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Sudați cu massele și învățătura lui

■ ■comuniștii vor fi mereu biruitori

c-

Muj’clv tl.isi'al și imlriiin.i- 
h>r ;il pToljiaiiatuliijjnoiicii.il 
L V. Stalin. inli'o antologic 
.pLrtb-'i spline: ,J ii cred aii 
bolșevicii ne amintesc de
mul mitologici antice gre 
cești, Anii u. I ,.i tel < a și \ii 
t< o, i i siint puternici, pentru 
c;i sunt legați de mama lor. 

f* de masscle care le.m d it ț.;l 
pere, iau hrănit și i-au eres 

! < iH. Și atâta timp i âl ci tor 
rămâne legați de mama, d< 
popor, ci au lo ite șansele -a 
iamâna de neînvins. In 
acesta eonstâ Se<TCtul învin 
< :l>:liia[ii condu, et'ii bolșevi
ce’'.

Credem ca tratând proLle 
ma muncii ideologice, mi 
suntem greșiți când spunepi 
ca (atal comuniștilor, al a 
cestor Anteni moderni, ( ste 
învățătură lui Marx, Engels, I.c- 
pin și Stalin. ,Cond ț a ia\ in. i 
biiității lor cste o legătura 
tot atât de permanentă cu 
t;ital cât și cu mama lor.

Jntr’adevăr peste lot unde cade 
ta massă sămânța genei aton 
re de viață a învățăturii lui 
Marx, Engels, benin și sta
lin, se nasc comuniști. Și un
de se nasc comuniști viața 
triumfă, acele popoare tră 
esc, acele popoare sunt bi
ruitoare. Dar tot astfel 7 am 
se întâmpla dacă comuni 
stul întreiupe legăturile 
cu mania lui, cu massele,el 
moare și se naște uti sectar 
jalnic, tot așa dacă întrerupe 
legătura cu tatăl Ini. cu in 
' âțăturile maixiste-leninistc- 
staliniste, el moare și se na
ște practicianul obtuz și vul
gar.

Oamenii înarmați cu teorie 
dar fără masse, rămân 
niște savanți sterpi de ope 
î'etă, iar oamenii de massă 
fără teorie devin orbi, prada

u.oara dii.mamilui de 
Mirmația d< mai -,us

i u prisosința dovedita in 
Rezoluția Biiqțihti Informa 
in. asmj'a silu.iții-i din Par 
ticlui ('omunift 
slav ia i re ne
< a/ clasic c'jând in urma ■ 
tnirii spiritului crin și 
critjc, condu, aiurii s’au rupt 
de preocupările masselor și 
în urma ingânfăiii și a im- 
batarii de succese, s au rupt 
de preocupările masselor și 
dela invațaturile ui Marx, 
linge Îs, benin și Stalin, inii 
tând par’că dușmanul de a-i 
înrobi.

l e drept cuvânt articolul 
..Arma ideologică a Partide, 
lor comuniste" din ziarul 
,.1’entru o pace trainică pcn 
tiu democrație populară ” 
poate sa spună: .,3c ,tie <a 
aco]o unde există desinteres

Genad Eugen ...

< l;i i
(-,k

iliit |ugo - 
pii'/jilt.i un 

i
auto
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''Câteva cifve care ne arata

distruse pădurile județului nostru
Pădurile ținta capitaliștilor străini și băștinași
Zeci

Constituția R. P. R. a redat pădurile poporului
de mii db ha. păduri au fost distruse

Mijeai ața 
tco/ ritj-

Mai bine de I >”,o din 
loiala a județului, L-lc 
cu imense întinde i »le pajuri, în
sumând o supiatat.i u.i e iat i :i dq 
lt>!>.lX)f) lla, flc.iccii in trecui ..inel 
se vorbea de prc. Hunedoara, i 
mai spuma ..județul p i liiti'or’’. .

Printr'un decret al Prezidiului R. P. R.

A fost înființată Comisiunea de Stat
pentru colectările de cereale

Producătorii până la 1 ha. sunt scutiți 
de colectări

Consiliul di Miniștri 
dat un decret, prin care se 
înfiinfează Comisiunea de 
Stat pentru colectarea ce
realelor.

Comisiunea a și elaborat 
o decizie in care se prevăd 
cotele ce vor trebui predate 
de producătorii.

Astfel, producătorii care

a

In trecere spre Arad

Tov. Vrnțe loan ministrul silviculturii
ara. inspec’taf

Serviciul Silvic Județean din Deva
Ședinîa de lucru cu personalul technic 

Cum va fi reorganizat Serviciul Silvic Județean
In ziua de 5 Iulie a. c„ 

toi'. Vințe loan Ministrul Sil 
. viculturii, fiind în trecere 
spre Arad s'a oprit in orașul 
nostru unde a inspectat Ser
viciul Silvic județean.

In cadrul ședinței de lu 
oru cu personalul tehnic al 
S( rviciului, tov- Vințe a stu 
dial amănunț t problemele 
silvice ale județului, dând 
îndrumări concrete de felul 
cum ti'ebue reorganizat Ser 
viciul Silvic județean caic 
este considerat cel mai im- 
porlapt din intreaga țară.

Potrivit d;5pozițiuniior da 
te de tov Vințe Serviciul 
Silvic al județului nostru va 
lua o amploare eonsiwrabi 
lă, cuprinzând 8 direcții, iar

numărul ' Icoalelor Silvice va 
fi sporit dela i2 la 18 ur - 
mând să fie încadrate cu 
pc-rsonalul tehnic și de bi 
rou de caic actualmente dur 
o lipsă acută.

Toate aceste operațiuni de 
reorganizare vor fi definiti- 
vate de către o comisie de 
tehnicieni care va sosi în cu 
rând în județul nostru dela 
București.

Serviciul Silvic Județean 
va fi instalat intr’un local 
corespunzător schimbărilor 
Survenite și va fi dotat cu 
t> mașină necesară deplasări
lor în județ.

După ședință, tov. Vințe | 
și a continuat călătoria spre ' 
A-ad. I

*c>

Aceste cuvinte care 4 1 iau li al H <• >;i t> h j «ic | iir.Uii • • v t -
del iiiun-eh' Vogltții loie-ticie ald plnataji alâl j .1 ădalnic/.. ițjC jit
județului nostfn, aii cserci al o i.t- sil] ialc(L u<- /i.i’ <1<‘ mi: de I
lluciița atractiva asupra <apil u, 2rn| vritc cu j .;du:i r-e.uîârf4 au .5-
lor străini și indigeni, rari cu com mas pU-uvv ți expes**
plicitatea politicienilor din tre ut au Cu uCeia-ji ier n îia’e au -k 1 UU?
acaparat cu usurinD Imțiri întregi" pajurile gro i K- n .'chy. u ‘ ’ e
ite masivi pautuoși a apoi alitiafi. 7.(kJ0 ha , [îalu.e, Ha-
dup.a câștiguri comode și rapide- 1 iguș/ <dc.. lu’’ de < rida
să pornească 0 campanie de al- < .ploataic suldfukh-se iu ..vz 61/JO0
batiea cxp.loal.ire a păduri or ni adr>< 113, păduri ricina1?. Par-

au până la 1 ha. pământ 
arabil sunt scutiti de co
lectări. La fel cei care au 
dela 1 ha. până la 3 ha, 
dacă nu produc mai mult 
de 600 kg. la hectar.

Restul producătorilor vor 
preda cote de cereale in 
raport cu suprafața terenu
lui și productivitatea 
hectar.

Citiți textul deciziei 
tr'un număr viitor.

la

in-
i

Deviza era: câștiguri cil mai 
mari in timizii cel ma. <u.-l. alica, 
miliaide- cât ma. multe ți lot a- 
tâlea păduri ra-e depe pământ.

Cino a stăpânit și ruinat 
pădurile județului nostru

Încă df prin anul 19-0 în județul 
nostru au mării ca ciupc.-cik o iu/' 
jnedenie tic socic â i (o.-esljcre. m.in, 
și mici, care s’au rcpe/it ea niș'(* 
reptile nesățioase asupra pajurilor 
hunedorenc. Alimentate cu ca ital 
străin, ele au înrobit in curl timp 
cea mai mare suprafața a nnuițiln^ 
împăduriți. Pădurile care au mai 
ramas de pe unua a c4or.*i. au 
fost ava] arate k cJIrc moș.erii o 
grofii de pe aici.

Având ace a^i co.uu utalc de in'.c- 
rese hrăpărețe <i Acclaș dispreț cri
minal pentru bogățiile îorcslierc ale 
tarii noastre conccrnur ld stra ne si 
capitaliștii 
frișarca în 
can* le-au 
rațional

E<te tipic ri foarte eiițiificnli 
--o ' r ’ • e < ..Ră I • •’* cart- 

.r.âitd in | e* • iiliic u .1.4 i

tad craii ia r »
a p «.Jurilor h«n*<wr<er. aii In 
liticunii -.«.d'Ii a parlîje’.or 
plieze, casc folo• Cjii pășirii >■•1 
d<- n.onv. -’d ]mîru a 
p-opulaiiei 1 nn<ie ■[ vj/r. 
lilc^ețip v=i p «auri
ci a® argume’irti"? fin 5: 
.Jstfjri.-h.rt- ry < 

in is/rpj j i

dezastruoase 
sălbatice

/1
•cchH

AtUpTA

material lemnos. O 
dusâ județului 
tarile c\'ce<p. •- 
crești rea vădita 
renuri
j ne itc dc ploi c

Cu f'<a/ ui 
in juJetul n 
ai’r ii>a: :n;t i

iCâXîti’JuA *• I

Consețințele 
a exploatării

D.ito.b ., .-ic 
frișâri
(r’o cr.rS loarlf 
tl • molit ,<■ 
HSlrungc -i 
bonih’r*. din

-c f.-ic

stra.nt-
loe.i'.i. .111 | O n ’l la dc- 

n'mo-a a iadurilor, pe 
tăiai (ara nici un pan

Iu 3 vatun> 

r îi* mii ’ 
r? rbâîfi? - ?

2 n i

ni fi «iC-
Irr.rrn
*• A te J» mw 

cyre *> 
r<o*Jo '’IC’i t ar» 
Jiti'tît. g cim 
aj I ' -a' 2 t-tuf 
allM pâiO-le a- 

r»i-. e«p*oe 
<*!•

r» 
>;mnre

i 
•iute 

Bal <4 
r

n« -ini
j'r f .idii--Hr
a --tirf»iri’nf de I
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Holu! Sindicatelor in Uniunea Sovietică
Deosebirile fundamentale dintre sindicatele din țările 
capitaliste și sindicatale din Țara Socialismului 

garanteze și sâ liit’cc iilr’ur.a bur<«Țelurile și ineto lele oricii. i miș
cări sindicale sunt delenninalc <!c 
condițiile economice în car ea se 
desvoltă, sau, mai bine zi-, de 
situația economică a inu iciloii':. r. 
Schimbările care in.ervin îi funia 
economică influențează di >■ t asu
pra caracterului mișcării -in licale.

In țările capila’isle. ca ilalul in
dustrial și financiar î.i i tușește 
cea mai marc parte a produsului 
social. Partea celor care | reduc, a 
muncitorilor, este mereu -elusă de 
către acei care nu produ: nimic, 
capitaliștii. Primi: lupii p ntru o 
mai dn aptă repartiție

S’a pus iulrebaiea: caic sie io- 
Iul sindicatelor -i 1 l'.K.SS. u id ■ 
toate mijloacele de p o.iurție suni, 
in mâinile inuncilori'or, or‘.mizați 
în Stalul Sovielir, unde :ol venițul 
național revine munci ori or ufu
nia de salarii, fon.lur de to' te
lul, și unde, prin urmare, lupta

pentru o repartizare mai dreaptă a 
produsului social este apriori —a 
un nonsens?

Mișcarea sindicală sovietică nu
este o rama i ă a ac.l ia din țările 
capitalisle. Ea esle o miș ar de 
tip n u, corespunzând țelu i'or șl 
posibilităților soueltți fă.a .li ‘.. 
Ea s, găsește de fapt la începutul 
misiunii sale istorice, care imbră 
(ișează marile pers|a’:t \e a’e tre
cerii sociali.luului la <o numsm.

Acțiunea organizată a muncitori
lor industriali arc o evidența de 
vreo suta de ani. In lup a lor pentru 
un viitor mai bun du :1 împotriva 
exploatării ' apii.ali-te. ei au atins 
.:. nu.ilalea politica, au in e ees ca 
un" stal al muncitori o, \^i înlocui, 
pe <cl al capitaliștilor, dar mai 
mult, ei au îuțe ec că o ia ă stăpâni 
și exercitând puie-, a ii :o o u Iar. 
cor trebui să-și creeze propriile lor 
lornie de organizare, in ,ta:e să

lor stare maler... a și culturala.
In t niunea S i: ica lunea

sindicala a ajur- la o fa-a soni, 
superioară. în care muuciiiei: eu 
mai lupta îinpoirl a atiar'i'mi pro
ducției cap tali'te. c ren iii ixi 
narea și un mac marc < . mit
al torte o: p. o 'u,: .- a up a . Iror 
sunt acum stăpâni de lini

.Sindicatele -:.c. — a spus
I i‘ni:i - nu sil it o or , i,4ție 
de Stal, nu su.it o organi.-vic cu 
c.iiacle obli ?atoriu ei, o ..re nizatiq 
d ■ formare, de du.are, o școala 
de direcție, o școala de economie, 
o școală de c-o.nuninn”.

In decursul celor jO de ni de 
existență ai ei, mi ar a si o.rl;. 
sovietica a trecut io uși pi l : .., 
leva faze, deosebite uixe d, 4. 
ti l< 1 rin teluri’.- ; x ! a e.

I11 IQ18, sindiratele^jiox ici ic. a-

(Cornouate în pag. III ■)
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ZORI NOI2

Lucrările preliminare insta 
Urii conductei de apă po 
tabilă în str, Grivița, au 
fost terminate
lnca. din prinicle zile ale să 

ptnmânii țipenie |)i igadi<-rii 
elevi au început sa sosească 
din tot județul in Deva 
spre a pleca de ai’ i Spre an 
tii ru lnaț.onal ,,Ana l’auke' ” 
(Iepe Lunca prutului- 
Dc îndată plini de elan a > 
și pornit la muncă.

Astfel chiar în ziua de 2) 
Iunie cu toate că nu etan de 
cât io, au inaugurat șantie 
ml de pe ,,(Jalea Grivjței ’ 
muncind l < (Onstru.i'ea unei 
•conducte de apă potabila. 
După trei zile numărul lor 
s’a ridicat la 28 și au săpat 
;2 m. c. de pământ și pia
tră- Astfel prin Avântul lor, 
au 1'eiișit ca in ziua de 4 Iu 
lie sa termine complect lu
crările adecă sa consti u.asca 
un șanț de o lungane de 
2)8 ni. săpând 296,5 m. c. 
de pământ la un efectiv de 
80 de brigadieri. r

Ceca Ce-i caracterizează pe 
toți cei 80 de elevi este ela
nul cu care muncesc până la 
plecate și nerăbdarea cu ca
re așteaptă întâlnirea cu cei
lalți brigadieri de pe șantie
rele naționale.

Ei sunt conștienți ca prin 
mupca lor vor contribui la 
reconstrucția țării, iarjpe șan 
tier înfrațindu-se prin muncă 
cu tinerii muncitori și țâ
țâni. vor crea premizc pu
ternice pentru unitatea intre 
gtilui tinerct din Republica 
Populară Română.

M, Morarii', coresp.

Hezolrtția B'rou'ui In.ornaiv , A- 
supra situației dxi Partidu! Comu
nist din lugos'av'a’’ înfi -reaz i li
nia oportui istă, vrișm.ișâ mar i m 
leninismului, i-.rma'a de ac uala con
ducere a P C I . râie urniăr ș;e îit 
esența lichidarea l a t du in Comu
nist din Iugoslava.

Leaderii I’.C I au supus revizu
irii bazele învățăturii marxist-lerâ- 
niste despie par.id, a cărui forți 
de nebiruit ue o confirma expcri-l 
elita de seco'c a născării înunrito- 
rești internaționale. Ei urmăresc in 
mod consecvent sa diminueze ro
iul partidului comunist, săi dizrl 
ve in Frontul Ropu'ar, organizație 
largă și fără caracter de palid, 
care cuj-.rinde elemente e cele inai 
eterogene din punctul de vedere al 
apartenenței de c!a<a, Iu ru care 
subminează bazele și a ienința in ă f 
existența pariidu'ui: ca forță po'.i- 
tica independenta, ca formă suț e- 
rioara de organizare și ca cea mai 
importantă aima a clasei (numi
toare în lup;a pe care o dme pen
tru socialism.

Linia lichidatorista In ce-a e pri
vește partidul, urmată de conduce» 
«ea P.C.I. și în primul rând pe 
tovarășii Tito, Karde j, Dji as și 
Rankovici a cr<at Partidului Comu
nist dia Iugoslavia o situație sen i, 
legală. Susnun;i,i Raderi ai P.C.I. 
cultivă in partid metode de condur 
cere cu caracter militar, a emană-

Un nou drum comunal 
in Rlșcullța

Ploile din ultimul timp, 
au stricat în buna parte dru 
niurile comunei. RiȘcullța 
din pțasa Baia de (’riș, prin 
pârâul caic a erescul de 
«âleVa ori și care trece pe 
margiiRa satului.

Plugarii din comuna, in 
ziu ade 2 iulie a. c„ au eșit 
la lucru în frunte cu tot «tra
sul l.uca Nico|ae sec-retam' 
org. P. M R, și ( ii m imat iil 
satului înv. I.uca Ion. Astfel 
inlr’o singura zi, 80 de locui 
toi au reparat 2 km. de 
dmm și au tăiat un drum 
nou de ioo metri lungime, 
in panta abrupta, pentru a 
îndepărta în felul acesta dr 1 
mul, de părăul Care la acel 
punct îl rupea adeseori.

Miliai Popovici coie p./

Ag'iciut'.ira Lniunii Soți • 
tice este cea mai inallti .1- 
gricultură din lume- Nvăeri 
nu s'au văzut în acest do
meniu realizări atât de necre
zut ca acolo.

Sunt vii >n amintirea tutu 
ror ai eloi'a care le-au ascul 
lat, conferințele ținute in ța 
ia noastră de academicianul. 

1 âțân despre grâul care 
crește mai la nord decât cer 
cui polar, roșiile altoite pe 
copaci și care cresc mai 
mari decât o gutuie și a- 
tâtea altele.

Dar nu numai prin aceste 
cuceriri științifice și a cuce
rit agricultura sovietică lo
cul pe care il ocupă în 1 1- 
me.

Aceasta se datoi'eștc mcca 
*1 După ziarul „Tănăiul Muncitor"

Conducerea Partidului Comunist din Iugoslavia 
revizuiește teoria marxist-leninistă despre Partid*)

toare acelora pe care, ie-a ț ropa- 
gat la timpul său, dușmanul în
verșunat al comunismului, spionul 
Troțki. Ei vor să organizeze par
tidul după tipul unei organizați 
sectante, 1 i:ocralice, impunândui un 
regim rușinos, de teroa e. Cî-.l.ând 
in mod grosolan d.epturle cele irai 
elementare ale membrilor 4 ar icu
lui. iar critica cea mai neînsemnată 
adusă de comuniști metodelor și 
liniei nejuste a lilonducerii, at age 
asupra acestora represiuni .mut.1

Leaderii P.C.I., infectați d- aro, 
ganța și de îngâmfare boierească 
au pornit pe calea ruptutti tleț 
frontul ui ic -ocia.ist î.npo'riva impe
rialismului, au abandonat tradițiile 
internaționaliste ale Partidului Co
munist din Iugoslavia, au tradal ca
uza solidarității inieraaț o r 1 • a ce
lor ce muncesc și au tre.ut pe po
zițiile naționalismului, i

Intimidați de amenințările șanla- 
jiste ale* imperialiștilor, (o.arășiț 
Tifo, Kardelj, Dji'a--, Rankovici și 
alții de felul lor, cred că printr’ci 
serie de concesii ce le-ar fa e state-'

‘1 Articol din „Pentru o pace trai
nică pentru democrație populară,

și comentarii
I â Sini,. rja, au ap.nul zi 

lele trecute ui?t< abșeseinna 
te de ( onsilii-rul < ultural jl 
I ic. ,.I)e( i-bal" dm 1 a, 
prin caic devii fiunt anunțați 
a lua paYte la o ședința in 
care se vor discuta anumite 
probleme in muncă volunta 
ra, iar în continuare se mei’. 
ționcază ca ,,toți elevii amt 
obligați sa tacă o lună de 
munca voluntară".

Acest lei de a antrena ele 
vii, sau orice categorie de 
tineri, in muncă este funda 
mental greșit. El nu face de 
cât sa compromită spiritul 
nou fața de muncii ba i hiar 
mai' mult ii neagă existența 
făcând din munca voluntară 
o munca obligatorie.

Antrenarea tinerilor la, 
mim1 a voluntara trebue pi’e 
cedata de o muncă politică 
ai căror rezultate vor fi 
mult mai favorabile.

Prin lupta poparelor sovietice în frunte 
cu Partidul Comunist (bolșevic)

U. R. S. S. a devenit Statul
cu cea mai înaintată agricultură*)

nizării agriculturii soviL-li 
se datorește' faptului ca a- 

este cea mai india formă de organizare 
1‘e vremea țarismului nu 

exista an fără ca sate întregi 
să nu piară din cauza foame
tei. Pământul era lucrat 
prost și dădea roade și rele 
și puține-

In vremea aceia (plugul era 
tras de un cal- Acuma plugul 
este tras de tractor. Si trac 
torul nu trage iin singur 
plug- Cu tractoarele fabric 1 
te în I'RSS se pot trage 6 
-8 brazde. Sămânța se a- 

runca cu semănătoare me

lor impui ia.iste ar puica -ă-'.e c‘ș- 
tige bunăvoința și să ajungă la 
o înțelegere cil e'.e în <e privește 
Independența Iugoslaviei. Ascunzân- 
du-se după steagul .jevcluționaris, 
niului" stângist, ca e reprezintă u:t 
amalgam de principii narodniiiste; 
mcnșevice, și troțkisle, leadeiii’Pj 
C.l. înecarea să impună masselorț 
populare un prog'ram fals și aven
turos de construire a socia'ismului- 
în Iugoslavia, cu ajutorul statelor 
imperialiste. In rva'ita'.e însă, a - 
cest „program’’ este o camullaid 
a lenunțării la so a iun. a ruperiij 
cu frontul unic comunist o orien
tare naționalistă ca epoatesădu a 11U 
mai la degenerarea lugo.laviei în- 
tr’o republică burgheză ca o icare, 
alta, la pierderea independenței Iu
goslaviei și la tianslormarea ei îr.- 
tr’o colonie a ță i or imperialiste’’,' 
țDm Rezoluția B roii ui Informativ).1

In orice fapt există o logică.. 
Supunând revizuirii învățătură marț 
xist-leninistă despre pa t d, Irădâiu) 
principiul comunist al internaționa
lismului, leaderii PC.I., au adus- 
partidul în situația ca însăși exis
tența lui să fie amenințată, și prity 
politica lor aventuroasă au creat c/

Armata a devenit o adevărată școală
Ce scriu tinerii din armată

Ptiu grija regimului no - 
stru de democrație populară 
armata a devenit un focar 
de cultura pentru tineretul 
militar. Ea s’a transformat 
dinlr'o instituție pusa în sluj 
ha intereselor moșierilor și 
a burgheziei, întVo pavăză 
a poporului și in alara de 
;t(.< ;i-'ta intra» și oala in care 
ostașii învață pe lângă in- 
sti ui ție și lucruri folosilo.are 
in ()vilic.

lata ca o confirmare ,t 
( clor spuse, ce scrie sol 
datul Cristeii loan, dintr’un 
regiment din l.ipova, pârin- 
rilor sai din Baia de Criș:

„In primul rând vreati să 
va spun că o duc foarte bi 
ne cu armata. Am terminat 
acum școala de șofeuri D<- 
iu țea ou v'am scris fiind 
foarte o( tipat.In 2 A l.am a- 
v ut examenul la Arad. Să 
știți că am luat carnetul de 
șofetir și afum sunt ajutor 
la o mașină. Acum de în
ceput fac mai mult practică 
și vreau să învăț bine acea

canică. Și nu se pierde nici 
una. Combina care secera, 
leagă snopii, treera, ie.agâ 
sacii cu semințe și dticc la 
bun sfârșit muncile agricu 
le-'

Aceasta înseamnă că in U 
niunea Sovietică agricultura 
este mecanizată. Pentru a 
ajunge la acest stadiu au 
fost necesare eforturi foarte 
mari ; . pe care mas-
sele muncitoare din l'RSS 
sub Conducerea Partidului 
Comunist bolșevic) le-au fă - 
cui fără preget și cu abnega 
• ie-

D. CHARPENTIER
serioasa primejdie a <_’eleneiăr i l d 
publicii Popi a c lugo lave

Tendințele lichida oriste față 
de Partidul Conunist 

din Iugoslavia
Învățătură despre t ar idul comu

nist ca detașament de avantgardă 
al proletariatului, ca forma supe
rioară a organizării de clasă, este 
una din principalele baze ale mar. 
xism-leninismu'ui. Marc și Ei.g.h 
au arătat că fără un partid al său 
de sine stătător, prole,ariatul nu 
poate să cucerească puterea ț oliticj 
și sa ducă la bun sfâișit sarcina 
tiansfoi marii soc.etății capitaliste-— 
într’una socialistă.

Lenin și Stalin au desvollal a- 
ceste teze ale lui Marx și Engefs 
și au creat o învățatmă ui i ară des
pre partidul pro'e'arialului, desprfl 
bazele lui organiza.orice, ideologice, 
tactice și teoretici', aplicate ’a noua 
epocă istorică, a imperialiniului și 
a revoluțiilor prole.a e.

Principiile organiza ojice ale bol. 
șevismului, ale paitidului leninist, 
ca partid de tip nou, s'au format 
in cursul deceniilor în lupta neîn-

sta ie pe < afe (lai a 11 j
ași li v (-uit iu .uniata. uu 
a și 11 a v ut când o p; . j - 
Șese.

I.a fel și soțdatul ( osti a 
Nliolac (lela leg d'- Bio
nicii dm Alba lulia scrie 
părinților sai din â-bi-a

I a noi in regiment ; 
iacul in crieri pentru dif-- - 
rite școji la care -a învețe 
soldațn. Sa știți Ca și e'i 1 
m ani înscris la școala de ar
murieri și potcovari. ( u s 1 
iile le vom ține sau la Si! ’ 
sau la Bucurvșii. D>‘ ai a 
aștept < a .-.a plec la inv aț ; 
tura.

Aceste două si ii ori simple 
dar cu multa sinceritate -cti 
Se, nu ia' decât să oglin
dească o realitate îmbib :.râ 
loare'- armata poporului iote 
și o înalta școală in <an- 
tinerii muncitori vt-n iți dt’ti 
uzine, sau țărani luați d' ia 
coamele plugului, se bu> ură 
de binefacerile științei de <a- 
re in trecut au fost lipsiți.

In Uniunea Sovietică ca
stă 357 de școli de mei. ni- 
z.atori ai agriculturii, 3-7 
de școli care dau Uniunii >0 
vielice 1 15.000 tractoriști -a't 
șoferi de camioane, lucrata i 
calificați, specialiști in mă 
nuii'ea uneltelor incanice. A 
ceste școli țin un cont.ici per 
mânem cu ek-vii care au ab
solvit școala și care se în
torc in colhozurile lor.

Școala dela Carsun a fost 
înființată in 1934. De aturi i 
ca s a mărit și a cre-cut 
lara inCetare. Astăzi, școal 1 
pregătește tractoriști. m<- - 
canici, șoferi de combinșt 
auto i am ioane.

In tot timpul eursur lor 
le'ii pi iniesc hrana. I011111 
ță .și îmbrăcăminte in mod 
gratuit. Pentru ei au luat fiin

(Contiauare In pag. III a)

duplecată împotriva o. . rtuni mul, i, 
și in special in lupta impo'ri a .- 
I’orlunismului in problemele cr a- 
nizatorice.

Lenin fi Stalin ne f-ivața c» . r- 
tidul este dcta~a ..en ui ce a a .'g r- 
da al ca,ei muncitoare, că ci nu 
|>oate li confundat cu întreaga la- 
sa și cu atât mai puțin cu într ; t 
popor. Aceasta ar in-emna c fun
darea spiritului de partid cu el 
nepartinic.

După teoria ma i-m lenu i-i: u- . 
lui partidul comunist este fo, 1 a- 
sii|X-rioara de organiza e a cir 
ce muncesc, care s'â mai pre u- de 
toate cele'alle organizații; astfel in 
U.R.S.S. Stă mai p e.us de Șo.iete 
iar in Iugoslava mai presu. de 
Frontul Popu'ar, Parlieu; s'a ira.- 
presus de toate .aceste organiza ii 
ale celor ce muncesc, nu numai pen- 
trucâ cuprinde Î11 sânul său pre cei 
mai buni dintre oamenii muncii, 
dar și pentrucă el iși are programul 
său deosebit, polilicâ sa proprie 
pe baza cărora condu e toate org ai- 
zațiile oamenilor muncii.

In opoziție cu aceste principi 
ale programn'ui irar kt-leninist, tu 
Iugoslavia, principa a fo (ă coduca- 
toare este socotiță nu l'ar.idul Co
munist, ci Frontul Popu'ar.

„Deoarece Frcivul Popular repre- 
. zinta cel mai bine nu numai K- 
nitatea politică a popoarelor noas
tre, ci și frăția și unitatea națio
nală. el nu poate fi înlocuit de ni-



1
ZORI NOI

Cum au fost exploatate și dis- Rolul Sindicatelor în Uniunea Sovietică
truse pădurile

(Urmare din pag. 1 a)

in ri-giuuilv: l’elio.vni, Baiu Mare, 
Ciigir ți I luiiedoara, adli-:i tocmai 
in ivpiuiiili- a iitior țăiliin au fost 
diftniM- in Iriiut Aceste revărsări 
viul* nu rlc a| >■ sunt un pericol 
ri al | cn'ru agricullu a hune lor anii, 
deoaivii- ogoarele cu semănături 
sunt mple si culturile de |>) ele 
mânate în vale iar ogoarele spălate 
de ^traiul ferlil al solului

l’i iitru a remedia crunta exploa
tare a i'ii'lurilor, Marea Adunări) 
Naționala a liotarîl iiaționa iziirea . 
pădurilor. In urma nflionalizarii 
bb.tllill ha .păduri din judelui ilus
tru -ni liceul în i'atrimoniul Statu
lui, i C|.re/entaiit autentic al j.opo 
rului nimicitor din țara noastră

Naționalizarea a curmat 
jaful moșiaresc

A- zi. Mini -te ul Sihicul.u ii, sub 
conducerea energica a tov. Vințe; 
I duce o lupta susținulă pentrxț 
1 •.-generarea și expir a aiea raționali 
a pădurilor. In județul nostru Ser
viciul Silvic Județean, a pornit o 
Jvasta câmp anin pentru icfacerea- 
grabnicâ a bazinelor forestieie dis
truse în trecut. Numai în primă
vara acestui an au fost plantați 
prin munca dârzii a organelor sil
vice cât și prin acțiuni de ntunc.» 
voluntara, câteva nri ioane de pu. ți 
de molift, stejar, Ira in și -alctlm.

Duța calculele tehnicienilor sil
vici. abia in decurs de 8 ani, • 
plantându-sc anual cale 72 milioane 
pueți. - pădurile hunedorene vor 
putea fi refăcute și suficient regene
rate. Suni, sarcini uriașe ca,e nece- 
sita efortul i pe măsura lor, dar 
de a căror realiza.e suntem siguri, 
cunoscută fiind importanța pe care 
o acordă regimul democrației popu
lare, problemeei forestiere.

Pădurile se refac Cură
țirea personalului silvic

Acțiunea dusă de Serviciul Silviq 
Județean pentru regenerarea pădUi 
rilor, este împletită cu o atentă ve
rificare a cadrelor silvice, a căror 
selecționare a lost tăcută în pai le; 
înlaturându-se 2 ingineri silvici,4 
mai urniți brigadieri și pădurari do
vediți a fi rămas oameni de în
credere ai capi'.aliș'i'or și moșierilor, 
in slujba cărora au stal în trecut 
și înlocuiți cu elemente destoinice 
și cinstite, ridicate din sânul massee- 
lor muncitoaie a'.e jude.ujui.

Această acțiune de ve.ifiia.e țț 
cura i e a elemen c or i e.o. espunza- 
toare Irebue largilă și adâncită de- 

cilii) partid politic burghez. IJea- 
ceca Frontul Popular devine o ori 
ganizație țiolitică a îulregu'ui po
por’’ — a spus tov. Tito la con
gresul al doilea al Fron.u ui Popu
lar din Iugoslavia.

La primul punct al stalutu'Juii 
Frontul Popu'ar („Principiile or
ganizatorice de baza a e Frontului 
Popular din lugo tavia’’) se arată 
câ ,,Frontul Poj li ar oin Iugoslav i< 
este principala forță po itica’’.

Astfel, din afirmațiile conducăto
rilor PC.I. reiese ca forma RifC- 
lioara a organizării de casa a pro
letariatului nu este pa.tiuiil, ci 
Frontul Popu ar. Practic, Frontul 
Popular înlocueștc din ce in ce 
mai mult, sau mai bine Izi» se 
substilue Partidului Comuni-t din 
Iugoslavia. In fond a c loc o di
zolvare a Partidului Comunist din 
Iugoslavia în Frontul Popular.

In cuvântările ținute de condu
cătorii politici ai lugo lari' i (Tilo, 
Kaidelj) se vorbește în genere nu
mai despre Frontul Popu'ar. <

E neîndoios faptul că Fiontul P<* 
pular al Iugoslaviei a avut un rol 
important și pozitiv în perioada 
războiului de eliberare dus de po- 
țjorul iugoslav împotriva ecupanți- 
lor fasciști; e neînco os cea einenea 
că și în clipa de față Frontul Po
pular poate și Irebue să fie un

județului nostru
oarece este bine știut ca in r.indu 
iile personalului si|vie mai exist» 
o serie de brigadieri și pădurari 
care folosesc orice prilej pentru 
a submityr ăiiăsurile regimului și » 
lovi in interesele țărănimii înmiii- 
toaie

Țaranimea iiiuiii itoare din județul* 
nostru Irebue să vegheze neconte
nit la îngrijirea și aparuria pă
durilor care prin treieica lor in pa
trimoniul Stalului au fost sinul-e 
din ghiarele moșierimii hrâpaiețe 
și puse in slujba dezvoltării eco
nomice a țarii, chehășia lidicădiț 
nivelului de trai al celor i-c nimi
cesc. (

Sărbătorirea zilei Internaționale 
a Cooperației la Baia de Criș

Ziua Internaționalii a Co
operații i a fost sărbătorită 
k| Baiu ele Criș, prut 
tr’o mari' adunare care a a- 
viit loc în ziua de 4 Iulie a. 
r., în sala publică din locali 
tale-

In cadrul acestei adunări 
în fața unui numeros public 
a vorbit toV- Dracșa losif. 
președintele Cooperativei

U.R.S.S. a devenit Statul 
cu cea mai înaintată 

agricultură
(Urmare din pag. II a) 

ța, o cantină și un club. Cur
surile sunt ținute de i2 pro
fesori și 16 instructori. In fie 
care an această școală estq 
absolvita de 8oo de tineri.

Prin mecanizarea agricul
turii spiritul stahanov ist a 
fost introdus în munca a- 
gricolă. Anul acesta de pildă 
putem găsi printre (numeroșii 
c-roi ai muncii socialiste și' 
tineri ca piotr Copih, Trofi 
ra Clin, Ghiorghi Gurin, ca
re împreună cu echipele lor 
de tractoriști au contribuit

mijloc important de consolidare a 
tuturor forțelor democrat ce al ț rii.

I otuși Frontul Popu ar nu poato 
sa înlocuiască partidul comunist... 
Mai mult, el poale să-și îndep.li. 
neasca rolul său pozitiv numai sub 
conducerea partidului comunist. Și 
într’adevar, ce este Frontul Popu
lar al Iugoslaviei?

Se știe că Frontul Popular, a 
luat naștere din inițiativa și sub 
conducerea Paiticu ui Comunist, incă 
mai înainte ca Germania să fi a- 
tacat Iugoslavia La Frontul Po
pular au aderat diferite fracțiunii 
ale vechilor partide politic.’, odată 
cu anumite persoane din conducerea 
acestor partide. In Frontul Popu'ar 

alături de Parlidul Comunist, au 
intrai: Paitidul Țarăiec Republ can 
Croat, Partidul Ri-pub ican Bur 
ghez. și Par.iJul Democrat Indepen
dent, Partidul Popular Țărănesc 
Sârb și Uniunea Agrară (ultimele 
două au format după terininapes 
războiului, Partidul Agrar Unit 
Sârb). In afară de partide po'ilice 
în Frontul Popu'ar au mai intrat 
organizații de massă ca Uniunea 
Antifascistă a Tinerelului, sindica
tele iugoslave și Fron’ul Antifascist 
al Femeilor.

Astfel din Frontul Popular fac 
parte ju numai Parlidul Comunist; 
dar și partide burgheze și miij-

(Urinare di* pag, l-a)

veau 2.2252.UU0 de membri In a 
ceasta perioada ele parliiipau, cit 
toate torțele lor, la lupta dusa îm
potriva reacțiunii interne :i din a- 
laiâ.

In 1021, numărul membri or ne cu 
până la 5.5OO.IXIO. Țelul inie I at era 
atunci refacerea ruinelor. i

In 1928, numai ul munci o i or rr 
gauizați in sindicate era de peste 
17 milioane. Era epoca rea'izărjj 
primului plan cincinal — un te 
meu economic nou urinării cit 
mirare in lumea întreaga Munci
torii sovietici căpătau sar- ni norii 
să producă mai mult, mai lepede 
și mai bine. Milioane de muncitorii 
trebuiau să-și insușeu-că țeluri a mo
dernă. Sindicatele organizează for-

,,Dumbrava” și prietena Ma 
cavci Doina, despre însemnă 
talca zilei, insistând în mod 
deosebit asupra rolului ce il 
vor juca Cooperativele în 
t iilor, facâncl uit apel căldu
ros la cât mai multe sub
scrieri de acțiuni, .pentru d. s 
voliatc-a cooperației în regi i 
nea Munților Apuseni.

Mihsl Popovicl coreip.

Ia mărirca considerabilă a 
cantității de produse agrico 
le-

Grija Statului Sovietic pen 
tiu oamenii muncii este fără 
seamăn. Datorită acestei - 
griji a fost cu putință saltul 
uriaș al agriculturii sovieti
ce- Și tot datorită acestor 
griji, tinerii mecanizatorii a- 
gricoli au posibilitatea să. și 
ridice continuu nivelul lor 
technic și devin specialiști 
buni și folositori patriei lor 
socialiste-

burgheze; nu numai oameni ai-- 
muncii, dar și eh aburi, con.ercianți, 
mici fabricanți.

După declarația tov. D i as .,nu 
există piedici ideologice, n ci re
ligioase, nici de aliă natura pe nlru 
a intra în Frontul Popular’’. (Cu
legerea „Con-făiiFr a informativă a 
reprezentanților câtorva țarti e co
muniste’’ p. 93).

A privi Frontul Popu'ar, cu com
ponența lui de clasă a‘âl de etero
genă, ca fiind principa'a forță po
litică conducâloaie. înseamnă a re
nunța fățiș la teoria marxistă a 
luptei de clasă șl la învățătura,; 
marxist-leninislă despre, partid.

Tovarășul Stalin ne învață ci, 
partidul este nu numai detașanu n, 
tul organizat al clasei muncitoare)

Structura partidului, principiile—« 
lui organizatorice, sunt întruchipate 
în stalului partidului, fără de care 
partidul s’ar transforma Inevi'aLit 
într’o ,,formație” nepre-, i*ă, fă ă 
caracter determinant, dezorganizată, 
care desființează holare'c dintre par, 
tid și clasă. Statutul par idu'ui defi- 
nește mijloacele activității practice 
a organizațiilor de partid, formele 
de organizare a partidului și regula 
vieții sale i nterne.

(Continuare !n nr. vil'or). 

maica de cadre- ți im ura viza le 
mi-iiiil caraclcrislic al so.ielaiii So
cialiști inlrcccr a

In decursul celo, J planuri cin
cinale de dinaintea războiului țd-n 
tre care al Ireiha intieruț.t din 
cauza lazboiului) mumitori sovie
tici nu numai ca și au însușii b li 
nica mod* rna, dai au dat produ ții, 
o dc-svoltaie, necunoscuta nici u- 
pei țari capitaliste. Așa. de pilda, 
in 1910, industria grea a alin- in
dicele de 15,5 in raport cu ep, ca 
de dinainte de Revoluție, indus
tria construcțiilor nu cai i a și ine a- 
gice indicele 12, producția du 
eneigie ilectiica, indicele .61

la izbucniria războuui, niimă- 
iul muncitorilor -indica.iș i e a de 
25 milioane. Timț> de 1 ani de 
viza lor a fost: ,,Toiul pilim,- 
războiu” I a sfârșitul războiului., 
sindicatele sovietice uu.ua a i 27 ini- 
liuane de membrii D -voi a ea ra
pidă a industr.ei, insla'a ea ei in 
regiunile cele mai iude; aitate a 
adus nevoia subdivizării indicate
lor, cluj .i profesii, uneori și după 
legiuni. Actualmente ia Uniunea S 
vietica exista 172 sindicate. Fi 
care întreprindere are ioni c-lul ei 
sindical compus uni 5-15 membri, 
ales de adunarea general i a mim 
citorilor sindica'iza.i din întreprin
derea respectivă. I’e lângă condici 

lucrează comisia de control for
mată din 3-5 membri și un anu
mit număr de comisii de lucru,.

1.800.000 sindicaliști sovietici pleacă 
anul acesta în stațiunile balnjo-climatice
2.650.000 copii trimiși în coloniile de vară
ln Uniunea Sovietico con

tribuțiile pentru asigurările 
sociale, cluQij cum se știe, 
sunt in întrtguac suportate 
de către întreprinderi, 1 l- 
stituții, etc. Bugetul as gura- 
rilor sociaU in 1048* a ații s 
cifra dc 15 miliarde și ju- 
m.iiate ruble, fața, dc 9 mi
lioane și jumătate, în 1945-

In 1947, sindicatele can- i 
administrează fondurile asi
gurărilor sociale, au plătit 
din aceste fonduri suma de 
11.341 ' 0.000 ruble cu titl.i 
de pensii de bătrânețe și in
validitate și au cheltuit sumi 
dc 1.273,500.000 pentru sa
natorii, case de odihnă și ca 
se speciale pentru bolnavi. 
Deasemeni, pentru ingrijirca 
copiilor s’au cheltuit 784 rai 
lioane 400.000 ruble.

A apărut in limba română

„PENTRU PACE TRAINICĂ PEN
TRU DEMOCRAȚIE POPULARĂ

București, Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor Comuniste și Muncitorești

Cuprinde:
Comunicat asupra Consfă

tuirii Biroului Informativ al 
Partidelor Comuniste-

Revoluția Biroului Informa 
tiv asupra situației din Par 
tidul Comunist din jugosla 
via.

D- Charpentier: Conduce
rea Partidului Comunist din 
Jugoslavia revizuește teoria 
marxist-leninistă despre Par 
tid-

Gh. Gheorghiu-Dej: Ț ră-- 
darea principiilor marxismu
lui revoluționar.

Giorgio Amendola: Italia 
de Sud se pune în mișcare. 
Unificarea celor două pjrti 
de muncitorești, din Cel o 
slovacia. 

comi-ia «’aiii'o . a Jie-tlua lor u- 
liale, a asigurărilor soc.ale co- 
ini-ca ciilliuaa Rolul - el n ai i.ip.r- 
talii il are prima comisiune: -a 
stabileșle normele de | roducție 
una din formele ynincipab a |>ar- 
ticipării muncitor.'or 'a condu er< a 
industriei. La ace-b onferințe mun- 
citoiii si h-lmii i< ul) discuta meto- 
di'lc de lucru, critica greșelii* șl 
l'ropun ameliorări. In ai ul 1936 Jc 
pilda, iiitrejrrinierFe au primit ■ 
J73.IWO de | ropuneii de ra banali
zări din jiart. a munc.loriloi, *'iu re 
care, 251.000 au fo»t put-’ in a- 
țilicari

Tot sindicatele -unt a.elia a e or
ganizează in fiecare uzina lorma- 
ica dc muncitori calificați și *ar<) 
administieaza fondurile a-igurSri- 
lor sociale. I

li alta misiune a sindicalei* i < Lq 
c.-a cultura'a I’r n orgai iza ea de 
cluburi, bitllotr-ci, <i*uri ari-ii 
etu sindicalele contribui 'a de - 
vollaiea vie.ii ciutmr* e a niunc 
torilor, Irczcc la niunc,tor* inte
resul |>entiu artă si cu tira I

Comitetul sindical al uzinei i a 
automobi'e .Mo'o'o,” ae o i i! lir,- 
tc-cî de 105 G(0 volume, c* a ii- 
zin* i de lulmenți din Moscova, una 
cu I lU.OOO de roX-ne. In anul 9-16, 
diversele cluburi muncitori:li 
fost frecventate de peste 100 mi
lioane de muncitori iar ceo-uri'o 
artistice au dat 280.600 de sp.ee.acele 
și concerte.

Ilitleriștii au distrus 313; 
sanatorii și case de odihna a- 
parținând sindicatelor. Re_- 
fitcerca lor a inceput în< a 
în anii războiului.

In 1945, au putut fi uimiși 
in stațiunile balneo-climati. e 
un număr dc 685.90c sindi
caliști. In 1947
numărul a sporit la 1 milion 
580.000 iar in 1948, sunt pn* 
grantați a* fi trimiși 1 800.000 
sindicaliști, in tump ce ln așa 
numitele sanatorii de noapte 
de pe lângă fabrici și -uzi
ne, vor primi anul acesta în
grijire, alți 105.000 sindica
liști-

In ultimii doi ani peste 4 
milioane copii au fost tri" . 
miși în timpul verii, în co
loniile de vară. Anul acesta 
vor pleca 2.650.000 copii.

A. Zapotocky: Crearea 
Partidului Unic al clasei 
muncitoare.

Z- Fierlinger: Unificarea 
mișcării muncitorești-

George Cogniot: înrăutăți
rea situației oameni'or mun 
cii din Franța.

J. Jivkov: Tineretul bulgar 
în construirea democrației 
bulgare-

Zigmunt Kratko: întrece
rea în muncă în Polonia.

Pao'o Robotti: Școlile ,Pa-- 
tidului Comunist din Italia, 
Politica agrară a Partidul ’.i 
Comunist Chinez.

jack Bering-, Harta expa- 
siunii americane.

Revista presei.
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4 ZORI NOI

EVEHIMEHTELE ZILEI
Românii din America sprijină

PE HENRY WALLACE
Acord de comerț și plăți 

între U. R. S S. și Olanda

Mesagiul de răspuns primit de „comitetul provizoriu româno- 
american pentru alegerea lui Wallace'4

Washington. — La forma 
rea comitetului provizoriu ro» 
mâno»american pent u Wall » 
ce, format la 15 Iunie' Henty 
Wallace a răspuns cu urmă
torul mesagiu:

>Ca și alți americani pro» 
veniți din Balcani, românii a- 
mericani au o veche tradiție 
de luptă pentru libertate,

In vederea apărării trad>ț:i» 
lor noastre americane pentru 
libertate se poate conta astăzi 
pe aeei ai căror părinți au 
luptat în Europa împotriva 
tiraniei.

Românii-americani sunt ce
tățeni harnici și patrioți. Ei 
au ajutat la prosperitatea a» 
cestei țări lucrând în mine, 
fabrici și pe câmpiile noastre| 
In timpul răabo ului au luptat 
vitejește pentru independența 
noastră și în speranța creierii 
unei lumi în care să existe o 
pace durabilă.

Totuși^dela moartea mare
lui nostru președinte Franklin

românii» 
buni a» 

entuzias- 
care au

luptei noastre pentru o 
durabilă și un viitor bun și 
prosper.

pace o-
Delano Roosvelt, 
american', ca și alți 
mericani au pierdut 
mul și speranța pe 
avut-o sub administrația lui.

Noui conducători bancheri 
și generali au preluat admi
nistrația țării noastre și caută 
să împingă această națiune și 
întreaga lume într'un război 
catastrofal în înteresuf mari
lor noștri monopoliștj. Ei 
caută să militarizeze țara noa
stră încercând să reducă la 
tăcere și să desmembreze ori
ce opoziție de periculosul lor 
plan au instituit legislația re

presivă antimuncitorească 
Taft-Hertley, jurăminte de 
credințe și urmăriri diabolice 
și s'au gândit să mânjească 
reputația celor care cer reîn
toarcerea la tradiționala poli
tică americană.

I otuși poporul american 
nu va renunța la marea lui 
tradiție. Sunt convins că ro- 
mânii-americani ca toți ceilalți 
buni americani se vor alătura

Buletin intern

Propunerile contelui Bernadotte 
pentru stabilirea păcii în Palestina 
— S’a recomandat o Uniune economică care să 

înglobeze și Transiordania —
Lake Succes. — France 

tPreSse anunță că în propu
nerile prezentate arabilor și 
evreilor pentru stabilirea pă 
cii în Palestina, mediatorul 
ONU-lui contele Bemadolte, 
recomanda ca Transiordania 
să alcătuiască împreună cu 
statul Israel o .Uniune econo
mică.

Propunerile prevăd: înglo 
barea Neghevului în terito
riul arab și a Galilpii Occi 
dentale în teritoriul evreesc: 
înglobarea Ierusalimului în 
teritoriu* arab cu autonomii 
municipală pentru comuni'.a 
tc-a evreească.

In același propuneri se 
prevede stabilirea unui ae

roport liber la Lidda și sta
bilirea unui port liber în re 
giunea Haifei în care să cu 
prindă rafinările și insta - 
lațiile dela punctul teiminus 
al conductelor petrolifere.

Propunerile țnai prevăd lu 
arca in considerare a statu
tului laffei.

Cercurile politice evreești, 
din Tel Aviv resping catego 
ric planul d-lui Bernadotte 
de a creia în Palestina două 
state unite prjntr’un sistem 
federativ.

Trupele irakiene au vio 
lat Sâmbătă armistițiul ata 
când pozițiile evreești de lân 
gă Tulkaren, cu arme auto
mate.

Rezultatele provizorii ale alegerilor din Finlanda
Helsinki. — Ziarele obser 

vă că până acum numai un 
milion șapte sute de mii vo
turi au fost numărate și dau 
pronosticuri cu privire la di 
stribuirea locurilor din Die 
tă între diferitele partide.

Ziarul Thekansan Sanamot 
crede că distribuirea locuri
lor va fi probabil unnătoa 
rea: Uniunea Democratică a 
poporului finlandez — 42 
locuri; Partidul Social Demo 
dat—55 locuri; agrarienii - 
56 locuri; coaliția conserva-

toare-29 locuri; progresiștii- 
8 locuri; partidul- popular 
suedez-13 locuri.

Ziarul subliniază că dat 
fiind blocurile electorale din 
tre progresiști, agrarienii 
coaliția conservatoare, ar pa 
tea fi oarecari schimbări în 
distribuirea locurilor acestor 
partide .

Uniunea democrată, a ob 
ținut mai multe voturi în ac 
tualele alegeri decât în ale 
gerile municipale din anul 
trecut.

BUCUREȘTI, 6 fAger- 
presj. Printr'o decizie a Mi 
nistewului Comerțului au fost 
înființate agenții ale Societa 
ții de Stat Româno-Export 
în orașele, Arad, Timișoara, 
Constanța șj Focșani.

BUCUREș'j I, 
preș). țD'rr.mjcă 
c., a avut loc în

6 (Agcr-
4 Iulie, a. 
Capitală la

Minimi i ui Comunicațiilor fe
stivitatea prezentării a 27 au
tobuze noui construite de 
RATA in afară de progr1 
mul de producție-

Act 'b iz ' au fost construi 
te in 25 zile, ele au motoare 
marca Ziss importate din U 
RSS și s'au executat numai 
în atelierele RA-T’A din Țg. 
Mureș, Cluj și Iași. 1

m( rț și d‘ plai 1 înim i 1 
SS și Olanda. V > st a. < > 
\< a/a livrai'ib- ii < ipro, ■ 
mărfuri pi-niru jji-jm>• ■ ' 
meii d<' 12 luni și ae s:-.- 
te livrări ale Olandei ]'.re\azia. ;*e 
un termen mai lung- U » 
nea Soviet ca \a furniza ' 
landei grâne, Linii, Jr ro 
gan, azbest, asfalt , aln- 
tltise- Olanda ta furni't U- 
niunii Sovietice vapo:>r<- 
< liipa’UelH. c uCui , < • 1 >' •: 
coloranți, elimină. ț 
și alte produse..

Negocierile s'au <1, - j.i t 
într’o ;i1mo‘ f,.ră j rj, ten» .- 
și ;,u aratul dorința ami., ,w 
părți de a și de'\olta ••« .. . 
țiile ei onoinice și v 1 -1 ■
condițiilor ne< , aii- penii 1 
un schimb comercial in'm 
URSS și t banda, în folo ri 
amândurora.

)C1 1

Sudați cu massele și învățătura lui
Marx, Engels, Lenin

comuniștii vor fi mereu
I-a)(Urmare din pag.

față de teoria marxistă și un
de- munca de propagandă e- 
ste neglijată se ivește pri 
mejdia degenerării și a a- 
lunecării Spre poziții burghe 
ze- In aceste organizații a- 
ipare în mod inevitabil un spi 
rit mic burghez de mulțumi 
re de sinc de îngâmfare, iar 
comuniștii care dis'prețuesc 
teoria, nu văd nici ascuțirea 
luptei de clasă pici diferenție 
rea forțelor de clasă, nici u 
neltirile dușmanului, ci în
cep prin a se legăna în iluzii 
oportuniste, că totul se va 
aranja și că în ori ce caz -o 
cialismul va învinge”.

Dacă cele de mai sus sunt 
valabile Și în condițiile de re
lativă acalmie, cu atât mai 
valabile sunt ele acum când 
pe plan național în urma na
ționalizărilor, deci în condiții 
le ascuțirei luiptei de clasă 
ura expropriatorilor expro - 
priați este asmuțită la maxi
mum și crecrul lor de crinii 
nali rafinați complotează îm
potriva prte’ii populare, 
pune la cMe mii de capcane 
în drumul nostru spre socia
lism.

Deasemenea, pe plan in
ternațional, imperialiștii ca
re simt că terenul le fuge de 
sub picioare încearcă în dis
perarea lor să pregătească 
un al treilea măcel mondial

| folosind pentru aceasta toate 
1 mijloacele care le vin mai 
I la îndemână.

In asemenea împrejurări 
se pune în fața comuniștilor 
în mod imperios datoria să 
strângă legăturile lor și mai 
mult cu mama lor, massele. 
și cu tatâl lor, învățăturile 
lui Marx. Engels, Lenin și 
Stalin, spre a putea desco 
peri comploturile și-a evita 
capcanele pe plan național 
și internațional, spte a putea 
ști la ce ne putem aștepta 
dela dușman, cum să parăm 
loviturile lui și cum să tre
cem la atac în momentul 
cei mai oportun.

IAU posibilă fecundarea 
masselor cu învățăturile lui 
Marx, Engels, Lenin și Sta 
lin și înrădăcinarea în massă 
a ideologiei partidului nos 
stru? La această întrebare, 
c apeste tot în țară și în ce
lelalte țări, răspunde afirma 
tiv experiența noastră.

La 26 Iunie s’au terminat 
cursurile* celei de a IV-a pro 
moții a Școalci noastre de 
Kadre- Au intrat în ea ca e 
lovi muncitori și țărani sim 
pli, plini de griji și de ne 
voi, needucați așa cum i-am 
moștenit deja regimurile tre. 
cute.

In cele 10 săptămâni j.ât 
au stat la noi s’au transfer 
mat mult. Au primit învăță 
tura - ca o parte a lor care 
le- afost răpită în trecut. Ei 
au asimilat cu repeziciune 
Seva marxismului-lcnmismu- 
lui, s’au întărit, au deveniit

și Stalin
biruitori
hotărîți. s'au maturizat d._-ți 
tăcea impresja că și fizice
ște ar fi crescut.

Vor putea ci să facă față 
sarcinilor mari care ii as. 
tcaptâ în consolidarea , fe
ririlor revoluționare alo ;<•- 
ponilui nostru și lărgirea a- 
cestora cu alte cuceriri noi ?

Răspunsul va fi af mat -. 
dacă vor indeplini îloită con 
diții: dacă vor menține le
gătura lor <11 massele , ..re 
i-au născut, mobilizând: t-b- 
la luptă in .. ți.mile dme de 
Bartidul nostru, pentru apa 
rarca inter,. S loi ]or d i- a 1<- 
\ or împărtăși mvățătm il.- În
sușite, îndemnându-le ia m- 
sușii'ea de noi < unoștiiiț Și 
dacă vor menține k-găturik* 
cu învățăturile lui Marx. En- 
gc-ls, Lenin A Stalin, patrtni 
zând tot mai mult în adân
cul acestor bogății de ide: 1

Intrpijuper.'a legăturii cu 1- 
terat'.na m p’xistă - h-iiim-tă 
duce la țiălirea. < uiio-ti.m-lo-- 
deja acumulate. 1- pierde
rea culorii rc\ olttț amari-, a 
I;'.gajului ideof -giC. la .mi '- 
st(.carea ideilor re'.o|uți>m 1- 
rc cu acelea reformism „ur 
gheze la alunecarea sp: e poA 
ții burgheze-

Suntem < om inși ,-ă maio 
ritatea acelora ,-are a ■ sim
țit gustul im araturilor r.arxi 
sie leniniste* nu se. mai pot 
lipsi de el și d.e aceea sun
tem siguri ca sarcinile vor 
fi cu cinste îndeplinite.

E. Oen«d
IMPK1MEEIA JUDEȚULUI HUHED OARA BEUA


