
Si dăm un avânt mai puternic 
întrecerilor socialiste

■F' braemvne

Pi otrtai idm toate tai dr unui

încheind bi’anțul întrece
rilor socialiste pe perioada 
1 Mai—23 August a. c. cu 
frumoase succese în muncă, 
muncitorii întreprinderilor 
din județul nostru au por
nit la muncă de întrecere 
pe u nouă perioadă — 23 
August-7 Noembrie — pe
rioadă în care muncitori
mea întreprinderilor din ju
dețul nostru e hotărâtă — 
așa cum și-a luat angaja
mentul în numeroasele mee- 
tinguri cu ocazia zilei de 
23 August — să obțină noi 
și mu, cte succese în muncă.

In noua perioadă a în
trecerilor, muncitorii aupor- 
nit la muncă ou un avânt 
și mai mare, jitnfrucă au 
simțit că eforturile depuse 
în câmpul muncii se re
flectă imediat asupra ridi
cării nivelului lor de trai. 
In urma ridicării plafonului 
la munca în acord, salariul 
crește proporțional cu de
pășirea de normă, iar redu
cerile de prețuri cu ocazia 
zilei de 23 August, vânza
rea liberă a pâinii la preț 
oficial, precum și nouile re
duceri de prețuri anunțate 
de guvern pentru o dată a- 
propiată, asigură creșterea 

a nive- 
al celor ce 

continuă și rapidă 
lului de trai 
muncesc.

Ridicarea 
trai al celor 
merge in pas cu mărirea 
producției și a productivi
tății muncii, a îmbunătățirii 
calității și a reducerii pre
țului de cost al produselor.

Cel mei minunat mijloc 
de a atinge cu mai mult 
succes aceste condiții care 
stau la baza ridicării nive
lului de viață al celor ce 
muncesc, sunt întrecerile so
cialiste în producție. Insă 
aceste întreceri trebue să 
cup rindă toate întreprinde
rile din județ. Nu este per
mis, ca in timp ce munci
torii uzinelor I. M. S. Hu
nedoara se străduesc să dea 
tot mai multă fontă, mai

nivelului de 
ce muncesc,

Sburătorii noștri

La Sântămăria de Piatră a luat naștere )
cel mai perfect centru de experimentare 

a sborului fârâ motor
Dela podul Streiu de sub Sântămăria de Piatră/ drumul 

cotește la dreapta, taie satul în două și după ce șerpuiește 
cale de câțiva km. urcând în pantă aspră, sfârșește tocmai 
în gura taberei Centrului de experimentare a sborului fără 
motor.

Tabăra este așezată la marginea pădurii de pe dealul 
satului și de jur împrejur înălțimea îți oferă priveliști pitorești 
care îți desfată privirea,

Aici a luat ființă de curând al doilea centru de sbor 
fără motor din județul nostru.

înființarea centrului de ex
perimentare a sborului fără 
motor dela Sântămăria de 
Piatră, este expresia grijei și 
stăruinței pe care clasa mun
citoare condusă de Partidul 
ci de avantgardă, o depune 
pentru desvoltarea aviației și

mu’t oțel, mpi multe lami
nate, muncitorii minelor de 
fier din Ghelar, scot mine
reu pentru furnalele din Hu
nedoara, sau muncitorii ex
ploatărilor forestiere Gră
diștea de Munte, care pro
duc mangal pentru acelaș 
furnale să stea deoparte. Ei 
trebue să muncească în ace
laș ritm cu cei dela Hune
doara.

Deasemenea e necesar ca 
depourile C. F, R. Simeria, 
Petroșani și Subcetate, să 
organizeze întreceri intre 
ele, pentrucă astfel, munci
torii acestor depouri vor 
muncii cu mai multă râvnă 
pentru efectuarea cu exacti
tate a programului de cir
culație, vor realiza o eco
nomie mai mare de com
bustibil. de ulei și de alte 
materiale, iar locomotivele 
vor fi îngrijite mai bine.

La baza întrecerilor, pe 
lângă mărirea producției a, 
productivității muncii și a 
reducerii procentului de 
lipsuri nemotivate trebue să 
stea și îmbunătățirea cali-
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rOontinmre In pag. W-a)
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corpul ziarului
® pagini 

penlvna femei

In cadrul întrecerilor socialiste 
organizate în cinstea zilei de 
23 August în Valea-Jiului

Minele naționalizate „Lonea‘‘ 
au câștigat Drapelul Muncii „23 August"

LONEA, — prin telefon 
dela corespondentul nostru 
M- Plav.)

In cadrul într?3erilor so
cialiste în producție organi 
zate între minele de cărbimi 

pentru pregătirea nouiior cad
re de piloți, care prin price
perea și pregătirea lor tehnică, 
vor contribui la desvoltarea 
necontenită a Republicii Po
pulare Române.

Dacă în trecut regimurile 
burgheze au făcut din zborul

Rtipeclându șl srgsjămeiitblB luitfl în ciiittM lui 23 Auyiit
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Muncitorii și tehnicienii 
ocomotive Simeriadepoului de

au obținut frumoase succese în munca
In perioada intrecerilor socialiste dela / Wcf lu ? i Acg. 

muncitorii depoului de locomotive C. F. P. .'■mn, r:a i.u 'Ați
nut frumoase succese in muncă.

In decursul acestei perioade, programul de circulație c, 
fost depășit, reahzundu-se totodată o economie de combustibil 
pe întreaga perioadă a intrecerilor de 1(P/q.

Această eccnemie, a putut fi realizată pnn sporirea 
greutății medii a trenurilor de marfă remorcate, dela 7jU tone 
la 850 tone. Sporirea tonajului a avut avantajul că, fără o 
depășire prea mare a kilometrilor parcurși, programul a putut 
fi depășit, făcându-se totodată 
motivelor.
Ca și in ultimele luni, in pre

zent sc duce o luptă intensă 
pentru economiei d* combustibil 
și ulei. Ptnlni obținerea unei
----------------------------- -------------------(

din Valea Jiuliri în cinstea 
zilei de 23 Aug., drapelul pro 
ducției ,,23 August" al Confe 
derației Generale a Mum i,

Plav Nircea cor»so 
(Continuare tn pag. III a;

fără motor apanajul unei clic 
avute și o sursă rentabilă 
de venituri pentru capitaliști, 
astăzi acest delicios și instruc
tiv sport, este orientat spre 
interesele majore ale poporu
lui muncitor și el se strădu- 
ește să cuprindă și să ridice 
elemente din rândurile pături
lor largi ale poporului mun-lor largi ale poporului 
citor.

Dar centrul de experimare 
a sborului fără motor, dela 
Sântămăria de Piatră aduce 
ceva nou și important în pre
gătirea nouilor cadre, care vor 

Gh. Pleșu
(Continuare ia pag. III-a) t

economie și la ratarea loco- 

economi cât mai mari de com
bustibil. pe lângă o întrebuin
țare cât mai chibzuită a căr
bunilor de către fochiștii loco- 
mc. firelor. se acorda o mare 
atenfie spălării cazonelor loco
motivelor. Prin aceste rp-:ări, 
piatra de cazan, care este rea 
conducătoare de căldură este 
curi țață cât mai bine, iar con
sumul locomotivei e mai 
redus.

Aceeaț importanță se dă și 
economie de ulei. Astfel, in luna 
Iunie, consumul de ulei a fost 
de i2,5 gr. km., in luna Iulie a

1

In prezența membrilor C C. alP.C.(b) a membri «r 
guvernului U R S.S. și a zeci de m i de oameni a avui 
loc în PiațaRoșie din Moscova 

înmormântarea 
Iu» Andrei Alexandrovici Jdanov

MOSCOVA. 4 (Rsdor) Lângă 
zidul Kremlinului, a avut loc În
mormântarea fruntașului de se
amă al poporului sovietic pi al 
Partidului Comunist (bolșevic) al 
Uniunii Sovietice. membru in 
Biroul Politic al Partidului Co- 
munirt (bolșevic) al Uniunii So
vietice, secretarul Com'ti tulul 
Central al P. C (b) și deputat tn 
Sovietul Suprem, Gineral Co
lonelul Andrei Alexandrovici 
Jdanov,

Piafa Roșie se umple de zeci 
de mii de oameni. Sicriul cu 
rămășit le luj Jdannv est» așe 
zat pe afetul unui tun care cate 
tras de patru cai. In f»ta tunu
lui sunt purtate mii de coroane 
de fiori și pernele roșii pe care 
se aflau antele de ordine cu 
care a foit decorat Jdanov,

In uima sicriului, m«rg mem
brii Comitetului Central al P. C. 
b) memb’il guvernului, rudele 
fi prietenia defunctului.

Procesiunea se află icutn In 
dreptul Mausoleului lui Lenin. 
Sicriul este sșezat pe un posta
ment de marmoră. Conducătorii

>cu:i.. Li . '

"O':rjrns 
de .: i’r. km 
usiiei u itu.lli. 
IftM—lbOO ):g. 
valoare se ridic 

lei lunar.

Munca de lămuriră ți de în
șiruire, tau la baza acestea 

realizări

Pentru realizarea acestor e- 
conomii, pe lângă întreținerea 
in bune candițtuni a locomotive
lor, s'a dus o intensă murire 
de lămurire a muncitorilor in 
aecrfsitiț. fn sclînțc’e ort. d. 
bază, problema economie: e'e 
combastiFl. alei și .nai 
fost dezbătută pe Iar.;,
du-se importarea ei tn . ■-
rea nivelului < n
Paralel cv flanca d* 
paliiică, c&nduc&Țța 
denii dejului, au finul 
roase ședințe de șe&aiâ,

: :
C- ■' :

i
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(Contuiuiie io jag. lil-ai

Partidului p{ al guvernai, 
membrii organizat Hor sociale «î 
muncitorii se urcă pe trepte\ 
Maoaohuloi unde atafic tri
bună. începe meet ngul funebra.

Din partea Comitetului Cm- 
tr j a! Partidului Comunist (bol
șevic) si a Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, ia 
cuvântul iov. Moloiov.

Tovarăși,
Poporul sovietic tșl ia astâxl 

rămas bun cu profundă du*era 
dela Andrei Alexandrovici J ia- 
nov. Partidul Bolșevic si Statul 
Sovietic au suferit o grea pier- 
der*. Noi am pierdut un emi
nent militant al P.rtidnlui Ce
rnim ist s< al Statului Sovietic ■ 
unul dintre cri mai iubiți fci ai 
poporului sovietic, diedpol fidel 
si talentat tovarăș de luptă al 
mirelui Svaile.

Fiind iacă fâuir, tov. Jdan. v 
a intrat In rândurile Porii viul 
Bolșevic. De atunci, timp de 33 
de aut în timpul vieții tov. Jda- 
nov a foat o pildă de ah>iir«
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Să îndrumăm copiii spre 
școlile technice»

cooperatiste și si - 
pregăti spocîatfștiț

Reforma înva ământului înfăptuita 
clin inițiativa Partidului Muncitoresc 
Român, dt,chide la g> drumuri spre 
cultură și luminare fiilor poporu 
lui muncitor, care sub regimiurile 
trecute au fost ținuți în întunerccp 
departe dc bunurile culturii.

Noua lege a învă ământului îndru | 
mează tinerelul țării în p:i.uul rândi 
spre școlile tehnice menite să cteaf 
tării specialiști ridicziți din rându-i 
ri]e populației muncitoare.

Va fi simțitor lărgi ă rețeaua șco
lilor tehnice și profe imac, indu< 
triale, agricole, 
vice, care vor 
maeștri și lucră'ori, pentru fabrici, 
și agricultură.

Desvoltarea industriei nca.țre si 
mecanizarea ere ciuda a agriculturii, 
cer mărirea simțitoare a numărului 
de mecanici, tractoriști, agronomi 
silocul.ori ți ce e iiar , care să facă 
din țara noastră o țară industrial-aw 
grară înaintată așa cum a propus 
Partidul Muncitoresc Român, pen
tru ridicarea nivelului de trai al "ce
lor ce muncesc. _________

In trecut regimurile burghezo-mo- 
șiereșli încercau să arate că este 
rușine să înveți o meserie. Prin a- 
ceasta se urmărea împedicarea dez
voltării corpului nostru de spe ia- 
liști.

Datorită acestei politi i, în jude
țul nostru școala de agronomi și 
cea de calificare a muncitorilor a- 
gricoli din Geoagiu încă în anii

Știri și. fapte agricole 
din U. R. S. S.

Electrificarea satelor Ucrainiene
Consiliul de Miniștri xși 

C- C. al Partidului C omunist 
(b? din Ucraina au totalizat 
rezultatele întreioeirii socia-1 
liste ,'i regiunilor republicii 
pentru (împlinnUa planului 
primei jumătăți a anului cu
rent, în ceiace privește elec
trificarea satFțor:

Primul loc în întrecere a 
fosț (acordat regiunii Harcov, 
al doilea regiunii Lvov.

1,300,000
de grâne peste plan

Colhozurjle și sovhozurile 
din rcgiuinfea Dnepropetro- 
vs,k tcițminâmd in a i nt^c de 
termen planul anual al livră
rilor de grâu către Stat,.și-au 
luat obligația de ia livra peste 
plan încă 3,5 milioanc de’pu-

Săptămâna grădinilor
F. s. R.în R. S

AVIZ
ȘCOLAR

In regiunile și republicile 
din RSFSR au început pre
gătiri pentru ,, Săptămâna 
grădinilor".

Citiți

SCÂNTEIA
SATELOR 

liecuți <li|. ea lipsă de <|evi, 
fiilor de țărani muncilo.i li s'a 
dat întreținerea gratuită.

Astăzi fiecare absolvent al 
școli tehnice poale trece în învăță
mântul superior, desvoltându-se po
trivit aptitudinilor și canari,aților 
sale. (

Datoria țărănimii munci oare este 
astăzi, dc a-și îndruma copiii spre 
școlile tehnice unde țarin meseria 
folositoare pe care o vor învă a a,ci\ 
vor deveni cetățeni vrednici și fo
lositori țării Întregi și poțioruliif 
muncilor în drum spre o via ă irouă.l

Fiecare plugar trebue să îngrijească din timp

Procurarea seminței de soiu 
și pregătirea însâmânțârîlor
In vederea pregătirii însă* 

mânțărilor de grâu din toamna 
aceasta, potrivit instrucțiunilor 
d te de Comisia de Stat, Co* 
misia Județeană de colectări, 
a trecut la organizarea prac* 
tică a d'stribuirei seminței se
lecționate. Distribuirea se face 
prin »Romceral< și Fermele 
de Stat, fie contra schimb de 
semințe, fie cu plată.

in primele 7 luni ale aces
tui an puterțea centralelor 
electrice dela Sate a crescut 
cu 5000 kw.

Rețeaua (e lectrică s'a mă
rit cu 430 km. Au fost elec
trificate 91 colhozuri, 3 sov 
hozuri, 2 stațiuni de mașini și 
tractoare.*

In țmaj multe regiuni a fost 
organizat treeratul cerealelor 
cu ajutorul electricității.

PU DU Rl

duri de grâu.
Până la 22 August colho

zurile și sovhozurile din re
giunea Djiepropetrovsk au 
livrat Statului cu 1 milion 
300 țoii puduri de grâu ipeste 
prevederile planului.

I

In pepiniere se pregătește 
o mare cantitate de pueți. In 
colhozurile Flederației ruse 
vor fi sădite 15.000 de hec
tare de grădini. Mai mult 'de 
un milion și jumătate de ar
bori fructiferi vor fi sădiți 
în grădinile individuale ale 
muncitorilor și funcționa
rilor.

Sute de mii de arbori vor 
fi sădiți în curțile școlilor, 
spitalelor și grădinițelor de 
copii. II, ,

a or-

unei

Să muncim cât mai bine ogorul 
spre a obține rod îmbelșugat

Este știut că pământurile lucrațe 
timp, gunoia e ți însămânțate cula

semințe :e|e.ț o ale, au lat nilotdea- 
una roade mul e și mai bune.

Știm ca mo,ii|e stăpânite de bo-

In toamna acestui an, toate 
suprafețele vor fi însămânțate 
numai cu sămânță aleasă, biu * 
îngrijită și tratată saramurată

In acest scop fiecare co
mitet gospodăresc are sarcina 
de a întocmi din timp tabloul 
cu locuitoriiedin comuză care 
sunt îndreptățiți a primi se- 
manța, iar acolo unde sămânța 
selecționată nu se va ajunge, 
trebuesc organizate centre 
pentru alegerea și tratarea se
minței în fiecare comună.

Sămânța de soiu provenită 
din recolta Fermelor de Stat 
— di tribuită [în sc’pul îmul- 
țirii — va li împărțită cu 
precădere țăranilor din comu
nele și satele din jurul ferme
lor respective, pentru ca tere
nul acelor comune să fie în
sămânțat numai cu sămânță 
selecționată.

Prin aceste acțiuni se va 
ajunge la un spor simțitor al 
recoltei, care va duce la creș
terea nivelului de traiu al ță
rănimii muncitorimea.

Fiecare plugar are datoria 
de a se îngriji de procurarea 
cantității de sămânță selecțio
nată de care are nevoe iar 
acolo unde acaastă sămânță 
nu se găsește trebu’ște aleasă 
la trior și pregătiă din timp.

Strângerea recoltei se face 
cu cele mai bune mașini agricole

In Cazahstan, Turcmen>a, 
Uzbekistan, Cuban și Ucta-

I

In atentia învățătorilor I i
Se aduce la cu îo.tința tuturor co

legilor învățători, din județul Hune
doara, cari în anul școlar 1947-18, au 
fost: raționalizați, ficați, repanizaji,' 
atribuiri de postu i, etc. indiferent 
dacă au apărut in Monitoarele Ofi
ciale, ordinele noastre circulare, sau 
pe tabele afișate pe coridorul In
spectoratului școlar, că sunt obli
gați a ce e detașarea în condițiunilss 
și termenul comunicat. Ordinul cir
cular Nr. 62:0-1918, se anulează^

lnsp. școlar jud.-șer.
Popa Zamf'rache. 

ieri în l.ecu., produceau recolte fru- 
moaie, jenlru ă el de intau mașinile 
agricole și aiara de asta, țărăni
mea muncitoare era subjugata pe 
moșiile lor, pentru a le munci pă
mântul sa producă cât mai mult.

Astăzi țărănimea muncitoare este 
libera și trebuie să-și munceascaâ 
mai bine pământul dobândit.

Plugarii conșlienți de beneficiile 
pe care le aduce un pământ bine 
lucrat, au trecut la fapte munc ud, 
cu mai multă pricepere și la timp 
pământurile.

Astfel plugarul Șerban Petru din, 
comuna llărău, a munci pământul 
puțin de 3 jugăre pe care-1 are, 
in condițtuni bune și la ti ip fă- 
câiidu-l sa dea o recoltă foarte fru
moasă.

Lângă a1 castă holdă se afla o în
tindere 
inânța'ă 
gatului

Dacă 
otc

d<- pământ mai mare indi
cii porumb, pro;re al a plu- 
Fi|ip Adalberf.
stăm să privim ace te doua 

lanuri de porumb vedem că
o mare diferență între ele.

Porumbul plugariijț ii Șe ban 
tru, care a fost prășit de trei 
în vara aceasta, a crescut mitre și = 
rodit cu belșug, iar porumbul ve-

Pe- 
ori

Ministerul Agricul.uiii, preocupat 
de necontenita desvol.are și îmbună
tățire a agriculturii noastre, a ho
tărât \iâ pornească o mare acțiune 
pentru apărarea solului -împotriva 
spălălurii pământului productiv,, 
proprietatea țăranilor săra.i aflat pe 
coastele dealurilor.

Această acțiune era mult așteptață 
și pentru județul nostru devenise o 
necesitate simțită, deoarece este 
știut cum datorită lipsei complecte 
a acestor măsuri dc apărare a so
lului, Chiar în vara acestui an in 
timpul ploilor abundente ce au că
zut în județul nostru, in coinf-ina: 
Roșcani mari suprafețe au fost ruptd 
și spălate de pământul productiv 
care a fost mânat în vale cu (tiillurifa 
aflate pe el.

erin apărarea solului, puterea de

ina, țăranii sovietici au cșit 
la câmp cu tractoare și com- 
baine (mașina care seceră și 
treeră totodată). Anul acesta 
se folosesc pentru întâia oară 
combaine care s^c-ră și treeră 
fără a mai fi nevoie să fie 
trase de tractoare. Ele au 
motoarele lor și un singur 
om le poate pune în (mișcare.

Nu e lucru mai plăcut de
cât să vezi acest ■ combaine 
lucrând- M|otoarele hrtțatei 
neîntrerupt și spicele grele 
de rod intră în combaină fără 
a mai fi nevoie de munca 
omului. Acolo sunt treerate 
și grâul curge apoi deadre- 
tul în saci. ' < 

i»
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cinului sau Fi ip Adafoert care a 
fost semănat târziu și nici ou a 
fost prășit la timp, lA^at pradă bă
lanilor, e4e numai jumătate și cu 
roade mult mai praține.

Este de remarcat faptul că păa 
garul Filip Adalbert dispune de 
unelte agricole și vite de tracțiune 
în mai mare măsura decât vecinul 
său Șerban Petru și totu-, pămâi 
tul pe care îl are este lucrat 
condițiuni mult mai proaste.

Acest fapt . '.oa'e în c vi fenț» 
numai prin efectuarea muncilor

|e In bune condițiuni și apti- 
când sfaturile date de tehnijeaiț 
agricoli, recolta poate fi îmbună
tățită și sporita și trebue lublimar 
elanul de munca a căranuțui Ș.rbar 
care deci cu mijloace de muncă re
duse fa a de vecinul 'ău. — insulkr- 
• il de dorința fierbiite de a-și 
cuime ide ogorul — a reușit să 
realizeze arest lucru-

Exemplu1 tă anului Șerban din 
rău. trebue urmat de întreagă 
lănirye hunedore-n-, care numai 
ici în actualele condițiuni 
auricul uri noastre — iși poate 
gura condiț.u'U inainLa:e de traiu 
si bunăstare.

Hfc-
ta- 

est 
aU 

a i

rodire □ ogoarelor noastre va ^>on-

Ferma de Stat din Orăștic 
ocuj^at adeseori In zianrt

ferme, 
tehnic, 
depu*

mai e- 
și tre

se

De
ne-am 
nostru, arătând realizările framoate 
pe care conducerea acestei
— sprijinită de personalul
— le-a obținui în munca 
pentru desvol'area fermei.

Totuși, ta această fermă 
xistă unele lipsuri care pot 
buc să fie înlăturate, spre a 
asigura ridicarea fermei.

E vorba de lipsa de colaborare 
dintre administ:ator ți restul perso
nalului. ' en K,

Lipsa de colaborare și metodele 
de comandă de care adeseori tov. 
administrator șe folosește, nu pot 
decât să stingherească elanul crea
tor al muncitorilor și să ințnedice 
bunul mers al muncilor din fermi.

Nu ne îndoim că prin mai multt 
stăruință din par.ea ' conducerii fer
mei, această lipsă 
cât mai curând.

va fi înlătur a IA

Fe.-mei de Stat 
din superi» iali

fost desmi- 
da'o iță c«- 
control, la

O altă lipsă 
din Orăștie constă 
tatea cu care a fost făcut ogorâV4 
suprafețelor recoltate.

Acestee suprafețe au 
riștite cu tracfoa-cl- și 
modității și lipsei de 
capătul ogoare or desmiriștiie au ră
mas capete de zeci de metri n arate 
Dacă cu tractorul nu au ptitM fl »- 
rate aceste capete, acest lucru se pu
tea face cu plugurile. Dar nici cu 
plugurile nu s’au arat.

Astăzi când Fe mele dc Stat tre- 
buc să fie exemplu viu în ochii ță
ranilor, pe care fermele trebue să-i 
îndrunieze și să-i învețe cura să 
muncească ogoarele în condițiuni cât 
mai bune spre a rodi cât mai mult, 
felul în care ferma din Orăștie și-« 
desmirișlit suprafețele recoltate, lă
sând mari capete nea rate 
ogor desmirișlit consți.ue 
piu rău, ce nu poate fi

De aceea este ne.e-ar 
ceasta lipuă să fie cât raai repede 
remed'ată.

1» fiecare 
un exen>- 
ingăduir.’ 
ca și a
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Ce să citim
I. Blincov: Ridicarea calificării

întrunită într’un mare meeting

munci- Muncitorimea uzinelor I. M. 5. Hunedoara
lorilor din U.R.S.S. — Editura C.G.M. a sărbătorit 4 ani dela refacerea mișcării sindicale din [ara noastră

Jteaini a spus că cel mai 
prejos capital este omul.

Aocastă lozincă este ilus 
trată în toate domeniile vie
ții sorietice. Interesantul stu
diu U lui I. Blincov ne ara
tă cum se aplică acest prin 
oipk<a și în domeniul muncii 
socialiste

Spre. deosebire de siste-

R. P. R.
Crapul Portăreilor Trib. — Deva 

Dos. Nr. 74/1948

’PIJBLICAȚIUNE
la «oaformitate cu disp. ari. 435 

și unu. pr. civ., se aduce la cunoș- 
teața (Biblicului că in baza sentin
țele im< nr. 202 din 14 Oct. 1947 
a Trib. Deva, învestită cu formula 
executorie și în baza procesului ver
bal de sechestru nr. 74 din 28 Iulie! 
1948, J Corpului de Portărei Deva, 
Trib. Deva, a fixat termen de li
citație pe data dc 6 Sept. 1948, ora 
* a. w și care va avea loc în 
Deva, ak. Horia nr. 30, unde se 
afla depozitate lucrurile mobile se
chestrate proprietatea d-lui Glieza 
Salamou, și cu care ocazie se vor 
vinde. ,

1. Lin ceas deșteptător marca Gutt-
■ian Fuedman”. >

2. U» serviciu de ceai compus dirt
șase «nai de culoare roz cu punctei i 
Mbe, au două ceainice mici și unul | 
nare. ; .

3. Un cântar decimal în bună starej 
zăpăcitele maximă de cântărire 300

' kilograme
Vânzarea se va face în favoare^ , 

creditoarei Friedman El'onora dirt i 
"Deva. I |

Portărel șef , |
Por um bou Nicolae

Lupta clasei muncitoare 
pentru interesele ei vitale*

Imperialiștii americani și slugile 
tor fac reclamă faimosului „plan 
Marshall” prezenlându-l ca un pro- 
gram de refacere economică a Eu
ropei, ca un panaceu al tuturor rele

elor ți conflictelor sociale. Dar rea
litatea dură demasca născocirile) 
mincinoase despre ajutorul „gene
ros” ș> „desinteresat” acordat de 
WalLStreet țări|or din Europa Oc- 
cidenlaft. Faptele dovedesc zi ue 
zi, cd, sub masca de ajutor, im
perialismul, expansionist al U.S.A. 
surpă temeliile vieții • economice ale 
țărilor europene, |e desființează in 
dependența aruncând pe oamenii 
muncii în prăpastia mizeriei și a 
disperării.

Ca urmare a influenței nefaste ai 
. „planului Marspall’’, îa Italia, Franțjf 

Turcia și alte țări, producția i:idus-ț 
trială scade simțitor. Exportul in/ 

Dens de grâu, conserve și alte pro- 
. duse alimentare din U.S.A în aceste? 

țări, provoacă ruina și degradarea 
propriei lor agriculturi. Crește șo
majul și pauperizarea clasei mun
citoare. Astfel în Italia, pe care de 
Gasperi și saragalienii au vândut-o 
magnaților americani, numărul șone- 
rilor, la începutul ce’ei de a doua ju-i 
nălați a anului curent, a fost de 2 
milioane și jumătate. După calcu
lele Confederației .Generale a Muncii', 
salariile reale ale muncitorilor fran- 
ceri au scăzut, din cauza urcări) 
prețurilor cu 2OO/o.

Programul american de „refacere 
economică a Europei” presupune a 
3 mai urare scădere a nivelului de 
trăi al clasei muncitoare și al tu
turor oamenilor muncii din țările 
Europei Occidentale. După cum a-

mele capitaliste de muneă 
care au transformat pe mu> 
citurilor întT'o mașină mai 
puțin importantă decât pie
sele jx- care le produce,'mun 
ca socialista ale cărei roade 
le culeg toți cei ce muncesc, 
se preocupă în Cel mai înalt 
grad dc instruirea profesio 
nală a omului sovietic, • 
de lidicatfea calificării lui 
pmfesionalje, (Lfjudt* ,i toate 
mijloacele de a se Încadra 
în muncă în conformitate cu 
posibilitățile saln i

Zeci de cursuri de tot felul 
prepară tineretul sovietic 
făcându-1 ipt de a intra in 
câmpul muncii. Cele mai înal 
te distincții răsplătesc pe cei 
care s'au evidențiat în muncă 

Astăzi, când țara noastră 
pășește pe un drum nou, 
când producția este p<i zi 
ce trece mai mult un bun al 
masselor larg- populare, stu
diul lui 1. Blincov, bogat în 
fapte și explicări, oferă citi
torilor învățăminte neprețuite.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc b 
administrația ziarului 

strada Kirl Marx Nr. 4

rală unii economiști, oamenii mun
cii din ț ările marshallizale vor con
suma in anii 1950—1951 cu 7o/o mai. 
puțină pâine, față de nivelul — și 
așa extrem de scăzut — dinainte 
de război, cu 11 o/o maj puțină car
ne, cu 6<>/0 mai puține grăsimi <

Așa arală în realitate „ajutorul” 
imperialiștilor americani, care aduce 
nu binefacere, ci lipsuri, foame și 
șomai, aservirea politică și econo
mică a țărilor din Europa Occiden
tală.

înrăutățirea extremă a condițiu- 
nilor materiale de trai ale oameni 
lor muncii este însoțită de ofensiva 
reacțiunii, împot i/a drepturilor cla
sei munciloare, de introducerea unor 
legi antidemocratice draconice, de 
deslănțu rea unei terori crâncene îm
potriva masselor populare. Oamenii 
muncii din țările capitaliste, și în 
primul rând clasa muncitoare, încep 
să vadă tot mai limpede că mar- 
shallizarea Europei are un caracter 
imperialist, antipopular,,și duc o lup-, 
tă hotărîtă pentru drepturile și in
teresele lor vitale.

In prima jumă a e a anului 1948, 
Anglia a pierdut, în urma grevelor 
din industrie, 1 milion 586 m i ;ie 
de lucru, adică cu 250 mii zile de 
lucru mai mult de.ât în perioada co
respunzătoare din anul 1947. A avut 
loc o grevă de două săptămâni a 
20 mii docheri din portul Londrei,1 
care s’a desfășurat în mod orga
nizat. In Italia, mișcării viguroase 
a proletaria t ui industrial i re ala-’ 
tură zilerii și muncitorii agrirolji 
La 21 August, 3 milioane de mun
citori agricoli au luat parte la greva1 
de protest împotriva politicii anti

Inmânaroa drapelului întrecerilor în munca culturali 
caro a obținut cele mai frumoaso succese

Iii ziua de 1 Septembrie a. c./ in cadrul unui mare meeting, mun
citorii uzinelor I.M.S.-1lunedoara, au sărbătorit 4 ani dela refacerea 
mișcării sindicale din țara noastră.,

Cu această ocazie a fost decernat drapelul intrecer.lor în mun
ca culturală între sindicatele din Județeană Ifunedoara-Deva sindica
tului I.M.S.-Hunedoara, care a obținui cele mai bune succese 1« munca 
de ridicare a niveju'ui cultural și politic al muncitorilor.

l)U|ia intonarea Internaționalei de 
către iniile de muncitori împreună cu 
fanfara sindicatului, Iov. Bohor Ște
fan a arătat lujXa dusa de mișca
rea sindicala condusă de P.M.R. pen-, 
liu cucerirea pozițiilor politice, e- 
conomice și sociale de care se bu
cură azi clasa munciloare, subli
niind marile reforme economice și 
politice care de chid perspeci.e largi 
uesvollări din țoale puriclele de ve
dere a celor ce muncesc-

Au fost apoi înmânate noile ca - 
nete sindicale celor mai buni sindi
caliști din u/iiec I.M.S. Hunedoara 
La tribună vin să-și plinească car
netele muncitori de frunte ca tov. 
Moldovan Gli. cel mai vechi sindlca

| list de aici, Boskă Gli. vechi lup, 
i tâtor al mișcării sindi ale, Torok 

Ștefan, decorat cu Ordinul Muncii 
cl. I, Budav Dionisie, deco.it cu 
Ordinul Muncii, Radulovici loan, 
Oprișan Ironim și aii,

Primind carnetele, ci și-au luat 
angajamentul de a munci mai mult 
și mai bine, pentru noui victori), 
în muncă, pentru înfăptuirea orân
duirii sodaliite din țara noastră. ,

Luând cuvântul tov. 1 ontici Mi- 
hai, responsabilul resortului de E- 
ducație și Cultură din Con iliul, 
Sindical Județean Huncdoara-Deva; 
a arătat că marile succese în pro
ducție ale muncitorilor dela uzi
nele I.M.S.-Hunedoara nu suni izo
late dc munca de ridicarea nivelu
lui profesional, politic și cui ural. 
Numai un muncitor ridicat din punct

populare a guvernului.
O trăsătură importantă a mișcării 

muncitorești actuale este — con
comitent cu spiritul ei de organizare 
și cu caracterul de inassă — carac
terul ei politic. Sub presiunea cla
sei muncitoare franceze condusă de 
Rartidul Comunist, guvernul Marie- 
Blum-Reynaud, care a încercat să 
facă uz de depline puteri extraor
dinare pentru a exercita și o mai 
mare presiune asupra celor ce mun
cesc, a fost silit să demisioneze, 
într’un număr de țări, grevele is- 
bucnesc în c uia holăririlor sindica
lelor, conduse de socia iști de dreaptă] 
Ziarul englez „Sunday Chronicle”1 
scrie: „Lucrurile ajung până Ia gre
ve, pe care muncitorii le orgarirează] 
împotriva voinței sindicatului lor”. , 

Se consolidează și se lărgesc a- 
lianțcie pe care clasa munciloare 
din Franța, Italia și alte țări a reu
șit să le stabilească cu țărănimea mun 
citoare, cu intelectualitatea progre
sistă și cu păturile mijlocii dela o-’ 
rașe, în vederea luptei împotriva tră
dătorilor din țările lor și a impe
rialiștilor din afară.

Guvernele reacționare din Franța, 
Italia, țările Americii Latine și A- 
sia, dându-și tot mai mult seama 
că nu sunt în stare să se opună 
forțelor crescânde ale clasei mun
citoare din țările lor recu-g în mod] 
fățiș la ajutorul politic și militari 
al imperialiștilor din U.S.A.

Incapacitatea tot mai pronunțață 
a capitaliștilor de a (ine piept —] 
cu ajutorul me odelor tradiționale alei 
pseudo-democraț'ei bu'gheze — miș
cării de eliberare na ională și so
cială, este do.a ta unei noi rzparli ir 
a forțelor interveni ă în lumea în-, 
treagă în urma celui de al doiț. afrăz- 
boi mondial, este devada influenței 
și a forței mereu crescânde a la- 
gărulu' aT.um-e ii i t și dcmocrati .

Lur'a împo r va cla ei muncitoare 
a devenit acum pen’ru imperia i ti 
incomparabil mai grea ca după 
mul război mondial. Pentru clasa 

de vedere tehnic, educativ și politic 
poate munci mai mult și mai bine 
pentru a obține succese ui muncă.1 
Resortul cultural al sindicstullui I. 
M.S.-Hunedoara a reușit să obțină 
succese frumoase în acest sens-

La acestea au contribuit Școala 
de perfecționare tehniiă de pe lân
gă uzine, Școala sindi.aă de cadre 
cu curs seral, biblioteca, care e 
bine organizată, casa dc cultura a 
sindicatului, care e o mândrie a 
județului nostru, nUmeroa.-ele ziare 
de perele din uzină, conferințele cu 
caracler edu a..v și ideologic orga- 
nizale de sindicat, precum -i mun- 

Nr. 20 Nr. 20.
A apărnt In limbile rusă, română, franceză și engleză 

„PENTRU PACE TRAINICA, 
pentru democrație populară!“ 
București — Organ al Biroului Informativ al 
Partidelor Comuniste și Muncitorești 

cuprinde :
J.r.j t i iclire muncit ■. re pentru Interesele ei vitale. 
Cl.i a lui Jito degernea ză in bandă de asasini.
11. 1'OLIJTT: Din <e cauză aCjde n^'elul de trai 

ai muncitorilor din Anglia.
I’. de GROO1’: Rvacțiunea olandezi în Scrvici'il 

Statelor Unite.
1. GOLD.MAN: Cale de desvoltare ale industriei 

în Cehoslovacia.
'j-. C ERNoKDljE\,’: Politica agrara a Partidului 

| ‘M.uocitorM&c ^comunist; Bulgar.

muncitoare nu există acum un peri
col mai mare decât subestimarea for
țelor sale și supraeslimarca forțe
lor adversaru u . Sociali/tii de dreap
ta — succesorii social-trădătorilor 
germani, englezi, francezi, etc. — 
au degenerai în spioni direcți si 
agenți plătiți ai imperial șlilor din 
alte țări. Pe zi ce trece, massele 
muncitorești văd tot mai clar fi
zionomia de trădători, a acestor 
domni și-i izolează.

Clasa muncitoare are în prezent 
un mai înalt nivel de organizare 
decât înainte de război. In fruntea 
proletariatului se află partidele co
muniste — partidele de massă — 
care sunt avantgarda lui încercată, 
detașamentul Iui conducător. într’un 
șir înt'eg de țări capitali te, par
tidele comuniste joacă un rol hotă- 
rîlor în sindicate cu milioane de 
membri. Programele economice și 
politice de viitoare desvoltare a ță
rilor lor, elaborate de partidele co
muniste corespund în întregime inte
reselor viitoare ale masselor popu
lare și se bucură de sprijinul lor 
călduros. Just procedează ace'e par
tide comuniste care explică pe larg 
aceste planuri oamenilor muncii, o 
punându-le „planului Marshail”., 
Creșterea neirice ată a i.'n.u ilor p F- 
tidclor comuniste. întări ea legătu
rilor lor cu masse e -unt dova.'a creș
terii forțelor soda ionului si a 
birii conți iui a capi a lanului.

Forța puternică și me.țu cres
cândă a U.R.S.S., ba t onul lagă u'ui 
antiimperiali/t, suc eiie economice, 
și politice ale țărilor cu democra
ție populară, arat ămunci’orilnr din 
țările capita’iste că ei nu sunt sin
guri în lupta lor e oică pentru de
mocrație și so ia i.m, că frații lor, 
care sunt la pu'ere în alte țări, 
devin, pe zi ce trece, tot inai pu
ternici.

Un:ta ea in|e;na io a’h e te a<?țăzî 
cea mai importantă armă de luptă 
a clasci munciloa e. Ori-e încefcarc 
de a slăbi această unitate este o

sindicatului I. M. 8.
în acest sens
ca artistr a și culturala a ansam
blului artistic al sindicatului I M.S.

liibâ sindicatul I.M.S. ma) ar« și 
unele lipsuri, printre care e ți 
câ nu a acordat atenția cuvenita al
fa bc Li/Arii neștiut orilor de carte, 
însi reapzârilc sindicatului I.M.S. 
dq>âLșesc realizările celorlalte sindi
cate din județeană, fapt pentru care 
a câștigat drapelul întrecerilor.

într’un cadru de deosebit entu
ziasm, tov. Tontici a înmânat dra
pelul resortului sindi al din sindicat.

in numele resorlu ui cujtbral din 
Sindicatul I.M.S. tov. Man Euianucl 
și-a luat angajamentul de a munci 
mai mult, pentru a obține succese 
și mai frumoase iu munca dc ridi
care a nivelului cultural al mina
torilor.

Apoi in sunetele Internaționale, 
inlr'o atmosfera de înalt tniuziafcirf 
ineelingul a luat sfârșit-

crimă față de mișcarea muncitorenscfe 
inlernaț.onala și un alutor dat reac
țiunii imperialiste. Tocmai dG a- 
ceastâ cauză, nu numai comuniștii, 
ci și toți muncitorii lișainlați ițțjn 
țările capitaliste ale Europei, Aroe- 
ricii și Asiei, au înfierat poK ca 
trădătoare a actualilor conducători 
ai Partidului Comunist din Iugos
lavia, care au trădat interesele vitala 
ale clasei muncitoare și oamenilor 
muncii. i

Clasa muncitoare din țările capi
taliste va avea de susținut lupte grebe 
Burghezia și agenții ei — soda- 
lișții de dreapta și alți trădători — 
vor încerca din nou sa slăoeasd 
și unitatea mișcării democrate, să 
supună influenței lor uncie grupuri 
de oameni ai mundi. Se cere par
tidelor comuniste o muncă organiza
torica, politică și propagandistic^ 
fără preget, o muncă tot mai in
tensă, pentru a contracara influența 
ideologiei burgheze asupra masseloț 
populare, pentru a atrage de partea 
sa pături tot mai largi de mundi- 
troi, țărani și i iteîectuali. Acest lu
cru este cu atât mai necesar, cu cât 
’ întrio serie de țăi. comuniș ii au 
lipsuri serioase în domeniul muncii 
politice dc educare a masselor ce
lor ce muncesc și că în mai multe 
părți ei nu au dobândit încă o in
fluență hotărîioa-e nici măcar ia sâ
nul clasei munciloare.

Accentuându-și neîncetat rolul de 
organizatoare și mobiliza.oare a nț. 
ssclor, partidele comuniste din ță
rile capitaliste, vor obține noui suc
cese în toată activitatea lor. Pri* 
carade:ul organizat și munca lor de 
educare, prin exemplul personal al 
membrilor lor, ele vor păslra și în
tări jxiziția lor de forță conducă 
toarc, vor șli să conducă clasa mun
citoare și pe aliații ei spre n<4 
victorii în lup e’.e pentru dreptul Iț 
muncă, pentru pâne .pentru pace.

«) Art col dc fond ooblicat tn JPcne 
tru pice t-ainl-ă, pe .trn d«mvcr«ti- 
populari." Nr 2fl.

deco.it
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Alte telegrame trim'se 
cu ocazia morții lui Jdanov

Telegrama Guvernului R. P. R

întreg poporul sovietic
își manifesta profunda durere pentu pierderea 

lui Andrei Alexandrovici Jdanov
Primului Ministru al

Ipuvernul român a aliat 
cu profundă durere despre în 
cetarea din viață a Generalii 
lui Colonel A. A. Jdanov, u- 
unul dintre cei mai de 'frunte 
conducători ai Stalului So 
vietic.

In numele guvernului și 
poporului rdbnân. transmit 
Dvs. personal și guvernului

Telegrama
COMITETULUI CENTRAL AL

(BOLȘE'ilC) al U.

Comitetul Central al ConfeJera 
t>ei Generale a Muncii din Republic* 
Populari Româna, este adânc îndure
rat de încetarea din viată a tovară
șului Andrei Alexandrovici Jdanov, 
unul din conducătorii principali . i 
Partidului Comunist (bolșevic) ți 
al Statului Sovietic.

Clasa muncitoare din Republica 
Populară Română știț că A. AX 
Jdanov a fost un discipol credin
cios și tovarăș de lup’ă al marelui 
St alin, un teoretician mar>ist de va
loare, un animator al solidarității 
internaționale a clasei (numitoare și 
un dârz luptător pentru construirea 
comunismului în Uniunea Rei'țibli- 
d|or Socialiste Sovietice, reazimul 
principal al păcii și libertății po
poarelor.

Cadrele de conducere, activiștii 
și membrii mișcării inclî'ale Jjn

Telegrama Academiei R, P. R.
La vestea stingerii din 

viață a lui Andrei Alexandro 
viei Jdanov, Academia Re
publicii [Populare Români? 
încearcă o profundă durere.

Moartea prematură a ma 
relui om de gândire și de 
fapte A. A. Jdanov, este o 
pierdere ireparabilă tnlu 
numai pentru întregul popor 
sovietic, ci și pentru toată 
lumea progresistă care s’a 
adăpat la isvorul de idei 
al unuia dintre cei mai mari 
contemporani care a servit 
știința, literatura, și arta.

jAictudemia Rv-pUblicii Po 
pulare Românie va păstra 
în activitatea ei o vie și neș- 
tearsa amintire proeminen

Grevele din Franța
iau o extindere din ce în ce

PARIS 2 iRador) 
Agenția France Press anun
ță că la Dijqttl personalul 
depoului de locojmotive al 
Societății Naționale a Căilor 
Ferate Franceze a intrat ‘n 
grevă.

Pe de altă parte, muncito

U.R.S.S., /. K Stalin ’
Moscova Kremlin 

sovietic expresia profundei j 
noastre întristări pentru pier- • 
derca unuia din cei mai neo- , 
bosiți luptători ai frontului 1 
antiimperialist, luptător pen- . 
tru cauza păcii, pentru triuin j 
ful adevăratei democrații și j 
a ideilor progresiste.

Preș. Conș. de Mm al RPR 
I>r. Petru Groza

C. G. M.
PARTIDULUI COMUNIST

R. S. S.
MOSCOVA

tara noastiă. condusă de Partidul 
Muncitoresc Român, vor păs'ra trea
ză în memorie munca și lupta e- 
nergică de înaltă princij ilai a e mar- 
xist-leninist pe care a dus o A. A, 
Jdanov împotriva imperialismu ui a- 
țâțălor Ia noul războaie, pentru pa
cea, libertatea și suveranitatea pcx 
poarelor, pentru triumful socialismu
lui in lumea Întreagă.

In numele Comitetului Central a| 
Confederației Generale a Mumii din 
Republica Populară Română.

GHEORGHE APOSTOL 
LIUBA CHIȘINEVSCHI 
MORARU MIHAIL 
GHEORGHE STOICA 

O telegramă cu un conținut al 
semănător a fost trimisă Consiliu
lui Central al Sindicatelor din U. 
R- S. S. i

tuluiteorjetician marxist -le 
ninist și suptătorului neîndu 
plecat,A. A. Jdanov.

Președintele Academiei
R. P. R.

Prof. [Traian Săvulescu 
Secretar Generali 
Prof. Gh- Nicolau

«
Au mai trimis deasemenea tele

grame Ministerul ' Apărării Națio
nale din R.P.R., Asociația Română 
pentru Strângerea Legăturilor cu 
Uniunea Sovietică, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncito
resc din R.P.R., Comitetul Execu
tiv al Federației foștilor deținuți i 
internați poli ici antifasci- i, Unju- 
nea Femeilor Democrate din R.P.R. 
Uniunea Sindicatelor de Artiști^ 
Scriitori și Ziariș i din R.P.R. fns- 
tituiul de Studii Româno-Șoviețic ețc.

rii din industria metalurgică 
și din industria construcții
lor dela C^riutzot cotntin iă 
mișcarea de susținere a re 
vendicărilor lor, în cadrul că
reia au declarat o grevă 'de 
24 de ore-

Știrea încetini i’fri viața a lui 
Paitidului Comunist (bol evic) al 
dănc pe cetățenii Uniunii Sovietice

Ziarele sovietice publică pe pii- 
ma pagina comunicaiul asupra morții 
lui Jdanov, dat de Comitetul Central 
al Partidului Comunist (b) al Uriunii 
Sovietice și de Consiliul de Minijt i 
al U.R.S.S., necrologul semnal de 
Stalin, Molotov și al|i frunta i ai 
Partidului Comunist și ai guver
nului sovietic, ți seri ori de condo
leanțe ale organizațiilor de partid 
și cetățenești din Moscova ‘i Le
ningrad, ale Ministeru'ui Fo-țelor 
Armate al LLR.S.S., Comitelelor, 
Centrale ale Partidelor Cornuniște și 
ale Consiliilor de Miniștri (in Ucrsi- 
na, Bielorusia, Azerhaidjan, Litua-

Obținând numai 11 voturi peste minimumul necesar

Schumann a primit 
cel mai mic sprijin acordat vraodată unui 
prim-ministru la prima sa apariție în fața 

ndcanăr’il
PARlȘ, 2 (Rador) . — 
Comentând votul de inves 

tire dat (ui Robert Schunn 
mann de către Adunarea Na 
țională Franceză, agenția 
Asociated Press subliniază 
că este cel mai mic sprijin 
acordat vreodată unui prim 
ministru la prima sa apariție 
în fața Adunării.

Intr’adevăr, față de 183 vo 
turi contra și 110 abțineri,

La moartea lui A, A. Jdanov
<U rmare dif pag. l-a)

tov. Jdanov a depas o muncă 
intensă și multilaterală ca sec
retar al Comitetului Central al 
Partidului Comunis (bolșevic) al 
Uniunii Sovietice. Ca proemi
nent teoretic marxist, Jdanov a 
analizat cu profunzime proble
mele construirii Partidului, ale 
muncii ideologice a Partidului 
ale mișcării muncitorești inter
naționale și ale culturii socia
liste. Rapoartele sale asupra 
problemelor literaturii, filozo
fiei și artei au reprezentat o 
mare contribuție adusă educării 
poporului sovietic, adusă luptei 
cu rămășițele capitalismului in 
conștiința oamenilor și pentru 
asigurarea in țara noastră a 
acelei mari înfloririi a culturii 
spirituale urmărită de Pariidul 
Bolșevic pentru victoria comu
nismului.

Făuritor și conducător pro
eminent al Partidului Comunist 
și al Statului Sovietic A. Jda
nov,a fost in primele rânduri

Andrci Alexandrovici Jdanov. 
unii Sovietice și 

ca și întreaga omenire iulitoure 

nia i Estonia, <>n-i|iului Central 
al Sindicalelor, Prvzidiuniului Sovie
tului Suprem al Federației Ruse, 
președintelui Academiei de Științe

Ultimul buletin medical
referitor Io boala și

MOSCOVA, TASȘ transmite ul
timul buletin medical referiter Ia 
boala și moartea lui Andrei Alexan
drovici Jdanov: De mulți ani tova
rășul Jdanov sule,ea de tensiune ar-

Schumann nu a obț.nut de
cât 322 voturi pentru, adică 
numai cu 11 'voturi peste mi
nimumul necesar.

Intr’un discurs ținut în 
aceeaș ședință a Adunării 
Naționale, Schumann a de
clarat fățiș că va lupta îm
potriva sporirii salariilor, s-pri 
jinind in acelaș timp crește 
rea prețului pâinii și laptelui.

ale conducătorilor mișcării mun
citorești internaționale. El a 
făcut mult pentru organizarea 
și întărirea tuturor forțelor de
mocratice care luptă pentru 
pace și împotriva ațâțătorilor 
la un nou război, Activitatea 
lui Jdanov și raportul său la 
istorica Conferință a Partide
lor Comuniste din Septembrie 
1947 în care a făcut o pătrun
zătoare analiză a situației in- 
temațio. de dupăfrăzboi ca și ho- 
tăririle adoptate de acestă Con
ferință internațională, au avut un 
rol covârșitor in desvoltarea 
mișcării muncitorești interna
ționale.

Poporul Sovietic aduce Joi 
ultimul său tribut de recunoș
tință lui Jdanov sub vechiul zid 
al Kremlinului din Piața Roșie 
la umbra mausoleului lui Lenin. 
Dar amintirea lui va trăi in 
veci. Numele lui va trăi in 
amintirea poporului deoarece 
cauza căreia el i-a consacrat 
întreaga forță a inflăcăratei 
sale i.iimi bolșevice, marea

unul din proem menții făuritori ■ 
ai Statului Sovietic, a îndurerat a 

de pace j progre--

a URSS Vavilov, Comitetului C-w 
trai al l n unii Tineretului C<nwvt 
și ale multor alte organizații -i i« 
tățeni.

moartea lui Jdanov
teriaji, complicată cu o gra\5 -rU 
scleroza, care a .atacat în sțe<ial va
sele coronare (vasele care 
vesc inima).

In ultimii a;i, ci a acut fm «iM 
crize de anghii'-ă peclorala. agra ale 
pnn crize de astm cardiai. Moar
tea ia fost prococată de parabzta 
inimii însoțita de emfizem a i>t.

Greva șoferilor 
de camioane din

New-York
NEV-YORK, 2 Ra<jor) - 

20.000 de șoferi de (_a.. oa 
ne din orașul New-York ai» 
votat Miercuri declararea 
imediată a grevei, c, r.tfia 
sporirea salariilor.

Greva paralizează 8c • d:n 
transporturile efectuate cu 
camioanele-

cauză a comunismului, este ne
muritoare.

„In amintirea lai in aceste zile 
când o grea pierdere, moartea 
unui conducător proeminent al 
Partidului Bolșevic, a lovit Far- 
tidul și poporul nostru, astăzi 
făgăduim tovarășe Stalin să 
strângem și mai mult rândurile 
noastre in jurul Partidului no
stru iubit, in fruntea căruia stă 
Iosif Vissarionovici Stalin. cel 
mai mare geniu al vremii 
noastre".

Aceste cuvinte simple, venind 
din adâncul inimii poporului, 
citate din mesagiul unui bătrân 
muncitor dela una din întreprin
derile din Moscova, exprimă cn 
putere gândurile și năzuințele 
întregului popor sovietic.

Marșul victorios [pe drumul 
măreț al comunismului sub stea
gul lui Lenin și sub conducerea 
înțeleaptă'a marelui Stalin, va 
fi cel mai frumoși monument 
pe care îl vom înălța scumpu
lui și neuitatului nostru tova
răș Jdanov.

• X.


