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RIDICQRREn
LA MUNCA

•Imtilgcna intTCprjn-.lrrjk >r 
industriale, miniere, <|e tr.m 
s^oit, ete. din glii,ireh> hrapil 

ale < iipjlali, tilor efectua
tă d»' către, clasa muncitoa. 
re «niiilușa <le rti<[nl ei de 
aVaidgardii a dat posibilita'c 
guvernului sa' trea< a la al 
»e măsuri < af<‘ a r ontribue 
Va îmbunătățirea traiului re 
Iar «<• muncesc.

Ridicarea plafonului la 
muB<a în acord, fixarea nor
melor reale de lucru, stjin.’ 
lareti inventatorilor, inovato 
rilor ri raționalizatoi'ilor sunt 
unele din aceste măsuri cari 
cj-ează pentru v u \ fiecare 
muncitor sau te< hnician posi 
bilitdea de a-și valorifica foi
țele sale creatoare îinbun’V 
țățmclu-si condițiile sale de 
viață și contribuind în ace
fal timp la întărirea econo 
miei noastre naționale-

J* Valea Jiului și alte cen 
tre importante idin județul no 
stru stabilirea justă a norme 
lor, ridicarea plafonului la 
munca in acord, au și înce 
put să dea rezultate, munci 
torfi lucrând cu mai mult e- 
>an decât înainte.

In altele însă cum ar fi fdc 
exemplu Cugir și Călan ]u 
crările sunt deabia în curs 
sau njei nu au început încă, 
lucru care se poate întâlni și 
la unele secții ale întreprin, 
derăor care în general au 
fixa» normele-

Pentru a înlătura aceste 
lipsuri acolo unde ele se ma 
nifestă sindicatele, comitete 
le de întreprindere și comite 
tele de producție, au sarcina 
de ase îngriji pentru ca mun 
citorii să se poată bucura1 cât 
mai din timp de avantagiile 
ridicării plafonului la plata 
muncii în acord. Ele trebue 
să urgenteze lucrările de sta 
bilire al normelor, trebue să 
dea tot concursul birourilor 
de calculație In stabilirea 
cât mai justă a lor, Iar du
pă definitivarea timpii tre- 
bu«m popularizați ki rându 
rile tuturor muncitorilor.

PLRFDNULU1
IN ACORD
Ridii.irca plafonului la 

luuira in acord, a dat un pu 
ternic stimulent muncitorilor 
să m Li vasc.i producția. ,\- 
cr-astii porjre cantitativă a 
produc ției să nu fie făcută 
insă in dauna c alitații.

Aco]o unde muncitorii mu 
tă, sau vor > auta să realize 
ze numai c antitate negbjânci 
calitatea, sindicatele, comite 
tele de întreprindere ‘i <o 
misiile de producție au sar 
cina sa intervină energic și 
să Combată asemenea atitu 
dini dăunătoare, după cum 
va trebui combătută, atit 1 
dinca muncitorilor, cari pen 
tru a realiza depășiri exage 
faițe, supun mașinile și utila 
jul la sforțări prea mari, de 
fectându le și peric litând a,i 
fel producția.

Și insfârșit trebue combă
tută cu energie tendința de 
a fixa timpi umflați la acord 
cari nu fac decât să impiedi 
ce desvoltarea și creșterea 
prodeuției ceeace va avea o

I. BRANEA,
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La aria din Spini

Batoza treeră din plin 
iar țăranii își predau bucuros 

cofele «fi«? cerenie
Bătălia frecușului a încipull In regiunile de șes ale jtldețuta.l 

nostru batozele Intra din plin l grânele bogate în rod e»K vor a- 
duce belșugul și bunăstarea în» casa țărănimii ijiun.ik-aie ar p -n 
colectarea ce se face din prisosul recoltei din anul acesta. ,a a-
sigura hrana populației muncitoaie dela orașe și sale șl grabnica dez
voltare a industriei ,i agriculturii noastre.

Acolo unde comisiile de ca lectare au pornit muma p- nlru pre» 
gatirea trcerișului și 
vitoare la colectai ca cer< alelcr, unde țărănimea

bur a . reușită a colectărilor, 
comisia comunala nu

rita și mobilizată pentru 
desfășoară în bure condițiuni iar 
lâmpinat greutăți.

i colectărilor la timp, respectând dispoz puniie pJ 
fost suficient lămu - 

trcerișul 
are ic

a
SC» 
în.

făcut cu

J^aferîale
sosite

din (J. R. S S
în Valea Jiului

Importante înlesniri
pentru producătorii agricoli

In ce condițiuni se primesc cerealele umede și cele
* care conțin corpuri străine

Comisiunea de Stat pentru co
lectarea cerealelor a ținut Joi du[ 4 
amiază o ședință în cadrul că.eia, 
s”a stabilit în ce condiții și In 
ce prețuri vor fi primile cerealele 
umede, măturate, sau având cor, 
puri străine.

După cum se știe pentru cotele 
de predare se plătesc următoarele ț,

Greutate Corpuri Pre( pL
kg. de hl. străine un kg*

Grâu 75 3«/o 5,60 lei
Secară 68 3°/o. 4.— Iei
Orz 60 3o/o 4,70 Iei
Ovăz 42 3o/o 5,30 lei

La prețurile de mai sus se av
daugă câte 1 o/» la preț pentrul lîe-i
eare kg. în plus la greutate hecto- 
Utrica și pentru fiecare procent în 
minus de cjorpuri .străine.

Se scade câte 1 °/o din preț pen
tru fiecare kg. în minus Ia greu
tatea liectolitncă și pentru flecara 

procent In piue de corpuri străine.

0 nouă victorie a ețolarilor dela Hunedoara

Muncitorii și tehnicienii
dela I. M. S. Hunedoara

au îndeplinit programul pe luna Iulie 
cu II zile înainte de termen

©•ntinuându-si succesele 
ln muncă, muncitor» Oțelă- 
riai Siemens ■— Martin dela 
Uzinele I. M. S-1 Hunedoara, 
șfau împlinit programul de 
producție pe luna Iulie cu 
II zile înainte de termen — 
lai ao Iube.

Acest mare succes se da- 
torește kt primul rând mun 
cii depuse de org. de Partid 
și Sâidicat pentru buna or
ganizare a Întrecerilor in 
producție, în care toți mun 
citorii dela O. S. M. s’au in 
cadrat cu elan.

E de subliniat că dep&șîri 
le d© program la apeastă sec

ție, fac din lună în ilună sal
turi Tegulate, ceeace dovede
ște o bună organizare a mun 
cii, precum și o ^îsușire din 
ce în ce mai temeinică a te- 
chnicei de lucru de către 
muncitorii acestei Becții- 

însuflețiți de acest mare 
succes, muncitorii și techni 
cienii secției O. S- M- sunt 
hotărîți să întețească și mai 
mult avântul întrecerilor și 
să lichideze lipsurile nemoti 
vate și celelalte lipsuri în 
muncă care se mai yăd prin 
secție, pentru a putea obține 
victorii și mai mărețe tn 
nTtmcă. J •, I

Prețurile de mai sus, se înțeleg 
pentru cerealele descărcate de prq» 
ducători in magazia centrului do 
colectare .

In ce condiții se primesc 
cerealele umede și cele 

care conțin corpuri straie
Cerealele umede (jilave) se pri. 

mese In următoarele condițiuni: ■
Se scade 2°/o la greutatea bec» 

tolitrica pentru uscare și 0 10 ki 
din preț la kg. pentru condiționare.

Pentru cerealele măturate pii— 
mite, centrele de co;e.iare vo» scade

1

Comisii ți-a 
cinste datoria

ln comuna Spini 
colectări, sprijinită de 
ganizația de Parlid, s’a aci i al 
cinste ie aceste sarcini. Tatie'e|e cv» 
cotele impuse pe gospodarii, au 
'ost afișate din vreme Ia prima» 
• ic. Cu ajutorul lor, f.ca.e 
dar al comunei a 
timp de cota la 
pus.

Acolo unde din 
tinire ne(inându-se seama de 
litatc, nu sJau fă.ut impuneri ju te, 
făranii au intervenit și tedrepl.-ițilq 
săvârșite au fost e.olvate.

Aria paie un furnicar
Deși acum o luna aici ca i 

alte părți chiaburii au ațifat să- 
tenii împotriva ariilor fi e, spe—, 
riindu i cu difeți.e svonuii min.i- 
noase, după ce au fost lămuriri 
asupra avantagiilor pe care le pre. 
zinlă astfel de ani, țăranii din pro

Gti. Reșu

.omilii 
sprijinita

€iC

Ol '

CU

I

materiile 
de oțel, 

50 perfo- 
s guranțk,

(Continuare ta pag. 3-a)

Nota adresată de Guvernul SoV 
cdar 6 State dunărene, prin cere 
care să reglementeze regimul 
discuție una din cele mai impodaate

In Cehoslovacia, s’a acordat Du
nării încă de znulUi y eme o deo
sebită importanță ca factor în des
voltarea economică a acestui sector 
european; astfel, învățavni ceh, pro 
fesorul Niederle, a afirmat că- 
„Soarta Dunării este soarta Euro< 
pei”, fapt ce a fost verificaț în răz
boiul trecut Situația țărilor dunăJ 
rene și regimul navigației pe a- 
ceasta importantă artelă fluvială re» 
țin de mult atenția oamenilor po
litici europeni și extracontinentaS, 
și au constituit, ln permanență, mo 
bflul a numeroase importante eveni
mente internaționale. <

In această privință, e suficient 
să ținem seama de faptul că Du» 
nărea iși are isvoarele din Germa
nia, La aproximativ 45 km. dd 
Rhin și că se varsă tn Mareă 
NeagTă, având o lungime de 2855, 
km. din care 2.569 km. porțiune 
navigabilă. Deasemenea, nu tre—,■ 
bue să uităm dl acest fluviu stră
bate teritoriile ■ 8 State: Oenna-

luat cunoștința la 
ca e a fost

ușurința au

im-
<

■ âc-
rea-»

îii

Zilele trecute, au sosit in Valea 
Jiului o nouă serie da meUrla’e 

technfce ți une te pentru extracția 
cărbunelui importata din U.R.S S , 
din care o parte vor fl intrebu 
ințate pentru schimbarea uneltelor 
sl utilajelor uzate, far o parte vor 
fi intrebulnțste pentru mecaniztri 
de noi abataje.

0 parte din aceste 
sunt* 9 vagoane șine 
300 ciocane de abataj, 
ratoare, 250 lămpi de
3312 m. cabluri electrice de di
ferite mărimi Izolate cu plumb. 73 
buc. transformatori de 6600 400 
kw, 7 perforatoare pneumetice 
diferite piese pentru sondaj, pre
cum si oțeluri rapide pentru scule

Prin furnizarea acestor mate 

riale, marea noastră vecină și 
prieteră, Uniunea Sovietică, dă un 
puternic sprijin minerilor din Valea 
Jiului, pentru a putea extrage căt 
mal mult cărbune, pentru reface 
rea economică a țării și pentru 
ridicarea nivelului de viață a ce
lor ce muncesc.

(Continuare tn pag. 3-a) Petrus Andrei, cor«sp.

Un articol din „Inpress“ (Praga) i

ittic celorlalte 3 mari Puteii și 
propune convocarea unei lanivrințe 

navigației pe punăre, aduce în- 
chestiuni de după războiu.

nia, Austria, Ungaria, Cehoslova
cia, Iugoslavia, Bulgaria ți Ucraina. 
.— fapt care nu este de natură 

să ușureze spluțibnarca problemei.
După înfrângerea Oermaniei iu 

primul războiu mondial, pu.eiile a' 
liate învingătoare au creat în 1918 
o „comisiune provizorie pentru ad- 
ministrarea navigației pe Dunăre’’ 
Membrii comisiei erau reprezentanță 
ai forurilor militare ale aliăților și 
anume ai statelor: Anglia, Franța, 
Italia, România, Iugoslavia și -Ce
hoslovacia. Președintele comisiei e- 

ra reprezentantul Marei Biitaniij 
Drept consecință a intervențiunii^ 
străine, Uniunea Sovietelor o pier» 
dut ieșirea La Dunăre, nefiind ad- 
misă ca membră tn Comisia jiu» 
năreană. [

La scurt timp după aceasta, co- 
misia i aliată a Dunării și-a modificat 
compunerea, limitându-se doar Ia re
prezentanții a 3 Puteri: Marea Br^ 
tanle, Franța și Italia. Statele <Ju- 
uârrac au fost văduvite de oricț

influență în administra: ea nai 
ției pe Dunăre. Participarea Ro
mâniei în această comisie a asul 
doar un caracter nominaL

Tratatul de pace dela \>rsaiKes 
a confirmat și a extins ace-t mono» 
pol al Statelor capitaliste, cat*, 
țând principiul „porților deschise’’ 
pentru Dunăre, care a fost declarat! 
„fluviu internațional'Totuși admi- 
nistrarea problemelor dunărene a ră- 
mas în mâinile celor trei Puteri 
imperialiste. Faptul că au fost » 
poi admise, pa membrii ai s<Ma- 
comisiilor pentru chestiunile admi
nistrative ale sectoarelor respectiva 
ale Dunării, reprezentanții Germa
niei, Austriei, Celxaslovaciei, Un—

(Continuare ta pag. ÎI-a)f I

Citit!
I

in corpul ziarului 
evenimentele sportive 
desfășurate Duminică



G.S.M. Deva
(1-0)

Retezatul Hațeg
l-o

Seriile diviziei

<’<• terenul <). s. P. ui'l 
D<-va. s'a «lisptil it Duminică 
25 Inlie a < mau hnljami. al 
de foot j>all dintre echiptl': 
Ci. S. M. 1)-. din iiit iți
și Retez;ltiil - I lațeg)).

Jocul anost și <htr m vT 
ca' de ambele r-chiive, I ită 
nici un fel de legătură, .1 
făcut ca matchu) să'fie lipsii 
de orice spcctacoluzitate, la 
sând impresia ca pe terenl ir 
fi o adunătura deLoameni ca
re joacă pentru prima oară 
ta viața lor foot-ball.

In ceea ce privește duri 
♦atea carc a r-xcelat, o nia 
«c parte din vână o poartă 
(ți arbitrul •— d. Pavcl 1— ca
re n’a ștjut să se inîpună și 
sft țină echijxde în frâu, de 
aaturând astfel jocul, dând 
■așterc în acelaȘ timp la ne 
mulțumiri și vociferări.

Cu privire la echipa oas 
pe, de a cărei existență sunt

loartc puțini care au auzit și 
in -,pe< jal au vă'.uto, deoa 
r< ;<• echipă t.piata, năs 
cutii prin dorința acestui mâ 
1111111 hiu <b jucători <Je a la-
< e s|H>rt și <1<‘ a,dațțocalitații 
lor <> pulsație ptfytivă. ,'a 
impus prin voința oi de a 
parași Urenul cu uit rezultai
< at niai onorabil lucru p< 
rare l a realizat < ât ,și prin 
bana < <>ndiție lizic ă [>e care 
<> posedă.

Aceste două atouuri alt 
contribuit ca echipa Rete - 
lezatul să piardă la un scor 
strâns de 1 —0(1—o).

(Plicul punct ai 'partidei a 
fost înscris de Diaconescu.

naționale C au 
fost alcătuite

deci- 
a. c. 
a al

fxmiitetul r.R.I .A., în ba 1 
zici comitetului din 29 Iu ie 
și în hâzi . riterjului valori, 
vătuit ce'e 1 cerii ale Divizi. i Na
ționale < ,

lat.i aeria în care p.irticipă cele 
doua echipe ale ju lețuțui nostru: < 

SERIA I VEST
C.r.R.-iimeria
I.M.S.-I lune-Joaia 
Amefa- Astra Arad
Ripen-ia timișoara. 
Electrica limi.oara
Indagiara Arad
Gloria Arad
Muucilorul l.ugojan Lugoj 
Metalosport Oțelul Roșu 
Doljul Craiova 
F. C. Craiova

I

4

i

4

I

Posedând o technică
mai avansată Deva a înfrânt 

Hațegul cu severul scor de 9-1
In ala O. s. I'.alin D(Kvaf, 

: ’a disputat Duiuiiiii ă 25 In 
lic a <.. o seric d<-jjttrresa:-. 
te p.irtjd<- d< pinj pong jn 
(re <■< nipcle reprezentative 
ale Dev,-i și Hațegului.

Partidele < xlrj-m de dispu 
taie au iacul .a sala (J. S. 
P.-ului, sa deci ■ neînc.ipătoa 
re, i ar fazele spectaculoase 
s.i fie îndelung aplaudate.

Din < ele lo matchuri dispu 
tale, cele mai interesante au

«
In deschidere s au întâlnit 

reprzentativele de olds-boy- 
ale Devei și Hațeg-

După un joc frumos b,bătrâ 
nesz ” victoria a revenit gaz 
delor la scorul ele . t -o|(t-o)

Zarand (Brad) — Ponorul [Vața] 
(2-0)

respectând în acelaș timp, regula-, 
mentul jocului de foot-ball.

Lăsând conducerea jocului pe 
seama unor persoane particulare, ne- 
Îndeajuns pregătite, acestea nu vor 
reuși să imprime matchului o noi* 
de seriozitate și un caracter ol-. 
cial, iar sancțiunile aplicate la în-< 
tâmplare, dau ocazii la vociferării, 
acte de indisciplină, ce nu au ce 
căuta pe terenul de sport și cu a-* 
mcnințarea retragerii de pe teren a’ 
echipei desavantajate, așa cum s’a) 
întâmplat Duminică la Brad.

2—1
Sportul jropular, după noua sa 

■oucepție, își înfige tot mai adânc 
rtkiăcinile în massele largi popu-, 
l*re. Echipe formate din munci--, 
lori și plugari, evoluează astazL 
pe terenurile amenajate de ei prin 
■urnea voluntară. I

Astfel, în ziua de 25 Iulie a. 
c., gruparea muncitorească „Zăran- 
dul”, din Brad, a înfruntat pe te
ren propriu, echipa plugarilor „Po
norul” din Va*a de Jos.

In prima repriză, localnicii ata
când mai liotărît, au reușit să in. 
acrie de două ori, prin Bârna și 
O ros.

După pauză, oaspeții atacă pu
ternic și reduc handicapul prin Micu.

Până li a sfârșit, ambele echipe 
au câteva ocazii clare de marcat 
pe care liniile de ala: le lasă nefruc-, 
tificate.

Ar fi de dorit, ca organizatorii 
acestor întâlniri sportive, să în-' 
credințeze conducerea jo u'ui unor 
arbitri calificați, care să sancțio ■ 
neze just abaterile și care să ve
gheze ca desfășurarea jocu'ui să 
ac desfășoare în condițiuni oplime.

C- S. Armata—Deva 
concurează cu șanse serioase la titlul 

de campion pe
cadrul campionatului de foot- 
pe arma Geniului, se dis— 
la București, începi id de săp- 

trecula Vineri, 23 Iulie, 
desemnării

arma Geniului
In 

ball 
pută 
tămâna
matchuri -în vederea 
campionului acestei arme.

Astfel echipa C.S. Armata Deva 
care participă la acest campionat 
și care concurează cu șanșe serioase 
la titlul de campion, a obținut în 
aceste zile rezultate excelente.

lată rezultatele înregistrate:
C.S.A -Ceferistul (Buc.) 0 2.
C.S.A. Pionerul (A.-Iu'.ia) 3-3.
C.S.A.—Fulgerul (Buc.) 5-1.
De (remarcat că echipa Fulgerul 

care a dispus la Deva de C.S.A.,

i

I

Ultima etapă a turului ciclist
al Franței'a fost câștigată de Corrieri

BUCUREȘTI, 26 (Agerpres). — 

Ultima etapă a turului ciclist al 

Franței, disputată pe distanța Rou- 
baix-Paris, a fost câștigată de ita
lianul Corrieri, care a parcurs cef

286 km. în 9 ore O, 1’51”.
In fruntea clasamentului general 

definitiv se află Bartalli (Italia), 
care a câștigat a 35-a ediție a 
turului Franței. I

Pe națiuni a câștigat Belgia ur
mată de Franța.

La Petroșeni, funcționează o 
țcoală de sbor fără motor. Cunu

vor Încheia, 
se vor des- 
de a doua

a înregi t at o înfrângere pe terai 
propriu. <

Ultimul match, care va decide 
soarta C.S.A. Deva se dispută Luni 
la București în compania „Piooe-. 

rului” din București.

fost partidele jucate dintre 
Acs iDeva) Sbuchea

Hațeg: și Leib>-r - Deva 
Sbuchea 'Hațeg).

Iu special mat'hui Acs —. 
Sbuchea, a fort .ea mai 
splendidă partida, fiind un 
io> tare și echihbrat in ace
la i t imp..

t i-Jc tre seturi, au ținut 
publicul încordat, prin fap 
tul că primul, a excelat prin 
jocul său defensiv cxelea’, 
iar al doilea prin cel ofen 
siv, imprimând matchului 
o nota de rară spectacukwi 
late-

hă hij>a din Deva dând Ao 
vadă de o technică mai <P- 
vansată și o rutina de Ijoc 1 
deosebita, a înlrânt pe ,.aș 
țpefi cu scord de 9 — <1.

Iată echipele care au luat 
parte la acest concurs: Ma 
y«r, Acs, Balogh și Deiber 
(D«va), Sbuchea^ Drumer, 
Budiu și Kestler (Hațeg).

Problema navigației pe Dunăre
(Urmare <fin pag. Ti)

pe Elba. Transportul măr- 
scăzut cu 56o/o, uaviga- 

anumitor sectoare a fost 
și „Comisia dunăreană’'

Ia navigația pc Dunăre. Nota Uui- 
unii Soviclke corespunde astfel a- 
cestei hotărîri. <

Este important de remarcat cl, 
potrivit dalelor staii-fice anțe-be— 
lice, participarea S:ale'.or Unite ți 
a Marii Britanii la transportul de 
mărfuri pe Dunăre a ’gsI minim* 
și nu reprezintă nici l),50,'0 di 
exportul acestor țâri Adevărații 
administratori ai D rii t.ebue a 
fie, în primul rănii e. ce dună
rene si Statele din v-c'nlaaa ba
zinului 
legitim 
Dunăre 
măsură 
această

dunărean, <nr- nu un inteni 
în regimul m igațid ț* 

car: înlr'a.’c ar unt în 
să folosea-ct rât mai bine 
importantă ca’e navigabilii

JNPRESS"

In atenfia lotului 
C. U. T. pentru 

concursurile regionale 
dela Arad

Se fac înscrieri pentru școala de sbor 
fără motor dela Petroșeni

rile primei serii se 
în curând, după care 
chide cursurile celei
6erii, pentru care se fac înscrieri, 
în fiecare zi, la sediul școalei din 
PelroșenL . '

întreținerea și cazarea elevilor iț 
,'timpul cursurilor se face în mo<f> 
gratuit, iar după terminarea școlii* 
absolvenții urmează 6ă fie breve
tați cu brevete A-B. '

Când începe 
campionatul de 

foot ball

Comitetul județean al Cu 
pei Unității Tineretului adu 
ce la cunoștință pe această 
cale, lotului selecționat al C. 
U- T. pentru concursurile re 
gionale dela Arad că trebue 
să fie prezenți la Deva In 
ziua de Vineri 30 Iulie a. |C., 
orele 9 dim.

AUunarea se va face fa 
localul O. S. P- al Județenei 
O. S. P- Deva-Hunedoara de 
unde se va pleca Jnjaceiași zi 
la Arad.

A apărut:
LENOV; «Critica și 
autocritica, legea de 
desvoltare a sooietății 
sovietice».

Editura P.M.R.

F, GAPOCICA1 «îmbina
rea intereselor 
duale cu cele 
in orânduirea 
listă».

Editura

M

in divi» 
sociale 
caplta»

PM.R.
Comitetul

BUCUREȘTI, 26 (Ager-> 
|pres). In ședința care a (a- 
vut loc ieri la ,F- IR. tF- A- tă'a 
anunțat începerea campiona 
tului de foot-ball la 22 A 1 
gust. I i

In cazul când la această 
dată va fi programată finala 
Cupei Unității Tineretuluț, - 
tapa va fi amânată pentru 
a doua zi, 23 August. 1

ȘTAMPILE
Strada Karl Maix Nr. 1,

I

gariei, Iugoslaviei _și Bulgariei, af 
căror cuvânt n’a fost niciodată luat 
în considerare, n’a schimbat cu ni
mic realitatea că „Dunărea interna» 
țională” era de fapt în mâinile 
celor trei State, care nu .aveau ab
solut nimic de-a face cu bazinul 
dunărean. In afară de aceasta, na
vigația pe Dunăre era obiectul unei' 
aprigi concurențe între capitaliștii, 
englezi și francezi. Consecințele a- 
ceslei situații au fost dintre cele 
mai nefericite. Tarifele navigației 
pe Dunăre erau de câteva ori jnai 
mari decât cele ale navigației pq 
Rhin sau 
furilor a 
bililatea 
neglijată
a devenit o sursă de intrigi șt 
conflicte între Statele dunărene. ( 

După anexarea Austriei la Ger
mania hitleristă, Berlinul a proda, 
mat Dunărea, pe porțiunea până 
la frontierea Cehoslovaciei, drept 
„calc navigabilă germană”. In pri
ma fază a războiului, Germania hi- 
tleristă a devenit adevăratul stăpân 
al întregii Dunăre. ,

înfrângerea Germaniei și redo
bândirea independenței de către Sa
tele dunărene au determinat in^ 
staurarea unei situații normale în 
regiunea Dunării. Totuși Marea Bri- 
tanie, Franța și chiar Statele Unite 
au început să manife;te din nou in
teres pentru navigația pe Dunăre 
și încă dela conferința de|a P.otsdam 
au încercat să restabilească drep. 
turile anterioare, sprijinindu-se p< 
tradiția imperialistă din secolul tre. 
cuL Aceste țucercăi au eșuat in 
fața rezistenței energice a Uniu
nii Sovietelor. După îndelungate des- 
bateri la Conferința Păcii dela Pa
ris, Consiliul Miniștrilor de ex-- 
terne al ce|or patru Mari Puteri a 
decis, la 12 Decembrie 1916, ca, 
în interval de 6 juni dela încheierea 
tratatelor de pace cu România, Bul
garia și Ungaria, să fie convocată 
o conferință inlernaționa’ă care să 
stabilească un nou acord privitor

31 zile IULIE 19*

Calendar muncitoresc
Soar*I*r. 4 59

. «p. 19,57
Zii* tr*c 205
Zii. rim. 161

Miercuri
179-1—Ghilotinarea fui Robespierre 

și Sânt Just, fruntași ai Ma
rii Revoluții Franceze.

1914—începutul primului război- 
mondial: Austro Ungaria decla
ră război Serbiei.

ROBESPIERRE SAINT JUȘT 
(1758-1794) (1767-17M>

Figuri ilustre ale Marii Revoluții 
Franceze, prin curajul lor revoluțio
nar și prin energia pusă in slujba 
cauzei poporului francez.

Robespierre, supranumit incorup
tibilul, avocat de provincie, este 
trimis în Adunarea Napooală re- 
voluționară unde se face cunoscut 
prin atitudinea lui mtraăgeati laț* 
de dușmanii Revoluției.

Saint Just, Ia 25 ani membri* 
al Comisiunii de Salvare Pubtci, 
Comisar al Republicii pe lângă ar
matele din Alsacia, care luptau îm
potriva intervențiouiștilor.

Amândoi acești tribuni ai Re
voluției și-au atras ura reacțiuaii, 
și prin diferite maiina.iuai #u lot 
trimiși la eșafod.
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Din câmpul muncii■ ■

Insușindu-Și temeinic tehnica muncii

Batoza treeră din plin iar țăranii
își predau bucuros cotele de cereale

Muncitorii dela uzinele metaliirgiie din Cugir 
au obținut mari realizări în mărirea 

productivității muncii■ ■

pagina l-a
au făcut arii co 
așezată la marJ 

a satului, sub o

Munca de lămurire dina 
d<- ort' de Partid și ,de Sin 
dealul Uzinelor (Metalurgice 
dm 1 ugir, pentru mărirea 
producției șj a productivii! 
1" muncii, precum și pentru 
jidu-cerea de inovații în mun 

a, se soldează cu rez.allate 
din <e in ce mai bune-

O r< - enta inovație la uzi 
nelc din Cugir. este acea a 
tov. maestru Susan loan de 
la secția Sculărie, carc con 
stă într’un nou dispozitiv cu 
ajutorul căruia, montat la ma 
șuia de frezat, se pot freza 
deodată canuțurile la trei 
burghie de găurit metal', țață 
de unul cât putea fi frezat 
mai înainte.

Ideja constituirii acestui 
“■ » dispozitiv, a preocupat 
pe mai mulți muncitori dela 
această secție, însă dispozi 
tivul construit de tov. Su
san loan a fost celțrnai.simp 
lu și cel mai corespunzător.

După ce acest dispozitiv 
a fost pus în lucru, producti 
vitatea muncii la fre/area 
burghiilor a crescut cu 200 
Ia sută, în urma cărui fapt, 
muncitorii au cerut mărirea 
normelor, deoarece cele ve 
chi au rămas prea mici.

Astfel, la secția Fabrica
ție, la fabricarea șublerelor, 
normele au fost majorate la 
diferite operații cu 93°/0, cu 
41°/c, și cu 66°/0, la atelie
rul de tămplărie, la fabri
carea diferite’or piese peri- 

u mașina de cusut, nor- 
rele au fost majorate cu 

m

I
I

400 la suta la cutiile pentru 
micrometre norma a fost 
majorată cu 76°IO, la pom
pele N. S. U. pentru unge
rea locomotivelor C. F. R. 
majorările de norme la fa
bricarea diferitelor piese, au 
fost intre 867o și 248?lo, iar 
la fabricarea deștelor pen
tru țevi pentru tractoarele 
fabricate de I.M.S. Brașov, 
norma a fost majorată cu 
17 la sută.

ȘȘi Li celelalte secții,''mun
citorii, însușindu-^i mai te
meinic technica de lucru, în 
vațând să prețuiască timpul 
de lucru, au reușit să mă-

i•< asc.i considerabil producti 
vitatea muncii, după care., 
în urma Cererii muncitorilor, 
normale au fost majorate

încurajați de aceste sucec 
se, stjmulați de ridicarea pla 
fonului la munca in acord, 
care da posibilitatea munci 
terilor să câștige mai mult 
l idicându li se nivelul de trai 
rnun< itorii sunt hotărîți de a 
lucra cu o râvnă și ,mai nu 
re, pentru a obține 
succese și mai mari în mun. 
că, contribuind astfel cât 
mai mult la întărirea econo 
mică a țăriî. jiȘjl | J,

I. Grczăvesou, coresp

Prin repararea aparatelor electrice în mină 

Electricianul Nemeș Graspar 
din mina Lupeni, a redus costul cheltuielilor 

de regie la repararea întrerupătoarelor 
electrice din mină cu 501

Preocupat de problema tn 
trebuințării chibzuite |a timpii 
Iui de muncă, precum și de 
scăderea cheltuelilor de re
gie, electricianul |Nemeș Gaș 
par din mina Lupeni, a reu
șit să efectueze reparațiile 
la întrerupătoarele dela era 
țere și ventilatoarele din mi 
ne, la locul lor de jntrebuin 
•țâre. Până acum, repararea 
întrerupătoarelor era făcută 
în atelierul electric dela su-

Importante înlesniri
pentru producătorii agricoli

(Vrmare din pag. I a) cu

ki din preț la kg. pentru0,10 
grâul cu puțină mălură (mânjit) și 
0,30 
grâul

Centrele de colectare primesc șf 
grâul ,cu cel mulL 2 0/0 boabe de mă- 
iură întregi, dar aceste boabe se 
consideră corpuri străine.

Daca grâul conține secară pân! 
la 6O/0, atunci jum. din procentul 
de secară se socotește corp străin. 
De ex. 5O/o secară se consideră 
2,50<>/o corpuri străine.

Atunci când grâul conține peste 
6®/o secară, fiecare procent de se
cară e considerat corp străin în 
treg. De ex. 8»/o secară se con 
sideră 5O/o corpuri străine.

Pentru grâul secăros se va scădea 
10% din preț dacă el conține de? 
la 13 la 25% secară. Se va scădea 
20% dacă el conține deța 25 la 
4O0/0 secară. ,

Grâul cu peste 40% secară, se 
plătește cu prețul secarei. Grâul și 
secase in ovăz nu se consideră 
corp străin până la un procent de 3 
fa sută. |

Ca fel de cereale pot refuza 
centrele da colectare

Centrele de colectare au drep- 
tul să refuze cerealele delecte (a» 
dică: cu peste 2»/o corpuri nule

lei
cu

din preț la kg. pentru 
multă mățură (înegrit)^

— paie, frunze, corneei, pământ; 
boabele umflate de ploaie; alte

a
să refuze #

inferioară a-

hl. sau peste

rate, încinse cu miros).
Centrele au dreptul 

cerealele de calitate 
di că:

Grâu sub 72 kg. la 
lOO/o corpuri străine.

Secară sub 05 kg la hi. sau 
peste 8>o/o corpuri străine .

Orz sub 56 kg. la hl sau pestq 
6<>/o corpuri străine.

Ovăz , sub 38 kg. la hl. sau i pest* 
60/o corpuri străine. ;

Asemenea cereale trebuesc cură
țate de producător la arie. In caj 
zul când curățirea nu se poate faca 
la arie, centrele de colectare șunț 
autorizate să primească și grâu a- 
vând sub 72 kg. la hl. sau peste 
lOtyo corpuri străine șau peste 
la sută boabe de mălură. t

In acest caz, se va scădea dlt» 
preț, pe lângă diferența pentru greu
tatea hectolitrică în minus și cot» 
purile străine în plus, câte 0,10 lei 
pentru curățirea grâului.

prafață, iar pentru transpor 
tarea unui Întrerupător din 
mina până la atelier și Jna 
j>oi, era necesar, cel puțin 
8 ore de muncă. Acum, ^rin 
rcțpararea la locut lor de 
funcționare ,acest timp este 
economisit, prețul de cost al 
reparațiilor s’a redus cu ro 
la sută, iar durata timpului 
de reparare a acestorțiptTeru 
pătoare a scăzut simțitor.

Mai mult, tov. Nemeș Gaș 
|par a antrenat și inițiat în 
această muncă și pe tinerii 
electricieni Dud loan, Susia 
covski Emil, Qotroază Au
rel, Gâtan Mihai; Tidescu 
Vasilc și Moșoîlă Nicolae, 
care au reușit să aducă un 
mare aport in scăderea chel 
tuelilor de regie și buna în
treținere a .utilajelor.

Q D. I. coresp.

pria lor inițiativă 
leilive. Aria este 
ginea de Răsărit 
liziera de sălcii printre care șerpu-
esc alene apele Mureșului. Aici tre- 
erișul a început Joi în zorii zilei 
Au treerat întâi moții, iar astăzi 
treeră localnicii.

Munca colectivă împrumută ariei 
un aspect de furnicar în plină ac
țiune. Carele încurcate cu snopi- 
sunt trase lângă batoză.

Uu flăcăiandru plin de energie 
aruncă snop după snop sus pe ba
toză, unde un altul ajutat de o 
țăranca, îndoapă vârtos gura ne
sățioasă a batozei. Bobul auriu al 
spicului „îmblăciL" se scurge pe 
jghiaburile „batozei în sacii care stau 
agățați la gura fiecărui uluc. Mun
ca este bine organizată. Câte un. 
grup de 3-1 gospodari formează câj 
te o ceată de treetorori care se a- 
jută reciproc. ,

Din 17 gospodari 15 sunt 
scutiți de coectări

Consultăm registrul de batoză în 
care evidența cantităților treerate 
este ținută cu atenție și corectitu
dine de către Mândru Alexandru, 
delegatul comunei și vedem că din 
cei 17 gospodari câți au treeraț 
până acum numai doi au predat 
cote.
orice cotă. Dintre cei scutiți face 
parte și țăranul Ripoșan Gh., 
cărui grâne se treeră acum.

„La noi în 6at — ne spune 
ranul Ripoșan, — în afară de 
bogătași care au fost impuși 
cote potrivite bogăției lor, toți 
rănii sunt mulțumiți de felul just 
în care au 
de cereale, 
sunt scutiți 
din sat se

Din felul 
colectările din acest an, fiecare ți. 
ran poate să deprindă grija pe 
care Partidul și Guvernul celor ce 
muncesc, o are pentru țărănimea 
muncitoare.

Eu mi am 
roe cola

La câțiva metri 
toză, întâlnim pe 
nfm, 
iar 
de grâu pe (dare îi încarcă 
car spre a-i duce acasă. S

„Eu mi-am dat bucuros cota la

țr>pula;n i 
fi țupSral. 

lupta |."--itru 
noastre, noi

rnund-

apăra-
avem

Restul 15 sunt scutiți de

ala

ți.
5-6 

la 
ță.

fosț așezate „colectările* 
Mulți din șalul nostru 
iar cea mai mare part® 
bucură de înlesniri.
cum au fost întocmite

predat bucu-

depărtare de ba. 
țăranul Pop Iro, 

care a terminat de Irecrat 
acum se lupta cu sacii plini 

iu

care am fost impus fmidi m 
irricepul dela început rt lege» f» 
lecLărilor a fost făcută pe drejiate, 
iar prisosul d<- cereale vândut Sta
lului la preț oficial, ra ajuta la, 
desvollaiea și buna stare a i-oporu- 
lui. :

După suprafața ogorului meu de 
2,300 jugSre am fost impus la o 
cota de 29 kg . dar ■ hiai de ar 
fi fost să dau mai mult pntru asi
gurarea hranei 
toare nu m’aș

Când Statul 
rea intereselor
datoria să-l sprijinim -lin răsputeri".

In două zile de trrrrș r-țustrul 
batozei arata 5 i l-.r- trcerate„ 
400 kg. uium și 450 l-g cote, 
predale de produc.inm - aiului.

Din acsele cifre -c pc.at<- vedea 
cât de mari sunt ușurările făcute 
țărănimii lâiace și mijlota e, prin 
noul regim al colectărilor

Jn cadrul pregătirilor tăcute ta 
vederea colectărilor la Spini s’» 
organizai din timp transportul ce
realelor colectate. Prin rechizițio
narea mijloacelor de transport deW 
gospodarii înstăriți, s'a asigurat cita 
5 care, ce zilnic vor face traaa- 
porlul prin rotație.

Din interesul pe care țărănime^ 
îl manifesta pentru buna reușită a 
planului 
stăruința 
pregătit 
rănimea 
portantă

de colectări, se desprinde 
cu care comisia locală ■ 

cole:târi|e, antrenând ța— 
muncitoare în această ir» 
bătăliei.

0 lipsă . . . desmirițtital
O lipsă a comisiei de aici cM 

și a organelor administrative 
tehnice o reflectă rămânerea in urtrit* 
cu desmiriștitul. Deji secerișul este 
terminat în întregime, nici 5&/o dÎ4 
suprafețele recoltate nu au fost o 
gorile. Dealtfel, nici țaranii nu suni 
suficient de lămuriți asupra 1 ropot* 
tanței și foloaselor pe care le ■- 
duce ogorul de primăvară i.

In această direcție, 
trebui să-și îndrepte 
tenția, căutând ca în 
rișul și colectările să 
și desmiriștitul.

îndeplinind și aceasta sarcină, o«r 
misia de colectări din Spini cât 
organizația de Partid, vor putea 
duce la bun sfârșit bit iția colectări
lor și a muncilor de re.ollare, a că
ror buna reușită este chezășia bej-' 
șugului și bunei stări a poporul 
muncitor. Gh. Fleșu

a

comisia va 
mai mult »- 
pas cu trco
se intensifice

Impozitele întreprinderilor naționalizate 
se pot achita până la 31 Iulie a c.
BUCUREȘTI, 26 (Age<- 

pt-cs;. -> Ministerul Finanțelor 
a dat un comunicat prin ca
re aduce la cunoștință că jm

Rodnica activitate 
a echipelor sanitare în Valea-Jiului 

In regimul democrației po 
pulare sănatatea publică 
constitue o preocupare de 
prim ordin a Statului, iar u 
riașa acțiune de redresare sa 
nitară începută anul acesta, 
este o dovadă clară că pre 
vederile Constituției nu mai 
sunt simple proclamări, ci 
devin realități vii.

Marea luptă pentru sănă 
tatea poporului, este purtată 
n.ai departe cu forțe mereu 
sporite și cu participarea 
entuziastă și conștientă a ma 
sselor largi populare.

Astfel, în decursul lunii Iu

avut o

Lupe ni, 
VuLan

rod

Eo
Și

nie, echipele sanitare din 
Valea Jiului au 
nică activitate.

In localitățile, 
nea, Petroșeni,
Aninoasa, ele au executat 
în decursul acestei luni 7.90; 
radioscopii pulmonare: la di 
feritele intreprinderi din re 
giune s’au făcut 1.797 anali 
ze de -sânge, jar echipele den 
tare în localitățile Aninoasa, 
Vulcan și Petrila, au execti 
ta< 785 extracții (măsele și 
dinți 487 resturi radioulare, 
56 plombe și 9 pansamente.

A, coresp.«

ipozitele l*e cifra de afaceri, 
timme, salarii- mobilier și 
■profesional, datorate de ia 
trcpiinderile naționalizate du 
|pă data de ii Iunie 194S, 
și care trebuiau să fie vărsat: 
Statului in termenele legale 
du,pa această dată și nu 
s'au vărsat încă, se pot a - 
chita până la data de 31 Iu 
lie a- c., inclusiv, fără amen 
dă și majorări, dacă nu s'au 
dresat acte de contravenție.

Au apărut:
în editura C. 6. M.

I. BLINCOVt „Ridicarea 
calificării mundiorilar 1b 
U, R. S S *

A PASEVSTN1C: Legl.la- 
țla muncii ia U.R.S S.“

I. B. MARCUS: „Deee nu 
este posibil șomajul in 
U. R. S. S ■

S, M. KOVALEV : „Inte
lectualii ia Statul Sovie
tic.*

JAMES ALDRlDGEi Al 
49 Ies stst“ (teatru)x.



In prezența generalissimului I. V. Stalin 
a reprezentanților Partidului Cumunist (b) și a membrilor 

guvernului a fost
Peste 50O.CCO de

sărbătorit la Moscova „Ziua Aviației0 
spectatori au asîstatîla desfășurarea serbării

Moscova- — 26 Radio). 
Moscova a sărbătorit cri 
ziua aviației. Încă din re - 
vărsatul zorilor, o mulțime i- 
mensă se adunase pe locul 
tradițional în care se desfă 
șoară parăzile și 
le aeronautice.

festivale i'
I

In jurul orei 16, peste 500, 
■aii, spectatori, se adunascră 
pe aerodrom. O furtună de a 
plauze și urale s’a deslănțuit 
pe tot cuprinsul în (momentul 
când gcneralissimul Stalin 
a intrat pe teren urmat de 
membrii Guvernului condu 
cătorii Partidului Comunist 
(bolșevic),96 avioane de sport 
au apărut la orizont trasând 
pe cer lozinca „Slavă lui Sta 
lin”. In acelaș timp, și-au 
făcut apariția avioane auto 
propulsate, marcând aceeaș 
kxzincă.Aceastaesteo foarte

Puternica ofensivă 
a armatei democrate grecești 

în Peloponezul de Nord
Grecia Liberă— După cum! 

arată comunicatul statului 
major monarho-fascist din A 
tena, forțele Armate Demo - 
erate au efectuat o puterni
că ofensivă la Kalovrita, un 
de se dă în prezent o mare 
bătălie. 4

Kalovrita este centrul for 
țelor armate monarho-fasci- 
ste din Reloponezul de Nori. 
r-

Grecia Liberă. Agenția E- 
lefteri Ellada, pe baza date 
lor centralizate, transmite ta 
talul pierderilor din întreaga 
țară, afară de insule, în pri 
mul semestru al anului <1948 
Marți 11,340; răniți 12.368, 
prizonieri 2.654; predați de 
bună voie 618. Total 2)6.978

Printre morți, răniții și 
prizonierii dușmanului sune 
și 608 ofițeri. Capturi: 56 
morriere cu 52I6 obuze, '4 mit 
raliere cu 2-850 gloanțe, 101 
mitraliere, 45I puști mitralie
re, I023 arme automate, 
mortiere cu 7.880 obuze, J. 
mii 464 puști I.99I.670 gloaa 
țe pentru diferite arme, lț 
mii jgș grenade și numeroa 
9e alte materiale de război.

Armata Demodată a pra 
Vocat dușmanului următoare 
le pierderi în materiale: a 
doborît 29 avioane și alte 40 

indrasneață încercare, ce - 
rând un curaj extraordinar i 
o atenție desvoltată până ia 
fracțiune de 6ecundă. Până 
acum numai aviatorii sovie
tici s’au dovedit capabil; să

Răspunsul C. C. al Partidului 
Comunist Italian 

C.C. al P.M.R.la telegrama
Exprimăm sentimentele 

noastre de vie recunoștință 
Partidului Muncitoresc jRo—■ 
mân Și tuturor celor ce mun 
cesc care s’au asociat pro 
testului tmanim jal muncitori 
lor italieni contra lașului a- 
tentat împotriva tovarășului 

au fost grav avariate. Dea 
semeni au fost distruse 680 
mașini, 39 locomotive cu I52 
vagoane, 67 tancuri),
o uzină electrică, o garăț 199 
poduri, 47 fortificații, 25 
metri linie telegrafică, și 12' 
km. zid de protecție.

Ridicarea
la munca

(Urmare tfii pag. 1-a)

înrâurire nefavorabilă (asupra 
traiului celor ce muncesc în 
general cu toate avantagiile 
cari la un moment dat par 
a le avea acei cari primesc 
retribuțiuni nemeritate.

In întreprinderile din ju
dețul nostru, s’au făcut a 
serie de inovații și raționa - 
lizări în muncă, cu ajutorul 
cărora, s’au realizat mari e- 
conomii de brațe de muncă, 
de timp și de materiale, Sin 
dicatele, au ca sarcină 
de a se îngriji, ca a- 
ceste inovații să fie recora 
pensate conform deciziei, 
ceeace va stimula și pe alții 
să aducă inovații și să facă 
raționalizări in muncă. A - 
ceaș atențiune se va acorda 
și e vidențiaților tn produc
ție. : 

stăpâneasca aceasta techni- 
câ înaintată.

Cea de a treia parte a 
programului a fost consacra 
ta parașutișiilor.

Togliatti. Solidaritatea și 
unirea muncitorilor din toa. 
țările este acum mai necesa 
ră ca oricând în lupta îm
potriva actelor teroriste ale 
dușmanilor păcii, democra
ției și socialismului și impo 
triva dezertorilor Și trădăto 
rilor clasei muncitoare și 
frontului socialismului. Sta
rea lui Togliatti e mai £>ună.

Comitatul Central al Partidului 
Comunist italian

U.R.S.S. a redus cu 50” [0

datoriile Bulgariei asuprea bunurilor

Sofia. însărcinatul de a- 
faceri ad interim al URSS 
K. Levocikim, a informat gu

plafonului
Tn acord

RoPartidul Muncitoresc 
mân, regimul democrației po 
pulare din țara noastră a- 
cordă o atenție deosebită 
oamenilor muncii cari prin 
activitatea lor excepțională 
aduc beneficii Statului popu 
Iar, beneficii care se res - 
frâng asupra tuturor celor 
ce muncesc în această țară' 
cu brațele sau cu mintea.

Massele largi muncito- *. 
reștj din județul nostru salu ă. 
cu însuflețire aceste măsuri 
ale guvernului angajându-ge 
să muncească mai mult și 
!mai bine pentru a,grăbi prin 
aceasta construirea societă
ții în care principiul dela fie 
care după munca lui fiecă 
ruia după meritele sale să'do 
vină o realitate.

I, BRANEA

Nici un partid comunist 
nu și-a trimis

la congresul P.
pro
Par

ai 
Începui lucrarÎK in ziua

Iulie, se di-fașoara inlr'o 
de somplnă izolare dtr 

inlemațional-i .omunisil 
singur parlid comunist

MOSCOVA pup.i -Uri
vcijile din ihlgrad, congresul 
tiduliii Comunist din Iugoslavia, < 
re și-a 
de 21 
atmosfera 
mișcarea

Nici un
de pe glob nu și-a trimis reprezen
tanții spre a fua parte la congresul 
Partidului Comunist <lin Iugoslavia 
deși <Som le ul Cent al al Partidului 
Comunist din Iugoslavia a trimis 
numeroase invitații.

Multe partide comuniste împăr
tășind pe deplin și alutând hotă- 
rîrea confeiinței Biroului Informativ 
al partidelor comuniste cu privire 
la problema jugoslavă, au :efuzat 
să-și trimită reprezentanții la con
gresul Partidului Comunist din Iu
goslavia. Printre ele se află și 
Partidul Comunist Francez, Partidul 
Muncitoresc Român, Partidul Co
munist (b) ai U.R.S.S., Partidul 
Comunist Cehoslovac, Partidul Mun
citoresc Polonez, Partidul Comu
nist Belgian, Partidul Comunist— 
Italian, Partidul Muncitore c (vomu- 
nist) Bulgar, Partidul celor ce mun
cesc din Ungaria, Partidul Comunist 
Spaniol, Partidul Comunist Al' anez 
și partidele comuniste din nume
roase alte țări.

Având în vedere aceasta izolare 
a conducerii Partidu'ui Comunist din 
Iugoslavia de celelalte paitide comu
niste, este deosebit de semnifica
tiv faptul subliniat de un post de 
radio străin — că singura organi-

vemul bulgar că, luând în 
considerare cererea guvernu 
lui bulgar, guvernul sovietic 
a hotărîît să reducă cu 50 
la sută, suma pe care Bul
garia o datorează U.R.S.S.-u- 
lui asupra bunurilor germa 
ne transferate prin tratatul 
de pace5 Uniunii Sovietice și 
să renunțe la pretențiile sale 
pentru pagubele aduse fos^e 
lor bunuri germane din Bul 
garia în timpul în care ace 
ste, se aflau în custodia or 
ganelor guvernamentale bul 
gare- f •

Guvernul bulgar a rugat 
pe Levocikin să transmită 
guvernului sovietic mulțumi 
rea sa pentru reducerile a 
cqrdate, care constitue a 
nouă dovadă a prieteniei și 
ajutorului, acordate, nouți 
Bulgarii de către Uniunea 
Sovietică. 4

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R

a

reprezentanții 
C. din .Iugoslavia

/ați.-, j.e și-a anii j' furi
lauvoitoare titlul de • .11 co
munist elcețmi" i-1 tiiin.'; rep»<- 
zenlanțri la ..ongresul Par'iduiiM f"• • 
munisl din Iugoslavia

Toata lumea știe .< j>șa
zis parlid comunist rhețsi .are 
si a făcut apariția în Maru 1<Xj. 
'■sie o organizație polițistă tro<- 
kiștă și provocatoare, . a e are le
gaturi cu serviciile de [H-ciSț ala 
imperialiștilor străini

Nu mai defarte de. ât m Aprilie 
IQ-Kj această organizaiț.e a fosît de
mascată de pTe-a > ieți.a vezi 
PRAVlJA din 13 Aprilie rolo) -Ire^rt 
un grup troțkist criminal a fso- 
vocalor.

Principala misiune da'.i a< tstni 
grup de patronii săi . 1 u-ia >■ 
a duce lupta împotriva Partidului 
Muncit din Elveția, rare . s-prima 
interesele clasei muncitoare i sie ti*, 
turor oamenilor muncii din Eli eția 
și în lupta împotriva mtfcjro r<M 
tnunisteți a democrației.

Fruntașii Partidului Mun.?. ar a 
sunt bine cunoscuți mișcării mu» 
citorești internaționale au . emanat 
în repetate rânduri aceasta tiancbâ 
politică murdară, care este linanfala 
de industriași i de serviciile <1e 
spionaj ale imperialiștilor trainâ.

Este foarte semnificativ laptul eS 
nicio altă organizație. în afarM a- 
cestei organizații troțki't. poli— 
țiste și provocatoare, complet o-l tâ 
muncitorimii intemațiorae 1 miș
cării comuniste, nu își mărturisește 
intenția după cum a anunțat 
post de rauio străin, de aș? trimite: 
reprezentanții la congresul PartidiAU 
Comunist din Iugoslavia <

(
Știri interne

BUCUREȘTI, 26 țAger- 
pres). Un „ou lot de l.ycif 
foști p rizonieri în URSS, .1 
sosit aseară în gara Soouia 
trecând prin punctul de fto« 
tieră Ungheni.

Lotul, care cuprinde oA- 
țeri, subofițeri și truț»5î. ■ 
fost îndreptat spre Focșani, 
de unde foștii prizonieri van 
fi trimiși spre casele foc. - 
r* . 1

BUCUREȘTI, 26 (Age*- 
pres). D. Dr. Petru GrotM, 
președintele Consiliului de 
Miniștrii, Gh. Vasilîchi, 
nistrul învățământului Pute 
lic, Bucur Șchiopu miniștri 
Comerțului, și prof. Const « 
tin Daicovici, ministru azi . 
junct la Ministerul Iarăță 1 
mântuțui Public, au vizitat 
Ferma Facultății de Agrotta 
mie din Timișoara, 
tând Orezăria model.

După terminarea vizitat ’a 
Fermă, oaspeții au plecat, |s 
Facultate de Agronomie ai 
de a avut loc o ședință fe
stivă. Cu acest prilej aU 
cuvântul dl. prof. țlie Mțr 
gulescu, rectorul Poljtecfanț 
cei din Timișoara și tor.
Gh. Vasilichi ministrul lori 
țământului Public. " (


