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Pe drumul îmbunătățire! 

de trai
I

nivelului
al poporului muncitor

Im regimul nostru de de 
■neoratie pop‘tlară. bunăsta 
r«* Oamen lor intru ii consti- 
in« prcocu-ptirea de < apetc- 
ni* a Partidului M|un< itores-- 
Român.

Poporul nniiicitorf|dcla ora 
și sate, a fost îrnpovorat 

aai de arândul de griji și li 
psurj. Și astăzi, in rândurile 
largi ale niasselor populare 
r»ai sunt încă multe lipsuri și 
greul ț; 'Partidul a ereiat 
însă la.gi |K>sibiJittiți de im 
bunătățire și ușurarc a si
tuat ei materiale a întregului 
popor mu icitor. 'Reformele 
și toatc înfăptuirile leali ale 
de icătre li. C. (șji ap >i 
P. M- R. ajutat de guvern în 
scurtul răstimp de 4 ani, re
flectă fidel strădani le condu 
cătorilor 
mobiliza 
hotărîră pei toți oamenii mim 
cii, de a i călăuzi și indruma 
pe drumul desvoltăr i și con 
solidarii pozițiilor cucerite 
?i 'de creta o viață câjt mm 
fericită și lipsită de griji p,.n 
tru toți; cei ce muncesc.

Mergând cu 'consecvență 
pe drumul acestor [.reocupări 
și regimul nostru democra
tic a realizat o serie dei ușu 
rări în viața muncitorilor. Re 
ducerile de prețuri dela 23 
August, ca ș'i cele ce vor în
tră în vigoare dela 1 Oc 
tombrie, vor ușura și ma> 
mult, vor îmbunătăți și mai 
simțitor starea imaterială a 
celor ce muncesc.

Datorăă acestor substanția 
le înfăptuiri în fiecare munci 
tor s’a născut o nouă atitu 
dine fața de muncă, fiecare 
devenind astăzi un cetățean 
nou cu drepturi și Îndatoriri 
față de Republica noastră 
Populară. Fiecare muncitor 
simte că1 trăește o altă viața, 
o vuața demnă, o viață de 
muncitor liber care se bucu 
ră de rodul muncii sale. Oa
menii muncii simt că viața , 
lor se îmbunătățește zi de ■ 
«, cu fiecare efort ce 1 fac, i 
<u fiecare succe» ce l obțin 1 

muncă-

săi 
în

de 
lupta

a
sa

Dup.i anii grei, de difpă 
război, urmat de alți ani de 
secetă, datorita eforturilor 
jverseverentu ah muncitori 
mii, prodiuțla a < rescut sim 
țitor iar < a un rezultat fL-ricit 
al strădaniilorr'țărănimii muu 
citoare. recolta din anul a 
cesta a fost îmbelșugata. Și 
dacă recolta*"u fost bună, da
că producția din toate sec 
toarelea fost simțitor mărită, 
iată că’ ne-ntn ereiat condiția 
nile prielnice pentru ri'lica - 
rea nivelului do traiiî al ce 
lor ce muncesc.

Și 'într’adevăr, Partidul 
Muncitoresc Rom n, în ziua 
do 21 Sept?mbr.e a. c.„ in 
ședința Biroului Politjc al 
Comitetului (’enti al a 1 f! P 
guvernului de a sc apro. i<io 
tia(cantinele cu pâine pentru 
salariați lat prețul oficial în a 
fara rațiilor, sa sc fabrice 
paste lăinoase suficiente, <a 
________ ____ V. CLEJ

(Continuare în pag. IV-a)
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învățând din greșelile Șl lipsurile din trecut
âinclsccaleBe organizai maS l»âne 

întrecerile în producție în cinstea zi1 ai de

In cea de a Le a pe i iadă, în
trecerile în producție se de M oara 
în condițiuni tnu.l mui mult1 iloire 
decât în p.rioade'e trecu r. C i ’r 1 
din ce îij ce m>i larg prii o i 
lizarea tuturor oițelor pr d ele 
datori.ă muncii de ănuriie diuă >'• 
organizațiile de P.irlid îl intic- 
prinderi, au dat Întreceri or iu

Noul regim de colectare a seminței 
de floarea soarelui, cartofilor 

și porumbului
Țăranii nevoiași sunt scutiți 

de predarea cotelor
In

Ori au apărut Deciziile Mmi 
sterului Comeițtilui, prin ca 
re se stabilesc cotele și sc 
hotăreșc modalitatea de pre 
dare de către exploatările a 
gricole a cotelor de floarea 
soarelui, cartofi și porumb.

Obligațiunea de predare 
privește exploatările dela un 
anumit număr de hectare în 
sus, cele ale țăranilor ncvo 
iași fiind scutite.

Exploatările agricole, care 
recoltează scmințqde floarca 
soarelui, vor preda Statului, 
la prețul stabilit de M’-niste 
rul Comerțului* cantitățile de

Monitorul Olicial de semințe de floarca soarelui, 
calculate după! cotele de mai 
jos:

Exploatările avand până la 
3 ha. arabil, 40 la sută, din 
producția ce depășește 50 kg. 
Exploatările având\lela 3 — 
5 ’ha. teren arabil, 50 la sulă 
din producție. Exploatările 
având dela, 5 — 10 ha. rteren 
arabil, 60 la sută, din pro
ducție. Exploatările dela 10 
— 20 ha- teren arabil, 70 la 
sută, din producție. Ex - 
ploatările având! peste 20 ha. 
teren arabil, 80 la sută, din 
producție.

(Continuare iu pag. ILzj

proJu.țic car-'clcrcl de iu re eii 
u.i 1 te. 1'ariiiip.tria 1 t ă in 
sj a cât mai mu e iC' ip , pe 

i oij;aniza:e.i între eri or i di 
iluaie sunt lin stimul nt pu.er 

.. un, d, iar efort iri e ..o 
sporite f bine diri a e ale ur 
lorilor dau re/i !ta e cu n> i|t n 
fiumoase d.cât iee ,caii ale în 
tapele trecute.

Ridi a ea pa'onări nunei In 
cord, introducerea a or.lu i or 
toate locurile unde : ce ea <e 1 
ap'i a ți fc[o rea <u u ces a 
periențe'or câ ti a e in muncă 

' ți ad;.n iei co'a'orar 1 di tre 
citori ți tehnicieni
■nare mă ură ia 
latelor din ce

Sindicatele aco dă 
multă atenț e întrecerilor 

în producție
Problema liLe erilor în p oduc 

ție a fo t una din p-e'ocu, ă • ti J 
dicale'or din judiț I r.Oîtru. In pri
mele două etape sindi a ele noas
tre au inițiat aseine ea în ecr I 
tn fiecare întreprinde.c, in ă — In 
niajoiilatea <azu i'or — el» nu ai 
fost suficient p e ă ițe, nu au of 
urmărite, nu au fost dirija e în sco
pul de a e obține ie uita e bune. 
Rezultatele, oricare ar li fo;1, •in
dicatele nu k a ur.nărit, ».i ea

ti C. n ri 
ir i ta ca 
In ce inai

o-

i «- 
ha 

pot 
e - 
cât 

mu ;- 
It In 
e L 

bu: e.

mai

popularizat în :â d irije munitorio» 
și nu s’a ca itat a sc 1-1 S _ra le
șurile ce erau

2J Au
î.a mrncă.
u t indi a ele 

tre ți-au luat an?a a Ten 1
i i..a I, tre ie in pro 

de-a le orgr.ni.a cât mii b 
de a dilu a până ta i l i ul 
cilor, sarcioite ce e i i ’ e i 
ții, e hip ți luncă.-1 i ' iii-i 
parle.

Sini'i.a u mii ie- Ci | io : 
nit Ia or ani,a e i în re e I

,i H ți repr li. rea cât ma 
a cir de ii î. A Io 

rit numărul de r ipe c» 
Li iitie. i.e, ir « ul a « e 
o' (in
■ * l>°.’ 
lorilor 
dieae.

iindi a u! C F R -S rerla 
v >:iu cvri *.« «a îi. —
' e u , acordă Cil :> o a enfe 
bilă î-itie. c-i'cr, ' p a 
obține.ra uror rez !' e 
tcare. In prime'e zile a' 
Septembrie un i o i C.F 1 
: e izat i : por an e ce â ■ i 

ram ului lor de pr d c’i
Ca o «an ii ă prl ord a a 

rinei.ate ți co . i i e d» 
țic, o coriști ue p.obe a

V. C'
(Continua, e îa pag. i l =
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Educația școlară în U.R-S.S.
și țările capitaliste

In Uniune» Sovietici nu «xistl 
anul acesta nici na cop I -in vârstă 
«fe 7-15 ani, care si nu frecverv 
țese cursuri!» școlare. Le;ea fnvă- 
țftuânlului obligatoriu, care «era 
ca fiecare copil dela țară să ur- 
ifleie cel puțin cursurile școl i ele
mentare, iar la oraș, cel pu’in școa 
ta medie, a fost apli.ală cu s ric- 
tețe p elutindei.i. Toți copii car» 
au împlinit vâisfa școlară sunt tn- 
rafistrați de că re au.Oiită.ie Io-, 
oale, prezentarea lor la școa.ă fiind 
urmărită de ca re co.ni eLele de edu
cație. ,

Aceasta es e, în câ eva cuvinte, 
situația Învățământului în fa a care 
până Ia Revoluția din Octombrie 
massele eiau — după cun» a a- 
rălat și Lenin — complet lip it» 
de drepturile naturale la educație ții 
camoașlere ți uncie, după 
rătau sta i ti.ee oficiale, 
ejncia parte dintre co ii 
tescenți fre.\entau șco.i.e,

cum a- 
nuirai a 
și ado- 
în 1Q14.

Guvernul țari»t a fost un i«amii» 
declarat al educației pttblice. Este 
deajuns să pomenim de faimoase 
circulară «dre a ă de fostul ministru 
țarist al educației, Delianov, prin 
care se dădeau dispoziții țooli--- 
lor secundare de a nu primi pe 
copiii de bucălaii, lachei, servitori 
«au mici negustori, etc.

In țările capitaliste șl ta sșecial 
In țările coloniale, înassețe munci
toare dela ora.,e și sa e sunt îm
piedecate de a-șf apropia cea mai 
elementară educație. In accasiă pri
vință, este carac e i.iică declara ia 
făcută de un eminent scrii or bra
zilian, în fața Congre ului inte
lectualilor dela Wrcc.avv, pi in care 
a arălat că 72 ia su ă din populația 
Braziliei este anal ate ă.

Chiar și în țări e democrației 1 ur- 
gheze ai că or conducători nu mai 
conlenesc să e laude cu „civiliza
ția” respecți ă, starea educației pu-< 
biice esle d« plâns. In Ala.ea Bri-

I
I
I

J

tanie, de »x. — după înformațiu- 
nile relatat» Ce presă —> mare
■nniăr de copii nu vor pute» frec
venta anul acest» șeolif», din cauza

vConLinuare In pa<. G s)
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Intr'o ședință de lucru

Serviciul Sanitar Județean 
a hotărât deschiderea Oficiilor de ocrotire 

a mamei și copilului pe lângă 
toate circumscripțiile

I» vederea w ei cât mai pe 
rfecte »r£ania;.ri a Oficii or <ta o- 
«of ne, ,,Manta și Copi'ul”, care 
se vor deschide p» lângă toa • 
circumscripțiile din raza județul I 

oeslrn. Servilul Sanitar J idcțean 
U»nedo*ra-De\a, precum și Oficiul 
de ocrotire al județului a ținut

ședință de lucru, h «are 
parte: subirw eetor <»-■»! 
Dr. Pod, ia-pe-.oa:< »

ta Deva, în ziua de 24 5e°4e Ari-
a. c., •
au luat

•anilar
nitară D-na Cuieanu, medi I » 1 
de Județ Dr. 1. Cosnia, Iov. pr» 
fect C-tin G » oraș, 4 Popa A 
pimarnl ori ș: |ui, pre 
jații PAIR.,

și de te 
Sindieatuli i Si 1 ar 

U.F.DR. <i a pe’-ona'u! i ed ai
« r 11

Să luptăm hotărât pentru
îndep inire-t planului da însămâiițări■

După începuturi timiJe, bă 
tălîa însămânțărilor în jude 
țul nostru, se desfășoară î i 
tr’un ritm 'din ce hi ce mai 
viu-.

Pregătirile n cesa e î isă- 
mânțârllor au fost făcute ho 
trivit planului întocmit de

Comandamentul l’n c pent u 
însamânțăr:. Seminței- nece 
■'are însămânțăr lor de toam 
na, sunt as gJi'a'e, țărani - 
mii hunedorenc. Cen r 1 ? dz 
9elecționare și tra'area Svtnjn 
țelor cu scJuț a neCcsar.i func

(Continuare în pag. UI a)

și au-ÎL a oivccați. dea
, ipțiile cii județ.

Șed'rța a f<> l e c i ă 
cui șef al județului ci « a 
expozeu al stă li rseu.n» e » 
tu a e din trecut u- r i i t I« 
tu Lezo-.apila'is e, ară ând to
rentul ii a al mo a it I ■ a - 

j ti'e lipsit de ai e ță i. e I alt
cesa ă. D-<a a ară'.at '• con i tiare 
ma ca importanță pe arc e l ul 
democratic din ț ra noi i, "va- 
p eoni cu Partidul A'u t i c Ro 
mân, o dau astă i tn uror a ți in lor 
de ridicare a ni e ul i a l'ar al r»> 
p 1 u! i. sul lin i. d a oi r,ece i tăi

(Ccnlimare in pa£. IH-a)



s • ÎȚARA SOCIALISMULUI
Sarcinile actuale ale muncitorilor din ■ovieticti

Lupta [Tii'rii înd i'tiiiî ea îna n e 
de triinen a planului cincinal de 
dup) i .izboiu eăr pli iă de inul 
tipie exemple de acte e o ce de 
munci, de abnegație și iniția i ă 
creatoare a mi i a clor de oameni 
ai muncii. Oamenii sovi-li i .ac (o 
tul pentru tndeplini ea înainte de 
termen a planului cincinal, | cu ru a 
ridi . a ți mai mult puteri a econo
mica a Statului Sovie ic.

interesele S a ului, iniei e e’e Pa
triei — mal presus de ori e! — 
aceasta lozincă a deve rit o lege 
«fânf.1 peii.ru omul sovietic.

Pornind dela int re e e Sta'ului, 
oamenii sovicli i icolvM ce'c nuli 
grandioase probleme (elini e și e- 
conomice» ba/ându-se pe per.'ccțlo- 
«area sistemului de econonie so
vietic, care permi e inia.urarea tu
turor greutățio’.

A căuta si creeze, să pună în 
mișcare noui șa mereu alte rezerve, 
■ devenit o neve i a c vi (a ă pențru 
omul sovietic.

Trenuri de sticlă vor 
circula în U. R. S. S.

Inginerii feroviari jsovie 
tici au construit de curând 
primele trenuri rapide corn 
puse din vagoane în înltregi 
> construite din mfetul- Ă- 
ceste vagoane sunt înz.estia 
te cu instalații speciale cu 
ajutorul cărora, se poate crea 
orice fel'dc temperatură, du 
pă dorință, dela cea polua 
până la cea tropicală. Ven 
tjlatoâre speciale f ltrcază în 
continuu aerul. !

Inginerii dela caiile fe'ate 
din Caucaz au constituit va
goane special-' pentru turi 
(ști — din st ici >■ Acest' vago:) 
ne permit călătorilor să poa

Educația școlară în U. R. S. S. 
și țările

(Urmare din pag. l-a)

insuficienții numărului clădiiilor șco
lare și al profesorilor. Ziaruț , Daily 
Expres” scrie că mii de co;.ii nu 
vor putea învăța din cauza progra
mului guvernamental de reducerea 
fondurilor destinate clădirilor șco
lare. Din lipea de localuri adec
vate, autorităților locale au insta
lat școli în baiâci, biseri i ți clu
buri. Alte ziare amlinle.c că în 
Anglia și Țara Galilor, trei mi
lioane de tineri abia dacă știu să 
scrie și să citească.

Nici în Statele Unite situația nu 
este n ai bună. In Februarie, anul 
acesta. ,,Ncw-York rinres” scria că 
șase milioane de tine i — adică 
o cincime din numărul copiilor de 
vârsta școlară — nu frecven ca ă* 
nici o șccală. Numeroase școli din 
Statele Unite, în spe.i l dela țară, 
funcție :ea ă în condiț i miterali e. 
Mai n uit de 100.900 de școti nu 
au decât o singură odaie, în care 
un singur p.-ofe or predă cursuri 
pentru opt clase diferi e. De,-i ni.i 
o școa ă a ne icană nu a fost bom
bardată, ca ace", a din Anglia, de 
pildă . ci ie ,,New-York Times” —

Nu exi.lă o ramura a i-iono.i.iei 
naționale, un centiu îndudi al, un 'e 
să nu se fa .( rene ări pen ru gă 
sirea unor metode de producție mai 
perfecte, tinde să nu se caute o 
organizare mai raționa ă a mun
cii, unde să nu se ciule posibili
tăți noui pentru a micșora cos
tul producției și a spori e ono- 
miile. Un loc de frunte în a ea ta 
luptă îl ocupă Moscova. Ilin v ân- 
Icia animată de munci o i indus
triali din Moscova s’a nă cut marea 
flacăra a luptei la care ia p trie 
astăzi întreg poporul, lup a pentru 
reducerea che'tuclilor de producție.

Acum câteva zile a avut loc o 
consfătuire a munci ori'or indus ri lj 
din Moscova. Un calcul exact al ie- 1 
zervelor, o discuție lagă asupra 
tuturor problemelor legale de re- 
du eria costului proturțici, eu per
mis a c ajun ;ă la următoana con
cluzie: muncitorii orașului și re
giunii Moscova pot și treime să 
economisească țării, în 1043, două

tă ndmira 'ncstiuigheixtl în I 
timpul călătoriei, țfrumuseti I 
Ițtle pcisag'.ului. Trcnurile de 
turiști surit amenaja le :i cu 
vagoane speciale pentru co 
pii, înzestrate cu un bogat 
asortiment în jucării peiitr'-i 
topic ▼ârstele- Lămpi spec'ă 
le de bactericide instpl it în 
aceste vagoane au un efect 
minunat asupra sănătății -o 
piilor. 'Alături sunt insățal r 
te vagoane de dormit peniru 
copii.. Părinții jppt călători 
fără nici o gî jă, căci un 
personal specia' se ocupă de 
copiii lor.

capitaliste
ele arată ca și cum ar fi suferit 
un groaznic bombardament.

Școlile so.i t ce au fo t bombar
date, dinami ale, incendiate și pră
date de că.re invadatorii germani. 
Numai în te i or'i'e ocupa e din R. 
F.S.S- Ruă, mai mult de 2J.C00 ilii- 
diri școlare au fost dis ruse. Re 
taurarca lor a început imediat după 
izgonirea învada'ori or p n ru ca 
încă în anul școlar 19-16—17, numă
rul școlilor care funcționau în R.F., 
S.S. Rusă, să fie depășit cu 2,50/o 
cifră re pecii ă di. ai: e de război

In timp ce S a ui Sovietic pri
vește problema educării tinerel r 
generații ca pe una de cea mai 
marc importanță, rea.Uoaar i din 
țările capitaliste prc'eră să ridice 
cazărmi în Ioc de școli, să facă sol-' 
dați din tineri, în loc de a le. da 
educație, cheltuind peitru î armări 
partea Icului din bu e ul Sta ului 
și lăsând pentru edi.ație, do r mi
zerabilele resturi.

Situația d n câmpul educației, în 
Uniunea Sovietică ți în țările ca
pitaliste, ilustrează perfect deose
birea dintre două lumii: lumea pro-, 
gresislă a so ialis nul i și c:a reac
ționară a capitalismului.

miliarde de ruble (Ktc plan!
Mo iova puilăo.rea de dra

pel a unei nori epoci o.ie iue — 
oferă ț.t li întregi, iuâ lin o empu 
de rezolvare bol;Cvi a a linei ar- 
cini economice de i iqiortanță pri
mordială.

(Din ,,lzycslii”).

| Trei mii de biblioteci pitice 
cu peste 8 milioane volume 

în Ucraina
(Jele 15 edituri ucraim ne 

tipăresc in atest an cărți po 
lilice, socialcconoini c, șliin 
țifict-populare agricole și 
literare in valoare de 40 mi 
lioane ruble. Op reh lui y. 
I. Lemn și I. y. Stalini, tra
duse in limba ucraineană o 
cJpa un loc de onoare prin 
tpe aceste cărț ,

20 milioane ruble sunt a- 
locale pentru completarea 
fondului de cărți ale celor 
3000 biblioteci ucrainene de 
stat. Bibliotecile aȘezămint 
le Ide învățământ superior 
caic a'd fost jeru.te de boar 
dele h.tlerisie număra din 
nou 8 milioane volume?. Ce 
le 400 de libmiii și chioșcuri 
de cărț. ce fum fionează în 
prezent în oraȘaL și satele

Noul regim de 
soarelui,

(Urmare dia pag. I-a)

Calcularea cantității pe ca 
re trebue >să predea o ex
ploatare agricolă, se face a 
plicând procentele de mai 
sus, aderente categoriei din 
care exploatarea, face 1 ir e, 
la producția totală obținută 
din suprafețele cultivate cu 
floarea soarelui, indiferent 
dacă aceasta ă fost cultivată 
în terenuri numai cu fieftrea 
soarelui, sau .intercalate în
tre porumb' sau alte ciuturi. 
Restul recoltei dc semințe de 
floarea soarelui, după preda 
rea cbtei, rămân la liberi 

dispoziție a ^exploatărilor a 
gricol» pentru însă nmțnr-', 
consum și vânzare. țMjic i pro
ducători ale căror exploatări 
agricole nu depășesc în to 
tal 3 ha-,- teren arabil și nu 
au producție totală de cel 
mult 50 kg. semințe de floa 
rea soarelui, sunt scu.ite d? 
orice fel 'de obligaț uni dc 
predare. Când ;1 ceste exploa 
tari au producți' nia' mare 

de 50 kg. ele sunt obligite 
de ,a preda 40 la satăj din 
cantitățile de Sz-im •;? ce de 
pășește cantitatea de 50 kg. 
scut tă. Predarea ca.ilic. ți’.of

Regiunea Uralului este 
electrificată în întregime

Regiuni-a sverdlovsk, inima U.a- 
lului industrial, ote o re.-iune în 
care întreg sectorul a,;ri ol a lost 
eli ctrilicai. In comp.raț c cu anul 
1914, FizeJrarea a-ri-ulturil le
giunii cu eni-rpie eectrică a spx»- 
lil de 8 ori. In aut lăainqz liniile

Ucrainei, âu vândut iu de
cursul primelor 6 luni ale a 
nului curent, locuitorilor și 
bibliotecilor, diferite cărți în 
valoare loială de 55.800.000 
ruble.

'Toate naționalitățile din U.R.S.S. 
sunt reprezentate printre studenții 
conservatorului din Moscova

Studenții (ionserxato' uiui 
de Stat ,,P. L. Ceaicovsk:” 
din Moscova, reprezintă nu 
ineroase naționalități ale U 
munii Sovietice uzbcci, iad. 
jici, kiighizi, bașkiri; i;lkuțt 
ciuvași, inong di, ele- 11 teri 
talemal , venind! la Moscoi a. 
din țoale republicile uniona 

1 le și autonome. învaț-t în sta

colectare a seminței de floarea 
cartofilor și porumbului
de semințe la centrele de co 
lectare se va face până cel 
mai târziu la 30 Noentbrie 
1948. .Semințele drebue sa 
fie uscate, de bună calitate 
și turate In termen d? 5 zi
le, se vor stabili presele cari 
vor funcționa în județ, toate 
celelalte prese și teascuri ;;r 
mând n fi sig'alte.

Exploatările .Agricole care 
recoltează în toamna anului 
1948, vor preda Statului 'a 
prețul stabilit de Monist rul 
Comerțului, cantitățile dc i ^r 
tofi calculate după anumit? 
acte publicate în Monitnut 
Oficiat Calcularea canti ați 
lor pe car? ir -mi? s.i 1? me 
dea o » .pmataie agricolă, 
se face îninulț n.l supra' 1.1 
cullivaiâ cu cartofi cu ceia 
respectivă arătată iin dr.to- 
tul categoriei de exp’c f.? 
din clasa de predare din 1 
re face part-?. Rasial de iar 
tofi după predarea cotei ră 
mană la ]ib: ra dispoziți - 1 
exploatărilor agricol' pentru 
însămânțați, consumliși vi 1

re..
Micii producători a ciuor 

exploatări agricole nu den a 
șese în lotal un hectar teren

dc tirojune iual a u n.iâ 4J 
mării cu 10.0KJ kni. Au Iu r’ec 

lii.'luO colhozu.r , 2 ’Xj lc4* 
GUi.; .pjlăk-, tlubufi ;•
dc ledu l, precum ,1 V’J/' r <• 
dc crt-țleitJ vi’vur. In iu •• uri 
.thLo/uii i mirele de 1 i 
tracto.nr au fost a'jpn'jte r ’ u 
toloîji t a envîj'iei el < l i e • dr 
nu«ini de Irtxrah 519 mor , 
stațiuni de poj.j.al, 403 in re; • ri 
de chtiedea ti un număr h 
marc dc ma ini pentru curăța uJ -.e 
lintițelor.

0 mie de conferințe 
în 2 luni, într’o 
regiune rurală

In cele 70 de sili dj - on 
ferințe din statele r.giunii 
Nicolaw, s’au j.nut in ulti 
mele două luni peste 1000 de 
conferințe.

diourile naționale, sub con 
ducerea Celor îria’i n-lebri p o 
le.sori, pregătindu-se p:niru 
cariera de dirijori 1 ompOzi 
tori, eic -.

l'ara'el cu <tudiîre-a rnuzi 
cii ru-ești și a celei apusene, 
..turienț i stc’d ază și creații 
le naționale ;de republicilor 
lor. ;

arabil, sunt scutiți de orice 
fed de obl gațiuni, de preda 
re. Este interzisă cumpăra
rea de cartofi direct dela pro 
ducător în scop de comercia 
ljzare și industralizare fără 
autorizația Ministerluui Co
merțului.

Exploatările agricole care 
recoltează pont ml; cor preoj. 
Statului la prețul stabilit de 
Ministerul Comerțului canti 
tațlle de porumb calculate du 
pă ; îumite acte, publicate 
în Monitorul oficial de cri. 
Câlcularc-a cant. Ițit se tace 
asemenea calci,ar.i cemt.tă- 
ț 1 cartofilor- Micii pro.lucă 
tori ale căror exploatări a- 
g colc- na depășesc jn total 
un hectar teren arabil pre
cum ș. 1 Aploatm',1 • agricole 
cari. au cel mult 2 hccnrc,he 
ren arao-l i a .âror p o.-ucție 
t'iol.â c-te de 500 sg. SUnt 
si ut ț simt scut ți de orice 
ih k o ' gați dc orie? fel'de 
f .1 de >. ! g.ițiuni dc j.r.dan'. 
Șutit s, . ț . ,\ asemăn a de a 
ț r. a ot. și p?od ti ă-ori. c.ue 
au ce’ m iii 5 h... t?r=n ara 
b l. a câr-er producție de ț»o 
rumb este <ub 400 kg. la 
hectar. (

peii.ru
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și a înlăturării lipsurilor
Ședința Comitatului Județean P.M.R. Hunedoora-Deva

au organizat mai bine 
producție în cinstea zilei 
7 Noembrie

Incaclrându e în p i-ve'eiile Sta
tutului PMR, Conici 1 J detca i 
P.M R. Hunedoara lăeva, a f icul în 
ziua de 23 August o d ire do ea- 
niă asupra a ii 1 ăț i ale în fața 
cadrelor de ba'ă ale P.irli Inlui, de 
fată fiind șl lepre/e il u ii orga
nizațiilor de nia ă di i ju eț.

Trecându-se la anali a muncii, în. 
darea de seamă e pu ă în fața par- 
ticipanți'or s’a scos în evidență iă 
hi timpul | eroadei d Iu ril heneo 
preocupare ]erinaneilă și principală 
a Comitetului Județean, a cons'.i- 
tuit-o munca îu di ecția in arini 
Partidului ca forță poli i ă în s are 
să conducă clasa muncitoare 1 ma 
s*ele largi populare în lupta pen
ăm o viață mai bună, l a fel și 
mun a de întărire ți spri in e ectiv 
a organizațiilor de iriassă i munca 
pentru înflorirea ,i dcsvoltarea R. 
P.R prin înlă ii ea secfoti'ui so
ciali»! din induslr'e i agiic rituri 
prin stimularea întrecerilor socia
liste ce au luat naș e e d pi na'io- 
na'.ira e lărgirea p i u ui de ni n 
că voluntară, au cons i uit p coc îpă- 
rile principale In perioada de rnuit 
că trecută.

Realizarea a e lor sarcini — lu i e 
pe baza speci'i u'ui local — s’a 
făcut în mare înăiură — ditori ă 
temeinicei munci organiza'orice — 
așa după cuin a arătat darea de 
seamă subliniind succesele ;t't din 
cadru! organizației, cât și in câm
pul "muncii — din indu tril :i dilr 
sate. Astfel a fo t cup i isă orga
nizarea întrece, ior sociali :te sus 
ținute activ, naționaiză'lle ți co
lectările con’ri’uir.d la în ări ea po
zițiilor politice și economi e ale 
clasei muncitoare.

Ceea ce a consli ui însă o ca- 
racteris i ă a a.ei oi ședințe — re
levând tot oda ă una din metodele 
de muncă a Comite ului J tde em — 
a fost spiritul criiic ți auțocri ic 
In care ea a decurs pe de o parte, 
și diversitatea preocupă.ior Parti
dului pe de altă par e.

In cadrul analizei urun-i s’a a- 
rătat cu mult curaj toate lipsurile 
existente în mun a de până acum, 
căutându șe și cauzele care le-air 
determinat spre a fi în ă ura,e pe 
viitor. >

S’a SlOs astfel îi evidență lipia 
de vigilență a unor tovarăși atât 
din Org. de Parlid cât și din or
ganizațiile de massă datori ă că
reia cadre’e de bară au ră . as neu- 
tilizatc iar în posturi de răspundere 
— In special în o gani aț ile do 
massă — unde din a cas'ă cauză 
componența lor nu este în con'or- 
mitate cu principiul difeie îțierii de 
dasă.

In ce a ce p i e e ir.unca de i id - 
care a nivelulii poli.ic-ideoAotic al

Avansări șt transferări
la instituțiile judecătorești din Deva

^fon torul Oficial publică 
următoarele avansări și iran 
sferări efectuate la insltitu-

ANUNȚ
Șantierele de Construcții anga

jează lucrători calificați (dulgheri, 
zidari, fierari, instalatori) i neca- 
titicați (salaho i). i

Lucratorii pot lua masa la can
tina cu circa 45 lei pe zi, '5n lu
ai* 500 gr. pâine și pot dorm* 
In cabane
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membrilor de partid, cu loa'e că 
ptiu înființarea Ș.olii findii de cr- 
dre și a celor 15 școli de cadre 
senile de pe lângă Org. de P asă 
P.M R. s’au fă ut p.o re e crioa e, 
tiebue lotuși imenși i ață în spe
cial iu direcția organi'ări mai te
meinice a lărgiiii slu iul i i îc’i- 
viduil, și a citi ului colecir.

Dai ea de seamă s’a o upat apoi 
și de muma or a bați or de ma- 
ssă, analizând mum a depusă de ele 
părțile pozitive i negative cin ac
tivi a ea lor, cercetând șl mijloacele, 
prin care e e vor pu ea li și mal 
mult ajuta e pe viitor de căție Org. 
de Parlid spre a pu ca duie la în
deplinire cu mai mult suxes sar
cinile ce Ie stau în față. -j

Ca încheerc darea de scamă a 
Comite'.uli i J'dețean aaă , ă fără 
a neglija pă țile ne alice din mun
ca depusă, sarcinile gene, ale și 
principale ce i-u slat tu față în 
perioada Irecu ă au fost duse cu 
succes la îndeplinire, d dorită ac
tivi ăț.i in ense a acti u ii r'e bază 
al Județenci P.M R. și a Org. de 
plasă P.M R. precum și a tuturor 
membrilor de parlid, accentuând a- 
supra faptului că prii lichidarea 
scăderi'or semnalate, reali arca nou
lui plan de muncă va reprezenta 
un real succes și o importantă con
tribuție la întărirea Partidului și 
a Republicii noastre Populare.

După expune ea dării de seamă 
au avut loc discuții principale le
gate de problemele din județ care 
n’au fost deajuns tra ațe în darea 
de scamă.

Făcându-se o sistema izare a dis
cuțiilor s’a remarcat că ele prin date 
concrete au ară at r.e esipaț a mă
ririi lije ț i, luând r-e de exem-

Serviciul Sanitar Județean 
a hotărât deschiderea Oficiilor de ocrotire a 
mamei și copilului pe lăng ă toate circumscripțiile

(Urmare din pag. I-a) 
încadrării județului nostru în acțiu
nea de redresare a stării sanitare 
a populației locale.

In ceeacc privește organizarea o- 
ficiilor de ocrotire a mamei ți co
pilului, Iov. Cerchez Teodor, di
rectoarea Oficiului Județean, a a- 
rătat că pentru în’ăturarca marelui 

I flagel al morlaiății infanti e s’au. 
| creial oii.ii e de ccro re în fiecare 
. capitală de județ ți în continuare 
i trebue să ia ființă Ia sediile cir- 
l cumscripții'or țâie un oficiu, con- 
I tuse de a islei! e de ocrotire, iar 
1 ‘-filo unde lipsesc, acea tă muncă 
; revine medii ului ajutat de o moa c 

și de o reprezentantă a U.F.D.R.

ț iîe judecătorești din Deva.
Paul At. Barbatelu, preșe

dintele Curții Deva, a fost 
transferat în cal tate de pro 
curor la Curtea Oradea.

V. b Ochr-șanu. procuror | 
la Curtea Târgi.ț AAireș, ii 
fost înaintat ca președinte 
a Curții Deva-

I. T.. vasdie judecător ]a 
Tribunalul IIunedoara-Deva 
a fost înaintat procuror la 
Curtea Deva, care a depus j 
azi jurământul. 

pin cazi I dela Ori'. P. M. R.-fjia, 
unde un chiabur a fot nunit L c or 
la șio.-Ja de cadre ?e ala și a inW 
len'ifi ării s udiul i in i i li al

De a-emenea s’a luat in di u'io 
problema ziarul i ,7 ti Noi” .are 
fiind unicul Organ . I Partidului iu 
acest județ va trebui să f e sp i init 
mai activ de fiecare ine nbru de 
parlid in colal-o a e cu J i I. Valea- 
Jiuluî și ] td. I M S. Hunedoara cre- 
indu-se o largă rețea de corespon
dentă și co'aboraloii.

Trăgându-se concluzii a tipia d s- 
cufii or s’a arătat că ele au decurs 
cu multă seriozitate, având o des
tul de înaltă principali a.e ceea ie 
a dat ședinț. i un nivel politic. ri
dicat.

Să luptăm hotărît pentru îndeplinirea 
planului de însămânțărî

(Urmare din pag. l-a) 

ționează din pl n, In acest 
fel anul acesta se va însămân 
ța numai sămânță condițio
nată.

Populația conștif-nlă,a sate 
lor noastre, a pornit cu fer 
mitate pe drumul feali'zăi'j- 
lor. Țărănimea muncitoare 
cunoscând strădan ilcf munci
torimii din fabrici și uzine, 
in această toamna, au pornit 
hotărîtă la ‘îndeplinirea pla 
nului de însămânțări. Ei nu 
pot fi străini de eforturile

Totodată D-sa a a ă at dețailaț 
munca ce trebue depu ă în cadrul a- 
cestor Oficii, preocuparea de bază 
trebuind să fie, sănă a ea plinei 
și a copi'ului, cărora să le fie cre- 
iatc condiții de via.ă cât mai bune, 
prin deschiderea ca elor de naștere 
cămine de zi, dispensării de pue
ricultura și prena ale.

O altă sarcină a oficiilor, este 
aceea de a ține cu manele con c- 
rințe și demonstrații practice sa i 
tare.

Di. Popovici I., a arălat apoi 
rezultatele îmbucură oare ale îiucce. 
;ilor efectuate în cadril sindicatu
lui sanitar, după ca.e tov. prefect 
C-tin Grigoraș a scos în evid.nță o 
scrie de lipsuri ale muncii me i 
cale întâlnite pe te cn ca : lipsa 
de interes față de bolnai i a unor 
medi.i, spiritul a'acerst a unora 
dintre ci, și lip a de acti i a e a 
moașe'or dela sale, ară aud i n.e o- l 
dele de remediere a lip urilor.

Au mai vorlil d. Popa, pri- j 
mărul orașului Deva, d. su inspec- I 
tor general sâni ar Dr. Pod, iar ' 
din partea B rou ui J dețean al P. 
M.R .a luat cuvân ul tor. Va ilie 
Florica arătând prin rc lee că h ' 
programul de mu 1 ă 1 Pa i Iul i 
și U.F.DR., s’a hotărât să se sp.i- 
jinească loa e acț u.iilc îat.e ri j 
dc Mini terni Să ă ăț i pr n Ser i 
ciul Sanitar J deț an. Fe e le me 
bre de partid ,i U.F D R., \or ljpta 
alaiuri dc îr.cdi i, i'lira, ce i 
moașe pentru ca 'e > cile să se bu
cure de o bună îngri ire, :ă sind.'i 
>'ă trăesc înir’o hune nouă”.

In continuare au urmat rapoar ele 
medicilor. i

Sindicatele
întrecerile în

de
(Urmai e din pag. I a) 

tljiiii ■ a i ă( i produ elor. Aceș ia 
trebue să uriiiărea'că modul cum 
se dedă.oară I ătrlla intre erilor, 
căutând ca unele obiec i e ale i ro^ 
ducțieî să nu împiedice realiza-" 
rea altora (ol atât de inporțin e. 
De pildă, calitatea produ elor, să 
nu sufere din cauza caii i a( 1 pro- 
dii< ț iei

Munca organiza'*, mâna de lu
cru just întrebuințată, elan .1 
— - mereu în creș ere — al Prunci-, 
toii or noș ri, ere a/ă o i uație de - 
tul de delii a ă in unele din intre! 
prinderili noastre. Ca a i a ea de 
pir'ucrare a instalațiilor evidente, 
în unele infrepri deri se va do
vedi în scurt 11 up necore^punză-z 
toace p n ru prelucrarea in c, rală a 
u.a'e i or reipe tiie

Nu de mult la f.M.S. Hunedoara a 
fost pus în funcțiune furnalul Nr. 
4 iar la uzina ,,Victoria” din Calau 
este In re onstrucție in alt furnal, 
pentru ca acestea ră poa ă satisface 
programul lor de ipuoducție.

Alta este si'uația in Munții Apu
seni, la uzina de p.elucrare a m -

aliațilof lor, "care muncesc 
zi dc zi pentru a satisface fee 
rințele în industrii, și birturi 
de consum, știind, că cu cât 
vor produce, mai multe cerea 
le.zcu atât viața celor celntun 
cesc va 'fi din ce înl ce mai 
bună.

Cuvântul Partidului [de a 
vantgardă a clasei muncitoa 
rei a fost adâncit de către 
îndrumătorii organizațiilor,P. 
M-R. până în cele maițdepăr 
tate cătune. Direcțiunea Ju
dețeană Agricola a întocmit 
și difuzat planul de însămân 
țări, pentru a cărui realizare 
comisiile comunale au luat 
măsurile necesare.
Fiecare țăran conștient știe cu 
precizie câti'și cum trebue să 
samene.

In comunele plasei Oră) 
știe, Dobra și Ilia, pn gătiri- 
le fiind făcute cu mare atcn 
ție, însămânțăi ile au și înce 
put z.lele acestea- FcrmLlc do 
Stat și-aUJ dat contribuția aju 
tând realizarea 'însămânțări 
lor în sectoarele lor.

Totuși în unele plase cain 
pania însămânțărilor fou a 
fost deschisă, ilar în unele 
comune chiar dacă s’a înce 
put lucrările stau să lânce
zească. In plasa Deva, de e- 
xemplu se observă o oare, a 
re delăsare' jn muncă atât a 
țărănimii cât și a comisi 1 >r 
comunal’ și a organizațiilor 
de Partid, care nu dau aten 
ția și importanța cuvenită 
însămânțai .lor.

Organizațiile de'Partid re 
bue să mobilizeze și să or 
ganizeze munca dc lămu ire 
politică a săten lor, pt. rea'i 
zarea deplină a lanului de în 
sămânțări, în rașa fel încâ. 
nici o palmă dc pământ pro 
gramata pentru îesămânțări 
le de toamnă să nu rămână 
neînsămânțat. l'iecare țăran 
conștient trebue să facă la 
timp muncile agricole de 
toamnă după planul d nai*i*ia 
statornicit. 

nereurilor aurifere Aci programr I 
de produ ție numai cu mare greu- 
tate poate fi Indep'init din tauz* 
capacității dc pre'uciare -Cri i'ii reJ 
dusă față de lapacilaba de e 'racii* 
a minereului aurifer.

Se impune ia firul ca'ul minier 
Cri- ior ă ia mă uri urgente pen
tru irărirea apaci ăț i de prel crare 
a Uzinei de Mampare A ea la cu 
atât mai mult cu r ât expl .atarile 
aurifer' din Mur.ț i Apu eni e ga- 
e-.c <n inlrcceiK cu «’e din r-giu 

nea Baia-Mare, iar programul d» 
produ, ție pentru anul vi 'or va T 
mai mare decât cel ac ual.

Mărind zi de zi ••'o luri e, mun 
cind din ce în ce mar ‘.nuit t 
mai bine, oamenii inum i din ju
dețul no t'U, rălăU'i i de Prrtd r 
clasei munriloare vor contribui la 
desroflarea irdi:a‘rie-i noa t'e. I 
bunătățirca tondițiuni or de viață 
pentru toți cei ce m ince c, pMș nd 
astfel înainte pe dru u. 1 arc dncw 
spre o viață mai bună, spre so 
cialism.

V. c.

In comunele din regiun le 
muntoase unde treer.șul in 
că nu a luat sfârșit trebuesc 
intensificate muncile în ac ■ i 
stă direcție, după care să se 
treacă imediat la însămân 
țări.. Acțiunea pentru recol
tarea porumbului trebue in
tensificată in Țntrcg județul 
In așaȚel, ca această muncă 
să nu împiedice desfășura
rea și bunul mers aȚ însămân 
țărilor.

După etnn^n campania co 
lectărjlor, elcmentelce capta 
liste de ’la sate foștii mo
șieri și chiaburii au încercat 
să împiedice reușita lor, de 
sigur și acum ace;ti dușma- i 
ai poporului muncitor vor 
căuta să pună piedici, căci 
știu că îndeplinirea planuiui 
de însămânțări fixat de Stat 
va" însemna, o viață mai bună 
pentru tei ice muncesc.

împotriva acestor dușmani 
neîmpăcat, țărănimea1'munci 
toare mobilizată dc Partid 
trebue să ducă lupta n -co n ■ 
nit, să '.demaște și 'să îm
piedice toate acțiuniile «rin 
cate vor încerca să lovească 
in interesele poporului mun 
tor. Un ajutor și sprijin pe 
manent trebue să dea țară 
nimea muncitoare organ< lor 
administrative de (Stat are 
sunt direct răspunzătoare de 
sarcinile prjmite (dela C<) 
misia Județeană pentru In 
sămânțări.

Succesul acestei importan 
te campanii și reu.ita în 
bune corjd țiuni a ei, de - 
pmde de felul cum țărani - 
mea munc.toare își va f tce 
datoria, fîndeplininduțși sar 
cinile mari cate stau în fața 
ci — și a întregului popor 
muncitor. Țărănimea arc sar 
cina de a lupta cu hotărire 
pentru îndeplinirea p!anu .. 
lut
convinsă ca astfel contribue 
la bunăstarea celor cc mu t 
cCse.
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Cea de a treia zi a Adunării 
Generale a O. N. U.

Delegații țărilor marshallizate au devenit
la O. N. U- exponențiî reacțiunii americane

Pîincipala problemă a planului 
cincinal al Bulgariei este 

industrializarea țari
Scrie revista bulgară Economia Planificată

PARIS, 25 (Rador). I11 ședința 
plenară <le Vineri dimineața a A- 
«Innăiii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite a con.inuat discuția 
generală.

Primul care a luat cuvântul a 
fost delegatul Birinaniei al cărui 
discurs a fost excesiv de psecaut.

Totuși delegații Birinaniei nu a 
putut să nu afirme o serie de pro
bleme polili e actuale a.e Asiei și 
Extremului Orient. El a cerut in
dependența deplină [cnlru | opoa- 
rele indonez ene și ale altor țări 
care au dovedit că năzuesc la auto
guvernare. Eetegalil Birmaniei a 
spus mai departe că țara sa de i 
ruinată de ocupația japoneză nu 
a p iniit nici un fel de ajutor eco
nomic până în prezent și a de
clarat că Birmania așteap ă să pri
mească rcpzTațiilc la care ede în- 
dieptățită.

D Jang Slii Cliiem delegatul 
Chinei a ținut o Jargă cuvântare. 
Pozând ca reprezentant al tuturor 
popoarelor din A ia și Extremul 
Orient ci s’a ocupat de un foarte 
maie număr de probleme dela cele 
ale Indoneziei, Coieei, ale discu.ii 
lo. cu privire la luptele dint e In
dia și Pakeslan până la activitatea 
comisiei econbmice pentru Asia și 
Extremul Orient <i organelor ace 
leia printre care și „Li, oul de con
trol al aprovizionăriloi” impu.ă lo-> 

misiei de către americani.
De fapt însă d. Wang Slii Cliieni 

nu a vorbit ca apără or al intere
selor popoarelor coloniale ri emi 
coloniale ci ca susținător al inte
reselor capitaliste care oprimă a- 
•este popoare.

A luat apoi cuvântul delegatul 
Uniunii Sud Afii.ane care a atacat 
O.N U. și în special Consiliul de 
Securitate. Mo ivele acestui ațac sunt 
•lare dacă ne amintim că chestiu
nea discriminării rasiale practicată 
In Uniunea Sudafricartă figurea ă pe 
•rdinea de zi a ce ei de a treia, 
•edune a Adunării Generale O.N.U. 
după cum a figurat și pe ordinele 
de zi ale primelor două sesiuni. 
Belegatul Uniunii Sudafiicane și-a 
permis chiar să amenințe Adunarea 
Generală cu posibilitatea ca Uni- 
■nea Sudafricană să se relragă din 
• NU. Această amenințare a pro
vocat aâmbetele ironice aTe asis
tenței.

D. Rasmussen de egatul Dinemar-* 
tei s’a ocupat în cea mai mare 
parte a discursului său de prollo-

Franța este amenințata 
de lipsa de carburanți 
Cantită' le furnizate de planul Marshall sunt 

insuficiente pentru satisfacerea neces tățl or
PARIS 25 ' (Rador). — 

Experții economici din capi 
fcda Franței sunt extrem de 
îngrijorați de lipsa acută de 
•arburanți de care suferă in 
dustria franceză. Cantitățile 
de carburanți furnizate în 
Gadrul planului jvfarshall au 
fost cu totul insuficiente și 
autoritățile dela Washington 
au refuza1 să sporească cota 
alocată. ; 

delegatul Turciei caie 
cuvântul s’a dovedit

mc economice. Conform badiț ei 
urinată de parlivipanț i tuturor ță
rilor participante la planul Mar
shall, el și-a început di cursul cu e- 
logii aduse autorului aces.ui plan. 
I). Rasmussen nu a pu nt îi.să as
cunde faptul că aplicarea 1 1 d ce l.i 
luperca relațiilor e ono.mice normale1 
în Europa.

D. Sadak 
a luat apoi 
prin felul în care a vorl it uni i din
tre executanții cei n.J supuși ai 
ordinelor Washingtonului. El s’a 
lăudat că Turcia ,,a fost împotri.a 
dreptului de \elo chiar dela înce
put’’ și a ala at principiul u anin i- 
lății marilor puteri în Con i)i 1 de 
Secuiila'.e. Cerând tușuror țărilor 
renunțe pai țiul la suveranila ea loi”, 
el a susținut sistemul alianțelor 
regionale pe ba a inie e ep r secu
rității reciproce” și a deci rat că 
Turcia este în favoarea idei de 
a se insti ui un „Parlament Euro
pean”. Se știe că aceste planuri 
pe care le-a su ținut delega ul .urc

Fiind formal de grevele ce 
au loc în întreaga Fran(a

Guvernul Queille
acordai o mârLea

a salariilor cu 15o|o
Confederația

să înceteze lucrul Vineri între o ele 15- 8.
Generală a Muncii cere muncitorilor

PARIS 25 (Rador). 
Sub presiunea mișcării de 
greve în neîncetată creștere 
și în ajunul grevei generaje 
de vineri, guvernul Queille 
a ^anunțat că va acorda o mă 
rirea salariilor cu 15 la (sută.

Această hotărîreua fost lua 
tă în urma unei ședințe a 
Consiliului de (Miniștri ținu 
tă Joi seara- •

După cum arată France 
Press Biroul Executiv n! 
Confederației Generale a 
Muncii din Franța îniregl 
strând hotărîrea guvernul’ ii,

Criza prin care trece actual 
mente înf ceeace privește car 
buranții, este cea mai gravă 
din care a cunoscut până In 
prezent Franța dela elibera 
re. ’ C

Autoritățile au fost nevoi 
;te,să renunțe cu totul la[ideia 
■ suprimării raționalizării pro 
duselor petrolifere și în sne 
cial a benzinei. 

au losl piezentate de agenți ai 
reacționarilor america, 1 șl au die.-t 
«cop accentuarea dependenței po i- 
lice și n/li aie de S ațele Unițe a 
țărilor [ uropene.

Ultimul in ședința de Vine i a 
vorbit delega.ul Republicii l ruguai 
care a cerut în mod foar e ge.ieiaj 
ca toți membrii O.N U.-'ui să res
pecte diic ci . e'c O.N U. și să a- 
pere drepturile O.N U.-ki. El ți-a 
exprimat doiința <a ac'ua'a sesiune 
ffienerală a O.N U.-lui ră elaboreze 
un si lc.:i de con.rol .1 energici a- 
tomice care să corespundă interese
lor tuturor țărilor.

I

STATELE UNITE AU DEVENIT 
centru! mondial ai reacțiunii 
a deci rat tov Dennis cu prilejul aniversarii a 29 ani 

dela înf ințarea Partidului Comun,,<t U.S.A.
ținut ’a
den — convocat cu cca?ia 
aniversării a 29 de ani d.-la 
înf ințarca Partidului ,Comu 
nist al St,.t-lor Unite, Șecre 
tarul General al Comitetului 
Național al' Part dului Comu 
nist,'Dennis, a declarat ca în 
fața poporului american stă 
sarcina de a cpri ofensiva fas 
cismului d n Statele Unite, 
prin creiarea un^i coaliții an 
tifasciste.

Statele Unite a spus Den 
nis, au devenit centrul monj 
dial al reacțiunii, însă Rr 
țele păcii și ale progresului 
în fruntea cărora se află U- 
niunea Sovietică, sunt mult 
mai puternice. 7

New-Yc>rk 25 (Rador;. Lu 
ând cuvântul la un meeting 

a dat publicității un comuni 
cat în care subliniază că în 
timp ce sporul de salariu a- 
cordat,este cTe 15 la sută cre
șterea costului vieții dela 1 
Decembrie 1947, până astăzi 
Pste de 36 la sută.

In încheere comunicatul 
Confederației Generale a q 
Muncii reînoește phemarea la 
grevă generală cerând tutu 
ror muncitorilor din Franța 
să înceteze lucrul vineri în 
tre oi'ele 15 și 18.

Comitetul intet'confederal 
format din sindicatele mun 
citorilor catolici, 'Force Ou 
Trier și Federația Funcționa 
Tilor a dedat at deasemeni că 
„este hotărît ca oricând să 
ceară din partea guvernului 
o acțiune eficace” și că 
sprijini greva generala de 
Vineri.

ZORI NOI 
primește mică și mart 
p u b licitate

Asur’țuffle fi" orimesc 
ct deniiV 'ț> f;3 îhîuîd 

Sbsda KărI Marx N- 4.

It

SOFIA, s Rador . Agen 
ția Tc'egi'ai i< a Bulgara < 0l 
rnunică -

Intr'un articol public at In 
revista Economia 'Planifica 
la, Vi< e.picȘi-dinti le t orn iu 
tui de Stat a Planificării lo 
dor i'nlai.oii, 'xatiiinca/a. 
problemele fundamentale a 
ie viitorului plan economic 
cincinal al Bulgariei 1949 --- 
•’>Si-

1
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Pe drumul îmbunătățirii 

nivelului de trai al 
muncitor
din jud. nostru, care luptă aEÎ 
turi de dasa muncitoare pă 
trunsă de grija pe cai* r g»- 
mul democraț.ei populare o 
man festa pentru ridicarea ui 
velului de traiu al poporj£u 
muncitor.

Strânși uniț. in jur^l i/arv. 
dului nostru, munct.d cri 
Însuflețire în fabrici, 
mine?: egoare, m«n« tar 'Va 
din județ va creia cood ținm 
prielnice care să-i ac-uGi roui 
* importante ușurări fci via 
ță, Ta contr.bui la i< f p u’.rea 
■ocietățu rocialEt* în tara 
roastrfi.

poporului
(Urmare din pag. I-a)

re să fie distribuite popula - 
ției muncitoare prin Mpgazi 
nele de Stat și cooperativele 
de'consum,, să se aprovizione 
ze populat a nesalariată din 
cota liberă.
Partidul cunoscând rezultate 
le colectărilor și privind des 
fășurarea lor In sp rit c (tic 
și autocritic, a recunoscut că 
în uncR'locuri au avut Ioc a 
bateri dela normele fixate dn 
pă 'criterii juste de altfel.

Pentiu a se îndrepta ace 
ste greșeli și abateri, Parii 
dul a propus să se revină în 
sensul că acolo unde colecta 
rile au depășit cotele fixate, 
cerealele strânse peste norme 
^ă fie restjtu tc producățorilor 
dela care s’au luat.

PropunerJe P arii- '.ului a 
doptate da guvem — au fost 
primite cu mult entuziasm de 
către populația muncitoare

». mul
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Miri pierderi 
ale armatei 

monarho-fasciste
ATENA, 25! (Rador’. Prin 

tre alte știri apărate î » ziare 
• despre vizita lui Soful 5 în 
nordul Greciei sa d.<larat 
ca în timpul defilării primei 
Divizii Regale, ofițerul carc 
a da1 raportul a anunțat ca 
10 ofițeri și 1^00 soldați, au 
fost omoriți sau răniri în îu 
ptele recente-

*. CLEJ

SCÂNTEIA
0 qan Central al P.M.R.

(W<. - UfiKA, UMf


