
Să fim vigiltnți în bătălii) 
colcLtărilar

A tncepi't treprjștil și o’a- 
tă cu ci colet țările de cerea 
le.

Importanța ic< Iertărilor ■ ât 
și felul în care e|e sunt fă
cute, au fost expljcate ■'Lir'ță 
rănimii muncitoare din jude 
țul nostru care a primit cu 
încred/re măsurile luate de 
guvern.

Elementele exploatatoa - 
re însă, știu că prin reușita 
deplină a planului de colec 
țări. Statul își întărește po 
zițiile sale economice și va 
îngrădi și mai mult putință 
lor de exploatare- Deaceia 
pretutindeni ele recurg la 
toate mijloacele de a se sus 
trage delapidarea cotclor de 
grâne, căutând ca greul co 
Iertărilor să apese asupra ță 
rănimii muncitoare. Astfel 
se explică declararea minei 
noasă a suprafețelor de tere 
nuri arabile prin care boga 
tasul Haiduc Alexandru din 
Lăpușnic, a căutat să ascun 
dă cea. 3 hectare din supta 
fața proprietății lui de 12 
ha. și a bogătașului Iacob 
Romi lus din Ilia, care din 
suprafața de 14 ha., cât are, 
a declarat numai 9 jugăre, 
ambii căutând să se bucure 
de înlesnirile pe care nou. re
gim al colectărilor le face 
țărănimii sărace, și mi jlocașe 
Acolo unde vigilența ascuți 

tă a țărănimii muncitoaie 
și a organelor administrat; 
ve nu le permit să se sustra 
gă dela colectări prin ascun 
derea suprafețelor reale, ca 
pitaliștii satelor recurg la 
arma mârșavă a svonurilor 
ticăloase, cu ajutorul cărora 
sperie și îp unele locuri cau 
tă să ațâțe țărănimea țmpo 
triva măsurilor luate de Stat 
Ultimul svon cu care bogă
tașii caută să sp-rie țărani 
mea muncitoare, este pre.tin 
sa sporire a cotelor- Răspun

Unitatea metodei dialectice s> teorice materialiste 
în filosofia marxistă-leninistă 

de M. Leowor

J

spre deosebire de 
formele 

în- 
fiJ 
cel

Materialismul dialectic — concep
ția despre lume a Partidului Co
munist — este una din cele mai, 
mari cuceriri ale omeniiii. Materia
lismul dialectic,
idealism ,carc, su btoate 
■sale, este anliștiinți ic, pune ta 
demâtia științei singura metodă 
losofică justă, fiind totodată . 
mai sigur ghid în acțiune.

Vechiul materialism, din intea 
^Marx și Engels, era unilateral. Deși'

*

lui
i 

rezolva just problema fundamen— 
tată a filosofici, în sensul p.io.i- 
tății existenței asupra gândirii, ma- 
terialiștii de până la Marx, poa e 
numai cu singura excepție a ma- 
terialiștilor ruși — Hertzen, Cer- 
mțevschi, Dobroliubov — descon, 
siderau dialectica și o tratau cu 
dispreț ca o formă de manifestând, 
1 gândirii scolastice. 1

In oe privește sisteme’e filoso
fice idealiste, care până la Marx, 
tratau probleme'e gândirii din punct; 
de vedere dialectic, ele nu făceaif 
altceva decât să denatureze princi
piile dialectice, să le despartă de 
viață, făcându-le cu totul nepoții-/ 
vite pentru cercetarea științili ă a 
lumii. Pilda cea mai strălucită în, 
această privință este f'.losofia idea
listă a lui Hegel, care după cum 

sul a îo ,t clar și răspicat 
Nu se face nici o majorare 
de cote.

Pentru ducerea la îndcpli 
njre a acțiunii role țărilor 
de cereale, membi i de Par 
rid, muncitorii agricoli ri 
ranimea muncitoare, trebuc 
să și sporească vigilența, ve 
ghind ca desfășurarea și a- 
plicarea colectărilor să se fa 
că în spiritul deciziilor privi 
toare la colectări, să împiedi 
ce încercările de sustragere 
ale elementelor capitaliste, 
să descopere orice părtinire 
făcută de autoritățile locale 
sau comisiile de colectare 
și să combată orice svon 
mincinos al dușmanului de 
clasă, precum și orice mă 
suri locale tare ar contra - 
veni dispozițiunile «Râtului.

întrecerile dintre comisiile 
de plasă și comunale în în
deplinirea planului de colec

Gti. Pfoșu

(Continuare In pag. IV a) l

După odiosul atentat dela Roma, reactiunea internațio
nală a pus la cale o nouă c imă 

încercarea unui atentat 
împotriva secretarului general wl 
Partidului Comunist Japcnez

Din Tokio, s’a anunțat că 
că s’a încercat un atentat îm 
'potriva secretarului ge - 
neral tal Partidului Comunist 
Japonez. z

Acest atentat, încercat în 
aceeaș săptămână cu mi - 
șelescul atentat săvârșit îm 
potrjva secretarului general 
al Partidului Comunist Ita 
•ian, Palmiro Togliatti, do
vedește slăbiciunea imperiu 
liștilor, care ne mai găsind 
alte eșjri din impasul în

t’iai
ina
pt) i

se știe, manifestându-se ca o re
acție aiistocratică împotriva materia
lismului francez și a revoluția i fran
ceze, a terminat prin a prezenta 
stalul mi'itarist și feudal p usac ca 
cea mai desăvârșită materializare ă 
uieei absolutiste, care și încheie a-’t- 
fel, într’un n.od destul de lamen
tabil dealtfel, șirul de transformări, 
dialectice.

Numai în filosofia marxistă, 
lectica pusă solid pe temeliile 
terialismului, a devenit pentru
ma oară o știință în adevăratul în-; 
țeles al cuvântului. Unitatea meto
dei dialectice în explicarea fenome-' 
nelor și interpretarea lor materia
listă constituie mărețul aport pe 
care marxismul l-a adus în istoria , 
cugetării omenești. I

In opera sa „Anarhism sau so
cialism?”, Stalin, caracterizând si;-' 
temui filosofic al marxismului scii" 5

„Dece acest sistem se numește» 
materialism dialectic? Fiind.ă 
toa este diabetică și teoria — 
terialistă”.

Această unitate a metodei și 
riei în marxism, face forța sa ca 
mijloc de .percepere și transformare 
a realității.

Și tocmai deaceea toți dușmanii 
marxismului, începând cu părintele

tne-
mai'1

1 
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| Câteva aspecte ale muncii
I
I voluntare din județul nostru

Munca voluntară a ual în vara
fac numeroaele șan"e e ’o ale care de câtva
întreg cuprin ut jud.: 'a
nou, la Sântămar'a do Pla'ră, unde se construește un 
meria, La Orăș.ie, <tc 
dieri hunedo-eni ce

Munca tribun 
organizată

Pc antierc'e .'o a'e
conștienți în brigă i |Crma icnle 
în special tinerii . e i i tine i 
elevi ajutați în mod permanent de

|X)va *a ne-o 
muncesc pc

să fie

lucrea/a

<

care se află, reeurge la mij
loacele cele mai joasnice 
pentru a înlătură pe condu 
cători muncitorimii care azi 
se găsesc în fruntea luptei 
pentru pace și democrație.

(Pagina IV>

Membrii legației Iugoslaviei din 
Woshington deeavuează politica 
conducătorilor Iugoslavi

revizionismului — Pe-nș'e’n și ter
minând cu social-democrații 
de dreapta de azi, ataci i- 
deologia marxistă tocmai în filo-/ 
sofia ei, dialectică și ipaterialistă. 
C.ăci materialismul dialec ic este su
fletul revoluționar al marxismul.i. 
Apărând puritea ideolog că a doc
trinei marxiste împotriva deforma
torilor săi, Lenin și Slalin au a-

(Continuare în pagina II a)

La Ministerul Industriei se află în studiu

Problema electrificării 
generale a țării

BUCUREȘTI, 20 (Ager- 
preș). La Direcția Indu 
striei Electrice din Ministe
rul Industriei, se află în 
curs de studiu problema e- 
lectrificării generale a ‘ă- 
rii.

Sunt în curs de formare 
comisii centrale și regionale 
de electrificare.

aceasta un nou avânt. Do a 'a i.e-o 
timp au luat fi,nța 

Șarm; ege tuza unde :.c ■ onslrue. e un 
e oport.

face și marele număr de 
șantie.' le ra;io:u le

tinerii muncitori. Programul 
in majori'a'ea a u i or 

cu puțin de cel al brigadie. ilor 
șantiere'e ra'ionde.

Astfel bi igada U.A E.R. din Si: 
m< ria arc un pirogra’n z in c bin<s 
stabilit După 5 ore de muici 
fcctivă pe șantier, brigadierii au 
un program cultural în adrul ca
se tratează ț robie."e . o'i i e, deo- 
rui.i au orc de educat e în li 
logice, au of de sport și ore de?

H. N. Doreann

!«1 
dru.ii 
li S - 
hri^a-

I

'or — 
difrl

(Continuare In pag. 3-a)

Ne scriu muncitorii care își petrec 
concediwil <1« odiliniîa. 

în stațiunile balneo-climatice
„Ne bucurăm de frumusețile 
acum ru le am putut cunoaște 
dihna bine meritată de care în

„Cetățenii au drep ui 'a odih nă”, 
stituției Republicii Poț-u'a-e Romi ne.

Ca și pentru muncitorii din- intreaga țară, realru bra. i m'n:ri 
din Valea Jiului acest d ept a devenit o realitate.

In prima serie de con edii, cca. 100 de muncito i . arboniVri 
din Valea Jiu’ui își petrec cor.cediilu’de odihnă în stațiuni clirraleri q 
și balneare, undc-și împro?.pă‘eazț forțele de muncă, își rea: . ăta-- 
tea, pentru ca atunci când vo-, intra din nou in mine, cu forțe noi, -ă 
realizeze victorii și mai mari în muncă.

Un grup de mice i din Valsa jiului î-i pet ce con e l'u! ,'e odih
nă Ia Băii;: H rcuțane.

Iată ce nc scriu printre . 1 elq tov. Schi'er Gr gore, Tr ’an Fran, 
cisc, Pop Ludoxic, subing. Bacu

Dragostea și recunoștința 
noastră se îndreaptă spre 
vernul Republicii Popula.*:'; 
Române, spre Confederat’ t 
Generau a Muncii,, care ne 
a dat posibilitatea de a ne 
bucura de această odihnă. 
Aici nu suntem străini. Ne
am întâlnit cu muncitori din.

Este vorba, de cercetarea 
în amănunțime a tuturor pro 
ipunerilor și proectelor de e- 
lectrificare a țării.

Deasemeni urmează să se 
înființeze birouri regionale 
de studii și proectare pelân 
gă direcțiunile Întreprinderi 
lor regionale de electricita 
te.

’ g ’■ ■
I

Vladimir Clementls 
ministrul Afacerilor Ex

terne al Republicii Ceho
slovace, a fost primit in 
audiență de tov. Ana Paula r 

ministru al Afacerilor 
Externeal R.P R.

Bl «. iREȘiÂ 
preș). Eri 19 Iu) 
Paulo. r «imr iit) '., 
t.-.r i- j
>’ir llțll . ' d- nii 
Clement)». fni> i I

hoslov 
vace I 
m in ist 
Kugiji 
gațic
ni polen ți ar.
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naturii pe care pănă 
— Ne bucurăm de o 
trecut nu putem vorbi“

așa prevede art. 20 al Ou

Anton și abii, de'a accșle ?.. i ■ ‘ 

alte părți( cu care vorl'im 
despre munca EOa- t-a și j 
lor, despre viața noa-t .i /. ( 
trecut ;i de .iStă.i și cu j<>. 
am legat o prietenie s:r 
și frațeasca.

Am fost împresiț^iafi 
când la alegerea Comitetului 
de Asigurări din Băile Hcr 
culane muncitorii din alte 
■părți au ales pe Top Ludo 
vic președinte al' comite'u 
lui. C

Aici ne bucurăm de fru
musețile naturii, pe care pâ 
nă acum nu am avut pos.bi 
litate de a le cunoaște. Nc 
bucurăm de o odihnă binefă 
cătoare, despre care în tre 
cut noi cei ce muncim nici 
nu puteam vorbi.

Auzim că în această locali 
tate își petreceau verile în 
trecut ,,domni, agenți;



Ridicarea nivelului tehnic 
trebue să fie o preocupare 

-permanentă a tineretului nostru

In județul nostru

S'iiii deschis nuni șantiere de munca vd untara
O mare |>artc a liucție'.ului din 

județul nostru este angrenată In 
procesul de producție în uzine, fa
brici și mine. Rezultate e pe care 
le-au obținut până a.uin in câmpii 
muncii sunt In ge .e al salisfa Moar 4 
dar în majoritatea cazuri or tuni re
zultatul eforturilor spori e și ela
nului cu care cea mai mare parte 
din ei a înțeles să muncească.

Pentru a obține noi su cese In 
munca — și aceasta trebue să fie 
o sarcină pentru fiecare line ti 
trebue să aibe un nire. tehnic câl 
mai ridicat. Aceasta c una din prin
cipalele condiții ale î.nbună'ăți ii ca
litative și cantitative a muncii lor.

Pentru a putea îndeplini mai bino 
aceasta sarcina, din grija regimului 
nostru de demo.rațe popu'a.ă, ini 
țiate de organizațiile de Pa lid șt 
Sindicate au luai ființa p«' lângă 
diferitele fabrici din județ șccl: de 
perfecționare tehnică și șco i de ca
lificare. Astfel de școli au funcționat 
și funcționează (a Cugir și Hune
doara iar rezultatele lor re ți văd, 
Dintre tinerii care le au frecventat, 
s’au ridicat o serie de cadre teh
nice care ocupă chiar și pos.urile c'e 
răspundere.

Lipsa acestor școli în unele centre 
industriale a fost inu t simțită ele 
tineretul dornic de a învăța

Astfel la Călări, cea mai mare 
parte dintre maeștrii ne cunoscând 
limba română, nu puteau da în
drumări decât foarle redu e, tineri
lor ucenici, cate trebu au mai mult 
șa fure meseria.

In acest timp la I M®.-Hunedoara, 
din tinerii brigaderi ■ simpli mun
citori manuali — s’au ridi at mun
citori calificați ca: sudor', lăcătuși, 
etc. cu cunoștințe tehnice avansate.

Pentru ca școlile de pe lângă u- 
zinc să dea rezultate bune C.G.M. 
ștudniiJ această prob'.e.nă â întocmit 
un plan de reorganizare a lor.

A-t'el, în principalele cele mun
citorești ca Baia de Criș, S merla, 
Orâștie, Cugir vor lua ființă șco'i 
de două feluri prin care să se ri
dice nivelul tehnic al muncitorilor.

In școlile tip A vor intra absol
venții a 4 clase primare sau a u- 
nei școli de alfabetizare, primind 
cunoștințele felini e și teoretice ne
cesare pentru obținerea calificări'.

In școlile de tip B vor in ra mun
citorii calificați care dore c ăși ri- 

(di ce njvelui tehnic sp.e a fi înca
drași ca muncitori specialiști.

Cursurile absolut gratuite al- a- 
xcstor școli, se vor ține în afara 
programului de lucru iar aplicarea 
practici a celor învățate se va face 
in timpul muncii.

Aceste școli vor permite tineri* 
lor și In gcneial tuturor muncitorilor 
sa și Îmbogățească cunoșlinț le lor 
tehnice.

Tinerii — așa ca și până a.uin 
— trebue să și arate dorința lor de 
a participa mai activ la lupta pen
tru mărirea producției și a pro
ductivității munci', Inscriindu se în 
număr cât mai mare la aceste școli.

Acum când se crează condiții tot 
mai bune pentru ridicarea nivelului 
tehnic, fiecare tânăr trebue nu nu
mai să fie printre p/riine'e rânduri 
a celor înscriși, ci un factor activ 
de îndrumare a câți mai mu ți to 
varăși în aceste școli.

Sarcina principală a fiecărui tâ
năr muncitor — mărirea produc
ției — va fi dusă la bun sfârșit 
în acest fel cu mai mult succes.

Mai multă modestie
Unjcul articol al gazetei 

de perete al Otg. U. T- NI-, 
Calan, preocupându -se de o 
acțiune de muncă voluntară 
a UT- M.-iștilof din locali
tate, arată printre altele și 
numele celor evidențiați în 
muncă. Printre aceste nume 
figurează — chiar cap de 
listă — și cel al autorului 
articolului respectiv.

De obiectat avem nu asin- 
pra evidențierii în sinc ca 
re o un bun stimulent în 
munca fiecăruiat, ci asupra 
auto -evidențierii |și care de 
sigur nu servește ca în
demn în muncă autorului el 
însuși elogiindu-se.

Credem că în asemenea ca

LA ORAȘT1E
in urma deteriorării drumului ce- 
leagă orașul de gară, da'orită inun
dațiilor provocate de ploile din ul
timele să|4ămâni, tinerii din locai 

1 litate, îndrumați și mobilizați do 
1 Partid, au luat inițiativa de a re 
1 constiui această arleiă princip»'! de 

comunicație.
Astfel, a luat ființă un șantierț 

de munca voluntară pe care inu 1-
! ccște o brigadă jxirmanenlă t.'.A.

E R. Lucrările mei gând In r'uu ritm 
destul de acce'erat in perioada 5 11 
Iulie a.c . brigadierii au așternut ■ 
In escavațille produse de a|H‘ 106 
urc. pietriș construind și un dig 
din pământ și creugi de 159 m< 
C. Prestând un total de 2.750 ore, 
brigadierii au exe.u'ai lucii i In va
loare de 42.072 lei (calculat liind 
15.59 lei pe oră )

Cdaboiând cu elevii, tinerii mun
citori din Orăștie, i-au ajutat e- 
fectiv in muncă având de asemeni 
realizări frumoase. Astfel cei 779 
de tineri muncitori, in timpul lor; 

. liber, au prestai un număr de 4582 
I ore de mu ică voluntară In cadrul 
| cărora au transportat 301 m.c. pte-

gazeta de perete, să arate 
zuri, autorul unui articol la 
mai multăi modestie- Dacă 
munca lui este într’adevăr 
demnă de a fi dată ca e- 
xemplu nimeni nu va ezita 
de a arăta acest lucru.

0 locomotivă a fost
— La Întreprinderile aurifere din 

Brad, din inițiativa Org. P.M.R. 
și a sindicatului, a luat ființă o 
școală, în care se învață cum tre- 
buc întreținui e aparatele, uneltele șl 
mașinile care aparțin exploatărilor.

Rezultatele acestei școli nu au în
târziat să se arate. Astfel din inl-

triș, realizând o economie de Ici 
70.352 33

LA SIMERIA

unde de mult timp se simțea ne
voia canalizării străzii principale, 
str. Filimon Sârbu, s’a luat ini
țiativa înființării unul șantier lo.al 
de munca voluntara ț^ntru sățiarea 
șanțului necesar conductei.

Astfel în ziua de 17 Iunie a. cț 
a avut loc în prezența autorităților 
locale, a reprezentanților Org. I\ 
M.R. Sindicate și Comitetului de 
munca voluntară, deschiderea fedi- 
vă a șantierului.

După cuvântările reprezentanților 
org. U.T.M., sindicate și a ad
ministrației locale, a luat ruvântul 
tov. A. Mihailescu secretarul org. 
PM.lt. care a asigurat p- tinerii 
brigadierii de tot concursul și sprl 
jinul Organizației de Pariid. '

Din partea brigăzii p rmanenle

Mai sunt trei săptămâni până la
Conferința dela Varșovia a Tineretului Muncitoresc

Ne mai despart trei săptămână 
de Conferința Internațională a Ti 

I neretului Muncitoresc Varșovia) 8- 
18 August). In întreaga lume, pre 
gătirile în vederea acestui eveoi 
ment de însemnătate deosebită pen
tru tineretul muncitoresc, sunt In 
toiu.

— Programul celor 10 zile ale 
Conferinței a fost definitivat. Lu
crările se vor împărți în 8 comi
siuni și anume:

1) Rezoluții 2) Dreptul la Mun
că 3) „La muncă egală, salariu e- 
gal” 4) Tineretul sătesc 5) Uce-

Prin munca tinerilor dala „Mica" Brad

redată circulației
țiativa tânărului mecanic Pascu Cor
nel dela depoul de locomo.ive cârd 
și-a dat seama că toate mașinile 
aparțin de acum poporului, împre
ună cu încă doi tovarăși a repa
rat o locomotivă care se afla tn 
stare de uzură Înaintată, redândo 
circulației.

U A E R. a luat curentul iov. Jo«* 
Ștefan, luâudu și angajamentul !■ 
numele tuturor de a lernun» lu
crările până la data de 23 AugusL

Iu aoeeașj zi, cei 36 de briga
dieri câți vor munci permanent pe 
acest șantier, au săpat ta 
celor 3 ore de lucru 21,68 ■ c, 
de pământ.

•
Rezultatele obținu e pe ambele 

șantiere — șl însăși înființare» lor 
— sunt grăitoare, arătând tăasif 
cu care cea mai mare parte a ti
nerilor noștri au înțeles să aaua 
ceașcă.

Mai mult Insă, aceste șantiere lo
cale, prin sudarea permanent! a foc 
gaturilor dintre tinerelul muncito
resc și cel studios, creexză premize 
puternice -peutru fauri ei deptioef 
unități între toate categoriile de ti
neri din țara noastră — muncitoresc, 
sătesc și studios.

nici i 6) Copiii folosiți ca mână de 
lucru 7) Protecția tineretului și le- 
legislația socială 8) Dreptul la erfB- 
cația culturală și fizică.

— Coi peste 600 delegași, ob 
ăcrvatori, experți, invitați etc. vor 
locui in cel mai mare cămin atu- 
dențesc din Varșovia, iar lucrări
le Conferinței se vor desfășura Iu 
cea mai mare sală din capitala Po

loniei și se vor deschide In p-e- 
zența membrilor guvernuui polonez, 
a reprezentanților Federație» Sindi
cale Mondiale, a Federației Dcmo< 
erate Internaționale a Fetnei'or și 
Uniunii IrrternațioiaL a S ulenților.

— Limbile oficiale ale Conferin
ței suut: rusa, franceza și englez».

— In tot timpul Conferinței va 
funcționa un serviciu special de pre
să care, printre altele, va redacta 
de câteva ori pe zi un buletin infor
mativ în 4 limbi.

— In curând se va pune ta vă», 
zare insigna Conferinței S’au Opărit 
trimise în lumea întreagă.

— Insfârșit, o ultimă știre. Lo
zinca Conferinței este: „Tiieri uni* 
ți-vă! luptați pentru pace și o- 
viață mai bună!”.

dânciț în operele lor material smul 
dialectic, ridicându-1 la un nivel mai 
taalt.

Așa a făcut V. 1. Lenin în operai 
sa celebră „Materialism și Empirio 
criticism”, unde linia f.lorofică .» 
Partidului este apărată cu dârzenie 
împotriva tuturor acelor ce îicereau 
s’o deformeze .In această operă, 
Lenin, a adâncit principiile mate
rialismului dialectic, punâr.du le în 
acord cu nouile descoperiri pe care 
știința le făcuse în răstimpul scurs 
dela moartea lui Marx și Engels și 
până atunci. O contribuție de mare 
importanță în lupta dusă pe fron- 
tuli deologic este opera lui I. V. 
Stalin „Anarhism și socialism”.

După Revoluția din Octombrie, în 
lupta penii u distrugerea grupări
lor oportuniste și dușmănoase li
niei Partidului, I. V. Sta in, a înd 
drumat Partidul la lupta hotărrtă 
pentru puritatea principilor teore
tice și filosofice care stau la baza 
bolșevismului. Partidul a avut ast
fel <k> dus o luptă pe două front 
turi: împotriva materialismu ui rr.e* 
canicist șl împotriva idealismului 
menșevic.

Partidul bolșevic este invincibil 
tocmai fiindcă luptă pentiu puri
tatea teoriei marxiste pe.'tru uni
tatea dintre mate iaiism și da'e:- 
ticâ. împrejurările istorice i-au c'e 
terminat pe Marx, Engels, Le. in și 
Stalin să pună accentul când pe la<

Unitatea metodei dialectice și teoriei materialiste 
în filosofia marxist-leninistă

tura leoretică-inaterialistă când pe 
cea metodică-dialectică. ,

Marx și Engels, după cum a 
scris Lenin „s’au manifestat în fi- 
losofie atunci când în rândur 1. in
telectualității progresiste în gene
ral, și în cercurile muncitorești în 
•ț.dcial, domnea materialismul”. Oa
menii de știință pe acea vreme șe 
găseau pe pozițiile materialismului 

Dar materialismul (
lor era de natură spontană, mecani
cistă, metafizică, lată pentru ce 
Marx și Engels au pus accentul a 
supra metodei dialectice de cu—- 
noaștere a lumii.

Când Ia începutul secolului XX,i 
diversele școli idealiste au început 
să-și croiască din nou drum în fi
losofic’ și știință, cân.d „corifeii” 
Internaționalei II au cedat asaltu
lui idealismului burghez, Lenin s’a 
văzut pus în fața sarcinei de a 
apăra și adânci țnaterialismul în- 
teoria cunoașterii. _ t

In problemele soc'a'e, Lenin și 
Stalin, au apărat punctul de vedere, 
dialectic arupra raporlurilor dintre 
existența și cuno9tința socială, îm-

de M. Leonov
potriva negării rolului activ al con
științei, împotriva teoriei spontaneif 
țății în apariția și dezvoltarea con
științei de clasă a proletariatului.

In epoca imperialismului și a re. 
voluțiilor p o c are, marxiștii au a\uC 
de luptat împotriva „economiștilor” 
inenșevicilor ș. a. care negau rolul 
mobilizator, organizatoric și revo-, 
Iuționar al teoriilor de avanlgardă,

Materialismul dial clic e te fun-> 
damentul teo etic al aciri.ății prac
tice a Parlidului bol.eric .In poli
tica sa, Pârlitul porr.e.te dela ana-' 
liza lucidă a forțelor și posibilită
ților reale, ținând seama to'o.'a ăă c'e 
evoluția și ina uri zarea tuturor far-' 
țelor dinamice și active ale rca'l- 
tății obiective peaceea pol tica par
tidului este ferită și de păcatul a- 
titudinilor aventuriste șl de a e’. rj 
atitudinilor fatalisle-.oiitempcilati e..’

Caracterul ș.iințific materialist r} 
politicei Parlidului Eo'șevic constă 
în realismul său lucid, în analiza ve
rificată a raporturilor de c'a ă și î i 
considerarea particul rilă ilor carac
teristice fiecărui mome it istoric. 
Lenin și Stalin ne învață că pen

tru rezolvarea problemelor strate
gice și tactice ale Partidului se cerd 
nu numai cunoașterea exactă a le
gilor generale de dtf voltare istoricj* 
ci și a condițiilor concrete de mo
ment.

Cunoașterea vieții so.iale în miș
carea ei dialectică dă Partidului BeL 
șevic putința de a aplica cu abile 
tale și pricepere diversele forme ale 
luptei masse'.or, păstrând în acelaș 
timp liniile generale fundamentalei 
principiale și teoreli.e a'.e ideolo- 
giei sale.

Metoda dialectică a marxismului 
se opune dogmantismu ui și jner- 
ției de gândire, ei se ridică împ> 
triva transformării noțiunilor și a- 
devărurilor în niște canoane petri- 
ficate și moarte. Pentru dialectică, 
gândirea nu este decât reflexul în 
capul omului al materiei în veș'» 
nică mișcare . și prefacere. Claricii 
marxism.leninismului au subliniat în 
repate rânduri că marxismul nw 
este o dogmă ci un glfd în ac-< 
țiune. Materialismul dialectic acor ă' 
un rol hotărîlor în desfășurarea e- 
venimentelor istorice fa. torul i c- 

biectiv, adică activității conștiente 
și organizate a oamenilor. Coedi-ț 
țiile obiective sunt ab.o'ut necesare 
realizării unor anumite idealuri »o- 
ciale. Aoeste idealuri au valoare și 
suut realizabile numai în înă-ura ia 
care corespund unui anumit stadiu 
de desvoltare obiectivă a forțelor 
sociale. Dar numai prezența unor 
condiții obiective favorabile au este 
încă o garanție a victoriei, atât 
timp câl aceste condiții nu sunt fruc
tificate prin activitatea conștențj șj 
organizată a oamenilor, în speță * 
Partidului,

In societatea socialistă, unde lea 
gile sociale, nu se inai manifestă c* 
niște forțe oarbe și necontrolabife, 
conștiința omenească ca farior de 
desvoltare a societății capătă peni 
tru întâia oară tn istoria omenirii o 
importanță deci ivă. Conștiința socia
listă bazată pe materialismul dia
lectic însușită de milioane de oa
meni, este o forța uriașă care îm
pinge societatea sovietică ia drumul 
spre comunism.

Deaceea Partidul apără cu atâta 
strășnicie și păzește ca ochii d ■* 
cap bogăția ideologici a bolșevis* 
mului, al că. ui fundament de gr. nit 
îl constilue materialismul dia;e<tic, 
drumul cel mai sigur spre desco 
peri.ea adevărului ș iințific și arma 
cea mai scuțită ș luptei revoluțio
nare.
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Câteva aspecte ale muncii voluntare din județul nostru
(Uimire paf. 4a)

iiK'âl fiecare

restul 
lipsite

I 
munci

diataavțit. Acvsl program es!e sta- 
W*N mimrțios, astfel 
brigadier ^tie ce are de făcut luf 
fiecare ,1. I

Nu a «iași aste și situația bri 
gaeu cfAri Orăștic unde — cu toate 
ca numeric este superioara celei 
du SjtMria se simte Jipsa u 
nea mai temeinice organizări, a u 
nea mumi dusă după un p'an precis 
de lucru in care toiul vă fie prevâ- 
eut

Din această cauză — în ziua de 
Sâmbțrtă 18 Iunie a. c. — fiind 
timp puțin favorabil pentru lucru, 
nici unul chntce brigadieri nu s’a pro 
contat pe șantier. Partea negativi 
coastă nu numai in aceasta ci mai' 
ales faptul ca o zi a lost pierdută 
tacă folos, prea puțini brigadieri) 
intretximțând-o pentru a-și ridica ni 
veiul foi politic și cultural, 
având preocupări minore, 
de importanță ți seriozitate

Se tinde deci lipsa unei
mai bjvre organizate In această bri 
gadă, M simte lipsa unei planifi
cări a muncii, fără de care nu s*.’ 
pot obține succese p-.ea însemnate

Manca valuntari nu tre
bue transformată în 
muncă obligatorie

Munca voluntară și scopul ei n'au 
fost interpretate întotdeauna in mo
dul cel ntai just, uneori inregis- 
trându-se devieri serioase. Cazuri 
mai accentuate de a emenea devieri 
s’au semnalat tocmai acolo unde ti
nerii supraap)-eciindu se forțele nu 
au avui o legătură mai strânsă cu 

•organizațiile de Partid. La Călan, 
de exemplu, munca voluntară a 
devenit un fel de muncă ob igato- 
forie, ceea ce a făcut ca elanul 
tinerilor să scadă simțitor, pentru 
a i antrena din nou la muncă pe 
țineri, responsabilul cu re o.țstrucpa 
din Org. U.T.M. substilue-te mun- 
-a prolifică de lămurire, cu diferite 
metode de impune c obligând 1.0 
de tineri — luați la întâmplare —

Magazinul de Stat, Valea-Jiului rotroșeni

i Aviz important ptr. Cooperative!
Se aduce la cunoștința Coopera- 
tivelor din raza jud. Hunedoara 
că s’a repartizat cota de

Sodă caustică
Cooperativele sunt rugate a-se 
prezenta pentru ridicarea cotelor,

până la data de 26 Iulie 1948 inclusiv,

Magazinul de Stat, Valea Jiului 
Petroșeni

Aduce la cunnștințM, că 

a sosit un mare asortiment 
de mărfuri din Cehoslovacia 

încălțăminte, 
Pânzeturi, 
Stamba,
Stofe,
Dejalenuri și zefire pen- 

Irc cămăși dintre cele mai 
bu-o', calități

BF <■■■■!!—■BEBMM 
i . i fiecare zi k 
t Zori Noi”| 
K. > WM A—— 

să se înscrie IntHo brigadă. Ase
menea procedee inadmisibile, au da
rul să Îndepărteze pe tineri dela 
oii ce acțiune astfel Încât la Că
lău, cu tot numărul mare de ti
neri, abia 32 — dintre cei mai 
conșfienți — au prestat câteva ore 
de munca voluntară la repararea 
drumului dela Sântâmaiia de Pjatră.

Asemenea greșeli s’au mal săvâr
șit ți la Hunedoara si Orăștic, mai 
puțin accentua insă. Au fost să
vârșite de tovarăși puțin ridicați po
liticește care n’au ințe.es că vo|unla* 
rialul e un curent de masse care 
isvorăștc din conștiința lor, că tra
buc să participe cu tot elanul la 
reoonstriicția țăfii. Pentru ca el să 
cuprindă insă masse tot mai largi/ 
trebue înlăturată ori ce impunere, 
trebue să se ducă o serioasă munci 
de lămurire și Îndrumare.

Muncă voluntară în cilectiv
O altă interpretare giejită a’a 

dat felului în care se face munca vo
luntara de reconstrucție.

Așa spre exemplu, la Simeiia șl 
Hunedoara unii tineri, și-au luat an
gajamentul de a munci vplunlar In 
birouri, laboratoare itc. luciând izo
lați de marca massă a tineretului. 
Muncind în felul 
seama, uită sau 
munca voluntară 
tribue numai la 
ci — pi in efortul pe căre i depun 
umăr la umăr tinerii munci * 
tori, țărani, și elevi — impulsul sprd 
unitatea întregului tineret ia pro
porții tot mai mari, ia caracterul 
unei voinți de nestrămutat

In aceiaș timp, dispare imlividua 
lismul care c înlocuit 
tea față de munca 
spiritul de echipă.

Un nou spirit
Munca voluntară 

— nu ca un efort 
toți sunt obligați 
ci ca o acțiune conștientă pentru 
reconstrucția țării, acțiune prin care 
se sudează legături temeinice și

acesta ei nu țiti 
nu știu ca prin 
tineretul nu con- 
reconstruiția tării

tinerii munci -<

cu dragos- 
colectiv ct»în

muncăin
astfel înț leasă 

in sine pe care 
să-I depună —

Publicațiune
Composesoratul Grănice - 

resc din Dobra dă in arendă 
pe cale de licitație publică, 
pe termen de trei ani,'moara 
țărănească numită _,dela po 
ștă”. — Licitația se ține in 
ziua de 25 Iulie 1948 orele 3 
p. m..

Condițiunile de liciitație 
sunt puse la vedere publică 
la Primăria Dobra și la Sec 
retariat.

Dobr», 1» 10 Iulie 1948 
Președinte, 

loan Oprean, 

I

viabile Intre Întregul noăiu tineret, 
prin care se naște, dragostea fața 
de muncă in colectiv ți care arata 
in goneral o noua atitudine tați 
de muncă.

Voluntariatul va deveni atunci un 
curent care ya pătrunde in inassrj 
tot mai largi de tineri și bătrâni, 
va fi un factor mobilizator de prin» 
ordin la noi ți noi acțiuni, va fi 
expresia voinței massclor conștienta 
că nu trebue să precupețească nici 
un efort pentru a *.Lăxli o țara noua 
cu oameni noi căliți in lupta pentru 
o viață mai bună, educați in 5 piș 
ritul dragostei față de «iuțiră f
I i 1 i ri. Jf. Dareaaa j,

TINERETUL R. P. R.
înfierează atentatul împotriva lui P. Togliatti

Tebgrama Consiliului Național al Federației 
Naționale a tineretului democratic din R. P. R.

Fronte dela Qloventu

lu numele a milioane de ti 
teri din Republica Popula:ă 
Română, strânși în jurul F. 
N. T. D R. nefe^primăm în 
dignarea față de mișelescu) 
atentat comis împotriva neîn 
frjcatului luptător Palmiro 
Togliatti conducător încer
cat al proletariatului și po-

Prețul cerealelor din recolta 1948

Ce prețuri se plătesc pentru 
cerealele predate la colectare 

întrucât în numărul de cri 
al ziarului nostru s’au stre 
curat unele greșeli In legă; 
tură cu prețul cerealelor din 
recolta 1948 publicăm din 
nou prețurile ce se plătesc 
pentru cerealele predate la 
colectare.

— grâul având greutatea 
hectolitrică de 75 kgr., și 
3 la sută corpuri streine, 
lei 5,60 kg.;

— secara având greutatea 
hectolitrică de 68 kgr. și 3 
la sută corpuri streine, lei 4 
kg-;

— orzoaica, având o greu 
tate hectolitrică de 65 kgr. 
și 3 la sută corpuri streint; 
jei 4,70 kgr.;

— ovăzul, având greu ta 
tea hectolitrică de 42 kgr. și

Anunț
Administrația ziarului 
„Zori Noi” s’a mutat 
din palatul Prefecturii 
în strada Karl Marx 
Nr. 1. (Edificiul Hotel 
Orient)

Ne scriu muncitorii

să mai schimbe 
trândăviei lor. Lo 

spun că acești 
cheltuiau bani 
care nu era alt 
exploatarea noa

(Urmare din pag. ’l-a) 

grași și rumeni la față, care 
veniau aici” 
mediul” 
clanicii ne 
,, domni” 
mulți, bani 
ceva decât 
stră, nu erau altceva decât 
sudoarea muncii noastre.

Astăzi, noi cei îndreptă-

Din Inițiativa org. P.M R In fiecare Dialnect

Numeroase echipe
de mici meseriași și U.F.D.R.i-8te din Lupeni 
muncesc voluntar pentru buna întreținere 
a brigadierilor de pe șantierul național 

„Gh. Cheorghiu-Dej
LUPENI. - Din inițiali 

va org p. M. R din loca
litate, numeroase echipe, de 
voluntari formate din rându 
oile micilor meseriași din 
Lupeni, se deplasează în

Roma 
porului italian.

Urăm tovarășului Toglia
tti o grabnică însănătoșire 
și asigurăm tineretul demo 
crat al Italiei de întreaga 
solidaritate .în această luptă 
Împotriva imperialismului 
pentru o pace durabilă și de 
mocratică.

3 la sută corpuri streine lei 
5’3° kSr-

— orzul având o greutate 
hectolitrică de 68 kgr. și 3 
la sută corpuri streine, lei 
4,70 kgr.;

A fost alcătuit

Sfatul Căminului Cultural 
al plasei Geoagiu

Din inițiativa Comisiej In 
terimare Județene a Cămine 
lor Culturale —- Hunedoara 
Deva, în ziua de 11 Iulie a. 
c.. la Geoagiu, a luat ființă 
Sfatul Căminului Cultural 
din plasa Geoagiu.

După alegerea sfatului, 
tov. Băsescu delegatul Co
misiei Interimare Județene, 
a arătat cum in trecut sate 
le e 17111 ținute în întunerec 
iar Căminele Culturale — a 
colo unde existau — erau so 
Cotite un drept al bogătași 
lor din sat care frânau setea 
de cultură a obștei sătești.

țiți de odihnă ne bucurăm 
de ea. Aici, căpătăm forte 
noui, pentru marea bătălie 
a cărbunelui, care ne aș
teaptă la locurile noastre de 
muncă — încheie scriso- • 
rea minerilor din Valea Jiu 
lui.

<1

33 
a a 
de
au 
ia

fiecare Duminică pe șantie 
rul națjOnaJ Bumbești Live 
zeni, unde repară încălță
mintea și imbrăcămmtea bri 
gadierilor.

Astfel, In ziua de II Iuli“ 
a. c-, echipele de pantofari 
au reparat brigadierilor 
perechi bocanci, croitorii 
executat 146 reparații 
îmbrăcăminte iar frizerii 
executat 233 tunsuri și 
suri.

Urmând exemplul micilor 
meseriași, femeile din Lu- 
peni organizate in U. F. D. 
R. și-au luat angajamentnî 
de a organiza echipe A vo
luntare, care vor merge pe 
șantier pentru a spăla și re 
para rufele brigadierilor.

Prin aceste acțiuni, micii 
meseriași și U. F. D- R.-iste 
le din Lupeni, sprijină mun 
ca brigadierilor de pe șan
tierul național „Gh. Gheor 
ghiu Dej", dându-le posi - 
pilitate de a munci 
mai mult în condițiuni mai 
bune, pentru a termina la 
timp marile lucrări ale liniei 
ferate de interes național 
Bumbești-Li vezeni.

L Groptaau, coreip.

Astăzi — 3. spus vyrbito 
rul — Căminele Culturale 
sunt puse la îndemâna piti 
gărimii muncitoare și folosi 
te ca mijloc de ridicare a ni 
velului ei cultural. (Țărăni
mea muncitoare trebue să 
înțeleagă rostul adânc al 
acestor focare de cultură 
sătească, punând umărul 
pentru a întări munca cănii 
nelor Culturale din satelc 
lor.

Cu ajutorul Căminelor 
Culturale, tineretul sătesc 
trebue să-și desvolte drago
stea de cultură, muncind pen 
tru organizarea de serbări, 
coruri, întreceri sportive, 
etc..

In numele comitetului tov. 
Crăciun loan răspotisabilul 
organizatoric al Căminul» 
Cultural și tov. Bețiru Ni- 
colae, și-au luat apoi anga 
jamentul de a intensifica 
munca pentru a înființa’în 
satele piasei Cămine Culm 
tale, în jurul cărora să fie 
mobilizată țărănimea mutici 
toare și mai ales tinerelul 
sătesc, făcând din ele ade 
vârâte instituții de cultură fo 
Iositoarc poporului munci - 
tor.

in%25c8%259be.es
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Dedarându se în totul de acord cu Rezoluția , 
Biroului Informativ al Partidelor Comuniste

Membrii legației Iugoslave din Washington
desavuează in mod public politica trădătoare a conducătorilor

Jugoalavi

In urma votului de neîncredere al Adunării Naționale

Guvernul francez
a demisionat

Washington, 20 (Radio). 
15 membri ai Legație' |ugo 
slăviei din Washington pro 
cum și 2 membri importanți 
al delegației Iugoslaviei la 
Organizația Națiunilor Unte 
au semnat o declarație comu 
nă prin care desavuează în 
mod pubh< politica trădătoa 
re a conducătorilor jugdslavi 
declarându se în totul de a 
cord cu Rezoluția Biroului 
Informativ al Partidelor C'o 
muniste asupra situației din 
Partidul Comunist Jugoslav.

In declarația lor, cei C di 
plomați jug islavi spun intie 
altele:

Fiecare comunist șî'ficca 
re Partid comunist are mi 
siunea de bază de .^contribui 
cu toată puterea sa la intări 
rea unității internaționale a 
clasei muncitoare .și a forțe 
lor progresiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică și Marele 
Stalin. cunoscătorul și învăță 
torul omenirii progresiste-

Condamnând atitudinea 
lui Tito, declarația arată că 
această atitudine înseamnă 
renunțarea Ja învățătura mar 
xistă-leninistă și trădarea 
frontului unic comunist.

Rezoluția noastră a fost 
înaintată la 7 Iulie a- c„ 

— spune declarația *— Co 
mitetului Central al Parti
dului Comunist jugoslavia

Să fim vigilenți în 
bătălia colectărilor

(Urmare din pag. I a)

tari, treuesc să aibă ca scop 
realizarea la timp și în bune 
condițiuni a planului fixat, 
înlăturarea oricăror abateri 
și nemulțumiri făcute țără
nimii muncitoare și nici de 
cum sporjrea cotelor așa - 
cum bogătașii din Gurasada 
au căutat să răstălmăcească 
scopur întrecerilor în colec 
tari.

Suntem Ia începutul colec 
tarilor. Atenția noastră tre 
bue să urmărească îndea
proape activitatea și felul 
cum țși fac datoria organelo 
administrative și comisiile 
de colectări, ajutându-le în 
acțiunile lor destinate să du 
că la realizarea deplină apia 
nului de colectări. Trebue să 
veghem ca magaziile în care 
se face depozitarea cotelor 
de cereale să fie corespunză 
toare scopului, iar grânele 
depozitate să fie aerisite și 

însă nceasta n’a dat publi 
i ității textul semnat de 
noi, ptib’icând în schimb 
a'te rezoluții, cu ajutorii) 
cărora conducătorii jugos 
lavi vor să creeze impresia 
greșită ca membrii Pait du 
lui Comunist [ugoslav, ar 
accepta linia trădătoare, 
criticată aspru de Biroul 
Informativ, ți 
Refeiindulț la așa zisul

Convocarea congresului American
washington. — pre

ședintele Țruniiin a convo
cat Congresul Camera Re
prezentanților și SenatuP 
'pentru ziua de 26 Iulie.

New Yorț- — Vorbitul co
respondenților de presă <i. 
Wallace candidatul celui de 
al treilea partid )a postul 
de președinte al. Statelor U 
uite, a arătat că noua se-it'ne 
a Congresului convocată de 
Țruman pentru 26 Iulie nu 
va realiza nimic bun și nu 
poate decât să strice, dacă 
1poporul american nu este 
gata să ceară satisfacerea re 
vendicărilor sale imediate’'.

Analizând programul elec. 
toral al partidului democrat 
d. Wallace a declarat că Tru 
mau este răspunzător de 

lopătate, spre a nu se strica 
din pricina umezelii, tran
sportul să fie făcut cu carele 
celor înstăriți, grâul să nu 
fie amestecat cu nisip, arii 
le și magaziile păz’te de in 
cendii și să împiedicăm ori 
ce încercare de sabotaj a ca 
pitaliștilor sau uneltelor lor.

Colectările sunt făcute în 
folosul poporului muncitor 
dela orașe Și sate- Elqau fost 
întocmite pe bună, dreptate 
luând mai mult dela cei ce 
au mai mult, scutind și în
lesnind țărănimea săracă și 
mijlocașă- Deaceia, de buni 
reușită și la timp a planului 
de colectări, trebue să fie, 
interesat întregul popor mun 
citor căci prin ducerea lor la 
bun sfârșit se întărește și mai mult) 
puterea economică a Statu
lui și se asigură desvoltarea 
industrială' -agrară a țării, 
chezășia progresului și a bu 
nei stări a celor ce muncesc.

Gh, Plețu 

congres al P. C. J. reprezen 
tanții jugoslat i din Statele U 
nite afirmă că el hu va re
prezenta voința reală a co
muniștilor din iugoslavia.

Declarația se închee con
damnând încă odată politi, a 
trădătoare a conducătorilor 
dela Belgrad care subminea 
ză lupta poporului jugoSlav, 
creind pericolul degenerării 
Iugoslaviei.

suprimarea controlului asu
pra prețurilor precum -i de 
eșecul programului construc 
țiilor de locuințe D- Wapacc 
a spus: „Aceasta confirmă 
iaptul că noul partid repre 
zinta voința poporului, căci 
este inutil ca poporul să-și 
pună speranțele sau să aibă 
încredere în partidul domo 
crat".

Buletin intern
BUCUREȘTI, 20 (Ag?r- 

bres). In ultima vreme ser 
viciul central farmaceutic al 
Asigurărilor Sociale, a fost 
aprovizionat cu o serie de 
droguri și chimicale de pri 
mă necesitate, aduse în cad 
rul acordului cu U. R. S. S-

BUCUREȘTI, *20 Ager- 
pres). Prin decizia Ministe
rului învățământului Public 
au (ost alcătuite următoarele 
comisii: comisia de numiri 
și înaintări din învățămân

La închiderea ediției

Cum se desfășoară vizita delegației 
guvernamentale cehoslovace

Recepțiile
București, 20 (Agetipres)' 

Membrii delegație' guverna
mentale cehoslovace în frun 
te cu Antonin Zapotocky, au 
fost primiți azi, la amiază de 
către membrii Biroului Prezi 
diului Marei Adunări >Nați<j 
nale în frunte cu prof. Dr. 
C. I. Parhon. De fațăau fost 
membrii Guvernului în frun 
,te cu d. prim-ministru Dr.Pe 
tru Groza, și tov. Gh. Gheor 
ghiu Dej, prim vicepreședm 
te al Consiliului de Miniștri,

Paris, 20 Radio'l. D. Vin 
cent Aurjol, președintele Re 
publi» ii Franceze a * cept.it 
dentiști d lui S< hurnann și a 
guvernului bău. Șchuman s a 
prezentat Președintei i Re, u 
Micii pentru întăriri a dțini 
sici imediat după < e Adu 
narea Națională Pran «-.’.i 
dăduse Guvernului un \ot 

Consilierul economic al R. P. P. 
la Berna continuă să fie menținut i.i 

arest de către autoritățile elvețiene 
— Victima samavolnicului act a declarat grava 

foamei in semn de protest
BUCUREȘTI, 20 (Ager-

preș). — Consilierul e ono 
mic al Republicii Populare 
Române la Berna, d. Sol 
van Vițianu, arcst.it jăptă 
mâna trecută împreună cu 
soția sa de către poliția fe
derală, continuă sa fie men 
ținut arestat, tară a -clasa re 
prezentanților Legației și 

tul primar și comisie de 
nuntiri și înaintări din în
vățământul secundarr.

Din prima comisie fac 
parte dnii: Care Greceanu, 
Mărgărit Gh., Popa yțpria, 
Hantciu Gh-, Adant Tonta, 
Antonescu Aurora și Țeo - 
dorescu Constantin: iar din 
a doua comisie dnii: Tonta 
Vasilescu, Mărgărit Gh., Ne 
nu Ion, Mihailescu Gh.. An 
ghel Gh., Mărășescu Ro- 
mulus și Soimuleseu lacob.

oferită de Ministerul
Ana Pauker, ministru al A- 
facerilor Externe, și Vasije 
Luca, ministrul Finanțelor. 
Membrii deleegației guverna 
mentale cehoslovace au vizi 
tat palatul Marei Adunări 
Naționale. <

La orele 13,30, oaspeții au 
participat la un dejun ofe
rit de Biroul Marei Adunări 
Naționale.

Aseară a avui loc o re
cepție oferită în cinstea dc- 

de neîncredere
Președintele Rep» 11; 1: a 

ineeput azi ditniiica ■ 011-
suJtărih în v«-d< r< a m-e.,, iî 
noului guvern. La 0-1 
d sa a prunii pe r> p- '-t i 1 
ții Partidului Comune»' i ,-au 
*'ez Mani ji e Thoi’ez 1 1 :i ' 
cois Villon.

avo< arului s.’u ■, . ; . 
tea de. a l îi.,.

D. Sol'.an x’iți., . 1 a o 
g'aV rn tli-.-,iat și it
pentruca a , < | u. .11 • ■ <
declarați in . 1 i 
autorități.

I11 semn <!■• prclt - j.nx? 
tri\a pro• edeelor bărbi?» t«» 
losțte d<- autoritățile >•!»■• -ic 
ne, d. consilier Solvan Vj- 
tian a declarat greva loiiiiri

El se află astăzi în a ș.(» 
tea zi a grevei foamei

IN PALESTINA.
scțiunile »ra biler cwtra 
Statului Israel centinuâ
In Palestina, luptele conți 

nuă în ntai multe ],-> .pn-iți, 
cu tot ordinul de încetare 
a focului. Cu toate 1.1 sta 
tele arabe agresoare — în 
urma ordinului Consiliului 
de Securitate — au , ouve 
nit la încetarea focului, șei 
cii arabi plătjții de importa 
liș.tii angio - americani <-.oa 
tinuă acțiunea criminali îm
potriva Statului Ural.

Externe
legației Cehoslovace de că
tre Ministerul de Externe. 
Au fost prezenți membru de 
legației guvernamentale ce 
hoslovace, membrii Prezidiu 
lui Marei Adunări Naționale 
a R. P. R., membrii guverna 
lui român, reprezentanți» 
Corpului Diplomatic, ai 01 ga 
nizațiilor de masse. ai jKeîK'i'. 
precum și numeroase perso
nalități culturale. (

TIP. „PROGRESUL"—DEVA,

cept.it
arcst.it

