
Un exemplu luminos 
al luptătorul ui neînfricat pentru 

cauza clasei muncitoare
Suni personalități nepieritoare, 

• căror urnii sapa.â adine pe 
plăcile de granit ale Istoriei, nici 
cind nu paulo II ștearsă. tlguri do 
K*saii|', de luptători pentru cauza 
celor inulfl, caro zl de z1, an do 
an, ti au pregetat s*-șl puni 
toate Iurtele pentru inlăptuhea 
unei lumi mal bune.

Prin hotăr rea eu caro o viată 
întreaga a luptat pentru blndo 
Poporului, Gheurghl Dlinltrov, 
Secretar General al Partidului 
Comunist Bulgar, Președinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, este toc
mai una dintre aceste figuri.

Vestea mortll sale a lost pri
mită de popotul n uncltor din în
treaga Iunie cu adâncă îndurerare.

A murit unul dintre cel mal bu
ni tovarăși, dar imaginea plină de 
abnegație a Iul Gheorghl Dlntl- 
trov, ia rămâne pururi vie, per
manentă, pe zl co trece, tot mal 
Inmlnoasă, in fata tuturor.

Om prin excelentă al timpului 
sau, Gheorgiti Dlinltrov, este e- 
xemplul nemuritor al luptătorului 
liotărit a cărui viată șl operă ră
mâne un îndreptar; drum deschis 
celor ce-l vor urma.

V'a|a sa e o pildă strălucită, 
un iudemn luminos pentru orice 
patriot pentru orice revoluționar. 

iPersonalitatea marelui luptător 
pentru libertatea și fericirea oa
menilor muncii, pentru soc:allsm, 
pentru comunism, a trecut grani
țele patriei sale Ea a devenit uit 
bun comun al mur.citor.lor dht 
lumea intreagă.

Încă dela vârsta de 15 ani, prin 
1897 de când a intrat in mișcarea 
muncitorească șl până când a nut
rit, t'inp de 52 de ani, Gheorgiti 
Dimitrov a stat lerm in focul lup
telor revoluționare.

Când au luat naștere primele 
mișcări muncitorești din Bulgaria 
sub Influenta revoluției ruse din 
1905, Gheorgiti Dimitrov a fost 
unul dintre factorii el activi.

in 1911 când e ales in parla
ment ca reprezentant al proleta
riatului bulgar, el este unul din 
apărătorii Intransigenți al cauzei 
clasei muncitoare.

Luptând împotriva elementelor 
reacționare și oportuniste din ve
chiul partid soclal-democrat; pri
vind, judecând și acționând in 
principiul neînduplecatei lupte de 
clasă, in 1919, el devine condu
cătorul partidului de tip nou.

Până in 19’3, Gheorghl D mi- 
trov conduce lupta poporului și ia 
parte activă la răscoalele din a- 
cel au ale muncitorilor și țărani
lor bulgari, cu toate riscurile.

Răscoala fiind înăbușită in sân
ge de călăii monarhlștl și ai re- 
actiunli burgheze, ei se refugiază 
iu Austria șl apoi in Germania, 
unde iși continuă activitatea re
voluționară mai intens, ca până 
la urmă să devie eroul-vlctimă 
a celei mai odioase înscenări 
„procesul Leipzig", prin care dic
tatura hitleristă abia instaurată, 
căuta uu pretext pentru a zdrobi 
mișcarea muncitorească din Ger- 
ntan'a și a da o lovitură forțelor 
democratice d'n lumea intreagă.

Pi n de curai, din haxa tribu
nalului t.azist, Dimltris ■ a striga; 
actul de acuzare, al fascismulu , 
al capitalismului, in numele m- 
iioanelor de munc oii oprimai’; 
l-a strigat in fată tuturor ca 

lor săi, Ilarele liltlerhle lașe, in 
lata acuzutillor aduse.

A strigat cu curului luptăto
rului ofollt In focul aderărutulul 
umanitari'm, in lată cit pilda vie 
a iiilăplu'rilor din Uniunea Sovie
tică.

Pr n cuvântul său întărit de o 
ai âtuă pregătite Ideologică mar- 
xist-leulnlstă, a spulberat cu dis
prețul meritat, calomniile rasiste 
a'e „nonei orându'rl sociale’’, 
vrăjmașă progresului, vrăjmașă 
intregll omeniri muncitoare.

Victoria pe care a obtlnut-o 
Dlinltrov la l.elpzlg, a lost astlel 
o victorie a forțelor democrației, 
păcii șl progresului, împotriva 
barbariei fasciste, impuiriva ca
nibalilor hltlerlști.

Ea o una din pildele strălucite 
și demne de urmat a adevăratu
lui comunist; exemplul concret al 
forței de neinvlns al patriotismu
lui împletit cu internaționalismul 
proletar.

Aceeaș activitate ptodlgioasă o 
depune Dimitrov intre anii 1934 — 
1943 la Moscova, ca Secretar 
General al Internaționalei Comu
niste.

Iu perioada monstruosului răs- 
boi antisovielic. activitatea Iul Dl- 
m’trov e mai Intensă.

Iiisulletlnd adevăralii patriofl 
bulgari, el organizează Frontul 
Patrie1, prin care creiază o armă 
puternică a proletariatului bulgar 
impotrlva încălcării fasciste.

Lupă 22 ani de exil, reîntors 
in Patrie, conduce mai departe 
lupta poporului spre forma demo
cratei populare, pentru construi
rea social'strului. zdrobind rezis
tenta agonică a reactlunii.

Prin lupta dusă, intreaga viată 
a lui Dimitrov devine un exem
plu de credință nestrămutată in 
marile Idei ale marxlsm-leninlsmu- 
lul, de puternic atașament fată de 
Part’dul Comunist (bolșevic) al 
URSS și fată de învățătorul șl 
prietenul său, tovarășul Stalin; de 
devotament neprecupețit fată de 
cauza comunismului.

Iii to> timpul activității sale, 
Gheorghl Dimitrov a demascat și 
a combătut fără cruțare toate ma
nifestările reformiste și oportu
niste.

El a fost un dușman ueimpăcat 
al naționalismului.

lufjindu-și cu înflăcărare Patria, 
a ținut sus steagul internaționa
lismului proletar, al solidarității 
iniei naționale a clasei muncitoa
re, in lupta împotriva jugului ex
ploatării capitaliste.

Glasul acclu a care iii 1933 s'a 
ridkat cu vigoare impotriva bes- 
ti.lor hilleriste, s’a putut auzi cu 
tot atâta lorfă in ultimii ani, che
mând poporul bulgar la luptă im
potriva nouilor pretendent! la do
minația mondială, imperialiștii an- 
ilo-amerlcaitl.

Sub conducerea C. C. al Par
tidului Comun’st Bulgar, in frunte 
cu Gi'.eoighl Dimitrov, Republica 
Popu'ară Bulgaria a strâns rela
țiile de pretenie cu eliberaloarea 
și sprij’n’toarea Bu'garieJ, marea 
Uniune Sovietică și cu celelalte I 
(.ti de democrat-'e populară, ală- J 
turi de care pășește in cadrul 
lagărului democratic și antilmpe- 
rialist in frunte cu URSS.

Sub conducerea lui Gheorghl 1 
Dîmtrov, C.C. al Partidului Co-

(( onti'iuare in pag. IV)
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întreaga lume progresistă este adânc îndurerată 
de moartea eminentului Irunlaș al mișcării muncitorești interna|ionale 

GHEORGHI M. DIMITROV
Telegrama Comitetului Central al Parti
dului Comunist (bolșevic) al U.R.S.S.

Comunicatul Prezidiului Sovietului 
Suprem ai‘ d. R. S. S.

MOSCOVA, 3 (Aperpres). — 
TASS transm te textul comunica
tului Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republ'cilor So
cialiste Sovietxe :

„Prezidiul Sovietului Suprcnt al 
Uniunii Republicilor Socialiste So
vietice iși exprimă adânca sa du
rere pentru încetarea din viată a 
dârzului apărător al intereselor 
oamenilor muncii, luptătorul neîn

Telegrama Președintelui Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA, 3 (Agerpres).—TASS 
transmite textul telegramei adre
sată Președintelui Prezidiului Ma
rii Adunări Nat onale a Republicii 
Populare Bulgaria^ Mincic Neicov, 
de către Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U. R. S. S., 
M. Svernic.

Vă rog, Domnule Președinte, să 
primiți in numele popoarelor Uni
unii Republicilor Socialiste Sovie
tice și din partea mea personal, 
sincere condolențe pentru înceta
rea din viată a marelui om de Stat 
constructorul nouei Bulgarii popu

In cadrul unor mari meefinguri de doliu

Oamenii muncii din 
profunda durere 
prin moartea lui

Valea Jiului și-au exprimat 
fată de pierderea suferită 
GHEORGHI DIMITROV

In toată Vulea Jiului, uu avut 
loc în ziua de 4 iulie crt. mari 
meetinguri de doliu prin care 
oamenii muncii și-au manifestat 
profunda lor durere fa(ă de 
p erderea unuia dintre cei mai de 
seamă conducăte-’ ai mișcării 
niuncitoreș i iuti .. ponale Gheor- 
ghi Dimiirov.

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 
TASS transmite textul telegramei 
adresată Comtletului Central al 
Partidului Comunist Bulgar de că
tre Comitetul Central al Partidu
lui Comunist (bolșevic) al URSS.

„Către Comitetul Central al 
Partidului Comunist Bulgar. Co

mitetul Central al Partidului Co

munist (b) al URSS, la parte îm

preună cu Dv., la adânca durere 

pricinuită de moartea eminentu

lui fruntaș al mișcării muncitoreș
ti Internaționale șl conducătorul 
Partidului Comunist șl al poporu

fricat pentru cauza comunismului, 
marele fiu al poporului bulgar șl 
prietenul credincios al popoarelor 
din Un utiea Sovietică, președintele 
Conslliu'ul de Miniștri al Repu
blic i Populare Bulgaria, Gheorghl 
Mlhailovlcl Dimitrov'.

Prczid’ul Sovietului Suprem al 
Uniuii I Republicilor Socialiste So- 
viet’ce.

lare democratice, prietenul credin
cios al popoarelor Uniunii Sovie
tice, Gheorghl Mlhailovlcl Dimi
trov.

Viata și activitatea sa neobosită 
oieră uu exemplu de muncă plină 
de abnegație pusă in slujba inte
reselor oamenilor muncii. Strălu
cita sa personalitate va lumina in 
veci calea prieteniei dintre popoa
rele noastre.

Președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al URSS M. SVER
NIC.

La Petroșeni, Lupeni, Pctrilu, 
Lenea, Aninoasa, Yulcau, Buru 
Mure și Hațeg sute de muncitori 
au ascultat cuvintele tovarășilor 
lor, care au redat fragmente din 
viaja și udivita'ea politică u 
lui Gheorgiti Dimitrov.

Lj sfârșitul mectingurilor. mun

lui bulgar, tovarășul Gheorghl M. 
Dimitrov.

In persoana tovarășului Dlml- 
trov clasa muncitoare șl Partidul 
Comunist Bulgar, au pierdut pe 
conducătorul lor militant, pe lup
tătorul dârz peniru victoria co
munismului șl pe conducătorul po
litic inoercal care a călăuzit po
porul bulgar in cursul anilor de 
grele inccrcărl, spre victoria re
voluției populare democrate.

Prieten credincios al poporului 
sovietic, tovarășul Dimitrov a li
nul sus drapelul InlernatJonalis- 

mu'ul proletar șl al prieteniei in

Telegrama Consiliului de Miniștri 
al U. R. S. S.

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 
Telegrama Consil ului de Miniștri 
al URSS adresată Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria :

Către Cons liul de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

„Consiliul de Miniștri al URSS
1 exprimă Guvernului șl poporului 

bulgar, sincerele sale condoleanțe 
pentru încetarea din viată a Pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
eminent om de Stat, prieten cre
dincios șl încercat al Uniunii So

SOFIA. 4 (Agerpres). — Agen
ția telegrafică bulgară transmite: 
Consiliu! de Min'Ștri al Republi
cii Populare Bulgaria, s’a întru
nit în șed’nta extraordinară in 
z'ua de 2 iulie, imediat după a- 
nunfarea mortii Președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, Gheor- 
ghi Mibailovici Dimitrov a de
clarat doliu național.

In aceiași zi la orele 20, sire
nele uzinelor și fabricilor, loco
motivelor și vaselor, au sunat 
prelung anunțând adânca durere 
a oamenilor muncii din Republi

Doliul poporului bulgar

citorii au expediat telegrame 
Guvernului Republicii Populare 
Bulgaria și Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 
prin cane ei și-au exprimat încă 
oda ă atașamentul față de popo
rul prieten as uzi îndoliat, pen- 
trucă Glteorghi Dimitrov și-a 
închinat viața marilor idealuri

MOSCOVA, l (Agerprej), - 
VA1.KO cervenkov, GHEOR- 
1)111 CIANKOV ȘI ANTON 1U- 
GOV. MEMBRI Al GUVERNULUI 
BULGAR Șl Al BIROULUI J O- 
LI1IC AL C.C. AL PARTIDULUI 
COMUNIST BULGAR. Al SO- 
t-ll LA MOSCOVA, DE UNDE 
VOR INSOU CORPUL NEÎNSU
FLEȚIT AL LUI GHEORGHI Ml- 
HAILOVjLI DIMI IRO\ IN DRUM 
; PRE REPUBLICA POPULARA 
BULGARIA.

tre popoarele Uniunii Sovietica șl 
cel bulgar, prietenie in care el 
a v zut taza prosperității, liber
tății șl Independentei târli șale.

Strălucita personalitate a tova
rășului Gheorghl Dimitrov va 

constitui in veci un exemplu Ins
pirator al luptei pentru victoria 

Șoclallsmu'ul, pentru pace intre 

popoare, pentru prietenia de ne- 
sdrunclnat intre Uniunea Sovietică 

șl Republica Populară Bulgaria.

COMITETUL CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST BOL
ȘEVIC AL URSS.

vietice, Gbeorghe Mlhailovlcl Dl- 
mltrov, constilue o pierdere grea 
nu numai a poporului bulgar ai 
cărui marc fiu șl Iubit conducător 
a fost până in ultima zl a vieții, 
dar șl pentru poporul sovietic, ca
re l-a cunoscut pe Gheorghl Ml- 
hallovlcl Dimitrov ca luptător 
dârz, devotat cu trup șl suflet 
cauzei poporului muncitor, cau
zei consolidării prieteniei Intre ță
rile noastre.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
URSS”.

ca Populară Bulgaria care au 
pierdut pe marele lor fiu, con
ducătorul iubit al Part dului Co
mun st Bulgar și al poporului 
bulgar. Primul Ministru al Repu- 
blfcii, Gheorghl Dîm trov.

Tara întreagă este ’n doliu. 
Drapele îndoliate, fâlfâe deasu
pra uzinelor și fabricilor, case
lor și institut dor. Oamenii mun
cii se adună în grupuri pe stră
zile Sofiei. împ.irtaș ndu-și cu a- 
dâncâ durere trista știre. Mul(i 
oameni au lacrim in ochi. Aceas
tă pierdere a lovit greu întreaga 
tară.

de construire a sociali inului și 
comunismului, pierderea lui este 
tot atât de mare, durerea tot 
atât de adâncă, r.u mima |>en ru 
poporul bulgar, ci p tru t'«tr 
popoarele angajate in lupta 
pentru triumful acestor mărețe 
idealuri.



PAGINA SP O RTL UI n

CUPA TINERETULUI MUNCITOR

Campionatul Județean din Valea Jiului 
sărbătoare sportivă

adevărată

Rezultate promițătoare pentru concursurile provinciale
Duminică sa de sft fur al la l.upe'ij campionatul 

(Valea Jiului) in cadrul „t UI'Ll 11A l llDI UlÂH 
Acelaf cald entuziasm, cu 
tămpi/iat dela hiceput această 
de rnasse, a insufletil fi do data 
pai la marea sa competi(ie.

Probele un fost urinAiite cu 
tatorl cari au răsplătit cu rtipole de al'luuze pe campionii jude, 
ferii, care vor participa la cuncursurilc provinciale

l‘e lângă celelalte /lerformiinfe iiiregislrate 
peni, comportarea tă"Arului MUI AI Și ti .4 5 
fructori pelroțeni) fu părută de numai 11 ani, 
ătM m- in 2'10" — este demnă de

Deasemeni cităm concursul 
CONSTRUClOHI PKIHOȘEM 
primul lo< la nouă probe.

lată rezultatele tehui'e

județean 
ML’.Vt 7/O/T 

< are tinerelul din I alea Jiului a in- 
iutii rață coni{>cti|ie polisportiva 
m casta tineretul care a pârtiei.

uiu jii (eres Je niulțimea de •pct'.

duminică la l.u- 
(Siudicatul ('uns 
care a parcurs

remarcai.
deosebit al SlSDICATUIUl 
ai cărui sporim sau clasat In

1. 
ner

Inulțiiuu fetu uumore 
11NCIU LIANA (Stud Mi- 

Lupeni) l,.!5 ni.
Lubin lurjia (U1M liuțug)

1,10 m.
luul|iiiu* baeți juniori 

t UNGL'll ADRIAN (l IM 
llu|eg) 1,4(3 ui.

2. Bucur Nuvilac (Șc. Tchuicil 
Luju-iii) 1,30 ni.

Ilud(liixe bieți seniori
I. .MINI 1UC 1 R.ANC1SC (bind. 

MiiU'r l>omvi) l.iiO ui.
II. Buzdugan ÎMiliui (Șc Tehni

ca Lupeni) 1,5? in.
5

DIVIZIA NAȚIONALA A

80 m. fete jun.
t. CHEREJ1 ELISABI IA (Sui. 

dicu'ul Ciuuztructori Petroșeni) 
li “8/10,

2. Cârstva Alia (Șc. I clinicii 
Lupc«ii) I l '9/IO.

3. Iuibini Silvia (UTM Hațeg) 
ăJ'ZlO.

100 ui. bfieți senion 
ILUDUCSI Gl-.ZA (Siud Mi- 
Lujieni) 12"2/IO,
Mura Maxim
Berger Alfrvd

(Pui) 13"5/1O. 
(LTM Hațeg)

1.
■or

a.
3.

i5"5/10.
tOO tu. bâeți

1 BUCUR MCOLAE (Șc. Teii.
Lnpeni) 12"7/1O,

Kaudnau Guvxila (l IM Ha. 
ll3"3/10,
Pupa Miliai (Ul’M Lunca)

juniori

■sică
2.

leg)
3.

14“5/10
400 ni. băe|i juniori

1. CIMPU PANTELIMON (Șc 
Tehnică Lupeni) 1.2 ,

2. Nemeti Andrei (Sind. Cons
tructori Petroșeni) 1,09”4/10,

3. Badea Vaier (Pui) I,i2‘
400 in băeți seniori

1. V1TH VILHELM (Sizi-J, Mi. 
ner

a.
3,

Lupeni) 57"5.'tt>,
Julean D. (CSUP) 58"l/10. 

Rusu Petru (Pui) 1,05"
500 m. fete junioare
FURNEA HUNA (Sind.1.

Consfructori Petroșeni) 1'55",
2. Atirescu Liana (UTM IIs- 

țn;) 1'58**4/10,
3. Cârstoa AUa (Sind. Miner 

Lupeni) I' 4t"5/10.
800 m. fete senioare

I. NUSZEN ELENA (Sind. 
Oonstructori Petroșeni) 3‘27"l/10.

800 m. băeți juniori
1. MI HAI ȘTEFAN (Sind. 

Constructori Petroșeni) â'AO"
2. Popa Todor (Șc. Tehnică Lu- 

peni) 2'36'',
3. Petrescu Constantin (UTM 

llu|eg) A'it".

800 m. biii-li «euiori
I VLUI VIIJ1IJ.M (Sind. Mi

nor Lugmii) 2‘1?‘‘2/IO,
*2. Szobonzlaj FruncÎM.' (Sind. 

Colifctruvton Petroșeni) 241'5/10,
3. Stoioeseu linul (UTM loneu) 

2'4T'(ilt(»
I >00 ui. lxiv|i seniori

I.. LUP.AS (illEOlU.HE (Sind. 
Miner l.ujK'lu) 4'341/iO,

2. Angliei Andrei (Sind. Cons
tructori Petroșeni) 5'02“,

3. Udrea louu (Pui) 5'09'4 10.
3000 iu. buoți juniori

1 ARLAZ ALEXANDRU (Sind 
Constructori l’etroșeni) 11'12",

2. Biru Ștefan (UTM Hațeg) 
11'42 i/10.

3000 ni. bue|i seniori
1. LUPAS C (Sind. Miner Lu

peni) 10'19"5/10.
2. Rusii Mihni (Sind. Construc

tori Petroșeni) 11'22".
3. Jurja ltdiii (11 54 Dineu) 

1144
Ștafeta 4x100 nv fete

1. SINDICATUL CONSTRUC. 
TORI PETROȘENI I 03"7/10.

2. Sind. Miner Lupani II 03''8/|0,
Ștafeta 4x100 ui. băeți

I. SINDICATUL MINER 
PUNI 52"5/l0.

Ștafeta fete
400, 300, 200, 100 m.

1. SINDICATUL CONSTRUC. 
TORI PETROȘENI 3'04“9/10,

2. Sindicatul Miner Lupeni 
3'22"2/10.

Ștafetă băeți
800, 400, 200, 100 iu.

1- SINDICATUL MINER LU
PENI 4'07",

2. Sind. Construi.(ori Petroșani 
4'41' 5/10.

înălțime fete junioare
1. KUST1N EDIȚII 

Constructori Petroșeni)
2. Ciura Ița

1,13 m.

LU-

(Sind. 
(.10 m. 

(IÎTM Hațeg)

CSUP-Mefaiochimic (Craiova) 3-2 (0-0)
Duminică după masă pe arena 

Jiul din Petroșeni, echipa studen
ților dela Institutul Cărbunelui a 
Susțnut un match amical de foot- 
Fa'l fn compania echipei Metalo- 
chimic din Craiova.

Partida a fost câștigată ușor 
de student cu scorul de 3—2, du
pă ce la pauză scorul era alb.

Studenții au jucat mult mai bi
ne decât oaspeț. au dominat în 
majoritatea timpului, însă linia de 
atac deși a combinat frumos nu a 
reușit să fructifce multele ocazii 
de goal.

Studenții au marcat primul 
goal cu ajutorul arbitrului, care a 
acordat cu multă ușurință 11 m 
deși hands-ul involuntar iivusete 
loc cu mult inafara spațiului de 
pedeapsă.

In repriza a doua, ca și in pri
ma parte a jocului gazdele au a- 
vut inițativa, prestând un joc 
plăcut-

Dela oaspeți apărarea a muncit

atacurile stu-

remarcat Sin., 
Dobre.

mult pentru a opri 
deniilor.

Dela CSUP sau 
Julan, Dragota și

Dacă CSUP-ul ar fi compti-c’at 
cu încă câteva elemente și dacă 
întreagă eclfpa ar fi pusă la 
punct cu condiția fixă, studenții ar 
dispune de un team. care ar putea 
activa într'una din competițiile 
foot-ball-ului in viitor.

TENIS DE MASĂ
Vizitând regiunea mineră Valea 

Jiului, elevii Școlii Profesionale 
Nr.
un

1 din Timișoara au susfinut 
matcli amical iutâlniud eclii- 
locală „Viitorul" a Siiidicafu- 
Construciori, soldat cu vic-

pa 
lui 
toria localnicilor la scorul 9—2.

A. P., coresp

I.
nur

)

Ilusu IA-tiu i(Fui) 1.4a m 
Lungoue (ele jipuomc 

C.ARMTA ANA (Siuil. M>- 
l.uțieni) 3,83 in
L.dnn Silvia (UIM Hațeg) 

tu.
3. ihizzikki Ibizalnt Sind. Con», 

tructori Petroșeni) 3,40 IU.
Lungime liteți juniori

1. IRIIAIN NIGO1-AE
Tehnică Lii|xni) 5.U2 m.

2. Cixxilu luau (Sind. ! 
Vulcan) 4,72 ni.

3. Kuntman lilx'riu ( 
Hațeg) 4,40 ni.

Lungime fete senioare
l ONCIl) LIANA (Sind. Mi

nez- Lupeni) 4.41 ni.
2. 1-aliin ludita (UTM IIa|cg) 

3.20 ni. ,
Lungime bueți seniori
MISIR IC FRANC ISC

iȘc.

Miner

(UJM
I

l
(Sind. ăliuur Luneu) 5,65 m

1
5,<>0

3,
5.25

Paul Eugen (Petroșeni) 
in.

Muixde Nicuhie (OUP) 
m.
Greutate fete junioare 

CARSTEA ANA (Șc. Tehni.1.
că I.upeni) 6,00 jn.

2. Taurescu [ulia (UTM Ha
țeg) 4,78 jn.

Gresilate Jmt|i juniori 
I NAG11I

( oiisl r u< lori
2. < iiiijiu

TilinL-â 1 upeni) 9
3. Pupa Mihai

1 aiura) 83*1 in 
Greutate fete 
< ILItA IIA 
ni
Mantnanu ijiui ("nud Miner

Lu|X’lll) 4 ui-
Gri-utati- băr|j sviiîuri

1 CHIMlAN Vl< lt)ll (Sind 
( uiibti u< Iun P<-tra» uU| 10, Xi in.

2 Ihdda Kuiiiulu 
lâ LupcUlj) 9,|9 m

3 \ Iad <>h«irglir 
Greiiuda bar|i

t. TRII’ON
frlijiua laipcm) 45.30 ui.

2 Anglii I dx-riu (l 151 11a|i g) 
44 40 in

3. Cucuta Inan (Sind Muui 
5 uLenaj 41.00 ui.

Griinuia kiuiiuri
I GALHL R ADII (CSI T)

1 IBI Itll
Petrux-ni) 11.47 

J'anleiliiion
'.<»» ni.

(Sind. Miner

I
4.34

3

(.‘viid.
jn

(X.

M-niujiv
(l. I M Hd(cg)

iPud 7.43 m. 
junrnn

NI < Ol .Al. (Șc

Volley-Ball
jCSUP — Șcuulu Tchnxa Lupeni

1—0 (15—0, 15—9)
Școala Tehnică Lujx-ni — Sindi
catul Miner Pelrilu 1—0 (15 -2 
15-0).

Hand-Ball
GSL’P—Școala Tehnică Ixigicni 

6-2 (2-1)

DIVIZIA NAȚIONALA B 
MINERUL —C.F.R. T.-Severin 2-0 (1-0) 
Minerul și-a consolidat pozifia în timp ce severinenii 

au rămas în zona retrogradării
LUPENI- — Duminică, s'a dis

putai in localitate malchul de foot- 
ball intre Minerul și CFR T-Se- 
>er n, câștigat de gazde cu scorul 
de 2—4» (I -0), prin punctele în
scrise de Filimon in minutul 17 
și 60 de joc.

Jocul, contând pentru Divlz'a 
I), a fust v'u disputat, insă lipsit 
de laze. Ba chiar uneori, dacă bi
ne Inlvles, nu aveau loc unele bru
talități, părea mai degrabă un Joc 
amical, șl nu un campionat Intre 
doua echipe de talia lor in luptă 
aproape pentru acelaș loc. Fiind
că intălnirca dela Lupeni trebuia 
să decide soarta lacului 4 in cla
sament. Dacă câștigau ceferiști, 
aceștia totalizau 25 puncte, in timp 
ce Minerul rămânea cu 26, iar in 
etapa viitoare CFR T-Severin pu
tea ușor sâ treacă înaintea Mine
rului.

Prin victoria minerilor, locul 4 
a rămas ocupat de aceștia, rămâ
nând șă-șt consolideze poziția da
că vor d'spur.e ji de CFR la Ora
dea, duminica v.itoare.

• •
.locul :nceput de feroviari a 

fost oprit de arbitru, păstrându- 
se un minut de reculegere în 
memoria marelui d spărut GH. M. 
I IM1TR0V-

La reluare ceferiștii pornesc la 
a lac, liotărîți să-și adjudece vic
toria. Treptat jocul devine echili
brat, pentruca mai târziu ceferiș
tii — urmăr ți de spectrul retro-

gradării — să cedeze ințialiva 
gazdelor care au o perioada de 
dominare. M nerii atacă vehement 
și in minutul 17. Fil'mon înscrie 
primul punct al partidei.

Pupă goal. oaspeți își revin Si 
preiau din nou inițiativa, condu
când dese atacuri spre poarta Iui 
Zeleniac. Insa înaintarea oaspeți
lor a fost regulat oprita prin nu
meroase off-slduri-

In cea de a doua repriză, jocul 
pierde aspectul de campionat și 
se cont nuă liniștit insă nelipsit 
nici în această parte de durități.

Oaspeții combină frumos, dnsă 
încercările lor de a egala rămân 
infructuoase.

In mnutul 60, la un alac al 
gazdelor, apărarea ceferiștilor se 
incurcă la o minge, care ajunsă 
la Filimon este introdusă de a- 
proape in poartă.

Odată cu acest goal. eîrinul oas
peților scade și speranța egalării 
se nărue și ea. Atacurile severi
nenilor par lipsite de 
Gazdele trec la atac 
pun în pericol poarta 
lor. Totuși, rezultatul 
minutul 60, rămâne 
până la sfârșit.

Despre joc in 
tea numi ..dârz" 
uneori a depaș t
lății. Altfel, daca ar fi lipsit bru
tal tățile, j. mst, fără concep
ție fără istoric, dour poate rezul
tatul ar fl fost altul.

C. ZAMF1RESCU. coresp. voi.

convingere- 
$ d:n nou 
severineni- 
pecetlu't în 
neschimbat

general s'ar pu- 
tocmai fiindcă 

limitele sportivi-

Dopâ etapa de Duminici

O singură modificare in clasament 
C.F.K.C., C.S.U.C., Gaz-Metan și Me- 

(alochimic vor juca în Divizia B 
mtitură tsicfuriu

hlur u»upra ( I Mii, tsiif a pi* 
dul al duilta juc fn Htacurfii 

/afĂ irtfiliaft f IthfiiCt

l’eiiullima etapa a Divinei 5 a- 
țlunale .4, >u luată lupta daria 
dintre e. hipe pentru cucerirea u. 
nui loc mat bun in ilasameiit, nu 
a suferit de* ât o singură mudifl 
care Linia modificare in ilara 
meni a adus u victoria I)iriamo- 
ului 
H|.l 
9 la

In

atupra I lltt', in urma ci 
Di'iam*' a trecut dtla lui ul 
locul X
r<sl, grupările fi au păstrat

tocurile cwertle in ultima
Un rezultat 

înregistrat de 
dispus de lta 
de remarcat
de Jiul. ( Sl /, Dinam» .. intr'v

eurprtmător 
(laz- Metan, 
la Arad, iar

sunt cele uhlivule

etapă 
a futl 

rare n 
demne

Jiul

lud juiălori foxu dn-pl de pa 
aatf c-l ’i 1 T A e po- il*ii a& od| 
lipe inatcLul <u '—li In «ne»1 
caz I 1 A ax o.-U|>a Iovul 4 *
eUviuHU.

trate IH tigr dufTilHtC A
crin jhl I I »>>
ico-ori |-l KM)
( 1 l« DINAMxj ă , «MI
R M 5 < -L; t*-9 (5-41)
IIA-GAZ M1T.AN • i 1#-«I)

IT IKOLLL -1K8 S-l
( Să A hâr l«i .x iiMux

L>uz Melonul a >■11 ^1 )• A-

C.F.R. T. î-i (1-0)
In curb.) [K-n'iu locul doi, J ui. 

in lorma buni, ■ smuls feroviari
lor timișoreni un punct, terminând 
la egalitate. dupăce a condus cu 
1 0 pini in minutul 7H, prin goi-
lul înscria de llalocfe in minutul 
33 de joc.

In diualla actuala Jiul nu mal 
poate ocupa decât locul 3, Iu ca
rul ci ia dispune de leaderul 1)1- 
vlz'el, ICO sl CFRT va pierde *1 
duminica viitoare.

Cu toate acestea punctul cu
cerit duminici la Timișoara. este 
cu alil mal prețios, cu cit se sile 
ci a iosl smuls dela CFRT pe te-

ren propria, care aproape ia 
timpul caiupiunatulul a ocupat 
cui dul In clasament.

Compunerea merlinuas*

Ut
Ik-

• 
sportivHur d'n Valea Jiului laaâ 
vă >e intres ada cl șl lo la|a fea- 
derulul. duminica viitoare. Jiul șa 
reedita in'âlnlrea cu CFRB. când 
numai dm cauza ghinionului a M- 
vat să-i scape punctul însușii 
bucurettenl

I a I Imlșoara, întreaga catifea 
a lucat bine. e» idcn(Unda-se ia 
mod deosebit Lusllca Marini au. 
Paraschita, Meșa, Euoc IJ șl 
Panall

1GRESZ și KIRR 
huliganii matchului Minerul-C.F.R 

Turnu Severin
Ac (lunea se petrece pe arma 

s/iortiiia dm Lupeni. In tribune 
lume multă eitrem de multă.

Ațineri, muncitori dela supra- 
fulă, lineri fi tinere, cărora li >r 
alătură un însemnat grup de ce. 
ferifti severineni, , are au finul 
• A participe la campionatele ju- 
define t'-l-L. fi la malchul de 
foot-ball „Umerul Ci li Tur"u 
Seoerin.

Pe teren incepe josul. Cei 22 
jucători iinpArfifi In două tabe
re, luptă ru disperare pentru do- 
mi"area balonului rotund. Ata
curile se succed cu repeziciune, 
când dintr'o parte, când dintr alta 
Tribuna emoțională, urmărețte 
cu atenție jocul, lotul se desfă. 
fOară normal până când un ju
cător dela . Afinerul" ifi oprețte 
ncreglcrneiilar adoersaridl Arbi
trul niatchului, despre care nu se 
poale spune decât că a condus 
corect, flueră fj dictează lovitură 
liberă fn favoarea eeferiflilor.

Atât a trebuit. Din loja oficia, 
lă un glas pițigăiat, de alcoolic 
încearcă să dea semnalul din tri
bună

— Dece flueri mă boule .. »..ta 
n'a f*>sl absolut nimic... ochelari 
la arbitru... huooo...

Câfioa derlsedei
propiere 
nul cu flucrături, 
majoritatea publicului 
sau privește nedumerit.

Jucătorii „Aiinerului" 
jați de cfirilc huliganice ale 
„domnului arbitru" Igresz, căci 
el este alcoolicul cu glasul piți
găiat — care nu mai contenea 
cu liuiduelde adresate când ar
bitrului, când severinenilor, prin
zând curaj, încearcă vă protes
teze împotriva deciziei,

— Mă, și eu sunt arbitru, dar 
asta-i o porcărie, asta nu-i arbi
traj. Fui! Huooof... ochelari.., țipă 
fntr'una Igrcsz, crezând că llohii, 
arbitrul jocului il na auzi și când 
va vedea că ..domnul arbitru" 
Igresz, din loja oficială este ne
mulțumit de arbitraj, va căuta 
să se corijeze.

plasa li in a. 
încearcă să-i fină iso- 

timp ce 
aplaudă

in

Incura-

!•

ha litanie.
M»4 *4 fir

< ■> lngre(z

sar ps 
obiac-

8 »»

Dar tocmai atei e buba. Ifeag 
tocmai lu)u o/iCiaU 'fie ocaau 
care da rem/ialul, f; cine sunt 
acei care obligi pe jur Aton «a 
fie indie* iplinnti, tare fneearcA. I 
fi uneori r<ufe*r aă Jea emuiaffm 
un caraCfer 
fpectatori nu.| 
tioib

I n orbii ru
condui âtor In epurt ca Lirr.

Dar car* ar fmtfa fi meritele 
acetlor doi indupuifi rporiui fa 
d*ce tuni tohrali prilfre arbitri 
fi in cumilrte tporlitre, du*A ti- 
nârfrac afemmea joenicii > Dar» 
poarli la rener intigne de arbi
tru fl llSP-iel' Ca fA compn- 
miti organizațiile din care fae 
l>arte f

Amândoi au încercat dumifiA- 
ci jA comPromili fi pe »por‘ io4| 
din fpperii, inii nu Ic-a reușit.

Din public r'au ridicat ferng, 
iport|t»i carj |e_a tnierzu ai •- 
potlrofete, zA înjure fi za prv- 
ooace fcandal.

Da ! Din tribună, dm tribuna 
neoficialilor, din tribuna oameni
lor ein»ft(i care iubețe fpor r^ 
car* cjnrtetc >portini< demni, s a» 
ridicat glazuri hol Arate aa apere 
preztigiul aportului (n lupeni X 
titudinea fcrmA fi cirutiti a a- 
ccftora aduce întregului pubtto 
din f upeni — cu excepția lui /. 
gretj Kir. el Co. — admirația ș| 
lauda de care tr*bue tA re ba. 
cure otice 
cinstit.

„Sportioi" 
ți Kirr na
ti mai poarte insigna 
remnificație. la renerul lor, de- 
t>ine ștearsă, dar trebue itgonift 
din mijlocul tportinilor. Fi nu 
Irebueic IngAduiți (n tribuna o- 
ficiali locul lor nu este fn (rș. 
bună in re oameni cinsfin Dar 
nici chiar in incinta terenului de 
•port, aceftia nu ți au locul. Și 
atunci cum pol face parte unul 
din rândul arldtrilor, iar celălalt 
din conducerea unei gruptri 
muncitorești ?

muncitor.

de teapa 
numai că

orice

I

lui Igretz 
nu trr-bsst 

a căror
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îndrumați df. organizația de partid. 
ANGAJAȚI In ÎNTRECERI SOCIALISTE

IIIIITIIII PIMIljlîl DE (llllll III PET8ILI.
OBȚIN SUCCESE REMARCABILE

IN LUPTA PEN1RU MĂRIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
PENTRU ECONOMII

SCÂPAȚI DLHNITIV DE EXPLOATAREA Șl SABOTAJUL CAPITALIST 

Muncitorii dela Industria Ceramica 
din Baru Mare luptă pentru desvoltarea 

și înflorirea?întreprinderii lor
•fn trei părți curge cărbunele spre prcparația Petrila. <■> 

b.mdă rulantă care alunecă zl fi noapte, iraniportă cărbunele 
acot fțs minerii din Petrilu dela puful „Aria l'auker", pană m 
prvparație, Iu partea opună, cui lă după corfă trase de fumilr 
lungi ule funicularului, uar.'ă in silozuri căbunele scos de minerit 
din Âninoasa, far din sfert iu sfert de oră, sosesc dela Jieț Io. 
nea, conooae de uagonele doldoia du cărbune, rentotcule de Io- 
comuti’,e electrice

Sute de tone de cărbune ui/iă in fiecare oră in preparafie. 
in această uzină ur/ufă. mânuite ci, pricepere de muncitori justa, 
lafiile fi mafinile spală, selecționează fi aleg cărbunele de fist.

Apoi, cărbunele e încărcat in oagoune muri, t-'.F.H. fi trans. 
Portal spre depourile C.t'.lî., precum fi spre multe alte uzine tt 
/nărui din /ară.

ALATUR1 DE MINERI, MUNCI
TORI! PREPARAT1E1 PETRILA, 

AU PORNIT LA ÎNTRECERI 
Inel dela începutul anului 1949, 

când economia noastră națională 
a intrat pe iăgașul planificării, mi
ner i din Valea Jiului uu pornit la 
iutrccerl socialiste.

Iu aceste întreceri, insulletltl de 
Partid, muierii muncesc cu mult 
spor al pe zl ce trece producția 
do cirbune creste.

Alături de mineri, muncitorii 
dela Preparatia Petrila, au pornit 
la întreceri, pentru prepararea in- 
trejil, cantltafl de cirbune, scoasă 
d ti minele Petrila, Louea sl Anl- 
no.'.sa. Depășirea mormelor, Imbu- 
nălățirea calității cărbunelui, redu- 
ceixa clieltuelllor de preparare a- 
cestaa sunt angajamentele pe care 
și le-au luat muncitorii dela pre
parate in cadrul intrecerilor so- 
caliste.
TOATE ECHIPELE DE MUNCI
TORI DELA PREPARAȚIE AU 
DEPĂȘIT NORMELE PE LUNA 

IUNIE
lMaflc|i|i de Partid, ajutaji e- 

fectiv de comisia de întreceri și 
tf’ThBicieni, în luna iunie, mun
citorii. preparat ici Petrila au ob
ținui an frumos succes : nici o 
echipă nu a rămas sub norma.

La secția separație, unde cir. 
bunele este separat de granulu- 
|il, la luna iunie înlreccreu in
tre uele trei schimburi a fost 
câștigată de echipa tovarășului 
P«ț> Francisc cu o depășire de 
normă de 32 la sută, urmată de 
echipeJe tovarășilor Butuza Ion

AjxhI ce s’a scurs dela publi- 
tar® Rezoluției Biroului ln/or- 
niatjv al Partidelor comuniste și 
muioiiorești „.Asupra situației 
din Partidul Comunist din Iu
goslavia" a dovedit în mod con. 
ving&tor cu această Rezoluție 
este u document istoric al miș- 
oărM (comuniste internaționale. 
Fiecare teză din acest document 
este justă, iar documentul, în 
totalitatea sa, constitue un e- 
xemplu de marxism-leninism ere. 
ator. In Rezoluție sc face, cu o 
preciiiune științifică absolută, a- 
uaJua cituației la care trădătorii 
comunismului — Tito, Kardelj, 
Djilua și Rankovici — au adus 
Partidol Comunist din Iugosla
via.

Rezoluția Biroului Informativ 
averitaa ca în cazul când poli
tica conducă t orilor Partidului 
Comunist Jugoslav nu va fi 
schimbată, ea va duce Partidul 
Comunist din Jugoslavia la pie. 
ire, iar Republica Populara Ju. 
gotdavă ya degenera înfr'o re
publică burgheză obișnuită și va 
fi aservită dc către statele im- 
periah,»te. Totodată, critica Bi
roului Informativ creea țoale 
condițiile necesare pentru ca con
ducătorii Partidului Comunist 
din JugOslavia să poată readuce 
țara î.'i familia frățească a de
mocrațiilor populare.

Dar clica lui Tito s’a dovedit 
a fi o grupare de naționaliști 
burghezi încarnați, iar greșelile 
sale, asupra cărora atrăgeau a- 
tenția Rezoluția Biroului Infor
mativ, nu erau pur și simplu 
greșeli ale unor oameni induși 
în eroare, ci o politică conștient 
contrarevoluționară, antimarxis- 

cu o depășire du 24 la sută și 
XorșeK Anton cu 2? la sută. Iu 
seefiu de flota(ie scliindml tovu, 
rașului lacob Ion, cu o depășire 
de 12 lu sută, u îutrocet pe uec- 
La condus de Șofolvi Ludovic, cu 
o depășire de 9 la Mită.

Iar spălătorie, unde cărbunele 
eu o granululie mai mică de 80 
mm. e selecfionai de șist și de 
alte impurități prin spălare, 
niunoilorii dai echipa toiarășu- 
lui Nicouru Gherasiin uu depă
șit programul cu 14 la șutii, si- 
tuându-se în fruntea ecliijxd con
dusă de Șipoș Alexandru, care 
ti realizat o depășire de 9 la 
sută.

I a uscarea cărbunelui mărunt 
după ce a fost spălat, lucrează 
în 2 schimburi de câte 8 ore e- 
chipele tovarășilor lacob Ion și 
Șofolvt Ludovic, oare conduc și 
echipele de munaiton dela Ilo- 
tajie- Și aici echipa tovarășului 
Șofolvi, cu o depășire de 10 la 
sută, a întrecut pe aceea a to
varășului lacob Iooji, care a rea
lizat o depășire de 8 la sută.

La seefia brichetaj, unde căr
bunele mărunt e amestecat cu 
smoală ți presat în briche'e o- 
vojde sau paralelipipedice pentru 
a putea fi folosit ca combustibil, 
lucrează echipei” tovarășilor Ki- 
leaii Iuliu, Ga vru, Pa vel și Babei 
loan.

In cadrul întrecerilor socialiste 
între aceste echipe, prima s a si
tuat in frunte cu o depășire de 
12 la sută, u doua a depășit nor
ma cu 6 la șuti iar echipa lui 

Un an dela publicarea Rezoluției Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești asupra situației 

din Partidul Comunist din Iugoslavia*)
tă. burghezo-naționalist & a unor 
dușmani ai clamei muncitoare, 
ai socialismului, ai U.R-^-S. și 
ai întregului front oo uium st in
ternațional

Ce zarvă au făcut naționaliș
tii jugoslavi când a fost dată 
publicității Rezoluția Biroului 
Informativi La fiecare răscruce 
jurau credința L R-S^S. și P.C. 
(b) al U.R3K, țipau că critica 
Biroului InformaLiv este bazată 
pe minciuni și erori și că păre
rea asupra lor s'ar fi format pt 
baza unor informațiuni eronate 
etc. In realitate, însă, s’a dove. 
dit că contrarevoluționarii iu
goslavi aveau nevoie de această 
zarvă pentru a încerca din nou 
sa înșele poporul jugoslav cu 
jutorul strigătelor fățarnice des
pre „credința față de Uniunea 
Sovietică", deoarece clica litoistă 
se temea să vorlxască de-adrep- 
tul și fățiș despre dușmănia sa 
față de U.RJ>-S.

Tot trăncănind despre credința 
față de U.R.S.S., clica naționa
listă a lui Tito a trecut pas cu 
pas pe poziții tot mai ostile U- 
njunii Sovietice și țărilor de de
mocrație populară. până când 
Tito, capul bandei contrarevolu
ționare, a declarat îji mod des
chis, la sfârșitul lunii decemvrie 
1948. în discursul său. ținut tn 
Scupscina, că între U-R-S^». și 
P.C (b) al U.RJS.S. pe de o par

Babei și-a îndeplinit programul 
Dcaseinevioa, eehi|X-le care I» 

curca și cântăresc «jrbumlc in 
vagoanele G. I IU, <>b|in succese 
lemuriabde in inuiHu. Ix-llipu 
tov, l.olgo|iu Ion u realizat o 
depășire de 3b la sută, cdlipu 
lui Spiridoti Dumitru de 34 lu 
sută, iar ochipa lui Solea u de
pășit programul cu 16 lu sută-

Al KTLRI DE MĂRIRI A PRO
DUCI IVII ATU MUNCII, ECHI
PELE DL MUNCITORI AU REA
LIZAT ECONOMII ÎNSEMNATE 

DE ENERGIE ELECTRICA
Paralel cu lupta pentru depăși

rea normelor, muncitorii prepara
tei pun mare preț pe economisi
rea energiei electrice La banda 
de bulgări (banda de ales) ecblpa 
tovarășului Pop Eranclsc a eco
nomisit 61 la sută din energia e- 
lectrlcă alocată, echipa lui Vorșck 
Anton 54 la sută. Iar echipa Iul 
Butuza 53 la suit. La llutafle e- 
chlpa Iul lacob Ion a realizat o 
economie de 45 la sută. Iar aceea 
a tovarășului Sololvi Ludovic do 
39 la sută. Iar la uscătorle s’a 
realizat o economie medie de ener
gie electrică de 34,5 la sută.

Deasemenea, la spălătorie, e- 
chlpa lui Nlcoară Glieraslnt a eco
nomisit 46 la sută, din energia e- 
lectrlcă in timp ce echipa Iul Slpoș 
a realizai o economie de 43 la 
sută.

Aceste frumoase economii de 
energie electrică au putut li rea
lizate prin folosirea rațională a 
irașiullor șl instalațiilor. Alături 
de mecanicii dela întreținere In 
numeroase cazuri, muncitorii pee- 
paraliel se prezintă duminica vo
luntar la lucru și lucrează la re
pararea. Intieflnerea șl ungerea 
mașinilor șl Instalațiilor.

ASTFEL, MUNCITORII PRE- 
PARAȚIE1 DIN PETRILA, SUNT 
ALATURI DE MINERI IN LUPTA 
PENTRU MARIREA PRODUC
ȚIEI DE CĂRBUNI, LUPTA IN 
CARE EI AU OBȚINUT SUC
CESE REMARCABILE.

te și Jugoslavia pe de altă par
te sau ivit divergențe, pe moti
vul că U-R5-S. ar fi urmărit ca 
Jugoslavia să rămână pentru 
totdeauna o țară agrară, pentru 
ca U-R-S.S. să poată exploata 
bogățiile ei naturale. Prin aceste 
aiureli burghezo-naționaliste, fă
țiș antisovieticc, Tito își „fun
damenta" teza după care inde
pendența Iugoslaviei uu ar fi 
fost amenințată de statele bur
gheze și nici de imperialismul 
anglo-american, ci dc U-R.S^S. 
Declarația calomnioasă a lui fi
lo înseamnă totodată că guver
nul jugoslav rupe de fapt rela
țiile cu U.RB-S., țara prietenă 
și aere ajutor și ocrotire cercu
rilor conducătoare ale U.S.A. și 
Angliei.

Clica burghezo-na ți o na listă a 
lui Tito a mers atât de departe 
în relațiile sale efective cu lagă
rul imperialismului. încât a >pri- 
jinit de fapt pactul Atlanticului 
de Nord, îndreptat împotriva 
Uniunii Sovietice și împotriva 
țărilor de democrație populară. 
Oficiosul titoisî „Borba" nu a 
publicat niciun articol împotri
va pactului Atlantic, Discursul 
rostit de Tito la al treilea con
gres al așa zisului Front popu
lar al Iugoslaviei care a avut 
loc în luna aprilie a acestui an. 
a fost plin de calomnii la adre
sa U.RjS.S. și țărilor de demo

Industria Ceramică din Duru. 
Ilare produce diferite turme i>c'<- 
tru turnarea meiidelor tnlrcbuin 
jale iu spe< lai de uzinele meta. 
Iurgii e. < aramizi refrai tare pen. 
tru cuploare precum fi alte lu
crări din argila refractară

* a fi toate celelalte intri plin- 
deri naționalizate, ți aji j exploa
tarea capitalistă a lăsat urme u- 
dauci, cure <u greu au putut /i 
fterse

Fosta conducere capitalistă uu 
s'a interesat de bunul mers al fa
bricii, de ridicarea nivelului de 
viață a muncitorilor, fi de buna 
calitate a produselor, fotul pen
tru ei era umflarea meniturilor 
din truda muncitorilor exploa
tați.
SPRIJINITA DE MUNCITORI 
NOUA CONDUCERE A ÎNLĂTU

RAT HAOSUL
Le ira bine de un an, prin 

actul revoluționar al natlonaliza- 
r I, conducerea capitalistă a fost 
inlaturatu, iar munca la Industria 
Ceram ca din Baru Mare a Înce
put să meargă bine.

Reclamatiile făcute de uzinele 
«lin Hunedoara, că formele de tur
nare nu rczsifl la temperaturi ri
dicate. au fost analizate amănun
țit de muncitori șl tehnicieni.

Pentru a îmbunătăți calitatea 
produselor, noua conducere s'a 
Intere'at imediat de aproviziona
rea fabricii cu argilă retractară de 
buni calitate. In urma unei pro
be s'a constatat că in județul Bi
hor se găsește arg lă refractară 
necesară, luându-se măsuri ime
diat pentru deschiderea unei ca
riere. Argila refractară adusă d n 
județul Bihor e mult superioară 
celei exploatate din cariera din 
Baru Mare, iar cal tatea produse
lor s'a îmbunătățit simțitor-

SISTE.MIL DE MUNCA ȘI DE 
SALARIZARE CAPITALIST AU 

FOST ÎNLĂTURATE

Sub conducerea capitalistă. Ia 
Industria Ceramica d n Baru Ma
re nu se făceau aeoseb rl de sa
larizare intre muncitorii calif cati 
și cei necalif’cat'. Toți erau plă

crație populară. Totodată, el nu 
a rostit niciun cuvânt împotri
va pactului Atlantic și împotri
va imperialiștilor anglo-ameri- 
cani.

Biroul Informativ constată în 
Rezoluția sa că „în politica lor 
în interiorul țării, conducătorii 
Partidului Comunist din Iugos
lavia abandonează pozițiile cla
sei muncitoare, rupând cu teo
ria marxistă a claselor și a lup
tei de clasă" că ei au pășit pe 
calea negării ascuțirii luptei de 
dasă în perioada de trecere de
la capitalism la socialism. Aban
donând teoria marxistă a luptei 
de dasă. restauratorii jugoslavi 
ai capitalismului continuă to
tuși să jure că „în satele lor <«- 
piialismul nu se mai de*voită’’ 
și pretind, cum a pretins dc pil
dă, Kardelj anul trecut că ,.în 
țana noastră rămășițele exploa
tării omului de către om au zile 
numărate".

După Rezoluția Biroului In
formativ. naționaliștii burghezi 
din Iugoslavia au desfășurat pe 
toată linia o acțiune de restau
rare a capitalismului în indus
trie și agricultura. In industrie, 
restaurarea capitalismului s’a vă. 
dit in primul rând prin aceea 
că clica lui Tito folosește secto
rul de stat al industrie* împo
triva intereselor poporului, în 
vederea intensificării exploatării 

tiți cu uii salariu egal, fapt care 
era o pled t in murirea produc 
I el șl In stimularea ridicări; ni
velului de calif care a nimicitori
lor.

Noua conducere a întreprinde
rii, a imparfit muncitorii pe ca
tegorii, care primesc un salar u 
corespunzător calificăr i șl munco 
prestate.

biLurujaii de această măsură, 
muncitorii au pomi |a întreceri 
social sie intre echipe pentru mă
rirea producției și pentru îmbună- 
taprea calității produselor.

In cadrul acestor întreceri, la 
sectfa do fasonare s’au realizat 
următoarele depășiri de normă 
Dănc'șor Lascu 70 la sută, Cră- 
clunescu Iordan 70 la suit, Brațo- 
veanu Emcst Intre 60 70 șl Ma
nea Gavrilă Intre 40 50 la sută.

S'a mal evidențiat dela presă, 
cji pa tivăiâșului Peter Mar'n ți 
Vancea Trandafir, având o depă
șire de 56 la sută.

Dc curând, la secția de faso
nare, s'a Instalat o presă pentru 
con’ect'onarea tuburilor de turna
re. Cn această presă, fa(ă de 50 
tuburi pe cch'rrb efit re producea 
înainte, se realizează acum Intre 
110 -120 tuburi pe schimb

I A INDUSTRIA CERAMICA DIN 
BARU MARE, O DELEGAȚIE A 
MUNCITORILOR DELA INDUS
TRIA CERAMICA DIN VAIDENI- 
GORJ, INVAȚA MEI ODE SUPE

RIOARE DE MUNCA

La labilea de Ceramică d n Văi-

Înființarea unui cerc ARLUSia secția 
serviciului comunal din Lupenî

Zilele trecute a avut Joc țedin. 
|a de constituire u cexcului AR 
LUS al Serviciului Comunul din 
Luponi.

După cuvântările rostite, an 
fost ak>i iu coiuilvtuJ de ojd- 
ducere următorii: Schamcj Iosif 
secretar. Radu loan resp. orga
nizatoric; Leuliu Gheorghe resp. 
cultural, Donic Francisc re^i. 
cultural și tov. Mica Nicolae, 

clasei muncitoare și a restaurării 
capitalismului, în general. Toto
dată dica lui Tito a pornit să 
subordoneze în mod consecvent 
industria țării intereselor capi
talului anglo-american vânzând 
independența țării. Industria Ju. 
goslaviei a cărei desvoltare su 
află la tm nivel scăzut decade 
tot mai mult și, întrucât ea se
sprijină actualmente 
„ajutorul" statelor 
este supusă acțiunii 
pitali șuiului mondial 
bucuriilor rezervate 

numai pe 
capitaliste, 
legilor ca- 
și tuturor 
economiei

țarilor marshallizate, Cârmuitoriț 
jugodavi fără o se mulțumi cu 
„ajutorul" băncilor și al firme
lor particulare din Anglia și U. 
S A., au intervenit oficial pe 
lănțră guvernul U-S.A , cerând a-
jutor economic. Acest „ajutor" 
va fi desigur, acordat dupu toate 
regulile „planului Marsliall". Cri
za economică mondială a capi
talismului. ce se apropie va fi 
resimfită in toată greutatea ei 
și de economia jugoslavă.

Clasa muncitoare din Jugosla. 
via, ai cărei cei mai buni repre
zentanți sunt exterminați in 
chip bestia) sau aruncați in în
chisori, este lipsită de cele mai 
elementare libertăt* democratice, 
pierde tot mai mult din cuceriri, 
le sale economice și politice. 
Nici odată, dela război încoace 
nivelul de trai al muncitorilor

den -Gurj se lucrează încă primi
tiv. Pentru a invă(a din esperiea- 
(a celor d n Baru Mare, 3 munci- 
t ,rl dela întreprinderea VâidenJ- 
Gorj lucrează timp de 3 aâptâ- 
inânl, la fabrica din Baru Mar* 
pentru a pune In practică in in- 
tieprldere-a respecdvă cele lopă
tate

PENTRU PRIMA DATA IA BA
RU MARE A FOST DESCHISA 
O ȘCOALA DE CALIFICARE

O mare grije se da deaseme
nea rid.cărli de noui cadre cali- 
f cate.

Zilele trecute, s’a desch's o 
Școala de calificare care eMe frec
ventată de un număr de .30 mun- 
c t >rl, școală care a fost privii 
<.u cea trai mare Lucure de mun- 
c toni uecalibcati.

Muncitori care unn-.iz’. școala 
se 'traduesc să-S înreșească cât 
mai b ne materialul predat de 
tehnic tini pentru a deveni In 
scurt timp muncitori pr.ccputi, 
nuntași in producte

Astfel, 1a Industr a Ceramici 
din Baru Mare, muncitorii s’au 
încadrat in lupta liotarită pentru 
a indeplini <* depăși prevederile 
Planulu , fi.nd de un real folos In
dustriei uoastre metalurgice pe 
care o deservesc cu material* re

fractare.
T. POPGVICIU

Ing. Andrei Gheorglie, Biucc 
Rlaji, Seriittn Piuscu Zxslciieae 
loan membri în comitet

Noul comitet și-a luat ang&jV 
montul de a lupta pentru întă
rirea prieteniei de ncsdruncinAt 
între da&a minatoare dm p*ra 
iHKis rd mania Țara a Soc»- 
lisiuului. Uniunea Sovietica.
N- GARBOVEANU, ooreap vok 

jugoslavi nu a fost «tâ« dc -ia
zul. niciodată muncitorii nu au 
mai flămânzit ca acum. Atx-u-ta 
reiese în mod elocvent până și 
«lin astfel de fapte că r<- • uta 
dispozitiv a ministerului corner, 
(ului, care prevede că, tn caz de 
neprezentane fa muncă, iși ipâjjd 
dreptul la tot felul de aprovizio. 
nări nn numai muncitorii, ci <i 
membrii familrti lor pierd drep
tul la aprovizionare și dreptul 
de a lua maaa la restauran e ;k 
cantine".

Clica naționalistă burghez.! a 
lui Tito silește într'o măsură tot 
mai mare pe muncitori și pe ță
rani să lucreze gratuit Această 
așa zisă muncii „voluntară s'a 
transformai prin intermcxliul 
Frontului Popular, Într'o formă 
de exploatare iobagă a oameni, 
lor muncii.

Naponal^tii burghezi din Ju. 
goslavia, politician mărgini]i și 
ignoranți in științele economice, 
au crezut la început că vor reu
și să creeze un fel de autarlue. 
Ei strigau la toate răspfiutiile 
că la ei în (ară au tot ce r*te 
necesar pentru construirea *o- 
cialisniului. Dur logica le.n lor 
economice este mai tare decăi 
rafionamen' igmrranie ale 
..teoreticienilor" Iui 1 i u și Kar. 
d«dj. I crilc economice implaca. 
bdc atrag economia Jugos'aviei 
in făgașul comun al economiei 
sistemului capitali»*, sbordo- 
□ând-o tot mai mult intereselor 
imperialismului.

(oa urma)
») Articol de fond apărut în 

nr. 13 (401 djn Pentru pace 
trainică, pentru democrații- po
pulară".
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întreaga omenire progresistă este adânc Îndurerată
de moartea eminentului fruntaș al mișcării muncitorești internaționale'

«âlIFJOitV.III OIMIIHOV
I. V. Stalin și ceilalți conducători

ai Partidului Comunist (bolșevic) al U.R.S.S., au format 
garda de onoare la catafalcul lui Gheorghi Dimitrov

MOSCOVA, 4 (Agerpri»), 
La 2 Iulie locuitorii Moscovei 
și-aa luat nuuus bun «lela Glioor- 
rflii M. Dimiirov. la orele 19, si. 
loriul cu rămăși(ele pământești 
*u fost așezate pe catafalc in 
sala taloanelor din Casu Sindi
catelor. Deasupra sicriului flu
turii drajxslul roșu în
doliat purtând lozinca „Proleturi 
din toate (arde uni|i-vă'‘.

Coloanele de marmoră sunt a- 
coperite de drapele îndoliate 
purtând strunele Republicilor II- 
aionule. Marile candelabre sunt 
acoperite cu vuluri negre.

In sală au fost depuse un ma
re număr de coroane. O mare 
coroană de flori nuturale ace
rate pe catafalc poartă o pangli
că cu inscrip|ui : „Alimentului 
fruntaș al mișcării muncitorești 

■țifternafianale, tovarășului și fra. 
telui nostru Glieorghi Dimitrov, 
din partea Comitetului Centra) 
al Partidului Comunist (bolșevic) 
al Uniunii Sovietice".

Au fost deasemenea depuse co
roane clin jrartea Consiliului de 
Miniștrii al Uniunii Sovietice, n 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
UJl.S.S., a Ambasadei Republici 
Populară Bulgaria, a Comitetu
lui Regional și a celui orășenesc 
al Partidului Comunist (bolșe
vic) al Uniunii Sovietice, din 
partea Prezidiului Sovietului Su
prem și Consiliului de Miniștrii 
al Federației Ruse, Sovietului de 

Un exemplu luminos 
al luptătorului neînfricat pentru 

cauza clasei muncitoare
(Urmare din pag. l-a)

munlst Bulgar a făcut să se des- 
volte iu inimile poporului bulgar 
sentimentele de recunoștință și 
dragoste fierbinte fată de Țara 
Socialismului victorios, fa(ă de 
marele Stalin care a ajutat Bul
gariei să se elibereze din sclăvia 
hitlerlstâ și să pășească la con
struirea socialismului.

C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, in frunte cu tovarășul Dl- 
niltrov, a educat Partidul șl cla
sa muncitoare bulgară in spiritul 
devotamentului șl dragostei ne
clintite fată de detașamentul de 
frunte al mișcării comuniste in
terna,ouăle, Partidul Comunist 
(bolșevic) al Uniunii Sovietice $1 
fată de marele învățător și con
ducător al oamenilor muncii din 
lumea intreagă, tovarășul Stalin.

Flecare comunist, fiecare om 
al muncii din R. P. R. simte că 
pierde in Gheorghi Dimitrov un 
mare prieten al tării noastre, u- 
nul din acei revoluționari de tip 
lenlnlst-stalinlst care sunt nu nu
mai mândria tării in care s au 

<lc.pu(u|i ui muncitorilor din 
Moscomi, u Ministdrului Forțe
lor Arinute ul U.R.SȘ., a Minis
terului de Afuceri Externe al IJ. 
R. S. S., a Comitetului Central 
ul Comsomolului leniiiist-slulinist, 
precum și din partea oumeniloi 
muncii din numeroase districte 
ale cu.pita.lei și muncitorilor din 
Întreprinderile din Moscovu.

Lângă ca’afulc se găsesc so|iu 
și fiul lui Gheorghi M. Dimitrov, 
rudele și prietenii săi. reprezen
tanții poporului bulgar, delega
ții guvernului Republicii Popu
lare Bulgaria și ai Partidului Co
munist Bulgur, Vîlko Cervcnkov, 
Gheorghi (.uinkov și Anton Ju- 
gov, care au sosit (lela Sofia hi 
1 iulio.

Garda de onoare este alcătuita 
din secretarul Comitetului Regio
nal și a celui orășenesc din Mos. 
cova ni Partidului Comunist 
(bolșevic) al U.R.S.S., tovarășii 
Popov, Cernusov, IPoskehisev, 
Solivanov, și secretarul (omite, 
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, Cervenkov și Mi
nistrul Afacerilor Externe al Re
publici Populare Bulgaria Ju- 
kov.

Zeci de inii de muncitori se 
îndreaptă în șiruri nesfârșite că
tre Casa Sindicatelor. Ei rin să 
aducă ultimul salut credinciosu
lui tovarăș de luptă al lui Le- 
nin și Stalin, caic și-a consacrat 
întreaga sa via(ă pentru a sluji 

născut, ci a mișcării muncitorești 
Internaționale, a tuuror popoare
lor lumii. Partidul Aluncitoresc 
Român imărtășește din toată 
Inima durerea nemărginită a fră
țescului Partid Comunist Bulgar.

Moartea acestui ostaș de frunte 
al mișcării comuniste Internațio
nale, a acestui luptător pentru 
pace și progres, are loc in mo
mentul in care imperialiștii ațâță
tori la război primesc lovituri tot 
ina puternice din partea invinci
bilului lagăr democratic și antl- 
imperlaiist, in frunte cu Uniunea 
Sovietică. Dimitrov moare în mo
mentul în care forțele păcii șl so
cialismului devin din ce in ce mai 
puternice, când trăim intr’un se
col in care toate drumurile duc la 
comunism.

Nepieritoare va rămâne în ini
ma oricărui om al muncii figura 

luminoasă a lui Gheorghi Dimi
trov, a cărui viată intreagă a fost 

închinată luptei pentru îndeplini
rea marilor idealuri ale socialis
mului și comunismului, idealuri 
ce triumfă sub ochii noștri.

cu al)iiega|ît- cauza comuniunii, 
lui.

Sunetele indiirorule ale muzi
cii funebre răsună in sulă. L.i 
fiecare canei minute giirilii de o 
nouri* este schimbată de miniș
tri, niiuioitori, suvun|i și osluși 
ui armatei sovietice, vechi bolșe
vici și tineri membri ui Comso- 
molului, ruși și bulgari, ucrai- 
ilieni șl georgieni.

Delega|ii din purica oamenilor 
nnmcii <lin diferite districte ule 
Moscovei, muncitorii din între
prinderi și funcționari aduc ni 
încetat coroane, ultim omagiu u- 
dus lui Dimitrov care și'-u câști
gat dragostea fierbinte u tuturor 
popouiclor Uniunii Sovietice și n 
întregii omeniri progresiste. Tre
când pe lângă catafalc ei își u- 
înintcsc via|u acestui marc ora
tor, luptător neînfricat iinpotri. 
\u nazismului, împotriva u|â|ă- 
torilor imperialișt la un nou răz
boi, luptător pentru pace și de
mocratic.

Secretarii Comitetului Centrul 
al Partidului Comunist (bolșe
vic) ul U.1LS.S., Suslov, Ponoma- 
renko. Skiriatov, reprezentanții 
Consiliului de Miniștrii ai (J. R. 
Si S., Efremov și Malisev, schim
bă .garda de onoare.

Delega(ii din partea ambasade
lor și legațiilor din Moscova ale 
farilor de democrație populară 
Republica Cehoslovaca, Republi
ca Populară Polonă, Republica 
Populară Română, Republica 
Democrată Coreeană, Republica 
Mongolă, Republica Ungară, de
pun coroane.

LA ORELE 23,20 IOSIF VIS- 
SARIONOV1CI STALIN INTRA 
IN SALA COLOANELOR ÎM
PREUNA CU MALENKOV, BE- 
RIA, VOROȘILOV, CAGANO- 
VIC1, MIKO1AN, SVERN1K Șl 
BULGAN1N, FORMEAZĂ GAR. 
DA DE ONOARE

Sunt aduse din ce în oe mai 
multe coroane.

Lângă oatafalc se poate vedea 
o mare coroană de flori natura
le împletită cu o (panglică roșie 
purtând următoarea inscripție: 
„Iubitului prieten și tovarăș, 
Glieorghi Mihailovici Dimitrov, 
— Josif VissarioUooici Stalin".

Până târziu în noapte, conti
nuă să sosească mereu șiruri ne
sfârșite de oameni. îndurerați și 
în tăcere oamenii muncii troc 
pe lângă catafalc pentru a adu
ce ultimul salut omului, tovară
șului și prietenului a cărui viată 
oferă un exemplu tuturor luptă
torilor pentru cauza păcii și de
mocrației, pentru comunism.

Meefinguri comemorative au avut loc în 
întreaga Uniune Sovietică

MOSCOVA, 3 (Agerpres), -
Cu lutiiicu durere, oaiuonii 

muncii din Capitula l .ILS.S , au 
primii știriui morții eminentului 

fruntaș al mișiurii muiuilorcțh 
internaționale, președintele Con 
hilinlui de Miniștri ul Republicii 
Populare Bulgaria și Secretar 

Generul ul Comitetului Centra | 
al Partidului Comunist Bulgur, 
Gheorghi Mihailovici Dimitrov.

Iu ziua de 2 iulie, /e<i de mii 
de loc nil ori ai Moscovei, au Ve
nit după încetarea lucrului in 

piu fu Avtozavecbkaiu, pentru a 
lila parte lu un meeting de (O* 
mcinor.ire. Mul fi dintre ei purtau 
portretul lui Diinitov și tdeu- 
guri roșii îndoliate,

Mcetjngul u fost deschid de 

Kolotjrkiii, secretarul organizației 
din Moscova u P.<\ (b) ul U.B. 
S-S.

Le vi k in, secretarul cartierului 
Prolctundii din Moscova al P.C 
(B) ul U.R.S.S., u vorbit dc&pre

Comunicatul medical asupra bolii 
și decesului lui Gheorghi Dimitrov

MOSCOVA, 3 Agerpres). — 
TASS transmite textul comunica, 
tului medical asupra bolii și 
cauzii decesului lui Gheorghi 
Dimitrov :

Comunicatul medical asupra 
bolii și cauzei decesului preșe
dintelui Consiliului de Miniștrii 
al Repuldicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Dimitrov.

GHEORGHI DIMITROV A 
DECEDAT LA 2 IULIE 19W, O- 
RELE 9,35 DE MULȚI ANI, 
DIMITROV SUFEREA 1)E CI
ROZA A TROFICA A FICAȚII. 
LUI, DIABET ZAHARAT $1

Telegrama trimisă
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 

TASS transmite, textul telegra
mei adresată de A. I. Vâșuiski, 
Ministrul de Afaceri Externe al 
U. R. S. S., vice-președintelui 
Consiliului de Miniștri și Minis
tru al Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Bulgaria.

„Vă rog să primtfi sincerele

în Polonia
VAKȘOV1A, 3 (Agerpres). — 

Poporul polonez este adnnc în
durerai de moartea fruntașului 
emerit ul mișcării muncitorești 
internaționale, primul Ministru 
al Republicii Populare Bulgaria. 
Gheorghi Mihailovici Dimitrov.

Președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Unic Muncito
resc Polonez, Boleslav Bierut, a 
adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar o 
telegramă de condoleanțe. 

viața Ini Dimitrov, lupta m re 
\ oliițioimni ți aclhHutcu de 
om de .Slut, Reprezentanții uzi
nelor și fabricilor cure au luai 
cuvântul dupu Levikin, un subli
niat cu moartea tui Dimitrov 
constjtuc o pierdere grea nu nu 
mui pentru poporul bulgar, dar 
și pentru oamenii mumii din 
lumea întreagă.

Participunfii iu meeting au 
numii o delegație oare hâ dopu
lui o comunii pe catafalcul lui 
Dimitrov din partea oanu-nilu» 
muncii din Moscova. Dupu mec- 
ling, puriicipnnții sau dus ia 
cu-sa sindicatelor pe.nl ru u aduce 
ultimul lor omagiu brațului 
luptător pentru cauza clas* i 
muncitoare, p< litru murea cauza 
a comunismului, Gheorghi Mi 
haiiovici Dimitrov.

Mcetinguri de comemorare au 
avut loc li numeroase întreprin 
deri, instituții și institute de r 
ducafie din Moscova.

ARTERO-SCI.EROZA GENERA 
LA. DECESUL S'A PRODUS 
DIN CAUZA RELEI FUNCȚIO
NARI A FICATULUI.

Șeful departamentului medical 
al Kremlinului, membru cores
pondent al Academiei de Științe* 
Medicale a U.ll.S.S., profesorul 
Yegoroo; membru al Academiei 
dc Știin|c Medicale a U.Il S-S 
Vinogradoo; membru corespon
dent al Academiei de Științe Me
dicale a U.R.S.S., I ăsilenko ; 
candidat în știin|c medicale, I c- 
doroo; doctor emerit al R.S.I*. 
S.R., Maioroo.

de A. I. Vâșinski
mele condoleanțe pentru înceta
rea din oiafă al lui Gheorghi Mi. 
hailouici Oimilroo, care ne-a fost 
scump nouă tuturor. .tminlirea 
neînfricatului luptător pentru 
pace și prietenie dintre popoare, 
va dăinui in oeci in inimile noas
tre.

A. I. Vâșinski".

An mai fost trimise telegrame 
<k* condoleanțe vice-președinte
lui Consiliului dc Miniștrii al Re
publicii Populare Bulgaria. Kola. 
rov de cutre primul ministru ul 
Republicii Polone .CyrankiewicA 
Membrii Comitetului Central al 
Partidului Unic Muncitoresc Po
lonez. Kolovski și Albrecht nu 
vizitat pe ambasadorul Republi
cii Populare Bulgaria la Varșo
via. Albercht și Kolovski și-au 
exprimat condoleanțe în numele

OHiiitetului (3ciJ rai ni Ptu-tidu- 
Jui.

Ministrul dt* Afux-rn Externe 
polone/, a vizitai sâmbAli pc 
unibasudoriil Republicii Populare 
Bulgaria la Varșovia, exprimăn- 
du-i condoleanțe în numele giv 
vcriiului polonez pmlru moartea 
lui Gheorghi Mihuiluvici IXnn- 
trov.

In Cehoslovacia
i (Agerpres) P o purul 

CehotloDuc u primit cu adânc A 
durere țtireu ruurții fi untnșuluî 
mifiării muiuitorești inlernuțio. 
nale, președintele de
Maiștri ul Republicii Populare 
liulguriu și Se( re tarul General 
ul Purtidului Coniuititl Rulgart 
Gheorghi Ahhuilouit i Dimitroo.

/’<• t ludirilc publice deagurile 
roșii și nafionalc au futt coborlte 
tn temn de duhu. poitu} de ra
dio cehot'louac a Iruntmit un pro. 
gram consacrut pf și adii/t- 
(â(ii lut Dimitroo, luptător neîn
fricat împotriva fatciimuiui, pen
tru pace fi democrație, dispui 
credincios al Im Ltnin și Stalin.

t 'omitetul Central al Partidului 
Comunist ( ehotlooac a adreaat 
('omitetufui Central al Partidu
lui ( oniunitl Rulgar( o telegra- | 
mă iu care, in numele întregului I 
popor cehoslovac, exprimă tin- ! 
cere condoleanțe pentru moartea 
lui Dimitrov.

In Italia
MILANO, 3 (Agerpres). — L>c- 

loguții La ul doilea Congres al 
Fcderafiei .Sindicale Mondiale au 
ascultat cu adâncă emoție ți du
rere , ou m u nicarcu p n^udm tel u j 
Congresului asupra încetării din 
viu|u a tovarășului Gheorghi T>i- 
milrov. Delegații sau ridicat in 
picioare păstrând un momeai de 
reculegen?.

In Anglia
LONDRA, 5 (Agerpres). — 

Comunicatul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist (bol
șevic) ul U. R. S. S. și Consiliu
lui <ie Miniștri al U. R. S. S. 
despre moartea lui Gheorghi Di. 
mitrov, a fost publicat la loc de 
frunte de ziarele de seară, LVt.- 
NLNG NEWS și EVENING 
STANDARD. Ziarul EVENING 
NEWS scrie ; „Lumea nu va uita 
strălucita sa apărare tn timpul 
procesului dela I.eipzig".
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