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„l-mi exprim dorința
(că prietenia românocehoslovacă întărită 
prin semnăturile noastre să se desvolte 

în toate direcțiile"

Telegrama trimisă de Antonin Zapotocky președintele 
Consiliului de Miniștri Cehoslovac d lui Dr. Petru Groza

Președintele Consiliului

BUCUREȘTI. 21 (Agerpres).L— 
D. Dr. Petru Groza, președinte
le Consiliului de Miniștri, a primii 
din partea tov. Antonin Zapotocky,

de Miniștri al R. P. R.
președintele Consiliului de Miniș
tri cehoslovac, u: mătușica tele
gramă

Președintelui Consiliului de Miniștri Dr, Petru Groza
Să ne înșusim experiența câștigată în întrecerile în producție

Cum au fost reorganizate întrecerile socialiste 
i M. S. Hunedoara

întrecerile socialiste ihi pro 
ducție trebue să devină mi 
factor permanent de stima 
lare a muncitorilor pentru 
mărirea producției, a pro . 
ductivității muncii, a scad? 
rii deșeurilor și rebuturilor 
pentru micșorarea prețului 
de cost al produselor, etc.

După sfârșitul celei de a doua 
perioadă a întrecerilor între indus, 
trille siderurgice din țară în carq 
uzinele I.M.S.-Hunedoara au eșit— 
victorioase nu s’a mai dat impor
tanța cuvenită întrecerilor, fapt care 
a avut urmări negative asupra pro
ducției. I

Dopa o analiză justă a situației 
și în special in urma prelucrării 
Rezoluției Plenarei a Il-a a C.C> 
ai P.M.R. Org. de Partid și Sin
dicatul, au pornit din nou la muncă 
pentru reorganizarea întrecerilor în 
producție. 4

Cum au fost reorgani 
zate întrecerile

In adunări generale, muncitorii ai) 
fost lămuriți asupra importanței în
trecerilor, a rezultatelor în muncă 
obținute mai înainte, cari au fost 
posibile numai prin întreceri, ară' 
tându-Ii-se că pentru a se putea 
obține noi victorii în muncă, mtie- 
cerile trebuesc continuate mai or
ganizat, mai intens.

Entuziasmați de elanul în muncă 
al muncitorilor celorlal e jpdu tril 
naționalizate, muncitorii dela I.M. 
S.-Hunedoara și-au luat angajamentul 
i!e a se încadra cu tot clanul in în
treceri. Astfel întrecerile cuprind a- 
cum toate secțiile uzinei, — în

0 nouă inovație la spălătoria 
de cărbuni din Petrila

Șefii de echipa Lazăr Ghe 
orghe și Iacob Ioan dela sec 
ția de flotație a Preparației 
de cărbuni Petrila, pentru a 
ușura munca la flotație, au 
construit niște dispozitive, 
prin a căror montare la insta 
lațiile de flotație s’a realizat 
o însemnată economie de 
timp și brațe de muncă.

Piin instalarea acestor dis 
pozitive, două pompe de a- 
pă cu o capacitate de 600 1. 
fiecare, precum și două elec 
tromotoare de câte 4,35 c. p. 
au devenit disponibile, pu- 

prima perioada a Întrecerilor au 
luat parte numai secțiile principale, 
furnalele, O.S.M., și laminoare.

In fiecare secție au fost .în 
ființate colective, de coordo 
nare și organizare a întrece 
rilor. Aceste colective se 
îngrijesc de populariz.area 
până la ultimul om a \jntrece 
iilor, se îngrijesc de cunoa 
șterea de către toți muncim 
rji a normelor, precum și de 
buna desfășurare a întrece 
rilor.
1 In fiecare lună, drpaelul pro 
ducțici pe uzină revine „ec 
jției care în cursul lunei.a'reu 
șit să obțină cele mai bune 
rezultate în muncă. Decerna 
rea Drapelului se faje Jnifcad' 
rul unui meetrng la care par 
ticipă toț munciitorii, înîcare 
se arata modul cum secția' a 
reușit să obțină cele mai bu 
ne rezultate, precum și _,ip 
șurile ei și acelor alte .secții.

A

Rolul ziarelor da perete 
în întreceri

Ziarele de perete au un rol mare 
întrecerile dela I.M.S.-Huncdoarj 
fiecare secție, precum și la lij-

în 
In
care furnal, este câte un ziar de 
perele, care pe lângă articole arătând 
modul cum se muncește, are și- 
diagrame simple, citabile de ori
cine, care indică producția zilnică 
a secției respective.

In incinta uzinei, este un pa
vilion, ziarul de perete generalț, 
care reflectă activitatea întregei u, 
zine. Tot aici, sunt expuse foto
grafiile muncitorilor, tehnicienilor, ș|i 
funcționarilor care s’au .evidențiat 
în muncă, care au adus inovații),

tând fi întrebuințate în altă 
parte, unde bunul mers al 
producției le cere. Prin în
locuirea pompelor cu motor 
— pe lângă faptul că atât 
munca cât și instalațiile au 
fost simplificate — se reali 
zează o însemnată economi
sire de material de întreține 
re a pompelor, precum și 
a curentului electric care'era 
consumat de electromotoare.

Pentru aceste inovații, tov 
Lazăr Gheorghe și Iacob I. 
au fost propuși pentru 
premiere.

I. Orfov cucrp.

raționalizări ele. Deasupra pavilio
nului, trei steaguri roșii arată acti
vitatea celor trei secții mari, Fur 
riale, O.S.M. și Laminoare. Alunei 
când una din aceste secții nu și 
îndeplinește progra nul, drapelul res
pectiv e coborît. ,

Comisia de producție șl 
intrecarile

?Un rol important în desfă 
șurarea întrecerilor la I. M. 
S. îl au comisiile de produc 
ție- Membrii comisiei tre - 
bue să cunoască problemele 
dc care depinde bunul mers 
al producției, îh a căror re- 
zob’are trebue să ajute direc 
țtunca.
___ /

(Continuare ia pag. /-a)

I. BRANEA

Cum se va face impunerea mese
riașilor pe exercițiul 1948-1949

Monitorul Oficial din 23 
Iulie a. c., publică decizia 
Ministerului de Finanțe cu 
privire la felul în care se 
vor face impunerile meseria 
șilor pe exercițiul .1948 — 
1949.

0 raită pela gazetele de stradă și de perete din Deva
1. V. Stalin în cartea sa

44), referindu-se la perioada dd 
cerile in producție erau doar în 
cația masselor prin pilde vii șț concrete din toate domeniile vieții 
se face în măsură mică la noii și aceasta e gea mai importantă 
(sarcină a presei în perioada trecerii dela capitalism la comunism. , 

Se acordă prea pulină atenție vieții de toate zilele in fabrici, 
sate, cazărmi, unde (elementul înoitor pătrunde tot mai mult și deci estet 
necesară o atenție mare, publicitate, critica socială, urmărirea răului, în
demnul de a învăța dela cel mai bun”.

Făcând o raită pela multele ga
zete de perete și de s.tradă ale 
orașului nostru, am ajuns la convin-, 
gerea că cele spuse de tov. Stalin' 
cu câțiva zeci de ani mai îna
inte, sunt valabile pentru noi, a-1 
ucm mai mult ca oricând. ț

Să descoperim preocupările 
citi orilor

In Deva Organizațiile de Par
tid sau de massă, precum și di
versele întreprinderii și instituții, 
au în general câte o gazetă de' 
perete sau de stradă. Unele dintre a- 
ceste gazele reușesc să-și ducă lai 
bun sfârșit sarcina pe care o au, 
altele doar în mică măsură.

Astfel, Ziarul de stradă aj Org. 
locale P.M.R., reușește în bună

Părăsind frumoasa Dvs. ța 
i'a, și deSparțindu-ma de po 
porul român, vă exprim mul 
țunijri in numele delegației 
guvernamentale \ cposlovace 
pentru cordiala primire pe 
care mi-ați făcut-o în Româ
nia, și îmi exprim dorința

Telegrama trimisă de Dr. Vladimir Clementis ministrul 
Afacerilor Străine al Cehoslovaciei tov. Ana Pauker 

ministrul Afacerilor Străine al R. P. R.
— Dcasemenea tov .Ana Pauker 

Ministrul Afacerilor Exlerne a pri
mit din partea tov. Vladitniri Cle-

Ministrului Afacerilor externe Ana Pauker
Părăsind teritoriul Repub 

licii Populare Române, prie

Citiți în corpul ziarului 
pagina

„Să cunoaștem 
țările vecine44

Localitățile au fost clasifi 
cate în următoarele 5 re - 
giuni: Capitala, municipii, 
capitale de județ nemunici - 
pii, comune .urbane reședințe 
de județ, și comune rurale.

ț „Despre întrecerea socia'istă” (pag 
îndată după revoluție când între- 

faza lor de început, spune: „Edu,

parte să fie -un prețios îndrumător al 
masselor de cititori și aceasta da-, 
torită rubricei care din zi în zi 
ia proporții tot mai vaste „Poșta 
redacției”. In cutia special insta* 
Iată sub ziar, cetățenii pun scri
sori cu diferite întrebări — sem- 
nate sau nu — iar colectivul re
dacțional răspunde celor mai ca
racteristice. Utilizarea acestui sis
tem de descoperire a problemelor ce 
frământă populația locală, a făcut 
ca această gazetă să-și găsească un. 
mare număr de cititori și să-și a-» 
tingă în bună parte scopurile. Re
zultatele ar fi desigur și mai bune 
dacă acest colectiv redacțional ar as 
vea grijă să înlocuiască mai de» 
articolele care nu rare ori stau câte 
o lună, pierzând actualitatea. ; 

ci prietenia romano-< ■ i,o- 
birjtjca întărită prin Mumia 
turile noastre .-a -<? desculțe 
in toate direcțiile spre pro 
pășirea piperului muncitor 
din România .și Cehoâlova 
cia.

Antonin Zapotocky

mentia Ministrul Afaccrjo: Sirăine 
Cehoslovace, următoarea telegramă:

tene, salută poțKirul român 
cu care am încheiat tratatul 
de prietenie, colaborare ți a- 
sistență mutuală. care repre
zintă o nouă contribuție ța 
construirea păcii și adânci 
rea deplinei colaborări -nt«e 
popoarele noastre.

Va trimit salutul meu -i 
D's. personal, urându - \ a 
mult succes în munca pe <a 
re o depuneți pentru feri-i- 
rea poporului român.

Cu toți ne vom aminti în 
delung de zilele pctrccutc jn 
țara D' s.zile pline de atâtea 
manifestări de simpatie fa 
ță de poporul nostru.

Dr. Vladimir Clementis

Nu articole cu caracter 
general. ..

In ceea cețprivește restul articole
lor, sunt gene. ale.'Chiar articolul do 
fond, preocupându-;e de realizările 
Partidului Muncitoresc Român, se 
rezuma la câteva dale generalew 
fără a arăta realizările locale, -au 
măcar pe cele din județ. ,

Și această lipsă dc localizare 
e una din principalele pcăderi ale 
majorității ziarelor de perete din- 
Deva. Gazeta de perete a Asociației/ 
„Prietenii Scânteii” tratează des
pre „Rolul presei democrate”, fără 
a vorbi de propriile lor realizări/ 
gazeta Glasul Nostru al secției- 
sindicale a funcționarilor Ad-ției- 
Financiare, sub titlul neooncludent 

și inexpresiv, „Resortul spor
tiv’’ face câteva aprecieri asupra 
sportului popular, trasând ca in- 
cheere sarcini vagi, fără a arăta.- 
activitatea sportivă a funcționarilor 
întreprinderii.

La fel am putea cita o serie în
treagă de gazete de perete care 
cuprind articole cu un caracter pur. 
general ca de exemplu Muncitorul

(Urmare din pag. III a)
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ȘTIR! Șl FAPTE 
din Țara Socialismului

După succesele planului b enal

Pregătirea primului nlan ciniinal Cehoslovac
Rezultatele bilanțului încheiat pe primele

6 luni ale anului curent în industria sovietică
Numeroase unități industriale tu depășit «lanul de producția

Combinatul industrial Magnilo - 
gorsk din Ural, cea mai maie în
treprindere metalurgica din l'.R.S. 
S. și-a terminal executai ca pianu
lui de producție pe primul semes
tru al anului curent, cu IO zile îna
inte de termenul fix.it. In 5 luni 
și 20 zile, uzinele sale au pro- 
dus cu 8",u mai multa font i, cu 
0,20,0 mai mult oțel și cu 0.5 
o/o inai multe produ-e laminate, 
decât in primele șase luni : le .-nului I 
trecui. |•

Minele de fier din Ucraina și-ail ' 
Încheiat bilanțul Ce produ. (ie pe 1 
primul semestru al aiului curent, i 
realizând planul înainte de termen 
și ridicând producția cu 49% peste 
nivelul perioadei corespunzătoare 
din anul trecut.

•
Industria de hârtie din Repu— j 

blica Carelo-finlandcz.a anunță ter- | 
minarea executării planului de pro
ducție pe primele luni ale a- 
nului 1948. Sute de mii de tona 
de hârtie au fost produse în con 
tul programului de lucru pe l^rna 
August.

«
Uzina de tractoare din Harcov 

a terminat Ia 26 Iunie, executarea 
planului de producție pe primele 
k luni ale anului, sporindu-și pro
ducția cu 100% față de anul trecut.

•
Terminând executarea programu

lui de producție înainte de ter
men, minele din Rostov înregis
trează un spor de producție de- 
5l.0/o față de nivelul ante beție. .

•
La 28 Iunie, colectivul u- 

zinei de mașini agricole din 
Circile (Uzbdkistan) a termi 
nat programul de producție

Principiul fundamental al socia
lismului înscris -în Constituția Sta- 
linistă spune: „Dela fiecare —după 
capacitățile sale, fiecăruia'după mun
ca sa’’.

Sub regimul socialist, repartiza
rea bunurilor după munca prestată 
este expresia distrugerii claselor 
parazitare și prin urmare și a 
consumului lor parazitar. Reparti
zarea bunurilor după munca pres
tată, mai înseamnă că munca este 
o obligație generală.

In regimul socialist munca preș- 
tată de fiecare cetățean, fiind uni
tatea de măsură a participării salq 
la procesul geneial ce piolucile, de
termină în acelaș timp cota paitc 
de bunuri de consum ce-i revin, v t

Din principiul socialist al repar
tizării bunurilor rezultă că pe mă* 
cură ce crește producli.itatea mun
cii, pe măsură ce crește bogăția1 
societății, crește și bunăstarea ma
teriala și culturală, a celor re mun. 
cesc, ceeace nu se întâmpla și nu 
se poate întâmpla Jn societatea ca-> 
pitalistă, unde creșterea produ ț.ei 
atrage după sine crizele de supra
producție cu tot cortegiul lor de su
ferințe, mizerie și șomaj pentru 
oamenii muncit

In societatea socialistă continuă 
să existe supranumea și pius-pro- 
duct, însă funcția lor socială es’o 
fundamental ci'erllă de aceea din 
societatea capitalistă. Pe când în 
societatea capitalistă supra numea la
tră în buzunare'e capitaliștilor ex
ploatatori sub formă de pro.'it, în 
socieța ea ocia istă ea revine mun
citorului, fie direct, sub formă de 
bunuri de întrebuințare, fie indi
rect sub formă de serviciu pe care 

pe al 4 Jca an al iplattului c in 
1 mal. Li au liotârjt < â panii 
la a 31 a aniversare a Ma 
reltti (jetomvrie b t realizeze 
complet t planul cincinal-100 
de stahanovjști ai aceleiași 
uzine au început sâ lucreze 
in contul anului 1950.

Reforma învățământului 
în Cehoslovacia

Reforma învățământului inițială- 
de guvernul cehoslovac a fost s.tu» 
diata în principiu de o comisiune 
a Institutului de cercetări pedago
gice S.A. Comenius.

Școala unică pentru primele cinci 
clase a fost realizată in Cehoslo
vacia încă dinainte de război. Re
forma actuală preconiza prelungi
rea sa până la vârsta de 16 ani,f

Bacalaueatul și studiile 
suerhart

După ce au terminat cele nouă 
clase, elevii au putință să-și conti
nue studiile (a liceu sau să intre în- 
trio școală tehnică specială (școala 
comercială, profesională sau agri
colă).

In ambele cazuri, studiile durează 
patru ani și sunt terminate prln- 
triun bacalaureat. Bacalaureatul teh
nic deschide porțile la școlile înalta 
tehnice destinate a forma ingineri, 
bacalaureatul clasic și altele oferă 
accesul în Universități.

Burse de întreținere care pot a- 
tinge până la 1.500 coroane pei 
lună permit elevilor bine dotați să- 
și urmeze studiile în Universității 
Aceste burse sunt atribuite acelora 
a căror familie nu are un venit a-i

PRINCIPIUL SOCIALIST AL REPARTIZĂRII
bunurilor

societatea le pune la dispoziția ce. 
tățenilor (case de odihnă, sanatorii, 
școli, asistență medicală gratuită, 
etc.), constituind ceeace se numește 
salariul social, deci o parte a sa
lariului real al celor ce muncesc, 
Cheltuelile sociale ale statului sor 
vietic au reprezentat în bugetul a* 
nului 1947 suma enormă de 107,Ir 
miliarde ruble.

In societatea socialistă, unde ex
ploatarea omului de către om a 
fost înlăturată pentru totdeauna, 
principiul socialist al repartizării 
bunurilor după cantitatea și calita
tea muncii prestate contribue l.y 
formarea acelei atitudini noui față 
de muncă, socotită ca o obilgație 
de onoare a fiecărui cetățean. ,

Interesul pe care masse|e mun
citoare îl poartă ridicării nivelului 
producției, constitue cel mai puler- 
nic stimulent al ridicării producției, 
un stimulent deosebit de puternic 
pe care societatea capitalista nu 
l-a cunoscut și nu-1 poate cunoaște.

In societatea capitalistă, în ge
nere nu există alt stimulent de 
desvoltare a forțelor de producție 
decât goana după profit a fiecă
rui întreprinzător capitalist în 
parte; motive de ordin social și 
de interes general penlru mărirea 
producției nu există în acest regim.

Puterea sovietică, din primele 
zile ale existenței sale a aplicat

După sltcce ele ț lanului bivnral, 
care ia sfârșit la 31 Decembrie 
I9I8, < Tlio'Jovacia va păși la un 
plan de pioduejie |>e timp lung. 
Planul cincinal alcătuit de Comisia 
Centrala de Planificare ajuta gu

vernul )a opera sa administrativă 
și legislativa, in lupta pentru bi
nele întregului popor muncitor.

Irecciea la economia planifica
ta în Cehoslovacia s’a făcui | rin 
planul l.icnal, la care au | artici- 
pat numai 70 Ia sulă din industrii, 
adică acelei iar' se .aflau naționa» 
lizate în mome tul | u.ierii în u, li
căre a | lanului.

Odată cu p.eiuaica Iota ă a u< 

nual mai mare de 36.000 coroane 
cehoslovace.

Bursele și școlile de ucenici
Valoarea burselor scade proporțio 

nai cu mărirea venitului. După acest 
principiu se varsă la 15000 studenți, 
burse lunare a căror valoare set 
ridică la .suma'de 18.000.000 coroand 
cehoslovace.

Guvernul rezervă 26% din bu
getul național pentru scopuri cul
turale și sociale. I

Elevul care nu este destinat u- 
nor studii superioare, după ce’i 0 
ani de școlaritate obligatorie, trece, 
la deprinderea unui meșteșug. Acț 
el este hrănit și cazat gratuit. In
tre altele, primește o treime din 
alocație drept bani de buzunar și 
beneficiază de un concediu de trei 
săptămâni. ,

In această situație elevului i se 
acordă o pregătire în continuare, 
în școlile profesionale gratuite. La 
aceste cursuri se dă o mare aten
țiune educației civice.

Totul se face pentru a se da o 
instrucțiune [Cât mai bună și în 
condițiuni optime tinerilor cehoslo
vaci. . . | 

după munca
de I. DVORKIN

în politica salariilor, principiul co- 
interesării materiale a celor ce mun
cesc în toate sectoarele vieții eco- 
nomice. Deaceea în stalul socițți 
list nu există și nu trebue să 
existe o nivelare a salariilor. Sa-, 
lariul pe care-1 primesc tehnicienii, 
muncitorii și funcționarii întreprin
derilor și instiluțiiilor de stat de
pinde nu numai de cantitatea mun
cii prestate ci și de calitatea ei. 
Munca calificată, care produce în 
unitatea de timp o pantilate mai 
mare de valori, este mai bine plă
tită, decât munca mai simplă, mai 
puțin calificată. Dea:emenea nu 
poate sa existe o identitate de 
salarizare între diversele categor i 
de muncitorii: între acei ce mun
cesc la munci gre|e și insalubre 
și acei ce muncesc la munci mai 
ușoare.

Sistemul de salarizare practicat- 
Î11 U.R.S.S. este cea njai categorică 
desmințire a absurdelor concepții 
burgheze asupra socialismului, du
pă care socialismul ar în emna re
ducerea nivelului de viață, al gus
turilor, apucăturilor și obiceiurilor, 
la acelaș nivel.

Iată ce a spus I .V. Stailn în 
această chestiune în referatul său 
Ia al 17 Congres al Partidului Co
munist din U.R.S.S.: „.nivelarea în 
domeniul necesităților de trai și 
a existenței persor.a'e este o ab-.ur-

terii in *>lal de trăire cta-a inun 
litoatv, hi irurile cu partidul :o- 
nniuisl, s’a pulul extinde ciori 1 
industriei iKițiunalizjIe

Ajutorul dai de UR.S.S. e.onu- 
niicj ic'ioJovjc., a î.igaduit în li
nele ramuri indii triale <pcr rea pro
ducției și atingerea juaiiln.n uri
lor prevăzute de j lan cu mul îna
inte de termenul fixat.

Da'.orila e'orlului poporut-ii inuiv 
< itor cehodovac, p'anul Irenal va 
li cu mult depășit; la începe nw 
planului cuicina', eo oria cdiublo» 
vacă va fi depășit <u mai mult 
de 10no producția dinainte de ja/- 
boi. <

Scopul p.anu ui cincinal cthoslo- 
va.- cUc de a ridica cât mai mult 
cu putință, .taiidardu’ de viați al 
poporului muncitor dc|a oia.e ,și 
dela sate.

Dublarea puterii de cumpărare
Primul plan cincinal urmărești»’ 

creșterea puterii de cumpărare a 
celor ce muncesc cu apioape du< 
blu nivelului dinainte de război.

Acest scop se poale înfăptui niW 
mai prin desvollarea economici na
ționale cehoslovace pe Urâm in-, 
dustrial și pe tărâm agrar.

Desvoltarea industrială 
și agriculturii

Cehoslovacia își va mări po->

Un milion metri de pânză 
lucrate de o țesătoare

Țesătoarea Eudochia Fe» 
dorovna Vasineya lucrează 
de 22 ani la fabreia ,.Kras 
naia Rabotnița”- Ea a fost 
printre primele țesătoare ca 
re au început să lucreze Ui
tai la 4 războaie deodată, pe 
urmă la 6 și/apoi)la 8. Astăzi 
ea lucrează la 12 războaie

prestată
ditate reacționară, mic - burgheză, 
demnă de oarecare sectă primitivă 
de asceți, dar nu de societatea so
cialistă... Prin egalitate, marxismul 

înțelege nu nivelarea în domeniul 
necesităților de trai și a existenței 
personale, ci distrugerea claselor...’’ 
(Problemele -leninismului pag. 470 
ediția 11).

Principiul socialist de plată a- 
muncii se exprimă în mod concret 
sub forma salariului.

Salariul in bani în societa'ea so
vietică este expresia valorii acelei 
părți din producția socală, care 
se împarte intre cel ce muncesc 
conform ca:i i ăț 1 ,i cal lății mui
cii prestate.

Diverse e forme de salar zare con- 
stilue expresia concretă a princi
piului socialist de plată a muncii. 
Acest principiu î 1 găsește expresia 
sa cea mal consecventă în salariul 
cu bucata sau cum se mai spune, 
In acord.

Plata muncii este fixata con - 
form unor anumite nom e, pe uni
tate și producție și suma pri 
mita de salariat eite, în consecință 
cu atât mai mare, cu cât munca 
depusă dă cantitativ și caii a:iv un 
randament mai ma e Ași da- mun 
ca in acord consti.ue un slimn ent 
pu.eroi: c e rid c re a pro.uctivi ații 
muncii, de scăde e a p e,u ui de 
cost și deci unul din .ele mai pu

tcnțialul industrial de jnașini, ț* 
mai akș T?i v.i mitfi pi«>ducția 1X1 ■ 
dustriala de t hunii ațe, circ va sa- 
tisf;- . in nia’e matura cerințele* 
pieței industriale.

Paralel cu aci ivi lalea industrial^ 
primul plan cincinal c- hodovac pre- 
\rdc dezvoltarea considerabila a a- 
griculturii prin fu;oqrea ye &cari 
larga u mașinilor agricole ă ie
rni ulcior > c.cv ț lon.ue, a î.igrășămiu- 
tclor arlifiCLa|e, ctc.

•
Sporiri a activității industriale va 

deschide lir-‘i prr,p . tivc comer
țului de export. Economii aceasta 
amplificata prv upurie o a ti vitale 
mărita a transporturi!oi. peiitiu care 
se prevăd ui planul cincinal ca
pitole spe laic.

Planul ■ c; g .:'d\ ac va a

duce un iihc.nnai. . - r luii'or de
mocrate din SuJ-f_ Iul Luiopef, circ 
vor efectua ■. u * c .o !o ;i ia un co
merț de b j. ară largâ*
bazat pc relP.ii . n . nc^ti de- 
reciprocitate

Întărirea i'c no.-.'a,Jc: populare șf 
desvoltarea economic. pl ‘i.itkate în 
Cehoslovacia a»«*j. j.lftl, re-
percursiuni /avuabile pentru hgi- 
riil democrat în liip'a împotriva im
perialismului.

simultan. La 1; Iunie ea a 
terminat programul celui de 
al treilea an al planului cin 
cinai și s’a obligat să rea 
lizeze planul cincinal până 
la sfârșitul anului curent.

In cei 22 de ani ea a lu
crat ,un milion metri de țesă 
turj.

ternice mijloace în lupta penlru ri
dicarea nivelului economi, al țării 
și pentru un trai prosper ai oame
nilor muncii. Salarizarea în a.ord 
este în societatea socialistă forma 
concreta sub care se manifest» ar
monizarea intereselor generale alo 
statului și socielă il cu inte e e;c i.i- 
dividule a|e omului muncitor.

Munca în acord, poate da road» 
numai atunci când timpii de a- 
cord pe care se bazează calculul sa
lariului, sunt calculați științificește, 
nit o justificare tehnica și țin seama 
de absolut toate detaliile procesului 
de producție. Stabilind timpii d«i 
acord, trebuesc excluse orice mo
tive, care ar putea da loc la de
lăsare în muncă, la nivelarea sala
riilor, la o știrbire a principiulv^ 
socialist de răsplata a muncii.

In acele sectoare de producție, 
unde salariul nu se stabilește pa 
baza muncii în acord, ci p»e bază 
de tarife fixe pe o anumită pe
rioadă de timp (zi, săptămână, 
lună), încurajarea muncitorilor capa
bili și a personalului tehnic de 
conducere, se face prin sistemul 
de premii, acordate nu numai pen
tru sporirea cantitativă a produc
ției, dar și p>entru îmbunătățirea ei 
calitativă.

Respectarea slrictă a principiultă 
socialist de plată a muncii contri. 
bue la dezvoltarea rapidă a forțelor 
de producție, la accelerarea ritmului 
construcției socialismului, la creș
terea belșugului și || trecerea ti
tre forma supe icară de organizare 
a socieUții, către comunism, unde 
fiecare muncește du a capacitatea 
sa și prime e după nevoile șale.
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0 raită pela gazetele de stradă și perete din Deva In urma constatărilor făcute, C. G. M. a luat

IWoui. inasuri
(Urinare clin pag. i-a)

Alimentai al siiidic.riu'.iii Mixt Ali
mentar ((.<■ înseamnă introduce— 
rea metodei colaborării în aparaluț 
de Stal), al Comitetului de fabrică 
C.F.R. Iteva (Vigileu(a noastră),, 
sau al ‘indicatului învățătoii or care 
exceli >za prin a ,emenea aitlrol ...a.

Gazete cu caracter local
Tottși nu aceasla e caiaeteristica 

.tuluror gazelelor de perete sau de 
strada din Deva, .Un exemplu -îl) 
poate constitui „Constructorul” ga
zeta de perete a sindicatului Con* 
struclorilor-Deva, care pe lângă un 
gratie in care‘sunt trecute realizările; 
săptămânale din câmpul muncii,,x 
are și un articol în care acela? su-t 
Piect esle tratat mai larg, iar altul 
cu evidențieri în muncă. Defectul 
lor e ca sunt vechi. De asemeni 
și gazeta de .stradă a U.F.D.R., 
în articolele i,;ireia se oglindește 
activitatea feemilor din județ, au 
a Comitetului de fabrică C'.F.K,' 
în care sunt trasate concret sarcinile 
ce stau în fața muncitorilor dela- 
„Mișcare,, în perioada întrecerilor,, 
reușesc să aibe 'un caracter destul de 
accentuat local.

Din acest punct de vedere, ca
racteristic e le felul în care gazetrv 
Glasul Nostru al funcționarilor delf 
Adm. Financiară, reușește să loca
lizeze o problemă generală —• a- 
tentatul mișelesc asupra lui Paimiro 
Toglialti, secrelarul general al IA
CI. Italian, Fără să se rezume doar 
la redarea știrii sau a unui comen
tariu, Articolul arată valul de in
dignare pe care această crimă .5 
slârnit-o în rândurile funcționarilor»

Să înlăturăm lipsa criticii 
juste

Ceea ce nu se observă însă la- 
nici una dintre gazetele de pe-, 
rele, este luarea de atitudine fața» 
de diferite probleme, adică lipsa, 
tocmai a acelei „critici sociale, drș 
urmărire a răului” 'despre care 
vorbește (ov. Stalin în citatul de 
mai ’nainte.

Inlr’una din aceste zile, beto. 
niera ce lucrează pe șantierul de 
construire a drumului spre gară* 
din Deva, s’a oprit pentrucă ben, 
zina n’a fost adusă la timp încelân- 
du-și lucrul pentru un timp dcsl'ul

Amenzile din procese^ verbale 
de eontravenție dresate întreprin
derilor naționalizate, nu vor fi ur
mărite până la noi instrucțiuni

BUCUREȘTI, 24 (Ager-
presi. Ministerul Finanțelor 
a făcut cunoscut Administra 
fiilor financiare, că, dela caz 
la < az. se pot reduce amen 
zile din procesele verbale 
de contravenție ce nu depă

Cercul Teritorial Hunedoara

Anunț
Viza livretelor pentru ofițerii 

*i subofițerii de rezarvt'a a pre 
lungit până la 10 Auguit 1948. 
Comandant. Cercului Teritorial Hune
doara

Maiori
Bălanloan

La întreprinderea Naționali* 
zată ,,M i c a“ — Brad 

(garajul de autovechi- 
cule) se angajează un 
tinichigiu specialist, 
cu practica îndelungat?,

Salarizarea conf. contractul 
colaetiv tip.

de lung.
lată un caz fața de care zia

rul „Constructorul” treime să ia 
atitudine holărîtă. Și a emenea scă
deri în muncă mai -auri încă mc 
iiitreprinderi ;i până când gaze
lele de perete .rin le vor ‘e iza și' 
le vor combale, nu-și vor atinge-, 
unul din scopurile lor principale. 
Execuția tehnică contribue la 
creRterea numărului do cititori

Un alt factor care contriube la 
creșterea numărului de cititori ai 
gazetei de perete sau de stradă,' 
este forma în care sunt scrise ar* 
licolele și în general a puciul exlc. 
rior al gazetei.

Scris cu mâna și cu caractere 
mari, vizibile, ziarul de stradă, 
org. Locale P.M.R., și-a sporii niw 
mărul de cititori. La fel și ziarul, 
„Constructorul” — care pe lângă 
celelalte calități, din punct de ve. 
dere teluric e cel mai bine realizat 
— atrage chiar învolun’ar privirile 
prin coloritul săiriviu, armonio Jiâr- 
țile și desenele bine executate și 
scrisul caligrafic, îndeajun de ma.e 
ca să nu fie obositor ochilor. i,

Toate acestea contravin cu res
tul gazetelor de perele care au 
articole scrise Li mașina, iar celo, 
scrise la mână — nu rare ori din 
cauza superficialității e ecuțiet — 
sunt necitețe, fără să mai vor
bim de execuția tehnică în general, 
care la multe gazete e negUjatăi 
și nereprezentativă) (sindicalul Mixi 
Alimentar) alteori e prea simpli 
încât ziarul pare un afișaj (Gla

sul Nostru) sau alteori gazeta este 
tipărită, este șablon) Gazeta de 
stradă U T.M.).

Colectivele de presa trebue 
să-și intensifice munca
Gazelele de stradă și de perelor 

au un rol bine determinat. Ele 
sunt ccl mai bun mijloc de a 
schimba experieța în muncă în ca- 
drul unei întreprinderi.

Prin atitudinea pe care o iatf 
față de anumite stări de lucruri 
gazetele de perete aduc o contri.' 
buție serioasă la îmbunătățirea ca
litativă a muncii. Ele sunt de a. 
semeni un mijloc bun de a mo
biliza salariații întreprinderii la ci-, 
ferite acțiuni și prin evidențierile

șese suma de 200.000 lei (îm 
pozit și amendă )dresate ia 
legile impozitelor țadministra 
tive de Ministerul de Finan 
țe și Administrația Financia 
ră MA't.

In ce priește amenzile din 
procesele verbale de contra
venție dresate întreprinderi
lor naționalizate, acestea po 
trivit djspozițiunilor (anterioa
re, nu vor fi urmărite până 
la noui instrucțiuni. <

Dectjla întreprinderile na 
ționalizate se vor urmări nu 
mai impozitele datorate fărj 
amenzi.

Rectificare
Publicațiunca Nr. 438 «1 Cor

pul Portăreilor apărută In ziarul 
Nr. 576 dio ziua de Sâmbătă 24 
VII a, c. termenul de licitația ce 
în realitate este flzat la data de 
27 Iulie 1948 ora 11, dn greș a- 
lă de tipar a fost pubdeat pe 
z na de 28 Iulie.

Pub i ăm acrsl *nunț pentru 
ciivenita reictificare. 

pe care Ie fac, sunt un bun sti
mulent Î11 munca fiecăruia.

| )-• .. cc:i 1 iii-. livc|c iii- pro < 
dclu b sie <ng <nlza|ii|e t«< bllr ,..i. 
și intensifice munca, să nu mai râ- 
m.ma în gazele articole depășite 
de alte evenimente și în acelaș 
timp sa se Jârgească numărul de 
colaboratori astfel încât lip a de 
arlicole observată Ia unele gazete 
să fie înlăturată. <

In acest fel gazetele de perele! 
nu numai din Deva ci din întreg 
județul vor fi înti’adevăr la înăl
țimea misiunii lor, și Ia o, vii
toare „raită”, vom avea de scris 
mai puțin despre scăderile i&af sus 
arătate. > f‘,

H. N, Doreanu.

Primăria orașului Deva va investi

lei pentru amplificarea rețelei de apaduct
Ședința Comisiei interimare

Sub președinția d-lui Po 
pa Adrian primarul o- 
rașului a avut ioc 
în după amiaza zilei de Vi 
neri 23 Iulie a. c6 C

4| ședința co 
misiei interimare, de pe lân 
gă orașul de teșecIințăjDeva.'

După deschiderea sediu - 
ței, s’a luat în discuție înfiin 
țarca unei brutării comunal?, 
al cărei scop este Ide aLda po 
pulației orașului o pâine de 
o calitate superioară din toa 
te punctele de vedere celei 
aflătoare în prezent pe pia
ță, rămânând ca o subcomi 
sie formată special în acest 
scop, să studieze îndeaproa 
pe posibilitățile ei de înfiin
țare-

S’a adus apoi la cunoșțiin 
ță hotărîrea Camerei de In 
dustrie și Comerț din Deva, 
de a contribui la. construirea 
unui Palat Cultural la Deva, 
inițiat de organizația jude
țeană a U. F. D- R.iprin do 
narea terenului viran, pro - 
prietatea Camerei, situat în 
Deva, str. Qrigore Eălan.

Comisia luând act de fru. 
moșul gest făcut de Camera 
de Industrie și Comerț, a J10 
tărît trimiterea unei scrisori 
de mulțumire acestei institu 
ții.

Cu privire la contractarea 
unui împrumut de 2.000.000 
iei, de către Primăria orașu 
lui, — aprobat în prealabil 
de către Ministerul Afaceri 
lor Interne — pentru ampli 
ficarea rețelei de apaduct sl 
construirea a 6 fântâni pu 
blice în zonele în care aDa

Reorganizarea comitetului 
Grupării Sportive Muncitorești Deva

Vineri 23 Iulie a. ic. a avut 
loc la Deva în localul Ot- 
ganizației Sportului Popu - 
Iar Județeană Hunecloara-De 
va, reorganizarea Comitetu 
lui Grupării Sportive Munci 
torești Deva. Noul comitet 
are următoarea fcomponenră:

Tov. GrigoraȘ Constând t 
prefectul jud. Hunedoara, d.

pentru organizarea odihnei salariaților 
în stațiunea de vară

[n urma constatărilor făcu 
te jye teren în ce privește or 
ganizarea odihnei muncitori 
lor în stațiunile de vară, 
Confederația Generală a 
Muncii a luat o serie de mă 
suri <le remediere.

S’a hotărît ca în (principale 
Ie stațiuni unde sunt case de 

I odihnă, sa se înființeze corni 
1 siuni permanente care să se 
| ocupe de organizarea muncii

din fântâni este (nfectată, 
comisiunea interimară a vo 
tat în unanimitate contracția 
rea «acestui împrumut.

Dcasemeni d. Primar, face 
cunoscut comisiei că minist 
rul Afacerilor Interne, a 
subvenționat orașul nostru 
cu 2.000.00Q lei, pentru ia- 
cordarea apacluctului La ca
zărmile Gtăniceri și Tr.m^>- 
misiuni, din localitate, ară 
tând că lucrările urmează să 
înceapă in curând, deoare e 
materialele feroase necesare 
acestei lucrări sunt deja co
mandate la I. M. S. Hune
doara.

Ședința a luat sfârșit du
pă discutarea ultimului punct 
de pe ordinea de zi — prin 
acordarea avizului favorabil, de 
către comisie, joentru con - 
tractarea unui împrumut de 
1.020.000 lei, necesare pu - 
nerii în funcțiune a unei 
mori sistematice naționali - 
zate din localitate, care se 
află într'o stare deplorabilă 
și carc pusă in stare [de func 
țiuite ar fi de un folos real 
locuitorilor orașului.

înființarea societății de Stat 
pentru import și export „Metal*lmport“

Printr'o decizie a Consiliu 
lui de miniștri publicata în 
Monitorul Oficial de azi, s’a 
aprobat înființarea unei so 
cietăți anonime de Stat pen
tru import și export denu 
raită ,,Metal-Import” și ca
re sa va ocupa cu: Importul

Popa Adrian primarul orașu 
lui Deva, și Eobozi'Paul(0re 
gL'din'i de onoare: Naghi I. 
și Horv it Șt., secretari, 
NuSta'.c Mjrcea, secretar or 
ganizatoric; Maschalko A - 
dalbc-rt secretar technic, Re 
sipa Xlex- i Tr'fu T. secre 
lari alinini (. jri, ■ ri B;rbu Cor

nii. ier x-n abil cu Educa- ! 
ț.a i'izi'.a-' 

politice și culturale, de or
ganizarea sportului, a odili 
nei și a cazării salariul.ilor.

Vor mai fun'riona t’ci de
legați, jK'ntru celelalte ,ta - 
țiuni unde sunt trimiși la o- 
dihna salariații-

In ai ară de Comisiunile 
p< 1 anaijente, p lângă fie - 
care colonie va funcționa r-â 
te o comisiune alcătuită din 
rândurile salariaților \ niri 
la odihnii- ceste < omi-iuni 
vor funcționa numai in < ur
sul unei -a-tii d” odihnă. ur
mând < a la 1 alt. t <-rii
sa Iii' alea ■ o altă eni&F-i 
ne, dintre s.'i'ariaiîi n.rii ve 
iriți.

CotnHiunile > criniinCiite 
vor lua masuri ]x.-it-'t <ph 
1 al ea ci;r, <_ ti. a < i.it. , i' . 
G. îd. pentru burn fur.' ționa 
i c «a < atitncilor, p-'itrti < aza 
rea in condițiu.ii |>uii' a -a 
lariaților trimiși la odihnă, 
pentru icspeet.'ina înlesniri 
lor făcute salariaților in ce 
privește taxele comunale, de 
băi și de cură, asistență me 
dicala, etc. DcaS'-menea, co- 
misiunile permanente vor a 
t ea grijă de organizarea con 
cediilor intr’un spirit mun
citoresc sănătos, d<4 in ten sili 
carea muncii politice .și Uul: u 
rale. in colaborare cu orga 
nizațiile P. M. R. și'cu Con
siliile Sindicale Județene in 
aceste munci ele vor fi aju
tate de comjsiunile de colo 
nji.

Comisiiunile. p, rmanente 
vor colabora cu organele 
administrative locale și ju
dețene, cu Casa Asigurări
lor Sociale, precum și cu ce
lelalte'instituții. în vederea 
luării tuturor măsurilor nece 
sare pentru organizarea în 
cât mai bune condițiuni a o- 
dihnei muncitorilor in stați» 
nile de vară.

de articole tehnice, electro - 
technice. mașini, mașini u- 
nelte^ instalațiuni^industriale, 
piese de schimb și accesorii 
industriale. aparate de preGi 
zie, utilaj de Laborator șt 

orice alte pro
duse industriale. semifabrica 
te și materii prime, expor 
tul de articole technice și elec 
trotechnice, în conformitate 
cu normele stabilite de mî 
nistrul Comerțului exportul 
Și importul oricăror mărfuri 
și produse indicate de mi
nister, comercializarea măr
furilor și produselor impor
tate precum și a ,celor achizi
ționate pe piața internă care 
nu se pot exporta, etc..

SCÂNTEIA
Orjsn Central al P.M.R,
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dar și pe complicii direcți ai lui Pallante“,

Telegrama trimisă de

Partidul Comunist Italian Confede
rației Generale a Muncii din R.P.B.

_ a declarat în Senatul italian fruntașul comunist Terracini
Roma. — In senatul ita

lian au continuat discuțiile 
asupra rezoluției de neîn - 
credere în guvern. Senato
rul comunist Terracini, a 
rostit un discurs în care a 
demascat manevrele provo
catoare ale guvernului, prin 
care acesta a încercat'să (dea 
vina pe opoziție, pentru e- 
venimentele petrecute după 
atentatul la viața lui Tog - 
liatti, când de fapt autorități 
le polițienești au făcut tot 
posibilul pentru a ațâța con
flictul.

„Guvernul; a declarat yer 
racini, nu a tras nici un în
vățământ din avertismentul 
pe care i gau dat massele 
largi ale poporului italian la 
15 și 16 Iulie. Autoritățile po 
lițieneȘti credincioase guver 
nului încearcă jsă conducă an 
cheta judiciară în așa fel 
încât să apere nu numai pe 
inspiratorii, dar și pe com
plicii direcți ai lui Pallante, 
•— elemente criminale pro
fasciste din Sicilia, care corn 
plotează împreună cu auto
ritățile și proprietarii funciari 
din regiune. Guvernul a a- 
părat întotdeauna aceste ele 
mente și nu le-a turburat că 
tuș de puțin, nici măcar ’a- 
cum, preferând să arunce 
forțele polițienești împotri - 
va poporului”.

In încheere Terracini a 
vorbit despre încercările fă 
cute de democrații creștini 
pentru a diviza la ordinul 
Vaticanului, mișcarea sindi
cală și despre proiectul de 
legi împotriva grevelor pe 
care guvernul este pe cala 
de a le redacta- „Dacă ace 
ste legi vor fi adoptate, gu 
vernul va trebui să ducă o 
luptă grea- Muncitorii din 
Italia vor lupta prin toate 
mijloacele de care dispun îm 
potriva acestor legi, care 
constitue o violare flagrantă 
a constituției noastre”.

Victoria muncitorilor 
greviști dela uzinele 

„F o r d“ din Detroit
Detroit. — France Press a 

nunță că muncitorii dela u 
zinele de automobile Ford, 
au câștigat o victorie îm - 
potriva conducerii patronale 
a întreprinderii, obligând-o 
să semneze un nou contract 
colectiv, care prevede mări 
rea salariilor cu 13 cenți pe 
oră și măsuri de asigu
rare și asistență socială.

Faptul acesta, girată Terra
cini, trebue să servească 
drept avertisment tuturor 
democraților și patrioților, 
asupra necesității Ide ajsețuni 
în jurul clasei muncitoare și 
a partidului ei pentru apăra 
rea păcii și libertății.

EȘECUL OFENSIVEI 
monarho-fasciste grecești

Armata democrata respinge cu succes atacurile inamice

Criza de guvern din Franța
Se cere formarea unui guvern de unitate 

democratică
Atena*- — Așa cum s‘a a- 

nunțat anterior, când monar 
ho-fasciștii ,și-au început o 
fensiva împotriva regiunii, 
eliberate din partea de Nord 
Vest a Greciei, generalul a- 
merican van Fleet declara 
se că patru săptămâni vor fi 
deajuns pentru a nimici apă
rarea partizanilor, și alte trei 
săptămâni pentru a curăța re 
giunea de micile detașamen 
te.

Au trecut deja patru săptă 
mâni dela anunțarea oficia 
lă a ofensivei, care începu 
se de fapt cu câteva zile 
înainte-

In sectorul nordic al fron’ 
tuluj, înălțimile Ammudes ră 
mân mai departe în mâinile 
forțelor democrate, ca și în 
primele zile ale luptelor, iar

Cum au fost reorganizate întrecerile 
socialiste la 1. M. S. Hunedoara

(Urmare dia pac. 1-|)

In fiecare săptămână corni 
sia de producție ține ședin
ță unde analizează mersul 
producției, făcând propu - 
neri practice pentru lichida 
rea lipsurilor ivite, pe cas; 
apoi le supune direcției pt_n 
tru rezolvare. Comisia de pro 
ducție urmărește populariza 
rea inovațiilor și raționaliza 
rilor oriunde pot fi de folos, 
jpentru ca prin ele să se poa 
tă obține cele mai bune re
zultate în muncă. | ț

0 măsură binevenită
. Una din cele mai mari nea

junsuri care au împ edtcal de figura
rea întrecerilor dea I.M.S Hunedoă* 
ra au fost lip;uri[e nemotivate. O 
parte din muncitori au casă și pă
mânt pentru agrf.u' ură, și în spe
cial acei cari au pământ mai mult, 
lipseau regulat dela lucru, fapt care 

„Vigilența populară și apă'a 
rea Partidului Comunist și a 
conducătorilor săi, fac parte 
integrantă din îndatoririle 
naționaJe ale tuturor munci 
lorilor, alc tuturor cetățeni 
lor cinstiți”.

în sectorul sudic al frontului, 
trupele monarho-fasciste Iau 
atacat luni de zile fără re
zultat pozițiile armatei demo 
erate de pe înălțimea Jvlcftis.

După cum anunță știrile 
publicate în presă, guvernul 
monarho-fascist cere cu in
sistență sporită iun supliment 
de „ajutor” american; pen
tru a putea alcătui o armată 
de 300.000 de oameni, care 
să mărească de circa 2 ori 
și jumătate forța armatei mo 
narho fasciste- Guvernul din 
Atena cere d^asemenea Sta 
telor Unite mai multe bom 
bardiere și tunuri de artile
rie.

Intre timp avioanele exi 
stente atacă populația paș
nică din Furka, Samarina,- 
Vurbina, Kontsikon și altele.

provoca mari neajunsuri celor
lalți muncitori. Pentru a se înlătură 
acest neajuns, acei care nu făceau 
altceva decât să desorganizeze pro
ducția, au fost concediați.

Acum, procentul de absențe, ne
motivate a scăzut simțitor, iar 
producția e în plină creștere.

Prin întreceri spre noui 
victorii

Odată cu reorganizarea 
întrecerilor la toate secțiile 
uzinelor I. M. S- Hunedoara 
producția și productivitatea 
muncii a crescut simțitor. 
Astfel la furnale, productivi 
tate pe om oră a crescut 
cu 11 la sută, la O.S.M. cu 
10 la sută, la laminoare cu 
10,8 la sută; la turnătorievde 
tuburi cu 11 la sută, etc. L

Deastmenea, s’a înregist 
rat o ușoară îmbunătățire a 
calității produselor, Aces ei 
TIP. „l> <~"ESUL’’—Dr.VA, 1945

Partidul Comunist Italian 
a adresat Confederației Ge 
neriile a Muncii din R. P. 
R. următoarea telegramă:

Vă rugăm să transmiteți 
muncitorimii din România 
mulțumirile comuniștilor ita 
lieni pentru solidaritatea (ră 
țc-ască in condamnarea ateu 
tatului împotriva lui Toglia

Paris. — Mișcarea pentru 
formarea unui guvern cu ade 
vărat democratic 6C extind *. 
în întreaga J^ranță

Numeroase rezoluții, ce . 
rând un guvern de unitate 
democratică, au fost trimise 
președintelui Republicii, d;n 
toate regiunile țării.

Astfel, din ,parte|a a 
200.000 de membri din Aso
ciația Republicană p. foștii.» * 
luptători, din partea organiza 
țiilor tineretului republican 
și organizațiilor partidului 
comunist din diferite de-yr

Muncitorii francezi sunt indignați de 
represiunile exercitate împotriva comuuiștilor americani

Paris. — Secretarul ge ș 
ral al partidului comunist 
francez Maurice Thorez, a 
adresat comitetului central al 
partidului comunist ameri .

probleme, trebuie însă să j 
se dea toată atenția, deoare 
ce calitatea produselor mii 
lasă încă de dorit.

O lipsă în ceeace privește 
întrecerile dela I. M. .S.,Kste 
că nu au fost antrenate și secții 
le exterioare și exploatările 
forestiere, lipsă care credem 
că va fi înlăturată .înțeurând.

întrecerile dela I.M.S.-Hunedoara 
nu sunt organizate încă în condi- 
țiuni perfecte, lucru care se va pu
tea realiza prin muncă și expe- 
rieță. Totuși aceste întreceri pot- 
servi ca exemplu de urinat celor
lalte Întreprinderi din județ.

Organizațiile țfe Partid, Sindi
catele celorlalte Întreprinderi din- 
judetul nostru trebue să urmeze e- 
xemplu dat de cei dela I.M.S- și să 
dea un avânt puternic întrecerilor 
socialiste în producție, contribuind 
astfel la îmbunătățirea traiului ce
lor ce muncesc. ,

I. BRANEA

Ui.
Această crimă a re ț- țiunii 

imperialiste, adoptata «te tră 
datotu socialiști, de dreapta 
ii va îndruma pe toți uiunci 
torii sa intensific.»- lupta 
pentru pace și libcrtate.

Comitetul Central al
Partidului Comunist Italian 

taniente ale țării, au fcxst 
pediate apeluri în ace?t gens.

•
Ziarul , ;L’Humanitte ’ ’u 

ând poziție împotriva actuale 
lor consultări politice -crie 
c£ d. Andre Mărie încearcă 
să formeze un guvern ci 
tendințe de dreapta și mai 
fățișe decât cabinetul Sch’t- 
man—Moch- ,,Ceea ce vrea. 
Andre Mărie — scrie ziarul 
— este să-și facă guvernul 
cu parlamentarii generalului 
de Gaulle și cu Reynaud, 
groparul Republice?’.

can o telegramă în care el 
exprimă în numele muncito 
rilor francezi, sentimentele 
de profundă simpatie și de 
solidaritate față de comuni 
știi americani, care; în m d 
curajos; demască (acțiunile a- 
țâțătorilor de război ynt /*.- 
rialiști-

„Muncitorii francezi; spu 
ne Thorez, sunt indignați 
de represiunile exercitate îm 
potriva voastră; apărători 
credincioși ai cauzei păcij 
și democrației".

Acord asupra liniilor 
de demarcație dintre sec
toarele arab și evreesc 

din Ierusalim
Tel Aviv. — Postul de ra

dio Vocea lui Israel anunță 
că Miercuri, s’a semnat la 
Ierusalim un acord privitor 
la liniile de demarcație, din 
tre sectoarele p.rab și evreesc 
din Ierusalim între coman 
dantul trupelor evreești din 
regiunea Ierusalim și coman
dantul Legiunii Arabe din 
acest sector.
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