
Munca printre intelectuali 
sarcină importantă 

a Partidelor Comuniste*)

Unul din p in rpalele mijloace de 
a p rgăli un război de agrezune 
eils, dn mulă vie ne, conbaitrea 
cultur '.i progiesiste, prigon rea re 
prezenlanți'.or de .loirați ai științei 
literaturii țl artei. Is.oiia modernă 
arată eă aiderea de cărți pe pie
țele Luropri, lagărele de concen
trare ți execuții'.» de intelectuali de- 
■»<rați au apărut cu mult îna
inte Ue deslănțuiiea agresiunii lif 
tlcriste îrtțaoiriva popoarelor 
niee.

Astăzi, omenirea, car» nu a 
îiiaă timpul să se refacă de 
urma pj .rJeiior cri srn e suferite în 
cursul celui de al doi.ea război 
mturdial, asistă la un nou val de 
obBcU'antism-reaejionar ții de t« - 
roare împotriva libertăți de gâ 1- 
dire, deslăn;uită de noii pre cn lenți 
la dominația ruond ală — impetia- 
tiștii americani. Călcând pe urme'e 
lui Flitler și reluând me ode e sale 
(pogromuri, lm, llări, înlăturarea ela- 
nientelor progresiste din ins.iîu-- 
lela știiițill • ți școlare, întemni ărl, 
supraveghere polițienească, jrunn 
rea în afara legii, etc...), cercurje 
condneiloare a'e S ațelor 
numai tn trei 
multe p.ivințe, 
in se privește 
turale a țării

Iu tinți ce
(are șf la piaine ramuri întregi ale 
gândirii lehnico-știin .i lce ți în
tregi domenii ale culturii, reacți nea' 
internațională, î 1 frunte cu imperia
liștii Statelor Unite ale Antericli, 
nu erațS banii pentru a perfecțio
na mijloa.de de externii ia e In mi
ni și pentru a-vi recruta barzi p in
tre filo>o'ii, scriitorii i poe ii nur- 
gbe^. Prin ntijlo.irea acestor oameni 
fără scrupule, de teapa lui Sarire 
și MÎ'Jer, Dewey și ElUnt, se pro- 
povăduește miști a ș’i ura față de 
om, menită sd ni n5ceașcă 
șliiața siasselor încrederea crescân
dă fa propriile lor forje, să trans
forme oamenii muncii tn roboți, »ă 
nialta'izez» căz in ele popoarelor 
spre unire, independență și liber
tate |

Mtnri tot mai largi de in ele.țuall 
sa ridică la luptă împotriva pri
mejdiei de distrugere, care ame
nință cu'tura națională a multor țărf 
fapt dovedit In mod elocvent da 
discursurile ținute Ia Congresul Mon
dial al intelecimlîior pentru apăra
rea păcii, care a avut loc ia Wro 
claw, ia sfâ șitul lunii August.

Coagresul dela Wroclaw, la care 
au hiat parte personslită’i e cele 
mai de seamă ate știmei, culturii 
ți artei din 45 de țări, în afară 
de botărlrile importante lua c, a» 
rată că dela al doilea război mon
dial s’au produs 6Chi nbări adânci 
Ir, menla'i atea in e ecțuali;or. Șl îjf 
ajunul acestui război au a rut 
manifestă i ale in'eiestuali.or în 
derea apărării pădi. Experiența 
cuiului recent a arătat însă că 
mai eforturile îepre -en anților 
turii nu ajung pentru a învinge >»
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acțiunea. Ea a arătat că succes il 
luptei pen ru p» e, lmpo riva ațâță
torilor la război, nu este povibf/ 
decât în cazul clnd acest» e or
turi sunt legale de lupa tnjregu 
lui po,x>r, a întregului lagăr <i> 
nio.ralic ți anlii nperialiiț. Această 
experiența a confirmat In mod stră
lucii cuninlele tovarl ulai Sa in,care 
arată că ,intelectuali i nu po con-r 
stitui o for.ă, decât dacă 6e une.c 
cu clasa muncitoare. Dacă uaerg Îm
potriva clasei muncitoare, ci 
sunt sortiți pneiri’’. Al doi.ea răz
boi mondial a arătat dcaiemenea că, 
odată cu nimicirea ind pen lențel na
ționale și a valorilor culturale ale. 
țărilor subjugate (Polonia, Franța 
Cehoslova ia, ele.) agre orul farci t 
a condamnat la pieire tn ma să și

l.
învățămintele tra e din trecu ui re

ar-

pe intelectualii i ce stor ț.irl.

cent, lup a activă, cura oa ă, cu 
ma in tnâuă a intelectualilor îna 
intațî, io! la cot cu oameni mun ți 
din țara lor împotriva agresauniif 
fasciste, i-au dus pe oamen 1 pro* 
gresiști ai ști nțef ți al cul url! In 
tabăra demo. rației ți antilmperia- 
listă As i’i intelectualii p.-ogre j ,țj 
formează un detaiament Inse nnat al 
armatei de milioane de luptători 
pentru pa e, progres și de nocrație ș 
acest lucru a fost dease.ne.iea do
vedit în mod elocvent de Congre
sul dela Wroclaw. Prezența în la
gărul demo ralic a unor reprezen
tanți ai științei ți culturii ca En- 
stein și Fast, .Irene JalioL-Curâe, 
Prenanl ți Aragon, Haldane, Ama

Articol anărnt ti Nr 21 ta 
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Alături de mineri

Muncitorii atelierelor eleclFO-mecanlce 
dela exploatările aurifere din Munții Apuseni 

cadrul întrecerilor socialistemuncesc în
Muiuiid cu elan in cadrt 1 între

ceri or sociali te, uiun 1 orii și tch 
nicicnii atelic.elor elecro- neca i e 
dela exploală ile aurifere din Mun ii 
Apuseni, cuceieic frumoase rezul
tate în muncă. A<fă i ac.ș f lucră
tori se găsesc In într»ce e cu cei 
dela atelierele diu Baia Mare, 1 ir 
unele se ții an che cat la Întrecere 
muncitorii dela a eljerele din Zlatna

Munca organizați fi ele 
baza întrecoi ilor 

social.sta
Cine cunoaSî'’ haosul 

domnea in atei e’r'e din
----- —

Tinerii muncitori

• ■

ce
Gu

dela B. M. S. - Hunedoara, 
au provocat la întrecere 
in munca tineretul din
Valea-eliului

In ziua de 12 Sept. a. c., 
a avut loc la Hunedoara, o 
ședință plenară a org. U. 
T. m ' I M- S.

După raportul de activi
tate pe perioada 6 Martie — 
1 Sept., s’a procedat la în
cadrarea vechiului comite1: cu 
tov. D- Ifrim, membru îri Bi 
roul .org. P. M- R.-I. M- 
în calitate de secretar al V. 
T. M-

Cu această ocazie tine ii 
muncitori din Hunedoara —

la propunerea comitetului — 
au adresat o scrisoare tineri 
lor muncitori dela „visco - 
za" Lupeni și Aninjasa-

„Conștienți fiind spune 
printre altele scrlsoarea — 
că rezultatele muncii noa;t_e 
vor contribui la ușurarea 
drumului nostru spre socia - 
lism și, pentru ca munca noa 
stră să fie cât mai poz'tivă 
vă chemăm pe această cal-

H N D

rai arza, ina nle de n îționali 
zare numeroasele sustrageri 
și dos'rt de materiale s tvâr 
ș e chiar cu o azia iaventa 
rierii, numai acela ÎȘ* poate 
da seama de schimbările ce 
s'au produs aici. Insă ojata 
cu schimbarea conducerii, 
haosul a fost înlăturat, ma?i 
nile unelte sunt b ne ingti 
jite, iar munca controlată și 
bine dirijată se desfășoară 
în condț' jTii din ce în ce 
mai bune.

Awtisi fe?cxire aH5
o diagramă cu ajutorul că - 
reia fiecărei î e s c,
înainte de a fi pusă țn lucru, 
i se stabilește la ce operații 
trebue supusa și care este 
timpul minimum pentru exe 
cutarea operat unilor. In fe 
Iul acesta se știe cu ce e 
ste ocupată fiecare mașină 
cât timp și care este randa 
mentul jie mașină, om și 
schimb-

In locul echițvelor forma.e 
din 20 — po lucrători cari 
nu puteau fi sîificient năpra 
vegheate de șefu de ecliipe, 
noua condtăcere a organizat

< chip- mici, de 6 lu raderi ți 
un șef de echipa care luarea: 
za electiv. Câte 5 <_cii p* 
formează un grup . are est» 
în deaproap controlat șt 
«upraveglic-at dc un niae^tiu 
techn c de spe aluat.-., cari 
îna.nte erau in’.ie’.iy*nț*ți în 
birouri la lucrări de admini 
<traȚe.

Rebuturde și de eU.it- mj 
Scăzut simț tor In unu* ș - 
dințelor de colaborare ce e 
țin săptămânal și la c*re iau 
țrarte — Dnn rctape — 2^ ia 
ută, dn efectivul total. KÎ 

di.area nivelului p'olesi ial 
al muncitor 1 >r, prin șs de 
de calȚicare și perie Ți >n;i- 
re. care «iau im.ep.st ■; ut- d 
le zilele trecute, va (anin .ă- 
tăț munca lucratorii L n 
;ndu ; tot mat mul' ru c 

jtinjele tehnice-

Inovații e $1 raționallzft lle 
sunt din C9 în ce mai 

frecvente
fcfodem zarca cl'or¥a e r ta 

juri și schimbarea sistenrjiBi 
_______________ V. fj-țj
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Cu caravana cinematografică
printre țăranii din Vaîea-Lungâ I

tare către săteniiVine caravani! — s sine o țărancă cu glas 
v«r« se aju'au de zor la treerat 1 grâului dela aria colectivă a-ezată 
ta fa'.a p i nărici din comuna Valea Lungă.

Priviri e țăranii r se aținti ă înspre drumuî de und ■- ve îea un ca- 
■loa mare ca e te îml.e/a spre noua clădire a școa'ei primare, ri
dicată de curând, prin munca vo/unlară a țărănimei munătoare din 
ace»jtâ comună.

Este caravana cinema ograKci a Județenei P.MR. Hunedoara-De.a, 
care începând din luna Februar e anul 1945, coli idă fără răgaz sa
tele hunedoiene, îndrumând și liminând munca ță anilor noștri cu 
bogata expe.iexță a oan.eiior 
an un bogat coi țin it ed îcat v.

Sătenii prinieec cu
buc -na csravan?

ță anilor noștri cu 
muncii di i U.R.S S. și rfife.i e fil.ne

OojMcia Valea Lungă, ea • una 
din ««niunele plasai 1M i lo:uiUl ta

majOrita’ea di de țărari să aci, ți
nuți sub căcâiul exploatator al 
foști or moșae i, care în tiecut stă
pâneau întreaga regiune de a d. 
Când a fost anunțat în comună tk

de 
care

va veni o caravană trimisă 
Partidul Muncitoresc Român, 
va ru'a un iii n so/iei?, în rând irite 
sătenilor localnici, s’a produs o 
mare burur e, vă âid g ija și aten
ția deosebită pe cire o poartă 
Partidul față de ei, prin iri niterea 
caravanei î.i acest că un tide.rărtd 
și greu de pă runs pină Ia el.

Cum e a de așep'.a', serra după 
terminarea Imuicior agrico'e ir-, 
treg sa'.ul a parți-ăra la fii nul care 
a fost ru'at ti sala festivă ■ școa- 
lei primare. Coșii, femei și băr
bați, bătrâne <u furca în brâu, ,t r-

OH. ȚiOÂU

La biroul po ula* ci, acolo und: 
domni .oară d ăgu ă să u tă la 

mai tă te ro.ejti ți apoi 
— după împrejurări — baia 

ba rade., ochi albaștri... părul ctc, 
se prezi iță aproa ne în fiecare zt 
câțiva cetățeni care nu vor ă al e 
neplă ceri cu orga .ele polțieieli.

tnlr’o zi când era nu p ea multa 
lume — ce țuc.ti ci idat s’a 
făcut la acest bicoz o „'■od.ță’’ de 
oameni care a;tcptau să-țrî facă 
buleti t.

O domnișoara era Ia . .piasul 
mare” și cea'altă se pregătea ră e ca 
mineze ce 4 eanul d n fața ei, cind 
intră o a treia: o prietenă. Și a 
cumpăcal niște nasturi ți vrea . ă-i 
arate pr e'e :e o ca
rerea.

— Vai dragă ce
— Iți p ac?
— Foarte dragă 

mai ales culoarea 
dă ga a (nu șt u 
dar în ori ce

o 
tine de 
seri.-

(4 le <t rl pl-

nasturi drăg uțâ!

mult! Cil

(Oealinuara la pag. li n)

lă?.. Ui e 
bcige mă 
așa a zi 
așa ceva).

— Dar nu veci că nu 
d agă! e uiaioa!

— Nul se poate cunosc 
riie dragă!

— Dar
Vezi...

caz

co;f- 
a ta 

dacă 
cant

e Le ge

eu cu'o-
«

n’ai dreptate dragă na

Slați dragi -a-: vad fi eu 
intervine aomnișoara care până a- 
(unci scria ,,fața ovală’’, U ' id pe 
cetățeanul din fiți ci ochi -nai 
mult tnj ați decât căprui c m a- 
vea intenția să scrie.

Și așa s’a încins a di c.u în 
lege, fia că-i albă, ba ci-i ;.e jrt, 
ci ip.au de mai mare drr ut. Dar 
până la urmă au a uns la u» -j ^pro- 
nni,: au vo'at în un an m» a e -A 
ori care ar fi foirea na;l irilor 
aceștia sun. ^foarte tâmpa i i” s m- 
nalmentul ea cam vag, dar pen ru 

: vrei mai
au fort <

ifi.ite nas.uri ce 
sfert de oră ci 

îge).

(C»iti«iur«

.nit? un 
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Școlile se desrhii 
la I Octombrie

București, <f (Agemres).
Ministerul ,Învățământ1 ui
PubMcj a lucc la cuno t nță c ;. 
deschiderea cu sur l - . oii
lor elementare d n ' - aga 
țară 9e amână L 1 .1 . ni- 
brie a. c-.

mijloa.de
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Prima ședință a Comisiei Județene 

pentru însămânțări
In ziua de 15 Septembrie 

a. [c-, a avut loc în Deva, pri 
■ia ședință a Comisiei Jude
țene pentru însămânțări.

In cadrul acestei ședințe, 
Comisia a studiat și luat în 
xjesbatcre planul însămân ță
rilor de toamnă, întocmit și 
prezentat de Servic'ul A gri 
col Județean care a fost a 
probat in unanimitate, jar 
pe baza planului județean s au 
repartizat pe plăși următoa
rele suprafețe destinate in 
■imâiițăr.loi- de toamnă:

Baia de Criș 2.536 h« , 
Brad, 3 308 ha-, Deva, 6 mii 
839 ten. Dtbra, 2.315 ba, 
Hunedoara, 4.017 ha . grâu 
359 Iu», secară Hațeg, 5.100 
ha grâu, 173 șecara, Oră- 
fcie-, 6045 ha grâu, ș'6 ha. 
secară, Geoagiu 3.700 ha , 
Pui, 1.717 ha grâu; 705 ha. 
secară, Șarm sege+ura: 1052 
ha. grâu, 1.005 ha. secară; 
Iii* 3 640 ha. grâu. f

Tov. ing. Chiroșca a a.ră-; I 
tftt că datorită, capacității de | 
muncă și atelajelor de cara 
dispune județul nostru, pla 
nul însămânțărilor de toam 
nă poate și trebue să fie 
realizat La timp și tn cele 
mai bune condițiuni. Sămân 
ța necesară pentru însămân 
farea celor 44.000 ha-, &=ta 
asigurată prin cantitatea d- 
30 vagoane sămânță depozi 
zitată tn magaz’nele ,;Rom 
certai", care urmează să fie 
distribuită țăranilor care aut 
■evoe de sămânță. In afară 
de sămânța distribuită de 
„Romcereal”, comis i’e comu 
■ale pentru însămânțări, vor 
fcilesni plugarilor care nu au 
sămânță, îndestulătoare, cum 
părarea cantităț lor necesar»

Pentru a termina treerișul 
până la 15 Septembrie 

Țăranii din Valea Lungă 
au făcut arie colectivă

Pe^fru a îndeplini la turip 
hotărîAle Comisiei de Stat 
pentru colectarea cerealelor, 
care a stabilit ca până la 15 
Septembrie, bătălia treerișu- 
lui să fie terminată, țărăni
mea muncitoare din Valea 
Lungă îndrumată și lămurită 
de organizația de Partid, dân 
du-și seama că prin conti
nuarea treerișului c« bato
za din casă în casă, se irose
ște timp prea mult, a căzut 
de acord ca restul recoltei ce 
nu a fost treerată până în 
prezent, să t e adunată în- 
tr'c» singuri arie colectivă fi

însămânțărilor din cotele li 
bere ale producătorilor, 1a 
preț liber.

Comisia a holărît că anul 
acesta, toate suprafețele să 
fie însămânțate numai elt 
sămânță aleasă și tratată

In acest scop centrele de 
tratare, din județ vor primi 
soluția'și praful necesar, din 
cel® 3.000 kg. sulfat de cu 
piu de care actualmente d;« 
piure județul, uiTnând ca in

Ce facem săptămâna aceasta?
Acolo utile porumbii Va pui 

inii diu vreme ți d a aid ucxu ca:* 
se coace mai de tinipu iu, Irceperu 
culesul. Acum ia preajma culesului 
de porumb trebue si ne gânduri 
la alegerea țtia’.oțî.or de porumb din 
(■a.

Cine nu a iasen-.nal fiie’e de țn- 
rumb, de!a care să opiească știuleț i 
pentru sămânță ti pot a'ege ți a- 
cuma la cules. Știuleții a'eți pentru 
sămânță ți dușii acasă separat da 
ce halfi,. se de fac de păpU.t țfoi), 
se mai aleg Inel odată cad HUrț. 
bine copfi, cu rândurile dteple ți 
cu vârful ți coton 1 bine acoperit 
de boabe ți se pun deoparte pentru 
almânlă

Tot ram pe vremea aceasta tn-

Comemorarea lui
Pave! Tcacenco

In ziua de 10 Sept. a., c-, 
hi sala, cinematografului din 
Hațeg, în fața unei asistențe 
numeroase, a avirt loc come 
morarea lui Panel Tcacenco.

Diblariu Jon, intr’o expune 
re bine închegată, a arătat 
viața de luptător neînfricat a 
acestui erou al clasei munci 
toare.

xată în fața primăriei și tre
erată tpe bază de ajutor reci 
proc-

In felul acesta țărănimea 
din Valea Luhgă a fă< ut c- 
conomie de timțp, de combu 
stibil și uzajul mașhiei, reu 
șind tot odată ca treeratul 
gTâului să se termine la ter 
menul fixat de Comisia de 
Stat pentru colectarea cerea 
lelor, adică la 15 Septembrie- 

Exemplul plugarilor din 
Valea Lungă trebui iirmat de 
comunele unde treerișul c- 

ste întârziat- { | •

Hotărârile luate in

scurt timp să sosească j 5 
mu kg. ecresan importat din 
Cehoslovacia.

La propunerea tov. Florea 
Sjinion țnembru în Biroul 
Jiidețenei Pm1*- Hunedoara 
Deva, Corn tia Județeană a 
prelucrat Comunicatul Corni 
sici de Stat p<*ntru însămân 
țân, din ziarul „Scânteia"; 
în lumina cărui și--a întocmit 
planul de muncă ț>entru bă 
tăi a însămânțărilor.

epem tifosul pi < iilor da floarea 
soarelui pi dacă sunt bine coape la 
batem, iar tăvâifa o tntndea la 
umbră ca ai se coa.-l ți mai bîae.

In grădina cu |.>4ii con tini 'rial cu 
recoltatul fructelor coape (prune', 
mere ți pere).

In gosjxxlărie, continuam iu cu
rățirea saraniurarea seminței de 
grâu. Saraniurarea o putem fain ți 
numai cu o ii tachțe d<5 a o băga 
In pământ.

Un alt lucru tot a âț de impor
tant, ce-1 avem de fă ut, e.te p i. 
vilor (a gunoiil de grad. Pe cel 
putre il t: ducem | e lo:, ar pa 
ceiălall îl strângem pe platiormă ți I 
lă ăm să putiezeaBcă | âni în primă
vară.

Go^jodine'e tretue să :e îngri-, 
jească mal depide iși sa facă con
serve de legume din cele ce ați 
mai adunat d n giă ină. Tot acu
ma se fac muă’urie din castrarețl 
și pătlăgele \oz(.

Ce semeni
Semeni o săinânță mică, 

spartă, plină cu burueni, a- 
tunci și rodul va fi mai mic.

Dacă alegi grâul de sămân 
ță bob cu bob, cu ajutorul 
triorului, selectorului, sau la 
novoe ch’ar cu ciurul, recolta 
îți ,va fi îmbelșugată. De- 
la trior sau Selector să ai pan 
tru sămânță numai grâul de 
calitatea .întâia, sau a doua.

•
Incejje lupta contra mări

rii, dușmanul de moarte al 
lanurilor dc grâu. Prăfuind 
grâul în butoae bine înch se, 
sau saram-jrândt.i-1 cu p'atră 
vânătă, nimicim sămânța ho 
Iii. r

Cerc sfaturi dela tigine- 
rul șef al oi'olului agr coh 
sau dela Serviciul Agricol 
județean fost Camera A gri 
colă'.

» -

Grâul semănat cu mașina 
de semănat în rânduri, ră
sare mai repede, plantele 
cresc* deopofr vă de ma i, coa 
cerea se face deodată și re
colta este sporită și de ca
ntate bună.

f

Semănătura făcută la timp

După Reorganizarea
Agricole se poet) observa 

în viata salariaților
Imediat după schimbarea vecinu

lui conJitet jude en al sindici ulii 
de salutați agrl oii, Hunedoara-Oovu 
noul eonii.et a po n t ac lunea i «n- 
tru înlăturarea eje rentelor duyniă- 
noasc slie u ae in Undi a o <U sco
pul di- a im; iede a dervci area a- 
ccstor orgai i.ațri.

Pan tn prezent, s’au iftorgari. ai 
178 grupe sindicale ți 8 țonntela 
de plâși.

Noul comitet a acordat o aten
ție deosebiră reorganizării gru,e- 
lor sindicale de pe lingă feruela 
de Stat ți Stapunui.e de Mafiot 
Agricole

După reorganizare s’a putut ob
serva o rimțitoare tmbună â;lra 1i| 
viafa niuncfito.l or agricoli.

Iu comuna Mesteacăn grupul sin
dical f'ind tntăiit cU (Iran! șira i. 
a demascat pe fostul mo,ier Laxar 
loăn, care a finut o anga.a I fi rup 
de 7 luni, fără să-i pil cască ulei 
un ban, ți care a fost obligat ti 
achite fostdi angajate, suma da 
20.000 lei, pentru timpii cât a ra.n 
cit la el.

La fel a p:o~edat ți grujx.1 Ș:n- 
dical din comuna Criscior, Clilaburil 
Dan li'lu a fost ob i ;at să V- 
chite angajatu'ui său suma de 
4 460 lei, sumă rezulta tt d n munca 
salariatului depusă timp d 2 luni.

Cu caravana 
printre țăranii

fOs—a ps< U0 l 

când, au venit bucuroși să vadA 
filmul sovietic din lumea sa'elor 

Icare fusete a nun at cu o rî tnanta 
prin batere de tobă.

Înainte de truc, e ea h'mujui în* 
vățătorul comunii a exflcat ajte
ci ior dmper an ța avea.ui I Im. 
Pilda țârai lior sovietici 
■ fost urmată șl de noi

In acest film a fost redată vi a'a 
și a pecie e ță ănimli col ho aice di A 
regiunile mun.oa e a'.e Uniunii So- 

, victice.
„Mare es'e dragos'es ți vo nfă 

țăranilor colhoznici p u'ru reconsi 
’ trucția și propășirea țării lor, —<

aceia râsare
ul potrivit dă rod mai mult, 
mai bun, decât cea fă ută 
prea devreme sau târziu. 
Cereți sfatul ing neri'or agro 
nomi, când e mai brie să 
semănați grâul în locur le din 
reg unea voastră, Ca să poa 
tă răsări, să crească și să în
frățească și să țină la geru
rile tari din timpul iernii.

Pentru a centrlbui la 
reconstrucția țârii

6 tineri plugari din 
Homorod s’au înscris 

voluntar pentru 
șantierele naționale
l i grup de 6 tineri țărani 

din comuna Homo oi, lă- 
mur ți și mobilizați de orga 
nizaț a dc Partid, s'au pr^-zen 
tat voluntar organelor jO a 
le ,cerând să f c trimiși pe 
unul din șant:ere'.e - aționale-

Gestul patriotic al celor 6 
tineri din Homorod, reflectă 
noua atitudine a t'neretului 
sătesc în lupta pentru re ?on 
strucț a țării luptă Ia carevar 
ticipă cu elan cea mai mate 
parte a poporului nostru.

Sindicatelor 
o îmbunătățire 

agricoli
La iffuprielatea mgtnorului irifi- 

niu din Brad, l> sa s tai agrituil 
erau exp'oa a i do <• .e ixopr.eur, 
plălindu fi.se ziia de lucru aiurai 
cu 55 lei. Noul (pup sindical a 
luat măsuri imediate ca (data sa_ 
lariațiloc s< se fa a conform ou 
li actul 1 iole<tiv.

Couii.ru. juueean al om..lealu
lui agriioi, ajutat de Consiliul sin
dical Județean, pr «ffl pi de arii 
di alele n.e alur^rce din județ, ■ 1 au 
împletit uium a de r orga.uza e cu 
acțiunea pentru ridi a ea ni-elulst 
cultural al sa,ar.ati;or agricoU, In 
cadrați tn gru|>e e ne. i_alo.

Astfel pe lingă m_l mu. j gru 
pe sindicale au luat lilntă tribllo- 
teci dolaie cu manua e ehmce, cărți 
ți broșurii pot'.ice, precum ți o 
serie de e răpe srttatioe a căror 
artivitate coarC.ue la rid cai ea «Fe
lului cultural ai țărănimii Rund 
toare.

Acțiunea peatru curăț re* »î i,l_ 
tărirea dndi a e'or de saliria|i a- 
gricoli eUe ta piuă deJă^uraie fi 
ea trebue ducă cu ho ărare la ca
păt până la eliminarea totală a 
elementelor capi apste, afaceriste ți 
oporiUi iste din rânduri e aiosLor ar~ 
gaoizațli.

cinematografică 
din Valea Lungă 

spune tânărul Pi'.tic Si nialuc. ți 
noi it-arui din Va ca Lu gă putem 
li mândri că dia a e aș dragostd 
și devo'acieat petru r.dlcarea ri
tului nostru șl eoa.otidar a Rrp.tti 
cei noastie Populare, am muno.1 
cu ntăruintă nea ăvi hă spre a n0 
construi frumoasa școală oi are <a- 
tul nostru se poate as ă i mândra*’.

„Până acum r.oi nu Jn uiaî vi-1 
zut cum iși duce via a un țăran 
la colhoz, nu am știut ce Inseanud 
colhozul, vedeiile r.oaslre au font 
Întunecate de I ăi to at care atș 
băgat spaima tn nor, lă.ându-ne aă 
credem mine urle pe ca e ii V 
spuneau ei, desoie colhoz, — spune 
fenie a Nialor Maiia.

După tenri a ea hlauțul fă fe
țele tuturor ți a i;or ia o urmăr se 
cu încorda e acimea til.n l i plină 
de invaămia'.e pînru munca lor, 
se puica vedea o bucurie ști mul
țumire generală, iar unii plugari tți 
exprimau iei uioșl nța față de g' ja 
pe care Partidul o a e, pen ru ri
dicarea ttive'Hlii lor cu|t iral, prul 
trinĂterea carasaori cinematografice 
în niijocul lor.

Acț u ea trrbue 
Intensificată

Prezența permanentă a cara.aaei 
cinemaolgralhce a P.M R. ia Mij
locul ță ănimel cin județul rostni 
constitue un fa.tor imio ant ta fc-
țiunea peat u r ci a ea aiie m J zul- 
tuial al țărăniarci, iar ma țjix'rea 
și rccur.Ojința țlraniicr, care ar-> 
inând excnăp'ele mărețe ale oame- 
ri'o.- jo.îetlci, lși po' u-,ir> ți fcn- 
bu a ăți nun a do e- cș'a rec s 1» 
teu ia.eun i Arii ac iu ia da ciAu- 
ra i. ate pe care ca a ana in pre ent 
o duce cu inult spor In lumea sa
telor l.iinedoiere.

SEMNALMENTE
Alrwa-r rihi la!

In uzine mua’trii n-ă oaiă tim
pul cu secunda O inovaț e cane re
duce llupul de fabricare a unei 
piese cu un m'uut e conslderatfl 
ca uit lucru inipor'ant.

Cetăței ii ca:o ațleipfă fa coadă 
nu vo. dccăt ca ți in birouri ținv1 
piti să se măsoare dacă nu cu se
cunda, cel puțin cu tn n iiul ți In 
ori ce caz, „clipele’' de discuții 
|>arlicularc să nu ribe d e-pt uni
tate de n-.ăsură sfertul de cca>.

E țir.ipfu de realizat dar cere 
conțiincio i ate fie că o la De.# 
sau tn ori care alt oraș dela roa.

Couii.ru
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Alături de minerii

Muncitorii din Munții Apuseni muncesc 
în cadrul înttecerilor socialiste

de acționate’ ta mașini au 
dus la un randament tnult 
«ei ridicat al acestora.

Muncitorii au reușit să con 
atruLască în serie, jghiaburi, 
cu scocuri oscilante, pentru 
mmA? de cărbuni Țebea, 
oa«: înainte se procurau de 
ia faJitica „Schiell”, S'a con 
struit pe un sclielet reformat 
• tuașuiă de alezat blocurile. 
<Ma motoare, potnpe, co n 
presoare. S'au adaptat ta ca 
moe dela liateriile de stat» 
pace, segmenți de uzură, a 
aiurând y-se prin aceasta bu 
•a funcționare a bateriilor. 
D«asem«ii, la roț le corfelor 
de fuuictdar !i s’a adal*at ni 
țte coroane amovibile, ie* 
litâxidttse (cu aceste ocazii 
® importantă economic de 
•țrf t
Magazia de fier vechi 

transformată fn magazie 
de recuperări și ra

ționalizări
l’e timpul când întreprin

de) Ir erau conduse de capi 
taliști, la lucrările de inve 
itijii ('deschideri de noui re 
Mjrvc), se utilizau numai ma 
V«nt ii instalații noui. Acea 
«ta, pentru că patronului îi 
revenea un beneficiu de 6 
la suta, din cheltuelile mve- 
«tlțulor. La terminarea lu 
arărilor 'toate instalațiile fc- 
rau demontate și deportate 
kitr’o magazie de fier vechi 

Asa. s'a ajuns ca, în acea 
sttf magazie s'au găsit mașini i 
unelte aruncate, deși acestea | 
nu aveau un procent de u- 
zură mai mare de <0 l« su 
M.

Astăzi, conducerea atelieru
lui Împreună cu muncitorii 
au pus mașinile în stare de 
funcționare și ele simt Intre 
buințato cu succes în produc
ție, ta. fel materialele depo
zitate — fn mare parte din 
crfe greu de procurat — se 
folosesc la ex&utarea diferi 
telor comenzi întârziate toc 
ma* din lipsă de materiale. 

Munca în acord nu este 
just plătit!

Mărfuri procurate prin procedee 
incorecte de!a Magazinul de Stat din Hațeg

Poliția din Hațeg, fiind se 
girată căidela Magazinul de 
Stat dinlocalitate s'ar sustra 
ge mari cantități de mărfuri' 
folosrndu-se procedee înco - 
recte, a procedat 1» facereă 
unei minuțioase anchete. Fă- 
eându-se investigații, s’a des 
coperit că individul Fried - 

w man lacob, p, cumpărat 30 
m. de șifon cu 250 lei m. 
’A dat apoi această cantitate 
oomerciantului Fusz Adal -

justă;a acordurilor nu porne 
ște cumva dcU cozile de 
topor rămase în fntrep in lere 
de foșni patroni, cari (b - 
cearcă să saboteze, sub acea 
stă formă, product a și să 
discrediteze în timp
pe nouii directori e.iți din 
rândurile celor ce muncesc.

Rezultatele /rumoase obți 
nute tn muncă în fritreprin - 
derile de aici se datores' 
gi »jei deosebite pe care org*

Comemorări
Gheorghe Lazăr

125 Arii DELA
lu ziua d>* 17 Septembrie, 

acum (125 de ani, ros de boa 
la șt de întristare, s’a st in» 
din viață in satul său natal. 
Avrig, Gheorghe Lazâr

Fiu d« iobag, el a reușit 
totuși să învețe, întâi lâ Cluj 
și Sibiu și-apoi la v>«ta un 
de pe lângă teologie a stu
diat matematicii? și filozo 
fia lui Kant. 1

1 %î al sunt însă și mele lip
suri. ; <

Astfel in luna trectetă' acor- 
dările nu au fost plătite tn 
mod just.
- Sindicatul are sep ina de 
• urmări dacă neachitarea

Pătruns de ideile Revoluț ?» 
efțijod ap jueaiin 'azaoum .£ 
habsburgică, fuge tn Munte 
nia. Aici își începe cea mai 
rodnică activitate datorit A 
căreia a fost trectK în istorie 
ca unul dintre fritemeietorii 
primei școli românești.

„Ce rușine vine unui popor 
spunea el în manifestul 

lansat către elevii români ai 
școafei grecești dela Schi ' t 
Măgureanu i și neam ce 
este așa vechi și înzestrat 
cu toate rodurile pământului 
precum și cu toate rodurile 
duhovnicești... să nu aibe o 
școală mai de treabă, o Aca 
demie ,cu știință, chiar în lîm 
ba maicii sale, ci să se lase 
slab, mai scăzut și mai bat
jocorit decât toate celelalte 
limbi și popoare ale feții pă
mântului... I” [

Și în câteva chilii al<- mă
năstirii Sf. Sava, hi anul <818 
Gh. Lazăr, puse bazele școlii 
sale, o școală 1 academiceaS 
că” pentru „științele filoso- 
ficești și matematicești".

Plin <le entuziasm ' pre 
da elevilor, nu mai puțin en
tuziasmați — hi spiritul Șco 
Iii Ardelene și al Revoluției 
Franceze — lecții de istorie, 
geografie, ^matematici, filo
sofic și limba română.

Revoluția Jui Tudor yladi 

bert care a încercat să revân 
dă această marfă cu prefiri 
de 300 lei m..
Extinzându-se cercetările,s’au 
mai descoperit o serie de 
indivizi din Alba țulia care 
aveau asupra lor 200.000 lei 
și ov zeci de metri de te
xtile. ț

Tuturor li s’au dresat acte 
de dare în judecată și au fost 
înaintați Tribunalului Deva, 
spre judecare. , 1 

zația de Partid și sindicatul 
o au pentru ridicarea nive
lului (xolitic, cultural și profe 
sional al muncitorilor.

Muncindjcu un elan din ce 
în ce mai mare, muncitorii 
din Munții Apuseni vor con 
tribui la ridicarea nivelului 
de viața a jioporului munci 
tor'.creind în a elaș timp con 
dițiuni prielnice în'ăptuirii so 
cialismului ,în țara noastră.

V. Cfc

MOARTEA LUI
mirescu de care Gh. Lazâr 
»’a sijpțit mult apropiat, l-a 
discreditat tocmai prin acea 
stă afinitate pentru popor în 
fața boerilor. Școala a f<> t 
închisă pentru că boerii nu 
mai aveau încredere |n învă
țătorul cu idei atât de îna
intate.

Bolnav, se reîntoarce în 
1822 la Avng, unde peste un 
an moare părăsit.

Ideile înaintate a lui Gh. 
l^azăr au rodit însă în elevii 
săi. Pe lângă faptul că el a 
contribuit la desvoltarea con 
științei naționale și la desvol 
tarea culturii noastre națio 
uale creind -- tn afară de 
prima școală — o serie de 
profesori pentru școlile ce 
mai târziu se vor deschide 
Gh. Lazăr, poate fi con - 
siderat tocmai prin aceste ; 
ca unul dintre pregătitorii 
revoluției din 1848.

Rolul pe care l-a jucat Gh. 
Lazăr In desvoltarea cultur i 
noastre naționale, în desvol
tarea conștiinței naționale, a- 
vând astfel un loc de frunte 
printre pregătitorii mișcării 
revohrționare din Muntenia, 
l-a situat în loc de cinste în 
istoria literaturii și a poporu
lui nostru.

Cum se fac înscrierile
la șcala \ehnicd, industriala mixtă din Cugir

Școala tehnidf dîa Cugir se trans
formi tn ȘCOALA TEHNICA IN
DUSTRIALA MIXTA apmiaind Mi 
nisterului Induslriei, fiind controlați 
din punct de vedere școlar de Mi
nisterul Invi’.iminlului Pabl e.

Suni admiși la aceastl școali: 
In anul I:

— asolven"i vechilor gimnazii 
unice sau pcol lor echivalente

— absovenții cureulu inferior te
oretic de liceu sau altor 9 oii echi
valente.

Examenul de admitere se va (ine 
In 20 Sept. 19«.

In anul II:
— sunt primijd fâră examen și 

cu precădere absolvenții clas® a 
V-a a fostelor licee industriale.

— absolvenții d. V a a fostelor 
licee teoretice sau ailor școli o- 
chivalente dând un examen de ad
mitere.

Examenele de aAnitere se țin la 
20 Sept a. c.

Actele ce urmează a fi prezentate:
.— extras de națtere

In cincteâ zilei de 7 Noembrie
Muncitorii deli uzma de fier

„Victoria1* din Că'an, vor termina
lucrările pentru reconstrucția

La 8 August au fost înce 
pute țucriările de reconstrj 
ție a furnalului dda Uzina 
„Victoria” din Călan.

Terminarea lucrăn'or d« re 
consircuție au fost progra 
mate pentru 7 Decetnbr e a. 
c.. Muncitorii șiau luat în
să angajamentul de a în 
tâmpina ziua de 7 Noembrie 
cu furnalj1 terminat. '

Actualmente munca de re 
construcție decurge cu o ma 
î-e intensitate. Lucrările de

Tinerii muncitori dela l.ffl.S. Hunedoara 
au chemat la întrecere tineretul din V. Huliri

(Dram * pag. Ia) 
la întrecere până la 1 De
cembrie.

Scrisoarea arată apoi că 
punctele Întrecerii sunt: mun 
ca organizatorică, munca 
din domeniul cultural, mun 
ca voluntară și munca de re 
construcție Jn întreprinderi 
le respective-

Aprobată cu lungi ap'aure 
și ural? de întreaga as sren- 
ță scrisoarea aceasta a fă
cut ca să se pomeas ă în
treceri chiar între unitățile 
U- T. M- d.n Hunedoara.

Astfel, Căminul de ucenici 
a provocat la întrecere pe t:-

Nr. 21 Ne 21
A apărut în limbile rusă, remâiă, franceză fi engleză 

„Pentru pace trainică, 
Pentru democrație populară
Bisirajil. 0?gi.i al Birjuiui înlinuily al Parii^nr coiuisie £ 
munclloreșil cuproiE

In memora tovarășului A. 
A. Jdanov:

Un fruntaș de seamă al mi 
șcării muncitorești interna - 
ționale.

— certi'icat de cefâțen e
— dovadi pentru fii de muncitori 

de!» comite .ele si d ca e, de Între
prindere cu funejiunea ști gradul 
de încadrare conform contractului co
lectiv, a părintelui, purttrnd viz» 
aervicialuî conlabilitA ii 1 itaepri»- 
derii respective.

— o dovadăă pentru fii de țfrani 
eSraci asupra știrii ma eriale care 
si fie setnna'fi de p î na ul ță no
tarul comunei, fn care să se speri 
fice suprafața de pă nânt pro rie- 
tate sau alte veni uri ale părin
ților sau susținătorilor.

— o dovadă pentru fii de func
ționari publi.i și parlLupri Ins rl 1 
în sindi Jt cuprinzând clasa de G 
cadrate.

— copie depe foaia matricolă a 
ultimului an școlar.

To(i elevii t i vor aduce Ia exa
men materiale ne e are pen ru desen

Înscrierile și alte infomatiuri I* 
secretarul școalei la tov. Fiii mo» 
Mărgineanu. 

construt ții metalice au foat 
terminate, iar lucrările de d 
darie la gurile de vânt ți 
zidăria dela partea interioa 
ră sunt executate in mare niă 
sură. Până la 10 Septembr« 
programul de lucrări a 
fost depășit cu 40 la s Jtâ.

Felul cum se desfă oară 
munca, precum și stadiul a- 
vansat a> iucrăr lor, îndrept! 
țește speraiiț-ae muncitori 
lor de a-și depăși propriul lor 
angajament.

R du Dăafl c^rcaț.

nerii din Brigada de pro
ducție ,.Gh. Apos ol' .S au tra 
sat apoi sarcini con rete ce 
revin ^tinerilor în perioada 
întrecerilor, accentuându-se 
asupra luptei pentru mărirea 
producției, pentru fmbunâti 
țirea cal.tativă a produselor 
și reducerea deșeurilor f> re 
buturilor. k

Ședința s'a terminat cu an 
gajamente luate de tineretul 
muncitoreso dela 1. M- ^.-Hu 
nedoara, în vederea realizăr i 
planului de muncă și câști 
garea intrecerilor la care an 
chemat pe tinerii din valea. 
Jiului.

MJunca printre intelectual 
Iii — sarcină importantă a 
Partidelor Comuniste.

Țeka: Unde duce nația 
Dalismul grupului Tito in 
Jugoslavia.

E. S'ereni: Congresul 
dela Wroc]a.vv, o bătălie pcu 
tru pace și cultură.

Pentru înv ng- rea complet 
tă a devierii de dreapta Ș» 
naționaliste.

— Dm raporiul Secretaru 
lui General al C. C. al P- 
P. R. tov. Boleslav Bierat.

— Cuvântarea lui Gomulka 
în fața activului P. P. R.

J. D u c 1 o s: Politica trfi 
dătoare a C. C. al P. G. din 
Ji.goslavia.

I. Tudose: Munca poli
tică la sate.

E. Berlinguer: Orga
nizațiile de tineret trebuesc 
conduse zi de zi.

I. yidali: Agenții lui 
Tito izgoniți din rândurile 

| Partidului Comunist din Tri 
i est.

P. Hentges: Lupta po 
porului francez pentru liber 
tate, pace și independență na 
țională.

P. Crainic: A treia a- 
niversare a eliberării Coreei.
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Scizioniștii unității sindicale ita
liene au surerît un nou eșec

Conferința dela Paris

Statele-Unite și Anglia
ROmA, 16 (Rador) Mier

curi se deschide La Roma con 
greșul ,,Asociaților catolice 
ale muncitorilor italieni” fi
lială a „acțiunii catolice” ca 
re (activează pe plan sindical. 
Ziarul „Quatidiano" Bcrie el'

Importa nte cantități de mate rii prime 
produse semifabricate și finite 
din U. R. S. S. sosite în țarădin U. R. S. S

BUCUREȘTI, ,6 (Ager - 
prea). Din Uniunea Sovieti 
că! .continuă să sosească în ca 
drul acordului comercial ro 
inâno-sovietic> din 18 Fe
bruarie a. c-, însemnate cam 
tități de materii prim^, produ 
se semifabricate și finite-

A eosit întreaga cantitate 
de feromolibden, ferovanda 
lin și feromangan, contracta 
tă anul acesta precum și a 
proape întreaga cantitate de 
materiale Crefractare. Sunt a - 
șteptate deasemenea mari 
cantități de bumbac care ur 
mează <să sosească 1n a doua 
jumătate a lunii Septembrie.

Printre produsele finite au 
sosit un mare număr deț ma-

Munca printre intelectuali — sarcină importantă 
a Parțidelor Comuniste

______(Ura«re di* pag. I ______  

do și Nexd, și a altor mlii de in
telectualii progresiști din lume, face 
din acest lagăr o fortăreață și mai 
sigură a tuturor forțe'or libertății 
și progresului.

Congresul Mondi ț al intelectuali
lor din Wroclaw a ridicat steagul 
luptei împotriva ațâțătorilor la răz
boi. El a demonstrat năzuința in
telectualilor de a se uni în l.ipta 
pentru pace; el a chemat pe toți 
intelectualii să convoace fn loa e ță
rile congrese și să înființeze cea 
mitete uationa’e pentru apărareo 
păcii și a f.iființat un Comitet ii- 
ternațional de legă.ură cu sediul Ia 
Paris. »

Este în afară de orice îndoială că 
această iniția ivă p-cțoa,ă a oame. 
nilor culturii va gă i un ecou și în 
acelaș timp un sprij n călduros prin
tre partizanii pă ii și ai progresul'! 
Punerea tn aplicare a ho ărîrilor 
luate la Congresul dela Wroclaw va, 
uni și mai mult lagărul democrației, 
va întări și mai mult legăturile din
tre intelectualii progre iști și ma- 
isele populare și va da o nouă lo
vitură p’an rilor expansioniștilor a- 
mericani și acoli ilor lor din Europa, 
eare zăngănesc din arme.

In ceeace p.i.ește Per ide'e Comu
niste și în primul rând intelectualii 
comuniști, ho ărîrile con resul I le 
impun importanta saro nă de onoare 

scizioniștii caic s’au întrunit 
în congres sunt neliniștiți de 
faptul că nu au reușit să rea 
lizeze sciziunea dintre munci 
lorii catolici Și celelalte orga 
nizații sindicale care fac a 
parte [din C. G. MJ.

șini unelte pentru metalurgie, 
ciocane pentru forjat și in 
strumente penumatice pentru 
forje. Printre cele <200 mașini 
unelte și diferite instrumen 
te electrice și penumatice se 
găsesc, nume roase mașini uni 
versale de freZat și rabotat 
(prese iexcentrice, ciocane 
pneumatice -cu aburi precum 
și bormașine speciale ten- 
tru-piatră și cărbune.

Au sosit de asemeni 350 <le 
camioane ZlSs, 150 de câte, 
3— 4 tone și 100 de automa 
șini de tip GAZ 67.

Totodată au început să so 
sească piesele de rezervă și 
accesoriile pentru autom» 
șini.

de a fi primii care sta iaiL(eze I ‘M 
înfăptuiască generoasa operă <le a 
strânge laolaltă și de a orgaii-a 
pe intelectualii tă iior respective, fn 
vederea luptei pen.ru apărarea păcii 
și culturii.

Partidele Comuniste dn Franța, 
Cehoslovacia, Italia, Polon a șl din 
multe alte țări, au repurtat în țimf- 
pul războiului și după terminarea 
acestuia succese considerabile !□ 
munca lor printre intelectuali. Do
vada o consti.ue faptul că cci mat 
de seamă oameni ai științei, ai cul
turii și ai artelor din aceste țări, se 
găsesc în rândurile Partidelor Co
muniste, conduc mișcarea inteectua- 
lilor înaintați și, prin o era lor crea
toare și lupta lor fără preget, a- 
trag spre comunism 
turi de intelectuali.

Toate acestea fac 
darea unei atenții 
muncii printre in efectuați, formă i 
lor în spiritul marxiism-leninismul i. 
ale cărui idai sunt cele mai inain ale 
și singurele științi i e. Fi ește, ii- 
telectualii care intră în Partidul Co
munist, sau care se si nt atrași »pre 
el, poartă fără voie por ara ideologiei 
și a prejude-ă ilor burgheze ș: le 
este mai greu decât muncitorilor, 
de pi'dă, să te debaraseze de a- 
ceastă povară și să se si ueze pe 
terenul solid al o ialismul i șt ințj- 
fic. Munca p. intre ia electuati .«.« o sale’’.

mereu noi pă-

ne e a ă acor- 
tot mal mati

folosesesc fostele colonii italiene Ca baze

PARIS, 16 (Rador). In ședința 
de Marți seaia lo.'iferința ra > «zen- 
tanților celor pa rn puteri p ezidată 
de reprezentantul sovn ie A I.. 
Vâșinski, a continuat dieuțilie a- 
supra Somaliei italiene.

Delegații Statelor Uaile, Marei 
Britanii și Kranței au inlstat ea de
legația sovietică să consimtă Ia i- 
zolarea problemei Somaliei ilațien* 
și la reglementarea ei In mod sepa
rat fără a lua In considerare ce
lelalte foste colonii i|a|ie:i«, dove
dind astfel că S alele Uni • și Ma
rea Britanic nu ia ențioriează să re
nunțe la acele colonii italiene pd 
care le folosesc acum ca baze mi
litare strategice.

Delegația sovietică »’a opun pro
punerii reprezentanților S a elor U- 
nite, Mărci Britanii ți Franței.

Din aceste discuții A. 1. VI Lna'4 
în calitate de preșajia.e a observat

Protestul deputaților comuniști 
impotriva politicei catastrofale 

a guvernului laburist
nuă Lsâ ducă o politică ca» - 
strc/ală". Guvernul jertfe -• 
Șfț interesele poporului, con 
tribuind lă pătrunderea si - 
stematicA a Statelor -Unite 
bț viața politică și economică 
• Angliei".

Amendamentul, propune a- 
doțjtarea următoarei linii po 
litice. „Murirea salariilor, 
micșorarea prețurilor și ft pro 
fituriîor >i «tabilizareji rente 
lor. Deasemene* retrage - 
rea trupelor din Malaya și 
grăbirea, ritmului damobili 
zărilor, intensificai'^ comei 
țului cu Uniunea Sovietică, 
țările din Europa Răsăritea 
nă și cu dominicanele".

II

LONDRA, 16 (Rador.. 
Deputății . comuniști G*Wa 
cher și Piretin au depus un 
amendament la prooctul de 
răspuns la mesagiul Tronu 
lui- Amendamentul exprimă 
,.regretul că guvernul conți

de-
mascat baza mo a ă co uptă și pu
trezită a culturii burgheze, a fi
cat o cri.ică ustură.oare și neerțt- 
toare teoriei „artei pure’’, cu aju-> 
torul căreia burghezia tinde ,tsă dis- 
tragă atenția pături or înain ațe ale 
societății dela ches iunije arzătoare 
ale luptei politice și scc alo și să | 
cana'izeze acea tă a enție pe făgașul 
trivialei lipse de idei In artă și iij0- j 
ralui ă...” JJanov cerea oamenilor 
culturii să nu se târască fn coada eA 
venimenle'.or, ci să fie luptători In» 
flă.ăra'i pentru comuni m, ,,să mear-' 
gă fn prime'e râ id.iri ale poporului» 
pentru a-i ră a ca ea desvoltărL sale’1 
pentru a-i arăta «alea deavoitării

pricepere special*, precum fi e ati
tudine plină de atenție. Totuși, •« 
ceasta nu Înseamnă că Partidul Co
munist poale să tolereze ca oa
meni, care In vorbă recunosc con
cepția comuni tă, să continue In fapt 
să rămână prizo.iier I deoogU bur
gheze și aă prelindă chiar să ră
mână ,,fără de partid’’, „indepen
denți’’’ In creațiile lor.

Tovarășul A. A. JJanov, a că
rui moarte prematură o deplâng 
astăzi toți oamenii !na mâți din lu
me împreună cu poporul sovietic, 
poate Bervi șl rept pi dă da condu
cere pîicepută a muncii de edu
care printre intelectuali. Cu o tn- 
flăcătare bolșevică, JJanov a

1 I

;-5 delegațiile Slutelor U«l;«, Ma
rți Britanii și Franței au revpân» 
propunerea delegației eovisllce de 
a pun» cele trai foite aukmAÎ, Li
bia, Eritrea fi Somalia, i a|Lnl nb 
hitda Italici.

D. Vâfinr.ki a dec'aral «a >■ a-

Guvernul american 
impiedicâ participarea în alegeri 

a Partidului Progresist
NEV/ YqRK, 16 (Rador) 

Se .anunță că Henry ^allace 
a făcut în cadrul unui tne- 
eting un protest viguros im - 
potriva atitudinii comitetului

Prigoana împotriva muncitorilor 
și funcționarilor din partidul 
Socialist Unit German

i

BERLIN, ,16 ț,Rador;.- Uiți 
mele zile în sectoarele occi
dentale ale Berlinului, s’a’t 
făcut concedieri în mas.Li 
printre muncitorii și funcția 
narii care fac parte din par 
tidul sociali-' unit al Gernia 
niei.

Ziarul |„Neues Deutscb 
land” [precizează că Ja 1 
Septembrie, au fost corre- 
diați dela primăria rcgior.a’ă 
Renichendoch(numero;i func 

■ ționari membrii ai partidului

ceste împre u A 1 ți ImA 4 ■ ««Mo
derare faptul că guvern J i a ea • r 
re-țrectă trata al de pace t* «<• <e 
privește U.R.S.S., de egațla a raalcl 
cernim • eă u in se . 1 spra șaa^s- 
■erit ei de a M pa e fls» neta 
bei colonii ak Italiei vk « • - ăi

electoral dm Statul 
care a refuzat înneg-5tw>ea 
Partidului progresist tn li
stele electorale ale ^cestui 
Stat.

**alLace a cerul 
lut dej uetiție, să revoce»cca 
stă hotărire a oornitctvdw 
D-sa a declara» că, dacfi tai 
cercările democraților șt f- 
publicanilor de a Fuw vo
turile Partidului ProgneAt 
vor reuși, acest lucra ve <W 
chide calea persecutării ne
grilor și altor naționalități nu 
numai din Sudul țării da* < 
in Chicago. ,

Noui descoperiri 
arheologic* 
in LLR.S.S.

htoscova, id țRador/ 
acestea s'a înapoiat La j 
va expediția științifică țJ» 
cată să facă afipături arbtok» 
gice în peninsula Formar

In cursul acestor «ăptă - 
mâniajau fust descoțT-i te »o 
morminte care dVej/ă din 
sec;onil 3 i. h.

s«.ciali<st-unit, deaserne«c.i in 
regiunea \'edd n din sectorul 
francez și Neikeln din se - 
torul american astfel de con 
ccd.eri .sunt foarte frecventa.

TIP. ,/ROORESUt* - DEVA, W»

pen.ru

