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Pe calea întăm unității 
Tineretului Sătesc

Dup.i 'r acum câteva 
plămâni a u avut loc ,-mife 
rințcle pe județ ale tinereții 
lui sătesc, ajftzi înccp la Bn 
ourești, lucrările primei < ou 
fvrințe pe țară. Acest lucru 
constitue ui nou și îns.in 
%it pas pe calea consoli • 
dării forțelor tinerilor săteni 
în cadrul unicei lor organiza 
ții de lupta, organizația Ti
neretului Sătesi .

Drumul care a trebuit să 
fie însă parcurs până să se 
ajungă la acest lucru, a l'ost 
o continuii luptă, dusă atât 
de tineretul sătesc cât și de 
celelalte categorii de tiner;. 
având în frunte ca forță con 
ducătoare Partidul clasei 
muncitoare.

înainte de 2ț August și 
câtva timp și după această 
dată tinerii săh-ni erau asu 
prrți și jefuiți de moșicrime 
în fruntea căreia stătea fo
stul rege. După < e însă la 
cârma țării a venit un gu 
vern cu adevărat al poporu 
lui și România a devenit Re 
publică Populară, lupta co,t 
tra asupririi a luat un caiac 
te'- mai ascuțit și astăzi pun 
înființarea sindicatelor agri

cole tinerii Sunt apărați Je 
exploatarea chiaburimij, așa 
după cum prin reforma a- 
grară moșierilor li sa luat 
posibilitatea de ai mai je
fui. Acesta a fost rezultatul 
continuei lupte pentru liber 
ta te.

O altă victorie tot atât de 
mare o constitue. și dreptul 
de organizare rezultat al a- 
celeiași lupte. De importanța 
lui ne putem da seama cu a- 
tât mai mult, cu cât privim 
lupta dârză dusă de tinere
tul din alic țări, unde din 
cauza regimurilor reacționa

re t in(-i ii simt pu-j in imp >si 
Pilit iti a d> a și , ere drcplu i 
le-

Drumul tinerilor săteii; 
din țara noastră a fost |u 
ptă dar in a< elaȘ timp și o 
perioadă d< mari realizări

Dela manifi -.tăiile Ijinide, 
de început ale \ oluntariatu 
lui, astăzi un mare număr d< 
tineri săteni, muncesc cu râv 
nă pe șantierele locale și na 
țioitale. 'fot așa dela prime 
]e încercări de organizare 
astăzi ei pășesc pe calea M 
făptuirii unei put(.rni< e orga 
nizații de luptă-, iar prin 
noua constituție li s’au , o'i- 
sfințit drepturile câștigate 
prin ptpiă și li s'att deschis 
drumuri spre notii și măre 
țe realizări.

Deaceea tinerii săteni, p,j 
vesc acum cu încredere vii
torul cânii în acelaș timp

,.H. N* Doreinu

(Continueie în pag. IV a)
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Construită de muncitori, atât în programul de lucru 
cât și prin muncă voluntară 

Turnător a Uzinelor C.IYI.C. Cugir
a fost pusă în funcțiune turnându-se piese 
pentru mașiii 
șini modern"

8975 studenți 
sau înscris până în 
prezent în brigăzile de 
muncă voluntară

In ziua de 2 
a fost pusa ic 
noua turnătorie 
din C’ugir, i.irc

de

I

I I

cusut, strunguri și alte ma-

I. c

1

Experimentând noua metopă de muncă mecanizată 

Echipa minerelui ^aierciac losif. 
Petrila a depășit norma de producție cu 485°j0 

întrecând recordul de 482°|0 
stabilit

ojK r"i ju inii, gime nm o. 
]e uzinelor.

l.ijsa a, est 1 turna, ut1 . 
tort simțită j.i io d> amia mm 
a|cs in perioada d<- diip’i 
r. boi i ând lubrica ueimi i 
Pa,vToi m,|ta deja produi 1 a 
de război la cea de pace

Muncitorimea uzin iur. 
drumul i 
gamza1 i:i 
ca lipsa 
constitue
in' fabricarea de mașini indii 
iiiiale moderne și de a,-< >_• i

I. BRANtA

I

i;i < î'i e .f i >) \
ju,.-1. Aiiinâiiii -tud'S.'fKf 
din 1. ,ita 1.1..1 inoTj‘,1 
ti.i i.i • i'. /riit in |>rig;îzib- 
mim. .1 Tont ,r.i < <1

Perionnanțele si depăși - 
iile de norme de producție 
ale minerilor din Pi tril.", 
sunt in ultimul timp din ce 
in ce mai frecvente, Giupe 
de mineri care până acum 
nu s’ait evidențiat cu un pțo 
rentaj mai mare de clepa 
Șire de normă, arinii se 
ridi- a aproape zilnic ajun 
gând, chiar până acolo că 
lucrând după noul sistem 
mecanizat introdus de jng.

de echipa Pon Ludovic
Boicu Lconida -i mT t ele 
l’o]> Lu lovu’, fi ilobome pr_ 
corclu] < ,î'-"bg;it~ (ie ai 

l’n caz care iese cit tulul 
din comun c cel al tovară
șului Maici' iac. țo-it și gr ' 
pa lui. Lucrând la abalaj 
cambra nr.it din stratul nr 
5 subțire, orizontul 8 unde: 
noima ieste ele 4 tone jie 
< ap cb' om. iceasta grupă

I. FIERMAN coresp.
(Continuare In pag. III a)

Se împlinesc trei luni decănd

Asesorii populari împart dreptate poporului
Se împlinesc trei luni de când 

nica activitate in justi ia populară.
Trei luni de când asesorii 

pana dreptății care de (țața aceasta 
al exploatatorilor, bogătașilor și 
a oa.nen lor muncii a < aton dreptate 
de justiția de clasa a burgheziei.

Cine a patiuns astazi î.t să ile 
1 ribunaluiui sau a judecătoriilor, a 
putut vedea cum in .pauza uniui 
proces, asesor.i populari ave ați pe 
câte o parte de legi studiază adno
tând diferite texte de lege 11 legă
tura cu obiectul procesu ui jude
cat sau se consuită cu niagi-drații de 
cariera pentru a jratunde cât mai 
temeinic cauzele pe care zi nic tre- 
bue să le judece și să .e solii ioneze 
in mod echitabil.

S a schimbat ce. a i 1 
jirtoi-' ___

Am urmărit daună/i desbateri e 
unor procese judecate la Tribu a- 
lul Deva, de asesorii popu’a i. Pe 
estrada de jude.ată ahturi de ma
gistratul de carie ă stăteau a.e o ii 
populari Slan.u Hori* și Bâideanu 
\ asile, — ambii funcționa; i ai li
nei institut i loca’e.

Intre două șeiinț-c am stal de 
vorba cu unul dintre ei tare mia 
explicat ca jude.arca pro.ese or ne
cesită o atenție deo ebilă mod cu- 
■es.ute ruete nele oamenilor și cau-

^udecala bunului simț — 
«Sepcrul are "ncredere *n

asesorii populari și-au în.e ut lod-

populari mânucsc cu ju l.țe itun- 
nu mai înclină spre sacul tu aur 

speculanților ci, s;re iau a dreaptă 
a fosl furată atâta a.nar de vreme

rji-bu.ia e perso-
desbr.catv de for- 

unalizatc și

pe

zele frecvente de 
nalâ care trebuesc 
inele rigide juridice, 
rezolvate in mod just.

Aceasta atenție scrupuloasă 
care asesorii populari o întrebuin
țează Ia judecarea | ri. inilor e te un 
aspect caracteristic al noului spi
rit și nouii atitudini a jude.ătorilor 
față de juslițlabii. int oJu ă îi jus
tiție cu promovarea cementului 
popular. Vechea nien'a'ita e a jus
tiției de clară, predispu ă ,ă încă- 
ebeze- mecanic orice caz penal în- 
tr’un articol sau paragiaf de lege 
din dosul căreia să poala pronunța, 
conștient o cenlință menită sâ su
grume dreptatea omului de jos șl 
sa promoveze nieiefele exploata
toare ale c’a ei domina rte, a căror 
exponenți și în so'da caruia
aflau a7a zișii maglst ați ,obiec
tivi” ai justiției de până acum j 

fost pără-ită.
Asesorul popular se slră u ște ne

contenit să pătrundă miezul proble
melor și să discearm obiecl.v cau-

se

1 1 
or 

de partid a văzut 
aCe-tci turnatorii 
o piedică svrio > -a

și mobiliza' <lc

(Continua.e fn pag. III a)

|u li ..|.t o tmijror ■ , rr-_-
|<>r ,t; -c if'.t ,H4
șui |.;1 1 -<k> ins’ riți.

Lo< ui 3 <. t‘ ompat Jr- Bli 
. iii,—1« l"i 5 ,00 briga.h ,

Iris, f'i-rgc ' i.’ iiinuâ l.i 
ic < e> tre|<.‘ mi:, s iar, <]in 
țara. — —

Citiți
in corpul ziarului
Sâ ne cunoaștem țările 

vecine și prietene

Contradicțiile economice
ale împerialismului american contemporan

Gutzeitde NI.

*Deuu procese - 
îusl«*îa s«a
zeii și p.obc'e pro. esu'ui. sâ 
treacă pr ii Ini ’ul său si nț și 
le soluționeze i i mod obiec’iv. 
înlocueștc rutina și forma'ls.nu. 
gid prin 
respectiv, jude, 11 u 
puterea îl, ileg. r.i

1
sa
FI
ri-

slu lierea atenta a ca-uui 
i a roap- e i i 
c ei ce i .iju'â 

Gli. Pioșu

(Continuare in nag. III j)

rezult.il al desvoltă- 
a cai'italisinului, a a- 

leziillat o- și mai mare 
cpntra i (iilor rezi lta e 
esToltare inega a. Fa'a 

s’a îngustat. Câte- 
— Germania, Ja- 

■ au fost 
al

e il

șe rsc 
ev
i nțitor
Statele

Forța conâucatoarc a ag ru ui im
perialist .și antide,no.ra,i este i.n- 
pei ialisinul a.neii an. Al doilea laz- 
boiu mondial, 
rii inegale 
vul drept 
adâncire a 
din aceasta
imperialismului 
va slate capila'iste 
pouia și Italia - 
din lisla nia ilor puteri.
Franța, Anglia — au 
stabile din razboiu; nun.al 
Unic au eșit îilâ ite din pu,ct de 
vedere economic și mililar.

Statele Un’.tv au dus î totdea
una, ca orice putere imperialistă, o 
p il'tid de expan-iune. In t cruț a- 
ceasla politica se ’i ii 11 11 conti- 
nenlul american și *-uj.ite regiuni 
ale bazinului Oceanu'm Paciiic. 
Azi, aceasta po iti.ă cuprinde în

Muncitorii furnaliști dela I.M.S. Hunedoara 
și-au luat angajamentul de a depăși pro
gramul la fontă pe luna Mai cu 1000 tone

Luftâml '-ir (ot clanul pen 
tril <âȘligaiea de noui vi 
torii în câmpul muncii, pen 
tru a deține pe și mai departe 
Drapelul Producției pe țara 
muncitor'i furnaliști dela u- 
zinele 1. M- S. Hunedoara, 
obțin niercu noni victorii în 
câmpul muncii-

Producția lunara fixată la 
3.400 tone a fost atinsă prin 
muncă intensa, cu 7 zile îna 
inie. In cele 7 zile muncito
rii Și-au luat angajamentul

de a depăși p ogramul lu
nar cu peste i.oco tone care 
prin voința jor dârză și prin 
clanul lor în muncă va fi rea 
lizat.

In felul acesta, fu naliștii 
dela I. M S. se mențin in 
fruntea tuturor fur, alinilor 
din țară, făcând cimte ț.i 
rii in întrecerile cu munci
torii metaluigiști din Iugo
slavia- —

tr.aga p.taiicta. imi erialisr ul ame- 
rkan este a/i orga iZi oni! și ~us- 
ținatoiul forțelor ea țiu. 11 in toata 
lumea. Cara teiul agresiv tot mai 
p.onunțal al (.ol ti.ei a ner cam <se 
determinat de lanțul că 
lor două talie, e adverse 
rialir t și aniiimpc, >al st 
duce in 
gene, ale 
forțelor 
forțelor 
ciapei” 
tide eomuniste).

1’oblii.n agre-iie a ecr.urio 
acționa:e e.i-i l'.S. .. ur nire t 
dublu seop. Scopul linul e-te 
statuarea vo.iii’naâei mo .d.a'e a 
nopolurilor americane. S o, u', 
diat este incnșineba arlificiaLi a 
conjuclur.i de războia și un nivel 
cât mai ridicat al profiturilor mo
nopoliste.

Pentru a ne putea Ca «ea 1 a de 
cauzele profunde a e 
pansiori-le an.e i.a .. 
ni-.liză:., sclimb. rie 
sl Uvtura' ec-mo ni 1 a l .S.'.

In timpul razboiu ui a avu; I» 
uriașa ion cntrari ș, evul ai-are 
capilrdiuit. care . e ișit 
ritmul a.c-tor pro.e Î11 
dintre cele doua la'boaie. 
aceste, concentra, i 
colosala a rolului e.onona 
li'ic al marei o.igari.ii 
< >pl g.iij'ur'. econonico 
s ml stăpânii de țapi 
e II 
dispun după bunul p a . In anii 
1ȘI4J-19II a.este gru, uri cont o'au 
10:> din ce'e 230 Via I corporații, 
ale indusl.iei | re'.u.iăt aic iii-r.- 
cane. Profiturile ma i o monopo
luri au crescut în tbi.pu războiu
lui și-au conli.-.ual să ereas ă după 
razboiu întingând în '.'>47 fauta«li.a

condițiile a-UHnei 
a cap.ta'isriiitlui, 

cai itaasntu.ui șl 
socialismului și . I 
(DeJ.naț a ol

, up □ ce-
- i npc- 
-c | ro- 

âzei 
-Iubirii

întăririi 
•’e no- 

noua pa -

re 
un 
in- 

mo- 
t me

• j» |.:i ii e 
■rebuc

.. r, c le :
a- 
iu 

< 
o 
a.

ii mult 
ci O ani 

Ef. vtul 
a io.-.l creșterea 

și l< - 
inanc are. 
j, a.-.ciare 

ai i t egiL 
i i:a ioia.e a neri, ave J ’ care

C. Militaru coresp. (Continuaie in pag. IV a)

rezult.il
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Cuvântul greu al presei
Oamenii sovietici ati un ie;pe.t 

|N’Olund '1 sincer țața de modenirea 
culturala a fiecărui | o, or vait lace 
parte din marea famiie de | o,marc 
prietene ț.1 surori a Uniunii sovie
tice. Acest res]K‘ct decurge din i- 
deologia ega’ilă'.ii dreptulilor și a 
prieteniei |opoare!or. Oamenii so
vietici, — a pus nur ele conducător 
ai popeai clor I. V. Sta.in — cred 
că fiecare națiune - mare sau mica 
— jue particula.ila i e ei caii ative, 
speciiicul ei, caie iiu i aparjne d.- 
cât ei și care nu -e găsește la alte 
națiuni. Aceste pa.ti uaiiiâți consti
tuie aportul |.c care lie aie na linie il 
aduce la lezau ul co nun al culturii 
mondiale, compleclâiidu I și imbo 
gățindul’’.

Maica Revoluție So iaislă din 
Ocloiin rie a adus la o renaștere 
spirituală toate i opoarele care fu
seseră oprimate de ab-o uti-mul ța 
rlst.

Cultura p.o; oarelor l’.R.S.S. — 
na(iona!ă piin loi.nă, so.iallslă prin 
conținui - - a ajuns la o mare în
florire. Păstrând cu g,ijă moștenirea 
cultural., a trecutului, fie ar po
por in parte a îmbogățit o imens 
prin noui succese in țliin ă, litera 
tură, artă, a î nbogaț l o mai ales 
prin faptul că a făcut tul ura acce
sibila nrassel n iargi ale mnn.ilo- 
rilor.

Cazul Iu li i r Navoi, a cărui 
aniversai e ele ’.OO ani o . arbatorește 
acuma lot popo ul so lv i , cons- 
tifue o elo en a jilJă. Timp le 
cinci secole a;.st nia e po.’t a fost 
mândria po, oruhii u/be., ilar al ia 
sub regimul sovieti o era ui a 
deven t aece.'ifti ă oiicurui mu.i jtor 
și țăran uzbec. Regi.nu. sovietic 
a dat poporului u/hec cel mai mare 
bun al civilizației: știi ița de carie. 
In milioane de e cmplarc apar as
tăzi cărțile iii Ji.nba uzbeca; cu- 
vânl'.il fipaiit pătrunde in ce.e mai 
îndepărtate colțuri lo.-uil U bili- 
lanul arc astăzi ladrcle sa'e proprii 
de intelectuali, Tânăra iilcratur.t na
țională se desvoll c pe zi ce t ere. 
Arta, care înainte nu eâsla decât 
pentru mi ul grup al claselor avute, 
a ajuns accesibi ă mamelor largi ale 
poporului.

Acest singur exemplu ne arată 
cât se poate de clar caracterul cu 
adevărat oemo.rat al culturii soviet 
tice socialiste. Cultura nu este nn 
privilegiu pentru o mână de b .- 
gați și nobili, ci aparține tuturor 
muncitorilor de’.a orașe și -a:c. Nu
mai partidul comunist, nu.na. regi 
mul sovietic au puiul să liiicc și 
să rezolve a ea-l , problemă. des
pre țarc 1. V. Slalin a vorbit la 
al XVHI-lea CongTes al partidului: 
,,Noi vrem să ta e.n din to i mun
citorii, din toți țăranii, oameni cui' i 
și inftruiți’'.

Fiecare popor al l’.R.S.S. are o

31 zile IUNIE 1948

Calendar muncitoresc
Soar«l«r.4 37 ga Zile trec 152

a ap. 19 51 ® Zii» rlm.214

Nlîrți
1810—n. Niculae Rălcevcu
1915—Se deschide la 1 ribunalul Po

porului clin Bu.urești procesul 
ziariștilor trădători ,

19Ui_ Sunt exe.utaii la Jilava prin
cipalii criminali de război, in 
frunlfe cu lo:i Antones.u.

N. BALCESCU — DESPRE RE
VOLUȚIA DIN Iii 3.

,,Unduitorii revolți ei române 
sunt 18 veacuri de trude, de su
ferințe. Să de diidem istoria, car
tea de mărturii a veacuri or, și vom 
vedea că de 18 veacuri nația ro
mână, n’a vegetat, n'a s'.at pe l c 
ci a mers înainte luptând neiupetat 
pentru realizarea atât în sânul său, 
cât și în sânul omenirii a dreptății 
și a frăției’’.

profunda prețuire pentru cultura și 
trecutul isloric al re o.[alte ț operare. 
Jubileul lui Navol nu el numai 
săi bato rrea poporului uz Im , ci a 
întregii culturi sovie.i e. Tot as 
fel loate popoarele U.R.S.S. il cu 
nosc și îl, preiue^c pe Hiaie.e Pil 
Icni, pe l olsloi, pe (iorki și pe 
alți dadei ai ple.atiir i ruse, pe 
poetul ii rainian I aras Sevccnko, pe 
clasicul azerbaidjan Ni/ani, pe ne 
muritorul poet gruzn Rusiavei și 
pe uluiri a ți co I ei ai cti'luiri na 
ționale i mo idi de.

Aeeasla stima ic ipru, i a p.i- 
poardor din U.R.S.S. pentru cultura 
națională a fiecăruia din ele, cores
punde paliiotisnmUi sovie l -, un pu 
Iriotis.u superior în ca.e, Iradițiilo 
naționale se îmbina în mol armoili ■ 
cu ini erele via':- lOiin.u ale lu- 
luror niunciturilor Uniunii Soviet,- 
ce.

Cân.l, după lermii.area izj iu ui 
civil, țara a liceul ia coiisl rucți.i< 
de pavC, Partidul n'a uitai r.i i un 
moment inega’.ilalea e onomidr și 
culluuda a po, oarelor 1 .R.S.S. 
o mo.-leiiire lăsata ce lie ut. Sarcina 
principală a po’iijcii naț o.iale a 
pa. Udului comunist a ;osl a.cea e 
a api a popoare e înapoiate in c.e,- 
voila'ea lor e onoiiiică si culturala, 
să ajungă câl n.ai ic-pec.e pe re e mai 
înaintate i î leu ia Ce l a ă. . cea t:f 
sarcin i a .0-1 î ide, lii.ila cu 11 ce: 
intr’o perioada L-dori â destul de 
seuriă.

vinte: ..f'omilctu] Asociați--!
Franța ț RSS ’ " diu 

rondismentul al 5-lea al 
Pali..ului - jiort — drapehă 
]>riet(.-niei iranco sovietice - 
poporului o'- i”iic și condu 
< ătorului »ăti, Slalin. care 1 
uiscris în cârti a de aur a 
oineibiii, ceje inai frumo.ue 
p.igini d n i-toi ia \ eac’.i’m 
nostru .

A< eastă cute cuprinde
1 am 2.<>00 de semnături, 
printre vâri, numele unor 
cunosctiți artiști, savanți. 
politicieni, muncitori, stu- 
denți.

Mulți muncitori mi s’au li 
mitat numai la isialitura: ci 
au înscris în „Cartea de 
aur” cuvinte de salul, adre
sate poporului sovietic. Ar
matei Sovietice și generalis 
simulai Stalin, «-minte pline 
de recunoștință pentru cli 
berarea Europei de sub <1 
gul hitlei’ist, cuvinte care 
exprimă cVedința ]or în ma 
rele viilor al Uniunii Sovie 
tice și hotărîrea lor de a 
lupta pentru consolidarea 
prieteniei între poporul fr 
cez șt ce] rus-

culturii, a luat ființă ..Admi
nistrația Fermelor de Stat 
și Stațiunilor de Mașin;’’.
(A. I'. S. M i chre v-i 'n'o-'ui 
REAZIM-ul.

Serviciile centrale și de 
pe teren ale acestei mslitc.ții, 
vor forma două direcțiuni: 
Direcțiunea Fermelor de 
Stat și Direcțiunea St ițiun; 
lor de Mașini.

Asociația l'ermejo de 
Stat și stațiunilor de Ma.-i’ 
ni are următoarele scopmi:

Organizarea și cx’.oata - 
rea raționala bunuriloi di > 
patrimoniul său;

Folosirea științei și teh
nici agricole înaintate pt.

PRIMĂRIA (.OM. RĂCIȘI IE
J11.I. tluncjoara

Se publică concurs [ cntru urină 
toacele pustiiri ia.i.ahe ca.ati.e u 
data de I Aprilie 1948.

1. Casier (funcționar ad-tiv). 
coef. de funcție 1.90, ils. le -aliri
zare IV, coef. vis. le sa'ar.zaie 1,15

2. Serv.tor, coe;. de iun.ție 1, 0 
cls. de salarizare I co.-f. da ei do 
salarizare I.

Cererile în oțite de acte e pre
văzute de art. 9 din S. F. P, se 
vor depune în termen de 10 zile 
dela data publicării in Buletinul |u- 
dețului.

mărirea productivități; mua 
cii, îmbunătățirea caliității și 
sporirea cantitativă a pro
ducției agricole.

Obținerea dej .produse agri 
cole marfă, de ca’ifnte s ’p: 
rioară;

Producerea de semințe se
lecționate. material sadito:, 
animaje de producție pi\ . 
cum ș; alte bunuri șt mijlo.t 
ce jvntru ridicarea agrical 
turi.:

l’i omov arca pi in Stațiuni 
le de Mașini a m c.mizări; 
V'crăr.lor în ag, icultură prin 
introducerea șt fo'o -irca ra 
ționață de ttacto.-.re. scm.ma 
tori, st <oratori. I iov și m. 
felul de unelte agrico.e per
fecționate.

Astăzi, în țoale i epubli.ile uni
onale, creșIcTea i'oric’or de produc- i 
țle esle însoțita de o desvo'ta c a | 
culturii lor. . ,e din republicile | 
unionale cu Academiile lor de științe 
iar în ceie'.a'te republici există' 
filiale ale z\cade niei de Științe clin 
U. R. s. s.

Zeci de mii de t4ncii intelec
tuali lucrează în câmpul științei.

Problema transplantării inimii
Senzaționale experiențe

In Jaborals^ul prof. Sini 
țin din Gorki se află ol Ion 
ca, caro atrage in mod ;m 
deosebit atenția, fiziologilor.

După aspect și după fe
lul de viața, ea nu se deose 
bește de țalte broaște și țo 
tuși este vorba de un a- 
ma] neobișnuit: în ea nu 
bate inima cu care s’a nas 
cut, ci o inimă străina.

Prof Sinițin i-a fă ut ur
mătoarea operație: el a reu 
șit să i scoată inima, pu ■ 
nând _n locul ei in ma une. 
alte bsoaște, fără a vătăma 
țesătuiiie animalului, Inlătu 
rarea inimii proprii și tran - 
splantarea celei străine, a 
fost efectuată prin gura 
broaștei.

Această minune a chirur
giei experimentale a reu-it 
pe deplin- Broasca trăcștc 
astlel de 2o de luni. Inima 
cea nouă înlocuește perle't 
pe cea veche-

Totuși, nu trebue uitat că 
broasca este un animal in 
ferior, cu sânge rece, cu un 
organism cu mult mai simp 
lu decât cel al animalelor cu 
sânge « ald, de care ține și | 
omul. Viitoarele experienț i 
vor arăta dacă încercarea lui 
Sinițin, remarcabilă prin 
sine, este însăși apji.abilă și 
la ființe superioare.

Țânărtil fiziolog Dcmih.o -, 
docent la catedra de fizio'o 
gie a Universității din Mos

liiuiiilv de ivvuîtijc, In al ara gra 
nițel ailua’e a’c R.s.l ,1 ale
Ucrainei, nu t i 4a Ic âl o n ngurii 
școala sujicrioai i, asia i exiști 
pcslc I itl. Z i.clc ap.îr in p ste 70 
de limbi și sr publica cârti în III 
limbi. Inuihle dt ic\i)u|ic, majorita 
lea ] ,'iilap i a tualdor republici 
uii 'iialu era un ii abeji, asți/i aual 
labelisuiul cMu în gc/.eral li Iii lat,

I’fslc ;()j de ieal c dc operă 
și d ima in leptDi iîc imio
naic i t'prc/c,Ha|ii ‘.v se < au îi
10 de limbi.

hi :u easla uriașa hitloiîiC a uii’- 
(urii tuiuior po oare or U.R.S S. isi 
oglln a ,4c ■ upt.ioritalca .liuturii 
sociale și dc lat sovietice. Au st 
luciu în iif.tu cu’i liu.itu' d nia i- 
drie na i mal t al oa ne >i or so\ ic 
Hui, stimii'âi u i nivruu la i oul a« 
vânhiri iu uaiir a i crea ic, puitrii 
iiilărirca i îndorirta prug; .■ ivă a 
maici it>r Pai ii Socialiste,

„Cărțile de aur” 
dăruite de ponorul francez Uniunii Sovietice

Asockiiij unionala port - 
tril strângcie.i relaț* 1’!*11 * 1 2' < ul 
turale cu străinătatea’' (Voi. 
a primit din I’aris câteva 
„Cărți de aur" din parte i 
mneitorilor francezu. Mulți 
mii de fraii- ezi își expi i'i' x 
in aceste cărți reennoșiința 
și stima f;.i.i de pt>|)Orul >o 
xietic și de cunducâloru’, lui, 
I. V. Stailn. I’e prima pagi 
nă a uneia din aceste . afli 
sunt scrise următoarele v u-

ale fiziologilor sovietici

scova, face experiență în a- 
cest domeniu nou. ajungă” 1 
și aici la rezultate mirai u 
Joase. l'J a aplicat transnbn 
laica inimi ]a câini, fără qă 
scoată însă inima animal .- 
-lui. (Dcla s.oatcrea unei i 
nimi și jjunerea în fuiicțiuue 
a celeilalte, trebue să treacă 
câtva timp, în Care circula 
ția sângelui cste întreruptă 
Ori. la o ființă superioară 
5 - - 6 minute de .întrerupere 
a (irculației sângelui aduc 
moartea,1- Dujia un oarecare 
timp amândou i inimile au 
funcționat în mod ritmic, jn 
tr’un caz i's’a întâmplat ca 
prima inimă a câinelui să în 
ceteze să bată, câinile n'a 
murit inima transplantată 
a înlocuit-o pe prima.1 lâeși 
aceste experiențe sunt la în 
ceputui’ile lor. se poate spe 
ra că știința va ajunge atât 
de departe încât sa poată în 
locui o inimă bolnavă, pr.n- 
tr'una sănătoasă, prelungind 
astfel viața omului.

Concediul ucenicilor 
a fost mărit 

cu 10 zile
BUCUREȘTI. 2) Ageî- 

pres). Ministerul jvțuiicii și al 
Prevederilor Sociale a decis 
să prelungească io zile con 
cediîle de 14 z'le al uceni
cilor din școlile pendinte de 
acest; Minister.

1 Ic (Urând a apăi ut în ii 
rii] ..lzvcsti.i o d< < izie a ?Ji 
iirtcriilui de Justiție al ț . 
R S- S. cate poate srrvi 1 
<> piih rniiii ilustrare a ce- 
v «< e mseanină libertatea pre 
■-ei dovedind in ace|aș timp 
marele pi'i-sljjgi 11 și mim 1 
t.itcfi de (,.ir<- se bucură pre 
sa in statul soiv'eti' -

In această decizie >e a 
rata ( a materialele pul>li< a- 
tc in presa centrală și lo 
< .dă jn h găiiira < u 'mca|- ă- 
iile legalității --o ial;sti șț 
insiifu iențeje în activitate 1 
organelor justi'ici -,1 a in 
stanțelor, trebuii să <on-.ii

Locul R. E. A. Z. 1. M.-ului 
a fost luat de Administrația Fermelor de Stat 

și al Stațiunilor de Mașini (A. F. S. M.)
Pe lângă Ministerul Agri

în U. R. S. S.
tuie obiei tul linei atenții di o 
sebite a minișiri|or de Iu 
>tițn- din^Repul>li> ile autono 
nu- și unjonalc-, a < ondu1’ i - 
toiijor deparlamentv'or -1 • 
ținui și regionale ale AP - 
stelelor de Justiție, pre um 
Și a președinților tribuna 
lelor superioare, de ținut :i 
regionale. Tuturor aces'.o 
persoane li bl- pune în v.-- 
dere să rcaf ționeze de în
dată la to ite semnal, le pi. 
sei, 'arc pri\es^ .idivitai--ț 
instanțelor și n organelor j 1- 
siilici. Miniștrii și cci|a!u 
condu, ;<tori ai organelor jt 
stiție. trebue să controleze 
în pcr-oana verificarea ri 
pidiî și amănunțita a fiot? 
lor adu 1 la cunoftuița d-‘ 
presă, privind in, ălcâri ale 
legilor și însufii iențe în ■ 
ti\ilatea instanțelor și a 
organelor jmtiției.

ț’ei \ inovați de ac, -te j 1- 
c’ălcări trebuie smer -au< >10 
nați. iar sancțiunile comuni
cate organelor j-eS|<ectiv 
de | le<ă.

Pr,-sa govictii a. M-mna’ I 
lipsurile și evidențiind a’ a 
tf-rjlc, intervenind 1 u Criti' 1 
ci oriunde e-te nevoie -. 
manifestă astfel și in ;ll , a 
sia prix ință , a un putcrn'c 
la, lor de edue;1rc a omul'-i’ 
nou și de [ari, cționare- a 
mecanismului socătăiii >0 
victice.



ZORI NOI 3

Ansamblul artistic 
al Sindicatului CFR București

ASESORII POPULARI
„Gh, Gheorghiu

In ziua <|e 23 Mai a. c., 
ansamblul a rlRvii al Sindi- 
<inului C. I'. R. Bui uresti,
„Gh- Cheoighiti Dej’- a 
prezentat în sala Palatului 
t'uliuial din Lupvili, plina 
până la refuz, piesa ,-Covo 
ru] lui Dijomar".

Spectacolul < are s’a buc u
> r.it de un frumos succes, 

a fost aplaudat furtunos dc 
i titre spectatori, după <:;jrv 
tov. Alelele uliu Augtislin. 
responsabilul artiști- a ară 
tat ea matele1 număr, în care 
muncitorii elin Lupeni au

PRIMĂRIA COM. BA1ȚA 
Jud. Hunedoara

I’UBLICATIVNE
Primăria corn. Bai ța, jjud. Hu

nedoara, categoria Il-a de salarizare* 
publică următoarele posturi vacan
te de personal ad-tiv Ia această pri
mărie:

1. Postul de secretar comunal, 
din gradul de sub șef de birou, 
coef. de funcțiune de 2,05.

2. Postul de casier comunal, -în 
gradul de funcționar ad-tiv coef. de 
funcțiune de 1,60.

3. Două posturi de funcționari 
ad-țivi, cu coef. de funcțiune de l^COs

Ocuparea acestor posturi se va 
face în conf. cu disp. art. 5, 6, 
și 7 din S. F. C. <

Cererile însoțite de actele pre
văzute de S.F.C. vor fi înaintate 
acestei primării, în termen de 15 
zile dela apariția prezentei publi- 
cațiuni iu ziar. . (

Acțiuni de muncă 
voluntară Ia Țebea

La chemarea org. P. M. 
R-, populația din eom. Țe 
bea a eșit în ziua de 21 Mai 
din nou, ]a muncă voluntarii, 
pentru repararea drumuri 
lor din comună.

Cu această ocazie, s au 
cărat 137, in. c. pietriș pe 
drumurile comunale,precum 
și spargerea și împrăștie - 
rea. a 30 mc. piatră.

La această muncă vo,unta 
iii, au participat și munci 
torii mineri care ieșeau djit 
mină cu toate că erau obo 
siți după o zi de lucru în mi 
nâ. au dat exemplu de mun
că pe șantier.

Echipa minerului Maierciac 
losif - Petrila a depășit norma 

de producție cu 485°,0
(Urmare din pagini l-a)

a n alizat în ziua de 27 Mai 
o producție de 117 țo ie de 
cărbune adică 23,4 tone jje 
< ap de cim, ceeace rezultă 
că sa realizat o depășire 
de normă de 485 |a sută.

Echipa l’op Ludovic, în 
șutul" «le întrecere cu po 

boreni-Lupcni, atinsese în 
ziua de 29 Aprilie o depă - 
șire a normei cu 482 ]a sută 
Echipa Maierciac losif a în
trecut deci echipa Pop Lu
dovic cu 3 la sută.

Grupa se compune din ur
mătorii tovarăși:1

Maierciac losif, șef de 
grupă, Kalat Adalbert, Spi 
rti loan, Lendeczki Ion, Ma 
ier< iac losif II, In acest ct- 
bataj tatăl și fiul au depus

PL blicativne
Serviciul de control eco

nomic pune în vedere tutu 
Tor comcrcianților, meseria 
șilor, întreprinzătorilor și în 
general tuturor celor ce exer 
cită un comerț sau profes;u 
ne cu caracter de tvânzare 
sau cumpărare, să legitime 
ze și identifice cu buletin de 
birou a] populației pe orice 
persoana care pretinde un 
control.

Aceasta pentru faptul că 
s au prezentat anuntiți ind - 
vizi la localuri de consum, 
în captate de controlor eco 
nomic, șî care au făcut con 
trol fă'ă să aibă această ca
ntate. —

Dej“ la Lupeni
luat p ule la acest spectacol 
dovedește dragostea ]or pen 
tru artă, cultură și lumină, 
care alături de rodnica ’ur 
activitate în câmpul muncii 
îi va duce spre o viață nouă.

T Foidvarl con sp.

Constituirea Comisiei 
Mixte Sindicale de Coordonare 

din Baia de Cris
In ziu;i di 25 Mai, în pre-

zența tov. Gh. l' lorcscu, d - 
legatul ('. G. M. și a Iov. O- 
p'ișa Gin, delegatul Consiliu 
lui Sindical Județean, a a- 
vut loc la Baia de (’riș reșe
dință pentru constituirea <0- 
misiunii mixte sindicale de 
coordonare, la Care au luat 
parte delegații tuturor sin
dicatelor din localitate

Ședință a fost d< schisă 1 
iov. Munteanu Nicodim, du 
pă care tov. Gh- l’’lorescu. 
delegatul C. G. M. a arătat 
importanța colaborării intre 
toate sindicatele.

d'rccându-sc ]a alegerea 
comisiei mixte,* au fost pro
puși tov. Voi< u Caro’, Lu- 
pșa Nicolae, Miadin Con
stantin, Tudosie Vasi’e, Colt 
Aurel și Șc’ ban Simenie, < a 
re au fost aleși în unanimi- 

toate eforturile pentru a da 
cjt mai mult cărbune.

Și în acest joc de muncă 
s’a aplicat sistemul mecani 
zat iar dacă s’a ajuns ța 
această depășire, aceasta se 
datorește bunei organizări 
și a bunei diviziuni a muticii 
din această grupă. La acest 
„șut" experimentat au asis 
tat tov. Kovaci Ștefan, pre 
Ședințele sindicatului miner 
Pclrila, precum și techni - 
cienii M(>meu loan, prim - 
maistru miner. Herzog 
Henrik, prim-maestru, Far- 
kal Catol și Marian Ion, s’i 
praveghețori Cruzerak Mi 
hai, artificier..

I’op Ludovic și-a propus 
a bate un nou record pen 
tru a nu rămâne mai prejos 
de tovarășii lui.

I, HERMAN coresp. 

Conferința pe țară 
dela Ministerul de Finanțe 

a luat sfârșit
BUCUREȘTI, 29 (Ager- 

pres). Conferința pe țară 
dela MinjsL de Finanțe cu 
Inspector;; generali financi
ari, Inspectorți și Admini
stratorii financiari a conti
nuat și în cursul zilei de eri

Lucrările au luat sfâr.d 
aseară în prezența tov. V. 
Luca Ministrul Finanțelor 
care a făcut cu acest prilej o 
largă, expunere a politicii 
economice ș; financiare a 
guvernului.

ÎMPART
(Urmare din pag. I a) 

a descoperi a Invarul si a 111 Jeiilifica 
dușmanul de clasă pi ca'el lovește 
necruțător.

Plugarul l'oma 
este a cliilal

Plugarul Ion Toma din Boia Bâr-

tate. —
In în< liedc, Iov. (iprișa 

<3li-, delegatul < onsiliului 
Sindical Județean, a tra-.it 
sarcinile nouii comisiuiiij, , 
sigurându-le totodată to! 
concursul.

Mihll Popovicl corejp

Turnătoria Uzinelor C M. C.
Cugir a fost pusă în funcțiune
(Urmare din pag. 1 1)

au hotărît sași < onstruias 
că singuri turnătoria.
Din res/uri și mal riale vechi o 

/urnătorie noua

O hală care a lost lăsa
tă în părăsire a fost repa 
rată și amenajată instațându 
se aici turnătoria.

Instalația principală cu - 
bjjoul, cu o capacitate de 
turnare de 1,5 tone pe oră, 
a fost construită din resturi 
de materiale, precum și din 
materiale vecliiu, la fel us-1 
torul de miezuri, uscătorul 
de forme instalația de prepa 
rare a nisipului macaraua 
pentru alimentarea cubilou- 
lui macaraua pentru turnat 
și^alte unelte necesare turnă 
toriei au fost realizate de 
muncitorii turnătoriei numai 
din, rcsturi și materiale vei hi 

Această realizare a nece 
sitat un șir lung de eforturi 
pe care muncitorii turnă J 
riei le-au depus atât în tim 
pul programului de lucru 
cât și voluntar în afara pro
gramului.

Șil mare a fost mulțumirea 
lor când în cuptor, a început 
să curgă fonta pe care au 
turnat-o în formele ce erau a 
ranjate în șiruri lungi. Pc-n 
tru prima dată au turnat 
piese pentru mașini de < u 
sut, strunguri, mașini de 
găurit precum și piese de 
probă pentru mașina de cu 
Sut industrială.

In două ore și jumătate 
au fost turnate 3.500 kg- pic 
se.

Muncitorii o vor trensiorma în 
turnatorie moderni 

prjma turnare n’a fost fă 
cută în cele mai bune con 
dițiuni de lucru. Au turnat 
cu oale purtate cu mâna n’a 
fost pusă în funcțiune ma 
caraua, etc. 1

Insă în cel mai scurt timp 
muncitorii vor termina toate 
instalațiile necesare. vor 
mat pune în funcțiune un cu 
ptor rotativ, tot pentru fon 
tă, și în general, vor face 
tot pentruca turnătoria uzi

DREPTATE POPORULUI
zei a lost chemat in țața judecății 
pentru vina de a nu -i ti însămâjijțat 
întreaga suprafață prevăzută in p’a 
nul de cultură al comunei.

învinuitul a dovedit lomplelu'ui 
de judecata cit nu din ica voință 
im a realizat planul ii din Jip a 
seminții necesare p< <arc aulorită 
țile loiale |e au distribuit cu intâr- 
ziere, Plugarul învinuit iiiainfe-t.i o 
vădita părere de rău pentru faptul 
de a fi întârziat cu insărnân|a! lil 
ogorului.

Plugarul esle achitai d lă-at ă și 
facă munca sa depe ogor. Am vă
zut cu câtă satisfacție a plecat (ă 
ranul Toma din sala de ședințe, 
bucuros că astăzi judecata e te fă
cută de oameni de ai Iul nu ca 
în trecut când nu putea nid să se 
gândească a se prezenta și a și a 
păra singur cauza, lucru ce liebuia 
plătit cil bani grei avo.aților care 
aveau lot inli'ieskil de a i amâna me
reu procesul pentru a I putea stoarce 
de bani.

Pe cât de mu'.t chibzuesc și a-

iielor C. M. C. Cutigir să 
fie o turnătorie modernă, s i 
producă piese de calitate su 
perioară, atât din pun< t de 
vedere al formei cât și al 
compoziției.
Noua turnatorie deschide orizonturi 

largi întregii uzine

Această turnătorie a cărei 
realizate este o mândrie ,1 
muncitorilor turnători, a des 
chis noui perspective uzine 
lor din Cugir. furnarea pic 
Sylor de orice formă acum 
niț mai este o problemă. Ast 
fel se va putea intensifica 
fabricarea mașinelor de cu 
sut, se poate pune în fabri 
cație mașnia de cusut indu
strială, pentru care s’a șt 
primit o comandă de 1.000 
bucăți dela Atei. „Gh. Glie 
orghiu Dej" (A. P. A. C. 
A.) Deăsetnenea se vor pu 
tea fabrica strunguri nioder 
Tic de grcutaatc ușorii și 
mijlocie, freze de mai multe 
feluri și alte mașini unelte, 
care vor face mândrie in
dustriei româneșf

In realizarea acestei turnă 
lorii, ca și în obținerea celor 
lalte mari succese de până 
acum, organizația de partid 
și' Sindicatul, au avut un ma 
re rol- Tov. Viei Alexandru 
secretarul org. IJ. M. R. din 
localitate de meserie turnă 
tor împreună cu tov. ing. vi 
cenți Navratin, Crișan Ion, 
Fîlimon Ion, Roșca. Nicules 
cu Titus, Dismacek și alțî 
muncitori ai secției - - mem 
brii de Partid - - au fost di - 
namul acestei realizări.

1. BRANEA 
Soc.

Jud Hunedoara
Angajează funcționari administrativi și dactilografe 
ta următoarele condlțiunl t

Pentru funcționari, cel pn|ln opt clasa de liceu comercial 
sau teoretic.

Pentru dactilografe, cunoașterea peelectă a sediului cu ma
șina |i ortografia. Ofertele scrise se vor tnalnta pe adresa: 

„Mica** Brad, jud. Hunedoara

naliziaza cauza linpriiaa ilor napăl- 
luiți și invinuiți fâi I temei, [x a 
lat sunt de categorici ase^oni popu
lari cu speculanții și sabotorii cară 
au prilejuit atâtea grcută'j și sufe
rințele manșelor muncitoare in lupta 
lor neobosită pentru reia erea și re
dresarea economiei na ionah1.

I 11 -alio'.or i ondamn it 
fa 7 am

Iu fața completului de judeiati 
se afla spre sancționare sabotorul 
I. Nadler comerciant din București, 
care a frustal cooperativa .,Pluga
rul’’ din Deva, furnizându i măr
furi cu mult ub nivelul înărîurit r 
consemnate in conveifția de coman
da a cooperativei respective.

Pentiu Nadler si cei de teapa lui 
asesorii populari nu ^uno.c in.ia -î 
nici toleranță.

Sabotorul Nadler a lost condaina 
nat la 7 ani închisoare corecționall 
pedeapsă lui putând fi lin indî iu 
de gravitatea cu care a e-orii po
pulari sunt ho'ărîii -a reprime a- 
semenea infracțiuni.

DtCjKltUti1 I lllnisfa 11! 
m,i poale ii turBi”

l a plecare |xr una din A ile tri
bunalului 111’am întâlnit u un i lu« 
gar din I.eșnic — vechi cunoscut 
— tăiât în fața judecății de un 
chiabur.

„Astăzi jude ata nu mai mă sperie, 
fiindcă știa că dreptatea este a mea 
și nu-mi mai poate fi furată ca 
in trecut1’.

Cuvintele plugarului din Leșnic 
sunt pline de adevăr. In interva
lul de trei luni de zile de când 
prima serie formată din 67 ase
sori populari, împart cinstit drep
tatea populației hunedorene, acest 
adevăr se certifică pe zi ce trece.

Astăzi dreptatea poporului este 
in mâna aleșilor săi, realitate care 
îngădue inasselor muncitoare să-și 
canalizeze întreaga forță de muncă 
spre realizarea unui trai mai bun 
pentru întregul popor, știind că 
justiția este un apărător puternic și 
sigur al drepturilor sale.

Gh. Heșu * 1 2 3
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EVEHIMEMTELE ZILEK-^
Poporul cehoslovac pășește astăzi în fața urnelor

FRAGA. 29. - Celtos'ovacia i a
început pregătirile pentru alegeri e 
de Dumineca, care vor ii cfeituate in- 
tr’un cadru sărbătoresc.

Numărul alegătorilor înscriși este 
de 8.587.C01.I, cifră ce n’a (ost a 
tinsâ niciodată în trecutc'e alegeri 
din această țară.

Au drept să aleagă toți cetățenii 
cehoslovaci care au imp'init vârs
ta de 18 ani și au dre, t 
alese persoanele care au 
vârsta de 23 ani.

După evenimentele cin
rie, când |K>porul cehoslovac a res
pins cu hotărîre încercările reacți
unii de a transforma Ceho.-lovacia 
într’o niassă de manevra în mâinile 
imperialiștilor, poporul ce'ioslovac- 
a făcut progrese simțitoare în des- 
voltarea sa.

Partidele democratice giupate în 
Frontul Național se prezintă alega
torilor pe o listă unica ca o forță 
puternică ce reprezintă poporul ceho
slovac.

hoslovacia a tăcut un mare pas în 
acțiunea ile dcsvoltare a economiei 
sale ți ridicarea standardului 
viata al

Pentru
poporului 
partidele
prezinte o lista îmi ă de candidați.

de
poporului muncitor.
a nu primejdui unitatea 
printi’o luptă electorala, 

democratice au hotilrît să

Sunt convins că po.ioitil no-tru va 
înțelege senini.Rația ace te uni 
căii și va vota pentru o politica 
de desvoltaie economică i ■odaia 
Î11 interior și pentru o politi..1 de 
pace și colaborare interna i na a cu 
popoarele dornice de lib rtat< 
frunte cu Uniunea Sovietică.

in

să fie 
împlinit

I'ebru i-
Buletin inter

Clerul cehoslovac sprijină victoria 
în alegeri 

a „Frontului Naționalu

Șefii tuturor

*

Primul ministru al Cehoslovaciei, 
Klement Gottwald a făcut declarații 
agenției Telepress, spunând între al
tele :

Evenimentele caie au avut loc 
în Februarie, determină întreg 
caracterul alegerilor. In fața ame
nințărilor reacțiunii, întregul popor 
cehoslovac și-a strâns rândurile pen
tru a apăra regimul nostru popular, 
Din Februarie ți până acum, Ce-

BUCUREȘTI, 29 (Ager 
pre-s). J.a Uniunea Sindica
telor Alimentare s’a început 
pregătirea materialului dm t 
mentar necesar Oficiului. 
Indsutrial al panificației.

■ BUCUREȘTI, 29 Ager- 
pi’es). fylinistrul Apărării \'a 
ționale reamintește celor ,u 
teresați ca la 15 Mai a in 
ceput recrutarea tinerilor 
1949 născuți în an 
1927. Toți cetățenii români 
născuți în 1927, în afara te 
ritoriului Republicii Populare Româ
ne și care au la data act;-: 
lă domiciliul pe teritoriul ță 
rii vor recruta ]a Cercul 'je 
ritorial pe a cărui rază au

I’RAGA 
bisericilor prole-sLante slova
ce au prezentat Miercuri co- 
Jiisarului slovac pentru afa 
cerile interne dr. Okali, un 
memorandum in care sub 
liniază lealitate-a bisericjj ja- 
ță de guvernul Clement (iott 
wa]d.

Intr o reuniune, care a a-

vut Joi Mieriim la J'iK-n, f» 
piezr nianții tuturor Liseii-i 
]<>r din Boemia apuseană 1 
adoptat o proclamație spi 
nând <a „cu ajutorul liste 
< oinunc de candidați a Eroii 
tului Național noi vrem să 
’-alvgardăm Republi' a l’op.i 
Iară Democrata C< ho-lov ■ 
că’’.

Contradicțiile economice
ale imperialismului american contemporan

suma de 17J miliarde faț. de 4 
miliarde in 1039 iar îii provnle 
au ajuns la 11,2- la sula în 1913 
fații de 3 la ut < in 1938; în 1917 
capitalurile imestlle în industria au
tomobilului au dat un prolil net de 
21 la sulă, în mdustiiie alimentara 
și textilă de 19 la sut •.

Creșterea | uteerii eeononii e a 
marelui capital ameri.an a «iui c'rcpf

Pe calea întăririi unității tineretului sătesc
(Urmare di> pag. l-a)

cu hotărîre alături de toate 
acțiunile guvernului în care 
vede pe adevărații lui condu 
cători ridicați djn mijlocul 
lor.

In acest sens este senini 
ficativă conferința pe țară 
a tineretului sătesc. Prin ea 
se concretizează dorința jor 
deta-și întări’ forțele în cad 
rul unei organizații pute i ni 
ce, dar în aceiaș timp și ho 
tărîrea lor de a se încadra 
cu forțe sporite în lupta în
tregului tincret din Republi 
< a Populară Română pentru 
făurirea unei vieți în care 
să domnească belșugul și 
pacea.

Victoria în această luptă, 
este condiționată însă de 
ducerea la bun sfârșit a sar 
cinilor care stau acum în fa 
ța tinerilor țărani.

Astfel una din cele mai 
importante sarcini este con 
tinua ridicare a nivelului po 
lîtic și cultural prin însușirea 
temeinică ai ideologiei cla 
sei muncitoare, ideologia 
cea mai înaltă și cea mai a- 
vansată fără de care nici o 
acțiune nu se poate duce ’a 
o deplină înfăptuire.

O altă mare sarcină și pe 
care putem spune că până 
acum tinerii săteni au dus-o 
în mare măsură la bun sfâr 
șit, este munca voluntară de 
reconstrucție. Pe șantierele 
naționale tinerîi au plecat în 
tr'o proporție însemnată. dar 
numărul brigadierilor trebue 
să crească mereu, trebue ca 
voluntariatul să cuprindă

contractului

sarcini se 
numaiKiu a

masse din ce în ce mai largi 
de tineri. Pentru realizarea 
acestei sarcini, tinerii săteni 
care sunt mai ridicați politi 
ceȘte trebue să ducă o in 
tensă muncă de ]uminare și 
mobilizare.

Deasemenea trebue dusă 
lupta' contra exploatării tine
rilor săteni care muncesc la 
alții- In acest sens trebue du 
să' o muncă de îndrumare și 
lămurire, pentru a-i orienta 
spre sindicatele agricole.

Prin acestea tinerii, sala 
riați' agricoli vor putea lupta 
cu forțe sporite pentru câȘti 
garea drepturilor lor, adică 
de a primi o plată egală cu 
munca conform 
colectiv.

Toate aceste 
pot realiza însă
numite condiții- Astfel se im 
pune o cât mai strânsă le
gătură cu celelalte organi
zații de tineret care au în 
frunte V. T- M. și o strânsă 
colaborare cu P. M- R..

In acest fcl tinerii vor a- 
vea sprijinul celorlalte cate 
gorii de tineret și în aceiaș 
timp și o prețioasă călăuză 
în, toate acțiunile ce vor în
treprinde.

Sarcinile arătate mai sus 
— doar câteva și cele mai 
importante trebuesc duse ja 
îndeplinire fără șovăire. A- 
ceasta cu atât mai mult <u 
cât tinerii și-au găsit în ac 
tuațul regim un real spri
jin și mai mult decât atât, li 
s’a dat posibilitatea de a se 
organiza de a învăța și li s’au 
ușurat condițiile de viață. Știmf

cu toții că în județul nostru 
s’au înființat nenumărate 
școli de alfabetizare a ne 
știutorilor de carte. Un alt 
ajutor ț-a primit țărănimea 
săracă prin înființarea celor 
trei agenții ale B. N. R. și 
prin cele 8 care sunt deja 
în curs de Înființare, prin 
care plugarii vor putea lua 
credite cu dobândă mică și 
pe timp lung.

Deasemeni nimeni nu tre
bue să uite prietenia arăta
tă de muncitori în timpul 
campaniei agricole, când a 
ceștia veneau cu sutele dela 
I. M- S. Hunedoara, din cen 
trele muncitorești d.n Valea 
jiului, C'ălan, Cugir> Sime- 
ria și alte centre industriale 
». - pentru a repara
gratuit uneltele de muncă 
ale țăranilor săraci.

Sătenii au deci alăturj de 
ei clasa muncitoare, priete 
nă care niciodată nu s’a dat 
înapoi când 
jute.

Ducând la 
ceste sarcini
colaborare cu întreg tinere 
tul și colaborând cu P. M. 
R. tinerii sătcnj vor jupta cu 
hotărîre în cadrul organiza 
țiilor F. N. T- D. R. mun 
cind cu mai mult spor pen 
tru consolidarea economiei 
noastre, pentru întărirea su 
veranității Republicii Popu
lare Române participând 
la lupta dusă cu hotărîre de 
întregul tineret pentru uni - 
tate pace și progres.

H, N. Doreanu

consecință li--ea.ca o a crvire Iota ă 
a aparatului dc stal internelor mo
nopolurilor, S’a <reiat un fel de 
uniune personala mim guve.nul Sta
telor Unite și consiliile de admini^ 
trație ale marilor so.ictaț1. O in
fluența decisiva asupra [oliluii ex
pansiuni le ameii ane o au tiu lurile 
industriei de războiu ule c.i.o ca
pitaluri întrec azi pe acelea inves
tite înainte de războiu în cc 1 ■ mai 
mari campanii de automobile șl e 
lectiotchnice.

Monopolurile ameii ace conlrolca 
za actualmente nu numai economia 
propriei lor țări, ee i i in’ind ten 
lucidele asupra intregii e ociomii ca
pitaliste. U11 număr de ie 250 cor 
porații americane controlează 40 la 
sută uin toată capacitatea de pro
ducție a in.'u-1 iei capitaliste mon
diale. Problc- ..a pc r<ranenla a irn, 
pcrialismuiui — î nț ărțirea urnii — 
se pune azi sub forma acaparării 
întregii economii capitaliste de că
tre o mâna de magnați ai marelui 
capital ameii.an. Elementul nou 
lupta pentru stăpânirea lumii in 
tapa de azi
capilalisinu’ui eon ta îi 
cercurile cunducătoare ale tuluror ță
rilor capitaliste inclusiv guvernul 
laburist englez, a ulă (mperialismul 
american in lupta sa dc dominare a 
lumii. Asta nu înseamnă că a 1 ui-pa> 
rut conflictele interiiijieria iste. Dim- 
poi iva pe măsură ce se r fa e eco
nomia ță:ilor ca( i'al -te europene, 

■se ascut conflictele intre II.S.A si ce
lelalte puteri capitaliste. Dar frica 
de cteșlerea fo.',e’or democratice de
termina guvernele țări or ca italiste 
să jertlească interesele na iona e a e 
țărilor lor, lran>formându-'.e în anexe 
ale imperialismului ameri.an.

Creșterea | uterii monopo.u ilor î i 
U.S.A. este insolita de adâncirea 
conflictelor fundamentale a e capi
talismului american, în special
conflictului dintre creșterea capaci
tății de producție a aparatului in
dustrial ți reducerea pute i de cum
părare a mardo.- masse ale popo- 
lației ante icane. Problema p.eț lor 
de desfaceie ascute cara.te.ul agie iv 
al ponticei externe 
ralel cu aceasla au 
bări fimddameutale 
pitaluiui ameii.an. 
creșteri disj-roporțienit. 
ții specifice a industriei gre e. me
talurgiei și construcției dde mașini.

Da ă ime iat cu a ter.rinar a răz
boiului anun i,i fa.to î e o o nici cu 
caracter pasager, au nicnjinut pmă 
la un anumit punct .,boom’'-ul în 
economia Statelor Unite, azi, pri
mele simptome ale unei crize ci
clice încep să se faca simțite. In 
1947 învestirile industriale au 
simțitor reduse, prouu.ția de 
șini reprezintă azi 41 li sută 
de 1944, aceea de aluminiu a

a crizei generale 
faptul,

în

a 
ta

a

era vorba să i

bun sfârșit a- 
prin strânsa

IMPRIMERIA JUBEȚULUI HUNE» BARA BEVA

/ui lU II la suta :ata dc u.eSj 
de otel cu 19 la sula dc Oftici/ 
Miitctic tu J5 'a sula.

Exj.aii' u .ca inq t ia -!ă a . . ii- a- 
na urmare*Ic nu uii.r.ai <u crlrc« 
dc piețe bltaine | criirii --tîri^u-uJ 
mărfuri lafilaiuri a ur. ane i 

ui 1 rî/â 
Eu o - . •

-cu ul ai 1 cu ui 
ri> ; ana a e c-

ei a

americane. ’Pa- 
avut ’o ■ scliirn- 
în structura ra- 
in mersul unei 

e a gTcula-

fost 
ni a 
fa(ă 
scă-

încearcă lotodal.i o csir- 
pe spinarea popoarele. 
Asiei. Aic;La c-lc 
plan de redresare . 
ralului Mar-uall.

Acumulai c i de 
ce la unul din po'u i|e , 
niericane este iii, -tlta di 
absoluta -i re'atii.t .< ni 
Sse uium iloJ e. In .< pul 
indexul minimului de e 
crescut cu 43 la -uia, in timp ce -a 
lariul njminal a ere ut nu - ai «u 
20 la sulă. Pro.esul a cont i.uat -i 
după razne..<1. ' -I el du ă dalele 
statistice o.ic ale. in 47, a'aiîul 
mijlociu în indu-tria prelu. rătoare, 
care plăU- te cele mai mau -a'ari , 

cu (> la sula mai mi deci*
în 1943, în lin p e <o-tul minimului 
de existenta a -f.oil in vilii ,1 i doi 
ani cu cel pu.i 1 25 la sută. Tot
odată ticbue subWn a ă - rc.ter a s 
tiluare a șomam'ui. 
indică 2121 mi, 
iar atți 77SI mi 
numai ini e 15 
litmâiu. S. a Ie: ca 
al masseloi în-ca mia 
puterii Ce aiw-.'' i ,e 
terne -i duc, 
zervetor, care 
rea învestijiilor îa 
trucții reprezint, 
se ale unei noiii depresiuni

Forțarea exportului de r 
gala fabricate este unul din mijloa 
cele prin care marele ea i'al ane- 
rican încearcă sa tempoii-x/e I ■- 
clanșarea crizei de supraproducție. 
Insa crederea r.e.nasura'ă a -pertu 
lui față de import a aJus ia foe 
mea de dolari în țări'e importatoare 
de mărfuri americane, ce. a a aiul 
ea rezultat o scădere a e- >- >rlu ul 
american in ulii nele luni i|e anu
lui 1017 fața de pun. Iul 1 a im a- 
tins in luna Mai a aceluia, an.

Monopoliștii ameri a; i î . car-ă 
prin planul Marshall -ă a.u-ti e i- 
cononua tuturor larilor curo i e 'a 
nevoile economiei S ale or Unite, 
sperând ,ă obție a-Fel o tenuai* 
a efectelor crizei i cono.nice imi 
nente. Dar marca lor speranța est» 
o nouă conflagrație ca e va permi'e 
folosirea formidabi i-lui aparat 
producție pentru o'-ți erca mor 
ueficfi cat mai umflate. Ac de 
nuri întâmpină insa rezist ța 
tărîta a forțelor democratice, 
fruntea cărora • 
niune Sovietica.
călește frontul u. ic al omenirci pr - 
gre iste și do.io. r- de ța« căreia 
ii aparține vi'torul.
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