
ȘCOLILE TEHNICE

UN FACTOR IMPORTANT
în desvoltarea noastră economică

Reforma invjjțțământului i- 
nițiatâ de P. M I< a adus 
schimbări strir turale în în - 
văț&mânlul.nostru.

in urma acestei reforme 
revoluționare, au fost în 
ființate o serie de școli m» 
dli teehnice ți profesionale, 
venind să umple un mare 
gol în învățământul nostiu 
în cat* predominau lice^h 
, .teoretice”.

onderent fiind sectorul 
indușir.al, în județul nostru 
au luat ființă o serie de școli 
medii tehnice industriale, 
Astfel de școli s au înființat 
la Hunedoara, marele centru 
siderurgic Petroșeni 
imporbantul (centru minier 
și fe Cugir.

Caracteristic pentru școala 
tehrycă industrială din a est 
din,urmă centru industrial, « 
transformarea ei în școală 
mixtă. Prin ea se dă posibili 
tate tinerilor de ambele sexe 
să devină cadre tehnice și a 
cest fapt — față de trecut — 
eonstitue un lucru de o cleo 
seb'ită importanță. Prin a- 
eeastă școală se crează poai 
bilități și mai mari femeilor 
de a întră în producție în 
posturi de conducere, de a 
deveni cadre de bază în in
dustria noastră, având o de 
plină egalitate de drepturi 
și ^posibilități cu bărbații în a 
această direcție-

Nu au fost neglijate nici 
școlile agricole.Astfel la (De 
oagiu va funcționa o ș ojlă 
medie tehnică de horticultu 
ră care va promova o serie 
întreagă de cadre tehnice, ne 
cesare Îmbunătățirii mun ii 
horticole chiar și în afara 
județului nostru.

Școlile profesionale care 
doasemenea au fost înfiin
țate la noi în județ vor da 
deacum înainte nu mici me
seriași așa cum se făc^ până 
acum. Scopul lor este pre 
găurea de cadre medii pen 
tru fabricile de conserve, 
atelierele de confe' țiuni, etc.

Având (în vedere marea jm 
portanță a cadrelor medii 
șoalile tehnice (industriale 
agricole, ijuridico-administra 
tive ,etc.) vor a v eă un rol pre 
eumpănitor în învățământul 
mediu.

Acesta nu înseamnă însă 
că absolvenț i tuturor școli 
lor medii de orice fel nu sunt 
egali din punct de vedere 
al diplomelor.

MINERII DIN TELIUC 
au depășit programul de 

producție cu 30o|o pe August
‘ Dacă minerii din Teliuc în 
întrecerile socialiste încheia 
te Ia 23 August s’au clasat 
hi locul 7, aceasta se dato 
rește greutăț:lor ivite în ur 
ma inundațiilor și întrerupe 
rii lucrului pe timp de aproa 
pe două săptămâni.

In luna August minierii 
din Teliuc au obținut o jm 
portantă victorie în produc

Ilegalitateakare exista in 
trecut Intre diplomele școli 
lor tehnice - care nu erau 
valabile pentru iincrwe|t iR 
ținătorilor lor în șco’i supe 
rioare a dispărut, tuturor 
dânduli se jxjsibilitatea du
pă capacitățile fiecăruia de 
a urma cursul su'pcrior in
diferent de tipul de școală 
pe care a absolvat- o-

Școlilor tehnice — fără a 
pune în inferioritate față de 
ele pe celelalte li se a- 
cordă o importanță ne. unor 
cută ]>ână acum și acest Iu 
eru (Corespunde fără îndo ala 
actualelor noastre condiții e 
conomice.

Aceste școli deschid secto 
rului nostru economii noui 
iperspe» tive de desvoltare 
prin încadrarea întreprinderi 
lor industriale cu cadre me 
dii bine pregătite atât din 
punct de vedere teoretic cât 
și practic, vor da pentru agri 
cultură oamenii capabili de 
a o duce spre înflorire. Ele 

H. N. DOREANU

(Ceatinnare la pag. UI a)

La 5 Octombrie va începe

Incorporarea contigentului 1948
Cum se acordă scutirile pentru studii

BUCUREȘTI, 17 (Ager - 
ipres). Marele Stat Major fa 
ce cunoscut că la 5 Octom 
brie, 1948, se va face încor 
porarea cont:ngentului 1948.

Se vor prezenta la încorpo 
rare -următoarele catlcgor ' 
ele tineri:

— a). Tinerii din contingeu 
tul 1948, născuți în anul 
1926;

— - b). Cei nesupuși la în
corporare din contingentele 
1947 și 1946 neamnistiațî

— c). Cei scutiți medicali 
din contingentul 1947;

d). Toți tinerii din ctg- I 
1947 și 1946, care au obținut 
amânări de studii și care 
au terminat studiile sau le- 
au întrerupt; 1

Transportul recruților dela | 
vatră la Cercurile Teritoriu 
le 'se va face astfel.

Pe calea ferată ,vor < ă.ători 
tinerii (care domiciliază 4a 
o distanță mai mare de 30 
de km. de Cercul respectiv, 

ția de minerea feros, depă - 
șind programul cu 30,7 la 
sută.

Elanul cu < are se im nce-le 
astăzi ca și succesele ce le 
obțin acești mineri în mun 
că, ne îndreptățește să ere 
dem că locul lor în c’asamen 
tul întrecerilor din perioada 
actuală va fi un loc de cin
ste pentru ei.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA
Dev«, Str, Karl Msrx Nr. 4 

(Edlflelul Județenei P. M. R ) 
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COMUNICATUL
Președinției Consiliului de Miniștri

Președinția Consiliului de 
Miniștri comuni ă:

Astă.-i 15 Sqplcinbr.r a. 
c-, Ia oi le 12, < onsiiiul De 
Miniștri s'a întrunit, sub pi’r 
ședinția d-lui Pi im y/mEtru 
Di. Petru Groza.

l.a ordinea zilei: Re luc 
rea prețui.lor de vânzare, 
pentru îmbtmătăț.rea star i 
materiale a celor ce mun 
c-esc.

Consiliul constata - .1 i.:;.i” 
cinarea dată la 21 Augu» 

pe bază de buletin de "liă 
călătorie anexă |a ordinele 
de chemate; m mijloace 
proprii pentru acei care do 
miciliază Ia o distanță mai

(Continuare tn pag. IV a) 

Problemele învățământului sovietic 
la început de an școlar

La 1 Septembrie a în «put noul an ș<ohr in școlile i in in
stitutele școlaie supeiioa • ■ ovie.Ice.

Școlile piimare, de 7 clase și cele secunda e, din Uniu ea SoV e- 
tică, vor fi frecventate anul ace sta de 12 milioane eleva, caul a 
5 ori mai mult decât înainte de Revoluție. In cele 809 școli suț e 
oare, vor învăja peste 700 mii d» sludenți, la care adăugându î p« 
studenții <are învață prin corespondență, totalul se lidică la un mri- 
lion de oameni. Acestea sunt dovezi eviden'e pen ru sucie ele Stat >• 
lui sovietic în domenii! p ogTestil.i cultural.

, Noi vrem ca Io i mu-.di.o ii i 
toți țărarii să lie oameni eu i i 
instruiți, și noi o vom face cu tir.g 
pul — a spus I. V. Slalin în dis
cursul ținut la al XVIIf-'ea Congres 
al P. C. (b). Rolul hotărî.or în re
zolvai ea acestei tari iniîi joacă 
școala sovietică, chemată să creas
că milioane de tine.l cetă'e i s> 
vie!ici, să pregă ească constructori

1 activi ai societăți cornu iste.
Cea mai impoitantă sarcină a 

școalei sovietice es e să-i 1 amieze 
pe elevi cu elementele de bază ale 

i științelor, cu profunde cunoștințe, 
de limbă, litera u ă, istorie, mate
matică, fizică, chimie, ș iințe na
turale, geografie, fără do ca e nit 
se poate desvol a Ia tineret o con
cepție științifică progre i.tă des
pre Iunie, o înfețege e justă a le
gilor desvoltă.ii na u ii I socie
tății.

In școala sovietică - lev i î i în
sușesc bazele științei. Ceaccca p o- 
grainele școlare, manuale e ,i ..re
darea trebuesc as fel cr a i a e, în
cât să țină seama de ul imețe sicce. s 
ale științei progresis e. în școala 
noastră nu se poale îngădui o ra-

a. c-, Departamentelor o o 
uomjce de a fa- c luciani 
pr< gmitoaie 1 eiitru r,.duceți 
d<- prețuri in toate sectoare

. a fost indqd n tă în ter 
nunul ștab lt.

< om liul de Mini .tn < on- 
slată in acelpș timp că e 
forturile sporite ale clasei 
muncitoare și tuturor salar.a 
ț lor, hi urma naționalizăm 
i nt roprintlprilor .industriale 
de transporturi ;i bancarr, 
au dus la reducerea pr< țuri- 
lor de legic, de fabr.cați 
micșorarea consumurilor spo 
cifi< c și piin aceasta la ma 
i ii'ea ipioduclivitații munr u 
ceia <■ a exterminat o însem 
nații" (ridicare a; produrți, î 
și permite o îmjxirtantă r> d.'.t 
cere a impoz trlon

In felul acesta -'au 1 .n 
condițiile pentru o noji :e 
ducere de prețuri care <â du 
c.> la o îmbunătățire a vie 
ț i celor < e muncesc.

(Coalinuarc tn pag. IV a,

mânere în urmă a nivelul i a. t 
al științei.

I

Ziua Scânteii 
va fi sărbătorită în întreg județul

In ziua de 19 Sept. a. c. în întreg jude ful tnfr’un 
cadru festiv va fi sărbătorit cel de al 4-lea an de apa- 
tiție legală a ziarului „SCÂNTEIA" organ central al 
Partidului Muncitoresc Român.

In Deva serbările vor avea loc în grădina U. P. M. 
(in caz de timp nefavorabil in sala „Progresul") înctpând 
la erele 16.

La programul artistic care va avea loc cu această 
ocazie își vor da concursul corul Consiliului Sindical Jude 
țean (peste 200 de persoane) Fanfara mi'itaro, Fanfcra 
U. P. Ansamblul artistic al Grănicerilor, Orchestra 
de balalc'ci a Sindicalului Funcționarilor Publici și 
ech aa de dansuri naționale a U. P. M.

Deplasarea până la grădina U. P. M. te va face 
în mod gratuit cu camioanele puse la dispozifia publicu'u’.

Toți cetățenii județului să participe la marile serbări 
ce vor avea loc în cinstea presei democrate!

INbtvibUALE LUfcAR LEI ÎW
C»l«ct'»« uri teri, t*r»ni și lnt«.'»«te*li)

L'JNAK LEI fc#
T»x» Blătlll ■« •» »> fc“ P*1 »“

«a;i;
în corpul ziarului

o paginâ 
pentru femei

Q Viața de partid

H Munca pentru 
creșterea nivelului 
politic ideologie 
a cadrelor din 
județeană P.M.R. 
Hunedoara Deva

r.iala ți;.- ; -
noul an șțola ’a :| e re i n ,«• 
v inc i1 i riț -.1 I , ,..r- -- i»
la întrecerea caia »n •
Soirea ni.uh 1 in tai - . «g 
jil mult de ai' ."c >■. - a • «
- o ilor, de re, .1 a ir , r o 
tare și a lixui , | î \ U .,- ,i
de re<pei-taiea le 1 in-. ap o
bligatorlu. Au fost t i c t M

iCnfcu t U p*g. III «>
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PflGINfl FEMEII ^=—
Prin corespondență 

Să adâncim legăturile de prietenie și 
cunoaștere reciprocă cu femeia sovietică

iară
1 

din 
scri- 
din 

ireii

feineia ro

fcă vă 
aed astă 

răspunde 
trebui să 

a? pu ea să vă 
scrisoare scurtă 
via a 11 ea și a

Femeila dela sate vor trebui să

spun
pro- 

la a- 
sciiu

Cu ocazii 7iei Inlcrnațion Te a 
Femeii, prietena data Maia diu 
satul Buruiene jud. Hunedoara, a 
redactat o scriioare pe ca e a li 1 
mi^o Ia Co r.ite ul Central, penlru 
peatru a fi expedia ă uneo le iței 
din U.R.S.S.

Această seri oare nu a rămas 
rdspiint.

Soco'ova Nalalia S epanovna 
Mo ova, 10, a p.linii această 
■oare și i-a ra.puns pr,elenei 

Buruiene prin ur ă oarea scr.iso
Siu i.pă Tovaiășe Maria,
Sunt foarte ferici ă că am pri

mii seri oarea Dvs. Eu mă bucur 
împreună cu Dvs., că 
mână a devenit liberă și aie dre> 
t»ri egale cu femei e d 11 scumjn 
mea Patrie.

la seri-oarea pe care an prl ut-O 
Dvs ce.cți ă vă sc.iu d pre lupta 
și diep'.uri e feme lor de no.ra e din 
(ar. hoastra 1 releu ■ 
că pentru a icz 4va 
blemh și p uliu a 
ceaslă î-itr b re ar 
foarte mull. I oțuș 
descriu în această 
■nele momen'e din
celor ce mă î con oa ă

Revoluția din 1917 m’a gas t pe 
mine și p_- alle milioane de le- 
mei a imensei noastre țari aproa
pe neșliu oa e dc carie -1 Iară d.ep- 
turi. In i lipul puter i so/ieie oa
menii din ța a noas.ra au devenit 
plia oii de ca te și fericiți. Inai.ite 
de revoluție cu am fost croi oreasă, 
iar soțul meu lucra ca tâmplar. 
<*tre timp soțul meu a făcut studii 
ți a devenit inginer, iar 
duc una din seci la o 
beprindere din Moscova.

Eu sunt în vâ.s ă de 
Am ciescut două fiice și

nepoți Trăim cu toții împreună in- 
tr’o singură familie. Membrii ma-

eu con- 
mare in-

51 ani. 
am doi

luri ai familiei uoaslre lucrează, îir 
iu timpul liber Învață. Copt ii sunt 
îngrijiți in grădina de Copii. Eu 
suni obișnuită să lucrez m lt șii 
intens, Noi, oamen i rov.e i j găsim! 
în muncă, multă bucurie. Pali ia 
noastră este ceva inseparabil de noi 
și fiecare succes nou pe tărâmul 
lehnicei sau al artei, ne bucură în a- 
ceiași măsură în care ne-ar buc na 
dacă acest succes ar fi avut foc în 
familia sau Î11 casa noastră. Nu 
știu dacă Dv. înțelegeți ace.t luc.u-

Constitu ia noasțră ne asigură 
dreptul la muncă, învăță ură, odihnă

In luna Mai ain avut concediu de 
o lună de zile, pe care Tain pe
trecut în una din ce'e mai bune, 
stațiuni balneo-climaterîce din țară, 
pe malul Mării Negre, în Soai. In 
timpul acestui concediu eu tn'ain o 
dihnir foarte bine și in:-3tn întă
rii sănătatea.

Dragă Maria, trebue să ți spun că 
felul de viață în ț ira noas'ră, ri- 
prezintă un basm pen ru muncito
rii multor țări. De igur că noi, 
oamenii soviietici, mai cu seamă ti
neretul care nu-și poa e aduce a- 
minte iplie viața de o.maș în cou- 
dițiunile cații alismuluî ne uităm la 
multe lucruri ca și cam' așa ar fi 
trebuit să fie; dar judecă sin
gură dragă, unde mai exi.tă așa o 
situație, în care spfi'a'ețe, școlile, 
sanatoriile sunt întreținute de Sfat 
Sute și mii de femei de rin eroii 
muncii în țara lor. Ciliți . i rele' 
și revistele noastre și ve i a la des
pre felul de viață în țara noastră 
și cum trăeșțe feme a noa ț ă. Gu
vernul nostru sub cond.ice.ea celuj 
mai mare geniu al omeniri , al Ma
relui 
porul

Eu
mare

femei și mfie ini se pare că noi 
toți trăim In ace'a; ritm cu țara 
noastră, lup ă n [Hrnțru feri irea în
tregului po, o , pen ru te. ic ica copii
lor noștri.

Dacă soarta vă va arunca cândva 
în țara 110a Iră, Vă. rog 
musafirul Uncii. Voiu fi 
vă strâng mâna.

Nu știu în ce măsură 
jula scrisoarea mea Iii a 
felul de viață din țara
Scricți-mli și voi il fericită să vă 
răspund.

Soco'ova Na'.alia Stcpano a 
MOSCOVA, 10 p O l-i Captelschi 
per p cv. 56.

să fiți 
fericită

a-vă va 
cunoaște 
noaslrăi

Stalin, face topii pen raca po- 
noastre să fie fericit, 

lucrez la o întreprinde e foarte 
unde lucrează câteva mii de

țării

Bucătăria femeii practice
Femeile ocupate în afara 

casei, acelea care nu au can 
tine și având serviciu au un 
timp scurt pentru pregătirea 
mesei, trăesc într’o veșni â 
hacordare, grăbite din cale 
afară să satisfacă exigențe 
te serviciului și îndatoririle 
de gospodine. Dar chiar ace 
tea care de profesie ,,casni 
că” duc tot g eul unei gos 
jx>dării complicate, nu tre
buie să piardă 2 — 3 ore 
Ia bucătărie pentru un me 
nu care se consumă în 20 
minute.

Pentru îndrumarea acestor 
femei, dăm aici câteva indi 
cații cum se poat*e prepa 
ra o masă în scurt timp.

Cremă de Irg inie 
(30 minuie)

Punem la fiert în oală clo 
cotită cu sare, 2 — 3 car 
toii tăiați mărunț, 1 praz, 
un morcov, un pastârnac, 
o țelină, o bucățică de var 
ză, puțină ceapă, toate tăia 
te bucăți, acoperite și fierte

la foc viu. După 20 minute, 
legumele fiind moi se dau 
prm sită, se amestecă cu 
zeama, se leagă cu un rân 
taș, k se potrivește gustul 
și se servește cu verdeață 
tocată.

Dpjun țărănesc 
(40 minute)

Se fierb cartofi în coaie 
(20) minute, se curăță fier
binți, se pun Ia prăjit într’o 
tigaie,cu puține mezeluri sau 
afumături tăiate felioare, pj 
țin usturoi pisat, sate, piper, 
cimbru. După io minute se 
bat 2 — 3 ouă, se toarnă și 
se servește fierbinte cu mu 
răturj.

Mere în aluat 
(15 minute)

Felii groase de mere pre 
sărate cu zahăr, se trec prin 
aluat de clătite: 1 ou bătut 
cu făină, puț n untdelemn, 
puțin sifon, vanilie, sare; se 
piăjesc țin grăsime și se 
servesc fierbinți pr -sărate cu 
zahăr. 1 ;

Prietena LIANA

ducă o intensă campanie pentru 
terminarea însămânțărilor până la 

25 Octombrie
O problemă de o covârșitoare 

importanță, care stă tn fața femeilor 
este și problema 
toamnă

In noul plan 
mit pentru etapa 
Noembric a. c.,

fnsÂinâii țârilor de

fnsi-

de muncă tnto:-
24 August — 7 

Secția Economică 
din Județeană noastră, și a luat ca
sarcină principală problema 
mânțărjțor de toamnă.

In acest scop, pi in îndrunii oarele 
noastre și responsabilele economice

Deschiderea
U. P. D. R.

Duminică '12 Septembrie 
a. c., la Hațeg, a avut loc 

în prezența unei asistențe 
numeroase, i— deschiderea 
expozȚei aranjată de către 
organizația .locală a 1" F. D. 
R.

Cuvântul de desch aere a 
lost rostit (le că'.re pri trna 
Pop Rozal-a, secretara orga 
nizaț ei lorale- A luat apoi 
cuvântul prietena Va’da 1 - 
I ov. Dascălu, secretarul or
ganizației de plasă a P. w. 
R., a scos în relief mun'a 
frumoasă Idepusă de către 
această organ z. ție.

Expoz'ț a cuprinde un nu 
măr extrem de mare de ța 
blouri (re^rcztent'inrl ocroti 
rea mamei și a copilului în 
URSS.

Deasetneni, cele trei „col 
țuri”: sunt deosebit de reu

1J. murirea 
sate, de

expoziției 
la Hațeg

șite, redând 
teristice Idin 
prietene.

aspecte carac- 
cele trei țări

N. SBUCHEA 
coresp.

se va trece imediat la 
țărănimi mun.itraie de'a 
importanța Insămânțări or de loennă 
și rolul deosebit de mare ce 1 au In 
această campanie, semințele selecțio
nate.

Femeilor dela tale, le revine o 
sarcină foarte impor a tă In ac astă 
campanie. Fiecare tre' ue să facă tu 
așa fel ca, Lisă nân ăr Ide toamnă 
să fie terminate până la data de 
25 Octombrie.

Totodată trebuie să demascăm și 

să luăm măitiri Împotriva tuturor 
celor care ar Licer a să împiedice 
această campanie sau ar sabota tn- 
dep'ini ca p a u u' de I ămânțări.

însămânțând din timp pin. ntul, 
asigurăm o rcco'lă bună a «nulii 
ce vine și contribuim prin a cartă 
la tedresarea e o.omică a țării 
noastre.

MĂMA SI CO?ILUL
în Uniunea Sovietica
Nașteri flră direri cu ajutorul hipnozei

In Institutul de obstetrică 
și gneologie al Academiei 
de medicină din UrSs, se lu 
crează intens pentru aflarea 
celor mai bune anestezice ca 
re provoacă lehuze'.or un 
somn profund fără să cauze 
ze însă schimbări patologi e. 
Se iurmărește a se realiza 
'ca, nașterea să dev nă un 
proces fiziologic normai fă

Comuna Ohaba - Sibișel 
a fost vizitată de o caravană 

sanitară însoțită de 
UFDR-iste

răi nicio durere. In acest scop 
a fost cercetat și aplicat 
cu succes noul preparat so 
vietic, jLidol. Acest prepa
rat este deosebit de eficace 
în combinație cu vitamina 
V- Rezultate foarte bune an 
fost obț.nute dcasemeni prin 
hipnoză.

Hipnoza la nașteri se prac 
tică cu mult, succes de c.ăr- 
tre profesorii A. Nicolaev, 
R. PLaton și N. Zdravomâs 
Iov.

Duminică 12 Septembrie ta. 
c., o caravană san tară„ corn 
pusă din medicii Mcsaresiu, 
Catanici și Șchwartz însoțiți 
de 7 ufederiste din Hațeg, 
au vizitat comuna Ohaba-^i 
bișel, situată ța poalele muu 
ț lor R- te a .

Ajunși aici au vizitat casă 
cu casă dând peste 60 de 
consultații gratuite și dând 
sfaturi utile pentru previ ni 
rea bolilor care bântue în a 
ceasta r<guns.

Ținem' să reamintim faptul, 
deosebit de semnificativ, că, 
este pentru prima dată când 
o echipă de medi i au vi~

zitat această 
lăsată în 

gimurile

comună 
părăs.re de 

„istorice”.
re-

Pentru școl ia dn județ
Se anunță toate șco'ile primare 

din județ că în vederea începerii 

cursuri or, Cooperativa „Sol durita

tea’’ din Deva a comandat ioa;e căr
țile și rechi i ețe ne.-e are, cari vor 

sosi îna nlc de înre. eer anu ui șco

lar |

Rugăm pe D-nii învă ă ori a fa e 

comenzile neieae, pe c ii le 

expediaa apoi prin poțtl

Coop. „So i la i atea’’-Dcvi

27 655 matno decorate
I11 orașul și regiunea I-- 

vanovo, încețrând d:n ziua, 
înființării titlului „Jțand -. 
eroină" și a ordinului ^.Glo 
na maternă", au fost decora 
te.cu ordine 27.655 manie.

Afară de aceasta, 735 de 
mame, au fost ridicate la 
rangul de „mame eroice”.

D n Septembrie 194.-;, până 
în Iulie 1945, în oralul Iva-- 
novo mamele, cu mulți couă, 
au .primit ajutoare de stat 
în valoare de 12.512-607 ru— 
ble.

Citiți și răspândiți

votn

„SĂTEANCA“ 
și „FEMEIA“ 

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România ■x
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VIAȚA DE PARTID
Munca pentru creșterea nivelului ideologic și politic 
al cadrelor din județeană PM.1 Hunedoara-Deva

Muncind mâi mult și mâi bine

Muncitorii dela minsle de aur 
Certej-Sâcârâmbu au obținut 

noui succese în muncâ
li Plenare C.C. sl P M R. s'au 

•ca» la iveli o serie de rcăleri și 
lifsui iu mun a de Partid, ară
tând' i »e totodată că ele isvorasd 
din lamâuerea tu urină in do ncnirl 
ridi ării nivelul:î poli 1 -ideologic 
ti membrilor de Partid creind ast
fel ui dese hlibru tu re cinoșlințele 
la și |x>/i,'iile cfi.tigate de clasa 
«un itoare.

Lenin spunea că „nu poate să 
exist partid levo'uț'ionar tiră să 
tie i îdrumal de o teorie re/oluțio- 
■ail înaintată”, conuiștii Irebuiud 
<J tacit astfel în ât teoria uiarxl lă 
să progTeseze în toa e d:re țiulo 
4a* nu \or ca viața să le-o ia îna
inte îu toate direcții e”.

In u-indu i critica Comitetul J i- 
deteaii P.M R. Hunedoara-Desa, ca 
pri u începui a inițial sub i dn.ma- 
rea C.C. al P.M.R. studi 1 individual 
ai Istoriei ParlidupJ Comunist (b) 
4 Uniunii Sovietice.

O anizând suriul pe grupe de 
stadiu individual, unele din re ele 
— a de c-xemp'u cele de a secțiile 
Orga ’icaloric. Administrativ șt Ca
dre prin șeminariile să, tănânale 
ținut au dat rezultate desț 1 Jc 
•atisla .ttoaie.

Iu eca ce privește org. de 
Pârlit din Județeană Hunedoara— 
Deua. în general se ob ervă un 
viu interes pentru studierea 'storiei 
P.C ib). S’au organizat și aici 
grupi de studiu individual care au 
• fre: ență destul de regula ă iar Ia 
Sfârșitul studieri primulii caj i ol — 
ta jurul zilei de 25 Septenbr e — 
vor < rea loc examinări, cont' nuân- 
du-s - apoi studiu! cefufi de al doilea 
onpitol.

Uni din organizațiile P. M. R. 
unde muu a e.te .onenic dusă și 
ta care s’a înțeles rolul pe care! 
are intensificarea s udiul i i di- 
vidual este Org. P M.R.-Brad. Aici 
Uintre cei 50 de cursanțli, 40 frec
ventează semina ii e cu regulari ale. 
La fel și la Org. P M.R.-Certej, 
frecvența este aproa re lOQO/o și s’au 
(ual anga amente de a se ridica nu
mărul cursanților dela 1'0 — câți 
■unt tn prezent — la 30 de tova
răși pe dala de 7 Noembrie. <

Există tisă orgat.i a i urde mun
ca de ridicare a nive ului poltll; 
prin studiul individual Iasă de do
rit. Aceasta e situația la o g. Te- 
(juc unde toiul s’a rizumat doar Ii 
Înscrierea cursanț! o îi cercur le de 
studii, prunca efectivă fiind neg î- 
(ată. M ai mult decât a âț. Chiar ți

ȘCOLILE 
TEHNICE

I TUrmare din pag. I a)
6unt un factor prin ipal a 
înfăptuirii socialismului ]a 
noi în țară.

Aceste școli deschid în a- 
celaș timp, largi perspe tive 
Ide desvoltare d n punct de 
vedere științ fie și pen ru e- 
tevii care le frecventează dân 
du--le posibilitatea de a ur
ma școli superioare- de a -și 
pune toate cunoțt nț Jc lor 
ân slujba masselor muncitoa 
re din mijlocul cărora satiri 
dicat. Deaccca se impune ca 
și tinerii să acorde o d ose
bită importa'iță acestor ș oh 
făcându--și din ele in pr mul 
rând, mijloc de învățământ 
creîndu-se astfel cond ți. fa 
vorabiie și perspective largi 
de desvoltare sectorului no
stru economic, și un s an 
dard mai ridicat de viață pen: 
tru cei ce muncesc.

*i H. N DOREANU 

membrii biroului acestei organizații 
au neglijat studiul individual zi nic

O activi ale de asemenea scăzutM 
are și Org. Crișcior, unde studi4 
individual trebuia început din lu
na Iulie dar această acțiune, pu a 
fost irecujfi tu p'anul de muncă de
cât în această lună.

O situație a emă lă oa e este Ja 
Orăștie, unde din 97 de Istorii a 
PC fbl nu au fo t difuzae ]>entru 
studiu uecât 5 bucăți.

Tov. Stalin, a ară at însă că, 
„dacă propaganda de partid șchio
pătează dintr’o cauză s’au ajtii, 
dacă munca de ed ica e a cadre or tn 
spirit niarxist-lei inist î iccpe să ;ca- 
dă, ca urmare cadre'e î isuși in re
tează de a mai înțe'ege justețea 
cauzei și se t a-isf.rrmă in practi
cieni vulgari lipsiți de perspccli re. 
decade toafă munca de par id 1n- 
registi ându-se doar lipsuri și scă
deri”. i

Aceste adevăuri s'au confirmat 
adeseori chiar la organizațiile inaj 
sus aiuintile, unde ca rezultat al ni-

In regiunea Munți'or Apuseni 
treerișul e pe terminate

In plasa Baia de Criș în afară 
de regiunea sa’elor de mun e, unde 
nu pol fi dep’a a e batoze — po- 
pu’ația respectivă fi d auto izată a 
bate grâul cu imblăcind — trc> 
rișul în sa'ele de pe Valea Cri ului 
va fi terminat în câteva zile. 'Ast
fel pe lângă cele 26 balo e prevă
zute, astăzi fun ționcază î.ică 28 ba
toze case au fost aduse din sate'e 
în care trcerișul s’a terminat. In 
satele unde treerișrl este întârziiț 
s’au concentrat chiar câte 4 până 
la 5 batoze înti’o comună, curo este 
cazul la Țebea.

S’au treerat până în prezent pes e 
700/o din loialul păioa elor cu tiva e 
în plasă, transpor!ându-se peste 90 
la sută din canti.ățile colec ațe ta 
cele 2 subcentre „Romce eal”.

Problemele
(Urmare din prag, l-a) 

milioane exemplare d ri manua'ele 
școlare curente și s’a prcgălit o 
canti'ale tndestulăloare de re.bizițe 
școlare. <

Grija sla'inistă pentru co1 ii se 
manifestă în fie a e colhoz, în f e- 
care sat, în fiecare oraș. Inreputul 
anului ș olar Jrebue să a'ragă și 
mai Piu t a'enția înt eg i opinii pu
blice sovielice asupra șco.ii și ne
voilor ei.

Crgani/a ii’e lo a'e de pa id sunt 
ob'iga'e să desfășoare o muncă sis
tematică pentru ridica Ca nivel lă 
ideologi; și po i ic al î ivă ă o ițor, 
să-i ajute în munca lor pliiă de răs
pundere pen'ru ins r i ea și ed ca- 
rca comunistă a generației li.tere.

Mari și imporlanle sarJni stau 
îu fața ș oa'ei supe ioare, clie nată 
să pregătească cad e cu o caii icare 
superioară pentru indnsfr'e i agri
cultură, pentru toate ramurile șjk.r 
(ei șl cu lurij. Țara sovie icâ a de
venit focarul desvoltării rapide a 
tchnicei celei mai mode ne și a 
științei, puse în sluj a poporul i în 
lupla lui pentru con truc,ia socic- 
tăjii comuniste.

I. V. Sla'in cu prevede ea sa ge- 
nia’ă, a de i.iril rolul de frunte al 
țării sovielice îi desvol a ea știin
ței. încă în 1925, în ape ui său 
călre primul Congres unioi.l al 
studențin.ii prcle!a:e, Sta in a do. 
cla.al: „Nu se poa.e conduce rons- 
trucția soc e ăț i sociali,te, liră a 
poseda țliia.eie... 

velului politic-ideo'oglc scăzut, mun
ca de partid șchioapătă.

Toți membri de partid, toți cor- 
ducălorii de organiza,ii, trebue să 
țină însă scama de sa cinile care 
ne-au fost trasate de mărfi noștri 
dascăli și prin cea de a doua Ple
nară a C.C. al P.M.R.

Acolo unde studiul Individual — 
din delăsarea responsal il lor Sec-.- 
ției de Agitație și Propagandă, 
sau din neînțelegerea importanței a- 
ceslei munci — a rămas în urmă, 
trebue să se fa ă cât mai curând, 
o colitmă serioasă, temeinic și bine 
organizat, trebue deludală in eput 
studiul individual, iar la or ;ani ații e 
unde s’au luat deja iniția ive în a- 
cesl sens, munca treb :e inie isi‘icată 
Trebuesc recruta i noi lo a ași in 
cercurile de studiu, senina Iile tre
buesc ținute cu regu a i a e, obți- 
nându-se astfel su.ee e nu numai tn 
direcția ridicări ii Iuții poli: ci 
și în însămi mun a de partid.

PATILINEȚ VASILE
Resp. învățământ de Partid

In rea'izarea planului de corectări 
cele 7 notaria'e din pla^ă s’au cla
sificat după cum urmea'ă:

1 Baia de Criș, 2. Rișculița, 3., I 
Tomeșli, 4 Va',a de jos, 5. Bi.tin, 
6. Ribița șii 7 Țeb.a. ț

In vederea însă nân ărilor de toam- | 
nă, au fost puse la dispo iția fie
cărui sat câte un Irior d n cele 34 
aflate în pla ă— pentru sele ționarea 
grâului de sămânță. Lip ește în ă 
soluția pra’ul res~e tiv pentru tra
tarea grâu'ui des i îat însămânțăr i. 
Cooperativa „Dumbrava” din Ba a 
de Criș, trebue să fa ă demesu.ie 
necesare pentru obținerea lor la 
timp.

Astfel planul tnsămânță-i|or de 
toamnă va putea fi îndeplinit la’ 
timp și în bune coondi i ni.

M. POPOVICI, coresji

învățământului sovietic»
„Cred că țara noastră cu tradi

țiile ei revoluție o a e, cu lupta ei 
contra gând rii rcaciorae și îna
poiate, repre,in ă mediul < el urai 
favorabil pentru înflorirea științelor... 
Țara nea tră are în această pr vință 
un viilor măreț de citadelă și pepi
nieră a științelor...”

Calitatea pregățirii tinerilor spe
cialiști în șc li e superioa e, a e e 
fecl asupra desvo tă i dife i elor do
menii ale economii i ra o a e a-u, ra 
creșterii culturii și știi iței.

In școlile superioare din țările 
burgheze se tinde a se ridli a un 
zid între sfuden ime și vi iță p ejă- 
tindu-se sne ia ș i rjpți de po or, o- 
puși poporului.

In șcca'a supe ioară soviet că 
viața pulsează vipiros, punând mereu 
în fața sludenț mii și a profeso
rilor probleme noui, cerând impe
tuos o pregă ire per ertă a spe
cialiștilor cari .S posede cuno.itiin- 
țele științei contemporane progre
siste.

Școlile so i lire ru e ioa e re’ue 
să pregătească oameni cu o iu
biră vâslă, care cunox la per fee ie 
specia'i'atea lor și de (ui de rre- 
gă i i î.i domeniul teoriei marxist - 
leuir.i te.

învățământul cel mai bine orga
nizat nu poa'e să asi ;ure pregă’irei 
unor spe.ialș'i ale.ărai d ică s u- 
denții nu vor fi î.i p.r nanență le
gați de viață, de p a tica co struc- 
ției sociaite, de hpla masselon

M'nerii dela minele de aur 
Certej-Săcărâmb, alături de 
muncitorimea întreagă,, ob
țin importante succese in 
muncă.

M'uncind în cadrul între 
cerilor socialiste, minerii e- 
xploatărilor aurifere Certej - 
Săcărârnb clejjuu eforturi din 
ce în ce mai mari, pcntru ca 
în ziua de 7 Noembrie, lo 
cui ce ți se cuvine în rândul 
întreprinderilor din județ, să 
fie un loc de cinste pentru 
ei.

Astfel, în juna August au 
reușit să depășească produ' 
ția (de minert u programat cu 
13 la sută.

Nu au reir-it însă să rea

Reglementarea situației școlare 
a unor numaroaso categorii de elevi

Un important comunicat al Ministerului Inv Public

Ministerul Invățărântului Public 
comunică:

1. Absolvenții clasei a lll-a șl a 
IV-a a foste'or gimna ii mi.i are 
tehnice aulo și abso ven i școli
lor de ucenici se pot p eren a li 
examenul de admi'.ere pentru anul 
I alș colilor tehnice.

2. Promovații claselor a I a șii a 
H-a a fosle'or gimnazii mili are t h- 
nice auto se pot în cri , fără exa
men în clssa Vl-a și a Vll-a a șco-- 
Iilor elementare.

3. Absolvenții clisei a V a a fos
telor școli tehnice super,oare or
ganizate de Ministerul Mun ii, se 
pot înscrie fără examen, în anul 
al Ii-lea al ș oii o- tchnl.e pro e- 
sionale de Lăeți, sau se pot pre
zenta la examenul de adriere tn 
anul al Il-lea al șco ilor tehnice.

4. Ah olvenții cla elor a V-a și 
a Vll-a a școlilor mai sus men
ționate, își vor continua studiile,

popu'are, sub conducerea Parlid'Jlui, 
pentru comuni m. 1

Un rol deo.ebit trebue să-l joace 
catedrele de marxism-le i.aism tn 
șco ile superioa e.

Ateste caledre t e' ue să niț eze 
lupla pen'ru ridicarea nivelului t.i- 
văiămân'uTii.

Mini te ul Ins'ructnrnii Pub'ice 
trebue să a ne'io e e în mod ho'.ă ît 
conducerea șc Iilor superioare.

In cel mai scurt i np trebue să 
fie revi uite paiuie d da i;e ale 
universi ă i'or cu scop 1 de a în
lătura prea mile ob ecle și de a 
mări limpu1 d s inat lucrări or prac
tice și a muncilor independen e ale 
studenților. •

Trebue să fie in'ensi i a ă munca 
de cetcelări șri n'ifce în uni e- i j

Mini te ul I; s ru<țmii Publi e 
și organe’e |o a'e de pa li 1. t e. 
bue să ducă o muncă p’a: i icală pen
tru a'e reseu și î ica ’r r a pe so ia- 
lul ii științi ico-pe 'a”ogix Trel ue a- 
vansați cu mai mult craj în po
turile d- co d icere, i e i r fe ori 
și î vă ă ori. Sa ci’i e mai ce știu 
în fa a șco ilor medii și su rioare 
în nou an șco'ar, cer o alcn ii pe
rna ei ă d n |arei ,r a i a 1 or so
vielice și a ce or de partid.

P o' e ele n t u ți in i și ed ca- 
ției tineri or ge e a ii în s; i i 1 o 
mu ii m 1 i e.lc o r ă de ă.-v enie 
a Pa t. Iul i i os r î I o e ’c.

(Din ,,Cu tura i J r.i”’ cr ra
liul Dire ți n 1 de Pro a.; r.dă 
și A: i arie de pe :ân ă C C 
al P. C. (b) din U.R.S.S.> 

lizeze producția de aur pro 
gramată pe această lună. A 
ceasta se datorate, in parte, 
faptului că aici se țucrează 
încă rudimentar și în condi 
țiuni destul de grele. Dacă 
însă vor lichida < ât mai cu 
rând cu lipsurile avute în 
muncă, ica, lii îngr jirca u- 
tilajujui, absențele nemoti - 
vate dela lu< ru, m nerii dela 
Certej-Săcărâmb vor putea 
obține noui victorii în m m 
că, iara locul ce-1 vor ocupa 
în clasamentul între erilor 
din perioada 2-ț Augcr-t
7 Noembrie, va fi într’adevar 
un loc de < inste în rândul 
întreprinderilor din jud țul 
nostru.

până la terminare, du J o 
gramă a eră ă oare cu a eea a șco
lilor tehni e profesionale.

5. Ab<o e ț> anilor I, II f III 
ai fostei școli steurdare de coo
perație, se pot î scrie în ani II, 
111 și IV ai șio'ilor tehnice de ad
miră t arie e o o ică.

6. Absolvenții <la ei a Ilf-a • 
IV-a a fo te'or școli praci e de 
comerț, orga lizale de Car.eee de 
Comerț, se pol prezen a la exa
menul de admi e e pen ru a ul I 
al școli o- tehnice de administrația 
econom că.

7 Ab'o'vtnii clasei a l a <1 v 
Il-a a foste or școli prac i e de 
comerț, or pani are de Camerele 
de Comerț, se vor 1 scrie in cla
sele a Vl-a și a Vlf-i a școlilor e- 
lemrnta'e.

8. Elevii din cla e e a lila șl 
a IV-a a fo te'or seninarii teolo 
gi.re, vor da e a nen de admi erre 
pentru șcca a medie, tn aceiea-î 
condiții ca și e'ev i dela fostele 
gimna ii u i e sau l’cee leoreri a. 
Deasemenca îi mod ex.epționa’, o«

| da examen și e e ii cla ei a V-a, 
pentru a pu ea in| a tn i e, ș li 
pedagorice sau șc li tehn ce.

Ee.iponoai i aeo a Vf-d 
și a Vila a fo le or se iiarif 
teo'o^i ;e, vor pu ea urina, fără exa
men, c'asele a X-a și a Xl-a de 
liceu.

Absolvenții fo-telor semina if eo- 
logice se vor pu ea prezenta la e- 
xamenul de La ala ireal, în .i.eeasî 
condi iuni ca și a'jsd re.Ț i fostul-# 
liceu lecre ic.

9. Prc o a ii ț a e a V a ai foo. 
te’o ș oii u a ri a e, se : t tn-* 
scrie îi clasa a VI a a coi' ile. 
mentare d n tare do i 1 ului lor.

P.omova ii case a Vl-a a foste
lor ș <1 sup a ri ar -, pentru a se 
înscrie în clasa a Vll-a elemen
tară, pot da exaitei de d e e-țS 
pent u do lă clase ale fostului gîn»- 
nariu uri-.

In ca ul în care nu se yrezintl 
Ia examenul de dife e ța, s u pro* 
ze-rtându-se nn vor ri dec'a ați rei». 
șiti. se pot înscrie în c'asa a VI-* 
a ș oilrr e.e.nesiture din raza donri- 
ciliului.

Examenul de di'erență, atât pe», 
tiu clasa a Vi a, â și pe t u c asa 
a \ Il-a, se vi da din ur nă oarele 
obiecte: Li ba Română, Is'.or a, 
Gecg a ia Materna ic , Fizico Chiml- 
ce. Șliin e Na u a'e, și anu re, ,re.a- 
tru absolvenții da ei a VI a, din ma
teria clasei a Il-a a fo- ulii gim
naziu uri;, iar pei'ru absolvenții, 
clasei a \ Il-a, din materia cla d g 
H-a și a Ill-a a fosie.or gi nna-. l 
unice.



Oamenii muncii iși dau sjjqjna că adevărații 
stăpâni ai Greciei sunt americanii 

scrie Zahariadis secretarul general al Partidului Comunist Grec
Pontul de Radio Grecia 1-i 

beră * transmis apicolul sec 
retorului general al Parti
dului Comunist din Grecia 
Zahariadis întitulat „Poporul 
este in ofensivă’’.

Vorbind de recentele bătă 
Iii din Grecia, Zahariadis 
subliniază că din punct de 
vedere militar monarho fas 
oiștii și stăpânii lor anglo- 
americanii, au suferit înfrân 
geri grele. Ei nu au isbutit 
să distrugă dar nici măcar 
să stăpânească foi|țcle armatei 
democrate grecești din Pin 
dul de Nord. Dimlpotrivă 
printr’o manevră iscusită ar 
mata democrată le-a răstur
nat planurile schimbând corn 
plect situația- La 15 Sept. 
trupele monarho-fasciste din 
sectorul ;Vitsi și ftrfurgani, 
se afla într’o situație foarte 
încurcată, iar în Thesalia,

Belgia obligata de imperialiștii 
americani sâ contribue la refa
cerea Germaniei Occidentale

BRUXELLE5, (Rador). — 
Presa belgiană anunță că în 
cadrul ultimelor alocații de 
credite americane destinate 
țărilor participante la pla
nul Marshall, Belgia a depus 
pe lângă cei 200 de milioane 

La 5 Octombrie începe 
recrutarea ctg. 1948

(Unsare dla pag. I-a)

naică de 30 km. de reședința 
Cercului Teritorial.

Tinerii ce urmează a fi în 
corporați vor pleca dela r.o 
miciliu astfel ca la data de 
5 Octombrie să fie prezent: 
la Cercurile Teritoriale de. o 
r.gină.

Marele Stat Major aduce la cunoy» 
tința celor interesați că se acordă 

NEW-YORK 17 (Rador). 
Citând cercurile bine înfor 
mate din Tel-Aviv, coreSpon 
dentul ziarului New-y01^ 1 i 
mes, scrie că, acestea presu 
pun că trupele Ligii State 
lor Arabe vor începe o nouă 
ofensivă împotriva Ierusalimt 
lui înainte de deschiderea 
sesiunii Adunării Generale 
O- N. U. Aceste cercuri sub 
liniază ică un mare număr de 
trupe egiptene au fost con 
centrate,la Bethleem la Vest 
de Ierusalim.

Rumelia, . Tclojiones >1 al*5 
sectoare armata demo rat 
se iîntarește extinzând șj 
consolidând teritoriu) libe
rat.

Eșecul ofensivei monarho 
lasciștilor care se bucurau 
de sprijinul nelimitat al im
perialiștilor (;mglo- americani, 
se explică prin lijysa de po
pularitate a clicii din Atena 
în rândul oamenilor muncii 
care își da1* seama că ade 
vărații stăpâni ai Greciei 
sunt american i. In s opul de 
a-și masca înfrângerile mo 
narho-fasciștii se dedau la 
tot felul de manevre mâr
șave.

Astfel cu sprijinul așa nu 
mitelor comisii balcanice a 
ONU, ei netezesc calea in - 
tervenției militare imperiali 

,ste.
In concluzie Zahariadis 

de dolari la care renunțase ul 
terior 1 j 'în favoarea a 
șa zîsulu fond european, o 
nouă suma de 7.600.000 do
lari, în favoarea fondului pen 
tru „restaurarea” Germaniei 
Occidentale-

amânări de incorpora.e peulru conti
nuarea de studii pe anui școlar 
1948-49 peulru țară și s răinăta ț. 
după cum urmează:

1. Vor putea beneficia da amâ
nări pentru studii numai tinerii care 
«u urmat dife.i.e școli de Învăță
mânt superior și care sunt î» CjB- 

tinuare de studii și anume:
a) Studenții făcui ăților și a in

stitutelor de învățământ superior,- 
persoane care au dreptul la ast el 
de amânare vor fi hotărî.e de Mi
nisterul Invă ămâu'.Jlui Pabl c.

Elevii școalelor tehn.ee și pro e- 
sionale vor pu'ea obține astfel de 
amânări numai pe timp de un an.

Fac excepție e evii școate.or spe
ciale care vor putea obține amânare 
pentru studii doi ani câte un an pen
tru fiecare din ceh două clase.

Nu vor beneficia de amânări de 
studii tinerii din ctg. 1947 1 1946
care urmează să se Înscrie în a* 
nul I al diferitelor școți de învă
țământ superior.

Nu se aco-dă amânări de stuîi 
peiliU Sfe iali ă i sau d ctorat. Ce
reri c de auânări pentru continuarea' 
de studii în țară iau străinăta c< 
se vor depu ie la Ce cur le Teri
toriale de origină până la 1 Oc
tombrie 19-48.

nian sa i ap tul'-'Z'- și vum fa ! 
ce să trinmfe aâ-a politii â j 
cave să reflei te inten. vie po | 
polului grec. j

ifiarrlr -oVietice Piuvda -1 
lsvesLa publică arii ole ck 
fond <_u plivire la campania

Mișcările muncitorești din Franța 
s au extins și în Maroc

PARlS 17 (fcadorY Dupl 
cum anunță France Press, 
marea grevă a celor 400.ouo 
muncitori (metalurgiști din re 
giunea Parisului, a unit in 
tr’un protest comun impotri 
va pal.ticii guvernului Qui iile 
atât pe membră Conf«d< ra 
ției Generale a Muncii <ât 
și pe muncitorii < are fac pi 
te din sindicatele catolice

C. I'. T. (7i s ixjoiuste
Au lost ținute întruniri în 

mai multe cartiere ale P;t> '■ 
suim și in ]<m alitoțile >ubur 
bane.

(<rev<‘lc au continuat în ba 
ziuuI > arbonife-r dar Nord.

Mișcarea muncitorimii s'.i 
e Uns în Maroc, unde fero 
viarii dpla Dujd.i aii încetat 
lucrul.

Printr’un comunicat al guvernului Queille

In Franța s’a hotărit o nouă 
urcare de preturi și o majorare a 

impozitelor indirecte
PAR1$ 17 .Rador). Guver 

nul Quille a dat publicității 
Vineri dimineață, un comuni 
cat\care prevcdc mărirea pu
țurilor tutunului, timbrelor, 
alcolului, precum și urcarea 
tarifurilor poștale și telGoli 
nele.

Au fost mărite deascment. 1 
impozitele directr șl indirec ! 
te.

După cum arată France 
Presse, numai impoziteIe indi 
recte care apasă Î11 primul 
rând asupra consuma - 
torilor cu venituri mici si mij 
locii, au fost ma orate cu 22 
de miliarde de franci.

Noua mărire a impozitelor 
directe este evaluată la 35 mi 
liarde de franci.

După declarațiile lui ăfm 
rice Petechc, secretarul de 
Stat ia Finanțe și Afacerile 
Economice, r ®uile impo; '' 
corespund unei urcări cu 20

- BULETIN -|
— Președintele Republic i 

Cehoslovace Element Go t- 
wald, a plecat să-și petica Ă 
vacanța în Crimeea-

In'lipsa sa primul ministru 
a fost însărcinat să înde/pH 
nească funcțiunea de preșc - 
dinte al Republicii.

•
— Lombardo Toledano, 

președintele ^Confederației

Economii de un miliard 
și jumătate ruble 

făcute în întreprinderile sovietice 
epe prima jumătate a anului curent

i
l

la sută, a impozitului gene, 
ral pe venit, cu 30 La sută, a 
altor impozite diferite și Lu 
30 la sută, a impozitelor j>e 
consumații.

CAIRO 17 (Rador' Cer
curile din ( airo arată că un 
mare număr de trupe br 1 ta. - 
ni ce din Palestina au fost 
masate hi zona Canalului 
Suez. Numărul lor se ridi 
că la aproximativ țo.ooo.

<1 Mare pag,

Expunând situația cr<-ată 
hi sectorul respectiv de pro 
ducție prin eforturile celor 
ce muncesc, utriarii Depar 
bamentelor .economi' e au pre 
aeutat propuneri con re te 
pentru reduceri d<* prețuri. 

Muncii din America Latină, 
nu a obținut viza Statclor 
Unite, fiind astfel tmpiedccat 
»ă răspundă la invitația Co
mitetului Organizațiilor ’in
dustriale.

— walter Kentmeister .n 
mul gauleiter al vienei, 1 
fost condamnat la 2 ani 
muncă .silnică și confiscarea 
averii.

cerea 1 ostului de procta 41 <■ 
pentru niâr.iTa ecc>nOTDai*r

A< ea-la < auvj>anie a • >1 1 - 
îiițiată, rle ți uzlue fria- «.v • 
din Moscova, și s a țw i* - u 
repeziciune în toata ț*,.

Prin .i< exista a țnia 
s< riu ziarele de mai sue 
se dovedesc ■ al tățde 
le ale oamenilor <ovi> > ■ și 
patriotismul lor.

Piste 1.600 muncikn d»a 
industria constru- țiilor 
transportulJor, fruup^ >i
partidului, sindicatelor or
ganizațiilor de Lonis»i. .. n
nerei )ș.'iu luat pane la<’ uau 
feiiiița la care au leat u
late probL-me in Irgătera cu 
noui reduceri a <<>stMii 
producție.

Inițiatorii acestei <_aii.;auu 
șj-au exprimat recen* *» •
scrisoare trimisă lui I. \ Si 
lin, ipefede-rția că injur ’ a 
din Moscova v.i put23 șa rea 
lizeze în 1948 econom® d - 1 
miliard ruble în plus fafi « 
planul stabilit.

Comentând sase a.4c t a.e 
de oarnen i mtm'ii L-’i i, 
ziarul Isvesiia arată că . os: ■ 
bilitât.le industriei sov*, «u* 
sunt mult mat mari, iân 
du- se că, suma supUțmemară 
de un miliard și jumăc . •
cononbsită de iivdustri-k -o 
vietice în prima ; tună ta b j 
anului i>.>48, să fie sporii țn 
următoarele 6 luni afe r 
stui an.

După d Sctlț a ce « u»'i*a*, 
Consiliul de Mmi.tn » a- 
probat reducer.le de pr țuri 
propuse de către Depurta 
montele economi- e și 
nează ;Comis:.unca da 3»3 
a Planific irii și jaWi». rul 
Comerțului să pună hi ,<»k 
care hotărirca sa.

Nou 1' prețuri redus 
intra in v goare la 1 O< tom- 
brie a. c-; până la < aMă 
dată deținătorii de stocuri 
își pot desface mărfurile.

Totodată, Consiliul a d;it 
Ministerului Comerțului sai 
cina de a lua toate măsw 
rile pentru ca dela data intră 
rii in vigoare a prețurilor 
noui, să fie asigurată o mai 
bună aprovizionare rl celor 
ce muncesc.

După ce a discutat și rc- 
zolvat șj ahe chestiuni uren - 
te, Consiliu’, a ridicat ședin 
ța la orele 14,40.
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