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Să Intensificăm întrecerile 
socialiste și să antrenăm în 

ele masse cât mai largi
N<ițio«*.u!*rm prim ipak- 

lor n»ijl»ace d<‘ producție 
a stnW» du* mâna capitaliști 
lor ltrăpftr-'ți fabricile, m.'ie 
le, podurile, ele trecând 
în |troj»rietate;i ( țioporului 
mmacitoi din țara noastră.

Acest Im ru pțșecum și nu 
mire» de oameni eșiți din p > 
por, ti fruntea acestor între 
prinderi a fățut ca elanul tla 
sei muncitoare să crească 
simțitor și să-și i 1 cu ax.ca
stă ocazie angajamente con 
crete, să pomeast ă cu puteri 
noui kt bătălie pentru mă
rirea producției.

Cei ce mum csc au făcut a- 
oeasta și pentru faptul că și- 
au dat seama că producând 
mai mult și mai bine vor pu 
tea. să-și ridice nivelul de 
viață contribuind în aceiași 
măsură la înflorirea econo - 
miei noastre naționale-

Un mijloc minunat prin a 
re elanul acesta al oamenilor 
muncii poate fi însuflețit 
canalizat și pus în slujba 
ridicării standardului de via 
ță ș< de apărare a indepe.n 
denței Statului nostru, sunt 
întrecerile în producție.

In URSS planurile cincina 
le staliniste, cari au transfor 
mat Țara Socialismului din 
tr’o țară înapoiată agricolă 
într’o uriașă putere industria 
lă cu agricultura cea mai me 
câni za tă din lume au fost 
împlinite înainte de termen 
tocmai datorită întrecerilor 
socialiste care s’au desfăș 1 
rat în întreaga Uniune -— in 
treceri cu ajiîtorul cărora și 
planul ciminal după cel de 
al doilea război mondial va 
fi îndeplinit în numai 4 ani.

întrecerile care au început 
în țaTa noastră, în județul no 
stru și care după naționali 
zare au un caracter socialist, 
au contribuit și ele într’o mă 
sură foarte mare la atinge - 
rea și chiar depășirea în u-

aek sectoare a Oroducției 
din ipaS.

Aitjr l în Vali-a țiului data 
ntă întrecerilor < are au ]o< 
între gni|x: și exjiloat.ări pe 
o perioada îndelungata, pro 
du< ți.t nu mai oscilează așa 
cam întâmpla înainte. Nor 
mele fixate sunt deasemenea 
îndejilinite și chiar depășite 
de foarte multe grupe de 
minieri.
' 1 a l- M- S. Hunedoara ia 
pă ce au fost reorganizate, 
întrecerile în producție, nu 
început să dea din nou rezul 
tate. Și aici au fost (antrenate 
hi întreceri țoale secți le pâ 
nă ce înainte cu câteva săp- 
ptămâni nu erau în întrece 
re decât secțiile principale, 
furnalele O. S. M. și laminoarek-..

Organizația județeană H'i 
nedoara Deva a Partidului 
Muncitoresc Român, anali . 
zând situația întrecerilor din 
centrele care-i aparțin și con 
statând că ele nu se desfă
șoară în toate jnarțile în con 
dițiunile angajamentelor lua 
te după 1 Mai a. c., și mai 
ales după mărețul act al na 
ționalizării, a hotărît să în 
tensifice munca în această di
_ ____  B. Someșfeleanu 

(Continuare In pag. IV a)
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„.BUOIIIC* ]
Țăran?! din Bacea au o 
bogată activitate culturală 
ținând ficma Jc uc«a»(a ocitwiiole 

fjaminul 1©^ tu Ilar ol a fesl pvsmiai de 
AV'n>*«Ierul A»l«ler ți 3w»f®»»n«»|i«l®»

Ziua de țfâ Iulie a. c., 
nele culturale din jpdețul nostru: >iu fost alese sfaturile 
culturale ț< t^np de -1 ani, punân-duse 
focare de 
tivități.

Pentru
însemnată.

cultură, îndcmnându-le pe

a ,ios' o zi însemnala pentru toate cămi- 
Căininetpr 

baze mai temeinice acestor 
calea unei mai Ixigate aili-

eamirul cultural din \ satul 
Ministerul Artelor și 

nica lui activitate, i-a acordat

Cum a ect vat căminul 
cu'tural din Bacea

Cu toate mijloacele reslrăn e, că
minul din Bacea a avut o bogata 
activitate.

Tinerii din acest sat, fii de plu
gari săraci care t ebu au să mun, 
ceașcă necontenit pentru câștigarea

Intensificându-și activitatea y vițilenți 

Comisia județeană de colectări, 
a descoperit și demascat o ser e de nere
guli și de abuzuri în camoan a colectărilor

In județul no4 u se fac ui imcle’ pregătiri în vederea treerișului ;i 
colectărilor. In plasele Deva ,Orăștie, Ilia și Hunedoa.a, tree- 
rișul a început și pri..iele cole de cereale au intrat în magaziile 
Statului.

In acelaș timp cu de fășuiarea treerișului și colectărilor, comisia 
județeană de colectări, sprijinită f efectiv file organizațiile și a.ti-' 
viștii Partidului, a deschis o largă" acțiune pentru veri i area și în
dreptarea abaterilor și abuzurilor ^săvârșite în unele locu. i de către 
comisii 5 omunale de colectări șl

In această ai^iune pentru veri i- 
carea, lămurirea și pregătirea temei-

3mf>erlanle wnasuv»î 
pentru ușurareu sclt&snlsuluâ 

ele prepuse Tnlre șa sale

Legumele, zarzavatu» ile si fructele 
se pot desface de către producători 
fără nici o restricție

BUCUREȘTI, 28 (Ager- 
pres). Președinția Consi iu - 
lui de Miniștri comunică:

Luându se în discuție pro
blema aprovizionării p ețelor 
Capitalei și din alte orașe cu 
legume, zarzavaturi și fructe 
și constatând că unele autori 
tăți locale nu respectă regi 
mul legal în vigoare, dea3e 
menea, în scopul de a ușura 
schimbul de produse între o 
rașe Și sate, s’a hotărît ur
mătoarele.

Din momentul publicări1 
prezentului comunicat, auto 
ritățile din orașe vor 1 ta mă 
suri pentru respectarea regi 
mului stabilit prin deciziile 
4736 din I947 și 4888 din

J947, care prevăd libertatea 
pentru producători de a des 
face fără nici un fel de re
stricție, legumele, zarzavatu 
rile și fructele de orice fel 
în piețe și raza orașelor.

In consecință, este și ră
mâne interzisă preceperea 
oricăror taxe as p a l gume 
lor, zarzavaturilor și fructe 
lor aduse în orașe de pro du 
cător, fixarea locurilor de 
desfacere și în general lu
area oricăror măsuri care ar 
împiedeca desfacerea libeiă 
a ace tor produse. Pioducăto 
ni vor putea transporta ne
stingheriți la orașe produ - 
sele de mai sus și le po1 p ine

(Continuare In |iag. 3-a)

IN SERIA ll-a ALȚI

5000 copii
vor merge 

în coloniile de vară
BUCUREȘTI, 28 ■■ Ager- 

prest. Direcțiunea Ocrotirii 
Mamei și Copilului dm ț^iiti 
sterul Sănătății a acordat o 
deosebita atențiune organi - 
zării coloniilor de vară

Copiii din coloniile dc-la 
marc trimiși în Seria j-a,tyor 
sosi până la 3 August jjnjoca 
litanie lor, urinând să fie 
truni.j in -ena za 5.000 co 
pii și anunțe: 1.500 la mare 
și 3-500 la munte.

mai 
rod-

Bacea a fost o /i 
Informațiilor ținând seama 

uni premiu de IțO cărți.

existenței, au format un 
echipă artistică, cu ac 
prins o serie de turnee î:i 
comunele învecinate, dând fe t.-alc 
artistice cu un de.tul 
conținut ideologic.

Sim(indu-se Jițzsa unei 
respunzăteare, îndruma.i 
nizația de Partid, țirăniiea saracă 
din comună a luat iniția i a de a 
clădi 1n mijlocul atu.ui un local 
al căminului. '

Pentru aceasta ci au început ta- 
erea unui deal pentru 
răscruce de diumuii în 
ruia fvor zidi clădirea, 
vadă și de un desvoltat 
practic, cu piatra scoa.ă din deal, 
au indiguit valea ce trecea prin 
mijlocul comunei ți ca e a ros dru-> 
mul transform ându-1 într’o potecf

H. N. Dortanu.
(Urmare din pag. Ilf-a)

autoritățile locale.

nlcă a colectărilor, organizații e da 
Partid și sindicate, au tri r.L pe te
ren un însemnat nu năr de îndrumă
tori care contribue la organizarea 
și pregătirea des'ă,urării în tune, 
condițiuni a tree 1 ului și 
rilor în jude ul no t u

Comisia jude.eană, înțr 
îndrumătorii P M.T. și i 1

scos la iveală și a soluționat în 
spiritul just al dispo-i iun Io* pi i- 
vitoare la colectări, o ser e de ala-

Gh 'I c w

co.ectă-,

un3 cu 
i aii, a

f Conțin oare Îd pt£. III-a)

>> 
de

și o 
intre, 

sa e e și

cor
au

clădiri co-" 
de orga-

a largi o 
centrul că- 
Dand do

spi it?

'Ciiafi in pagina lV»a

Tito și Rancovici 
luat calea metode- 
fasciste

au 
lor

O sarcina de mare răspundere;

Administrarea întreprinderilor 
națwaBaalazcale

BUCUREȘTI, 28 (Ager- 
pres). Ziaru] „Scânteia” de 
azi publică un important arti 
col intitulat: ,,O sarcină ae 
mare răspundere: Admini . 
strarea întreprinderilor Na - 
ționalizate”.

După ce arată că în cele 
7 săptămâni dela naționali a 
rea întreprinderi or mari, di-

O. ganizsrra și funcționarea
C« misiunii dfl Stat a Planificării

Monitorul Oficial de jvfarți 
publică r( gulam ntul pentm 
organizarea și funcționarea 
Comisiunii de Stat a Planifi 
cari.

In primul articol se statu- 
tează că, această comisie 
funcționează pe lângă Con 
siliul de Miniștri și în com- 
petința ei cade olanificarea 
economiei naționale- Corn1 - 
siunea de Stat a Planificării 
se compune d.ntr unul din v> 
ceprc.edinții Cons i lui de 
Miniștri, în ca’itate de p:e?e 
dinte, din unul din titularii

ministerelor economice, 
calitate de vicepreședinte, 
un ministru adjunct și un nu 
măr de 10 — 15 membri.

Comisiunea de Stat a P'a 
nificării are următoarele or
gane. Secțiunea p'anurilor, 
Secțiunea coordonării plana 
rilor, Secțiunea controlului e 
xecutăr i p’anului, secțitm.r 
de studii și documentarii. 
Direcți mea personalului și 
administrativ, direcțiunea 
contai i ită i, serviciul presei 
și publicațiilor.

în

rectorii eșiți din rândurile 
muncitorilor au izbutit, spri 
jiniți de org-,n zaț ile de far 
tid și de massele muncitoare, 
să asigure bunul m^rs al pro 
ducției, sa rezolve probleme 
din cele mai grei?, — calita
tea produs, lor îmbunătătin- 
du-se, reducându- se preț ;i 
de cost și pregătindu-se pla 
nul de viitor ai producției — 
autorul articolului se întrea
bă cum se explică faptul ca 
producția a fost în multe ca 
zuri progresivă continuu și 
fără a recurge la c 'edtte deși 
în unele locuri noii directe ■> 
au găsit datorii de multe mi 

< lioane și totuși cu inițiati zi
Și curaj au procurat materii 
prime trebuincioase. Și ar 
colul spune:

„Naționalizarea, îndruma
rea mai justă a materiilor pri 
meprin Centralele Industriale 
Și a creditelor prin Banca 
Națională, ridicarea plafon •- 
lui 1» plata muncii în acord, 
cuprinderea în acord a i.igl 
nevilor și technicienilor le
gați de producție, măsurile

(Continuare tu pag. 3-a)
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COMEMORĂRI

ALEXANDRU PETOFI
petOfi săndor

Mă chinue amar un. gând

Poale niriodatâ destinul nu n 
îmbinat mai feriri:, mai arnioii o-, 
ooinoaia de idei a unui om cu 
activitatea i practică, ea în pu
ternica |ierM>na!itale a a c .tlli ina- 
astru al slovei iiiarijratc, (ar: a 
cum o sută si mai bine de ani 
a știut sa fie ce a. e totdeauna tre^ 
buie sa fie un cărturar; arti-t și 
Isptator.

Poet -i revoluționar: iată îri la
conismul a doua cu inle o ca a tt 
rizarc aproa| e complecta a cântă
rețului [ulei jnagliiare și al vite
jilor in zdrențe, cum singur și-a 
botezat r ersurile.

Fiu a! poporului prin însăși ori-, 
gina sa socială, (tatăl său a fost 
măcelar;, prin participa: ea șa ne- 
mijlocita la multe din jni/eriile în
durate de poporul lipsit de pă
mânt și drejrturi, prin ne o.itenita 
sa adăpare ta izvorul bune or tra
diții populare, Petofi a fdst un- 
geniu al liricei maghiare, dar nu 
mai puțin un vepri. răsvrăi. împo
triva nedrcptățdor j'âcut poporului 
de țvechea orânduire feuda ă „Li
bertatea și iubirea’’ străba. ca u:i 
lri-inotiv întreaga sa operă poe
tică, emanație a sufletului și ex
perienței poporului, a suferințelor 
șe speranțelor poporului, formând 
idealul de viață al poetului într’o or
dine de preferință consacrată chiar 
de dânsul:

„Pentru iubire îmi dau viața,, 
pentru libertate î;ni dau iubirea ’•

Petofi — <je i slav maghiarizat 
^fusese PelrovLi), a fost un mare 

patriot, incomparabil mai bun pa
triot decât jnulți magh a i get-be- 

cu blazon, fără a deveni to
tuși un naționalist șovin. Poezia 
„Talpra magyar” (bus maghiare!) 
■u este decât o che-nare adre ată 
poporului magi,iar de a parti i -a 
șa el ]a curentul de desrobire ce 
cuprinsese Europa într agă. Altfel 
ar rămâne de neînțeles lozincile ra'e 
de libertate, egalitate și fralernitațe 
lansate nu numai pentru național tă- 
țile conlocuitoa e din fostul imperiu 
habsburgic, ci pentru toa e popoa
rele lumii prin aceia el numea, 
„vilâgszabadsâg” (libertate univer- 
•ala). I

„Ne am unit pentru desființarea 
dușmăniei baza e pe deosebirea de 
limbă’’, scria el în programul Clu
bului Egalității constitu t de tine
retul revoluționar din Martie 1843; 
pentru ca atunci când Ungaria 
vroia să trimită 10-000 soldați un
guri împotriva italienilor ce se- 
răsculaseră pentru a se ejbera de

POȘTA REDACȚIEI
GO1A DUMITRU, Certei — Po- 

ezia d-ta!e au poate fi publicată 
ne având un destul de bogat conținui’ 
ideologic și într’o măsură e te și 
demohilizatoa e, a.'ătând burghe
zia resemnată în urma națio îaliză ii
la R i .burimea doar „st â î b*

' duf ’ cum spui d-ta când
»10* . <’ :n că ea se dedă Ia
cele n ‘rșave acte de sabotaj
și i ne.

privește forma, păs
faptul că rimele suit

ta e, poezia d-ta'e ne~
' 'ma instanță decât o

nrozff traducă în versuri. Mai ci-
. ,i ridica nive ul i-

GC(/ c mai muRă l le aturăi
G C ’i.f cât ma multe

poezii, pentru ai îisuji tehui a lor.

sub jugul austria sa adauge li 
Ir’o poezie a sa:

„Italia nici nu pe u atacaL
Voeșle un singur lucru, ca și 

noi; libertatea.
11 vreau să ne îndrepte conlia ei.
Dar noi nu vo.n tre e pe 

teritoriul italian’’.
Iar când aude că în Franța icgele 

Ludovic I ilip a fost alungat ,i 
s'a proclamat republică, o bucurie 
nestăpânită îl fme sa strige în 
hanul unde se aria: „Traia c;l re 
publica!”.

Sortit de împrejurări ți mânat 
de temperamentul s,.u nea tâmpărat 
să ducă o viață în vepiică agi a,ie 
și fierbere, străbătând țara în lung 
și lat, fie pentru a ,i u rna părinții 
în căutare de noi ro turi în viață, 
fie pentru a însoți câte o trupă, 
de teatru ambulanta, Petofi purta 

din totdeauna în sufletul său 
germenii revoluției

In ajunul revolu e din 1848 spu 
nea prietenilor săi: „O imt cum 
vine, așa cum un câine pre imte 
cutremurul de pământ’’.

In timp ce aristocrata țiemură' 
de frică și caută un refugiu sub 
hlamida habsburgilor, poetul frea 
mâță de bucurie. El cunca.tc ma, 
bine ca oricine starea de spirit a

In ziua de 24 Iulie ta. c., a 
avut loc deschiderea Clubu 
lui Muncitoresc dela Sime 
ria. v

Munca depusă de conducă 
lorii acestui club, împreună 
cu o burtă parte ^populației 
a fost într’adevăr mare, în .a 
rezultatele obținute nu sunt 
la înălțimea bunelor lor interi 
, ții decât într’o măsură de
stul de redusă.

Un club est?~ creat pentru 
a fi un mijloc de recreare a 
muncitorului după o zi de 
muncă, de a-i da posibilii 
tea să se distreze și-- lucrul 
cel mai principal — să-i c.e 
eze condiții favorabile ridi 
carii nivelului sau jdeolori. • 
cultural.

Clubul muncitoresc dela 
Simbria — așa cum a fost el 
conceput — reușește prea 
puțin să satisfacă aceste con 
diții. Distracțiile principale 
oferite sunt jocuri'e de popi 
ce, șah și table mizate pe 
băuturi, clubul posedând și 
un brevet de a ,vinde băuturi 
alcoolice.

In ceea ce privește posibi 
lirâțiie de ridicare a nivelu
lui cultural ideologic al mun 
citorilor, aceste posibilități 
există într’adevăr, datorită 
bogatei biblioteci care cu - 
prinde cea. 2.500 de volume. 
Există însă și un pericol; 
• lin lipsa de vigilență s’au 
strecurat și unele cărți cu ca 
radei diversionist sau chiar 
direct reacționare. E gufi - 
cient să amintim de „Ferici 
ie? d< a trăi” a lui Sir fo .n 
Lubbock în traducerea fasci 
stului Lascarov Moldovanu. 
sau „Datoria vieții noastre” 
a lui V. Pârvan în care se 

popoiului, are o școala politica |< 
care niciunul din eonle.nporanii săi 
nu « avea și ca.e îl ridica cu 
mult deasupra politic e lifor de ine 
serie Suflul revoluției venii i iu a- 
pu* ar li tjecut lepede pe te bur
ghezia germana din fudap .'a dacă 
la bâlciul din Ifakoși nu ar fi e- 
xistat o mâna de fla:«eni și un 
tânăr jxjct care sa-l alimenteze și 
să-l propage. D poal. spune fără 
exagerai» ca in vil n.il leio.uției 
Petofi a fost i igurul ie.o;u|ioi.ar a. 
devarul șl ul ziua de 15 Mar
tie 1813 este opera și gloria lui

Dar nu pe.tE mult, .eaețiunea »u 
ajutorul armatelor aut rime și ru
sești, începe lupta peiitill ra-turna 
rea nouiui icjiii demociat. Popo
rul maghiar își apără fara succes 
pozițiile cucerite. In acea ti luptă 
Petofi cade 1-iuga SighLoara, la 
31 Iulie 1819, acum 99 ani, îinpti- 
nindu-se funeda lui pieri are din 
celebrai poezie: „M:i chinue a- 
mar un gând’’, de a muri j e câm
pul de bălă.ie pentru libertatea [X>- 
[loareloi

Prin opera a poe ică, pri î faptele 
sale, poetul și levofuționa ul Pe- 
tofi este și rămâne un pre ursor al 
luptei pentru înfăptuirea marilor 
idealuri ațe omenirii

VASILE BRETAN l

vorbește cu insistență des
pre „imensul faliment etic ol 
concepției materialiste des - 
pre lume și viață”.

Se impune deci o serioa 
să muncă de selecționare a 
cărților — care în general 
sunt de reală valoare — pen 
tru ca cele de genul celor 
semnalate mai sus să fie 
eliminate.

Se impune deasemeni o se 
rioasă muncă din partea co 
lectivului de Educație Poli 
tică al org. P. M- R- și a 
responsabilului cultural al 
Sindicatului C. F, R. de a o 
rienta acest club pe calea ju 
sta, făcându-1 să-și atingă 
scopurile în care-și găsește e 
xistența transformândul în - 
tr’un focar de cultură și un 
loc de delectare care să nu 
fie în contradicție Cu prin- | 
cipiile moralei proletare.

Editura „Cartea Rusă“

D. Kraminov: „Al doilea tront“
Colindând zonele de operații ale, 

celui de al doika război, mondial, 
cu creonul și blok-notesul în jnână, 
reporle ul sovietic D. Kraminov de
scrie in lucrarea sa recent apărutj- 
în editura Cartea Ru ă, ,,A1 doilea 
front’’, o serie întreagă de aspecte 
din culise;e diploma ice și mi.itard 
ale anglo-americani or, tergiversările 
descinderii celui de al doil a Iront, 
încercările de sabo'.are prin care for
țele imperialiștilor căutau să uze
ze cât mai mult Armata Râ ie înr. 
bătălia împotriva armatei hitle- 
riște.

La stăruințele energice ale UR. 
S.S., și susținute și de Roosevelt, 
s’a luat însfârșit, la Tehe.an, I10- 
tărîrea de a se deschide cel de al 
doilea front în Ve tul Europei,
Totuși oamenii po iti i ai i 1 pe la- 
lismuțui și comandanții ni iii ari an-

Mă chinue amar un gând:
Pe-o pernă, n pat, să mor zăcând 
Să vestejesc ca floarea ce suspină, 
De-un vierme tainic roasă n rădăcină;
Să mă topesc ca iumănarea pala, 
Lăsată singură n odaia goală.
Nu, moartea asta, Doamne, nu mi-o da, 
O altă moarte eu aș vrea!
Copuc să fiu, de fu'ger spintecai, 
Sau srnuls din rădăcini de viforul turbai.
Stâncă să fiu, din piscuri prăvălită, 
Ce zguduie prăpastia uimită...
Când neamurile încătușate,
Sfărmându și lanțurile vor porni nviate 
Cu roșii fețe și cu roșii steaguri sfinte. 
Pe steaguri scrDe-având aste cuvin'e: 
„Libertatea lumi!" 
Și-or trâmbița in sus
Lupta cea mare, din râsăr.t până n apus, 
Lovind tiranii care le-au supus:
Acolo-aș vrea să pier.
Pe câmp dy luptă n vuietul de fier, 
Sângele-mi tânăr să se scurgă-acolo, 
Și glasul meu sa fie acoperit 
De vălmișagal nemaipomenit.
De glasul trimbițelor s jgrumate, 
De tunetul de tunuri descărcate.
Pe trupul meu cu linii 'ncremenite. 
Să fre că roibii cu-ale lor copile 
Și să-l sfarme una cu pământul. 
Acolo-aș vrea să mă lăsați, cu vântul. 
De-acolo să-mi culegeți oasele sdrobite. 
Când ziua 'nmoi mântării o să vină, 
Când flamurile ndoliate vor călăuzi norodul 
Și muzici lin? vor căita prohodul
Să-mi fie n groapa cea comună oasele-arunc ale 
Alături de cei morți de mii de ori
In numele tău — s'ântă — a lum i libertate!

Trad. de Eugen Jeb^leanu

Editura P. M. R. A apărut

„Războiul civil din Franta“
Cartea de față, apărută, recent 

in editura P.M.R., cuprinde patru 
lucrări ale țui Marx și Enge's cu 
privire la războiul franco-german și 
la Comuna din Paris, anume: trei 
Adrese ale Consiliului General al 
Asociației Internaționale a Mundto. 
rilor din 23 luție și 9 Septembrie 
1870 și 30 Mai 1871, redacta’e de 
Marx, precum și o introduccre Ia 
aceste adrese, scrisă de Engcls în 
Martie 1891.

Marea valoare a acestor docu
mente constă In faptul că primele 
două Adrese ale Consiliului Gene- 

gîo-americani căutau să amâne îrș 
fiecare zi invazia. Iar alund când» 
aceasta s’a produs, a fe. rezentat o 
risipă enormă de material ți. prin 
bombardamer.'e’.e an; I -am ri -ine, » 
cauzat pagube imense țâr.lor eribe- 
rate.

Peste tot, pe unde au trecut, im
perialiștii anglo-arze i ani, au cău
tat să pună mâna pe economia țâ* 
rilor respective, numind la coiduce- 
rea statului, cont ar voințe popo
rului, guverne reacționa c care îm
piedică până a-lăz. de no.ra.izarea 
vieții politice.

Lucrarea lui O. Kraminov, ca-e 
desvălue fapte inedite și surprin
zătoare, de.nascând scopu ile și me
todele imperialismului angoaned- 
can, ne ajută să înțelegem țoală fal- 
șitatea politicii imperialiste. 

ral desvălue caracterul real * ca*- 
zele războiului francogermaa. Ele 
indică unele din eoaseetnțde M- 
probabile și trasează ta.tea de ar» 
mat cu privire la acest război, aU> 
pentru clasa muacitoa-e francea* cM 
și pentru cea germani.

Partea centrală a carii o coostl. 
tue Adresa Consil ulu- G ne. al ai 
Asociației Internaționale a Muncăto. 
rilor cu privire la războiul căvă 
din Franța, cu privire la moaa 
din Paris. <

Comuna din Paris a inaugurat <a 
nouă perioadă în tor a o ieUțlk 
moderne — perioada începu u ui de 
decădere a capitalismului ți a tre
cerii lui trepiate la ultimul sta-, 
diu al desvoltării sale, stadiul im
perialist, în care rcvo;uț a proletari 
devine deadreptul inevitabilă. Iu 
care ea devine o problemă de pcao 
tică imediată.

De aci și marea răspândire a 
„Războiului civil di.i Franța” Iu 
lumea întreagă, ajun^ind la mal 
bine de 75 ediții în 19 limbi. ’

De aci și deosebita îrsemnăfatd 
pentru noi a tradu e ii ti romlnește 
a acestei lucrări .o ar a', j roMe- 
mei cuceririi puteri po.i iee de s~< 
tre clasa mur.ci.ox’e și ncioivăriț 
în practică a a.este, ji. Je t

cttiți
„lânârul Munctor**
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Intensificându-Și activitatea

Comisia județeană de colectări 
a descoperit și demascat o serie de nereguli 

oft ubuzuri

La 14 August se deschid în toate orație reședința do judsl 

Cursurile elementare de înhumare a 
corpului didactic

ten și nereguli, isvorîtc in cea mai 
«are parte din munca sUfArlicall 
a comisiilor de colc 'ări a orga- 
uelor administrative șî tehnice șî 
«ai cu seama din uneltirile mârșave 
ale chiabari.idi.

In munca depe teren, organele de 
oolectare și indruniA orii pii.nesc un 
sprijin prețios din putea țârai.llo; 
săraci și a muncitorilor agricoli*- 
care deși In unele părți se J&a cri) 
antrenați de ațițărde dupnaai.or de 
clasă, făcând a tfel jocul uiter selor 
chiaburim!!, după ce au fost 1&- 
muriți asupra atitudinii lor greși e, 
au trecut cu hotărâre Ia d marcarea 
necruțătoare p Jncercăii'or, prin i,a:e 
bogătașii satelor caută să îngreu-r 
ieze bunul mers al lucrărilor și 
se sustragă de a cp;eclaica cerealelor.

In eoni. Ribița, notarul de aici, 
exploatând prietenia ce o avra iu 
unii membrii ai comisiei de io- 
lectări, s’a trecut In tabelul colec
tărilor cu p coti mult mai mi ă de
cât oota reală la caie trebuia im
pus. El însuși fiind membru in co
misia locală de colectări, a păsul» 
și părtinit bogăta ii șalelor, căuiânăr 
ca greul ooie.tărilor să fie supor
tat de către țărănimea <;u pământ 
puțin

La Peștișul Mare, ță rănim a mun
citoare a demascat pe primarul c<> 
munci, care împreună cu al,i ch aJ 
buri din sat, a bătut șgâul cu 
naiul in timpul nopții, căutând,, 
ai se sustragă dea colectări.

S’a dovedit că primarul este un 
vechiu apărător al cluaburimii, pen

Țârani: din Bacea su o bogată activitate culturală
(Urmare din pag. 1-*)

Au umplut de a eneni scobiturii» 
făcute de râu, astfel încât în fațzx 
căminului vor avea și p frumoasă 
piață.

Pentru ca să nu fie nepregătiți 
când căminul va ii terminat, ță a ii 
din Bacea și-au înjghe’at o mică 
bibliotecă acum î.ibogăți ă prin căr
țile donate de Ministerul Artelor 
și Informațiilor. »

In ceea ce privește lipsa unui 
teatru, a fost și aceasta, în parte, 
înlăturată.

Scena, a fost făcută din scân-, 
duri pe care chiar țăran i 1 -au fa
bricat din copacii aduși de ei cin 
pădure. Decorurile — un inter or de 
cameră — au fost confecționate» 
prin muncă volunta ă din pânză do 
fire de cânepă, donate că.ninuliâ 
de gospodinele din sat. ‘ 

tru ale cărei interese, a călcat intot, 
deauna dispozițiunile superioare. '

Preotul lisu și boga a;ul Opri- 
șan din Țebea, după ce au sece-, 
ral jumătate din suprafețele Insă* 
mâuțate cu grâu, au incer.at să con-' 
vingă comisia de colectări să le 
facă proces-verbal de scădere și 
nai impună numai pentru țumătate 
din suprafețele lnsămjnța e, su ți
nând că recolta du[>a reala! ă jumă
tate a fost distrusă de grindină.

Dcplasându-re la fața locului, co
misia anchetatoare a stabilit că, 
grâul depe jumătatea „distrură de 
grindină’’ a fost secerat -i treerat 
și că grindina bă'uie în al ă par'.e, 
grâul )or rămânând nealins.

In alte locuri chiaburimca a în
cercat sa ațâțe țărănimea lo a'ă îm-f 
potriva colectărilor, împingând-o să 
protesteze contra cotelor la care au 
fost impuși.

De pildă învățătorul din comu
na Căraciu, împreună cu chiaburii' 
din sat, a pornit o acțiune de pro
test contra cotelor fixa'e

Cercelându-se cazul s’a consta - 
tat că dintre cei care semnaseră mei 
moriul, 16 țarani erau scutiți de 
orice cote. [X'asemenea la Turda, 
fostul moșier col Dimitriu, ajutat 
de bogătașul Lulea Remus, au a- 
țâțat câțiva țărani împotriva co'.ec-- 
țărilor. In cadrul anchetei făcut# 
în aceasta comună s’a sta! ilit că <ei 
mai mulți dintre cei , nemulțu—. 
iniți” nu aveau nici q palmă de 
pământ.

Chhburul e împotriva 
căminului cultural

Toate ace te rea'izări se c’a'ore-o 
numai țărănimii mu.ui oa e inobi» 
Uzată și îndrumată de org. dj 
Partid, ajutată de a e nenea în mare 
măsură de directorul sco.ii primară 
din localitate.

Cu ocazia alegerii sfa'ului căirl* 
nului acest lucru a .fost încăoda'ă 
evidențiat 'prin seriozi at a cu care 
fiecare țăran muncilor a privit so
lemnitatea și a participat Ia dis
cuții. .

S’a procedat apoi la iscăli ea d» 
către to i partlcipanții a [ ro esului 
verbal de întocmire a sfa ului. Ță
ranii au venit să senneze fiecare. 
Cei care încă nu știau carte, au 
venit să pună degetul.

Numai chiaubrul sa'u.ui s’a ab-. 
ținut. Credea că fără iscălitura .lui

Autorii acestor ațâțari ticăloa 
au fost demascăți In fața oLștei,. 
arătându-li-se țăranilor ade ă a a lor 
fața de dușmani neîmpă a)i ai ță
rănimii munciloare și ai inteie-elot 
poporului muncitor.

Concluziile care se jiesprind din 
analizarea cazurilor arătate ma u , 
denota li|>sa de vigilența

In multe comune nu s’a depus 
stăruință cuveni.â j e it u mo' i i/a 
rea muncitorilor agr co| și a țără
nimii sărace sculi a de rolectări, cu 
ajutorul cărora ș’ar £ putut împ.e. 
deca orice fel de abuzuri în așe
zarea colectărilor, aplicându-se nr 
strictețe normele planului de co 
lectări.

Județul nostru di-pune ue toat* 
condițiunile favoral i e pentiu <a [la
nul colectărilor să fie realizat în 
întregime. Piin contri'uii polis 
și neprecupețită a organizațiilor șt1 
membrilor de Partid, a țărănimii 
muncitoare, a aulorilăi'or a.lmini,- 
trative, să luptăm fără răgaz pe tru 
îndeplinirea lui, convinși că a t'ej 
asigurăm condițiunile de desvo.tare 
a țării spre un traiu mai bun al 
tuturor celor ce muncesc .

OH. PLEȘU

Umplem butelii de
Aragaz
St ada Karl M* x N'. I

nu se poate face nimic și că re< 
trăgându-se poate să împiedice bura 
funcționare a căminului. ■

S’a înșelat însă. Sfatul s’a ale; șî 
fără iscălitura lui și nimeni nu a 
insistat să și-o pu ă Țarai.imea să
racă știa că poate să șe conducă 
singură, poate să lip earcă de chia
buri și să-și facă o via.ă mai bună 
fără acela care zeci de ani i a je
fuit de rodul muncii lor.

S’au convins însă țăranii cinstiți 
cinstiți și săraci că a um ch a';u- 
riinea luptă mai îndârjit și pe - 
toate căile ca să le pună bețe in 
roate. De vigilența și de hotărâ
rea cu care ei vor ști să combată 
toate uneltirile dușmanului, depin
de bunul mers al tr,burilor co
munei și a întregului popor mun
citor.

Trebue depusă și mai 
multa muncă

BUCUREȘTI, 28 (Ag 
prc;). Intre 14 - 25 Augu-t
1948, Ministrul Invațăman 
lui Public, Dinu-țiunea Cor
pului Di la< ti<, x>rgamz>-az.t 
în toate orașe le reședința de 
județe cursuri elementare de 
îndrumare a corpului di, lai 
tic. Scopul ac<-tor cursuri e 
ste de a ajuta la ridicarea ni 
velului ideologii și politi' al 
inembr.lor corp.riui di<lact,<, 
corespunzător -.arcini'or pe 
care Republica Populară Ro

Corpul Porlâr,l'or Tribnntlnlul 1 
DrVa

do», Nr, 39 1948

Publicațiune Nr, 532
din 28 Iui» 1948

In conlcrm t>t« cu dlip. ari. 
433 și urm. din pr. clv. «• «duce 
la cunoștință publicului că In ba
za bietului de < rdm investit cu 
f >rmula executorie Nr 5 dl > 22 
Aprilie 1948 de câtre JudeiSto- 
ria M>xt* Orâjlie ei to baza pro
cesului verbal de Siche t u Nr. 
10 din 18 Maiu 1948 al C irpu- 
lut d» Portărei D<va J ide,* oria 
Mixtă Orăștle prin in heeiea din 
2 i Iulie 1948 a fixat termen de 
licitație •« date de 2 August 
1948 ora 9 a, IU țl care va avaa 
ioc in Str, Emaaoll Gr.j tu Nr. 
43 unde ea află depozitate lunu
rile mobile aeihrstrtite, proprie
tatea urmftritei debitoarei Soc. 
Forestier, Or*>tle, pno Stanislau 
Podeudik, cu care ocazie se va 
vinde :

58 buc. perii de frecat podrie, 
66 buc. perii de văruit, 1426 buc. 
perii de lus'ruit gh t», 422 buc. 
perii d- noroi. 99 buc. perii de 
ntgh i, 92 buc perii de ci p, 61 
buc, perii de cai, 159 buc. perii 

i de hune, 121 perii de ras, 
, 71 b'ic. pe ii de mituri, 88 bidi- 

n>l , 51 buc, peni de par het 
simple. 8t>6 buc perii de unt 
meri. 9b buc perii de uos mici, 
122 buc. eeneule canadiene. 433 
buc pensule de vouslt.

Vâ zarra se va efectu In fa
voarea creditorului Stemmer Va- 
stle din comuna Sibipel.
Portar» I Șef,
P. r mbolu Al. Nicolae 

mână le pene învățâtnântu 
lui nistru în noul un școlar.

Direcțiunea îndrumării 
Coqiujuj Didai ti va asigura 
conduceri a, li " turjj pr<»gra 
inul și ciriile nez?esare. Ace 
st'- cumuri < b mentare sunt 
obligatori.i ț>entru toți mem 
bră curți Iu, didacti< de toa 
le gradeL , chemați La cursuri 
Rezaltat- le nbținute la a< 
cursuri elemenlare, vor fi tre 
cule în fiș'le ț>-rsorui> .

Cur-urb orgi uzat, in - 
tre 14 și 25 August i«or c'i- 
prjide nmn i m.mbiii = orp*i 
lui dida' tic »hn lo<al)tat« a un 
de ,e țm . ursuril pre. um 
și doi învățători din fE-< are 
comună rurală.

l’entru organizarea ai< - 
stor cursuri, Ministrul Invă 
țământului l’ob n trimis g 
circulară tuturor ir. p-ctoare 
lor școlare iar Ț niunea Sin 
dicatelor Corpului Didactic 
tuturor sindi ațelor, jeentru 
formarea de îndită a unul co* 
milet de organizare-

Membrii Corpului Didac 
ti ■ sunt datori a linc-llegălur# 
cu direcțiunile școl.lor de cat 
re ațiarțin, pentru a răspuo 
de chemării.

Iiniortan’e măsuri 
pentui ușurarea 

schimbului de proluse 
între orașe și sate

(Urmare din pag. I-a) 

in vânzare în piețe atât rt- 
vânzători'or cât și direct coi 
sumatorilor.

Este interzisă ridicarea și 
transportul zarzavaturilor șl 
fructelor din zona de aprovi
zionare a Capitalei in spre 
oricare alte localități. Toți 
cei care vor împiedeca aP^a 
vizionarea in condițiunile pne 
zentului comunicat la orașe 
cu zarzavaturi, legume și 
fructe, se sancționează în con 
formitate cu prevederile le
gii No. 351 din ii945(pentru 
reprimarea specuh i iheite și 
sabotajului economic

0 sarcină de mare răspundere
(Urmare dai pag. l-a)

pentru premierea inventatu
rilor, inovatorilor și raționali 
zatorilor precum și alcelor e- 
vidențiați în Întreceri, au. ere 
tat condițiuni pentru un nou 
avânt în muncă, pentru des 
voliarea întrecerilor sociali a 
ste, pentru ridicarea conti
nua a producției-

Acolo unde direcțiunile în 
treprinderilor naționalizate 
ău ‘Tjut să se sprijine pe în 
tf g .1 cole-tjv de muncă iar 
c,Jr tjvul de muncă a spri
jinit direcțiunea, acolo unde 
aceasta a lucrat strâns cu co 
mitetul de Partid și a colabo 
rat ?u organ.za’.ia sindicală, 
aco’o rezil.ațele P-u fost bune 
?i l .-reprinderi’e au fost pu 

se pe picioare, îndeplinindu- 
și sarcinile".

După ce cercetează câteva 
din lipsurile constatate la ci
nele întreprinderi, articolul 
arată că schimbul de expe - 
riență între întreprinderi, re 
ducerea prețului de cost și 
grija pentru economie în 
cheltuelile de regie au fost 
și continuă să fie sarcinile 
principale ale întreprinderi - 
lor naționalizate.

Până la introducerea plani 
ficării — spune în continua 
re articolul — întreprinderi 
le trebue să lucreze după un 
program cuprinzând întrea - 
ga activitate vuitoare și pre
văzând o îix măsura po ibilită 
ților, până în cele mai mici 
amănunte-

In timpul verii, ac’.ivi'a’ea culta, 
raia din comună a scăzuL Tineri 
și bătrâni angrenați în munci e a- 
gricole care le dădeau zor, au camf 
neglijat să meargă la repetiții.e de 
cor și de piesă.

Cei mai mulți însă, nu s’au dat' 
învinși ci au reușit ca in ziua de 
25 Iulie să dea un reușit festiva! 
care a fost răsplătit cu viile a- 
plauze ale celor prezenți. Și mân
dria celor care nu s’au dat bătuți 
în lupta cu greutățile ei se citea 
pe fețe. Ei trebue însă să antre
neze în muncă și pe ceilalți prin 
frumosul exemplu pe care 1-a'J dat.

Toți, tineri și hătrâni din comuna 
Bacea, trebue să-și facă din șă i i u] 
lor cultural o a doua casă. Șă a - 
tiveze cât mai mult în cadru! lui, 
să se lumineze din cărțile din lî- 
bliotecă.

In acest fel ci vor reu i ca să 
se mențină printre cot.u e e frua- 
tașe, să aibă o boga ă a ti lla'e 
culturală, folo-itoare a'ât lor cât și 
celor din comunele învecinate.

H. N. DOREANU.

Cunoașteți frumusețile masivului „Retezat*

Oficiul local de Turism Deva 
organizează Sâmbătă și Duminecă

O excursie populară
până la cabana „Baleia“ cu autocamioane RATA

Oficiul Național ce Turism prin Oficiul locul <h>nri11 c-rg»- 
niz»»ză O oxcuriie de recreera și cuno>jt»re • frumuieții masivalui 

| „RETtZăr", cu autocamioane R A.T.A , pAn« la c»bxna O N T. 
«BALETA*. în condițiuni avantajoase.

— Ple. nrea Sâmbăta 31 Iulie 1947 otel* 15 30 < ’
fix, din fala OfiiDIui L'ical de Turism, Str Kifl M ’■> 4'
inapoiera .u • eleațl autocamioane. ’ ti nio'râ 1 r ,

— Transportul dos-ta tors, inclusiv d iroii! 4 1»
' de perso nl.

— Ios'ile'le șl depunerea sum.l |n:. » A• *-e 1 • d«
as'ăzi și pana V n» ri 30 Iulie, orele 18 (a • • ' r î

— Li corile sunt limitate.
P r-oanUe înscrise 8uDț obliga'e a-tl lu» h au*. 1

Îmbrăcăminte ioc* ț» ori' : cornaputizitoarv. L*a ș*

OFlCiUL LOCAL DE 1 UR s 11 •' V A
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TITTO ni RAIW^iOVICI 
au luat calea metodelor fasciste

Alcătuirea guvernului francez

BELGRAD — Corespon
dentul special al ziarului l’.-a 
vda dela Belgrad comunică;

Pregătirile pentru congte 
sul partidului comunist din 
Jugoslavia și desfășurarea 
însăși a congresului au de
curs în condițiile unui ter > 
rism brutal, practicat de gri 
pul conducător al partidul' ti 
comunist din Jugoslavia Ln 
potriva tuturor acelor mem 
bri ai partalului care au ex- 
primit cea mai mică dezapro 
bare față de politica lui Tito 
șiRankoxin

In timpul pregătirilor pen 
tru congres, mulți mem 
ai partidului au devenit vicâ 
me ale represaliilor, pent u 
că se opuneau politicii anti 
sovietice și antjsocialiste a ac
tualilor conducători, ai par î 
dului comunist din Jugosla 
via- Se cunosc cazuri în .caro 
delegații, care fuseseră a!c=i 
pentru congres dar nu se ara 
taseră gata să voteze orbo 
ște pentru platforma națior.a 
listă și antisovietică a gru | 
lui dela conducerea parti •. 
lui comunist din Jugoslavia 
au fost imediat înlocuiți 
în toate funcțiile și arestați.

Congresul are loc într’o 
clădire înconjurată de tru/,9 
împrejurul clădirii au fost 
Instalate tunuri antiaeriene, 
iar aviația este gata de at 
In legătură cu aceasta ‘se 
pune în mod firesc o între 
bare legtimă: împotriva (;i 
este îndreptat acest aparat 
militar și polițienesc dacă 
Tito și Rankovici pretind că 
massele partidului urmează 
în unanimitate grupul con 1 i 
cător din comitetul central al 
partidului comunist din ții 
slavia?

Este clar că actualii condu 
cători al par ridului comunist 
din jugoslavia nu se biz e

Adcptarta programului electoral
al partidului

Philadelphia. — Congresul 
pentru inf i.oțarea Parti lului 
Progresist și-a încheiat lu - 
crările prin adoptarea pro - 
gramului electoral și prin a 
legerea Comitetului Nai io . 
nai-

Programul exprimă credin 
ța că în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, pot și tre- 
buesc să trăiască împreună 
diferite sisteme sociale și e- 
conomice, și recomandă sta 
bilirea de bune relații între 
Statele Unite și Uniunea So 
vietică.

Programul denunță isteria 
anti sovietică ca f nd i istr i- 
ment 1 monopo jstnul i, mi'i 

pe puterea de convingere e 
xercitată de argument, L- și 
cuvântările lor, ci pe* forța ar 
lirelor și pe represalii.

In lumina aceasta toate ră 
sunătoarele profesiuni de ctc 
dință față de marxism față de 
libertate și față de demonta 
ția internă a partidului făcu 
te dela tribuna congresului 
de către reprezentanții gru 
pului dela conducerea parti 
dului comunist din Jugosla 
via, apar ca o batjocorire a 
1 aptelor. Acest sistem de te 
roare și represalii dovedește 

Catolicii din Polonia 
nemuițumuți de atitudinea Papei

iPraga. — coresp. din Ro 
ma al Agenției Telepress 
transmite,: '

După cum se află din Ro 
ma cardinalul Saf>ega, art.ie 
piscop de Cracovia, care de 
ține cel de al doilea loc în 
ierarhia bisericească a Polo 
niei a fost primit de,Papa în

Știri scurte
Tokoda secretarul generări 

al Partidului Comunist Japo
nez se reface rapid în urma 
tr aiBU enltii car» «-ie su- 
pus și el continuă să-și exet 
cit» în-ta»orf îl» o con 
ducător ai partidului.

•
Peste 250.000 de absol - 

venți ai Universităților și 
liceelor chineze nu au nici o 
pp-s->«r'lvâ de a căpăta c« va 
de lucru.

Edncwtnrii O rondo'-ăio 
rii vieții publice consideră 
în unanimitate viitorul ace 
stor tineri ca foarte intuite 
cat.

d-lui Wallece

țarismului și reacțiunii.
Programul cheamă la ’u 

pta pentru construcția , păcii , 
creatoare și durabile în în ; 
treaga lume”.

Congresul a ales apoi ur
mătorul comitet național a! 
Partidului Progresist: Pre e 
dinte, d. Elmer Benson, fost 
guvernator al statului Mia . 
neso'a, vic.epreședinț, frun 
tașul negru Paul Robeson și 
Albert I iLgerall, p-ecedin'.e 
a> muncitorilor d n industria 
electrică din Cong es 1 O - 
ganizi.i 1 >r nd st ia le' sec re 
tar și conducătoi al cam; a - 
niei electorali, Bal lw n

că grupul din fruntea partidu 
lui comunist din Jugoslaiva 
a lu.it calea metodelor fasci 
ste Cam în felul acesta a 
încercat. Doriot la vremea 
lui să lupte împotriva comit 
niștilor francezi, tot așa a 
procedat și Musolini împo
triva comuniștilor Italieni ș> 
amândoi s’au scufundat rene 
de în fascism.

Acestea sunt lecții înstra: 
tive ale istoriei. Grupul bi 
rocratic din fruntea partidu
lui comunist din Jugoslavia 
a atins ultimele limite.

ziua de 25 Iulie.
Ceremonia a avut loc în 

prezența lui gtanislaw Miko 
lajczyk.

Vizita cardinarului Sapega 
urmărește să informeze pe 
Papa despre marea nemulțu 
mire provocată în Polonia 
de către mesagiul papal în 
care Papa șj-a exprimat sim 
Patia față de germanii expul 
zați din teritoriul dela Răsă 
rit de linia Oder-Neisse și a 
cerut istoriei „să pedepseaș 
că pe polonezi" pentru „tra 
tamentul inuman” aplicat 
germanilor.

Să intensificăm întrecerile socialiste și să 
antrenăm în ele masse cât mai largi

(Urmare din pag. l-a)

recție, punând ca sarcini 
centrală organizați lor de par 
tid problema întrecerilor.

Ce vor trebui să facă organiza
țiile de part.d?

In primul rând va trebui pre
lucrat din nou î.icepâ id cea a ti
vul de partid până la ul i nul mun
citor importan|a î.itreceri.or în pro
ducție.

întrecerile trebue să iie de a- 
cum încolo o preocupare perna— 
nentă a organizației de par id, a 
sindicalului, care trebue să orga
nizeze să controleze și să stimu
leze aceste întreceri. Etapele ca 23 
Aug. etc. să nu formeze o dată 
după care între erile lâncezesc ar,a 
cum Ba întâmplat în multe locurj 
în județul nostru după 1 Mai a. 
c. ci o dată la care se încheie 
bilanțul unei perioade pentru câști
garea de noui put- ri, pentru lua
rea de noui angajamente.

Trebue acordată o atenție dea* 
sebită compune'ii corni I lor de 
producție în fruntea cărora trebue 
să se afle oameni cari lucrează 
cu entuziasm și pricepere la bu
nul mers al întrece ilor și ca e vor 
trebui împreună ru comitelui de- 
fabrică și di-ectiuner să d falce 
programul de muncă a’ uzi-ci pe 
secții, a’eliere, eebipe de ca c 1

Odată programul de a' .al el va

VIP SUL”— ' V lu48

Noua formație este

Paris. 20 zăntlre Mărie și-a 
alcătuit cabinetul cu radii ați 
socialiști, cu membrii M. 
R- P. Și socialiști,de țtlreaț-ta. 
Noua formațiune pste de cen 
tru dreapta. I.eon Blum fa
ce parte din guvern ca vi<e-

Thorez despre formarea noului guvern
Paris. — Luând cuvântul 

la întrunirea dela Bordeaux, 
Maurice Thorez, Secretarul 
general al Partidului Comit 
nist Francez a vorbit desprr 
formarea noului guvern și a 
subliniat că el este format 
din oameni vinovați de în 
frângerea Franței, din oa 
meni care și-au câșt;gat mî 
ma de gropari ai Republicii. 
din oameni cari au fost con 
damnați de națiune deț o mie

Sosirea în capitală
a tov. William

Luni după amiază a sosit în- 
Capilală tov. William Rust mem
bru în Biroul Politic al Partidului 
Comunist Englez și redactor res
ponsabil al ziarului „Daily Wor- 
ker’’ și tov. Tamara Rust, mem-l 
bră în Comitetul Executiv al Par- 
lidului Comunist Englez, redactor 
responsabil al revistei „Woman Toj 
day” (Femeia de azi) și secretara 

trebui popularizat în masă astfel 
ca fiecare uni a e de lu ru să cun au 
că bine ce are de făcut și să-și 
ia angajamente precise î.i acest sens 

întrecerile trebue să cuprindă nu 
numai realiza ea sau depășirea pro
gramului de prolucț e, mări a pro
ductivității munci șî redu er a .ab
sențelor nemotiva'.e ci și raționa
lizarea muncii, re pectarea orarului 
ș< a locuțui de muncă, î t e inerea și 
folosirea rațională a ui au ui, eco
nomisirea materiilor p Ine și a 
combustih lu ui, u i i a ea pe scară 
cât mai în insă a de.eurilor, ceea e 
va contribui la redu er.a prețului 
de cost al p-odu=elor noa t e in u - 
triale și i mpli.it la reducerea costu
lui vieții în general.

Deasemenea trebue acordată o a- 
tenție deosebită calității produselor 
prin reducerea rebuturilor. In spe
cial în acest domeniu se refu
giază sabotajul elementelor reac
ționare caie nu se prea manifest^ 
deschis.

Controlul permanent al Executării 
angajamente'or luate, popularizarea 
prin gazele'e de perete și zia ele 
locale a realizărilor obținute, com
baterea delăsării și a nepăsării tre
bue să fie o preo u are permanentă 
în bătălia întrecerilor.

Lunar sau la anumite etape se 
vor stabili —- de către comisia de 
producție — lucrătorul indi.idual, 
echipa, aeie.uj, sau sec; a <a e au

de centru dreapta

pir-ședinte al Consilixijut, Bi 
dauft fostul ministru de. extci 
ne nu mai face parfc din for 
mațiunea guvernamentală. 
Departamentul externelor a 
fost ocupat de Schumarm, fc 
sttil prim ministru.

de ori și cari ar fi trebv ' 
să dispară din viața ț>oliti,â

Capul guvernului, /Xndrc 
Mărie a spus Thorez — 
a votat imjxrtriva actualei 
constituții”.

Thorez a crjti at cu asp- 
me șj a' rivjtatea guvernului 
Schuman, subliniind în mod 
deosebit planul Marsha)! și 
recomandările conferi.iței de 
La Londra pe care le ara-pta- 
se acest guvern.

Rust și soției sale
Organizației Naționa’e a Femetf.

Tov. William Rust este membru 
al Partidu,ui Comunist Enjlez de B 
înființarea acestuia, acid dia 1917. 
A fost muncitor tipograf a apoi 
fun'-ționar, In Partid a îndeplinit 
diferite funcțiuni de răspundere. In 
timpul războiului ci.il din Spania, 
tov. Rust a luptat în rându ix Ar- 
matei Republicane.

realizat cu cel mai mare procent 
programul propunându-i pentru e- 
vidențiere.

In cazul când mai inulte intre- 
prideri sunt în întrecere între ele 
cum e cazul și în jude ul no tru <JJ 
uzinele și minele: ,,Mi a” Braț, A- 
telierețe principale C.F.R. - Simeiia; 
I.M.S.-Hunedoara, .,Minau h Cerlcj- 
Săcărâinb, T.N.C.-CA’.an, Teliuc (mi
nele de fier) „Aslra” Orăș ie, și 
C.M.C.-Cugir, — întreceri de-rpra 
a căror condiții vom vorbi tnlr’uu 
articol viitor — se va numi o co
misie de arbitri care va trebiâ --4 
verifice rezultatele îrai 'ta c de fie
care înt eprindere d<ca ârd câ t gâ- 
toare întreprinderea ca-e a realizat 
cele mai multe puncte ale întrecerii

Sarcinile care stau în fa a clasei 
muncitoa-e în f ui'e cu Partidul <4 
de avantgardă, răspunderea care a- 
pasă pe umerii oamenilor muncii azi 
când ei singuri își gospodăresc «r» 
vutul, țara, sunt cu mult mai cfflarî 
ca înainte. i

Deaceea numai antrenând massele 
cele mai largi de oameni ai mun.tî 
în bătălia întrecerilor, fă âitduâ sa 
simtă răspunderea aceasta mare, 
conducerile organizațiilor lo ale dq 
partid și sfndica'e își voc putea 
îîndeplini cu suc es munca pentru) 
înflorirea și pro j e arca Re.mblicil 
Populare Române.

_____ B. SOMEȘFELEANU,

l
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