
3nwa|alui*a lutț^^arxf 
Sngelsf £emn șî «1.1 tn 
poale y Ivelsue sa devină cultura de 

mas sa a «Repul>lâ« i« Sopul ar e Române
GENAD EUGEN

directorul «coaie! de cadre medie ^Filiruon 
Sftrbu* a Com Jud. Hunedoara a P. M. R.

' Capitalismul îmbătrânii in 
< rime abjecte și condamnat 
la moarte de i storie înc earc 1 
în ajunul morții sale liprit.i 
de glorie una după apa sm 
prize din cele mai neplăcute 
jjentru c-1.

O asemenea surpriză a fost 
și articolul „Arma ideologicii 
a partidelor comuniste” apă
rut în „Pentru o pace traini
că pentru democrație popula- 
ră"organ al biroului informa 
tiv al partidelor comuniste și 
munct orești din Belgrad.

Burghezia dezicându-se 01 
desăvârșire de scurtul flirt 
al tinereței1 cu cultura și ideo 
logia a devenit după prelti 
area puterii dușmanul cel 
mai neîmpăcat al acestora, 
propagatorul cel mai zelo, 
al ignoranței, care i a deve
nit elementul vital.

Cântecele despre drago 
stea libertății ideologia ti
nereții, —| a degenerat în do 
ctrin^i asasinilor: fascismul.

Dimpotrivă veșnic tânăra 
clasă muncitoare s’a născut 
legată pentru totdeauna cu 
cultura, care îi este elemen 
tul vital. Așa se explică că 
dacă burghezia la un mo
ment dat șî-a fixat ca princi 
pală sarcină politica; răspân
direa întunericului fascismul 
sub diferitele lui aspecte (cel 
italian, german sau ameri
can, etc.) proletariatul în 
frunte cu Partidele Comuni
ste și Muncitorești își fixea 
zâ la un moment dat ca prin 
cipală sarcină politică răs - 
pândirea luimnei teoriei Mar 
xiste - Leniniste, care îi 
vește de călăuză sigură 
zeci de ani.

„Educarea ideologică

ser
de

a 
cadrelor partidelori'și o largă 
propagandă a marxismului- 
leninismului sunt împreună 
cu nevoia de a trage con-

Controlul executării hotărîrilor
metode de bază a conducerii muncii de partid

nu vine singu- 
organizată, trebuie

a dat o definiție; 
care există între 
inunca organizato-

O poliției justă este baza vic
toriei. Dar ea nu înseamnă încă! 
victoria. Victoria 
ră: ea trebuie 
cucerită.

1. V. Stalin
< taaică legăturii 
linia politică și 
rică. EI a spus: ,,DUfă s’a in
dicat o linie justă ,după ce s’a 
rezolvat just o problemă, succesul 
cauzei depinde de mun a organi
zatorică depusă pentru traducerea 
in fapt a liniei Partidului, de ju ta 
selecționare a oamenilor ți de con
trolul executării hotăriri’or luate de 
organele de conducere. Fără de a- 
ceasta, linia justă a Partidu’ui și 
hotărîrile juste riscă să sufere o 
•erioasă știrbire. Mal mult decât 
atât: după ce .s’a dat o linie po
litică justă, munca organizato ică ho- 
Ureste totul, inclusiv soarta liniei 
politice, — rea.iza ea sau eșecul ei’’.

Politica bolșevică repurtează vic
torie după victorie datorită faptu
lui că Partidul bolșetic îți întă
rește totdeauna linia po i i ă prin- 

iluzii generale (coietice din 
experiența mumii, sarcinile 
(ele mai importante < are se 
pun în fața Partidelor Coma 
niște ".

De undi- a<e-t interes deo 
-ciut pentru munca teoreticii 
se întreabă dușmanii jurați 
ai progresului.

„Se știe că acolo unde e- 
xi.-tă dcsintercsarc față -h 
teoria marxistă și unde mun 
< a de propagandă este ne
glijată se ivește primejdia de 
generării și alunecării spic 
poziții burgheze.' In aceste 01 
ganizații apare în mod i 
vitalul un spirit mic hur 
ghez do mulțumire de sine șl 
de îngâmfare, iar comuniștii 
care disprețuiesc teoria na 
văd nici ascuțirea luptei de 
clasă, nici diferențierea for
țelor de clasă, nici uneltirile 
dușmanului; ei încep prin a 
se încrede în spontaneitate, 
a se legăna în iluzii oportu- 
ste, că totul 
că în ori ce 
va învinge”, 
colul citat

se va aranja și 
caz socialismul 
răspunde arti-

(Continuaie In pag. IV-a) [

Noi cantități de mărfuri 
distribuite de Federala Deva 
Cooperativelor din județ

Grija pe care guvernul o 
poartă populației rurale se 
poate vedea și din felul cum 
sunt aprovizionate cooperați 
vele sătești lăsate în tre.m 
pe mâna exploatatorilor 
păreți.

Iată mai jos stocurile 
mărfuri repartizate prin 
deraia Deva, cooperativelor 
din județ dela 3 Aprilie —

hi-3 -

le
Fe

trio încordată muncă organizatori
că. Partidul bolșevic duce o munca 
uriașă de mobilizare a masselor 
largi populare, pentru îndeplinirea 
sarcinilor istorice a.e construirii co
munismului. (

Lenin și Stalin ne învață că lu
crul principal în inunca organizato
rică este selecționarea oamenilor si 
controlul executării. Respe.tând a- 
ceasta indicație, organizații e de 
Partid ajung Ia îmbunătățirea me
todelor de conducere bolșevică în 
toate domeniile marii noa-t.e mun
ci constructive. '

Conferințele de Par.id care au locj 
in momentul de âilă in U.R.S.S., 
arată că organizațiile de Partid dud 
o muncă fără de răgaz și multi
laterală, îndreptată spre ridi.area 
stării economice ți culm a e de după 
războiu, ele întăresc urla,a ener
gie a oamenilor sovie.ici, inițiativă 
și perseverența lor în a birui greu
tățile. Organizațiile de Partid sunt 
in fruntea întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea planului cincinal în pa
tru ani, — întrecere care a cuprins
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lnterviewul1ATA CUM AU ȘTIUT 
muncitorii depoului de locomotive 
Simeria să contribue la normali
zarea și eftinirea transporturilor 

ui deplin ' succe- lupți pentiu lel-ncrea ie- 
a avut atât de suferit Jeț e urma

După <e a l c. ul
jelui și a parcului fe.oiiar, care
războiului, conștienta de faptul că de buna funcționare a transporturi
lor depinde desvoltarca economiei naționale, muncitorimi a .eferisla 
i cntinuă cu acclaș elan muncit pentru a face ca transporturile pe 
C.F.R. să fie cât mai raț ide, și cât mai eftine, eforturi al căror 
prim rezultat s’a văzut prin eftinirea,' tarifului căilor ferate, prin punerea 
Iu circuluție a unai număr mare de 
succes atât transporturilor ce călători

La obținerea aieslo. rezultate, a 
parti.ipal cu tot clanul mun Ito imea 
întregului apaial feroviar. Insă da- 
fcă trenurile au ajuns <ă cfriu’e as
tăzi cu o viteză mai mare ca ina 
inte de război, dacă acum po‘,1 să fi 
potrivești ceasul du ă me sul trenu
rilor de călători, atunci aceste me-

18 Mai.
Sodă caustică 10.010 kp';
Semănătoare porumb 2 rin 

dini io;buc.;
Tocătoare pentru nutreț to
Perii sârmă cu coadă Nr. 

2 — 400 buc.;
Terii sârmă fără coadă No. 

6 — 400 buc.;
Opinci diferite vită 935 — 
60S kg.;

(Continuare !n pag. IH a)

intreg poporul. j
După cunoscutele hotăriri ale Co

mitetului Central al Parli.lu ui Co
munist (bolșevic) iliu U.R.S.S., a- 
supra problemelor lite aiurii ți arJ 
tei, organizațiile loiale aco.dă mult 
mai multă atenție muncii ideolo
gice. Multe organizații de Partid 
au acumulat o experin;ă Eogată în 
domeniul munrii agi alorîce si pro
pagandistice în mijocul inasselor. 
Cadrele de Partid muncesc cu dâr
zenie pentru a și insu.i arta con
ducerii bolșevice și a-și ridîca ni
velul teoretic ideologic.

Cu toate acestea, la o serie de 
conferințe s’au observat neajunsuri 
serioasa în metodele mun.li de con
ducere a organizațiilor de Partid 
ăiai sunt incă activiști de Partid 
care acordă o importanță fundamen
tală ședințelor pregătirii și luării, 
de hotărîri; dar, de îndati ce re
zoluția a fost adoptată, a ti>i,tii a- 
ceștia uită adesea de ea. Ce s’a 
întâmplat tn practică, in uima ho-

(Din ziarul Pravda). (

I 
I

(Coatinuare in pag. III a) 

trenuri, putându se faie față u 
cât și a celor de marfă.

rlte aparțin in mare măsura mun
citorilor și tehnicienilor iiepr>jrif- 1’ 
de locomotive.

Re 3 lizAr I
In primul trimestru al anului cu

rent, depoul de locomotive, Simeria 
având programată o circu'ație de 
I8200U tren-ki'omctri, calculat pe un 
bruto de 853.401 sute km., 3 rea 
lizat 181.000 tren-km. cu un brutto 
de 871.330 sute lone km. depfc 
șina astfel rit miri programul de 
ciicidație. I

Pentru această cir. u'ație a fo.t 
r.r -"rimai cu con um de combustibil 

5,793.000 Ig l< care s’a fă.ut 
» econxnie .le .01.000 kg., cons.i- 
măndtHS. nțimal 5,137.9.10 kg com
bustibil, cu toate că programul Co 
circulație piogramat a fost iu mut 
depășii. ț

Ținând cont că locomoție ele Jin< 
parcul depou'.ut Simeria -unt n- 
tPo stare de uzură avan-at.i, prin 
realizarea cu succes a programu'uii 
de circulație cât și a acestei mari 
economii,. muncTorii ți tehnicienii 
depoului au obținut succese iu car8 
se poi mândri. Ele au fost po
sibile ț-riii rezolvarea, unei seni de 
probleme tehnice și de uti.izarez 
Astfel, la baza acestor rezultate a 
stat buna întreținere a locomotivei 
df către mecanic și fochist, efectua
rea în bune condi(iitni a reparațiilor 
curente și periodice de către me
seriașii depoului, 
buna întocmire a 
utilizare de către 
laiului. Prin buna

precum și prin 
programului de 
conducerea de- 

intocirire a pro-
1. BKANEA
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Veniți în România ca oaspeți ai A, R. L. U. S.

Deputatul britanic N. PRITTcu soția 
însoți ii de secretarul general al Arlus-ului 
au vizitat filiala Arlus din Deva 
„Suntem geloși și plini de admirație pentru realizările 

d voastră de
„Prin consolidarea 
melie sigură cauzei

Miercuri seara au sosii in locali--
(ate Î11 calitate de oaspeți al A.
R.L.U.S. dl. N. Pri.t deputat în 
parlamentul britanic ți d- a înso
țit' de C. Papadopol-Ca i nalt se
cretar general a! Arlus ulu:.

La sediul Ar'.us oaspeții ,-u fosf 
priinij de iepre.cn anții <rga: izariif 
lor po;iiice in frunte cu tov. Duduia 
Andrei secretarul Comitetu.ui Jude*

acorcat de tov. 
Qh. Fior eseu 
președ. F. N. T. D. R și 
secretar general al U.T.M. 
ziarului „ Komsomolskaia 
Pravda"

BL 1 L REȘ’f1- 2o Ager 
jire- ,. ( u ocazia viz.tei care 
a fa< ut o la Moscova tov. Gh 
I lorescu președintele Fedc 
rației Naționale a Tineretu
lui Democrat din România 
și secretar general al Lh.iuim 
tineretului Muncitoresc a a 
cordat ziarului „Komsomoi 
kaia Pravda” un inter viev 
despre participarea tineretu
lui român ța reconstrucția 
țării.

Cu a, est prilej tov. Gh. 
Florescu a1 arătat căfn cuj-s’jț 
ace-tui an în munca do 
stnxțic vor fi ocupați 
mii tinerii ș-î ti nere.

In acest număr sunt

con
2o t

prinși mulți studenți și ele-; 
care in timpul vacanței în 
preun.1 cu tineretul muncim 
resc și sătesc vor ajuta li 
acel plan de construire a c- 
< onomiei naționale.

Creșterea activității în mun 
ca tineretului, atrage clajA 
sine o înaltă conștiință po
litică care se întărește zi de 
zi și aceasta s’a văzut clar 
cu ocazia ultimei campanii; 
electorale.

4

in corpul ziarului 
0 pagină pentru 
plugari

aici1' a spus d. deputat N. Pritt 
prieteniei cu U. R. 3. S. se pune te- 
păcli Tn

ai 
pre- 

coml- 
Dev<

Iume“ — a spus — d na Pritt
temi Deva-Hunedoara a P.M.Sk, 
autorităților in frunte cu tov. 
fect Constantin Origca-, de < 
tetul judefean al filialei Arlu 
și de un numeros public.

Dupăce d. Adrian Bn»ie
tar general al fi’ia'ei' Vrlus din Deva 
l’a prezentat pe d. deputat N. Pritt,

 B. S

ecre-

(Continuate In pag. IV a)
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Ce lucrări trcbuesc făcute
in viile care au suferit depe urma înghețului

Camera Agi. <>lu Um.i ,i.i 
ti.K-.tc (>c viti< iiltor i din jiul ■ 
țul nostru, a i iiror v.i au Sub
it dupt- urma înghețului (lm 

noaptea tic •(; spt.- W Apn 
lic- a .< ., sa fa, J! iiiimitoari-b- 
lucrări:

t. I Oardei'- la i in- du, li 
îngheț, au mtii rămas lăstare 
v.erz.i mi rod, -au numai mu 
guri ( u roii. ' are au pornit 
după îngheț, nu se va t ba

2. Coardei' la cale a i 
degerai în întregime alai la 
stei ul ( ăl și l iipiLșdc 
vor scurta la 5 7 ochi
după cum numărul roadclm 
șt al cepelor pe blltil* este 
mai marc sau mm mii a 
Scurtarc.'i coardelor se v.i fa 
t»" rttr.'i nici o întârziere.

La viii* cu taerih- scurte,

Cum trebuie să 
înainteze contestațiile 

invalizii, orfanii 
și văduvele derăzboiu

Potrivit liotaririi Gomi-,i-‘i 
de Rciiii-sare Economică, 
invalizii, orlami și văduvele 
de răxboiu din comunele ru 
rale care vor să depimît con
testații în legătură cu peits'i 
le, le \or înainta la p,-r, eniii 
le fiscale respective, unde 
sunt înscriși pe rol. Content,- 
țiile vor fi însoțite de actele 
sprijin toate eliberau- de < ă 
tre autoritățile de Stat .

Contestațiile depuse până 
în prezent fără acte dovedi 
toare nu vor fi luate în sen 
mă. deci ele trebue depuse 
din nou, tot în locurile un 
«•ntf fost depuse la început, 
împreună cu actele trebuia 
cioase.

Ședința plenară a Corn. Jud. al Sindicatului Agricol
1'i-utiu ana'izaica a tixitSții coinitelcloi de plasă ale Sindicatu

lui Agricol și trasarea sarcinilor de viitor in munca acestor comitete, 
Î11 ziua de 17 Mai a.c. a avut loc la Deva, ședința plenară de Iu ru 
a Sindiiatului Agii ol D-oa Hiinetlo ara.

Ședința a fu t deschisă. de 
lov. l aur Iordan, președinte 
le Sindiiatului Agricol, care 
a subliniat scopul, ședinței, 
după care tox. Munteanu Ro 
mulus secretaimjf Sindicatului 
Agricol, a făcut o expunere 
a situației politice interne ,i 
externe.

A urmat apoi prezentarea 
rapoartelor de activitate, fa 
cută de responsabilii plaș - 
lor, din care s’a constatat 
că numărul membrilor Sin
dicatului Agric.ol a c’cscut din 
luna Martie, până în prezent 
cu i2u la sută, precum și in-

31 zii*- ___ MAI 1948

Calendar
,Sou«I«r.4 45 /I Zll* u«c 141

. ap, 19,40 ■■ ■ ZU« rio 325

1639.— 111. Ca in | 'anei la, 11 opist ita
lian, lup ător iinpotriia intole
rantei ii obsturan ismuui.

1911..— Greva cis narilor, tipogra- 
f lor, ți țapi e i or din București. 

nu sc va l o e nici (, ,1 o 
d< îndreptări .

3. 1 lupa 1 <• cre c 1.-stări, ,
dați din fm gurii -,ci midari 
tara rod' d n buluci, salt din 

lemnul ier hi imn începe p'j 
vilul și ciupitul

Luci tren acea ( 1 trebue G 
se fa<ă atât la viile is-xor fi 
scurtate cât și la cele lăsa'-- 
iară tăieri de îndri plate.

Prin muncă voluntară 
a populației băile Geoagiu au fost refăcute

Din mițiatixa biroului de 
plasă P. M. R. (ic-oagi'i, s’a 
organizat la 15 Mai a. <■ . > 
zi de muncit voluntară pen 
tru i nfrurnu-ețarea stațiuni 
balneare din Geoagiu Băi.

Muncitorii' țăranii și inte
lectualii d'n statele i ccinc au 
răspuns cu avânt la această 
chemare, știind ca acu n, a 
cești: băi nu mai sunt proprie 
lalea câtorva moșieri ele simt 
preluau de Stai, ca un bun 
al întregului popor.

lucii dela ora 6 dimine.i’a, 
voluntarii au început să s ■ 
scurgă spre Bă le Geoagi 1. 
unde, plini de voie bunii și 
în sunetele muzicii, au Iu 
crai și au pus la punct ceR 
două bazine, parcul și im 
prcjurimilt .

Au luat parte ța aceasta 
muncă peste 550 voluntari 
precum și elevii scoale’or 
primare din Geoagiu. Gemi 
gin Bai, Gelmar, Boxeri și 
Liceul Horticol din Geoagi i.

Spre seară munca sa in 
cheiat cu un scurt progiam 
al elevilor dela școala pr, 
mată.

tervenția energica a oigane- 
lor sindicale agricole în con
flictele de muncă isvorîte 
din pofta de exploatare a sa- 
lariaților agricoli de către 
chiaburii satelor.

Prin asemenea intervenții 
au fost obligați să-și p'ăteas 
că angajații pe care încer
cau să-i păgubească din dre-p 
tul muncii lor chiaburii: An 
drașel Gli. din Sântandrei, 
Moțu VasiledinDobra. Văr 
ga loan și Todor Ioan din 
Abucca.

Concluzia formată pe mar
ginea rapoartelor, oglindește 
acțiunea de pătrundere cât 
mai adâncă a Sindicatului A- 
gricol în rândurile phigări- 
mii muncitoare care priviste 
cu încredere și nădejde pro
movarea intereselor sale în 
cadrul Sindicatuui Agricol.

Luând cuvântul tov. Fie
rea Simion secretarul Secției 
Țărănești a P. M. R.-Deva 
Hunedoara a insistat asu
pra rolului deosebit pe cam

rîNni '(,t"

Ul 4OU
Rolul agențiilor BNR» la sate

In / ala d«- 15 al 11 •• • ■> 
l.ist t -t |ii»e și pu»c l.i in 
mâna plugarilor, agcuji'lc Jj. 
N. R . din piu 1 I •-- * li»
Kg > *'i * tic

l'ox. ccictar de plasa 1 
mulțumii voluntarilor ară 
tând < mima' a.tfel. putem 
ridica patria noastră, Rep-i 
lilifa Populară Româna

Ce facem
Scriam in numărul din sap 

tămâna trecută că este o da 
tone a noastră „să stârpim 
burucnile" din lanul cu grâu 
Nimic nu, dijinuește din recol 
tă ca aceste burtu-ni. Ele fu 
ră hrana din gura pantelor, 
fe înăbușe, nu le lasă să creas 
că cum trebue-, iar la recolta 
semințele de buruem im< șa 
rează destul d.- mult calda 
tea grâului, cât și a celor 
lalte păioase, Trebue, deci, 
sa le stârpim din lan, fie cu 
o săpaligă, fie cu un otic. 
Mai mult decât atât, trebue 
să stârpim și pe cele ce cresc 
pe mai ginea drumurilor, pe 
răzoare sau pe lângă garduri, 
Dacă nu țe stârpim acuma 

parul nu fac sămânță, mai

Sindicatul .Agricol îl are în 
mobilizarea și conducerea 
muncitorimii agTÎjCoIe în lu
pta hotărită împotriva ex ■ 
ploatării practh at'e de cina 
burii satelor și s oaterea piu 
gărimii muncitoare de sul- 
influența exploatatorilor.

D-sa a subliniat necesita 
tea unei armonioase colabo
rări între unitățile sindiica'e 
agricole, organizațiile po'i ti 
l e și autoritățdc locale.

A mai vorbit tov. (fprișa 
responsabilul resortului co - 
operatist al Consiliului Sii 1- 
dical județean, despre rolul 
cooperativelor sătești.

Insp. șc. al jud. Hunedoara - Deva1,

PUBLICAȚI UNE
Se aduce la cunoșt in'a ie.or iu- 

teri-bți i& la Inspectoratul co ar al 
jud. Hunedoara Deva, sun va ante 3 
posturi, pentru funcționari i un post 
pentru un oin de serviciu.

Condițiunile de cu ni i ți de plată, 
după Statutul Fun.ționari or Publici,

Cererile însoȚe de a te e legale/ 
se voi .depune la can e'aria Insp. 
școlar, până cel târziu la da'a de 
31 Mai 1948.

< 11 njiitoi ul a, c .lor .igen 
ții. j.l.igarimea imUedoream' 
va putea obțme creditele a 
gri* o)e iri-buin< :<>asc munci 
lor agricole, iuti’un timp 
toarte scurt, plat'te cu o do 
bânda de ca. 6 ;■ 1 a -nt,i

Agențiile li. \. ic. vor 
cord,' rrediie ț,e b.u 1 u-im 
sa t elibei at de primai.a co 
munei. prin care se va cert: 
lira n< cesitate.i și inireijuin 
țai(-a creditului ciut, b.i< r'.' 
' ai o d<- .dtfel \ a l i < ()niro! t 
de ag< nții R. g

La aceste ag, nțli p' -ai 1 
vor putea d< pum- - pic pă-- *1' trăim

săptămâna aceasta?
târziu -amânța Im va fi lua 
ta de vânt și dusa pe ogor

(ăi -iipiamâna a> casta . 
c pem mai cu temei ,,prici 
tul porumbului și a altor 
plante prăsitoare. 1‘lugaj-ii < a 
re nu prășesc decât uium 1 
când pol umbul este hr,im
inent. nu lac treaba, buna 
Brin prășii 1 distruge scoar 

ce-o face pământul la 
praiiiță și du i p.tstr. az,. 
«mczi-ala din pământ num ii 
pentru plmitele cultivate, stn 
când mereu coaja dela supta 
fața pământului, împiedicăm 
irosirea umczeleiiși prin acea 
sta distrugem și burucnile, 
iar hrana ( e-ar „uge—o acea 
Stea rămâne numai penii u 
I ilante.

< inată < 11 prima prășii . 
rărim și firele de pe ace' ș 
rând. Acolo, unde, porum
bul s'a pus in pământ cu ma 
lina, lăsam între fire o dp 
stanță de 60 — 70 centime
tri. Sa nu ne lâcomim sa 1 
lăsăm mai des, căci atunc. 
păgubim. In lo< de știuleți 
vom recolta numai sirujeni 
pentru vite. Unde porumbul 
s’a pus jn cuiburi, câte 4 7

va. gf a» jr» i.!
a îngrijiți lanurile de toamnă și de primăvară 
ra Terminați cu plivitul grânelor
M Porniți neîntârziat la prașila întâia de porumb 

și floarea soarelui
Planul prexăzut pentru 

campania însămânțat ilor de 
primăvară a fost terminat și 
depășit cu un pro e-Raț ca
re face cinste județului no 
stru. z\u mai riitnas de în a 
mânțat mici suprafețe c 1 .: 1 
turi legumicole, cai. ^a; 1 
mâna aceasta vor fi t nntn.t 
nate.

Grija de căpetenie .1 pl g.i 
rimii trebue să fie îng-ii.ea 
semănăturilor, cate trebttes 
plivite de toate bur.tenii, 
spre a se obține o i\ olta cât 
mai îmbelșugată.

Munca care se desfătării 
în prezent pe ogoare șl care 
trebue întețită cât mai muli

11 banii (are li- pr 1 s* , a
(aroi pâStrail și inajzo-'-, 
e-tc’as gurat.. d<- : ,tit 1’ li
tru sumel<- depuse spre ir k 
lificarc la agtnțiilc B. N. !< 
depunătorii \or primi do 
bânzi dt 5 o )a suta . o 
banii depuși p,,i fi udi< 'ți p- 
baza Imr-vctuluț 11 N R., d 
la i,1 i< '• ag' iiți-• .1. I!. N . - 
din țar;.

l’rin ag, nțiil ■ B. X ?. 
plugarii vor a\ea un rmu ,i 
puterni' sprijin în mun a ,i 
lupt.i lor piniru ridi* arca i 
îmbunătățirea nivelului 1

-au < liiar mai mul c boabe 
la un Io- .-><i nu Lisăm d-- 
< ât câte im fir c I mu't 
două la un singur cuib. Muhi 
pic,gări obișnue-n . ca pe jâ i 
ga pm umb, sa mal pună ,n 
a< claș < ihb și ( âte 3 4
boabe (le fasole și - i
semințe d<- dovleac f’e s » 
întâmpla >a crească mae 
la i-n cuib: Ar crește ca. c 
tuta și nu am face nici pu 
ruinb și nici fasole, ci-d-ur 
nutreț pentru vite.

Răritul, fie la țxjrumb -.e 
nianat in rânduri cu mașina 
fie la < el pus în cuiburi se 
face acuma — odată cu 
ma prașilă, până ce rădă'.i 
nile nu s’an întins pr(-a ma c

In Hvada i u pomi, treb p 
să controlam pomișorii pla,-t 
tați în primăvara aceasta, 
să-i legam de par și să -i 
udam rar și bine, pentru a 
le ajuta creșterea. După ci- 
am udat și pământul s’a svâ.i 
tat în loc ul unde am udat 
să-l acoperim cu un strat 
de pământ uscat pentru a 
păstra cât mai multă urne tea
lă.

este prima prașilă fa utc. la 
porumb și floarea soarelui.

Nici o palmă dc pământ 
nu trebue să rămâe neinsă 
maniata, m- i i,n I.m nep’i 
x it dc biiriu ni și nim Liniar 
'.icre la ț rașilele ce trebue c 
lacute la iunp .

limpid este prii In , pi - 
m.uitcl aie umezeața indea 
jmis trebue sa n<' ■ 'daci 
pt.tc iilL- p, ntru a ne face H 
tunți și în , o.tdi i ni cât mai 
I itne 1 u iciie ne -tau î 1 
lața j entr.- a realiza o te .ol 
ta frumoa-a și bug na care 
sa la țtârghia d s oltarn si 
bune-. >târi a plugar ■; ii mn-a 
i’itoa re.
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Minerii din Munții Apuseni 
contribue la opera de culturalizare a masselor

Oamenii muncii vor fi trimiși
pentru odihnă la stațiuni balneare și climaterice

< âșt.g.'md intre*. urile in ma 
firea prodlft ției în cinstea zi 
lei du 1 Mai'a. < .. minei ii din 
Munții Apuseni deținătorii 
drapelului producției pe jud. 

piii\ ansamblul lor artistic 
s'au angajat și în munca de 
■ u’turalizare a satelor ocu 
pâild și [X- acest t<-ren un 
loc de I miile.

Ansamblul Studii aiului Alt 
ncr din Crișcior, în scara zi 
iei de 15 Mai a.
zentat programul în comuna 
Ba.a de Cri?.

Spectacolul, cu un pIOg 
ram < oinpus d 11 cântece 10 
m.inești și sovietice, execu
tau de cor și soliști, o co
medie a t ,irei subiect este 
strâns kg.it de viața frămân 
tata a j>oporului, precum și 
rec.tari, skatchuri și balet, a

i și-a pre

Noi cantități de mărfuri distribuite 
de Federala Deva cooperativelor din județ 

Furci cu 3 și 4 coame 2ooo 
buc.
Pantofi damă 122 per.; 
Pluguri din L'.R.S.S. 32 buc. 
Stambă imprimata 13.574,30 
mir.;

I rimeterea acestor, mărfuri 
la sate — și pe zi ce trece 
se vor trimite cât mai multe 

e posibilă datorită efortu
lui pc care munci lorii îl dc 
pun pentru majorarea pro
ducției, efort ce crește me
reu datorită îmbunătățirii ni
velului de trai al lor Ia care 
și plugărimea a contribuit în 
mod considerabil.

(Urmare din pag. l-a)

Bocanci diferiți 1.341 per. 
Cărbuni pt. forje lo.oco’cg. 
Fiare de plug de coaptă 

Hohenheim 1.298 kg.;
Bumbac dublu fir 1766 

kg :
Caelc diferite' ioo.oco bu , 
Damigene diferite 199 bu 
Pantofi bărbătești 636 per 
Pânză, americă 38.000 mti ; 
Ghete bărbătești 95 per.; 
Ață de cusut diferită 7.971 
tluzme;
Ață ibrișme cutii 291 cutii; 
Cuie sârmă diferite 25.oookg

Controlul executării hotărîrilor — 
todă de bază a conducerii muncii 

Partid

me 
de

(Urinare din pag. 1 a)

lârira luate, in ce masuri se ica.izcaza 
această hotarîre, au fost oare puse 
toate pârghiile Î11 funcțiune, ce ob 
(rtacote s’au ivit în țaie, ce trebuie 
Întreprins suplimentar pentru a a- 
■sigiua reușita ebe-tiuni ? - tuturor 
acestor probleme nu ți se acordă a 
tențui cuvenită. La conferința re
gionala de Partid dela Ci.alov, s'a 
spus de pildă, ca comitetul regional 
ți unele comitete de sejor au Slă
bit controlul asupra executării pro
priilor lor hotărîri. in loc să Înca
dreze în munca acrivă pentru rea 
lizarea hotărîrijor, cadrele de far 
<id <i ale Sovietelor, pre uni șl ma 
sselc largi de oameni ai mun ii, co
mitetul regional și unele comitete c'o 
sector s’au sprijinit în activitatea 
lor pe un cerc restrâns dc oameni. 
Adeseori, trimiterea de împuterniciți 
»a transformat dinți o măsura ex
traordinara, înlr’un mijlo: principal 
de conducere. Nu a arcori mun a mi- 
gălaisa zi dc zi cu oamenii ți 
instruirea lor au fost înlo.uitc cu ex
pedierea a nenumă ate liotăr.ri și 
telegrame.

O asemenea metodă de conducere 
creiazâ iluzia ca luând un mare nu
măr de hotărîri și trimițând în lo
curile respective o mulțime de tele
grame, comitetul de Partid trimite 
odată cu ele, și încordarea nece
sară in lucru. Oe fapt însă, prin 
aceasta, organizația dc Partid pierde 
posibilitatea de a influența puter
nic ti din toate .punctele de vedere 
stările de lucruri. Aceasta nu per
mite folosirea deplină a posibilîtă- 

satisfăcut pieicnțiiinib' .irttM 
ce ale sp * lăți rilor, caii au 
rămas adânc impresionați <b 
maestria < u care simpli mi
neri sau meseriași interni c 
tează roluri, execută cântece 
și dansuri, dintre cari „Căz î- 
ceasca” a fost îndelung .1 
plaudală dc public.

Cei ce au interpretat roluri 
le, au dovedit mult talent, pe 
care tinerii noștri artiști, re
crutați din mine și atclu ie, 
înțeleg să-f pună în slujba po 
[roiului.

Spre deosebire de trecut, 
<ând spectacolele nu erau 
[X-ntru omul muncitor, cel 
prezentat de ansamblul mine 
rilor din, Munții zXpuseni, a.e 
un rol educativ, cu subiect 
din \ iața poporului, cu cân 
tece și dansuri românești și

I

ților existente și a rezervelor, pen
tru ridicarea muncii în ansamblul ei.

Principiul bolșevic al conducerii 
cere ca in urma unei liolărîri sa 
fie indicat și pus în aplicare un 
sistem de măsuri care să asigure 
exe u area hotărîr i respecți* e. Într’un 
caz asta poate însemna plecarea Ia 
fața locului a unui activist experi, 
mental sau a unui grup de acti
viști, în alt caz poate însemna o- 
perativilate în acordarea de ajutor 
material sau tehnic, etc. In orice îm
prejurare, a organiza e,e uiarea ho- 
tărîrii luate, înseamnă a include în 
munca activă numeroasele cadre ale 
Partidului și ale Sovietelor, menite 
să îndrumeze oamenii sovietici 

spre biriurea greu.ă l'or, să asigure 
un ritm bolșevic în rezolvarea sar- 
ynilor pe care Ic are in Jață țara., 
Cele mai importante laturi ale con
trolului sunt: munca cu cadrele, a- 
jutorarea lor practică, instruirea lorj 
Datoria comitetului de Partid . este 
de a face ca activiștii să înțeleagă 
esența problemei pe care o au de 
rezolvat, să priceapă pe ce 
mai bine să fie îndeplinită 
rîrea ce forme organizatorice 
bine să fie alese pentru a
influența Partidului asupra masselor, 
pentru a asigura îndeplinirea sar
cinilor ce sâau în fața organizației; 
de Partid. ,

Controlul executării este o ade
vărată armă în mâ ni'e organizațiilor 
de Partid. Dar efectul acestei arme 
depinde de respectarea obligatorie 
a câtorva condițiuni.

(Continuare Î11 numărul viitor) l 

căi c 
liotă- 

e mai 
spori

sovietice, caro oglindesc lidel 
dorința clasei muncitoare d- 
a păstra cu sfințeai* priete
nia dintre popoarele celor 
două țări iubitoare de pac 
și libertate.

La tnchccrea programului 
tov. P. 'fodereanu, in nume 
le Sindicatului Forestier di i 
localitate a adus mulțumiri 
și laudei fi miloaselor realizări 
ale arisațnblului cultural ini
țiat <k muncitorii mineri din 
Munții Apuseni. Clej coresp.

Munc tOFiidspouluilocomotive
Simeriâ contribuie la normalizarea 
și eftinirea transporturilor

(Urmare din pig, I a)

gramului de circulație, de;x>ul a ob
ținut >i alte succese Pe prima pe
rioadă de trei luni a anu.ui curent, 
pentru efectuarea acestui programi 
au fost programate 20 lotomofive, 
iar depoul a întrebuințat numai 18/

Disciplină în muncă și 
punctua Itate "

Prin felul 
depourilor de 
și însușească 
in muncă, sa
sențele nemo isate ți întârzie ie de
la serviciu. Munci o ii de,ou ui Si- 
meria sunt păt Unși de acest lucru, 
care se oglindește prin faptul <ă 
media lunara a absențe.or a scăzut 
la

serviciului, muncitorii) 
loconoive trebuie sa- 
o disciplină sănătoasă 
cvi.e Ia maximum ab

pe calc

rezervo 
în inod

un 
li
ed

4-5 pc inl.egul derou.

Prin muncă voluntară și 
inovații în muncă multe 

greutăți au fost înlăturate
In afară de aces.ea, muncitorii 

depoului au rezolvat prin muncă vo
luntară o scrie dc greutăți care Ie 
fac cinste.

Lipsa brațelor de mun ă de;a căr
buni si S£ură a fost întotdeauna ac
centuată. Car muncitorii nu au stat 
în rezervă. In timpul liber merg 
și descarcă cărbunii din sagoane 
sau încarcă și transporta sgura din 
incinta depoului. Ceace c de remar 
cat, este că tov. ing. Popescu, șe
ful depoului, pentru a înlătura de
finitiv lipsa brațeior de mun S, stu
diază construirea unei ma ini de des-* 
cărcat cărbuni, care este 
de a fi înfăptuită.

încărcarea nisipului în 
rul locomotivelor se face
rudimentar, cu mâna, Și aici, ingi
nerul conducător al depoului — 
bun tehnician — a făcut proba 
nui aparat de încărcat nisipul 
ajutorul aerului comprimat dela lo
comotivă. Deasemenea muncitorii în 
frunte cu Ohiț Simion, Vesa Au, 
rel, Habarov Teodor, Bodea Ion, 
Covaci Petru, etc. construesc un a- 
parat sistem Vermorell pentru vă 
ruirea depoului, prin care vor putea 
înlocui multe brațe de muncă. EL 
lucrează acum la consțiu rea u ei Iun 
nătora de bronz, a unui aparat Bri- 
nell pentru încercarea dur tății di
feritelor piese, precum și la multe 
alte lucrări, toate în mod voluntar, 
căutând ca serviciul de tracțiune să 
meargă cât mai bine. (

Tot prin muncă voluntară mese
riașii și mecanicii depoului au re
parat dohă locomotive cu revizie 
periodică dc 1/2, a căror valoare re 
prezintă 10 la sută din a o a ia pen
tru reparațiune pe un trimestru.

Oamenii de partid în 
fruntea acțiunilor

Buna întreținere a locomo
tivelor, realizarea la timp a 
programului de circulație și 
economia de combustibil

„Muncitorii \ui avea drep
tul la odihna” sta înscris in 
Constituția Republicii noas - 
stre Populare; pentru acea
sta se va acorda treptat a 
colora ce au nevoie, posibi
lități de a se recrea șt resta
bili fizicește, in stațiuni bal 
nearc și climaterice.

Ca primă măsură in a< ca
stă direcție, s’a repartizat I ie 
cărei Case» de Asigurări So
ciale din toată țara, un nu
măr de locuri in stațiuni bal
neare și climaterice, unde va 

I

sunt principalele țeluri pe 
care le urmăresc muncitorii 
și technicicnii depourjlor de 
locomotive, țeluri pe care 
muncitorii și techniicienii <le 
poului de locomotive Simc- 
ria, au știut să se atingă, du 
pă cum sunt hotăriți ca și 
de acum înainte să obțină suc 
cesc din ce în ce mai mari.

In fruntea tuturor acestor acțiuni 
sunt membrii de .partid, Clbi Lu- 
doxic, Apopei Țeodor, Dehek-anu T.,' 
Stana Oii. și alții tare au știut 
să antreneze alături dc ei întreaga 
muncitorime.

Cu toții, 6unl hotăriți de a mer
ge pe acest drum lot înainte de a 
obține succese și mai mari, de a 
contribui cât mai mult Ia buna func
ționare șl efiini ea transporturilor fe-- 
roviare, care aduce după sine, mă 
rirca puterii de cumpărare a salarii
lor și bunăstarea în fami iile lor.

I. BRANEA

In anul 1950, Uniunea 
pe zi 288

Prin munca însuflețită a 
popoarelor sovietice, pentru 
îndeplinirea în 4 ani a plai.u

FAPTE
DIVERSE

La depozitul de lemne ale 
Statului C. A. P. S. din Cu 
gir, a fost înregistrat anim 
câtva timp un mare furt d? 
lemne.

După cercetările efectuate 
de către postul de jandaim; 
Cugir, autorul furtului Țr.: 
ian Bucerzan. a fost arestat 
și înaintat Parchetului Tri
bunalului Deva Hunedoara.

de 16 Mai a. c., a 
pe hotarul comit-

ln ziua 
fost găsit 
net Bozeși din județul Hune 
doara cadavrul octogenaru
lui Florea Lazăr. Cercetările 
au constatat că' moartea sus- 
numitului se datoreȘte unui] 
atac de cord.

Umplem butelii de

Aragaz tnlormxțlanl 
lt Adm -ții 
«Zort Noi’

băl și

So< ta 
i s’au

trimiterea la băi 
a salariaților asigu 
forma o comisie de

urma să fie trimiși oameni 
din câmpul muncii manuale 
și intelectuale, muncitori ca 
re necesită cură de 
ier.

Casei de Asigurări 
le IIunedoara-Deva, 
îcpartizat un număr de 380 
locuri in următoarele stațiuni 
balneare;

Ocna-Sibiului, Olanești. Bu 
ziaș.Eforia (Techirghiol-Con 
stanța) Vața de Jos; iar în 
stațiunea climaterică Câmpul 
Lung Muscel un număr de 
60 locuri.

Pentru 
.și munte 
rați se va 
triere care în urma propune - 
rilor medicului în drept, va 
repartiza p<- fiecare la stați'i 
nea indi< atax

Primele serii de salariați 
vor pleca începând dela da
ta de 5 Iunie a. c., iar pe mă 
sură ce aceștia se vor întoar 
ce eliberând locurile din sta 
țiuni vor fi trimiși alții ,în 
așa fel ca să se poată bucura 
cât mai mulți un timp oare 
care de recreere în aerul cu 
ral de munte sau de soarele 
dătător de puteri noui pe 
plajele unor băi.

E G.

Pubicațiune
Tribunalul Petrouni

Sunt invitați toți acei care au 
vre o cunoști1 nt* despre obtența di«4 
parutului Lup Matei, fost*cu ulti
mul domiciliu in comuna Rachitova 
județul Hunedoara sl comunice orlcd 
știre despre existența susnumitului.

<J. X. S.
Sovietică va fabrica 
tractoare
lui de 5 ani, au fost ridicata 
sute de fabrici noui și multe 
alte vor fi construite, în 
așa fel ca în anul 1950, LF 
niunea Sovietică| să aibă o In 
dustrie încă mai mare decât 
avea înainte de război. S’a 
făcut socoteala că în anul 
1950, la fiecare 5 minute, u- 
zinele din Uniuneâ Sovietică 
vor scoate un tractor n 
Asta înseamnă că pc zi, L’- 
niunea Sovietică va fabrica 
288 tractoare care vor lua 
calea ogoarelor, ușurând 
munca, plugarilor sovietic», 
ajutând la mărirea neconteni 
tă a recoltelor agricole și 
la îmbunătățirea vieții celor 
ce muncesc.

Tot în 1950, fabricile so
vietice de textile vor prod> 
ce într’un minut 8.930 me. i 
țesături, ceeace înseamnă 
2yoo rânduri de haine.

Tot într’un minut se vor 
produce 600 perechi incal- 

Lițăminte, ceeace face într u 1 
ceas 36.000 perechi-

Iată unde poate ;1ju ig is
tețimea omului și mina 
organizare acolo unde pu o 
rul muncitor e liber și mun
cește numai și numai pen
tru îmbelșugarea vieții sale.

is

ul .1
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^">EVEHIMEHTELE ZfLEI^"^
Aniversarea zilei de naștere

a Mareșalului TITO
Poporale Jugoslaviei săr

bătoresc în ziua de 25 Mai 
ziua de naștere a Mareșalii 
lui Tito.

In cinstea acestei zile \<>r 
sosi ștafetele din toate col- 
|urile Jiugoslaviei adulând 
salutul popoarelorlrcspet tive

Congresul femeilor libere 
din Macedonia

Postul de Radio Grecia
1 iberă transmite:

peste 2oo femei din Macedo 
nia Egeică.

Răspunsul lui I. V. Stalin
la scrisoarea deschisă a lui Wallace

MilSCOVA. I< tuL laspun
suim |ui I. V. Stalin, la scrisoarea lui 
Walla. e ■

Cred 
politii e 
ca scop
v.irea colaborări 
asigurai ca cleiul raici, scrisoare,ț
dc-sdii-al a hi Wa lao-, ian- i atul li

ia in șirul .Io uuiente'or 
din uliiina vri ne, care au 
consolidarea pă ii, pruino- 

intema iona'e și

In ziua de 29 Aprilie a a- 
vut loc.congresul femeilor li
tiere din Macedonia Egeică.

La congres au participat 
peste 380 delegate ale femei 
lor dintre care majoritatea 
au venit pe jos.

In armata democrată luptă

Buletin intern

In ziua de 21 Mai 
nefiind serbătoare 
legală se lucrează

BUCUREȘTI, 2o (Ager • 
preș). Ministerul Muncii și 
Prevederilor Sociale aduce la 
cunoștința generală că Vineri 
2i Mai a. c., Sf. Constantin 
și Elena nefiind sărbătoare 
legală Întreprinderile comer
ciale și industriale din în
treaga țară vor lucra după 
programul obișnuit.

BUCUREȘTI, 2o (Ager - 
preș). In ziua de 18 Mai a.c., 
au sosit prin punctul naval 
Galați 167 tone, fontă oțelă 
ric și 40 tone, tablă de fier 
de 12 mm. în cadrul acordu 
tui economic în vigoare ci: 
Uniunea Sovietică..

*

BUCUREȘTI, 2o (yXge.r - 
preș). In cinstea conferinței 
pe țară a Tineretului Sătesc 
care va jiivea loc în zilele 
de 29 și 30 Mai, s’au întoc 
mit planuri concrete de mun 
că pentru perioada până la 
23 August.

Tinerii săteni în tot acest 
timp atât pe marile șantiere 
naționale cât și pe cele de

interes local vor depune 
muncă rodnică pentru recon 
strucția țării.

*
BUCUREȘTI, 2o 

preș). După datele 
stocul de bovine și 
țării noastre a fost
depășind chiar procentul di 
nainte de război.

(.Ager - 
oficiale, 
ovine a 
refă''H

*
BUCUREȘTI, 2O (Ager - 

preș). In ziua de 18 cri. s’a 
expediat d,n portul Consta,) 
ța o cantitate de bumbac fii 
86.741 kg. pentru cooperați 
vele din județele, Sălaj, Satu 
Mare, Tâmava-Mică, și Țâr 
nava Mare.

învățătura lui Marx, Engels, Lenin și Stalin,

președinția Statelor l uite . in 
ta < elui de a| treilea |a lid, 
titere unul din << e mai irnp mtank 
documente.

Scrisoarea desjii-a a lui Wallace 
uu poate li considera a numai < aț 
o simpla de-laiațic a dorin ei du 
a îmbunătăți situația iiitemăți mal > 
a dorinței de a reglementa | a?nb- 
divergențele dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite, precum șl a 
dorinței de a gări caile jsentru o 
astfel de regiemen are. Insu i ien.a 
declarației din I Mai a guvernului 
Statelor Unite 5i a răsp.ăsu.ui din 
•J Mai 
victice constă i 
guverne nu tic- 
clarațiile vvupra dorinței 
glenienta 
cane.

Marea 
cliise- a 
că nu se ntărgnte te numai la a 
face declarații, ci merge mai de- 
parte, face un pas serios înainte 
și oferă iui program con ret pen 
tru reglementarea pa nici a diver 
gențelor dinți e 
Statele Unite, 
că scrisoarea 
llace cuprinde 
punctele 
se poate 
mulările 
deschise 
năt.lțire. 
principal acum. Luciul prin i, al este 
faptul că Walla.e, în scrisoarea sa,, 
face o fncercaic deschisă ți cinsti,ă 
de a da un prog, ani , on ret pen 
tru o reglementare pa.nică și de 
a face propuneri concrete in <e pri 
vește toate punctele principa e de 
divergen ă dint e lini unea Sovicti 
<a și Stalele Uni.e.

Aceste propuneri sunt cunoscute

1

1 OII-

al guvernului Uniunii So 
in faptul ca ace,te 

■ mai departe de dc- 
l! e a 1 e 

divergea e e -ovieio a.neri-

ini|xjrtan|a a -«risc ii d,s 
Iui Wallace s il in faptul 

se mărgitie te numai la

Uniunea Soc ie i ă și 
Nu se poate spune 

deschisa a h 1 Wa-
fără excepție toate 

de divergența. Și nici nu 
spune că unele dinți e for 
și comentariile scrisord 
nu au nevoie Je o îmbu- 
Dar nu aceas'.a este Iu rul

poate și trebuie să devină cultura de 
massă a Republicii Populare Române

(Urmare din pag. 1-*)
Poate niciodată n’a putut fi veri

ficată mai mult ca in zilele noa
stre, teza lui Marx că jjteoria de
vine forță materială de îndată ce cu
prinde tnassele”’.

IntPadevăr am văzul cum massele 
de milicane ațe Armaței Roșii în
suflețite de încrederea în justețea 
cauzei democrației, au zdrobit iu 
un eroism neasemuit armata hitlc- 
ristă, în ciuda lungii ei tradiții mi
litariste și a formidabilului ei e- 
chipamcnt de război cu care a în 
frânt rând pe rând armatele țărilont 
capitaliste. ... '

Am văzut cum zecile de mi|ioaăne 
de cetățeni sovietici, însuflețiți de 
încrederea țin justețea cauzei lor, 
printr’o supremă încordare au pu
tut furniza frontului materiale care 
au depășit capaJlatea industriei ger
mane cu toate tradițiile ei seculare.

Vedem cum economia Uniunii So
vietice și a ilemocrațiilor de lip, nou, 
țări devastate de năvălirea barbari
lor fasciștii se reface cu o repezi
ciune uimitoare, în timp ce țările îm 
bătrânitului capitalism st roslogolesd 
spre crize. *

Vedem cum țara noastră întinerită 
de forța miraculoasă a democrației 
populare este cuprinsă dela un ca
păt la altul de admirabilul dan al 
muncii voluntare.

Am văzul cum la alegerile cin 28 IN 
a.c., toată țara cu un entuziasm ne
stăvilit într’o atmosferă de mare sar 
butoare a votat aproape în unani
mitate listele ,,Fronlu.ui Democra
ției Populare’’

Adepții senilei, ideologii reicțio 
nare burgheze, împinși pe linia moar

tă de istorie, privesc neînțelegători 
și buimăciți această ,,minune’’, a 
cărei explicație este de altfel destul 
de simplă: Teoria lui Marx, Engels, 
Lenin și Stalin, începe să cuprindă 
ntassck Repubîi.ii noastre Populare.

E adevăral, oltava propagandei fa-o 
ciste a narcotizat sufletele mas 
selor, dar sub acest narcotic, a trăitf 
veșnic dorința acestora de a avea o 
adevărată cultură.

Este drept, idealismul culturii 
burgheze prezintă Iucruri.e în culori 
trandafirii. Accasla pentrucă reprezin 
tă o socielate care era admirabil^ 
pentru un număr restrâns de pri- 
vilegiați în timp ce pentru massele 
largi avea o singură culoare: aceea! 
neagră a mizeriei. Deaceea idealist 
mul lor este de neînțeles pentru mas 
se așa cum dialectica și istoria ma 
terialislă li se pare lor, o'e și acea
sta este înțeleasă cu ușurință de 
păturile largi ale poporului.

Orice librar poate spune că marele 
public caută cărțile editate Je Parii 
dul clasei muncitoare și nu altele.

Cum se poate că învățătura Marxi 
stă Leninistă a cărui însușire pare 
atât de dificilă pentru atâta minți ra 
finate și ,,culte’’, cucerește spiritele 
muncitorilor, țăranilor săraci, și 
intelectualilor progresiști?

Tocmai pentrucă explică, desvălue 
resoartele cele mai ascunse a lu
ptei de clasă demască huzurul burghd 
zimii și vorbește.de suferințele camq 
nilor muncii. Pentrucă proclană fa
limentul claselor până mai eri stă- 
pânitoare și menirea de făuritori ai 
istoriei acelor cari muncesc.

Astfel se exp'i ă faptul că lucruri 
care par complect de neînțeles u-

nor oameni de societate’’ sunt în 
sușite cu ușurință de ele\ii școalei 
noastre de cadre.

Aici se predau de către lectori 
ridicați din popor învățăturile mar 
xiste Ieninide, e.e.ilor ca.e sunt dea 
semenea recrutați din popor și care 
La rândul lor vor difuza aces e în.ăță- 
turi în popor. 1

Intr’adevăr se cunosc multe cazuri 
mișcătoare când simpli țărani, pără 
sind băn i e școalei noastre de cadre, 
duc cu succes în masse învățătura 
aici însușit, când în curțile falrit 
cilor sunt desbătute prind, iile ma
terialismului dialectic pe care mun 
citorii le-au însușit în școa'.a de cad
re nu din gura profesorilor de tip 
burghez ci dela tovarăpi Brănescu 
Zita, Durlescu, Dobreanu, ți Bulz M4 
ria, foști muncitori și țărani cari a 
lături de o serie de inte.e.tua i pro
gresiști cu cinste fac fală acestei 
munci.

Experiența școalei noastre de ca
dre arată în modul cel mai clar ct 
în privința forțelor creatoare ale po
porului nostru așteptări e vor fi tet 
deauna depă.ite, dovedi id 'că învăță 
turile marxiste 1 eniniste pot și tre 
bue să devie cultura masselor pentru 
că sunt isvorîte din interesele lor.

Pot să scoată țipete isterice im
perialiștii care șantajează cu amenin 
țarea unui noui război. In massele 
populare de pretutindeni -e intăreșIC 
credința în victoria inevitabilă a so
cialismului.

Prin însușirea învățăturilor lui 
Marx, Engels, Lenin șl Stalin acea
stă credința se transformă în dgu 
ranță.

EUGEN GENAD

■h« s iun.'e Im jb. 

Ii ze 01 n I Ha •
O.N.l :

ai|e a rotat.'
■ o-luzii i 

■i re'a er « 
,adrul Nu,iu I ■ ■ U 
car, <u -u ri den-

■ j atu ’.a de.UO r 
asigurarea drepturilor 
in loate ț i:i>, ck 
li sau nu ce 
lui ti aba e. I n no/i"

i

tuiuroia : l’edu.crrj • - -
marilor și inter,i crea ar > ■: .ou 
mi - iitiheeiea tra at< lor e « 
cu Germania i laț) mia i ri-t'a 
gerea truj elor u.n «duna 1 Oj e » 
respectarea suxruiiaji tarilor .! 
iieinii. tiun, 1 in
terne ir.te zi crea 
in (arde mc rbre-

Maica pe lOat 
țului i 111cruațio, a',
u,,-rimiiiare; ajutorarea 
economică, in ■ 
uite, a țarilor ■ 
urma iaz L-o u.ui; 
țic-i >i 
pnești

Poți 
gramul 
vru e-tc toiu l ncimbjejiic: ’ 
om de stat, i no u, al de p •» 
colaborarea .litre p-,; < - • ■ 
sâ nu ia in 
dm pricina 1 el refțe ts r-perar.; I- 
și aspirațiile țopi.are/j pentru ■ a- 
Sobdarca păcii, J ■ ) «a pitiri fără 
indoialâ sprijinul n u tor II'-.în
de ,,oameni sim[4i”

Nu țt.u da .1 guvrrnul , . ot 
Unite aproba programul Iu W», 
tace ca baza de m,r]ege e între- 
U.R.S.S. și U.S.A, In ce prii te 
guvernul Uniunii So ietne, el r.+-■ 
câ programul lui Wal'a.e ar , ut u 
servi ca o bază bim și >ojnict 
pentru o astfel de n/leger- 
pentru dcsvollarea coLat or.‘ rii 
naționale, din pri nâ a u r> 
Uniunii Sovietice crede că, ÎTi riuda 
deosebirilor intre i-e-.e iJeologic» 
ci ideologii, coexisten a a.es or c. 
teme și reglementarea j-a^nka ■ dl- 
vergerrțe'o.- dintre L . iunea Soseți 
ei și U.S.A., simt nu numai pe 
sibile, dar și 3bso.vt ne ca- ■ 
interesul pârii generale.

Moscova- 17 Mai 1943.
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Vizita d-lui deputat Priit 
și a d-nei Priit la Deva

(Urmare din pagina l a)

ca un vajnic luptător pentru o poli 
tică de apropiere între Anglia ți 
U.R.S.S. — d-sa fiind președimelv 
Asociației cul.ura.e anglo-sovietice— 
și ca un bun prieten al țarii nja« 
tre, a adresat ui limba fran.eză un 
salut călduros oaspeților - salut 
subliniat cu vii aplauze de cei 
pre/enți.

Răspunzând d. ‘dcpulat N. Pritl 
' își-a exprimat mulțumirea pentru 
primirea entuziastă ce i s’a fă ut pe 
tot parcursul călătoriei d-sale în țara 
noastră.

Vorbind despre cele văzute in 
țara noastră d-sa s’a exprimat cu 
cuvintele:

„Suntem geloși și plini de ad
mirație pentru realizările dumnea
voastră de aici”. i
tenia cu U.R.S.S. este importantă

In îucheere d-sa a aiătat <ă piwcL 
pentru viilorul tuturor pri or uirt 
lume.

„Voi merge Î11 țara mea ți voi 
spune aco'o ce ș’a pu ut rea'iza în 
tara d-voastră datorită prieteniei cu 
U.R.S.S și voi lupta și niai holărit 
pentru prietenia ang'o-sovieti ă”,

Sala a subliniat cu vii aplauze 
și cu lozinca de: „Trăiască prie
tenia aitglo-iovieto-româră’’ cuiinteld 
sincere și de prietenie ale Jepu aiu
lui britanic.

Luând cuvântul d-na de; u at Priit 
a arătat că poporul britanic a dat 
dovadă in anii grei al războiu'.uț 
că dorește să cunoască poporul sovief 
tic, eroismul lui în luptă ți muncă.

„S’a legai alunri o t n a pi. 
tenie intre popoarele noa tre’1.

„Cred — • .1 in.luiat " : a I ri»t 
scurta cuvântare 'ă prin conso 
lidarea prieteniei cu U.R.S.1' 
pune temelie auzei pieri
în lume’’.

D. Papadopo: Cuj.imah prezin ă pe 
d-na Priit care poartă o decora ie șo 
vietică prrimitl l. Gre.r.l n in senn <M 
recunoștință pentru Iu; ta ri rr.unc* 
dusă întru ajulo area poporu'ui so
vietic. In timpul războlu.ui d-a* a 
(ost vke p.c;eJinta Co nitetu ui [ 
Iru ajutorarea regiunilor e.ibexwt® 
de sub cotropirea fascista r are a 
trimis medl amente în U.R.S.8 Ix* 
Pritt militează de riulți ani pentru 
prietenia cngloso.ie i ă viritând U. 
R.S.S. încă din ani 1932 ți 193 r

După încheierea cux âniări or o 
peții au vizitat expoziția A rina 
după care a urmat un banei el dat 
de filiala Arlus-Peva in cuts ea > 
peților.

_ •
•

Primirea care i ș’a tacul d-lui de 
putat N. Pritt și soției d-salc, de
clarațiile pe care aceștia le-au fă
cut, atmosfera vie care a, domnii 
in tot țimpul vizitei, au dovedit ca 
prietenia între jjppoare poate si tre 
bue menținu ă, como idată și că prfe 
tenia româno-sovicli â suit bunuri 
pe care popoarele nu le t r ceda 
în schimbul amăgeiilor veni e âe 
peste ocean căci așa cilnr a apar 
d na Pri.t.jprin conso’idarea puiet* 
nici cu U.R.S.S. se pune temelie st 
gură cauzei păcii” care ne eM« 
dragă tuturor.
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