștjlor. Acum, în fața clasei 
muncitoare, .în fața tuturor 
oamenilor muncii, stau _„r 
cini mărețe care trebuiesc 
duse la bun sfârșit. Trebuie 
să lichidam starea de , popor 
sărac în țară bogată" — sta 
re prielnică exploatării ca
pitaliste.

Dar aceasta nu se pot e 
realiza decât printr’o înd 1- 
stric puternică, printr’o j 

gricultură desvoltată, prin 
tr'o rețea deasă de căi de 
comunicații-

La această măreață oper i, 
clasa muncitoare, prin Parti 
dul ei, a chemat și 'pe in
gineri și technicieni.

Inginerii și technicienii ca 
re se simt legați de intereăe 
le poporului, au pornit cu 
elan la muncă alături de 
muncitori, pentru ridicarea 
la un nivel economic cât 
mai înalt a țării noastre,

La 23 Iulie are loc

partid american
lua parte la congres. Dea eui-i» »or 
lua jKirtc la congres i ev a uter 
de negri. Femeile delegate la a- 
ccst congres \or hibe e u mult »ti. 
mărul femeilor ce ju «reodat’i
parte La un congres <1 pviidul'jf 
democrat sau republican, 5G Ia 
din delegați vor fi sub var ia de 
40 de ani. Sute de organizații pu
blice diferite u sindi a|e au io t 
invitate să-^i tr’mca'a tejre/enUnii 
care sâ-u formuleze proțmnrriâr t u 

'privire la rrogra i ul p riduri Con> 
greșul va ti deschis pr ntro 
dința, în caic Haldaln va tace ra
portul organizatoric La a-uista ș". 
dința, noul partid \a adop a numekr 
său. Ședința de Sâmbăta dupri ma
să, 21 Iulie va fi coma rată numiri 
lui Wallace ți Tajlor Dumineci 
25 Iulie congicsul va di vruta si 
adopta programu’ electoral >i va a- 
vea ca sarcină să aleagă comitetul 
național a| nou;ui partid.

Starea sănătății 
lui Tog iotti se 
îmbunătățește

Roma, 22 ‘Radio). Ziarul 
„L’nitta” anunță î , urna con 
sfatuirii exaim-nulai ia raz<* 
X, că starea sănătjț i lui Pal 
miro Togliatri sc îmbinării 
ț.ște. Secretarul g<-n ral ad 
junct al Part dului Comunist 
Italian Pietro Sech.a a viu 
tat la 20 Iulie pe Togii.itti 
transmițându-i urări coiriiaîe 
din partea muncitorilor din 
Torino. Pentru prima oară 
dela operație, Togliatti a ci 
rit ziarul „Unitta" care pr.il.'i 
că numeroase tdcgiame le 
simpatie pentru Togi ani d r. 
Franța și din alte țari.

și-au! pus capactiatea Joi 
științifică în slujba poporului 
prin perfecționarea mijioa - 
celor de producție, prin, ex 
ploatarca și volorificarea hi 
folosul poporului muncitor a 
imenselor bogății ale țării 
noastre-

Inginerii .și technicienii c.t 
re încă nu au făcut acest lu
cru trebuie să rupă cu men 
talitățile învechite, trebuie 
să lichideze cu lipsa de co 
laborare cu muncitorii, și să 
răspundă chemării Partidu
lui Muncitoresc Român, in 
cadrându-se cu tot elanul 
li -u alături de clasa mun i- 
toare în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor mărețe < e 
ne stau în față; construirea 
societăți în care exploatarea 
omului de către om să fie 
înlăturată.

I. BRANF.A

cxplc.it

