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Trădarea principiilor 
marxismului revoluționar)

Actualii conuu n o i ai l';ir idiiluj 
Comunist di 1 lugo-lavia, alune

când tot mai departe de pozi|ii:<j 
marxismului ii-vouționar, au luat o 
atitudine dum.juoa-a fata de Uni
unea Sovii ti a și fați de I* îrtiduk 
Comunist (bokțevic) al U.R.S.S.

liste cu dc-avâr i e li i.p de iâ 
a identilica pulțtic.i inlcrnațioiialis- 
t.i, consecventa a U.R.S.S, ui po
litica aea| aratoaie a lai lor bur
gheze, a se co.uforta fata de U.î

S.S. și de repezeu ail'ji ci tot 
'ca fața de statele burgheze șț 

>• ie| rcc iitant i acc-tora ața
'cum lac a.tualii con tu rod iugos- 

■ lavi in-v.i.ain a nu înțelege im
portanța ți rolul internațional al 
Ma ei Revoluții Socia'iste din Oc
tombrie, a considera viclojria ei, 
victoria sociali inului in U.R.S.S., 
drept un fapt pur național seri 
vinci interesele unei -ingure țari, în
seamnă a adopta un punct de ve
dere îngust, na ionalist, nc-'C.trti, de 

,tm comunist,
[dimpotrivă, astă/', în epo.a im

perialismului și a crizei generald 
a capitalismului, când lumea este 
împărțită în doua lagăre — lagărul 
tracțiunii și imperialismului deo-, 
parte, al democrației și socialismului 
de alta parte, — a înțelege șij 
a avea o atitudine justă față de 
rolul internațional al U.R.S.S., e6te 
o cerință de bază pe care trebuo 
s’o îndeplinească nu numai condu- 
eăktrti, dar și simplii membri de 
Partid.

Partidul Comunist (bolșevic) și 
întemeietorii săi, Lenin și Stalin, 
au subliniat în rcpelale rânduri im
portanța și rolul internat oral al Ma
ici Revoluții Socialiste din Octom
brie. Ei ne-au dat pilda inie cgerii 
juste, istorice, internaționalele, a 
rolului victoriei proletariatului și 
aliaților săi.

Tocmai victoria Marei Revoluții 
Socialiste din Octombrie și con -- 
struirea socialismu'ui în U.R.S S. pe 
a șasea parte a globului, trans
formarea Țării So.ialismu'ui în una 
din cele mai mari puteri a’e lu
mii, a sdruncinat din temelii im
perialismul și a dat un uriaș avânt 
luptei forțelor ideologice și orga
nizatorice, prestigiului și autori
tății clasei muncitoare și mișcării 
revoluționaie muncitorești d.n țoale 
țariie. Țara Socialismului a dat ne
contenit mișcării muncitorești in
ternaționale un sprijin activ și pu
ternic. i

Tocmai victoria Marei Revoluții 
Socialiste din Octombrie a dus la 
închegarea unui front unic al pro
letarilor și al popoarelor asuprite- 
din toaie țările, contra imperialis
mului Dar rolul Uniunii Sovietice 
nu s’a mărginit la aceasta. Odată 
cu întărirea U.R.SS., a crescut i- 
mens sprijnul pe care ea îl dă’ 
frontului unic a! forțelor ant. impe
rialiste, luptei popoarelor pentru e- 

-area lor naționa'ă și socială.
ițiită victoriei Armatei Sovie-
) al doilea război mondiaț, 

-rf.oărele din Ră-ăiilul Europei s’au 
rupt de sub jugul imperialismului și 
au pus bazele construirii socialis
mului în țările lor. Forța Uniunii1 
Sovietice și lupta ci neșovăitoare 
a fost factorul holărllor care a fă
cut cu putință transformarea lagă
rului antiimperialist și democratic 
într’o forță uriașă, de nebiiuit.

Este o prăpastie uriașă între 
••ncepția marxistă și vederii' în
guste, naționaliste, a c ac.uali o- con
ducători iugoslavi.

Intr’adevăr, după cura ara’ă în
suși tov. Kardelj în anul 1915, iov. 
Tifro privește desvollarea democra
ției populare în Iugoslavia drept 
,,«eva care-și este sie'însuși dea- 
țuas, drept ceva fără legătură co
muna cu desvoltarea i evoluției pro-

j Artic >1 publicat in Nr 16 din 
„Pentru pace trainică, pentru democ
rație populară I" Organ al Biroului In
formativ al Partidelor Comuniste și 
Muncitorești, cu dati de 1 Iulie 1948,

letare ,i a sorinii-inului. Nu 
oare limpede că avem dealac iu 
un [ unei de vi de e moii t-no. și 
ahsilid, ca e urmărește nu întări- 
le.i frontului iiitcrnnț oral a! Iu|'’ei 
anfiinipei uli'.te, ,! dc.no.rației și 
socialismului, ci spargerea și slă 
bin'a lui? Nu sunt | tiține parti 
dclc comuniste ca e -r pot inâiiilii 
cu succesele obțiuu'e în |ii( ta penii u 
independența naționali a lari or lor. 
Totuși, < Ie nu re fă e c cu victoriile 
lor și nu se culci pe lauri. {

Actualii conducători ai lugosm 
viei, Ingâmfându se peste mă ură, 
uiț.i câteva lucruri de cca mai mare 
hisenuiălate.

a) Ei uită în prunul rând că
Iară victoria Marei Revoluții So
cialiste din Octombrie, viclor a în 
lupta pentru independența ica'ă a 
țării ar fi fost imposibili. >

Tocmai victoria istorică a Ma 
rel Revoluții Socialiste din Octom
brie a permis proletariatului diif 
țările dependente și robite de im
perialism, intre care și Iugoslavia, 
să ia în mâna ra conducerea luptei 
de eliberaie naționa'ă și să obțină 
independența națională și elibera 
rea socială.

b) Actualii condu.ă'.ori ai Iugosla
viei uită și imprcjurărjle concrete 
în care țările din Răsăritul Europei, 
intre care și Iugoslavia, au deve
nit independente și au pornii pe> 
calea democrației, popu'are

Astfel, in raportul săli la con
sfătuirea din Polonia a pa tidelor 
comuniste, tov. Kardelj, enumerând 
factorii caic, după părerea lui, au 
determinat victoria luptei de eli
berare națională a popoare'or Iu
goslaviei, uifă să poniencarcă un 
singur tartor, că victoria forțelor 
democratice și populare din lugos 
lavia nu ar fi fost posibilă fără 
ajutorul direct al Arma'ei Sovietice, 
care într'un moment greu, critic, 
al mișcării de eliberare națională, 
din Iugoslavia, a el berat Belgra 
dul, a izgonit din lugos'avia ar
matele imperialismului german, iii 
nricindu-Ie apoi cu toiul și a făcui 
cu neputință intervenț’a imperialiș
tilor anglo-americani în Iugoslavia, 
Astfel, U.R.S.S. a crciat pentru pri
ma dată în istorie, condițiunile pe.n- 
tru existența și desvollar a unei 
Iugoslavii independente, democrate 
și populare, iar în prezent coitinuă 
să sprijine din toate ptmclele de 
vedere pe plan interna iora', cerin
țele drepte a’e Iugoslaviei.

Acelaș rol istoric eliberator, U- 
niunca Sovietică l-a jucat și față 
de celelalte popoare din Răsăritul 
Europei, cucerindu-și dragostea și 
recunoștința lor fierbin'e

Numai orgoliul mic-burgiiez, nu
mai această îngâmfare naționalistă 
a actualilor conducătoii ai Iugosla
viei poate explica faniul că Ar
mata Sovietică, care p na și în ță-

(Continuare tn pag. IV 1)

Pentru actuala campanie agricolă guvernul 
R. P. R. a perfectat

Un import de mașini și unelte
Hgricole dinVHSIS

București, 3, (Agerpresb— 
Pentru actuala campanie a- 
gticolâ guvernul a perfectat 
un însemnat import de ma
șini și unelte agricole din ȚT. 
R. S. S.

In cadrul acestui import a 
sosit la Galați un prim lot de 
de Tractoare S- T. V.

In afară de mașinile pre
văzute în acord au mai foit 
comandate dm U- R. S- S. 
100 de tractoare U-2 care
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înființarea Comisiei de Stat 
a Planificării

S« daaf .în|(axă 'CenaîlîulMi Sup «riur Eacncmic 

'(•emisiunea pentru Redresarea Ccenemîca

București 2 ' \gerpres1 
I’rjnti'un de<‘n< a) irezidi.i 
lui Marii Adunau Naționale 
s a înființat o Goinisiutic de 
Stat a Planificării.

Comisjunea va avea urma, 
marele atribuțiuni: va infor
mii guvernul asupta, t, tuațiii 
economiei naționale indicând 
disproporțiile de producție, 
distribuție și consum existen 
te intre diferitele sectoare 
economice, propunând solu (Continuare In pag. IlI-a)

Constituirea Asociației
i lor

din ^ntrul industrial Hunedoara
In prezența tov. Bu.iau Aron din 

partea org. I’.M R., I.M.S,-Hune
doara a tov. Nistor Ștefan preșe
dintele Consil u Ui Șinei.al Judc caii 
Huncdoara-Deva a tov. Co a i Fran- 
cisc președintele Sindicalu ui I.M.S. 
precum și a tuturor subinglncrilor 
ilela urinele I.M.S.-Hur.edoa a, uzi
nele metalurgice din Că a.r, dea 
minele (.inelar ți Te-iuc a avut loc 
constituirea Asociației Su' ingineri
lor din Hunedoara.

După ce tov. Nistor Ștefan pre
ședintele C.S J- a ară al importanța 
acestei asociații s’a trecut la a’ege- 
rea comitetului de conducere, îit 
care au fost ă Ieși in unanimitate 
următorii subingir.eri: Oprișan Iro- 
nim, președinte; Popa Petru, vice
președinte; Para.chivcscu Tra an se
cretar; piccuni și tov. Dudu Oh. 
Săbău Liviti, Sârbii Dimitai și 
Edu Dumitru membrii în comit I;

După alegerea comitelu ui, (ov.^ 
Oprișan Ironim președintele a o- 
ciațici a arătat sarcinile ce stau în 
fața subinginerilor. a ura când in
dustria noastră națională este în 
plină desvoltare, luându -fi angaja
mentul în numele iu uror subingi-

sunt așteptate să sosească, 
în țară într’un timp foarte 
scurt.

Tot pentru carppaftia ag 
ricolă din vara aceasta fab 
i‘ica I. A. R. livrează în fie
care lună câte 60 — 100 trai 
toarc care sunt îndrumate ,1- 
colo unde se simte nevoe.

Se vede deci lim'pede ele 
aîcf pașii mari care se fac 
pentru mecanizarea agricul
turi’. 

ții pentru înlăturarea lor; 
întocmește planul general al 
economici naționale; coor
donează sectoarele economi 
ce m planul economiei națio 
nai», urmărește și contra 
loază '^ccutarca planului; 
conduce munca de planifv a 
re conduce Și planifică întica. 
•ga actjvjtate statistică de 
Stat.

Decretul prevede că, Con

perilor din Asociație de a inund cu 
râvnă pentru îndeplinirea ac sto« 
sarcini, aducând astfel un aport pre- 
țios la ridicarea la un nivel cât 
mai înalt a industr ei națiora’e la 
propășirea economiei țării noastre.

Iii încheiere tov. Cota i F ancisc, 
președ. ș ndi.a’u ui I.M.S. ș -a expri
mat convingerea că prin constitu
iri-a acestei asociații, ubinginerii., 
vor putea aduce un aport și mai 
mare in lupta pentiu in.'u liia'izarea 
țării.

coresp. i

Un nou succes &l tehnicei românești

La uzinele I.M.S. din Hunedoara 
au fost fabricate p intru prima dată în țară 
șine cu profil special, necesare instalațiilor 
pentru mecanizarea furnaleln"

In cadrul lucrărilor pentru 
mecanizarea furnalelor dela 
uzinele I • M. S- Hunedoara, 
sunt necesare jrrintre alte . 
mari cantități de materiale 
și niște șine speciale pe 
care vor circula vagonetii 
pentru alimentarea furnale 
lor cu cocs, minereu și mau 
ga], șine care până acum 
iiau importate din străinăta
te-

Cum aceste șine lipscsc, 
iar importarca ]or din străi
nătate necesita timp, mun 1 
lorii și tcchnicenii dela sec
ția Laminoare a uzinelor I 
M- S. au modificat un la
minor conform cerințelor, 
reușind să obțină șinele ne
cesare.

Este de subliniat, că în-

Dirj inițiali, 
dela I M 8. Hui,„

0 nouă mină de tib> 
din satul Alun, lăsată 
în părăsire de istorici, 
a fost repusă în lucru

Mina dc fier din aprapi - 
rea Satului zMun regiunea 
f ihclar', lăsată întpărâsire de 
guvernele istorice a fo .1 re
pusă în lucru din inițiativa 
și jtrin ‘laruinț.i org. P. M. 
K , dela I. M. S,Hunedoara

Pentru începerea lucrului 
la această mină, au fost de- 
taȘați 50 min ri, care până a 
cum au lucrat in minele din 
Ghelar, iar pentru tran.-txr 
tarea )a furnale a minerului 
extras, in decurs de două 
sâjjtămâni va fi instalat uq 

funicular dela această mină, 
la (Țovajdia, de unde mine 
teul va fi încărcat în vago- 
nc-te și transportat ]a furna- 
lel< din Hunedoara.

Pe lângă faptul că prin re
deschiderea acestei mine se 
mărește cantitatea de mine 
teu pentru prelucrat, tov. mi 
neri din comuna /Mun, nu 
vor mai parcurge zilnic pe
ste 2o km. pentru a veni să 
muncească în minele din 
Ghelar ci vor lucra in mi
na din Satul lor, întrebuin
țând energia cheltuită c:i 
drumul, pentru a extrage cât 
mai mult minereu.

A'ic Viorel, coresp

treaga cantitate d*- 
sară - 60 tone 
bricată intr un t 
de două zile și o 
încercare șinele au 
Perfect schițe', ceea 
stituic un real succc/ 
muncitorilor și al technicie... 
lor dela secț a I .aminoai e.

Prin realizarea acestor și
ne speciale, care până acum 
nu a 11 fost fabricate la noi 
in țară, a căror importare 
din străinătate ar fi necesi
tat timp și bani, constituie 
un real succes al technicei 
românești, dovedind dease- 
menea marele interes ©l mun 
citer lor acestei secții pen
tru grăbirea terminării meca 
nizării furnalelor.

Mitrofan Aurel, coresp.
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Planul cincinal în 4 ani
Anul al treilea an hotărâtor

I țările vecine și prietene

Technica șî viata în URSS.
I

I

„Al tieileu, <1 hotiirâloi’’ 
a-a «lumesc • .i.nenli sovieticii 
anul 1918, al 1 ■ I- •> ■' > «I I c 
' i |K>aheliie, I >• r'rlil

■ |i< i ți • i n liU |l i din a 
depinde îndepliiiiiea sar- 
«re po;wul sovietic și-a 
\ sa: sa îndeplinea c i 

Ijl iu patru ani, sa a- 
\ șfaișitul aniiui 194')' 

\.‘i național •, fi-at' 
:âî toiului 1950. i 

„Planul cincinal — î«ii 
_..t \.ni!” s’a ntiscilt în inassele 

/populare fiind pronunțata pcntnt 
prima data de niuiui or i gloriosului, 
oraș al lui l.enin, pentru a se face 
apoi imediat auri ti la uzinele și1 
fabricile din Mo.'cova, Ural, Sibe
ria, Ucraina, înL/un cuvân’, ia 
toate colțurile Uniunii Sovic'.i 
Acum nu mai încape uic o îndoia'ă, 
ca nu r.u.nai toate prevederile p'a- 
uului cincinal vor li îeaizate cu 
succes, dar și câ ele vor fi în
deplinite î îtr’o perioadă mai crld 
decât acea presupusă la început.

Bilanțul primului trimestru al a- 
uului 1948 și rezultatele din lu
nile Aprilie și Mai, arata câ din 
trimestru in trimestru, din iună in 
lună crește ritmul restaurării și, 
desvoltării econwn ei naționale a 
U.R.S.S. Astfel, primul țrimes.ru al 
anului 1947, înregistrează un spor 
de producție de 12 la suta țață 
de trimestrul corespunzător al a- 
nului 1946, a! doilea trimestru —. 
de 18 la sută, al 3-lea de 26 Ia 
suta, iar al patrulea de 30 Ia sutăj 
In primul tu.ne tril al arului 1 18 
producția industrială a ere cut și 
mai mult: 32 la sulă față de fri
pt imul trimestru al anului 19-17/ 

Câteva cifre vor li su icien c pen- 
tru a caracteriza situația în cele 
mai importante ramuri ale indus
triei. Iu primele trei luni a'e anu
lui 1943, producția de fon'ă s’a mă
rit cu peste 1 1 față de cia din 
primul trimestru al anului 1948;; 
producția de oțel și laminate — cu 
peste 40 la sută, extracția de car 
bune cu 1/5, cea de petro! cu ț’4 
producția de autoturisme ușoare și 
de mașini agricole cu 1,2, cea dc 
mașini pentru industria textilă de 
1,5 ori. Producția bunurilor de larg 
consum și alimentare, a crescut c- 
norni, Producția de zahăr, de pildă, 
a crescut cu 8,7 ori în comparație 
cu primul trimestru al anului 1 47. 
Acelaș tablou îl prezintă și agricol 
tura țării.

Odată cu progresul economiei so
vietice crește și biuiă.slarej masse- 
lor populare. Față de primul Tri
mestru al anului trecut, în primul 
trimestru al anului curent consumul 
pâinii a crescut cu 72 la sulă, al 
zahărului de 2,7 <o«i, al pescării
lor cu 2,5 la suta, al grașini|o/ 
13 la suta, al produselor de cofe- 

S cu 57 la sută, a! țesăturilor1 
' > suta etc.

'irculației măriuri'or a 
de o însemnată scă 

lor, ceeace, la rân- 
r.ut drept urmare o 

ferii de cumpărare a 
□mparație cu perioada 

iartie 1947, aceasta a 
.u 41 la suiă. ceeace în-

,ia câ cetățeanul sovietic poale 
cumpăra astăzi cu 100 ruble ceeace 
acum un an trebuia să-l co te 141 
rubk

Pe când prețurile scad, salariile, 
muncitorilor și funcționarilor crenel 
Aceste doua fapte: scăde.ea prețu
rilor și urcarea salarii'or au adus 
Ja o urcare a salariilor reale cu 
51 la sută, ia decursul unui singur 
an. La aceasta mai trebuie ținui 
seaina de importata împrejurare ca> 
■i UR.S.S. nu exista șomaj și că 
numărul muncitorilor și fuicționari- 
lor crește încontinuu, din lună iiî 
luna. Iu ultimul an, acest număr 
a sporit cu 2 milioane iar în pri
mele 3 luai ale anului 1948, în 
industrie, au început să lucreze 150

mii de noui muncitori tineri, caret 
au absolvit școJVțe, de meserii dd, 
pe lângă fabrici și uzine. 1

Fiecare cetățean sovietic înțelege 
că prin munca lui el consolidează, 
forța economica a Patriei și a — 
ceasta, conștiință patriotica estd, 
forța motrică a tuturor ideilor și 
faptelor sale. Pe de altă parte, 
muncitorul sovietic constată că lu
crând mai bine, el câștigă mai mult,1 
șî deci își poate cumpăra mai multe, 
mărfuri pentru si ie, și penă u faini 
lia lui. Rin toate punctele de ve
dere deci, muncitorul sovietic este 
direct interesat în sporirea produc
tivității muncii sale. Astfel, în p i 
niul trimestru al anu'ui 1948, pro
ductivitatea medie a muncii în in
dustrie a crescut cu 21 la sută, idf 
în unele ramuri a'e indu țriei cuiri 
sunt metalurgia, consl-u.’ția de ma
șini cu peste 33 la sută.

Una din principale'e particulari 
tăți ale „anului hotăiîtor’’ este rit
mul rapid al refacerii economici na
ționale în regiunile car.' au suferit 
ocupația. Acolo, unde a um 3 aut 
nu erau decât ruine și cenușă, viața 
renaște cu o forță nouă: llonba- 
sul a atins aproape nivelul de di
nainte de războiri, uziue'.e de trac
toare d n Stalingrad, Harkov, Ros- 
tov, furnizează mașini agricole, ‘ 

Dneprogezni’' aun-entează cu e- 
nergia Iui electrică nenu.năra'e în
treprinderi industriale. Au reînviat 
porturi'e -ue pe litoralul Marii Ne
gre și Baltice. DacJ în toată țara, 
producția industrială a crescut în! 
medie cu 32 la sută, în primul 
trimestru al anului 1948, în accșle j 
regiuni ea a crescut cu 59 la sută. 

Astfel șe prezintă bilanțul e— 
conomic al primelor luni ale aipil i 1 
al treilea, — an hotărîtor — ;.l 
planul uicincinal po tbelic, Acest bi- ' 
lanț îndreptățește cu totul convin
gerea fermă a oa.nen lor sovie.i i 
că planul va fi îndeplinit, cu suc- ' 
ces, cu mult înainte de I r.nenul 
fixat.

(„Oguniok — luni - 1918)

Rolul femeii în artă 
șî în creațiile populare

Creațiile artistei©" sovietice la expoziția din Paris
l.a expoziția internaționa

lă ,,Femeia în artă și în crca 
țiile populare" care continua 
a fi deschisă la Paris, Or
ganizația femeilor antjfasci - 
ste din URSS a trimis o de
legație care s’o reprezinte. 
Intr'o sală imensă: ,,Salonul 
sovietic" sunt expuse foto
grafii, reproduceri, diagra
me, sculpturi, picturi și di
verse produse de lucru ma
nual, toate ilustrând rolul im 
portant pe care-1 joacă fe
meia în toate ramurile ar

Ploi artificiale pentru agricultură
Uzinele Sverdlov (efin re

giunea Volga) vor produce 
anul acesta 3.000 de instala 
ții mobile pentru produce
rea ploii artificiale. Agricul

Mașini pentru InVocerea 
ecuațiilor diferențiale

Un grup d colaboratori 
Științifici technici ai secțiu
nii dc cercetări științifice de 
pe lang.i ministerul învăț:! 
niântului superior a) URSS, 
au construit trei no ti tipuri 
de cleclro integratoare, pen 
tru integrarea ecuațiilor di
ferențiale. .Aceste mașini ori 
ginale, permit soluționarea 
celor mai complicate proble 
ine tcclmicc și științifice, în 
mod mecanic.

Microscoape pentru 
cooperaityele agricole
Uzina de aparate optice ,, 

,,l.enin" din Novosibirsk, a 
construit primele mode]e de 
microscoape pentru labora
toarele cooperativelor agri - 
cole- In curând va fi scoasă 
prima seric din noua pro
ducție.
Mecanizarea cositului in URSS 
0 coasă caro cosește 6 ha. pe oră

l.a Institutul științific de 
mecanizare și electrificare a 
agriculturii din Moscova s’a 
deschis o expoziție de ma
șini noui pentru culesul re - 
co’tei

Interesul vizitatorilor es*-e 
atras îndeosebi de o cosi
toare auto propulsată, con
struită de un colaborator al 
Institutului, Volcov.

Ea are 5 brațe de cosit. 
Pe corpul mașinii se află și 
toate dispozitivele de coman 
dă. Mașina Iste condusă de 
un singur om. Noua cosi
toare cosește îijtr o oră 5 — 
6 ba. de iarbă, brațele ei 

înaintând simultan pe un 

tei. fin colț special .amenajat 
arată în imagini grija pe ca-- 
re o poartă Partidul Comit 
nist și Guvernul Sovietic 
femeii și copilului.

Deascmcnea nu au fost ui 
tale nici omagiile țpe se cuvin 
a fi aduse femeilor care au 
jucat un imens rol în Răz
boiul pentru apărarea Pa . 
triei, punându-se un accent 
deosebit pe lupta dusă în 
anii de după războiu de toa 
te femeile antifasciste— lu
ptă pentru o pace trainică 
și o lume mai dreaptă.

tura sovietica va folosi a- 
Ceste instalații pentru stropi 
rea cerealelor, legumelor și 
pomilor fructiferi-

Sector larg de |io m< t fi - A- <a 
slii productivitate, neobjș 
nuil de mare, este de o im
portanța dcoscbil.i pentru re 
giunde de stepe ale Uniunii 
Sovietice, unde sezonul to i 
tnțiii este foarte scurt, iar 
suprafețele de < osit foaite 
întinse.

Lucrând câte 10 ore o 
zi cu noua cosito.ire, se pol 
cosi zilnic până ]a 50 he 
tar,-. Pentru a ajunge la act 
laș rezultat la cositul fânu
lui cu traCținnea animală se 
ccr i2 cositoare, 24 cai și 
cil puțin i2 oameni.

*
La uzina ,.E1 ctrosila" din 

Leningrad s’a deschis un 
curs pentru tehnica securită
ții ,1a care pe țin lecții pentru 
muncitorii noui angajați. La 
uzmele din Leningrad există 
până acum 30 asemenea cur
suri.
Cât poate câștiga un miner 

80VÎfit'C
Mulți minieri ai combinata 

lui de cărbuni „Tadjikugol” 
legiunea Stalinabaduluii a» 

atins un nivel superior de 
productivitate a muncii- In 
aceiași măsură însă s'au ur 
cat și câștigurile muncitori 
lor. Astfel, Ponomarcv, cel 
mai bun minier dela mina 
Nr. 1, care face 2 norme 
pe zi câștigă 4 5 mii de
ruble pe lună. Tot astfel 
mulți mineri dela mina Nr: 
2 și Nr. 8 câștigă 3.500 —■ 
5.000 de ruble lunar. Pentru 
întreținerea sa și a familiei 
sale, muncitorii minieri nu 
trebuc să cheltuiască decât 
o treime din salariu.

Contabilitate macanizată
La uzina „Dinamo" din 

Moscova, lucrările de con
tabilitate au fost în cea mai 
mare parte mecanizate. Ast 
fel, dc pildă, salariile lucră.

Operele lui Gorki 
publicate în 66 limbi

Datele statistice arată că 
înainte de Revoluție, ope
rele lui Gorki au fost editate 
în 8 limbi, într’un tiraj de 
r.083.000 de exemplare. De
la 1917 până azi au apărut 
diferite ediții ale operelor 
lui Gorki, având un tiraj to
tal de 44 milioane 975 mii 
exemplare tipărit în 66 de 
limbi ( ’.

O nouă metodă sovietică 
pentru fabricarea hârtiei

Cele mai mari fabrici de 
hârtie din URSS (fabrica ,, 
„Gorki" din Leningrad; fa
brica din Cama, etc.) folo
sesc cu mult succes o nouă 
metodă pentru fabricarea 
hârtiei- In locul pastei corn 

lorilor și fum ționarilor, canti 
t.ițile de materiale primit.; 
și prelucrate c;l si randam-n 
tul muncii, se < .ihuleazii pe 
c;de mecanicii.

Una d:n prim ipal^e ma 
șini, c-sle așa numitul 
forator" < are transcrie dife
rite date pe niște Cartoane 
de cartotccj. O a doua nr 
șina, „Verificatorul"; vei.

toate fabulele făcute de 
prima. Cartoanele astfel <om 
pictate și verificate sunt <'a 
sate de o a treia mașină. Lu 
crul mecanic este preferabil 
Celui-manual, greșelile <ind 
reduse ]a minimum posibil, 
în timp ce productiv itatra 
muncii este foarte mare. A- 
ceste 3 mașini sunt in state 
să 1 ranscrie, să verifice si 
să claseze cam 400 cartoane 
într’d singura oră.
0 mașină care înlocuiește 
munca a 200 de os moții
La uzina de cocs din /:<- 

poroie a fost instalată o 
nouă mașină pentru dese ir 
cart a vagoanelor, construită 
la uzina metalurgică (din Dn,- 
propetiovsk. întreaga ope
rație a răsturnării și descăr
cării vagonului nu va mai 
dura decât 2 — 2V2 minute 
Mașina înlocuește munca 
grea a 200 de muncitori.
0 altă mașină psntru tăiatul 

pietrelor care înlocuiește 
munca a 400 de oameni
La uzina ,,Lenin din I- 

jevsk a fost construită o 
noua mașină pentru tăiatul 
pietrelor, după proiectul in
ginerului Zihbeighit- Ma
șina are câteva ferâ>tr;v.- 
circulare speciale. Ea taie 
l epede blocurile mari de pia 
tră și în acelaș timp așează 
pietrele. Ea înlocuește mun 
ca a 400 de muncitori. A- 
nual acesta, mașină va con
strui 2o de astfel de mașini-

Filme noui

Studioul cinematografic din 
Azhabad (Turcmenia) tur 
nează un nou film docv 
tar despre industria pc„, 
liferă a Turcmeniei ^Bogt 
țiile nisipurilor negre". Spec 
ta toi i i vor putea vedea no 
ecran cum arată cel mai tâ- 
năi oraș al republicii 
Nebit-Dag.

pacte de celuloză, se între
buințează celuloza transfor
mată într’o massă lichidă.
Hârtia astfel fabricată are 
multe calități poligrafice, 
fiind mai rezistentă și mai 
netedă.

%25c8%259brimes.ru
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Muncind ziua și noaptea, săvârșind fapte eroice
iii ințjinerii

Uzinelor î.M.S. Hunedoara au restabilit conductele pentru 
alimentarea uzinelor cu apă, grav avariate de ploile torențiale

Mo

Iu urma ploilor tQreiițiale ce s’au 
abatut asupra legiunii orașu ui I Iții- 
■ledoara în noaptea dc 21 spre 22 
Iunie, conductele și iusta'ațiff | en- 
tru alimentarea cu apa a funia'.eloi;, 
laminoaie'oi și cuptoarelor S em us- 
Marlin ale uzinelor Î.M.S nu siilerit 

l- Capul de rondlict.V 
era inita at în râul 
alimentarea cu apă

slricai'iuni gravii 
(sorbul) care 
Cerna, pentru 
a cuptoaielor Sieinens-M^rtin și a

Miinoarelur a fost ilistru. iar o 
.'ilin iiis(a*ații au fost luate de 

apa D. asemen a capul de conductă 
din inul Zlaști, din cat e ai.ueii-
teaza furnalele a fost înfundai ni

suferind dcasemenea mari
cauza isbir i d< că

tre lemnele purtate de lore.itul apt I 
Imediat după încetarea p’oîi la 

orele 2 noaptea, tov. l’oco ea Ga- 
vril apeductor, împreunii cu alți 
nimicitori au fost fa condu li de 
apa deli râul Zlaști, care a’imen-

tiisip
stricăciuni din

înființarea Comisiei de Stat a Planificării
(Urmare din pag. 1-a) 

sii-ul de Miniștri, pe baza 
dat, 'or și informațiilor pre 
zeiitati' de Comisiunea de 
Stat a Planificării, stabile - 
Ște obiectivele economico - 
politice ce trebucsc, realizate

J 
” I

pc o perioadă de timp.
Comisiunea de Stat a Pla 

nificării, pe baza directivelor 
primite- repartizează mini - 
sferelor sarcinile ce le revin, 
care lă rândul lor vor elabo 
ra proecte de pjan în sec
toarele economice respecti
ve.

Pe bțjza acestor date Co- 
misiunca de stat a Pla
nificării elaborează pla - 
nul general al economiei 
naționale, care este pre
zentat Matei Adunări 

>

Ministerul de Finanțe a hotărît
Definitivarea impunerilor liber profesio
niștilor pe exercițiul financiar în curs

București, 2 (Agerpres).— 
Ministerul de Finanțe a co
municat azi tuturor unități-i 
lor fiscale, noui instrucțiuni 
privind impunerea liber pro 

a -^esioniștilor pe exercițiul fi- 
< b<-i.lcjar jn curs. Potrivit ace 
W ■■'iilțu.

X *'«■ în ’ostrucțium, organele 
vA‘(S(Xi]e vor proceda la defi

nitivarea impunerilor prin 
g încheerea proceselor verbale 

respective. Ministerul de Fi 
nanțe mai face cunoscut cu 
acest prilej ca medicii indi
ferent de specialitate, care se 
găsesc în primii doi ani de 
activitate, vor fi 
un vcnit net de 
pe an.

Pentru avocați
Colegiilor de Avocați din R. 
P. R„ a dat dispozițiuni să 
se procedeze de îndată la în
tocmirea tablourilor cu mem 
brii Colegiilor în care se vor 

J - cuprinde 13 clase- Clasifica
rea este aprobata de Mini
sterul de Finanțe, iar A'd ni 
nistrațiile Financiare au ob

imțpuși , i
2-.ooo ,ei

Uniunea

tează furnalele, unde prin munca 
eroica au reușit „ă “alveze ui fa'ația, 
asigurând alimentarea furnalelor cu 
apă.

După 
conducta 
grupă a 
pală din 
cuptoarele Siemens Martin și lânii 

unde intre timp sosiserd 
CU tOV( 

-Ștefan precum și ingineri1,

lucrărilor dela 
Zlaști, aceasta 

conducta prinți- 
care a îmeiitează

terminarea 
din râul 

alergat la 
râul Cerna

noarele,
alți muncitori in frunte
i orok

și după ce împreunii au studiat si
tuația, au pornit la lucru penlir.ll res
tabilirea conductelor.

Astfel, apa fiind foarte adâncii 
cu niște căngi au găsit rapid con
ductei deplasat cca 5 nielri pe care 
l-au tras alarâ cu ajutorul unei ma
carale,, iar dupii 3 zile și trei 
nopți de niunciL eroică au reușit 
să pună conducta în fimcțiu-ie

Această luptă eroică pe care a- 
cești tovarăși au dus-o pentru re-

Naționale spre aproba - 
re-

Comisiunea sc compune 
dintr unu] din vRc președin
ții Consiliului de Miniștri, în 
calitate de președinte, unul 
dintre titularii ministerelor 
conomice în calitate de vi- 
ce președinte un ministru 
adjunct și un pumăr de menii 
brii.
Comisiunea de Stat a Plani
ficării va avea ca organe; 
Secțiunea planurilor — Sec
țiunea coordonări planurilor 

Secțiunea Controlului e- 
xecutărji planurilor - Secțiu 
nea de studii și documentare 

Direcțiunea personalului 
și administrativă •— D’recțiu 
nea contabilității și Servi
ciul presei și publicațiuni’or.

ligațja ca fiecare avocat să 
fie trecut la clasa unde este 
indicat prin venitul pe care-1 
realizează efectiv.

Referitor la impunerile avo 
cațjlor radiați, aceștia se vor 
impune până la r ale lunii 
următoare celeia în care s’a 
produs radierea.

Un grup de huligani cunoscuți 
în frunte cu Istrate Micescu și 

Nichifor Robu în judecata tribunalului militar 
Ei au încercat să cons'itue un partid de tip fascist

In fața secției I-a a Tribu 
naiului Militar al Capitalei a 
început Vineri judecarea pro 
cesului intentat lui Robu Ni 
chifor, Istrate Micescu fost 
profesor Universitar, Octav 
Zamfirescu, avocat, Bistricea. 
nu Eremia, medic, colonel 
Popescu Vasile, etc.. 

punerea in funcțiune a conductelor 
de apa, reușind sa asigure într’uu 
timp scurt bunul mer, al principa
lelor secții ale uzinelor I M.S. I ltu 
nedoara, este un exemplu de ab
negație și eroism, pentru asigurarea 
bunului mers al industriilor noastre)

l.ăscău Victoria coresp.

Se impune clarificarea situației 
golului de munte G?uișorul

Colul de munte Gruișoru' 
din plasa (fraștie atribuit 
pentru pășunatul vitelor co
munelor Ocolișul Mic și Pur 
coriți din jud. /\lba, este mo
tivul unor neînțelegeri în . 
tre cetățenii celor două co
muni.

Cauza acestor neînțelegeri 
și nemulțumiri o constjtue a- 
titudinea reavoitoare a jo - 
cititorilor din Purcoi’iți, care 
călcând dispozițiunje Deri 
zici Ministeriale și ale foru
rilor județene, atu admit țm. 
părțirea golului respectiv cu 
sătenii din Ocolișul Mic.

In timp ce sătenii din Oco
- = • u

Deschiderea cursurilor 
| celei de a doua serii a școlii de cadre a 
(Consiliului Sindical Jud. Hunedoara-Deva

In ziua de 22 Iunie a. c., 
s’au deschis cursurile celei de 
a II-a serii a școalei de cad
re, de pe lângă Consiliul sin 
dical Județean Deva Hune - 
doara-

La deschidere au luat par 
te în afară de elevii și lec 
torii școalei, tov. Drăgoi 
Anton membru în biroul J11

Posta redacției
9 9

— Anicuța Cliiș-Petrila. Cores
pondența d-tale nu poate fi pub’.i- 
cată ne având nici o dată concretă. 
Nu se arată munca ce s’a depus 
pentru mobilizarea tinerilor și nu 
amintește nimic despre impresiile 
brigadierilor plecați pe șantier.

Mai scrie-ne, deoarece din cores
pondența trimisă se vede că ai 
mari posibilități.

In ședința de ieri s’a proce 
dat la citirea actului de acu
zare, după care s’a procedat 
la interogarea inculpaților.

Acuzații sunt trimiși în ju 
decata Tribunalului Milita- 
tar pentru crimă de partici
pare la organizare de for
mațiuni politice de tip fas
cist.

Plugarii din plasa Baia-de-Criș 
muncesc cu elan la reconstrucja satelor

In s itu| de reședință Rt- 
bi|a, din inițiativa organiza 
ției de Partid cu sprijinul 
Frontului Plugarilor și a< ti 
vității stăruitoare a tov. Ni- 
ță ion primarul comunei, 
s'au efectuat până în pre
zent următoarele lix răi i: (’a 
nalizarea Văii Bulzeștilor pe 
o porțiuni- de 150 m-, îndi-

lișul Mic un și au asigura* 
nici strictul nc-cesar pentru 
Pășunatul vitelor dealtfel 
foarte numeroase -- șatenă 
din Purcoriți care mai au 
trei goluri de munte în folo 
sința [or au băgat porcii in 
pășune lucru categoric ;n - 
terzis de lege.

Cerând forurilor in drept 
remedierea situației, semna
lăm atitudinea de jndiferen 
ță pe care d. pretor a] pla 
sei Orăștie a manifestat o 
timp de o Jună de. zile in 
această cauză spre a cărei 
rezolvare justă a fost soli
citat adeseori de plugarii dL- 
Ocolișul Mic.

dețean P. M.. R, iov, Genad 
responsabilul școalei, tov. Ni 
stor Șt., președintele Consi 
liului, și întreg Biroul Consi 
liului județean.

Cu acest prilej ai* luat cu
vântul tov. Nistor, iov. Aioa 
nei, tov. Drăgoi A., tov. Ce 
nad și tov. Faur din partea 
elevilor.

I

— V. Țurea-Ilia. Prima d-tale, 
corespondență am publicat-o. Am 
vrea însă ca atunci când seri despre 
manifestările artistice să nu lași ca 
evenimentul să fie depășit de timp 
și să .le privești critic arătând păr
țile pozitive precum și cele nega
tive să se poată Irage învățăminte.

Scrie-ne mai des dar ținând seama 
de sugestiile noastre.

— S. Nădășteanu-Cugir. Am pu
blicat corespondența trimisă cu toat<# 
că ne-a sosit cu întârziere. Trimi-, 
te-ne știri mai proaspete. (

*

— N. Sbucliea Hațeg. Trate i pro
bleme foarte variate ceea ce ar pu
tea constitui un exemplu și pentru 
ceilalți corespondenți ai noștri. Co
respondențele trimise nu au putut 
fi însă publicate fiind prea generale, 
ne fiind localizate, ne reflectând rea
litățile din județ. Scriene dar ține 
seama de cerințele pe care trebue 
să le satisfacă un ziar local.

*

— I. Herman-Petroșeni. Cones-, 
pondențele trimise se publică Tri- 
niitc-ne un reportaj în legălură cu 
C.U.T., care să cuprindă, felul cum1 
este primită această manifestație-- 
sportivă, în rândurile tineri’or mun
citori, țărani și elevi, arătând tot- 
odată și performanțele obținute de 
primii doi Ia fiecare probă atletică/ 

guindu se 50 111. din acea
stă porțiune, intensificarea 
lucrărilor pentru construiri-a 
noului local al prirnărici, 
transțiortându-se prin jnun< ă 

'voluntara 18 rn- c. nisip. 6 
m. c. pietriș, și 15 in. var; 
pie.cum și material1*! le’nnQ^ 
necesar construcției.

Jn aceste acțiuni de > 
voluntara s’a evidej (truc
garul Nița Vasile «t*i*v»i im i* ■ 

Comisia Interimar;——---
*

lot m Ribița .. •
c.his de curând, disp!* 
ml medical iarc ]>c lâng-.r 
sala de cosultații mai dispu 
ne și de o cameră prevăzută 
cu trei paturi pentru pa< i 
enți.

V

Plugarii din June, au ame 
najat prin muncă volunta - 
re toate drumurile distruse 
de inundațiile recente, iar 
cei din Juncu] de Sus lu
crează cu râvnă ]a termina 
rca localului de școală.

La indemnul organizației 
de Partid țăranii din Ribi 
ceni văzând că vechiul drum 
pe care coborau din munți 
nu mai poate fi refăcut, au 
deschis o largă acțiune Je 
muncă voluntară prin care 
au tăiat un nou drum lung 
de 2 km. Noul drum a fost 
terminat și pus în circulație 
în mai puțin de trei săptâ - 
mâni de muncă voluntara.

Mihal Popovlcl corelp.

Autorizațiile 
pentru ore suplimen

tare rămân 
valabile până la 

31 Iulie a. c.
București, 3, (Agerpres).— 

Ministerul Comerțului aduce- 
la cunoștinfa întreprinderilor 
care au obținut autorizații 
din partea acestui departa
ment pentru a lucra în ore 
suplimentare, ca aceste auto 
rizațli se consideră valabile 
în aceleași condițiuni 'până la 
data de 31 Iulie a. c,.

Conducerile întreprinderi 
lor rămân răspunzătoare 
ti u modul de organizare x a 
muncii' în afara dur. “teI nor 
male de lucru urz-Jlldn^ ca u- 
tilizarea salaria’ț ^or aL*tori . 
zați să facă orc s *lPl,nientara 
să se facă numai in. intere
sul întreprinderii ș 1 ln legă
tură directă cu prod-.Icfia-

Anunț
Pentru abateri grave dela 

linia și morala Sindicală Go 
deanu Vasile și Buciumau 
Andrei foști membrii în Co 
mitetul Județean, au fost ex
cluși din Sindicalul de Sa- 
lariați Agricoli.

Orice delegație pe care 
respectivii o au asupra lor na 
mai este valabilă cu data 
de 26 Mai a- c..

v
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^EVEMiMEHTELE ZILEI
COMITETUL CENTRAL
«• iui Comunist (bolșevic) din U.R.S.S. Lupte inversunate in Grecia

a aprobat Rezoluția Biroului Informativ, 
asupra Partidului Comunist din Iugoslavia

omitetul Cen
tului Comunist 
t’niunii Sovieti 
i ascultat ra - 
țipi sale com- 
danov, G. Ma 
>uslov, asupra, 
nferinței din

.Jhuter Edc, 
erne brita

nic. a 'rviâzM£ să aprobe Toi 
în Camera Comunelor, exj 
trădarea d-rului V. Dering, 
aflat pe lista criminalilor d&

Trădarea principiilor marxismului revoluționar
(Urmare dîo pag. l a)

nlc învinse, dar eliberate de ea, 
a știut să-și cucerească dragostea 
și stima poporului muncitor, a în
tâmpinat in rândurile aciuatei condu
ceri a Partidului Comunist din Iu
goslavia o atitudine osii ă care stâr
nește revolta opiniei publice niun 
ciforești și deuiocralire din lumea 
Întreagă.

Actualii conducători ai Iugosla
viei caută să prezinte cu ipoert 
/ie dragostea și credința nestrăniu 
rată a popoarelor Iugoslaviei față 
de U.R.S.S., drept rezultat al „mun
cii lor educative”.

Din fericire, sentimentele popoa
relor Iugoslaviei fată de U.R S.S.,, 
sunt infinit mai puternice decât 1 
ar dori actualii conducători ai Iu 
goslaviei. Chiar și Djilas, care a 
defăimat în repelate rânduri Țara 
Socialismului, a fost nevoit să re
cunoască acum un an, ce rădăcini 
adânci are acest sentiment: 
uicii noștri, — spunea Dj las — ur
cau pe munți și arătau cu mâ
na spre Răsărit spuneau copiilor 
și nepoților: „lată aco'o este Ru
sia .. Va veni o zi când Rușii vor» 
veni încoace și ne vor elibera”. Și 
tot Djilas a fost nevoii să recunoască 
«ă aceasta precizare s’a adeverit.

Zadarnic se silesc actualii condu
cători ai Iugoslaviei să pregătea - 
oă Partidul Comunist și poporul 
pentru trădarea frontului unic al ță
rilor de democrație popu’ară și al 

. ’’ R.S.S. In ciuda lor, comuniștii 
și oan‘<'.'"jpii muncji (jin iugoslavia 
vor in'c'egunic < , IN AFARA aces- 
tui front u ju pOaIe exlsia o
lugosla"1 /endentă, că o ase
menea po• »t’ țnseamnă trădar. a in-
dependenîel ]b U|ii ligoslaviei.

c) ' ',,,t • a masca trădarea lor 
fața ue „ nidaritatea internaționali 
a oanwn muncii conducătorii lu- 
&oi'hviei denaturează înăvță ura mau
xist-leninistlă asupra posibilității 
eonsfruirii socialismului într^o sin
gură țară. - '

Nu se poate construi socialismul 
ÎHtr’o singură sau mai mul:e țări 
FARA sprijinul U.R.S.S. și împo 
triva ci. FARA sprijinul democra
țiilor populare și împotriva lor, 
FARA sprijinul mișcării muncito
rești internaționale și împotriva el, 
așa cum pretind actualii conducători 
ai Iugoslaviei Calea aceasta în
seamnă a expune țara robi i îm
prumuturilor capitaliste de tipul 
„planului Marsliail”, a duce țara

Iunie, a Biroului Informativ 
al partidelor comuniste, ținu 
tă în România, a aprobat ie 
/uitatele activității conferin
ței și rezoluția adoptată de 
Biroul Informativ asupra si
tuației din partidul comunist 
din Jugospivia.

de război
război sub acuzarea de ex
periențe medicale criminale 
în lagărul delte Osviecin.

Aceste acuzații sunt aduse 
de Franța, Polonia și Ceho
slovacia.

pe calea capitalismului, a trăda so
cialismul și a trăda independența 
națională. - \

Cine poate fi insă atât de naiv 
să creadă că într'o epocă în care, 
pe-arena internațională, se dă Lupta 
între cele două lagăre, o tară 
ca Iugoslavia ar putea sta ,,'a mij
loc”, ar putea rezista de una sin
gură expansiunii imperialiste?

Soarta țărilor din „Benelux”, su
puse imperialismului american, și a 
altor țări înhățate și sfârtecate de 
imperialiști — iată ce soailă pre
gătesc Republicii Pop.u a e Iugos
lave Tito, Kardelj, Dji'as, Ranco- 
vici și ceilalți. „Neutralitate” înt o 
cele două lagăre în care este îm
părțită astăzi lumea nu poale e- 
xista. Cine s’a desprins din lagărul 
democrației și socialismului, acea 
se orientează inevitabil impo'riva 
acestui lagăr, spre capitalism, spre 
supunerea față de Apusul impe
rialist-

Și acești „conducători”, care au 
pus Republica Popuaiă Iugoslavă 
în primejdja de a degenera și de 
a-și pierde independența, îndiăsjnesc 
să vorbească despre o așa zisă „de
generare” a Uniunii Sovietice, for
tăreață nebiruită a socialismu ui și 
a democrației! Se pr a poale insă 
că uitând atât de multe, ei au 
uitat și falimentul lui Troțki, care 
și el masca sub o frazeologie de 
ultrastângă acțiunea sa criminală 
pentru restaurarea capi a ismului și 
pentru desmembrarea U R.S.S.

Evident, nu pentru acea ta și au 
vărsat sângele, alături de luptătorii 
Armatei Sovietice eliberatoare, zeci 
de mii de comuniști și oameni ai 
muncii din Iugoslavia. Nu încape- 
îndcială că tot ce este sănătos și 
cinstit în Partidul Comunist și în 
clasa muncitoare, în poporul mun
citor al Iugoslaviei, va ști să gă
sească căile Juste, care duc la în
tărirea reală a democrației popu
lare din Iugoslavia, căile desvol- 
tării ei înspre socialism.

Din cele ce se petrec iu Iugos
lavia, Partidele Comuniste și Mun 
ciforești trag imporlan'e învă aminte,'

Se înțelege că orice subapreciere 
a rolului Uniunii Sovietice și al de
mocrației populare în țirile dini 
Răsăritul Europei constitui o pri
mejdioasă influență naț.ona 1 tă și 
duce inevitabil la alunecarea, îir 
toate problemele, depe pozițiite- 
marxismului pe pozițiile capitalis
mului.

Miopia naționalistă îi privința ro

Salonic. Postul .de radio 
,,Grecia J.iberă” a transmis 
Miercuri comunicarea Agen 
ției „Elephteria Ellada” a- 
supra luptelor caic s’atr des 
fășurat în se< torul Kostano 
voria.

'Poate încercările făcute 
de moiiarbo - fasciști în a- 
cest sector pentru a pune 
stăpânire cu ajutorul artile
riei și aviației pe înălțimea 
Porta au fost respinse de fo 
cui concentrat al unităților 
armate, democrate. Focul de 
artilerie și exploziile minelor 
puse de pionerii armatei de 
inocrate au pricinuit dușma 
nului la 28 Iunie grele pier 
cleri.

L* 29 luni», dușmanul ■ 
reluat operațiunile sale ofen 
sive în sectorul Konița, cău

lului U R.S.S. a făcut pe actualii, 
conducători ai Iugoslaviei să consi» 
dere ca un factor e'Cnț al al succe: 
selor democrației populare în Iu. 
goslavia „slăbirea” luptei de clasă 
ideie anfi marxistă, din care decurg 
și celelalte trăsături ale liniei na
ționaliste a lui 1 ito, Kardelj, etc.:» 
negarea rolului pnrtiJu u , de condu, 
câtor ai alianței clasei muncitoare, 
cu țărănimea muncitoare; negare:» 
rolului Partidului Comunist de a- 
vantgardă a proletariatului și tran
sformarea partidului într’o organi
zație semilegală, scctanlă-birocrati- 
că, disolvată în Frontul Popu'ar și 
subordonată acestu'a; renunțarea la 
lupta pentru limitarea clementelor- 
capitaliste dela sale, etc.

Un alt învățământ pe care tra
buc să-l tragem este că prelulin- 
deni îngâmfarea unită cu lipsa în 
partid a unei critici și Autocritici si,' 
tematice și cu jgnoranța în dome
niul teoriei marxiste nu poa'e du.e 
decât la rezultate dezastruoase.

Deaceea, plenara CC. al P.M.R. 
a hotărlt, printre cele mai impor, 
tante măsuri de combatere a acesr 
tor fenomene, înrădăcinarea criti--,' 
cei și autocriticei ca metodă perma- 
nenfă de educa u a cadie'or de Par
tid și desfășurarea unei munci de 
ridicare a nivelului ideologic a ca
drelor și membri or Partidului pre
cum și al c'asei niuncifca e. La baza 
acestei acțiuni trebue să stea însuși 
rea imensei experiențe a Partidului 
Comunist (bolșevic) al U.R.SS. ,

Este necesar ca Partidele Co.nu- 
niște și Muncitorești să continue cu 
și mai multă tărie combate, ca ori 
căror influențe naționaliste îi Par 
tid și în masse și să educe pe 
membrii de Partid, clasa muncitoare 
și pe toți oamenii muncii în spiritul' 
internaționalismului. Este o daterig 
de cinste a (Partidului rosti u să iacă 
totul pentru a cultiva la membrii 
Partidului și în masse dragostea ne
țărmurită și credin.a nestrămutata 
față de Uniunea Sovietică, de Par
tidul Comunist (bolșevic) al U R„
S.S. și față de marele învățător a' 
oamenilor muncii din toa!ă lumea,' 
tovarășul Stalin. Numai așa pu
tem da un conținut concret devota- 
nientului șf credinței noastre față 
de puternicul lagăr al păcii, demo
crației și socialismu’ui, a < ărui forțăf 
uriașă este și rămâne de nezdrun
cinat în ciuda oricăror î'ce.cări duș
mănoase. ■ , 

tând sa ocupe înălțimile dc- 
la Moliste și Ciobani.

După o luptă violentă, ca 
re a ținut toată ziua, monar 
ho-fasciștii au înaintat pe o

După întrevederea Abdulah-lbn Saud
Cei doi potenta^ cer o Palestină 
suveranitate exclusiv Arabă

Damasc. Presa siriană 
publică textul unui comuni 
cat comun al regelui Tran 
siordaniei /Ybdullah și al re 
gelui Arabici Sauclite [Im 
Saud cu privire la negocie
rile în legătură cu situația 
din Palestina, < are au av t

Știri scurte
Shangai- — In legătură CU 

revoltele provocate de lipsa 
de orez din diferite districte 
a]e provinciei Kiangsu, auto, 
ritățile Kuomintangului au 
dat un ordin stabilind .mă 
șurile speciale” ce trebuesc 
luate pentru a impiedeca re 
petarea unor asemenea re, 
volte.

> •
DELHJ, — Arestările de oameni 

politici și fraudași ai opiniei pu
blice, suspectați dc atitudin- duș
mănoasă și nclca’ă față de guvernul 
Pakistanului, continua la frontiera 
de nord-vest a Pakistanului. i

Buletin
București, 3, (Agerpres).— 

Eri a sosît în capitală d. 
Kristin Dobres ministrul le 
Comerț al Bulgariei.

Vizita sa are ca scop des- 
voltarea unor puncte ale a- 
cordului economic Româ - 
no Bulgar.

*
JoT s'au ținut la Marea Adu 
nare Națională ședința Co, 
mitetuluî Grupului Național 
Român al Uniunii Intyrpar 
lamentare.

Comitetul a luat în disc 
ție și a hotărit participarea 
unei delegații a Grupului 
Național Român la lucrările 
celei de a 37-a conferințe ca 
re va avea loc la Roma în
tre 6— 11 Septemvrie.

«

Comitetul Executiv al C. G. 
M. convoacă pe toții mem
brii Comitetului Central C. 
G. M. la ședința plenară or
dinară ce va avea țoc Luni 
i2 Iulie orele 8 a. m. în 

S li de f sthifâti a C.G M. 
Toți membrii C. C. al G.G, 
M. trebue să fie prezenți ja 
sediul C. G. M. în cursul, 
zilei de Sâmbătă 10 Iulie a.
c..

Ministerul învățământului 

distanță neînsemnată.
Unitățile armatei <lcm<; ia 

te s’au retras. după < ■ . i
primit ordin, pe poziții . ar 
tajoaSe-

]oc în orașul El Riau. < 
tala Arabici Saudite.

Acest comunicat expuml 
între altele intenția d> ,,a 
depune toate eforturile (pen
tru asiguiarca suveranității 
arabe asupra f’alestim i .

Fostul ministru Razi Atlau'u Khaoj 
președintele organizației ghandlst» 
din Pakistan, Amir, Moliamed si 
alții se află printre cei aresta)».

•
Atena. Intrun editorial 

în care comentează „planul 
Marsshall, ziarul .;Oestefre 
cheisebe Zeitung" scrie că, 

în forma lor definitivă, tes
tatele „bilaterale” pe care 
vor trebui să le semneze p, 
rile participante la ,.planu: 
Marshall” nu numai conftr 
mă dar chiar depășesc aștep 
tarile lor cele mai rele”.

intern
Public a aprobat 70 de lo 
curi la coloniile de vară 
dela Pâltiniși și Mană.-tirea 
Neamț pentru studenții Uni
versității din București.

*
A 6-a brigada ;Țc utemiști lor 
mată din 120 tineri din ju
dețul Buzău a plecat spre 
șantierul național Bumbeștî 
Livezeni.

•
Reprezentativa Cehoslovaciei 
de foot-ball a sosit eri în ca 
pitală Venind cu avionul d-» ’ 
la Fraga. .

• r’L 
Miercuri 30 Iunie a. c., a . 
rut loc la Ministerul Aface
rilor Interne o conferința A 
Prefecților și Inspectorilor 
Administrativi din inln-agi. 
țară-

Conferința a desbătut prob 
leme administrative de ac
tualitate.

ZOR! NOI
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile 6e primesc U 
administrația ziarului In 
localul Prefecturii

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNF-D OARA DEVA -


