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O interesantă inițiativă
a minerilor sovietici: 

consiliu de mineri vete ani
Veleianii mii i ii din mina „Karl Mau" d n inake. , rr l i

ma Slalino, au luat o ine e anta iniț a i â. l au o.gani at ki mină 

un consiliu perinane.it .1 min rilor. cari- ajuta p ac ic țe tin i li mu. 
tor, iu insuș r. a prjfe i nij cont ibuind a tle Ia c ea <.a ie e.velor de 
brațe de muică conți .1-n a e. In scurt tiinp, ve e ani n.iui ri au ini
țial mal mul de 200 liiieii mum toii in lua e tain I p.o e l.uii de 

minier Cuini e u o ăș esc .1 Partidul!’. Ulei ci.i Euikie o a a- 
proUa' a eas ă in ț a 1 â pa ri 11 â ș a proț u organi -aț io de jm ',i»J 
să cieezc consilii de mineri veterani in I i e mrii-k- regiunii

r

Constituirea comitetului
Județean Hunedoara-Deva 

pentru sărbătorire! Săptămânii 
Prietenei Româno-Sc\ letice

Ră:;p'ii:'ând chemar i lai 
sate de Corn tutui \ ționai 
p.Htiii s.iil . tor rLa I’ ietjitie 
Româno S<>\ ieti' C de a se 
consilii ii întreaga țari Cu 
milet” Ju.kț "ie puntr i < a-i 
gura o strălucită manifestare 
(le prieteni • și dragoste, de 
admirație și lecuno t nță, a 
întregului popor român p- n 
tru glorioasa Uniune Sovi” 
ticăși genialul ei conducător 
Generalissinml 1. V. St din, 
Miercuri 20 Octombri ■ a a- 
vut loc la Deva constituirea 
Comit tul ii |udLțean p ntru 
sărbătorirea Prieteniei Ro. - 
mâno Sovietice.

Președintei’ Comitetului a 
fost ales tov. Duduia Andrei, 
secretarul județ nei l’.M.R. 
Hunedoara-Deva, iar ca 
membriiHn comitet au1 fost a 
Ieși următorii; Buda Io<an| 
și Săbău Oliver membrii în 
biroul județenei P M- R- 
Grigoraș Constantin, prefe 
tul județulului, Ivăni i loan, 
președintele filia’ei ARLUS,

Cititi 
în corpul zidruk i

O pagină 
pentru pluga i

T« - cn ro ecran și pe Cetate
Dc mai bine de o să/ă îiânî, pe 

ecranul cine atogra'u]ui ,Pro r sul” 
diri localila'.e, se rulează filmul în 
trei scrii ,,Ncie aventu i ale lui 
Tarzan”.

Și î.'.t adelă' după cum arată și 
afișele fii nul e exlraORDlNAR,,, 
vorba a a, aventură sen aț e, mi:-, 
ter și amor, în plus neiumărațij 
pumni bine p'a aț’, ze i de scauna 
ruplc î.-. capul adversar lor erouluil 
Tarzan.

Mă 103, toi ce v.-ei a ară de idei. 
In privința asia filmul e gol ca 
și p'at’ul Marshall și tot ca și cl 
„duce lumea de nas” pro i ând to
tul în ser a urmă.oare ca până la 
urmă idok.l de pia ră în care era 
ascun.-ă o comoară să corțină câ
teva cai u e goale.

Tot ca și vesă.ul plai, filmul a 
adus bani produ. ălorilor șl ni r.i 
publicului.

Tolu filmul a a\ut un pro und 
caracler „eduta.iv” și a s r.i ca 
sursă de in pirație pent u o anu
mită specie de ce.ățe.ii ai De.ei, 
lală!

Din prima zi de când a î.:ce ut 
să iu eze, s'a lansai svo.iul că pe

\ Iad \ . ndi u. s.- h-I;i gc
■'erai .1' filialei. Popi foi, 
laiigo t I’ .ol |n.igoi Animi, 
pr, ș. <i nlt-1. Cm lini d si” 
di’;il liid« ț im l’loii a V.> i 
I c. i reiat .1 ÎM.li țcaiia a 
• ID R , 1 aț li'tcț Va-i c 
st- r< t.n ludc-ț an ,d 11 > ț 
Barba l»hcorghc, mi'inbm in 
b.r. |u l. al Fr. Plugarilor.
J uni 1 d h I t 1 1 . 1

- (Continua.c Iu pag. Ill-a)

Solemnitatea primei sesiuni generale 
a Academiei R. P. R.

„Poporul muncitor 2;Laptâ 
dela oamenii de știință, litere și artă, 
aportul lor în rezolvarea problemelor 

construirii socialismului"
— a spus tovaiășul Gheorghe Gheorghm-Dej 
în numelo C C. cl Partidu ui Muncitoresc Român

In cadiu'i ședinței zole.ime a A~ 
cadeniiei R P R. civârtul de de chi- 
dere a! primei sedii 1 generale a 
fost rostii de Prof. Dr. C. I. Par- 
hon. după .a:.- a ro bii D. Dr- Pe
tru Gro. a | re.,edin e e c n- j.ilii de 
ministii care a ară:a'. între a'ț Ie 
că, pat urși de conce; ț a pi î ică 
democratică, academicienii R. P. R. 
sunt strânși legați de preocupările 
guvernului.

Luâ.id cu1 â .tul, Tov. G :. Glieor- 
ghiu-Dej a adus în n .imele Co nițe
lului Cen.ral al Par.idului Muncito-

Cela ea Devei, ar exisă un mongru 
care după cum îl descriau unii,, 
aducea cu Tarzan.

A doua zi, inon.gr i s’au îiniuți.c 
erau vreo 3 p nlrucă a treia zi 
să fie printre ei i o femee.

In fine, în zii Ic următoare Ce
tatea era popu a ă numai de monșlrii 
și plină de ca ’avrele po.iți, i or care 
au mers să-i prindă.

Ba după cum se auzea prin împre
jurimi mocșt ii au nărăit și în oraș 
și asta dl^pă spu.ee celor bine in- 

(Contlnuare in pag. Ul-a)
m i.m

Studenții români plecați pent
în URSS au sos't la Moscova

j\.țos.ova, 21 Rad r). Cei 
94 de stadenți români venit’ 
să studieze în Uniunea So 
victică au sosit 1» Moscova 
cri și au fost întâmpinați la 
sosirea de reprezentanți ai

'în poHnn 4-n
De.baieiiL: tk'o ONU.
Cu ajulorui mașinii de 

vot a ’:'O-americana

Ay<7 Z/M7 , revoluție 
(AincidianT' care con- 
sfin(eșie îvcelarcc cc- 
tivitații comisiei ato
nii ce, a jos! ad ' o ta
ta de Comitetul 
Politic

resc Roinâ.i un c’dd iros sal il oa ne- 
nilor de știi iță, li e e și are, s.u- 
nând între alele:

(Continuare în pag. IV-a)

în mersul înainte a lumii11
Articol de Etienne Fajon din „Cahiers du Communisme"

Rezoluția adop'a'ă de B roci I11- 
forma'iv al P rlide'or comunis e, în 
luna linie, fn le-ălură cil situa
ția Pa t dul i Co tiu i t Iugoslav, dc- 

| monslrea-ă că răd eina greșelilor 
condu ă ori o ac al ai a e.tii Par
tid stă în naționalismul lor mic 
burghez.

Acest naționalism e expri ră în 
speță prin negarea ro'ului de. i iz 
jucal de Uniunea Sovie ică în libe
rarea Iugoslaviei și în menti erea 
ulterioa ă a independenței sale.

Cu acest pri ej, Comite ul Cen
tral a Partidului Comunis’ Francez 
chemând înt eou1 pa tid să se înc- 
pire din Rezo'uț.a Bi onl i Infor
mativ pentru a-șl îmbuna ăți pro
pria sa activitate, a subliniat înțre

învățământului supe' ior d n 
U. R. S. S.'șiIStudeiuimii so 
vieți- e, pie ju n și de ambam 
dorul R^ P, R, Gh. Vlădes.u 
Ră oasa, împ eună cu mem
brii Ambasadei.

Nu mai este timu de pii rdut

3rel»u<e sâ muncim
■ . • M V M

pentru a termina ansuman^ 
Iu 1 Mceanlirje«

v MV
«araRe pana

bi militau 1 d<- e, i a’ , S- ân 
t. 1' midi -e a ata «ut a ia î 1- 
sămânțăi.lo ți - intu-agi ța 
ți/iA aji-.) n.ițs.ou |iij.»|;til i,’.i 
in i aUgorna r(-giun'lo u 1 
de insamâuțar 1” au io’l la 
< 1 t ■ dcJ.t 20 40 1 i suta
din planurile de 1 u tui a |t ibt 
1 te.

Intr’ade\ăi in județul no 
stru până la data de 19 11 - 
tombriediii planul d ■ . u|t :r 
stabilit s’a realizai ț;,2 la 
sulă. Data terminării in-ut 
manțănlor de toamnă a lo-t 

„sUbdlită p^-niiy • 1 —
O io nbrie. Datorită d la-,ii ii 
în nmni â a uno org iii,: ad 
ministrative lO.nisii i imi - 
nale, care nu au dat aten.i.. 
cuven t.î ai tu; 1 1 câmp.inii 
precum ș sos ri; cu : t uz e.e 
a prafului cercs.m, până la 
termenul 1 xal nu s’a ica’i at 
nici 50 la sută din țJiai

Comisia de si t p -ntru i 1- 
sămânțări a prelung t t mc 
nuf pentru îndeplinii ea i si

nlte sai ’r rjece ia.ea de . xon- 
bale cu dârze lie orice subeai nare 
a rolului Uniunii So.i.'lice.

Piatra de încerca1 e
De tieizeci de aii di.i zi ele i- 

torice a'c lui Noembrie 1917 în 
cursul că o a ili-a munci oa e ș t?- 
ta'ilatea mam elor exp oa a'e au c - 
cerit pu erca sub d're ț'a pari Iubi 
lui Lenin și S'a’i 1, comportarea 
principa'elor forțe politice prezentate 
pe arena internat < na ă e te det r ci
nată în esență de acest nou fapb

Antisovielismu’ este c ezul gr.- 
părilor și al oa'nenițo.- în s'ujba 
imperia i-niulti ci l toa e țările. Or
ganizarea luptei împo ri a Uni 1 ii S 
vietice, foră ea'ă a Fi o’e ai iati li ț 
mond al și bas'i mul demo.rați i și 
independenței na iu i or, ccnstii.ue 
preo.unarea lor comură și țons'aită 
In schimb, c'a-a muncitoare și po
poarele n’ar putea lup a e i a e con
tra imp riali iutii rentrii libertate 
și pace, pent.-u sociali m, fără de 
a se sprijini pe Uniunea So.ie'.ică, 
fără de a ține cont de grandioasa sa, 
experiențl, fă ă de a ju 'eca la justa 
sa valoare rolul ei particula- în bă
tăi a generală.

Astă zi ca și acum trei eci de ani, 
piatra de Lice.ca.e pentru part de.e

H .iiț.,1 Jo p iiji i. 1 iu.i , 1
Xo.m'rji !•;<.« li iip. 1 «• I
1 mir im <■ in.1 | o t - . ;c- > », I 
un - At- 1 ij ■ iD e t
v elitre <’.e - < 1 -. ț 0 1 ne t 4
l.: a -1 11) nțelo a e.11 1 » 1ie
' are sat ș: < oinil ia.

In 1 ltimelc /.ie in lh n.i
rnuiii ii intens ficate a iiiilru
măturilor p. R. insăniin
țar 1? au încrp .-t sa Je
in mod sat sfai atu . U<> ais;i
< omunale.de p’.ăși, precum și
(. 0 msia |ud< cana jxti.t u in-
sămânțari ;i a.' i .tcăsili- it i
eL- efoiturile iu ,t east ■ di
ie ți.

Grup. Ic sm.li ,,le ,jg i 0' ,
au un deoseb i Ș' i n

ț o ta'it r< 1 i n a t a’a , p ••
n e, p ntru , . ( :ân
țarca ogoare' >. U'll
s” gas. 'le b|-|'|; li . •, fi
din . 0 iiUi'.a Turd , il a
a c iii: g, tip i-t i r ’ ;itT
p Si toare f e a -i . «■ 1
1 <t d i < muii’ a 1) • la 1 1 c

|Coat,ni» e ti p*r* 1'1-1)

și mi lianți poli ii cs e ai ...i a 
lor față de Uniunea Sovie i ă

Semnificația revolut i 
sovietice

Până la primul lăzLo u mo 1 fial 
(1914.1918) doxinaț a imperii . nu- 
iui se întindea pe tot glo' ul

Rezulta ul cel mai impx r a it al 
acestu ră boiu a fo t rt pe a f on- 
Iu'.Ul mo: d al al impezia is ..u| i de 
către revoluția so.ie.ică în X’oe n- 
brie 1917. S.i u'gându- i țara, ap oa- 
pe o șesime din glob, dia fia
rele i te. ului ia iait, 1 op rele 
Uniunii Soi ie îi fr nte cu cla
sa mu- i or. ș sub di e ’i P.rii u- 
lui bolșevic, au întrep.ins cu suc
ces 1.0:1 tiu ea tnei scc etăți ocia- 
fisle.

Inf'.u nța ic o;uției so ia isle în 
viața interna io a ă 4 în de Ușura
rea istoriei a fo t și răn ân d ter- 
minanlă.

In primul rând, v* to ia s. cic
lismului în U.R.S.S. a di t us cre
dința î.i caracteiul etc n al a li - 
mu'ui și a do.e i p in e -e ie::ți, 
că a'iaiă cu țlrănimei m nci ::rc și 
cu lo a itatea exploata o , c asa 
muicilea c poa e guxe na c : s-cces 
în țară și construi soci, i 1 in

Continuare in 3-a
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. uzionarea unitâților cooperative

Știri și fapte agricole
din U. R. S. S.

Arăturile de toamnă 
în Uniunea Sovietică

din plasa Baia-de-Criș
Prin această fuziune se realizează:

— Simplificarea și centralizarea registrelor contabile. — Reducerea 
cheltuelilor de transport. — O repartizare mai justa a mărfurilor.

In vederea fuzionăr i uni ățilr cooperatiste din plasă, a fost Con
vocată, Duminecă 17 Octombrie a. c. în sală Cooperativei „Dumbra
va” din Baia de Criș, o ședință comună cu consiliile de adminis
trație ale societăților cooperatiste din întreaga plasă. v-

După ce președinții coope 
rativeiof din plasă și-au "dat 
consimțământul pentru fuzio
nare s a hotarit, ca la Baia 

Criș, cooperativa Dumdrava să fie 
centru de aprovizionare de 
producție și desfacere a pro 
duselor agricole, cu 2 fi.lia 
le l;t V,ața de Jos,și Rișculița 
iar restul cooperativelor din 
plasă su’o-deț ozite cu artico 
Iede prima necesitate[penti u 
populație.

Prin fuzionarea cooperați 
▼elor din pla a Baia de 'Criș 

se va putea realiza simpli 
ficatea și centralizarea regi 
ștrclor contabile, reducerea 
cheli uelilor de transport, re- 
part .zarea mai justă a mărfu 
rilor. aprovizionarea masivă

In comuna Mărtineș'i sau luat măsuri pentru

îmbunătățirea stocului de animale
Pentru îmbunătățirea sto - 

cula', de animale, organe!? ad 
mini'trativeale comune Măr 
unești, îndrumate de org. de 
bază R. M R.'și ci» spriținul 
efectiv al țărănimei muncitoa 
re clin localitate, au cumpă 
rat 4 tauri de rasă Simmen- 
tal lot in acest scop primă
ria < omunei a procurat un 
număr de 6 berbeci de rasă 
țigaie.

N’au reușit până acum ță
ranii din această comuna că 
construiască un grajd coniu 
®al < are să adăpostească vi- 

elc c ire sunt ținute pela g spodă 
rn particulare și neîngrijite 
Elanul, și voința de care a 
dat dovadă țărănimea munci 
toare din Mărtinești, în ac
tuala campanie a însămânță- 
rilor ne îndreptățește să ere 
dent că tot cu aceiaș râvnă.

ZORI NOI
primește mică și mare 
p u b I ic i t a t e

Anunțurile ie primele li 
adminfifrația ziarului 
strada Karl Marx Nr. 4 
ficială din birou 

cu articole de primă nece
sitate, precum și o unificare 
a prețurilor pe întreaga pla 
să.

lotuși aceasta nu este de 
ajuns. Trebue dusă o mun 
că neobosita de lămurire a 
masselor țărănești dela sate 
subscriere și pentru înșerie 
rea de noui membrii la coope 
rativă.

Aceasta sarcina îi revine 
noului comitet ales, care va 
tfebui să-și intensifice munca 
să-și facă un plan "de lucru 
și să se ocupeiefectiv de ajiro 
vizionarea cooperativei de 
bunul mers al e’i.

țn felul acesta cooperative 
le unificate din plasa Baia de 
Criș, își vor putea atinge sco

- ac*-laș interes, — ea va 
reuși în scurt timp jsățconstru 
ias.a un grajd co nunal, care 
să servească intereselor <o 
lective ale comunei

Cooperativele muncitorești și sătești vor 
fi puse pe baze noui și întărite

Cooperativele de produc
ție și consum reorganizate 
de Federala Hunedoara De 
va, Continuă să funcționeze și 
în viitor, dândt:-li-sc o mai 
mareî mpoitanță și mai mult 
sprijin. Ar-

Guvernul actual sprijină 
cooperația adevărată de tio 
nou și prin Ministert.il Co
merțului și Alimentaț ei a 
făcut și face repartiții de măr 
furi necesare muncForim i d ■ 
la sate și orașe, repartiții ce 
în județul Hunedoara se fac 
de Direcțiunea Comercială 
Județeană de comun acord 
cu Federala Deva și'Magazi 
nul de Stat „ValealJiului", în 
limitele cotelor fixate de Mi
nister.

Zvonurile răutăcioase și 
mincinoase purtate de d. șrna 
nii poporului muncitor, cu 
privire la pretinsa desființare 
a cooperativelor, sunt cu to 
tul departe de adevăr. Din 
contră cooperativele, atât ce 

pui de a fi adevărate centre 
de aprovizionare a popula 
ției și de valorificare a pro 

produselor țărănești - câști 
gând încrederea țărănimei 
muncitoare a satelor noa - 
stre.

M POPOVIQ, corwp.

Plin de elan

Tineretul sătesc din com. Vinerea 
desfășoară frumoasa acțiune de muncă voluntară

> I

Prin munca voluntară me
seriașii tâmplari, înscriși in 
Asociația țțțicilor jyț|eseriași 
din comuna Vinerea, au e- 
fectuat repararea a 63 bănci 
proprietatea ș Oalei primare 
din localitate. Cu această o 
cazie voluntarii au'făcut școa 
lei !o economie î n 'valoare le 
26.000 lei, ■'rin repa
rarea celor 63 bănci care de
veniseră neîntrebuințabile 
totodată creind posibili 
tăți optime penti-u in eperea 
noului an ș olar.

Tot pentru interesul colecti 
vității Aso nația Micilor Me
seriași din Vinerea, a .dat 
o serbare artiști ă culturală, 
a cărui- beneficiu a îost do- 

le sătești cât și mun ii o eiti 
vor fi întărite vor fi puse 
pe baze noui.

POȘTA SATELOR
ROȘCA FlLIP.Bobâlna: Cons, 

pondența trimisă de d-ta a fest 
publicații în numărul trecut al zia
rului no 1 u. Te rugăm să ne scrii 
și pe mai departe aciua i ăți.e cir 
comuna Botă na. Urmă e le desfă;u- 
rarea însămânțări or — s.rie-ne c va 
în legă.ură cu ac ivita ea că ni.ie- 
lor cultuiale din no aria . Nu uita 
să treci core po.idența pc care ne-o 
trimiți pe la organiza ii de bază 
din localitate, să-i pună vka.

A. D. —- Băcăinți: Pe lângă că 
corespondența d-tale nu poartă viza 
Partiduiui, este lipsi.ă de da.e co> 
crele. Ne scrii de unele elemente 
străine față de interesele țărani ii/ 
muncitoare, dar nu le numești. Nki 
situația însământărilor nu ne-o o- 
glindești prin da.e concre.e. Caută 
și te folosește de date precise — 
cum își fac datoria șe ii de tarlale, 
comisia comunală sau comisii de 
plasă dacă este activă pe teren. Aș
teptăm să ne scrii. Corespondența 
trebue semnată cu numele complect 
nu numai cu inițialele.

Regi nul colhoznic a creiat în U- 
iiiiinca Sovietică poribi i ăți ncliirl 
late de spori e continuă a recoltei.

E nevoe însă ca metodele agricid- 
tinji să fie mereu perfecționate, să 
se introducă cât mai rapid în pro
ducții agri olă realizări.e ș iinței a- 
gronomice sovietice și expeii nța 
înaintașilor și să sc ri ’i e producții 
în colhozuri și stațiunile de ma
șini și liacloare.

Anul aresta care se deosebește prii 
succese considerabile în lupta pen
tru recolte, a dovedi! deosebit de 
comingător forța sistemului de a- 
solameill rațional în agricultură

Acest sistem parmi e fo’osirea pe 
depii a tuturor po bliățior agri
culturii soc aii te și a a ă dr. inul cel

nat in folosul Căminului Cui 
tural. Cu acești bani Căminul 
Cultural din Vinerea și-a p,o 
curat un radio, care înzestrat 
cu un difuzor în [localui cămi
nului, stă laklispoziția ță
ranilor Dununi a și alte săr 
bători.

•
Tinerii din organizația Ti

neretului Sătesc din Vinei ea 
desfășoară frumoase a ținui 
de mun a voluntară în fo 
losul comunei. Astfel ei au 
cosit și ajutat la treeratul o- 
văzulu depe o suprafață dc 
8 jugăre, precum șilcosi e t a 
6 jugărc otavă, p nfru taurii 
co nunal). e'onomisin.l p-n 
asta din bugetul o nunei tj 
mii Ici.

I Harnicilor tineri mi le au 
scăpat din \ edere ni i asp c 
tul ordonat al străzilor din 
comuna lor. In cântec rși've - 
selie, ci au desfundat șan
țurile și curățat strada Râu 
lui.

Popcscu Eugen, coresp

IFRIM MARiAJIia — Corcspon. 
dența t cu însămâițrri e nu a
fosl publicată deoarece nu cores
punde realității de pe t ren. Caută 
și le documentează cât mai bine 
și scrîe-ne cu da.e con re.e și co- 
1 espunzătoaie rca’i ăț i de pe te
ren. Esle aăevă at că î Jru.nătorii 
P M.R.-ul ii ai cut eeiat sa e e lămu
rind tăr uimea inun.icar,'. însă Co
misia de plasă pentru însămânțări 
cât și unf'e comisii conunale duc o 
muncă superficială din bl ou — re
zultatul este că însămânțările în 
plasa Ilia au rămas cu mult în 
urmă.

Tipografia Prcgresul
8xcculn »

Imprimate comerciale

ȘTAMPILE 

mai drept și scurt spie dovot a- 
rca luluror ramuri cr -a!«.

Co'hozu ile rare ș -au însuți a- 
cesl ‘jdern, care și-au aparat ogoa
rele cu pildele de protecție for.-- 
lieră, ca e lucrează rațioial pămân
tul și în rebuințea<ă uigră^fcniu* 
destule, nu au a se te ue nici de 
secetă ■ ii de vânturi » cate Bir 
vor obține recolte mari, care vor 
spori din an în an.

Unul din elementele prieciț a • 
ale acestui «iden de agr cui u 6 e-t 
arătura de toamna. Iinpor.anța a- 
cesleia constă în faptul că ea ire- 
iază pe suprafața ogoarelor tui 
strat de bulgă i care va absorbi 
ușor ploile și zăpada.

In afară de aceasta, araturi!* U« 
toamnă nimicesc bur.e-ile ti 4.-in
fectează pământul <le in «ere : 
boli.

Arălurilc de toamnă au și o i - 
porlanță organizatorică, ea [>«r i- 
țând să se fa ă însămânțările de 
primăva ă mai devrere -i n.ii but 

Toate lohozuri.e s’au loarai de 
mult prin experiența proprie des
pre avanlagiilc n.p ețuite a!a ari- 
lurilor de toamnă.

Pentru z ă i ri e de oa.i nă, adânci 
și fă lite la timp, laptă și colhoz
nicii regia i or unde e calti.5 g â- 
ne, și cu tivator i de bumbaa di 1 
Asia Cer.lrala și colaozu ije oare 
cultivă in și meșteri reccl e or -u- 
perioare de sfeclă de zjhăr, ele.

Pe măsura me anizar i agricul
turii și o gani arii cât mai rațimale 
a colhozurilor și stațiunilor de ma
șini și l acoire, suprafața arămii
lor de loa.nnă crește din an 1b iu. 
Inlr’ua timp <cur,, a at r le de pri
măvara țo fi liJiida'e coițle.: 
loa e i.isă i ânțări e de p i ntăvarA — 
până la iîl i nul hectar — re vor 
face nun ai in pământ arat toamna. 
Din Sjcia'isticeskoe Zemledel.)

Stațiuniîe de mașini 
și tractoare din 

Ucraina au împlinit 
planul nu al de muncă

Executarea plami’ui anual 
de muncă al stațiunilor de 
mașini și tractoare din U- 
craina se apro)pie de sfâr
șit.

In întreaga Ucraina pla
nul a fost împlinit în propor
ție de 97 la sută. ( ■

In cinci regiuni ale repubti 
cii Ucrainene — Zaporojie, 
Stalino, Herson, Njcolaev și 
Cernăuți se lucrează de pe a 
cum în contul anului 1949. 
Ucraina numără astăzi mai 
mult de 400 de stațiuni de 
mașini și tractoare care au îm
plinit înainte de termen pla 

j nul pe 1948, depășind nive
lul general al anului trecut, 
ea și pe cel corespunzător 
per.oaclei de dinainte de răz 
boi. >

T'actoriștii au și efectuat 
lucrări ce depășesc cu 6on 
mii de hectare piogramu! rea 
l:zai anul trecut. 1

Actualmente majoritatea 
tractoarelor au trecut la a- 
r'jtur.lc de toamnă.

Ministert.il


Dln Inițiativa org. de bazA P. M. R.

La Bâcâinfi se va clădi 
un dispensar medical

nRolul determinant al Uniunii Sovietice 
în mersul înante a lumiiu;:u

(Urmare din pag. 1 a)

<,«• ums< ripția sanitarii din
Bîi< ăinți nu Șt putea în 

deplini in bune < onklițitrni 
mn«< u dm 1 iț>sa unui disp ui 
»ar uiedhal 1)» aceea <>rg. 
dt b;uă I’. M R- «lin locali 

a hiat in inițiativa de a 
antrena țaranimea 11 < onstm 
rea unui asemenea local, în 
oepAnd îndată curățirea. 
Ivrxnului potrivit clădiri.

lujiiflețiți de exemplul 
■stmbriîor de partid, la acea 
stă tojitine s’au alăturat ți 
c«i *are la început s’au ară 
U» neincrczători, creîndu se 
astk I un adevărat șantier de 
ar.u»j ă voluntară.

Dan ziua de 3 Octombrie 
«U < ând a început munca 
s’au dărâmat z durii ■ unei rtti

ne. ii icnui a fost t iirățit, să 
paturile pentru fundament 
sunt aproape terminate și 
secară zilnic deicătre-popula 
|ia Lu ala nisip și pietriș. 1

lăt aceste lucrări și a dat 
< oncursul și org. Frontul 
plugarilor, iar Ministerul Să 
tiatății și Ocrotirilor Soi laie,/ 
a acordat o subvenție pen 
ttu ’]ir,ocurar|e^ hnateiț. 
lor de constru, ție ce nul se 
găsesc în comună.

A.D. coresp,

at, mun- 
aclilța cu 
(ara lor,

toate domeniile după ie a î ifr.înt 
capitalismul — stăpânul anterior al 
economiei și al statul ii.

Faplu1, <ă, timp tndcl n 
citorii sovietici s’au putut 
bine de această sare nă ta
singură, înconj 11a ă de toa e părțile 
de state capi.alisțe, a co itri’ uit tu 
mare măsură să convingă proleta
riatul din toate țările de |H>si iita- 
tea pc care o a:o fiecare de a puie 
capăt capitalismului și de a i rsfitui 
so ia ismul Ce a e ca a muncitoare 
din Uniunea Sovie 1 ă a putut rea
liza prima și d.iguia — gândesc 
muncilorif — nu numai că e po
sibil dar chiar e mai ușor de în-

făptuit aiurea, grație j sprijinu— 
lui și experiența! piimulși slat so
cialist.

In afaiă de a casta, desvoltarea 
rapidă, continuă și lă ă de c ize a 
economiei sovieliie ri ’icarea cons
tantă a nivelului de vi ți al mnn I- 
toiilor din U R.S.S. au pus demult la 
lumină superio i a ei sh emulii so 
cialisl fața de ti te nul capi a 1 ț. 
sup-.rioritatea confirmată in mod stră
lucit prin uria a încercare a celii de 
al

Constituirea
Comitetului Județean 

Hunedoara-Deva 
pentrn sărbătorirea 
Săptămânii Prietenei- 

Româno-Sovietice
(Urmare din pag. I a)

*® ;> Gheorghe. I.t. Col. ( o 
<♦< * n Vinlilă, Li. (. ol. Dra ro 
num Simion, Cpt. Sandu 1. 
Fl< Silvia, Deneșiu Giigo 
rv. * >clnșan Vasile. Micluță 
RfH>us popa .Adrian, Sfârlea 

f.n. Roșea, Barabaș Ioan 
puteȘtd. jud. U. P- M' Grun 
feld Simion. muncitor C.D. 
f popa Ffrosina, Pârvtt'Eu 
»er Mohoreanu Ion, Santău 
iȚwmtru, Popa Zamfirache.

a I iviți, B. Someșfelea 
nu l upan Gheorghe, Bțro 
Kiih.cI, Lazarovici Nicolae, 
Dima Ileana, Bejan Dumitru.

R< ducei ca prețurilor iniția 
tă<le I’. M (Ul, a',fost primită 
cu mult entuziasm de munci 
torii din Valea Jiului.

Sărbătorind această nouă 
victorie a clasei muncitoare, 
muncitorii dela z\telierclce 
Centrale Petroșeni, au lucrat 

-și în ziua del Duminică 3 Oc 
tombrie, piestând cu această 
ocazie un număr de 2.812 o- 
re, renunțând totodată la.dre 
ptul de procentaj ce li se cu 
venea.

Această acțiune nu consti 
tue decât o concretizare a- 
elanului și hotărîrii cu care 
acești muncitori au înțeles (să 
muncească pe mai departe 
pentru crearea unei vieți din 
ce în ce mai bune pentru în 
treg poporul.

G Popescu coresp. rol.
Daca în trecut cândțaprovi 

zionarea muncitorilor se fă
cea prin economate, ceVcar 
voia să-și ridice rația de aii 
mente era obligat - datorită

lipsei de organizare sal 
piardă un prețios timp, ba 
să absenteze uneori dela lu 
cru, astăzi, prin crearea ma 
gazinelor de Stat, situația s’a 
schimbat radical.

La magazine de Stat din 
Aninoasa datorită bunei or
ganizări a muncii și a felului 
conștincios în care persoana 
naiul înțelege să-și facă (dato
ria, zilnic se distribucilamâte 
120 — 130 muncitori rația 
de alimente. ’

Muncitorimea din această 
regiune e mulțumită de felul 
în care funcționează magazi 
nele'de Stat, careiși prin mo 
dul de distribuirea a mărfi 
și-au dovedit superioritatea 
față de comerțul particular.

I, Hoțea, ceresp, voi.

Il-lea ră/boiu mond al.

Revouțla sevieticA și 
mișcarea muncitoieascA

Astfel prin în-ăș e 1 tența sa și 
prin eucce ele sale, Uniunea Sovie
tică demonstrează muncitorilor dl. 
lumea întreagă po ibi|i a ea ;1 su| e- 
riorilatea so k l n.ul i Ea dă doc
trinei cla-ei mun i oare, — marxism, 
leninismului — greula ea experien
ței și a vieții..

Datorită U.R.S.S.-ului, de trelzed 
de ani încoace, teoria marxist-lenl- 
inislă e o teorie vic'oloasă, în timp 
ce pseudo-teoriile reformiste t,l so
cial dernorrate au dus popoarele b 
sclavie ai dezastru ori unde ele 

au fost predominante, de exemplu 
tn Germania și Austria. Propagam!» 
ideologiilor burghezi 
sdruncini' credința c a 
in propriile ct forțe 
dească scapticisrnu tn
• zădărnicită de reali a.ea so.letlca 
triumfătoare.

De «?eea rcvo'uția sovie 1 ă a [ost 
punctul de plecare al unei puternic^ 
dcsvolllrl a mișcări muncitorești/ 
al unei creșteri con inue 5 co nuni - 
mului tn țările câni a|i te a ri leat 
pretutindeni conș iința clisei mun
citoare; La dat 
gură-

Din motive de 
trucă a desrobit

pririi natlm-li loite popoarele co
loniale ai depui lente, a.ervft» aha 
dată Rusiei tari te, de t Jzeci de 
ani revoluția sovietică e Izvorul for. 
tei nii$> ă 1 11a lonal ■ a popoarelor 
oprimate de imperialsm în resti I 
luinîi Prin tutea e-emplulul el, ea 
tovia e a-tfel 11 î.i: ăș; n I. li e I ■ 
perialismului. Ea favorizează admta 
atdi imperialistă a mișcării mun
citorești din me ropo'e cu mișca
rea naț onala d.n (ai 11® dominat . 
.Jtevotuț a din Octombrie a s lilm- 
bat .clima.ul lumii 
re!» scriitor sorle t
■ 01 nu intervenim 
Uiiim ale altor tari
«u»l tactul existentei noadre. > -
cesale noastre, tr.un.fur.țe noastre 
uzinei» noastre, uj MJ inie, cai tip « 
filmele noastre au in oLat s» io - 
Diră tucâ noui faDte mărețe na-, 
ndar de avantuardl din t,ae »a- 
yiie’. (i^.

Rolul etkcator 
lîuzâ a Partidului

re.nar I in»- 
llva Ehrenburic. 
In a’accrîle • ■ 

d< ât prin 1n-

și de că 
Comunist
victor a so- 
a co.’.trlbiit 
f rmarta J

Preschimbarea biletelor

Cum se va face prezentarea 
streinilor din județul Hunedoara 

libera petrecerede

,a e linde să 
el muncitoare 
și să răspân- 
rândurile sale,

o perspcc Ivă tX

i elaș ordin, pen- 
din Tanturile as :-

Trebue să muncim pentru a termina 
însâmânțările până la I Noemvrie

(Urmare din paț. I-a)

I

Poliția de reședință Deva face 
un», cut că pen ru pre ehirnbarea b - 

letcii 1 de liberă petrecere, carne
telor de identitate, a cerțiti.ațelor 
Dr Nansen, a dovezilor de scutire 
Mtwlrl 1, a autorizațiilor de șe- 
4eri ÎI1 (ară fără acte de călătorie. 
ș»oiim și clarificarea ua.i i 
t*oi celorlalți cetățeni streini 
apadjzi, care până la apariția 
gii -y găseau Î11 neregulă față
Leg«(| Controlului S re ni.or, opera
bili in cauză pentru cei din cuprin
sul j,Ml. Hunedoara încep la dala 
de Octombrie a. c., când cei 
inlcnsați se vor prezenta la Po- 
htia de reședință din orașul Deva, 
în urmatoa-ea ordine de

Slu ini a ță-or nume 
încep» cu litera A. șl 
prezenta în ziua de 25

C.

tu-
sau
Le-
de

în ziua

— Cei cu litera
26 f)cl. crt.

- Cei cu li le a
27 <Tcl. crt.

— Cei cu li tera E.
zs Otl. .crt.
- Cei'cu litera

29 Oct. crt.
— Cei cu litera

3b Ocl. crt.
— Cei cu litera

.1 Nov. cri.
— Cei cu litera

2 Nov. cri.

O.

H.I.J. în ziua

K. î n ziua

L. în ziua

D.

șl

prezentare: 
de familie 
B. se 
Ort. a.

în ziua

vor
c.

de

de

F. in ziua de;

de

de

de

de

3

4

5' <

0

cu litera M. în 
cri.

cu lu a NO în 
cri.
cu litera P. în

Cei 
Nov.
Cei

Nov.
Cei
Nov. crt.
Cei cu litera R S. în
Nov. crt.

—Cei cu litera TU. în
7 Nov. crt.

Cei cu litera VWZX în riua
81 Nov. crt.

ziua

ziua

ziua

ziua

ziua

de.

de

de

de

de

de

56789 Nov. crt.
Acei care^dm anumi e motive 

s’au \>ulul pe'ena îa ziua indicată 
se vor prezenta J? data de 19 Noem-t 
brie crt.

Orele de prezentare vor fi între 8 
dim. pânăja 8 seara cu întrerupere 
în timpul mesei.

Persoa'e.e in e e ate vor prezenta 
toate actele de călătorie și idenți- 
tate pe care le posedă, câte trei 
fotografii pentru capul fami.ii so
ție și cop i p este 16 ani, care dea- 
semeni se vor prezenta

Cu această ocazie șe vor elibera 
adeverințe ce ("in loc biletului de li
beră petrecere valabile până la T 
Aprilie 1949.

Persoanele care nu se vor prezenta 
vor fi pasibile de sancțiunile pre
văzute de Decretul Lege Nr. 238 943, 
privitoare la îe.lerr.entarea regimul i 
streinilor în R.P.R.

nu

în sectorul unde este repar 
tiza t.

La Ferma de Stat, din Stre 
iu, munca a fost planificat.! 
în așa fel, că însămânțați 
le vor Ti terminate în săptă 
mâna această. Atelajele pro 
prietatea fermei vor fi puse 
imediat la dispoziția țărăni
mii muncitoare pentru termi 
narea cât mai repede a însă-

Tarzan
pe ecran și pe 

Cetate

mânțărilor. Toate Fermele 
'de Stat din județul nostru țre 
buc să pro edeze în felul a- 
cesla. Stația de mașini din 
Orăștie trebue săjjună la dis 
poziția țărănim i muncitoare 
toate atelajele disponibile, ta 
re vor grăbi desfășorarea 
campaniei de însămânțări.

Țărănimea muncitoare în
drumată și sprijinită de or
ganizațiile de partid, trebue 
să muncească cu râvnă să 
demaște pe cei care (caută 
să pună piedi i lajgrăbirea 
însămânțai lor. — Timpul în
târziat nu permite tărăgăna 
rea muncilor de pa o zi pe 
alta. Trebue să muncim cu 
spor, pentru a termina însă 
mânțările până la 1 Noein 
brie.

SI adaogim că, dacă 
cialismnlui zii !> R.S.S. 
astfel, prin < a în 4 1, la 
deavo'ta.ea tu uror partidelor com -
nlsle. a.este partide n’au putuț CP- 
veni cei-a-.e sunt de It da oritl ip- 
lului de educator și de călăuză jucat 
fată de ele de glorio ul partid bol
șevic, de Lenin si Sta li. țparmați eu 
Incomparabila experiență a unei în
delungate,. grele si v ctorica e în. te 

pentru socialism precum ai cu ex
periența generalizată ■ mișaiM 
mun iloretti <n ernați nule.

Ace ta e primul aspect al rolulai 
determinant al -Uniunii Sarvîeilcr... 
Nașterea sa a dat o lovitură de 
moarte regimului ca; i a.lst ea. 

ficienl ~ă existe ii să c ca ca pentru 
a pune în primejdie însăți viața 
lumii vechi, dat .U’id că ea arată 
muncitorilor și po,- a elor re.rșlta, 
comuni tă, că -timd ază j e ujndcni 
progreaele parlidilor co. .un ste și 
că reprezintă pentru lupta îm. a— 
triva capitalismul 1 o fortăreață p . 
terni că și c< s mai lo.ai ex-peiiența, 
Victoria socialismului în URS.S., 
conslituc ek-ir.eninl pr ncipa! al c.î- 
zei gencra'e în care capila imul a 
intrat odată cu primul razboiu mon
dial.

Din acest mozent în'e'egi dece, 
de treizeci de ani I ic a.c, politica 
statelor capitaliste e dominați d- 
voința de a-șt apla ta. contradi ti le 
și de a-și îndiepla forțele lor de a- 
gresiune împotriva Uniuni Sovie
tice în vederea aplicări 1 tcreelo, 
de clasă și a conscl dării stăpânirii 
lor a upra cla e munc tea e' asupra 
forțelor demo ralice, a-upra popoare- 
lor coloniale.

(Va urma).

Citi ti
în fiecare zi
„Zori Noi■M

(Urmare din pag. I-a) 

formați înseamnă că trăim vremuri 
de apocalips, că se apropie sfârși
tul lumii.

„Inocentul” film de aventuri s’a 
transformat înlr’un periculos mijloc 
de diversiune care a făcut ca lu
mea să își orienteze atenția îns
pre Tarzanul de pe ecran și frații 

săi de pe cetate. Iată un scop? al 
„attei pentru artă« made in USA 
și „înalta” 
ricanc.

in ori ce 
celate ar fi
unicul din film.

școală a filnicl?r

caz 100 de tarzani pe 
mai pu(ini periculoși ca

I

Notă redacțională
In 

iești 
fectiv 
lor ce muncesc” din zia ul nostru 
cu Nr. 648, din'.r’o condamnabilă 
neglijență s’a slrccu at o gravă e- 
roare, culcgându-se Călan în loc de 
Cugir.

Se va ceti: „Caitina mun io.il r 
din Cugir, de exemplu, e te de
parte de j-șt ajunge scopul, de a 
fi un sprijin real în viița reLnr ce 
muncesc”...

Făcând cuveni a rcctifi a e, ne fa
cem o datorie aiă.ând că Ia Că-

articolul „Cantinele munci o- 
trebue să devie un fa or c- 
pen ru î nbună ățirea vieții ce-

lan s’a muncit într’adevăr 
pune cantina în s'.ujba și 
lățirii vieți muncito.i'or 
„Victoria”.

easta se dato-ește 
consistent ce se servește : 
și prețul redus al unei mese: 20 Ici

pentru a 
îmbună- 
uzi-aelor

meniulu 

acolo, cât

I

I SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.



Z<.)Ri Nul

«■<&!«. OIWVJ.
Cu ajatorul mașinii de vot ang'o-americane 

Așa zisa „rezoluție canadiană*4 
care consfințește încetarea activității comisie atomice, 

a f st adopt tă de Comitetul Politic

Apărând interese e moșierilor

Poliția italiană a atacat
pe țăranii lucrători pe moșii'e pă ăsik

21 Rar lor. 
transmite <"<i

■711 las,de in paragina.
Atifobl iiimicioși r.i i 1 ('a-

PARIS, 21 JLador). [.a 20 
i)< tombi’ e, adică aproape du 
pa o Lină dela deschiderea 
Adunări Generale a Nați’in 
l(>r Unite. Comitetul Poli't 
a adoptat insfârșit o de i.-iv 
asupra primului punct din o 
dinca de zi asupra rapoirte 
lor comisiei atomice.

După cum era ș de ișlcp 
tat, majoritatea anglo-ainei 1- 
cană a făcut ca sa fie adop 
tata așa zisa „revoluție < ana 
diană" care este hi realitate 
anglo americană. Rezoluția

10 000 muncitori dela căi e 
fercte britanice au decorat grevă

LONDRA 21 Radoi .. 
In ziua de 16 Octombrie n 
diferite legiuni din Anglia 
aproape iq.coo de mum itori 
din atelierele căilor ferate 
au declarat greve d ■ prot st 
împotriva faptului <ă liotirî 
rea de mărire p.uți di a sa 
lariilor nu li se apli> ă și lor.

Grevele au început la Glas 
gow și s’au extins și asupra

Poporul englez protestează 
împotriva măsurilor guvernului Lburist 

pentru roui recritâri de soldați
LONDRA, 21 (Radio)- Zii 

rul Da ly Worke-1' ar„t o că oa 
menii munci din Murea Bri 
tanie continuă să protesteze 
împotriva măsur dor luat de 
guvernul laburist.

La 16 Octombrie, primari 1 
din Wallasey Gheshire) a in 
ceput campania pentru recru 
tarea soldaț'lor necesari ar 
matei teritoriale. Totuși, ia 
meetingul convocat în ace=t 
scop nu au participat ctecât

B U L
După cum anunță agenț a 

France I'i sse în Cortca de 
Sud a izbucnit o răscoală 
împotriva guvernului rea țio 
nar susținut de americani la 
care pai ticipa 100 mi; de mu.” 
citori. In portul Yosu jan 
darmii au tre ut în partea 
răsculațilo. și au ocupat po
sturile de poliție. .

Răscojl.i se întinde spre 
Nord.

Haga, 21 vRador|. Infiu. n 
ța economică al monopo’.i 
știlor ameri> ani sPor.^te di.) 
ce în ce mai'mult!îr^ Indone
zia-

După cifre ofi 'al-', State'c 
Unite dețin primul lo~ In co 
mi t ț »1 extern d n r. giunea o- 
cupată de olmdezi. Astfel. 

canadiană consfințește înceta 
rea virtuală a acti. ității comi
siei atomice și lasă Statelor 
Urvt mână libera pctili'i p o 
dieția necontrolată de oct 
be atomice.

Din discuți le d se, opinia 
publică a putut să vjidă că 
delegația sovietică a staru 1 
ca comisiunea atomică să ș 
continue activitatea în scopul 
de a elj ora un proe t de 
convenție pentru interzicerea 
armei atomice.

altor lo al tați.
In urma acestor g*»e\e.( on 

sjliul național al mu, r itori ,>r 
di la atel erele cailo ferate 
a început tratative le ci I- 
ministrația < â lor ferata l< 
tuși Tiggins se r<ta'ul gene 
ral al Uniunii Naț’oiale T 
Muncitorilor dela căile feiat. 
a declarat repucLentainți’tlor 
presei că aceste tratative au 
ajuns la un impas.

90 de persoane.
Mai târziu în timp ii zile'. 

au1 avut 1 oc manifestații jn Ja 
ța clădirii unde s’a'ținut mc 
etlngul. Manil'estanții purtau 
pancarde pe care era scris 
„Jos cu ațâțătorii la război ’.

Organizațiile sindicale din 
Ste 'leton Durhan ș
Thorna! au refuzat să pr.ji 
ne campan'a locală pentru re 
cruțarea soldaților armatei 
teritoriale.

E r 1 n
în August în aceste regiuni 
au fost importate din Statde 
Unite, mărfuri în valoare dl 
10.500.000.

SALONIC, ai Rador .
Postul de radio Grecia Libe 
’ă anunță că în ziua de 12 
Octombrie unități din cea 
de a 10-a brigadă a armat; 
clemo rate au atacat pe șo
seaua Castoria — Vogacino 
o coloană a trupelor monai 
ho fasciste compusă din 26 
camioane. Inamicul a pierd t 
82 Ir o ți și răniți.

Guvernul irlandez a conu 
nicat guvernului englez in
tenții sa de a ieși ț este o 
lună din Coinmonwealthid 
britanic.

Reprczemanț i ș,ț tiu 1' 
uite nu au putut fa o sa 1 e 1 
doptata rezoli ț a lor, < are 
prevedea refuzul d rect și n< 
cond.ționat de a li cont mia 
tă activitatea (omisiunii ato 
mice.

Rezolul a < madiană a fo l 
modificata de mai im ite opi, 
dar inaȘ.na de vot anglo amc 
ricana a c()11tinuat să ftmețio 
neze.

Astfel, r( zoluț a cana li in.i 
a rost adoj tata în ;m ambl 1 
ei. Totu-i 1 7 d( le ;a(i i au re
fuzat sprijinul lor. De'egați ’ 
Un unii f ovie ici ți iar Urci 
democraț e pop larii au vo at 
împotriva acestei , e.-.oli'.ții 
10 delegaț i * ,u obținut, -tir 
delegaț a Guatemald a re'11 
zat să ia parte II nvot. \

Discursul înv. G‘‘ h Gheorghii - !ej
(Urmare din pag l-a)

Laolaltă ,cu toa e doa.eni |e vie i 
noastre de s ai, {iiuit'i, licrck si 
aile)e te desvoj ă ai ăzi pe un ^ou 
făgaș; e.'e încep să fie jiuse în 
slu.ia po;or.i]ui muncilor in piba 
condru 1 i ocia isnrtfl, i.

t 1 s o marea Statului .nost u în- 
tr’un s al de de.no rafie populară ș 
rolul de frun'e pe caed j-e ejasa 
mun iloa e . 1 a ă cu ț r. ni 1 ea ini n- 
citoaie. sub coid.ce ca Part du’ui 
Muncitoresc Român, fa ca 01 en i 
de știință, li ere i ar ă să capete 
locui ce li se cuvine Î11 Repub'tca 
noastră Popula ă ci o pa te ii e- 
granlă a ei.

La rându e l inf 1 t eb ie să în
cete ie de a fi pri .ile iul u 11 i mă
nunchi de oa.neni. Trebuie să ne 
fixăm ca o sa c nă de onoire o cât 
mai larga răspândire a ei.

, Pent u a ons r i lOinun smul — 
spune Lenin — Ir b e ca și ș ii.ița 
și tehnica să (ie răspân i ,■ prin re 
cercuri câl mai largi”.

O altă trăsătură care trebuie să 
fie proprie a ti i ații ști i'ce — 
este tfnir. a ce.ce'ări'or (eo.-eti e ca 
necesitățile prac ite ale Statul.,i

Sarcinile care stau astăzi în fața 
statului nos’ru pentru construirea 
socialismul i fac neve ar ca ști nța 
noastră să fie anima ă de ui sănătos 

! spirit practic.
Gândirea șliintifi.ă trebuie să fie 

în strânsă legătură cu rezcl area. 
justă a prob emelor pe care le ri
dică viațj pracli ă.

Prin aceasta nu trebuie să înțe
legem că oamenii de șt i.iță, 1 - 
tere și a te să nu se ocupe de pro
bleme generale care nu s nl le’a'.e 
imediat de practi.ă.

Dar nu trebuie să uităn nicio
dată că sarcina știi.iț i este să sa
tisfacă trebuințele poporul i și ce 
aceea — în toate realizăr le lor 
— camenii de pt i ță litere și arte 
trebuie să tindă ca rezol a ele pe 
care Ie obțin î;i cerce ăr le lor teo- 
reli.e să-și poată gă i cât mai re
pede o valorificare practi ă.

împletirea rclivfăți (eore ice (U 
cea practică, creia ă la rândr 1 ei 
noui condiți ri pen'ru de voltarca 
științei Se cere î.isă să luptăm cu 
îndârjite împo riva dopreor, să 

in ,i|>iopii’i< de C.it inia
Si tl..< |M»hți 1 a .a 1 at | < 
ț.uami .an im. p *
Iu re/e pământurile moș>vi<

Salari ții feroviari din rfg:unea 
medittrana, au întrat în gr va

N1SSA, 21 Rador . t'.rev.» 
sal.n iaților d< 1 1 < :ti’<- fi .îl 
din re. i ne 1 med te.ană a de 
Veii l eh ti 1 Mii r uri di ni 
m ața la ora 7. L 1 îsiss 1 nu 
a'sosit și rr.r a ple at nici un 
tren. Ieste vorba de jr(.' a de 
2 ț de ' ire boi ir t 1 Muți •a 
ra de Sindicalul Salariaț lor

spargem ve bile nor e. să punem 
*la baza a livităț i ș ii ț'.ic ■ p i - 
cipii e i.io.ă i îndrăzneț ca e nu 
se împiedică de rutină, ca e nu s a - 
nează. care merg cu aj s înainte

Nc exprimă 1 c ed nța că savart li 
no Iri vo găsi îi i voa e e coluri 
marxisl-'eninis e un călâ izi.or, t> 
sprijin, pentru elimi a ea influențe
lor cult .rii burgheze pcnlr.i a creia 
noul tip al inte'e tualul i care nu 
disprețue le prob e nete r dicate de 
viața practică Punând la temelia 
aclivităț i lor co cepți 1 ma e ial, - 
mu ui d a cc i rii em 1 r e ea c e.;- 
terea avântu ui șt i ți i î ța a noa - 
tră. Fa:ul luminos care t ebuie să 
că'ăucacă oaie iii noștri de ști nț 1 
este țara culturii celei m; i î ai tale. 
Uniur a Sov e ică.

Partidul Muncito: esc Român — 
ca 'c se . ă u n ș e î 1 acti\ i a ea sa de 
știința cea mai îwiif.aă — c n lu- 
când poporul munci or pe ci er con
struirii soiri nul i știe că pentru 
aceasta este ne e ară desvoltarea 
științei. De a cea, Par i tu' nos ru e 
permanent preo u, de pro^re ul 
științei.*

Pa tidu' ros'ru și gu e ml ț rii 
înfruntând g.eatăție care mai per
sistă, se străduiesc să a i pure con- 
dițiuni'e ne.eae crea i i pe tirani 
științi i literar și ar L(i .

Parlidu' Muncito esc Român are 
convingerea că oamen i de ș i nță. 
litere și- arte sunt pătr.in i de i - 
portanța misiun i ce le re.ine, și 
asigură pe menbrii Academi i Re
publicii Populare Române de tot 
sprijinul în a tiu a ea lor, pusă în 
slu ba ro,.orului m ncitor..

D. prof. Traian Să u escu, preșe
dinte e A a em e R P.R , a p cze - 
tat apo' un a năn rnțit ia. o t de de - 
chider. a cetei di i'.ni se i i gene
rale a Academiei Republi i Popu
lare Româ e, cu subiectul .,Șt ința, 
lilera'ura, arta și 1 jito ii lor în Re
publica Populară Română”.

Prof. Gh. Nico'au a dat apoi ci
tire următoarei rezolrrț i adop.ată 
în unanimitate de membrii Acade
miei RP.R.:

Rezoluție
Membrii Acade ri i Republi ii P >- 

pulare Române, î.ilruniți în cea din

ț.iram: ,iti 1, r.-'i 111 J <1 •

di l.i < ă:U fcr.it • d o Nb „
(’otts li il Simli al d ii Ni 

li . a cotai o rezolut. p n 
< are sprijină plop n< 1 le -• 
vieți o m i i < >. N. U. î !• 2ă 
tura c u icdll. . rea loiț U .O 
matei și i nleizuerca ar ntlui 

atomii e.

tâi se iur:e gene aă îi zi a de 16 
Octombrie 19 8, după ce au a— 
culla'" raporii 1 Pre.edintclu Pi zi- 
diu'ui alemiei Repubti i Popu
lare Române, au In'ă ît ur â oa
rele :

1 Ap ot ă a tivita ea Pe idiiLui 
A. a le r.ei R | u li i P j] la e R - 
mâne, pre.u 11 și p'a.nul de mutică 
pentru se țiuni, sub ec i ui ir s i— 
Iute și comisi.ini.

'2. Decta ă că vot Iu ra cu toaie 
pu'.er.te pen r 1 la te 1 i ea p unu .1 
de lucru ce li s’a prezenta , Sau 
care se va prezenta In d c r> I n- 
nutui

3. Mu ț in e I al I i P d u și 
Guvernului Repullirii Pj, ... Ro
mâne pentru pa ic pa ea lc 1 a- 
ceastă sărbătoare a ș i nț i și c ri
turi. puse îri sl. j'a poporu,ui sub
liniind p.i 1 a ea 'a în o'a i ■ li i u- 
dinea pe care o au pe .1 n in ti lia 
noastră.

J Mărturisesc recuuoșt nța ce o 
poartă Partidului Muncitoresc R mân 
și condu.erii Iii pentru pr ț i ea p. 
care o arată în orice înpr.ju.are 
știință teh ii li e a u i și arței 
ca mii'oc de ridi are și Iu in re a 
ma se'or, țe tu înurajirea i sț r- 
jinul ce le-au acordai și s.rnt si
guri, le vor da in permanența.

5. Sprijină justa po <1 1 a O*r- 
ver. u'ui pen ru consol da a și d s- 
vollarea Republicii Popula e Ro
mâne, prut aplicarea retor elor e- 
conomice, fina ciare i iul ur 1 , ini
țiate de Partidul Munio:ec Ro
mân, reforme menite să intar, a<că 
puterea poporului.

6 Consideră ca foarte înț e. țtă șl 
conformă inte e e'o. su er a e iV 
Republici Popula e Ro i.âne, |,oli- 
lica evter.’ă a Gu\c n 1 , baza 3 în 
primul rând pe legătura de prie
tenie cu U.R S.S. Da irită acestei 
politici, se $J;ură Suveranim...a și 
independența niționa'ă și se con- 
(ribue la întărirea tron ul i păcii 
în lume.

Tră ască Știi, ța I i ere e și Ar ele 
progresiste!

Trăiască Academia Re 1'. ici Po- 
pu'are Române!

Trăiască Republica P ț uf ră Ro
mână !

Tip. „Progresul" — Deva


