
ABONAMENTE,

iua»n m ito otutciivt loi «o inSMtual» ot tz<«i «n 

r< a I.'JNI lai 390 «llcrl (I Irilțliori ion lai

Prezidiul Snvietuui Suprem
«fi n iramânat
Cieneralissimului >- V. t&tvr lin, 
mfidalia cdai de a 800-a aniversări a Moscovei1

R a 2 A € T I a : Dw« 8tr. Karl Uar> rrt. ’i te erau 2J2
AWINI8TRAȚIA: Dam f«latul Prefecturii Tflofo.1 428
Ș.A1 Olt*. pltlitl ta r.unonr canf. apiatl. Olr. Sen PTr Nr. ?17.2SV.<146

Expunerea tov. V A SI LE L (J C 
secretar al Partidului Muncitoresc Român asupra Rezoluției 
Biroului Informativ cu privire la situ ția Partidului Comunist

Gtneralissriiitl I V, STALIN

M<f- '.IV , I C‘ lUidirt •

Iii niiindr I ui!’■ ■
vi. 1,111 ;t> 1 11 ii
)•’.' 'I Jii i'or ,<>< >al>5l</ '<‘i e
ti, c ;i Joșt înmânată M.1 ‘i'tii 
|'<>iir]ii< ;itf<i' al ,;i',poav.4ji s - 
\ ii ti, <• ( 'k.-|1<.'I .1'1 . .ul I V, 
.->;Jiii! ..ledulia sruUbj , u <>- 
v .i/ia < <_b 1 rl<- a 8no ;mi ,-r 
.-■.iri a Moscovei.

.!'d.ili'i a fost înrnAi > ă 
G< l’li-^ilDUÎ'J) I. V. '.iii ., 
<!<• (>. 1’opov, în nun'' c 
d’i t, idiulni Sovji tu|tii > jp 
îiin al ( . R. Io- S,

Z. a&<> osilnvi an ff.

Luni după amiaza a aiul loc in 
sala Colegiului Academic din ( luj 
adunarea activului de bază al or
ganizației județene P.M.R- Cluj.

Tov. Vasile Lina, secreta; al P. 
M R., a lăcut o expune, e 
vire. la Rezoluția Biroului 
tiv asupra situației din 
Comunist din Iugoslavia.

Expunerea tov Vasile Luca
Primit țu puternice aplauze, Iov. 

Vasile Luca a 
că desvaluirea

P C. din
deschisă a

cu pri.- 
Informa- 
Partidul

rea

început prin a arăta 
stărilor de lucruri

Iugoslavia și critica- 
gravelor al.a'.eri dela

învățătură ma.xis(-’e..inistă săvârșite 
dc conducătorii iugoslavi, vor în
tări mișcarea muncitorească inter
națională și vor Ii dc un mare ajutof 
Partidelor Comuniste și Muncito

rești. Temerea unora ci ea ar 
ixitra fi folosiiă de dușman esto 
neîntemeiată. Niciodată burghezia 
n’a tras un profil politic din criti- 
cile deschise făcute de mișcarea 
muncitoreasca, ci dimpotrivă

Tovarășul Lu a a trecui apoi la 
analiza gravelor abateri ale condu- 
«nrn PC.I., demascând poziția- 
ler naționalistă burgleză care 
i a dus Ia rușinoa-e manile:tări 
aniisovietice și la credința absurda 
ca Iugoslavia, o țara înapoia a «lin 
pamet de vede-e e oi’.oi i: și cultu
ral, ar putea conlrui ‘■ocialisniu] 
Iară sprijinul U.R.S.5.. a dcmocra- 
fiilor poț u ar<- și al mi eâjii inunii- 
v.,e.șli internaționale. Conducători) 
iugoslavi au uitat că Armata S.n- 
vierica a cl.be,a! Iugoslavia și că 
tara para a pu erniză a U.R.S S. a- 
cea„iâ țara ar li fort supusă inter
vențiilor iinper'.a'iste așa imn s’a 
pi-treciit în Cric a.

Conducătorii j gislavi ntaga 
roiul de conducător 
a p.olfei riatiiliți

O altă aba e e gra ă de'a marxism- 
leninism a co.idu ă orilor iugo la i

|te;;ar. ae-11
piolcta,ialu ui 
in revoluție,
In organizația
poziție socialii 
lui Popular. 
Iugoslavia a

rolului co.nJtLâtur al 
i al Pai titlului său 

dizolv arca 
de .iiassâ 

diversă
Conducerea
părăsit poziții'e lup-

Partidului 
cu o coin- 
a Frontu

P.C. d 11

naționalismul pro’ctar , rupând 
Frontul l'nic Șoca i I. Du A critica 
Corniței ului Central al 
Comunist (b) al U.R.S.S. 
ceput să

cu
Memoria eroului muncii din VaLa Jiului

inginierul Boicu Leonida
va rămâne totdeauna vie

Tov. Vasile Luca
tei dc clasă, a început ,-ă nege 
contrazicerile dc clai a la ale, sus- 
ținânj cil baza regimului e.te ța- 
rănim, a luata în întregul ci.

Conducătorii iugoslavi revizuesc 
invațatu a mar .Ist-leainistă a.trra 
Partidului, căliâtid îi p'cioare drep
turile cele mai e'.eme ilare ae mem
brilor dc Partid și lolo-zind forme 
sectante hiiocralLe de conducere a 
Partidului. In Partidul Conunist ^in 
lug isla.-'a nil există dcmoc-ație in
terna dc Partid, 
tică și autocr tica. 
inel. de militariste 
(Kitiiva celor care 
se iau cele mai teribile ma u.i 
presive.

Partidului 
ci au în- 

ia măsuri demagogice, și 
aventuriste, lăudâudti-: c că desfiin
țează dintr'odală o-,piua a ca cipi- 
talistă la sale, 
că nu au inel 
miile materiale 
gând pe acest 
socialismul în

Tov. Vasile 
încrederea ca în PC.I. se voif gesij 
destule forte sănăloa e, credincioase 
marxism-Iciiiiiisniu'iii 
nalisinului, pro'.ciait 
capăt situației -din l’arlid.

Iov. V. buca, a trecui apoi la 
analiza muncii Partidului nostru în 
lumina Rezoluției 
tiv, după care a 
vieri de dreapta 
munca Partidului 
tical cu asprime 
tate din Iugoslavia în mișcarea de 
tinerel ,niai ales pe șanlieie.

Iov. VaUle l-it.-î, a răspuns tutu
ror întrebărilor puse de activiști, 
după care ședința a .ost încheiata,

f.tr.i să țină se/uitâ 
întrunite conrHțr- 

pc.niru aceasta. M'e,-. 
drum, ei compromit 
fala inasselor.
l ucii, și-a exprimat

și interiiațio- 
arc să pună

Biroului Informa, 
analizai unele de
și de stâng-a în 
la sate și a cri- 
melode'e import

I
1

In ziua de 7 Iulie a. c. 
la orele 7 dimineață, du
pă o scurtă și grea su
ferință, s’a stins din via 
ță eroul muncii din Va 
lea Jiului, inginerul Boi
cu Leonida.

Născut la 28 Mai 1903 
dintr’o familie de munci
tori din Chișinău, încă 
de mic copil dovedește 
șârguință pentru învăță 
tură. Diploma <le baca
laureat o obține în anul 

după o luptă Iun 
gă și aprigă cu greută- 
tățile taxelor școlare. Po 
litechnica o urmează în 
Cehoslovacia, unde pen 
tru a se putea întreține 
e nevoit să lucreze ma: 
multe meserii.

După obținerea diplo
mei dc inginer, pleacă 
in Austria la l.olien, un
de lucrând ca băiat în 
mină, urmează cursul 
școalci superioare de mi 
ncrit, obținând în anul 
1928 diploma de inginer 
miner.

întors in țară, se an
gajează <a inginer pra> 
ticant la Reșița. unde 
conducând cu < «.-a mai 
mare pricepere minele A 
nina, avansează repede 
la gradul de inspector 
principal.

Din r-auza afinității -a 
le , u muncitorimea, fapt 
pentru care a fost a'e-

(Continuate i« prig. IV a)
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e igibi ilate, cri- 
Acolo . c i raitiiă 
î'i Pa id, iar îm- 
își ridică glasul 

re

Cand'JcJto ii jugoslavi au 
trădat internaționalismul 

proletar
îngâmfai' i închipu t1 ț e te mă

sura, îmbibați de națioua ism, con
ducătorii itigozlavi au Irrdat inter-

I

0 istorie a lumii în 35 volume
L'niunii 

a ma- 
in 35

Academia de Știm e a 
Sovietice a început ; ubli.a 
rei opere ..Istoria iutăi”, 
v»lume, care îmtrăți eazâ Istoria tu
turor țârilor ,i p .poarelor, din anli- 
cfr.țate până

Printre autori) 
rat la accasLa 
vanii sovietici 
academicienii 
peflav v’olgin, I-’.

icnu.r.e ca
Grekov, Via - 

inem- 
ai Academici,-

A a Pan'.;ra ova, 
și al ii.

torizi Lumii1’

în zilele n.a-tr,. 
care au lo'abo- 

operâ e nu.nărâ sa
cii ma.e

Poris
’gl'.e i Tar e;

brii coiespondenți
Niko.'ai Drupnin,
Surgliei i.'aîiru in

T»ate ioluir.ee

vor apari- în timp Je 10 ani.
Prolesorul Scrgl.ci Slcazi in, eoi- 

torul șei al lucrăr i, a declarai că 
in această opera i,.o:ia e;t‘ coli i- 
durată ca un si nj lu proces de t; au
ziți- dela un ri-tem .o la! la altul, 
ca rezultat ai de-.voltar.i torțelor 
de p.rodu.țle i al ieațiilor social-, 
Întregul materia' istoric fiind p c- 
zi-rttat astfel iur’o iunină nouă. •

Un loc important îl o.tipa is
toria, ț-nțin ii'.'J ala până acum, a 
ța tlor slave -i .-.oria popoarelor 
orientale.

î

Fiecare plugar trebue să știe

Cum se socotesc coteîe de predare și
în folosul cui se fac colectările ds cereale

*€ine suni sculâfî șâ înlesniți
1 și J ha., dar care a recoltat; 
mai puțin de fiOO kg la ha. este 
scutilă cu totul de a preda cote de 
cereale. Plugarii cu pământ puțin 
vor preda cote foarte mici. Gnul 
colectărilor va apă’a asupra cle
mentelor cxploalalear.’ și tați. liste 
ale satelor, atupra bogata il n care 
au zeci de hectare. Aceștia 
trebui să vândă Stalului o 
parte din priso ui lor.

Transportul icrraelor d< 11 
fixate la comis i c de cole a 
va faie cu mij'-a ele de tiau 
ale proprietarilor înstăriți in 
ini iu de colecta.e va ;u' a di 
închi’.ierea și reci i iționa a depo
zitelor și mijloacelor de tr.inspoi',,

Vremea e tot mai prielnică se
cerișului și țăranii din zori pâia 
târziu in noapte, doboară la pă
mânt snopi voinici din grâul crcsz 
cut bogal și falnic. Fiica; e ian de 
grâu este im 
și fiecare snop 
starea

Dar 
trcgul 
șui și 
tare a
producătorii îl vui
ta preț oficia. Corni-ia județeană 
pentru colectări și-a începu' acti
vitatea pe leren — zilnic -e veri
fică comisiile comuna c și cotele 
impuse r-’ go podăiii.

semn al belșugului 
o : [ e anț-i în bună- 
mâine.

cu seccii.ul în in-
zilei de
în pas
județ se piegăiește trieri- 

tot odata campania de colec- 
| risosului de cer.ae pe care 

vinde Staluluf

Țăranul ti>ur.citor ate 
si fia bucuros

de C(,
Cum se

vor 
mare

la colectai»!
in comun de către cei ce alcaluesc 
o gospodărie, indiferent de Uliu) 
de proprietate și dc cel în baza 
celui care lucrează sau da-.ă .o.uiese 

nu >ub acelaș acoperământ. I e- 
a făcut aceasta precizări 
a împiedeca pe marii ț.ropri - 
de pământ de

I acute
arccc s'a

pen-

Prin grija P.M.R. șî a 
nului, legea colecta.i|or, a 
tocmii.1 pe dreptate și larăniinea 
săraca a primit-o cu mul urniri’ șt 
binirie. Și pe drept cuvânt țăra
nul niun.i.or are dece să fie 1 u-.urcsț 
far.inimea reuncitoaie care a iuI- 
tiial mai puțul de un he: tar de c 
reale p ecum și ac ea caie are îtine

guver- 
fosl îll-

sibbilesc cote’e i.e 
p td re

Cantitatea de cerea'e | e care tre- 
Lue să o jtreiL a pro.luciio.ul a—i- 
col Stalului, se va socoti o.ri.it 
supiafet'i tei cilului ara', il si r, col- 
tei obținută |a ha. de cxj lea.arca 
agiicolă. I riți ex; oa are.. 
se înțelege tolailaca te. 
rabde ce apai in sau se â

a profit..; de 
).. i anim ii munci- 

; -onstal-rt ă ei 
pămâniiiiT ;nt <■ n.cm- 

spre a 
■ ive.

co-

sau
gea 
tru 
rari
înlesnirile 
toare de.,;, 
iși in.j 
brii de iamilie «au rudenii 
se sustrage coli- l.ir.ler pro.

Con.isiunea jmlc .ara pen ru 
Icctarca cir, ale.or va l,bip e 
coltă s’a obținui p-v i.a. la fie.are 
«•o.nuna iar rezultatul îl va -omu- 
n.. a coi- i-»iei co iiucafe jvrir. comi
siile de plasă. La rândul -^.>i co 
■ ni’-ia co.r.ura'a va comunica f <■ arii

Jar ota de cereale pe . ain 
’.I nebui sa o predea Stalului.

S.l luam de pi dă un p.iig* din 
corn. Țcliea, pla-a Maia de Criș.

Aceasta <omur e l i.cid a ă li 
categoria II a Plu;a;ul dii aceas
ta comuna car.- ac 1 ug. p o sjj4 
(I ha.) de pământ, e<te -cutii do

ai t

..C.uuinuaic In pag. III a)

ioluir.ee
o.ri.it
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I țările vecine și prietene
Tehnica și viața în U.ILS.S.

Un muncitor și un tehnician 
an primit premiul „Stalin"

De ce au fost premiați 
Alexandru Ivanov și Nicolai Rosiski

superioare 
ori. 
și 
de 
cu

ia. „Se întâmpla 
că drumurile noui 

tehnici să nu tie. 
oauie.d celebri, ii 

totul ne.unoscuți in 
de oameni sini. 

In aceiași ma

In liota noui'or la'.ireați ai 
lui Sta'.in, alăluri de nunie.e nqoc 
savanți, inventatori și conUructari 
celebri, cuuomi lumii întregi, gă
sim și numele tehiiicianu'ui Ale 
xandr hanov dc'.a fabric 1 „Kirov” 
din Urali și al meșterului Nj.o 
lai Rosiski dela fabrica „Knlibr” 
din Moscova, oa.ne.i ca-c nu au 
nlciun titlu academic Să ne amin
tim ca I. V. Slalin a spu. odaia, 
la recepția da'ă colaboratorilor ș o- 
lilo: 
de multe 
in știință 
descoperite 
de oameni 
lumea științifică, 
pli, d e practicieni”.
sură iii care știința crează noui tăi 
pentru practică, iu țara so.ialismu 
Iui practica este un izvor inepui
zabil pentru șliința progresivă.

Printre lagreații premiului Sla- 
lin se găsesc numeroși stahano— 
riști din industrie și agrlcu turur 
oameni care au depășit normele e- 
xisteule, au introdu norme noui, 
corespunzătoare cerințelor ș iin ei și 
progresului tehnic. Avântul stahsno- 

■viștilor lauieați e t un imbold pen
tru multe milioane de munci Io i 
și țărani care cautli să ridice pro
ductivitatea muncii lor și prin a- 
ceasta sa consolideze și mai mult 
tăria patriei lor socia’iste. Alexan
dru Ivanov -i Nicolai Rosîski nu 
sunt muncitori de rând. Ei ?u it re
prezentanții unui imens detașament 
de comandanți dc toate gradele ai 
producției, despre care I. V. S a
lin a spu<: , .Ei sunt oameni mo 
deșii, trec aproape neobservați, dar 
ar trebui sâ fii orb ca să nu-i 
vezi. Fiindcă dc acești oameni de
pinde soarta producției în întreaga 
noastră economie națională”.

Tehnicianul Alexandru Ivanov a 
fost distins cu premiul Stalin „pen
tru colaborarea și aplicarea unor 
noui metode în prdoucția de șenile 
pentru lractoar.de grele, ace,tea a- 
sigură o mare productivitate a 
muncii, o îmbuna ătir a produ.ții-1 
iși o scădere a coaului de producției 
Ivanov a lucrai în strâns co.ita.t cu 
meșterii și muncitorii. Sub conduce-, 
rea lui au lucrat 90 de oamenii 
Dar Al. Ivanov nu este Inumai un 
tehnician capabil. Tehnicianul so
vietic Irebue să fie și un bun or
ganizator. Al. Ivanov a acordat o 
mare atenție instiu.ț ei mu ic lorilori 
El a creat țoale condiți le necesare, 
pentru ca muncitorii să se poală 
folosi de tehnica cea mai modernă,

*

I

Meșterul Nicolai Rosiski a fost 
distins cu piemiul Slalin pentru rea
lizarea 
mentale a proceselor tehnice 
producției și a organizării 
stahanovisle colective, care 
gura o iusemnata reducere 
tului de pioducție, o

'4

„unei perfecționări funda - 
a 

muu ii 
aâ- 

a cos- 
ridicaje a 

productivități i muncii și a călit tț i 
producției”. Iu ce privește organi
zarea muncii, fotoiindu se de drejșș 
turile pe care statul le acordă unui 
meșter el a introdu, un nou grafic

320 de cinematografe în 
regiunea Leningradului

în si'vți 1111 cu lui și 11:1 control seve, 
asupru felului iu care fir are mun
citor îndeplinește graficul. I in pre
miu cu (clinicianul secției, el a in
trodu-, șl iinporlante mbunătățiii in 
procesul de produ.ț e In so ția lui 
Rosiski se fabrică inslruinente de 
mare precizie — micronielre, l.i 
care nu puteau lucia decât munci 
lori specialiști. Descompunând pro
cesele de producție compli. ale. In 
operații mai simple, meșterul și 
tehnicianul au ajuns ca la secția 
lor să poată lucra muncitori mai 
puțin calificați. Prin a.casta a ri
dicat mult productivitatea muncii, 
ajutând tulii or muncitorilor din 
secție să devină stahanovișli. ț

Prin acorduri'.! prcml lor S a in, 
stalul și a espii nal 1 ică oda ă mul
țumirea fa'a de organizatorii mun
cii stahanovisle cob.live.

Paitidul ho! u.ic și guvernul so
vietic apreciază mull pe meșteriiț 
și Ichni-ienii-ino a'or. î idrăz ’.eți 
liiplâloii i’enlrti progresul tehnic, 
pentru o îmdiă |>rodli. i.iaie a 
muticii.

Acoidarca premiului Stalin lui 
Alexandru hanov și Ntc-ulai Rosiski 
Irebue sa tie un imbold pentru un 
nou avânt al întrecerii între meșț- 
teri și tehnicieni, pentru o și mal 
buna organizare 
noviste colective,
dustiia socialistă își 
voliarea rapidă, când pe baza suc
ceselor atinse e ivește o nouă sar
cina, aicea a îmbunătățirii calita
tive în industrie, de o importanță 
deosebită este ridicarea activității 
tuturor cadrelor de conducere, intre 
și tehnicienii inovatori îndrăzniți, 
cari și ce a meșterilor, telmicienilor 
și șefilor de secție. Atragerea în 
lupta pentru reducerea costului de 
proJu ț e și î nbu:iă.„ț rii cani'al ve, 
a tuturor muncitorilcr și muncitoare
lor, inginerilor, 51 tehnicienilor — 
înseamnă asigura ea mei noui creș
teri gigantice a industriei soție- 
tice și a întregii economii naționale, 

Pravda l'in.e 10,8

a muncii staha- 
Acuma, când in- 

conliriuă des-

Economii de milioane de ruble 
datorită muncitorilor sovietic*

Aportul raționalizatorilor și al 
inventatorilor din industria sovietică

Muncitorii din industria so 
vietică conlribue mult la rea 
lizaTca economiilor prin ne
numărate invenții și propu 
neri pentru raționalizarea 
muncii. Astfel, de pildă, în 
cursul unei campanii specia 
le care a durat 2 săptămâni, 
la fabricile din industria tex
tilă au fost făcute 1.400 de 
propuneri pentru raționaliza 
rea muncii. cate vor aduce 

l

se. In afară de aceste cine
matografe mai există 75 de 
cinematografe, aparținând 
organizațiilor sindicale-

Până la sfârșitul peiioa- 
dei cincinale staliniste, fie 
care soviet sătesc va avea 
un cinematograf propriu.

I

La Leningrad salariații își 
cumpără automobile populare

Iriagazini Ic de aiiiuiii'»bil* l 
Și m'>t<»ci( li te dnt Leningrad 

• li primit zilele ;t< cslvtt țn i- 
|iinl lut di.- automobile <:tt 
mi< litraj, denumite. ,,Mo- 
iovii i". Au fost vândute in 
scurt timp peste 500 dc a 
'■cile ttuiotnobile tlf- turism, 
lata numele celor dintâi tuni 
țh'itâtoii: Mihail Ivanov, l.t 
taliiȘ dela fabrica de prorlu 
se caticiui ite și tecbnice; 
Ijdelman, La ătuș dela lu
brica dc unelte ,,Auto-aiina 
tura"; Titov, muncitor iu 
rar dela una din iutreprri- 
tlerik diu Leningrad, An- 
dreSeac, radio mecanic, Sc.i 
bac, meșteră dela o șco .lă 
profesionala; rj rusacov, nte 
<anic; Feodor Kuznețov,ma£ 
sini al spoitului și campion 
al canotajului din l’RSS. 
Meșacov, profesor dela A- 
cademia de Arte, Scenopo 
viei, muncitor dela organi 
zația „Lengornfoi'nilenie" 
Scremetov. inginer; 
doctor iu medicină 
alții-

In orașele șî satele din re- 
fegiuBea Leningradului exi
stă 32* de cinematografe de
stat (cu S4 mai mult decât
In anul 1940), deși aproape 
toate raioanele au fost 011 
pate de nemți, iar majorita
tea cia»mat«grafel*r distra -

Uzinele tâohtov au
un milion de autnmobi'e
Dc pe banda rulantă a u- 

zinei de automobile ,,V. M. 
Molotv" din Gorki a eșit ul
timul auțomt bil cu care „e 
complectează seria de i mi
lion de <ni a țș i n i 
produse până acum de acea 
stă uzină.

Acum 16 ,ani uzina a in
trat în rândurile giganților 
industriei socialiste. De a- 
tunci ea a scos 25 de tipuri 
de mașini, având o produc 
ție totală în valoare de râ 
miliarde ruble 

J 
Vațura, 

și mulți

fabricat

întreprinderilor o e< o 
nomie anuală de milioane de 
ruble. La concursul pentru 
cea mai bună invenție orga 
niza1 de către Ministerul con 
strucțiilor de mașini și apa 
rate, au luat parte peste 7 
mii de muncitori. Economia 
obținută prin aplicarea in
vențiilor și a propunerilor 
de raționalizare a atins sume 
considerabile- Autorii propu 
norilor au fost premiați.

De vânzare în Oră știe
Strada Gh. Biriiiu Nr. 7.

1 casă cu etaj, 
cu magazie, cu local de 
pr&vălle, cutte stparată 
cca. 700 Q2, lot acolo in 
continuare :

I casă cu 5 apartamente, 
magazie, curte ți grădini, 
A se adresa 1
losif SzOts, Orăștie

Secarea mlaștinilor din 
Bielorusia

J)upâ terminarea război 1 
lui au fost reluat'' cu sin - 
ros in Biclortiv.ia operațm- 
nilc d< secare a mlaștinilor.

A-tfel, de pildă, o sin - 
gur.i cooperativă agricolă 
b.St' atia” din r.-gitim-a I in 
bani a secat 150 hectare (b- 
pământ mlă linO-

Anul acesta se intenții m-a 
ză secarea a ic>o im. hectare 
de mlaștini
Un nou tip de aparat de rado

Fabrica de aparate de ia 
dio din gelovo Kuzbas1 a 
construit și pu- in vlinzare 
un nou tip de aparat de ra 
dio 5 lămpi, „Ku-bass-50 la 
suta Acest ap uat est-,- ci 
mult superior aparatului ..Re 
kord" construit până acum 
de această fabrică. El 
construit după o schemă
originală, are multe calități 
acustice și este pus în fum 
țmne de 
electric.
Radio po

Pentru

c

i

1111 transfoi maior
1
ogoarele Sovietice | 
a putea intrc-ține |

Un nou soiu de bumbac colorat
Precum se știe, i nu de

mult, savanții sovietici a 1 
obținut, prin hcbriclizare , 
bumbac colorat- La stația e - 
xperimentală din Iolotan s a 
obținut acum un nou soiu dc 
bumbac colorat „7631-

Un nou tip de mașină
pentru încărcatul cerealelor

Uzina din (Hehovo a scos 
un nou tip de mașină pentru 
încărcatul Cerealelor. 
nismul poate fi pus în miș
care de orice forță (electrică, 
mecanică) și dirijat de un 
singur om. In 5 minute se

Fa ■

15 miliarde
pe anul 1948 este de

700 miLoane ruble
asi
pe

In Uniunea SotPlică 
gurărilc sociale cuprind 
toți salariații (inclusiv munci 
torii vremelnici). Cotizații 
le la fondul asigurărilor sunt 
plătite de întreprinderi și in. 
stituții din fondurile lor și 
nu de muncitori și funcția 
nari. Cotizațiile reprezintă 7 

■— 8 la sută, dîn sunau salarii
lor plătite de întreprindere 
Sau instituție. Bugetul asigir 
rărilor sociale pe anul ace
sta este de 15.700.000.000 

lrg.itur.i i u iru' toi ig i ii < ,>re 
hi<T l'uză ]>e ogoai i-li- t < op(-ra 
t.xi'l")' agricole. i-.'att iiiSia- 
l.il la siațiciDilt- de ma-ini 7i 
tr.i'toart- dit; ,ț 4 raina i.too 
jnirturj <lf. r.idiu.
Un c:mbain pentru cu! sui 

inului
In uniunea iovjeti'ă tor ;i 

puse în funcțiune anul e 
-ia, pentru prima dată, < om.- 
baimiri pentru culmul mulai 

1 o mașină originală < reală 
<|e constructorii sovieti' i lJ 
l'lâkov. Maia1 <1 M'm-aev. 
Noua m.iȘiuă indepline-le în 
Mcdaș liinp multe funtjțiuni: 
smulg1' inul, îl piaptănă șl 
leagă paiele pieptănat'* in 
soopuri. f\ti <■ cuințati' de 
seminți in timpul culesului. 
s< topesc mai u- n'- f '.'i.pa 
> itatea dl' producție a ro u- 
bainului este de 4 - 5 bec
tare p zi 
înlocuiește 
meni.

1.000 de
vor fi construite anual în U. 
R S. S-

astfel de ma-ini

superior speciilor obținute 
până acum- Țesăturile ■. 011 
fecționate din arc.^t bumbac 
sunt mai trainice, iar culoa 
rea naturală îhai rezistent.'.. 
\ouile semințe pu iost trimi 
se mai multor gospodării 
obștești.

poate
3 tone. Până la culesul 
coltei uzina \ a produ< e 
de asemenea mașini 
vor fi trimise la fermele 
stat din Ucraina, Altai, Ca- 
zahstan și Kuban.

încărca un Camion de 
Până la culesul r,--

3-»
care

cle ruble, adică întrece cu 
.1100.000 000 ruble bugetul 
din anul trecut. Locul prii - 
cipal în bugetul asigurărilor 
sociale îl ocupă ajutoarele șl 
pensiile, pentru care s a .1- 
locat suma de r2.699.000.0oe 
în toate cazurile de incapaei 
tate temporară de lucru.

De fondurile asigurărilor 
sociale dispun massele mu» 
citoare prin intermediul or
ganizațiilor lor sindicale, sț»e 
cial autorizate de stat să di
rijeze aceste fonduri.

«
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Adunarea activului de Partid
al Județer ei P.M.tt. Valea Jiului, a prelucrat rezoluția Biroului 
Informativ asupra situației din Partidul Comunist Iugoslav
g Duminica 4 Iulie a- c., în 
prezența tov. Mogyoro i A - 
lex,indrn, membru în biroul 
tpolitic al C. al PMR, .1 
tov Sitder Viliam, deputat și 
'membru al C. C. al P. M, R,
♦ -4 precum și a tu 
unor activiștilor de bază <|in 
Întreaga județeană a avut loc

' Ședința în vederea prelucra 
rii Rezoluției Biroului lnfor 
•niativ a' partidelor Co - 
iministc și Muncitorești, a 
supr.i situației din Partidul 
Comunist din Iugoslavia.

Adunarea a primit cu pu 
ternice aplauze pe tov. \Io 
jgyoroși Alexandru, care a 
tmalizat gravele abateri ale
♦ ondui ătorilor Partidului Co 
jnunist țugoslav, demascând 
poziția lor naționalistă bur
gheză, care i-a dus la mani
festările dușmănoase Uniu
nii Sovietice,. Tov. MogyO- 
roși a arătat apoi că condu 
calorii Jugoslavi au uitat că 
{Armata Sovietică a eliberat 
Uugoslavia și că fără spriji
nul puternic al URSS, Jug 
'slavia ar fi fost su,pupă inter
vențiilor imperialiste, l)ea?e 
inenea, a arătat că prin dizol 
varea Partidului Comunist in 
în Frontul Patriei, organiza 
ție de massă cu compoziție 
Hocială diferită, partidul și 
a pierdut rolul de avantgar 
dă, rolul său de partid revo 
ltrționar, cceace constituie 
o abatere gravă.

In continuare, tov. M° - 
gyoroși a arătat că condu 
cătorii P. C. J-, revizuiesc 
învățătură Maixistă-Lenini - 
stă, calcă în picioare cele 
mai elementare drepturi ale 
țjnembrilor de partid, nu au 
mit critica țși autocritica cea 
mai puternică arma a Parti
delor Comuniste jși Munci 
torești, au trădat infernațio 
|ialismul proletar, rupând 
frontul une socialist, iar du 
pă ciiti a adusă de partidul 
Comunic' (bolșevic) al U- 
Xiiunii Sovietice, conducăto 
rii jugoslavi au trecut la mă 
suri pripite și aventuriste,

Asesorii populari seria a ll-a 
de pe lângă instanțele judecătorești 

din Deva au depus jurământul
Zilele trecute în sala te - 

stivă a Tribunalului Deva, a 
avut lor Solemnitatea depune 

' rii jurământului celei de a 
doua serie a asesorilor popa 
lari din orașul nostru.

Au vorbit: iov. Ringler Be 
la procurorul Tribunalului 
și Micluția Remus președin 
tele Tribunalului subliniind 
sarcinile importante care 
stau in fața nouilor asesori, 
cerându-le muncă peprecupe 
țită în folosul poporului nu n 
ci tor.

Dm» mai jos lista asesori- 
u lor populari intrați în func

ție la Deva pe ziua de 3 
Iulie a. c.. f

Jautolăudându-se că desf .i 1
țeaza dintiodală capitalismul 
și exploatarea dela sate, fără 
să- și dea seama că pentru a- 
cea a nu au fost făcute în 
(prealabil pregătirile nece - 
sare. Aceste atitudini ale con 
ducătorilor P. C. J- compro 
imit socialismul in fața mac 
Selor.

In concluzie, tov. Mogyo - 
roși trage învățămintele în 
lumina cărora trcbuesc anali 
zate anumite probleme din 
țara noastră..

Dupăc^e adunarea a ascul
tat textul complect al Rczo 
luției Biroului Informativ 
cetit de tov. Gli. Fericianu, 
un mare număr de pârtiei - 

panți a luat parte la discuții 
asupra situației din Parti
dul Comunist jugoslav, me 

Cum se socotesc cotele de predare și în folosul 
cui se fac colectările de cereale
(Urmare dio pag. .1 a)

țcuin și a învățăturilor ce tre 
buesc trase din această rezo 
Juție.
v La răspunsuri și expli.a 
ții, au luat cuvântul tov- Mj, 
>ia Sârbu, Fericeau u Gh., 
1-âpsanschi I., Dan Marja, 
Fcdoranici, Horvath T., pic. 
fetim și tiu alt mare număr 
de participanți, dintre care 
mulți și-au făcut autocrat! .a 
activității lor de până a - 
cum, în lumina Rezoluției Ei 
roului Informativ.

1 După tov. Butariu, a lua 
cuvântul tov. MogyoroȘi» ca 
re și-au exprimat satisfac - 
ția pentru faptul că partid- 
panții au arătat un viu înte 
res în desbaterea diferitelor 
iprobletne în legătură c» re 
aoluția.

I. HERMAN coresp,

munală pentru colectări, prin care 
i se va stabili câniila'ea de cereale 
pe care o are de predat. Această, 
hârtie va ti arătată delegatului co
munal depe lângă batoza de treer 
și pe baza ei va fi, primit la- 
treeriș.

După treeriș cantitățile cuvenite 
Statului, potrivit procesului verbal, 
vor fi transportate la centrul de 
colectare cu carele celor înstăriți. 

La centrul de colectare producăto
rul va primi pe loc banii cuveniți 
pentru cerealele jrredale, care vor 
fi plătite la prețul de anul trecut 
deși recolta din anul acesta este 
mult mai bogată. El va mai primi 
o adeverință în care va fi speeij- 
ficată cantitatea care s’a primit^ 
cantitate ce trebuc să fie aceia din 
proccsul-verbal al comisiei comu
nale.

Cerealele rămase la producâtor- 
sunt libere la vânzare, fără nici 
un fel de formalități și restricțiuniț 
Cumpărarea cerealelor pentru alle- 
nevoi decât cele gospodărești, pen
tru revânzare sau industrializare, se 
va face numai de cei aurorizați de 
Ministerul Comerțului.

Organizațiile de partid și ță 
răni mea muncitoare au rolul 

de frunte în acțiunea 
colectărilor

ln acțiunea colectărilor rolul de 
frunte il au organizațiile și mem
bri de Partid, care trebuc să lămu
rească temeinic țărănimea și să p 
mobilizeze pentru reușila deplină a 
colectărilor. Dcasemcnea trebue să-< 
și sporească vigilența, ca acțiunea 
colectărilor să fie făculă în spiri
tul dispoziți unilor, să împiedice în
cercările de sustragere ae saboto
rilor și elementelor exploatatoare și 
capitaliste, să demaște orice părti
nire făcută de autoritățile locale și 
să fie cu mare atenție la alcătuirea 
comisiilor pentru colectarea cerea
lelor, în care trebuc să intre nu
mai reprezentanții țărănimii munJ 
citoare.

Vigilența oamenilor muncii defa 
sate trebue să fie mereu trează Dușt 
manii poporului muncitor își dau 
seama că prin colectări, Statul își 
întărește jvozițiile economice, dea- 
ceea vor căuta și vor încerca să în
trebuințeze cele mai murJaje mij
loace pentru a sabola acțiunea co
lectărilor. Ei vor recurge la: in
cendii de arii, stricarea grâului dia 
depozite din pricina umezelii și ne- 
aerisirii, amestecul grâului cu ni-

In cadrul unei ședințe plenareDrapelul Producției pe uzinele IMS. Hunedoara 
a fost înmânat muncitorilor și technicienilOT 
dela Oțălăria Siemens-Martin, care au obținut 
cele mai bune rezultate în muncă pe luna Iunie
In ziua de g Iulie a. c. iu 
Sala Gazinoului Muncitoresc, 
a avut loc ședința plenară 
a Sindicatului salariaților de 
la I. M. S.-Hunedoara,

După cuvântul de dc-schi 
dej-e rostit de tov. Șerban, 
secretat ul Sindicatului, tov. 
îMan, membru în Comitetul 
(Sindical, a prezentat rapor 
tul de activitate a Sindica 
tului pe luna trecută dinjeare 
ipe lângă o serie întreaga 
de realizări în producție și 
în special ir domeniul a- 
'sistenței sociale au reeșit și 
unele dificiențe. Astfel nu 
s’a reușit să se angreneze în 
întrecerile în producție toa 

sip etc.
Țărănimea muncitoare este datoa- [ 

re de a sta alaiuri și de a ajuta | 
din răsputeri organele de S'al peii- ' 
tru colectări, demascând șf lovind 
fără cruțare, în orice uneltire a duș
manilor poporului, co.itra căruia tre 
bue dusă lupta cu îndârjire

Luptând pentru îndeplinirea de
plină a planului de colectări, țări 
uimea muncitoare și întregul po
por muncitor, luplă pentru propriile ' 
sale interese, creindu-și largi posi
bilități pentru ridicarea și îmbunătă
țirea nivelului de trai al celor ce1 
muncesc în R.P.R.

orice colectare. Să presupunem că 
un alt plugar din aceiași comună 
are 3 jug. 700 stj. (2 ha) de păj- 
jug. 1150 (1 ha.) cu grâu și 1
mânt arabil, din care a cultivat 1 
jug. 1150 (I ha.) cu porumb. El 
va treubi ea predea pentru grâu 
180 kg. Deci plugarul va preda 
1S0 kg. grâu adică 15% din re
colta sa, de J200 kg.

Să luăm un alt plugar lot din 
Țebea care are 8 jug. 1100 stj. 
(5 ha) teren arabil din care a cul
tivai 3 jug. 700 slj. cu grâu și 
restul cu alic culturi.

El va trebui să predea din pri
sosul recoltei sale, 610 kg. grâu, 
adică 26% din recolta s? de 2400 kg.

Acum să luăm un fost moșier din a- 
ceastă comună care are 86 jjugx’ 
125 stj. (50 ha) din care a cul
tivat 34 jug. 40 stj. (20 ha.) cu 
grâu.

Acest bogătaș va preda 14.800 kg, 
grâu adică 61%, din totalul re- 
coltei sale de 21.000 kg.

Transportul, predarea și plata 
cerealelor

Producătorul agricol nu va fi 
primit la arie decât pe baza pino- 
cesului-verbal ciiberat de comisia co-,

Curtea DEVA
Rogneanu Traian
Tzenteni Ștefan
Nistor Vera

Tribunalul Deva
Titulari:

Butaș Roman
Morar Nicolae
Gobc z Ferdinand
Ghilea Ioan

Parchetul Tribunalului
Di e v a

Titulari :
Nicolae Remus
Bcdnarik Iosif
Judecătoria populară mixtă

». De v a
Titulari :

Oprița Florea
Lovasz Ferdinand

Comisia Județeană de 
colectări a fixat;

Centrele pentru colectarea 
cerealelor din Județul noștru

In ultima ședință a comisiei ju
dețene pentru colectarea cerealelor, 
ținută în ziua de 10 Iulie a. c. 
au fost fixațe centrele de colectare 
în jud, nostru, unde producătorii a- 
gricoli, vor preda după treeriș co
tele de cereale vândute SlatuîuL (

Centrele pentru poleclarea cerea
lelor din jud. nostru au fost fixate 
în următoarele localități

tlia, Orăștie, Deva, Hunedoara, 
Hațeg, Brad, Vața de Jos, Geoa- 
giu, Simeria, Pui, Sarmisegetuza, 
Dobra — i ar la Petroșeni, a fost 
fixat centrul de depozitare a ce
realelor din județ. <

PUBLICAȚI UNE
S’a pierdut în ziua de 8 Iulie 

a. c. la reprezentația cinematografică 
dela orele 7—fi ,d in sala cinemato
grafului „Progresul’’ una poșetă de* 
piele maro , conținând acte perso
nale, 2 chei dela casa de fier cum 
și alte lucruri pe nuine.e Tămaș Va- 
leria din Deva, str. Aurel Vlaicu, 33.

Găsitorul este rugai a le preda 
Ia casa cinematografului sau mie 
personal contra recompensă.

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

te secțiile jar numărul absen 
țelor, cu excepția câtorva 
secții a crescut. De aceea ca 
Sarcină pe viitor Comitetul 
(Sindical, și-a propus lichida 
rea tuturor acestor scăderi 
‘printr’o muncă de lămurire 
intensificată.

A luat apoi cuvântul tov. 
jBocor, membru in Comite-' 
tul sindical care a arătat coq 
dițijle politice interne și ex
terne în care se desfășoară 
întrecerile in producție.

Tov. Șerban semnalează 
apoi câ de o vreme întreceri 
le în producție sunt privite 
de către unii tovarăși cu jn 
(diferență și acest lucru ÎI do 
vedește și numărul redus de 
țparticipanți la ședință, cu 
toate că unul din factorii 
principali care au contri buit 
la desvoltarca uzinelor au 
fost tocmai întrecerile în pro 
tlucție.
' Pentru n aceste întreceri 
să ia un avânt și mai ma
re, Sindicatul va stimula, 
muncitorii evidențiați în câm 
pul muncii prin diferite pre 
unii, diplome etc.
t Vorbind în numele direc
țiunii tov. ing. Nițulescu a- 
rată că prețul de cost al oțe 
lului Și în general a produse
lor uzinei sunt prea ridicate, 
iar gestiunea încheiată, pe 
lunile Ianuarie, Februarie și 
hlartie, arată că prețul oțe 
lului dela TIunedoara trece 
peste prețul oficial.
i Pentru a reduce regia cu 
cât mai mult este nevoe ca 
țnuncitorimea dela I. M. S- 
Hunedoara să pornească cu 
mai mult avânt la întrece 
rile în producție, să reducă 
rebuturile și să îmbunătățeas 
că CaHtatjv produsele fabri- 
cei.

S’a procedat apoi la pre 
darea Drapelului Producției 
I Laminatorii care au deți
nut acest drapel pe luna tre 
cută l-au predat muncitori - 
lor dela O. S. M- (Oțelărie) 
în numele cărora vorbind 
tov. Atanasiu și-a luat an 
gajamentul de a-l deține 
cât mai mult timp.

Ca încheiere a vorbit tov. 
{Șerban care a felicitat în 
numele Sindicatului pe mun 
citoriî, technicienii și func
ționari din întreaga uzină 
(pentru munca depusă în lu 
na trecută și în special 
cei dela O. S. M- câștigă
torii întrecerilor între s. Jî 
și a căror muncă trebue să 
constitue un e xemplu pentru 
toți angajații

Ședința a luat sfârșit prtn 
intonarea „Internaționalei” 
după care cu drapelul în 
frunte, conduși de fanfară șr 
de întreaga asistență num 
citorii dela O. S. M ;au du» 
(Steagul Muncii tovarășilor 
dela secție într’un viu și cald 
entuziasm.
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EVENIMENTELE ZILEIMuncitorimea italiană lAcordlll SUedo-amencan ~ __ m________r-o Ise împotrivește așa-zisului „Plan Fanfani”
Multe ziare cer revizuirea acestui plan

I Roma. Lupta pentru ur 
c«fea salariilor jnuncitorilor 
(calificați și a funcționarilor 
din b ironii continuă în Ita
lia.
■ Comitetul execuții al Con 
federației Generale Italiene 
a Muncii 3 hotăn't sa spri 
jine aceste cereri cu cea mai 
jnare energie și să silească 
Confederația Industriașilor 
de a începe negocieri în a 
ceasta privința cât mai cit 
rând posibil.

Comunicatul Confederației 
GeneraleLa (Muncii subliniază 
că comitetul executiv va lua, 
în considerare pentru viitor 
posibilitatea unei mișcări pe 
plan general dacă atitudinea 
încăpățânată a patronilor va 
face aceasta necesar.
• Indignarea masselor mun 
citorești a fost produsă de 
jhotărîrea guvernului de a 
adopta „planul Fanfani” ca-

l

re aruncă asupra muncitori 
lor sarcina grea a cheltueli 
lor rezultate de pe urma c,i 
zei și a lin iarilor de reface 
re.

Presa democrata protest, a 
za < u energie împotriva „ 
,.planului Fanfani”; < are a 
găsit sprijin numai in cerc 1 
rile democraților creștini. 

/Multe ziare cer revizuirea a - 
cestui plan în cursul desba 
terilor parlamentare.

criticat de presa din Stockholm 
„Acest acord împovărează Suedia cu obligații foarte serioase 

față de Statele Unite“ - scrie ziarul „Ny Dag u

Stockholm. Criticând a- 
cordul de „ajutorare” sue- 
flczo american pe care mi
nistrul afacerilor streine Un 
den 1 a Semnat și la prezen
tat spre ratificare Riksdagu 
lui, ziarul N 1 DAG sublinia 
ză că aceasta împovărează 
{Suedia cu obligații foarte se 
rioase față de Statele Unite.

Reluarea ostilităților în Palestina
i Londra. Din Tel Aviv 
se comunică:

Forțele cfvree.ști sunt ga 
ta să facă fața oricărei si
tuații-

Ele așteaptă numai să va 
dă în ce mod se va pronunța 
Consiliul de Securitate față

de refuzul arab de prelungi 
re a armistițiului de către e- 
gipteni-

In Franța
60 de mii funcționari publici 

au intrat în grevă Joi dimineața
i. Paris. — joi dimineață au 
intrat în grevă 60.000 de 
funcționari al administrații
lor dependente de ministe 
rul finanțelor, Jn urma refu
zului guvernului de a reg 
lementa problema revizuirii 
actualei încadrări în clase și 
ide a mări salariile.

Greva atinge toate percep- 
ții*e, serviciile tyamale, etc. 
Se așteaptă ca greva func
ționarilor publici să se ex

tinda foarte curând cuprin
zând toate serviciile publi
ce.

Paris. — Forțele egiptene 
au declanșat ofensiva lor 
cu o zi față de termenul de. 
Expirare a armistițiului.

Ei au declanșat ostilități
le la sud de Rehevot.

Un avion egiptean a bont 
bardat eri Tel Avivul.

O navă a adus cri din Ci 
pru la Haifa o nouă tranșă 
din evreii internați pe in
sulă.

( Prm articolul 4 al acordu 
lui, guvernul suedez își ia 
/angajamentul sa înlesnească 
livrările de materii prim-; 
hiicdeze în Statele Unite da 
că va ii nevoie de ele în u'- 
ma lipsei de asemenea ma
terii prime in Statele Unite.

Cil alte cuvinte, scrie zi a 
rul, dacă guvernul Statelor 
(Unite va dori să strângă re 
jcz<.-rve de diferite materii 
prime, el ,va putea face acea 
sla pe socoteala Suediei Pe 
lângă aceasta, guvernul suc 
dez s’a ajngajat să ia măsuri 
le speciale peCesare pentru 
înlăturarea obstacolelor din 
calea exportului de materii 
(prime suedeze în Statele U- 
nite. Aceasta înseamnă că 
(Statele Unite pot cere nu n’a

Ijnai să li se livreze mate
rii prime și produse suede 
ze, ci că ele pot cere in ga 
net'al desființwreu fOnh olul’J- 
exercitat asupra exporturi 
lor suedeze de < âtre guvei 
nul suedez.

In concluzie, /iarul â, 
Jjag scrie: Promisiunile { 
cută de guvernul suedez in- 
«anina ca Statele Unite- -or 
obține controlul minereului 
de fier, lemnului >i al -di. 
tor materii prime. Ameri a- 
nii se vor bucura de ace- 
BO,dxa t; ap untdaip urj. 
ta resursele naturale ale ță 
iii ca și industriașiii 3J - 
dezii. Guvernul suedez sa 
pngajat să le dea amcri 
pilor tot sprijinul în acei 
cens.

Rezultatele
ale alegerilor

definitive
din Finlanda

Guvernul Schuman
pus în minoritate în Parlament

: Helsinki. — Ziarele ifnlan 
deze anunță că rezultatele 
definitive ale alegerilor pen 
tru Dietă au fost stabilite, ci 
frele finale neafectând însă 
următoarea distribuire a lo - 
curilor: Uniunea agrară 56

locuri, partidul social deim, 
crat 54 locuri, Uniunea do 
mocrata a poporului finlan
dez 38 locuri, partidul de co®. 
liție 33 locuri partidul popu
lar suedez 14 locuri și patti 
dul progresist 5 locuri.

Paris. — Cu prilejul votu 
lui asupra creditelor milita 
re, guvernul francez, a fost

Partidele comunist 
și social-democrat din China 

vor ține o conferință comună

l

t

1 Nanking. — Ziarul lfuah 
ISiang Pao, care apare 
la Honkong, anunță că Par 
udul Social-Democrat din 
Ghina a dat o declarație

**** - - • —i--------

prin care aprobă propu > 
rea Partidului Comunist C’-ii 
nez de a se convoca o con 
ferință politică consultativă-

Demascrea unei noui calomnii
anticomuniste a presei din Apus

Berlin- — Referindu-se 
la documentul măsluit, pubți 
cat de ziarul francez Figaro 
sub titlul de „Planul secret 
(comunist” pentru divizai ea 
(Berlinului, ziarul Nazional 
7eitung scrie:

Este în adevăr foarte citi 
dat faptul că acest „pla.i 
secret” a fost desvăluit la 
^’aris și nu la Berlin, și ci 
țpresa din sectoare!'- occi-

dentale ale Berlinului n’a lat 
nici o atinție acestui docu - 
țnent născocit, lăsând grija 
de a-1 comenta ziarelor 
franceze.

Acest truc propagandistic 
n’a avut obsolut nici un ră 
Sunet, până și birourile „i 
guranței britanice din Ber
lin au recunoscut oficial a 
așa zisui ,.plan secret" c ce 
un document născocit.

pus în minoritate Miercuri 
în Adunarea Națională.

După ședință, Consiliul de 
Miniștri s’a întrunit pen
tru a discuta asupra crizei i - 
liinente în urma acestui 
vot.

250.CO0 cetățeni 
britanici iși manifestă 
dorința de a emigra 

în Australia
Londra, 10, (Radio). — Du 

pă cum se anunță din surse 
(autorizate până în prezent 
£50000 cetățeni britaniciși-au’ 
exprimat dorința dea ț^nigra în 
[Australia din cauza crizei e- 
(conomice existente în An . 
glia in urma politicii duse de 
Atlee și Bevin.

In urma înțelegerii cu am 
basadorul australian au fost 
înscriși pană în prezent pe 
listele de emigrare 50.000 
(persoane.

Umplere butelii de
fi __ __ lnform*țioi,:

Adut -țlr 
Zori NoirAragaz

•!
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Memoria eroului muncii din Valea 
Jiului, inginerul Boicu Leonida 

va rămâne totdeauna vie
(Urmare din

de muncitori în funcția 
de director, era privit cu 
ochi rai de dușmanii cla 
soi muncitoare dm con
ducerea generală a Re- 
șițci, din care cauza e 
nevoit să -și dea demi 
sia.

Angajat la soc. Petro 
șani, e numit șef de sec
tor la mina din Petrila, 
unde muncind cu râvnă, 
studiind în deaproape 
condițiile de muncă ale munci 
torilor, luptând pentru a 
da țării cât mai mult căr 
bune, a introdus noua 
metodă în muncă, care 
a contribuit Ja numeroa
sele succese obținute în 
munca minerilor din Va 
lea Jiului.

Penti u activitatea sa 
neobosită în slujba cla
sei muncitoare, în 
slujba tinerei noastre Re 
publici Populare, de 1 
Mai. Prezidiumul Repu 
blicii Populare Romă - 
ne, distinge pe destoi-

nicul inginer cu ..Ordi
nul Mun< ii’ cl. I.

Fiu al ponorului, ele
ment tlev.-L..: caii ei po 
porului muncitor, mem
bru devotar al Partida 
lui Muncitor, sc Român, 
inginerul Boicu Leonida 
și-a închinat viața sa 
scurtă dar rodnică nu 
mai binelui celor ce mun 
cesc, luptând din răs
puteri pentru ridicarea 
din toate punctele 
vedere a celor ce 
dese.

Acum, tovarășul
cu Leonida a plecat din
tre 
lor

de
tru

Boi-

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HWSED ’-'ARA DâfctA -- J94»,

i

noi, din rândurile < e 
cu care a trudit. cc- 

lor care l’au anreciat și 
i-aii admirat munca de
pusă pentru ridicarea 
poporului muncitor.

n memoria noastră, pilda 
eroului muncii d-n V.- 
Jiului, inginerul Boi'u 
Leonida, va rămâne în
totdeauna vie, în 
totdeauna un exemplu 
de muncă și luptă pen 
tru înflorirea R. P. R.
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