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ÎNCETAREA DIN VIAȚA A LU' 

ANDREI ALEXANDROVICI JDANOV 
membru în Biroul Politic al C. C. al P. C. (b.) 

al Uniunii Sovietice, Secretar ai €. C. al 
P. C. (b.) al Uniunii Sovietice și deputat 

al Sovietului Suprem al U. R. S« S.
MOSCOVA 1, (Rrdor) Ta?s transmite: Ccmirlcatul Ccnltelrlii Central a 

Paitidului Cerni nlst (bolșevic) sl Uniunii Sovietice ți al C cniiliului de Mirds.tr! a 
Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice.

„Comitetul Central al Partidului Comunist (bolșevic) al Uniunii Scvietice și Con
siliul de Miniștri al Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, anunță cu o mare durere Par
tidului și tuturor oamenilor muncii ain Uniunea Sovietică, că in ziua de 31 August la ora 
15 și 53 a încetat din viață, după o boală grea, fruntașul de seamă al Partidului nostru și 
el Statului Sovietic, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comu
nist (bolșevic) al Uniunii Sovietice, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
(bolșevic) al Uniunii Sovieiice, deputat al Sovietului Suprem al U, R. S. S. tovarășul Gene- 
rul-Colonel Andrei Alexandrovici Jdanov.

Moartea tovarășului Jdanov, fiu credincios al Partidului lui Lenin și Stalin, care și-a 
consacrat toata viața sa servirii marei cauze a comunismului, este o pierdere foarte grea 
pentru Partid și pentru întregul popor sovietic.

In tovarășul Jdanov Partidul a pierdut un teoretician de frunte un foarte tal'jrtat pro
pagandist al marilor idei ale lui Lenin și Stalin, unul dintre cei mai proeminenți făuritori 
Partidului ți ai Statului Sovietic.

Discipol credincios și tovarăș de lupta al marelui Stalin tovarășul Jdanov, prin ac
tivitatea sa viguroasă pentru binele Patriei Sovieiice, prin devotamentul său neprecupețit 
pentru cauza Partidulu Hui Lenin și Stalin, și-a atras ubirea arzătoare a Partidului și a 
tuturor oamenilor muncii din U. R. S. S .

Viața tovarășului Andrei Alexandrovici Jdanov. care a pus toată energia sa dina
mică în slujba construirii comunismului, a servit ca examplu oamenilor muncii din Marea 
noastră Patrie Sovietică".

MOSCOVA, 1 (Rador) — Tass 
trausnaite necrologul tui Andrei A- 
lexandrovici Jdanov:

tu ziua de 31 August după o 
boaW g ea, a murit unul dintre fău
ritorii și activiștii de frunte ai Par
tidului Comunist -i Statuai Sovie
tic, membru al Biroului Polii: al 
Comitetului Central al Partidul :i Co
munist (bolșevic) al Uniunii Sovie 
tice și deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S.

Generalul Colonel Andrei Alexan
drovici Jdanov s’a născut in ziua 
de 26 (14) Februarie 1896 în ora
șul Mariupol, în familia unui ins
pector școlar. La 16 ani, în 191pt, 
Qttptl mutarea tatălui său diu Tver, 
Jdanov intră în mișcarea revoluțio
nară și participă la cercurile social- 
demeorate ale tineretului studios cin 
orașul Tver (acum orașul Kalinin).

Jdanov intră în Partidul Bolșevic 
în 1913. EI își duce activitatea de; 
partid în cartierul muncitoresc al o- 
rașului Tver.

Tovarășul Jdanov devine în scurt 
timp activistul par idului. In țimjxit 
primului răsboi mondial, fiind mobi
lizat în armată, el face propaganda 
bolșevică printre soldați, și ia par e 
în Urali la pregătirea și desfășu 
larea Marei Revoluții Socialis'e din 
Octombrie In timpul ră boiului ci
vil tov. Jdanov duce munca politici 
de lămurire în rândul unităților Ar 
matei Roșii, precum și munca de 
partid și de făurire a Stalului So- 

vielic în Urafi ți Tver.
In 1922, Iov. Jdanov este numit 

președinte al Comitetului Executiv 
at Guvernământului Tver. Intre 1924 
și 1934 el îndeplinește sarcinile de 
serretar al Comitetului Guvernămân
tului Gorki și secretar ai Comitetu
lui Regional al P.C. (B) al U.R.SS. 
din Gorki.

La cel de al 14-lea Congres al 
P.C. (b) al U.R.S.S., Jdanov este aleși 
candidat în Comitetul Central al P. 
C. (b) al U.R.S.S., la cel de(al 16-lea 
Congres, a fost ales membru al Co
mitetului Central al P.C. (b) al U. 
R.S.S. iar după cel de al 17-ktii 
Congres, a fost ales secretar al Co
mitetului Central al P.C. (b) al U; 
R.S.S și candidat în Biroul Poltic 
al Comitetului Central al P.C. fb) a{ 
U.R.S.S.

Tov. Jdanov a desfășurat o 
muncă de partid și de stat, 
acordat o deosebită atenție 
tiunilor ideologice și teoriei 
xiste-leniniste. Cuvântarea sa Ia pri
mul Congres al Uniun,i Scriitorilor 
Sovietici a trasat cele mai importanțe1 
sarcini în desvoltarea literaturii șo- 
vielice.

In Decembrie 1934, după crima 
scelerata împotriva lui Kirov, Par
tidul îl trimite pe tov. Jdanov la 
muncă în organizația de partid cin 
Leningrad, în fruntea căreia se gă
sește între anii 1931-19441 inclusiv 
Aducând la îndeplinire voința par-

INDIVIDUALE LUNAR LEI 190
(penii u muncitori, țărani și intelectuali) 

L’JNAR LEI 80
Tata po|t. plătit* In niiwir cont, up Olr- Oen. PI I*. ar. 271 762 945

adresata Comitetului
al P. C. (bolșevic) a! U. R.S.S. 

cu prilejul încetării din viată 
a lui Andrei Alexandrovici Jdanov

Comitetul (<nt;:d :l| l’ni l dtilui \l i* i< iior< P» 
mân iste adânc zgudui devesha încetări din t jai> * 
tovarășului .Andrei Alevand rovii i Jdaro. , discipol cr» 
dincio și tovarăș de luptă al Marelui Stalin, leor. -tic 
marxist de seama, unul din’r <■ ] n< ipalii condu aton ■ 
Partalului Comunist bolșe.ir' ii Statului Sovietic.

i )anien i muncii manuale și intelectuale din țara no.» 
tra cunosc avântul și energia cit care Andrei Alexandro 
viei Jdanov nmuticit pentru consti'u rea « o:nun smuln 
in 1 niunea Republicilor S'o ialiste .Sovietice.

Iii cunosc lupta neîmpăcată pe i;,rc adus-o imj>o*’i 
va imperialismului dușman al pai i și libertății po, o* 
relor, înij o.riva obscurantismului idoo'ogic, pentru vr 
tona mar; or idei progresiste in folosul literaturii și ar 
tei-

Partidul nostru nu va uita minunata pildă a dra
mului de viață a acestui dârz luptător pcntrru ii unitul 
ideii socialiste în întreaga lume

in numele Partidului Muncitoresc Român:
Gh. Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Vasile Luca. 

Teohari Georgescu, Lotar Rădăceanu 
Iosif Chișinevschi, Alexandru Moghioroș.

Udului, cu ardoarea bolșevică ca- 
re-1 caracterizează, JJanov îmbărbă
tează și mobilizează organizația de

(Continuare în pag. IV-a)

Conferința Mondială o intelectualilor 
o puternică manifestație internațională 

pentru pace și democrație
La Wroclaw s’a inclieiat la sfâr

șitul săptămânii tie-ute Congresul 
Mondial al Intelectualilor. pentru 
Apărarea Păcii.

Răsbo ul de agresiune fascist, cu 
toate ororile si cruzimile lui, 111a- 
șinatiunile imperialiștilor ațâțătoij 
la noi răsboaie la fel de dezas
truoase pentru progresul științei și 
al culturii ca și primul, oprimării); 
la care sunt supuși oamenii știin
ței și artei puse în slujba idei-4 
lor progresiste în țările în care fasj 
cismul se regenerează — în țările* 
imperialiste — și în fine prosti-' 
tuarea șțiinței și a culturii ele către 
un grup de potentați ai capitalului 
care încearcă să le aservească inte-r 
reselor lor diametral opnise ideii de 
pace, au făcut ca intelec(uaiita(ca( 
progresistă din 45 de tăvi să ia o 
poziție hotărîtă — alături de for-

Azi Mițercuri i Seplemt 
brie, orele io dim. a avut Io? 
ședința Biroului Politic al 
Comitetului (^entral al Par
tidului Muncitoresc ~ 
închinată memoriei lui An
drei Alexandrovici Jdanov, 
membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al P. 
C. (b.) al Uniunii Sovietice, 
secretar al C.C. ’ al P. 
C.(b.) al Uniunii Sovietice și 
deputat al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

•Tovarășul A^Lsde l.Ucaiț 
secretar al Comitetului Cen-

țe|e democrației în frunte cu Uni
unea Sovietică — pentru menținerea 
și crearea unei pă.i durabile.

Apărarea păcii. Acesta a fost o- 
bieclivul Congresului Mondial al in-' 
telectualijor. Apărarea șțiinței și ai 
culturii de oro ite unui r.oci război 
și crearea de condiții favoral i e des-' 
vollarii și înflori ii lor în țăril|e în 
care mai domnește încă exploatarea 
și asuprirea capitalistă.

Dar pacea și cultura — și de 
acest lucru intelectualitatea progre
sistă este conștientă —• nu poț fi 
salvate decât prin lupta comună a 
[topoarelor, prin întărirea lagărului 
democratic și antiimperialist, în 
fruntea căruia stă puternica Uniune 
Sovietică, patria celei mai înaintate 
culturi și cea mai consecventă lup
tătoare pentru libertațe, democrație 
și pace. 

trai al Partidului Muncit» 
rcsc Roman, a evocat lup»* 
și viața marelui dispărut.

De aceea Cor.g caii Mondial 
Wroclaw — semnificativ ți 
faptul că s’a ținut pe teritoriul 
loniei eliberate de fascism de 
matele Sovietice — nu este JewJ»
o întărire a solidarități imernoți»- 
uale a intelectualității progiesiste al 
lupta pentru apărarea păcii și 4 
constitue în acest fel o pir e a 
lagărului democratic și an ii .specia
list.

La încheerea lucrărilor. Congre
sul prinlr’un Manifest se adre-eazH 
intelectualilor din întreaga lume, mo- 
bilizându-i la lupta pentru apărarea 
păcii, a culturii și a științei.

Manifestul arată că după ce ha 
urma luptei dusă de Uniunea So
vietică și popoarele ain Angia si 
America, precum și prin rezistenta 
populară din țările ocupate de fas-

(Gantinuaie în pag. 111-a) ,

Mirds.tr
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Cronica cinematografică

MESAJUL CIFRAT
Scalrul *€• «lan Simena

trebue să devină un adevărat teatru al poporului
Cinema „Progresul1

Vizionarea Ulmului ,.M)’ • 
sajul cifrat” o pro !u< tic 
Ifoslilm a dat publi» ului 
di" Deva ocazia de a vedea 
im nou gen al < nemato ;i a 
hei sovietice și anume fii 
mul ]jolrți>t dar in acela, 
timp posibilitatea di a •• ■ 
dr’a contrasta) isbitori 
ferența principială dintre a- 
aceasta pelicula și rele de 
gen asem nător turnate și 

studiourile americane
..Mesajul < frat‘ este po 

vestea furtului unui plan al 
unei fabrici de avioane din 
oasa ingmer.ului ("ucinr‘ 
apoi pnnderca spionilor 
urmărți și pentru uciderea 
compb.cilor nu datorită 
unui .formidabil" concurs 
de împrejurări, .sau întâm
plării ci tocmai . olaborării 
conștiente și active a Cetățe
nilor ‘o ietici cu organkle 
de , gurantță.

Spre dioseb re d(. filmele 
americane unde spionul — 
dușman al poporului munci 
tor este arătat ca un e;oi, 
și gangsterjsmul este glo
rificat creind din el un ideal 
pentru tineretul <are în 
cond țiile de via-ă create dc 
capitalism având o rezis
tență morală slabă c gara 
să apuce calea crimei, fii- 
mu! ..Mesaj cifrat" arată ».ă 
spionii după cum se intitu

13 ani delamoartea lui Henri Barbusse1
Henri Barbusse — dc|a a cărui 

moarle iu aceste zile se împlinesc 
trc.rțirezece ani — spunea că cin
stea oamenilor'se va măsura după as 
titudiaea lor fața dc Uniunea So 
vietică.

pin acest punct de vedere pri
vit, Barbusse fără îndoială ca era 
■n om mare, cu o nemărginită și| 
calda simpatie și dragoste fată de 
Tara Socialismiihii. fiind in acelaș 
timp un bun patriot francez, cre- 
dincio interna ional'smului proletar.

Nu numai această dragoste fața 
de f’.R.S.S. îl caracterizează pe 
Barbute. El n’a fost numai un admi-| 
lator platonic al socialismului cî u« 
coasecvent luptător pentru liberțațea 
■nsselor muncitoare un dușman ne
înfricat al exploatării capitaliste, al 
războiului și cauzelor lui.

încă din timpul războiului mondial 
(1917 Barbusse fondează Asociația 
Republicană a Foștilor Combatanți 
care are ca obiectiv principal pacea 
ș< In anii următori înflăcărat de 
succesele Partidului Comunist (bol
șevic) în Iimpui Marei Revoluții ej 
(ârgesle Asociația întruna interna
ționala. După 3 ani, în anul 1923 
se înscrie în Partidul Com'unisi; 
Francez, iar odată cu apariția fas
cismului el e organizatorul ri con
ducătorul cong e elor anifasci te dela 
Amsterdam și Paris.

Lupta lui în acest timp e cu atât 
mai dârză cu cât, călăuzit de prin
cipiile marxist-leniniste el vede rea
litatea, vede că fascismul e cea maf 
ascuțita formă de manifestare a 
reacțiunii internaționale și nu u>< 
fenomen izolat.

Și Barbusse deveni astfel — In 
special după ce se înscrise in Par

lau ei, reprezentanți ai 'ic- 
mulțam vii interne și extern,, 

nu sunt decât oameni deki 
maig'nca -or iciații. care, vi
sează o v ată dc lux și de 
frâu, disprețuind munca crea 
toaie. ad ca tot mai ceea Ce 
mobilează o nul.

In. aedaș t mp arat.. si p ■ 
i< eia caro șantajați de spi

oni. au to'uși rlemuș 
cări pentru faptul < i • , 111 tr 1 
dat patria și sunt gat 1 

rectmoscându-și sin.cr 
greșelile și dând dovada d 
<> trezire a <o'i,ființei Cetate, 
nești d<- a se duce in fața 
judedații..

filmul redă î|n acest fel 
lupta aprigă ]X‘ - ar..- :
|i< I o ul sov.etic o duce im- . 
potriva spionilor și trădăto ] 
iilor, phnegația în această ! 
lupta, fiind spre deosebire 1 
de ci o i filmMor amcricane, 1 
exemple dc înaltă- cmiștiiță 
ect M icțisc.’i.- I '

Filmului în general n am 
avea dc a 1 reproșa decât fap 
tul că fiind o copie ve he. 
se află într’o stare de uzură 
destul dc înaintată ceea ce 
dădea naștere ia dese rupturi 
în acelaș t mp făcând prea 
puțin legibilă titlurile.

Credem că o recopicip. a 
acestui film ar fi cât(se poate 
de b-ne venită.

H.N. J) \

tidul Comunist Francez un partici
pant activ Ja mișcări e muncitoreșii. 
la acțiunile Partidului, un mobil -■ 
zator al lor atât prin re .ista 
,,C]arle” pe care a înființat-o îm
preună cu Paul Vallant Coururicr, 
prin cărți și articole cât și prin 
discursurile rodite cu diferițe ocazii 
în mijlocul masselor.

înțelegând proletariatul și con
știent că el reprezintă o forță de 
neînvins, el se adresa prin scrîsf 
clasei muncitoare a ătându-i că arc 
o ma e misiune : Io i ă: ,,Nu există 
salvatori, roi înșivă suntei șalva- 
torii voștrii... Lumea va fî aceea 
ce voi veți voi să fie*’. t

In felul acesta activitatea potițica 
și literară a Iui Barbusse se împle
tea în mod armonios. „Adevăratul 
savant — seria el adevăratul 
scriitor clar văzător și adevăratul 
socialist nu sunt Senara i decât prin 
le^ea diviziu-ii mu ir.,'*. Și apoi, con
știent de rolul scrutoru’ui <1 spunea: 
„Scriitorul trebue să ia atitudine” 
și consecvent în ceea ce spunea a 
luptat, a luat atitudine hoțărâță a-, 
tât prin scris, cât si prin viu grai.

Un călător neobosit când era 
vorba de mobilizat massele la ac
țiuni. Barbusse a trecut și prin ța: a 
noastră. Bandele de huligani ale 
guvernului J-au huidțuil, dar munci
torimea — aceia pentru care el a 
luptat — i-au făcut o caldă ma
nifestație de simpatie și fața de 
care, vizitatorul și-a exprimat În
treaga 6a prietenie.
Astăzi, a treisprezecea comemorare 

a morții lui Barbusse, coincide cu 
Congresul Mondial pentru pace a| 
intelectualilor dela Wrodaw, coin
cide cu lupta întețită a tuturor po-

Ccnliul niimcilorc c Simeria. era 
lipsii de o mai în temui viața artis
tică din cauza iricvi tcn'ei unei sa ti 
dc teatru cnrcsru î/âloarc.

[jorinta trio: J000 dc munci lori de 
a avea o sala de teatru le-a sporit 
elanul dc reco.islru rc a i m i da ii 
părăsite ce st alia in local^at^d 
Astfel, începând d 11 ziua de 15* 
Iulie clădirea j âraginilă a fo t 
transformară uifr’un adevarat țci—
(ru cu o scena de pe m. 
și o capacitate de cca- ’J)0 lorii i.

Prin muncă voluntara, o echipă 
de electricieni di la te| \omuni ații C. 
F.R.-Simeria. a fă<ul complicatele 
instalații ejectii e, iar femeile sin
dicaliste au prestai ncînrnăratc ore 
de muncâ voluntară pentru a curați 
sa]a.

Astfel, prmtr’o mu ică neobosită 
teatrul a putui fi irauguraț în ziba 
dc 28 August a.

Programul artistic, prezentat cu 
ocazia jnaugrftlrii. ti fost însă de 
parte de a servi scopului pentru cârd 
a fost clădit teatrul fiind lip iț în 
cea mai mare parte dc conținut, 
mai mult, el a servit propagarea 
ideologiei burgheze..

Cântecul „!d lă Bihoreana’’ de e
xemplu prezenta pe omul sărac și 
necăjit, ca ceva ce nu-i bun de

poarelor — in Irunle cu Uniunea Soc 
vielică -— petru pace, democrație^ 
și progres. .

A treisprezecea comemorare a 
morții lui Barbusse coincide cu pașii 
hotărîți pe care întreaga lume — 
în luptă crâncenă cu forțele im
perialiste - îi face pe calea idea
lului său: o viață fericită pentru 
oamenii muncii eliberați de jugul 
exploatării.

AVIZ 
ȘCOLAR

Se aduce la cuno t nța 
celor interesați că, înscrierile 
la școala elementară băeți 
și fete, cu ciclu I și II corn 
pled, d n Deva, Str. M. Enii 
nescu Nr. 17, sevorface dela 
1 —10 Septembrie a.c. zilnic, 
între orele 9- 12 și 16—18.

Solicitanții vor depune o 
simplă cerere, iar cei care se 
înscriu în c], I vor anexa și 
extrasul de naștere.

Nu se percepe nici o taxă, 
întrucât acest învățământ es
te gratuit.

Lămuriri detailate se vor i 
da la direcțiunea școalei.

Direcțiunea | 

nimic și care roagă pe D-/eu 
trimit» moartea salvatoare de • u!<- 
rinti, în acelaș timp a ă arid nu
mai cei hogați treime să trâîavă,

Toi atât de depar.e dc anățoa a 
ideologic a clasei inuiuiloae 
fiind exponenta ideilor hurglie't 
n fost și picia „Accidentul curie/' 
o piesă demobilizatoare și o vizi
bilă jyropagaloare a te. r iIo nesănă
toase ale burghez ci.

|)in desfășurarea piesei se des
prind doua lumi bine definite; ’u- 
mea capitalism cu moravurile ei pe 
tare autorul le prea mărește cu lar
gile e cx'i'j.r ala și lunu-a muncitoare 
și sărăcii pe rare autorul caută s’o 
jignească și s’o umilească.

In lupl-j ce se dă între cele dom 
lumi, aici pe scenă lumea burgheză
care uzând de minciună, înșelătorie, 
'•orupVe. umilite >i jicnire a celor 
săraci, ie-.f învingătoare, în timpi 
ce lumea ce’or ce muncesc — tJupcx

ȘTIRI CULTURALE 
DIN U. R. S. S.

Ziua poeziei Sovietice
La 22 Aug. a avut Ioc in 

J aicul Central ,,Gorki” clin 
,Mos<to a sărbătorirea 
lei poeziei o ieticg” orgi 
nizatâ cic către l’niunea Ser i 
tori'or Sovietici.

Iu această zi s'au ținut in 
parc numeroase confer nte 

de către cei mai cunos uți 
poeți o ietici; deasemrf*i. .- i

Comemorarea lui L. Tolstoi
I’rezidiumul Societății uni 

onal pentru răspândirea 
cunoștințelor politice și știin
țifice a hotărit să aniverseze 
cei 120 de ani dela nașterii 
lui Lev Tolstoi, care se'-împli 
nesc la 9 Septemvrie, prin- 
tr’iin ciclu de conferințe pu-

Intr’o lună, 350 000 de
concerte simfonice la Kiev

Mii ide oameni vizitează 
concertele serale d n parcu
rile Kievului.

Aci sunt organizate con 
certe simfonice de patru ori

Premierele stagiunii de tomnă la 
ta teatrele din Moscova

Teatrele dn Moscova t^r 
mină pregătirile pentru sta
giunea teatrală din toamnă.

La 1 Septemvrie se des 
chide Teatrul cel Mare. In 
aceeași zi Teatrul cel Mic își 
începe a 125-a stagiune.

După trad ția stabilită, sta 
giunea începe cu piesc'e lui

«Jri noi știm ca lutru i‘e nu law 
a-a Noi Jirn ca muncitorimea eslc 

in |Uf. a hota ila <u burghezia «• ca 
in Iuțită e ■ntriciforimea < ijAfi 
mereu noui |X>zi',ii si >n lor L:i 
( eUeze I iry.lj o du' e din ce in ce 
iiui holarh.

Desigur . i or ijupuiiH
din pirled se |jei de Educație i
( ullurf a Si dl 1 C.F.P. «i<?
rui. si nu f inai u r anirtn?tâ
ihferilc bUf>r ii dii [a , a unor ca 
meni negre ai iți | o i i e.|c au Ji- 
re<t dtrrmarn ai <iacei munri'oare. 
alunei că d -e in ocnie-|> un p o- 
fțiain ailislu.

.-.e ierc Jiu uarl-a ci. o ica 
rio , i >eji < t ionarc a [-uri k t »r o» 
țar fram. pentru a riu mai da |,o- 

hijila.e cc rpei ^alc ar|isli'. Je 
a se faie invo|unlar p-opagatoare* 
ideologiei burghez».

Iu su-l te|, tezirul din Suin ria, 
va puica a tie un adevarat l<car 
de aria ți «â servească scor.uJe 

iniile peruru care a fosl creai.
.M. M*iRINESCU, uoresp.

s a organizat vânzarea în ma
■ a volumelor de poerti.
La organizarea „Zilei po- 

e ei sovietice” au luat parte 
inai mult de 40 de T'Oeți.prm 
tre cari cităm pe N. Tihonov, 
('. Simorov, X. Aseev, A- 
Tvardovski, A. jaro', 1.
Smomiako , E. Dolmato. ski 

alții.

blice, întitulat Ijecturi tol- 
stO'.ene.

lata unele dai subiectelft 
conferințelor: ...Lenin des
pre (Tolsio ”, Importan
ța mondială a lui Tolstoi —- 
,,Tolsro — marele scriitor 
al poporulu rus", Tolstoi, 
autor dramatic.

persoane au ascultat

pe săptămână.
In timp de o lună, aoesfie 

concerte au fost ascultate de 
mai mult de 350.000 de per 
soane.

Ostrovski: „un o' cu câș
tig pe scena principală și 
..Adevărul e bun dar noro
cul și mai bun" în studio.

Teatrul de Artă își deschi
de stagiunea la 3 Septemvrie 
cu spectacolele „Dușmanii” 
po scena principală și „Liva
da cu vișini" în studio.
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Din câmpul muncii
Pentru o nai bnnâ calitate a cărbuni or 

pentru mărirea productivitate muncii

Preparafia de cărbuni din Lupeni 
a chemat la întrecere socialistă 
prepar ați a de cărbuni din Petrila

Conferința Mondială a intelectualilor

><r,ri u a putea «>bț n<‘ suc
cese rue frumoase în muncă, 

<1 n [ritm t <I< v.-drre/ ah 
tit> s <âi -d <antitflti\ pte- 

a dc < al bum din l.u 
p<’» a chemat la mtrec. res<> 
c alt*ră in probi țic mtin- i- 
t«» spălătoriei de cărbuni 
<}«■ F, trila. începând <uda a

i Scptembru
lBtr<< -rra se va tl^sfășitia 

d ip. •armatoarele ( r terii .
rt'a- bună Seiecț ouai e 

si țy eparare a cărbunelui p- n
...................................................

0 importantă 
inovație a tov. 
Bazil Ladislan 

din Lupeni
I-i Preparați do cărbuni 

d’« I.upeiii. ppiitru a ccono 
miju rnergia electrică, timpul 
și • mâna de lucru nec(.sara 
f* 1 taeț jonării unei benzi mobi 
le, «• B. Ladidau, lucrează 
la ^instrucția unui jghiab 
c’J silitorul caru;a ăr'ouuii 
\<>r f; iticarc .ți d< a prepai.t i 
ție direct în sik>,;uri fără nici, j 
o cbeltu akt de eUpigi^, iar in- 
trețin- r a lu. va fi emit mai 
puț r <<hl sitoare decât a u- 
une- 1 enzi rulante.

Duniineiă 20 August a. c. sA 
disțmlat mațchul ce foot-l all levansa. 
pe arena spo l vă din Hâlnagiu jud. 
Arad) rat e cihipa „Moțul” din [ aia 
de Cnț ți echipa locala ..Avram'
I ucu’ ’.

Mjăihul a înce;.ut din primele mi
nute, printr'un joc foarte dur, — 
•itt piriea spune brutal provo
cat de e.fc.pa Hâlmagiului, cu ten
dința *e a intimida jucătorii dela 
Bai* de Criș.

Cu foa e acestea, in u ma unei 
conrhâaatii straiuri e a înaintări. 
.jMotul” marcheaza primul goal, 
p*i Roruța V.

la pauza, datorită jocului 
tehaic superior al sportivilor din 
.JlnW'', e h pa Hălmagiu ui a re - 
dt au greu să egaleze prin Căiaar

La reluare, jocul ș -a pierdut tot 
faMaeo»), «emaiputând fi cooeideiat 

' drept u manifenatie sportivă, d n:ai 
■uBt • ocaz'e pentru localnica i'e 

a.ă*a supe io.italea’* nrtn fo-t-.
In asemenea coidițium au mai

cii gazdele pr.n Lambing șa Pop 
obțtaâa. scorul de 3-1.

ă’an renana de|a gazde Căiuap, 
care a fost cel mai bun jucător pe 
teren si Pop Emil, iar dela oas
peți Florea Antouie.

A arbitrat sub toata critica ș* 
teroriza-, I eu,-a Nicolae.

*

Feful în care s’a jucat lâ 
Haimagiu a demonstrat lipsa to
tală de edu.a ie sportivă a echipe* 

Avram Jancu’’.
k Nu e’te admisibil ca o «•■ Iad 

veche, afiliată la O.S.P. ta ut» 
jucători cari să apuce de gât și să 
lovească , pe teren, în fa-* publicului 
^îectator, pe jucătorii echipei ad-

Aceasta inovație \ a fi pusa 
iin vârând în funcțiune și 
va aciui r mari eco-io nii di- 
rrg.e II

Matchul de foot-bal dintre
, Mofur Baia de Criș—A. lăncii Hălmagiu 

a decursjîntr o notă

trn . pale i •»■ >( n o i'.it jtr- 
i ;it ir..: bună. < ellti.x-■' <fbțl 
imt< . |rr<*< um < productivi 
t i '• mutic I *»<>* o |t;i după 

iiit.l.llr .i rc,||.z it.i i po«s|ij
i Ic prestate »

Cum a încercat fostul moșier
I

Simion Dragomir sa se sustragă 
dela predarea

Fostul moaipr dr. Siinion Drago 
mir din llia, care în trecut și-a a-’ 
cumulat mari averi din exploatarea 
sălbatică a țărănimii muncitoare, 
e;te bine cunoscut de cât e întreaga 
populație a p-fășii llia. da'orită me
todelor i-a e josnice cu a u orul cărfora 
a vlăguit țărănimea zeci de ani.

Fiind impus la colectă i. lostul 
moșie' ca-e și astăzi are in exploa
tare ma i suprafețe de terenuri a- 
gricole. a obiectat ca nu are de 
unde să dea cola impusă deoarece 
leremil <ău a fost cu'l’vat <u pțanțe 
lurajere. ctc.

ȚĂRANUL SBEGAN DAMIAN 

a predat 133 kg. cereale 
peste cota cuvânitâ

Drago-le.i ci entuziasmul cu .are 
țărănimea muncitoare a primit a- 
șezarea justă a co e|or de cereale 
din acest an, precum și voința sa 
de lupta i'.eutiu realizarea planu—

lipsita de sportivitate
verse.

Suni apucături cari nu au nimic 
comun cu eJucația noua a sportuții 
popular.

Deaceia cerem forurjjor compe
tente, apucarea san:țiunilor cuvenite, 
pentru a se evita pe viitor spec
tacolul de^a HăLmagiu.

M. POPOV1CI, coresp.

PUBLICAȚIUNE

•Se aduce la Cunoștință tu 
tui or doritorilor care vor 
sa se înscrie la școala pro 
fesională CMC Cugir, câ 
examenul de primire la 
aceasta școală începe tn 
z.iua de io Sept. ora 8 dimi
neața Candidații vor prezenta 
următoarele tac te:

Cerere de înscrierC( 
Certificat medical 
Certificat de cetățenie 

-Certificat de bună pur 
tare.

Extras de naștere 
Buletin de vaccinare

3 buc- fotografii (,Xg
Certificat de starea mate

rială eliberat de primări^.
Certificat școlar cel puțin 

4 clase primare. <
Limita de vârstă 14—16 ani 

Împliniți; minimul și maxim 
Direcțiunea țȘcoa’ei 
profes onale C. M- C.

Cugir, telefon 3

lUiuiaie dm pag. l-a)
> ișll, cui tuia umana a fost salvată 
dc lascismul care a i-alcat iii | itioare 
I <a e valorile spirituale, ..călcare ce 
amenința însăși noțiunii de ci.»i 
știința, rațiune ți progies”. Sub 
liniaza apoi faptul că ,,împotriva 
voinței și asp.i ațiunilor pop larelpr 
din loate țările, o mână de oameni 
egoiști din Aineii a și Europa, care 
au moștenit dela fa-cism ideile sal- 
de d escriminare rasială și negarea 
progre ului care și-au însușit tendințai 
de a rezolva toate problemele prin 
forța armelor, încearcă să atace din 
nou pulrimoniul spin ual al națiuni
lor de pe glob”.

„Cultura țărilor europene care a

cotei de cereale
Când comisia de colectări a ho 

tărît să-i verifice suprafețele de te
ren și recolta obținută, sabotorul 
Simiori oragomir spre a nu fi de
mascat în fa‘a să eni|o . a fugit Jin 
comună, lăsându-și în loc un ad
ministrator.

lată cum se dovedește dușniă 
nia de care sunt stăpâniți capița- 
I știi ale|or i vi leșugur le murdare 
prin care caută să înșele vigilenta 
comisiilor de colectări spre a sub
mina dezvoltarea economiei noastre 
naționale.

V. TO.MA, coresp.,

lui de colectări, se manifestă sub 
diferite aspecte, rreni| ;i eviden- I 
țieze atașamentul său faț.r de măsu
rile luate de guvern.

Pe lângă acțiu ea stă u toarc dusă 
penlru demascarea eh abu ilor. cire 
prin diferite vicleșuguri au încercat 
să se sustragă colectăr lor, țarani-. 
mea muncitoare predă eu dra
goste cota ce îi revine.

Un exemplu gră tor în acest sens, 
este gestul țăranului Sbegan t >a 
miau din corn. Bretea - MureșeanăJ 
care deși poseda numai 2 ha. de 
teren arabil, daloriță bunilor con-, 
dițiuni în care si a muncit ogorul, a 
obținut la treeriș o can|itațe supe
rioară clasei sa'e de randament, a 
cerut comisiei de colectări să i s^ 
majoreze cota de predare cu 133 
legr. grâu.

Gestul țăranului Sbegan Dam ian a 
stârnit sinrpatia întregii tăranimj' 
muncitoare din sa ul său $i a con=- 
lituii în acelaș timp o palmă ustu
rătoare pentru ch aburime, ca-e caută 
să se sustragă dela predar a cotelor 
de cereale.

V. T.. co esp.

Oxeculaivn 9
STAM5PILE , 

in atenția magazinelor 
de mezeluri!

Fabrica naționalizată
I. A. R. T. DEVA 
aduce la cunoștință doritorilor că livrează 
ori ce cantitate MEZELURI de feluri 
diferite și calitate superioară la prețuri oficiale

ENGROSIȘTILOR ȘI DETAILIȘTILOR1

auu- o enori a contribuție la lezau 
iul omenirii, csb- in piimejdie de 
a-și | ie de ■ a a le.i ■ i e naționale”, 

zn lonunn.iie ni'azțife Iul dupfi <e 
aiali pei-'iuptll Iu circ sunt su
puși oamenii de ș ii ,pi progresiei 
in țările impe.ialisle unde „forțele 
o.t'le [ ro-'resului nu numai ia meu 
țin, dar și creaz.a noi cuibun dc 
fascism”, s-coate in evidență ca in 
acele țări „dcscojx-ririle șliinț fi e 
dc pe urm i cărora omenirea ar | u ea 
sa Iraga foloase, sunt utilizate |X-n- 
Iiii produ ția se.retă de mijloace de 
distruge e, 'are tinde să discrediteze 
și să schimbe miiunc-a ștlințcj”.

„Crezând cu termita.e — conti
nuă manifestul in nevoia unei
desvollări libere și a difuzii ii reali 
zărilor cultuui progre i te, noi pro
testăm in numele păcii, progresului 
și viitorului omenirii împotriva ori
căror restrângeri adu.e acestei li
berian și subliniem necesitatea unei: 
înțelegeri mutuale între culturi și 
popoare in intere,ul civi.izației mon
diale”.

Manifestul protesțează apoi cu e- 
uergie față de utilizarea științei in 
xelere? distiugerii și chiamă țoale 

i popoarele de pe glob la lupta pen- 
I tril înfrângerea sărăciei și ignoran

ței, continuând: „Popoarele dc pe 
glob nu doresc ră boi și ele suni 
destul de puternue pentru a apara 
pacea și cultura Împotriva atacuri
lor noului fascism”.

„Intelectuali din întreaga lume! 
închee manifestul — Aveți o 

maie răspundere față de popoarele

Știri din
Filiala ARLL'S din loc. se 

pregătește pentru cel dc- al 
doilea congres general carc 
va avea loc în Bucure-1: în 
luna Octombrie a.c.

In acest scop la 29 Aug t 
toate cercurile filialpi ARI. 
IlS vor ț.ne adunări genera 
le. jar până la 5 Sept, se 
'ti ține congtasul subtili l.- 
lor, jar < o 'greșul filialei Pe- 
troșe’ni, va avea lo la 1 > )ct.

•
l.a magaz nele de St ,1 dilt 

Valea Jiul i o mare greutat.- 
se întâmpina jn distribuirea 
materialelor, prin faptul că 
produsele ce qosesc dire t 
dela fabrici vin netichetaie 
nesortate sau nu sunt îndea
juns de bine ajustate.

Acest lucru se întâmplă in 
special la textile și îmbrăcă
minte împiedicând lucrul.

Credem necesar ca orga
nele de resort să cerceteze 
această problen^ă pentru ca 
acest inconvenient cate con- 
tribue la încetinirea distribtt- 
ț ei mărfurilor să fie pe cât 
posibil remediaț.

Datorită acț'uni UFP>R din 
Petroșani, în ziua de23fAug. 

voaslir, fața d« omenire i Lițal 
de istorie. Noi ne lidiiam șlavul 
penlru paie, jx-ntru l-lx-ru) țwoJ 
greș c ult Ui al al |X>poarel- >1. |>eiiiru 
independența lor naț o a.a 1 |«Fitn| 
o colaboraie -i ansa î.die <>• .

„In loate țăi lc a i;e convocat* 
cong-e * naționale ae mujicitonlo* 
|e tărâmul iui uri pentru apaiarea 
păcii”. I

Congirsul Mondial al mfekitu*- 
)i|or a luai astfel o atitudine hoți- 
lila I cntru apărarea păcii, pentru 
dezvoltarea unei iul uri pusă ni Itij 
ba poporului.

La acest Congre a participai și 
o delegație a Republicii Po[iulare 
Române care — alături de ir-klaLte 
delegații din țările eliberate de 
fascism frin marei viilor e a Arma
telor Roșii — a avut o atitudine 
ferma, combativa, față de toate a- 
țâțarile imperialismiilu1, fața dv i- 
deologia fxrfredâ burgheza, conști
enta ca înflorirea tar i noaslre și a 
culturii în general nu esu |kjxi 
bi|a decât prin zdrobirea detinltivă 
și totala a forțelor lea.ționa:e.

< ongie-ul arata în-ă mai mult 
și anume, ia inteleclualitaiea pro
gresista e conștienta de lapiul cM 
numai prin victo ia forțelor demo
cratice, ca numai prin victoria la
gărului antiimpe iali t in frunte cu 
Uniunea Sovietică ede fo ibjîță de-s- 
vollarea culturii și a -pin'ei 1 creaa 
rea unei paii trăiri a- care -ă aikldl 
prosperitate întregii lunii muncitoare-

Petroșeni
a fo>t desch.su .->1 o. ganizată 
<> grăd.niță sezonieră, unde 
copii muncitorilor pe lângă 
terenul frumos, au la d.spozi 
ție feluriți jucării, distracție, 
ș: se bucură de o 'îngrijire 
foarte bunj. o educație 
sănătoasă-

•
In to;. o așul se fabrică și 

se \ .nde pâine albă și tieagrâ 
fără cartelă- Pâinea se fa
brică în brutăriile trecute în 
patrimoniul primărie'- Ș' se 
vinde cu prețul fi-Vatdd către 
‘Ministerul Goirjetiului.

3o zile Septemvrie 1948
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1939—Prin a a ul mi-e|esc unpotriv* 
Poloniei. începe cel d« al do
ica război mondial.

19-15—Capitularea necondiționat! a 
Japoniei.

CAPITULAREA JAPONIEI 
(1945)

In ziua de 2 Septembrie 1<H5 
c’a încheiat cel de al doilea râ»- 
boi mondial. în urma capitulării ne- 
condifio.ia’e a Japoniei.

Reparația de război adresată de 
Uniunea Sovietică imperiului japo
nez și loviturile de moarte date 
de Armata Roșie armatei nipone ■l*u 
din Mane u ia au grăbi' sfârți ul vic
torios a I ofensivei desțănti* e de tru
pele aliate.

Victoria comună asupra Japoniei 
imperialiste nu a adie însă pacea 
mult aștepțală de popoarele din 
Extremul Orient. i

5ub;-.ti:uindu- e cotropitori or japo
nezi. impe.-iai mul american ți m- 
glez cSuta să mențină mai departe 
subjug', e politicele și economi - 
cede popoarele asta ice.

Acestea sunt silite să ccariauef 
lupta pentru definitiva lor desro- 

t bire, pentru asigurarea depline! in- 
I depiendențe și suve-anități a stale- 
i lor ior'

desch.su


Muncitorimea din Tokio Sfârșitul monarho-fascistilor este mai aproape ca orioâme

a cerut să se facă cunoscută opiniei publică 
adevărata situați" din Japonia

TOKIO, 1 (Rador) o 
numeroasă delegație a sin 
dicatului din Tokio al munci
torilor dela căile ferate al2 
statului a vizitat acinn câteva 
zile pe reprezentanții sovie
tici din Consiliul Aliat pentru 
Jjaponia. ►' l 

jMlcmbrii dkfejgațvd a.u; 
descris grelele condiții mate
riale ?n care trăescmuncitorii 
japonezi și greutățile pe care 
le întâmpină în lupta dusă 
împotriva d<Wetului prin 
care guvernul interzice gre
vele. ;

Delegația muncitorilor ța- 
ponezi a cerut reprezentan
ților Uniunii ?ovieth.b ‘să 
facă cunoscut op niei publice 
sovietice adevărata situație 
din Japonia precum și valul 
de proteste ale masselor de 
japonezi împotriva instrucț;.u 
nilor date de Mac Arthur, în 
scrisoarco sa adreSată lui 
Jfoschida la 22 Iulie anul 
acesta. '

Delegația șj-a exprimat do 
rința ca problema scrisorii lui 
Mac Arthur ca și aceea a 
ordinului guvernului japonez, 
care, urmând instrucțiunile 
primite interzice grew'e, pre 
cum și problemele legate de 
persecutarea muncitorilor, să 
fie ridicate la Comisia pen
tru Orientul îndepărtat, dat 
fiind că instrucțiunile date 
de Mac Arthur, căt și mas t- 
rile, luafte de guvernul ja-

| onez, Contrazic hotăririle hi
■ ite d< această Comisie, cu 
privire la mișcarea sindicală | 
construcția den o rata a ,la- | 
pontei. |

I

in luptele din Pindul de Nord și dela GramoM
monarh^-Eseiști

GRECIA I IHERA, 1 (Rador; —
Ella l’re-.s transmite:

Postul de radio Grecia l.ib* r’a □ 
tranrmis tezojupa Comitetului Cm-

HENRY WALLACE 
desemnat oficia! Sa candidatura 

președinției Statelor Unite 
de către Congresul Partidului Laburist american

NEW-yORK, i (Rador)— 
Congresul Partdului Labu
rist American, care a avut loc 
Ia 30 Aug. la New-York a 
desemnat oficial pe Henry 
Walace și Taylor Candidați la 
președinția pi vicepreșcdinția 
Statelor Unite, și a elaborat 
programul electo al al Parti- 

’dului (Laburist. Congresul 
a votat o rezoluț'e cerând 
imediata convocare a unei 
conferințe de informare

pentru a lichida divergențe^ 
dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unțte-.Au fost votate 
deasemenc-a rczoțuț cerând 
abrogarea leg lor care pre
văd instrucț:a militară obli
gatorie în timp de pace, de 
nunțând acuzarea adusă ce
lor 12 conducători ai Parti
dului Comunist American 
cerând acordarea indepejn 
denței statului Porto Rico și 
recunoașterea de jure a sta
tului Israel. t

Fuzionarea partidelor Comunist
și socialist gin Indonezia

JlOKJAKARTA, 1 (Rador). — 
Foslul prim-ministr» Sha t oedin, cos 
ducătorul partidului so.iai t, a

țat c» Partidul Socialist a hotărîț 
să fuzioneze cu Partidul CqmtA- 
nist. I

stu suferit o înfrângere sdrobitoare
Parrîdului Comtiniu nev < it 
ia rezulta.tir iu (Hor din 
Pi’iduiui de Nord.

din Pindul e Nord
1 Rezo n :a cure R’a desta- 
iutrr II Iut •: și 28 Augmt 

iosl ten mai .mpor/'ina din
țate anuala Gre- 
susiijul în cursul

lial al 
p. ii iie 
leț.uni'ă

Bătălii
ve. | u -i 
șurat i 
I ), .1
te liătal ite |M- 
ciei Libere |< a 
celor doi ant de Iu: i. împotriva ii 
vadalorifor angl ■ .ne icani și :n>>- 
narlio-fa5C.<ti(oi

Re uitatele Iu itor din Piudul 
de Nord do.eJerc ca planul slra- 
legic al ameri a i or și al monarho- 
fasciști|or a eșuat cu toate a for 
țe|e inamice erau sup rioare for
țelor armatei demo-ra e numeri' ir» 
p.opoorție de 10:1 iar in ce pri
vește echipmnentul în p oportie de 
*0:1. Inamicul uisj-u-ea de -upe-' 
riorita'e absolută in ce privrșe a- 
viația. Totui, el nu a jztu.it să—a- 
atingă scopul.

1 otalul p erderi|or uc ie de mo- 
narho-fasciști depășește 30.0*1 aa-

1:. .... I:. .,-■;! ui nu > !
ni au u a a . '>■•. - ră
., nnie unita c a . -ci r 1*.

In tunp c lu...:-|< .r-:U 1
i.i îor lul rnunt lo Ibnd -- ' ■
/olu1 j foni te U'ui Ct'.lral al 
dulu: < o.-,u: . >1 > - e - li ■< 
armatei demo.'ate au pj-t; .n- 
Rumel a și au re u-.crU r,
■ i e le o.urau irainu ... y

1 n.ursutK'-UUfiMe. ift
| i- t.in;, ale u.rit®f fi* Ai1 
‘e <cr”le au •-*<- u' '1 crp. ra: '• 
litre in T-:sa a <i Pr țops ■ ■ 
atcia de r:ea^a. 1: F,ii
ni rat:< și a in e .‘Jtl »l act .i 
epi.erând mai .raite o^’ium,

Asl'el. mouarho-iasci^ii > 
ferit o înfrâ-p e Jro! il 11 
no: lupte or dinifcietJu! <*e ‘ 
a tu, te'or :

Sfârâitul
.-.cum mai 
— In-.hee 
trebue ră-și ir.de, | t i imJ cu 
datoria sa către popie.

teta .âramn. 
mor-.ir!iO-fa>‘ 1 ..<1 
apropia! de âi 
Rezolu' a. F .• n

■

Iii
1

u

■-ir

î» •

întreaga iruncitorime francezi 
cere mărirea salariilor și constituirea 

unui guvern democrat
PARIS I Rador) - Gre

vele sunt din cc in ce mai 
dese în difcritele părți ale 
Franței, în special în bazinele 
carbonifere- In industria me- 
taluigică aceste gr ve sunt 
urmate de meetnguri, în cur
sul cărora sunt adoptate mo 
țiuni care cer marin a salarii-
A— ■

Preschimbarea timbrelor

<. o î-tituin-. >
veni demo^m».

Este semn ficatm fap» I
ca la aceasta mișcare- dt «* • 

a partilpă unansnitawu 
i.ruri<T.r,;or cu toata r 
conduceri organizațiilor 
dicale catol: ?e și Force •*)- 
vr.erc.

Personalitatea mart lui
.Urmare dia pag. La) 

partid din Leningrad pentru zdro
birea și stârpirea trădăto:ilor și fă
țarnicilor troțkiș i și zino.p i;tjo 
strânge pe bol evicii din Leningrad 
în jurul Comitetului Central al P. 
C. (b) al U.R.S.S. și tov. Ștalin,

In ajunul ce’.ui de al 13-lea Con
gres, Comite.ul Central al Partidu
lui Comunist (b) al Uniunii Sovie
tice îi încredințează tov. J anov con
ducerea muncii de Agitație și Pro
pagandă a Partidului. El ține dea- 
semenea. Ia ccl de al 18-lea Con
gres al Partidului, raportul organi
zatoric.

Jdanov a îndepl nit d n ioată ini
ma orice însărcinare dată de partid- 
După cel de al 18-lea 
Partidului, Jdanov este 
bru în Biroul Politic al 
Central al P.C. (b) al
anii marelui răsboi pentru Apăra
rea Patriei, Partidul și Ouvernut1 
îi dau lui 
a organiza

Urmând 
Central al 
cât și ale 
din Leningrad în frunte cu J IrțnoV 
au fost sufletul apă-ări eroice a o- 
rașuiui Lening-ad. Pentru munca de
pusă pe frontul de a Leningrad i s’a 
conferit tov. Jdanov, mat întâ- gra
dul de General Loco'enent, iar apoi 
gradul de General Colonel.

Pentru munca strălucită, parti
nică și mili'ară, J lanov a fost de- 
nin”, cu ,,Drapelul Roșu” cu „Ordi
nul Suvorov” cu „Ordinul C>ituzov

Congres al' 
ales mem- 

Comi‘etu$ii 
U.RSS. In

ci- I” și ~
muncă”.

După victoria 
pentru Apărarea 
tidul și poporul 
tatea pașnică de 
partidului și a 
muncii ideologice au ocupat un loc 
de frunte. Fiind un teoretician mar
xist de frunte și unul din propa
gandiștii cei mai taleniați a măre
țelor idei ale lui Lerin și Stajn, țtovj 
Jdanov face o serie de rapoarte stră
lucite asupra problemelor de lite
ratură, artă, f lozofie, și asupra pro
blemelor situației internaționale, 
Jdanov a fost unul d'ntre conducă
torii de frunte ai mișcării muncito
rești internaționale. Discursurile luî 
sunt larg cunoscute oamenilor mun
cii din toate țările. ț

și cu ,,Drapelul Roșu pentru 
t 

în Marele Război 
Patriei, când Par- 
a tre.ut la actiii- 
construire în viața 
țării problemele/'

dispărut
Credincios discipol și Iov. do 

luptă al marelui Stalin, tov. Jdanov, 
a luptat cu energie înflăcărată pen
tru cauza comunismulții, n’u și-a 
precupețit nicioda'ă cio tui e și să
nătatea. Activitațea lui ințensă esțe 
un exemplu de neprecupețită ser
vire a Partidului și poporului. El 
a câștigat dragostea fierbinte a Par
tidului și a tuturor oame ilor u|un- 
cii prin devotamentul lui fără 
zervă pentru cauza lui Lanin 
Stalin.

Adio dragul nosl.u prieten 
tovarăș de luptă.

Andreev, Beria. Bulganin, Voz- 
nesenski, Voi o ilov, Kaganovici, 
Kosighin, Kuznețov, Malcnkov, 
Mikoian, Mololov, Ponoma— 
marenko, Popov, Stalin, Sus- 
lov, Hruscev, Svernic, Skriatov.

re-
și

Și

i

eșite din
BUCUREȘTI, 1 (RaCo ) — Mi

nisterul de Finanțe aduce a cunoș
tința generala că timbrele mobile 
fiscale, timbrele de facturi -i bor- 
derouri, timbral' impo/i excepțio
nal, cate re r t ag din c.rculație -« 
dala de 1 Septembrie a. c.. -e vor

circulație
prim: li p:e Cnimba e. în CoaA^u- 
irile preciziile și publicate m M*- 
nilorul (’ificial Nr. 192 din 28 Au
gust a. c„ începâ-.d dela data
1 Sept. a. .., până la data
15 Sept. a. c. inclusiv.

Jdanov însărcinarea de 
apărarea Leningradului?, 
indicațiile Corni etului- 
P.C. (b) al U.R.SrS.,- 
iov. Statin, bolșevi ți

•A5 ~ '

înmormântarea lui A. A. Jdanov va avea
loc la 2 Septembrie în Piața-Roșie

corpul neînsuflețit al iovară u ui J 'a- 
pov va fi ridi.at în Sala Coloanelor 
din Casa Sindicatelor.

Pentru a-și Jua rămas bun dela 
fundul tovarăș Jdanov accesul 
blicului în Sala Coloanelor este 
găduit începând dela 6 dim. 
ziua de 1 Septembrie.

înmormântarea (o a ășU ui J ’anov 
va avea loc în Piața Roșie lângă 
zidul Kremlinului, în ziua de 2 
Septembiie a. c. la ora 5 dupij 
amiază.

MOSCOVA, 1 (Rador) — Tass 
transmite:

Pentru organizarea înmormântării 
tovarășului General Colonel A. A. 
Jdanov, membru al P.iroului Politic 
al Comite u ui Ceriu al al Partidului 
Comunist (bol evic) al U.R S.S., 
cretarul Comitetului Central al 
C. (b) al U.R.S S. și deputat 
Sovietului Suprem al U.R.Ș.S. 
instituit o comisie în frunte 
Kuznețov, Gorkin și alții.

Comisia anunță că catafalcul

se-
P.
al 

s’a
cu

cu-

I 
do. 

în- 
din

TiP. PROGRESUL”. deva, 1«i

Delegația română 
care a participat la Congresul intelectualilor 

s’a întors în tară
BUCUREȘTI. I .Ager- 

pre) — Eri după amiază s'a 
înapoiat țn Capitală, cu avio 
nu), delegația română care a 
lu^t partc la Congresul Mon
dial al Intelectualilor pentri.» 
Apărarea Păcii, ținut la wro

clav Polon.a) între 25 28 Ajb 
gust.

Pe . țr (importul 
delegația româna a fost sa
lutată de numeroși ziariști, 
scriitori, artiști și nunvroși 
reprezentanți ai preSci strfi 
ne.

Deschiderea pavilonului
R. P. R. din Plovdiv

l’LOVDIV, i (Rador) —
■La dischideiVa solemna 

a Pavilionului R. iP. R. dela 
Târgul <]c Mostrc din Plov- 
div au asistat președintele

Prezidiului Adunării Națio
nale și membrii guvernuh» 
care au felicitat pe dcl g^țîj 
Republicii Populare Roma-' * 
ne pentru prezentării reo- 
Șită a pavilionului rom^j.

jztu.it
ir.de

