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DEFĂIMĂTORII 
ARMATEIs

Capii oștirii și comandanții' de 
Mari Unități au protestat categoric 
și au înfierat cu hotărîre încercarea 
făcută de ziarul „Dreptatea" dea 
lovi în armata țăru ți în special in 
4i . de vo utilări »Tudor V adi nirescuc.

Prin publicarea caricaturii calom
nioase la adresa diviziei „Tudor Via- 
dimirescu", maniștii și-au manifestat 
deschis ura adâncă pe care o poaftă 
față de armata țării care a întors ar
mele împotriva fascismului față de 
prima unitate româneasca! care a luat 
parte la lupta comună pentru des- 
robirea Ardealului.

Dar — ce este mai grav — ata
cul este îndreptat tn mod mascat și 
împotriva victorioasei Armate Roșii 
și gloriosului ei comandant gencra- 
lissimul Stalin

Neputând să atace deschis marele 
popor sovietic, ei caută prin manevre 

•murdare de acest lei să submineze 
prietenia poporului român cu popo
rul sovietic

Că atacul susmenționat nu este 
izplat ci face parte din linia politică 
a partidelor „istorice”, ne-o dove
dește atitudinea oratorilor „istorici” 
dela C*răștie și Hațeg, față de’ot ce 
este democratic în țara noastră față 
de care U R, S. S. are toată încre
derea. O dovedesc metocjele mâr
șave la care s’au pretat cați-va foști 
legionari azi maniști sau'brăticniști 
lovind pe un ostaș sovietic care se 
afla in împrejurime și pe un sub
ofițer din divizia de voluntari Ho- 
ria Cloșca și Crișan

Armata română demberată, le-a 
dat însă răspunsul cuvenit iar în
cercarea de a desbina această uni
tate s’a soldat cu o strângere și 
mai puternica a legăturilor dintre 
toată armata țârii.

La acest protest 
e democrat în țara

A Din riorumiiul primit din U.R.S.S. și Ungaria
I 4 Guvernul a repartizat 50 vagoane pentru | 4

I pOpUlațja nevoiașă din județal Hunedoara 1

se a lătură tot ce 
noastră.
SOMEIFELEaNU

Pentru a ameliora, lipsurile pe care 
populația din județul! nostru le simte, 
in privința aprovizionării cu cereale 
Președinția Consiliului de Miniștri, 
ne a repartizat 4o de vagoane de^țo- 
rumb, cari ailși sosit fiind distribuite 
pe plăți.

Astfal s’au distribuit preturilor din 
județ, cantitățile de porumb după 
cum urmează: Baia de Criș 4'vagoa
ne. Brad 4 văgoane, Deva 2 vagoane, 
Dobra lo vagoane, Ilia 1 vagon, 
Geoagiu 2 vagoane, Hațeg 1 vagon, 
Hunedoara 2 vagoane, Orăștie 2 va
goane, Pui 2 vagoane, Sarmisegetu- 
za 3 vagoane, și Petroșani 2 va
goane

Deasemenea a mai fost distribuit 
porumb următoarelor orașe din ju
deț: Deva 4 vagoane, Hațeg 1 ivagon, 
Hunedoara 2 vagoane, Petroșeni 
vagoane, Brad 2 vagoane, Orăștie 
vagon și Simeria 1 vagon

Cum se distribuie porumbul
Porumbul se distribuie 3c pretori 

numai pe bază de tabele nominale 
populației sărace ți lipsite.

Controlul acestei distribuții se va 
face de către Serviciul Economic Ju 
dețean, de pretori, primari și detâtre 
toate organizațiile politice din guver
nul de largă concentrare democra
tică.

Orice neîndreptățin sau nereguli 
pe care le-arobserva poliția dirf par
tea organelor administrative care 
stribuie acest porumb, trebuie să 
semnalate imediat Prefecturii.

Alte 10 vajoane di porumb 
pentru «fiți

marele ajutor acordat de U- 
Sovietică țării noastre, gu- 
Dr. Petre Groza a distribuit

3
1

di- 
fie

moților — Bradf* ttfaia de Criș. Pu ste una dintre țările Europei, care 
rumbul va fi distribuit pe bază del va învinge foametea fără mari greu

tăți, în ciuda reacțiunii, manisto-bră- 
tieniste care caută și astăzi prin ori- 

pe care U. R. S S. ni l-a dat ori de ce mijloc să saboteze opera da 
câte ori a fost nevoie, țara noastră e, facere economică a guvernului.

tabele nominale-
Astfel datorită generosului ajutor

re-

In curând ne vor sosi 13 
vagoane de grâu din URSS.

a repartizat județului Hunedoara 
vagoane de grâu.

Grâul a sosit în țară și în prez’ent 
se află în drum spre Deva.

Din marele ajutor acordat de U- 
niunea Sovietică țării noastre, priri 
acordarea în ultimul timp a celor 
2o.ooo vagoane de grâu, guvernul

13

In entuziasm clocotitor de viață 
voe bună s’a încheiat odată cu 

prima săptămână a primăverii, Să-, 
ptă-r.âna Mondiala a Tineretului. A 
fo t o săptămână de ivuncă mai in 
leasă, de luptă mai hotărită, de în
frățire, Prilej de a strânge legături
le între organizațiile noastre de tine 
ffet, săptămâna aceasta1 a însemnat în 
acelaș timp — prin schimbul de de
legați — o întărire a solidarității in
ternaționale a tineretului.

Dar săptămâna Mondială a Tine- 
ittului a constituit în acelaș timp 
pentru noi o bogată experiență, ale 
cărei învățăminte vor fi folosite din 
plin. Dacă anul trecut Săptămâna 
Mondială a insemnat mobilizarea și 
încordarea la maximum) a tuturor 
forțelor ale tineretului pentru elibe
rarea țărilor cotropite de fasciști,ț 
anul acesta ea s’a desfășurat sub 
semnul luptei uniterpentru consolida-j 
rea victoriei, pentru asigurarea pă- 
cil, câștigate cu prețul jertfelor a- 
tâtor milioane de vieți tinere.

Luptând pentru victoria definitivă 
a democrației împotriva celor ce rl 
rlică din nou glasul antenînțâhd pacea, 
itineretul a pornit în acciaș tim;p| cu 
tot elanul său la reconstrucția țărilor 
distruse de război.

Tineretul nostru a înregistrat In 
aceste lupte succese hotărîte. In i 
frunte a luptei pentru democrație șl 
reconstrucție, tineretul muncitor dîri

1 n cac*ru* 3 mânii Mondiale a Ti n ar atu Iu

/ Delegații străini au vizitat
mai multe localități din județul nostru

strturi.au vizitat) în ziua deC6 Martie 
la. c., tinerii din Uzinele Hunedoara
Aici în sala festivă a căminului de 
ucenici, s’a desfășurat un program 
artistic pregătit de elevele școalfci. 
profesionale de fete, după care de-

In cadrul Săptămânii Tineretului 
Mondial tineretul democrat din jud- 
Hunedoara a primit vizita tinerei par
tizane jugoslave ’Mara Cresocvici și 
a tânărului partizan albanez Minella 
Capo, care auadus tineretului nostru 
'.expresia dorinței ‘de;, înfrățire a tineri- jegații celor două țări au adus'Salutul 
lor de acolo cu tineretul nostru, în 
lupta pentru cucerirea unui viitor mai 
bun, mai drept, și mai liniștit.

In dorința de a cunoaște tineretul 
din regiunea noastră, delegații străin- 
însoțiți de o delegație a tineretului 
democrat, au vizitat regiunea Valea 
Jiului, unde au fost întâmpinați cu 
o călduroasă prietenie, din partea 
tinerilor noștri. 
Întorși din Valea Jiului, delegații

tinerilor din țările respective
In ziua deț'27 Martie a.<c„ delegații 

străini continuând vizita în județul 
nostru s’au deplasat la Cugir, unde 
Jieasemenea. au fost primiți cu en
tuziasm. După vizita făcută la cele 
două sedii ale tineretului din localitae, 
a avut loc în sala cinematografului 
din localitate în prezența unui mare 
pumăr de tineri, un festival dat în 
■cinstea oaspeților ștrăini.

aa — nana......

Din 
niunea 
vernul 
alte lo vagoane de porumb regiunii

Sentința în procesul schingiuitorilor
din detașamentele de mnncă obligatorie

Tribunalul Poporului din Cluj, a 
pronunțat la 27 Martie sentința in 
procesul schingiuitorilor dela deta
șamentele de muncă obligatorie Au 
fost condamnați la moarte 4 acuzați 
dintre cari Ștefan Covaci sc găsește 
arestat iar ceilalți trei sunt dispăruți

La munca silnică pe viață 6 acu

za ți.
I La muncă silnică pe 25 ani, 1 
acuzat

La muncă silnică pe 15 ani trei 
acuzați

, Ceilalți fiind condamnați!dela 5 — 
i lo ani temniță grea.

Au fost achitați 4 acuzați

DEGREVAREA IMPOZITELOR 
PE SALARII

Propunerile Confederației generale a muncii
Confederația generală a muncii a 

înaintat atât ministerului de finanțe, 
cât și ministerului industriei și comer
țului un memoriul în care cere ^egre 
varca impozitelor pe salarii, întru
cât veniturile reale ale muncilor re
prezintă abia 23 3o laWjtă din sa
lariile din 1939, în vreme cc cotele 
de impozite sunt de 4 — 5 ori mai 
mari decât cele din 1939

Pentru a corecta inegalitatea re
zultată din faptul că salariații pierd 
75 la sută din salariile reale, în timp 
ce celelalte categorii sociale au o 
scară mobilă de venituri, Confede
rația generala a muncii a propus 
următoarea 
larii

Fiindcă ’n numărul, trecut 
Tot Congresul n’a încăput . 
Și dorind ca toți să știe’ 
Tot de a fost la Orăștie, 
Urmăriți: Minierul scrie... 
Și cum e la adunări, 
De se țin și cuvântări, 
S’a vorbit și acia frate, 
S’a vorbit pe săturate. 
Da-1 vorba it vorbărie, 
Dați-i voe lui llie 
Nu degeaba i... „Bătălie” 
Are și cl darul lui 
Darul mare al „Șefului”. 
Nu știți cc-i democrație? 
Ascultați-I pe llie 
„Democrație, Băeți, 
Dacă vreți ca s’o aveți, 
Să fiți Totul pentru Țară

•
Zfieve — + —

Când „Șeful” o să vă ceară-
Și când timpurile cer, 
Toți să fiți Gardă de Fier” 
Și-a mai spus multe, de toate... 
Dt-a jmsf băeții pc roate 
Iar discursul I a încheiat 
Cu lozinci de „democrat”: 
„Jos lingurii”, „Jos jidanii” 
„Comuniștii, proletarii”. 
A mai vorbit Ghiță Pop 
Cu mânie de potop- 
A strigat cu glas de fiară 
„Jos teroarea proletară” F 
„Jos clasa muncitorească” 
„Clica noastră să trăiască!” 
Iar apoi ca încheerc 
Domn „ministru” Gliiță1 cere 
Să vină iarăș fasciștii 
Dar să plece comuniștii 
________ 104 MINIERUL

In aceiaș zi delegațiile au sosit la 
Orăștie, unde în gară li s’a făcut o 
impresionantă manifestație. Primiți 
cu flori de către cei 2ooo de tineri, 
delegații au participat la festivalul 
artistic, pregătit de elevi liceului Au
rel Vlaicu. Delegații își exprimă sen
timentele de mulțumire, pentru pri
mirea atât de cordială și aduc salu
tul de înfrățirje a tinerilor din țările 
lor. Urmează o masă comîină.

In seara zilei de 23 Martie, a. c., 
orele 7 delegați s’au întors la Deva. 
In sala cinematografului Progresări,- 
Im fața, unui mate număr de 'asistenți, 
delegatul Albanez aduce salutul său 
tinerilor noștri și își exprimă mulțu
mirea de cele văzute cu ocazia ace 
stor vizite. A urmat un program de 
dansuri naționale, (executatide elevele 
școalei de ucenice din Deva

După festival, tinerii, au condus 
la gară, pe cei doi delegați străini, 
unde s’ati despărțit într’o atmosferă 
de înălțătoare prietenie..

Valea Jiului se poate mândri cu în
fipturile sate obținute prin lupta | 
unită a întregului tineret, pentru ri
dicarea producției. Dar pentru a con- 

■ilida aceste realizări^pentru a pomi 
cu succes la câștigarea de noi vie 
torii, tineretul muncitor, in primiri' 
rând trebue să< întărească enitatea să.

Faptul că Săptămână Mondială a 
Tinerelului a fost organizată la noi 
ide un comitet cuprinzând reprezen 
tanții tineretului din toate organizat- 
(iile'democrate, constitue exprimarea) 
voinței tineretului nostru1 de a merge 
pe făgașul unității- Spiritul de înțe
legere și înfrățire care a caracterizat 
toate manifestațiile desfășuratei in ca- 
jrlrul acestei săplărrtâni au fost răs-i 
punsul masselor largi ale tineretului. 
In fruntea luptei pentru reconstruc 
(ie, tineretul muncitor din Valea Jiu
lui va trebui să fie in acelaș timp iki 
fruntea acțiunii pentru unitate, p4n ■ 
Iru a mobiliza în jurul său întregii! 
tineret pentru rezolvarea problemțs- 
lor de care depinde soarta poporului 
întreg.

Viitorul tineretului stă azi in mâi
nile sale. El știe că așa cum Tși va 
găti ziua de mâine, așa va trăi lată 
dece tineretul nostru s’a angajat cu 
toată hotărîrca, cu toată vigoarea- 
tinereții sale în lupta pentru recon
strucție, pentru distrugerea ultimfe- 
for rămășițe fhsciste și a reacjîunfl. 
Dacă tinerii delegați iugoslavi și al
banezi care au participat la serbă
rile tineretului din regiunea noa
stră s’au putut mândri cu succfesek 
obținută in această privință, accaj 
sta se datorește faptului că, pătJ 
runși de importanța unității, ei ah 
realizat de mult) unirea tineretului înj 
tr’o singură organizație, chezășie că 
nerg cu pași mai repezi spre re
facere și victorie deplină a democ
rației.

La rândul său tineretul nostru, 
conștient că va culege înzecit roa- 
lifele stăruinței sale prin luptă conrth 
liă, a pus în această săptămână, ba
zele pentru crearea Federației Națio) 
dale a Tineretului, care să uneascâtfn 
acelaș efort tineretul muncitor, piui 
găresc și intelectual.

Tineretul din toată lumea a înțe
les că arma sa cea ma' puternică 
pentru asigurarea păcii, a democra
tei, al miji viitor fericit este unita
tea și și a constituit Federația Mon
dială a Tineretului.

Unindu-și forțele sale, tineretul dfn 
România se va încadra cu și mai 
jinultă hotărîre și succes în lupta 
pornită sub deviza Consiliului Mon. 
dial al Tineretului; „Suntem gata 
suntem uniți. înainte peir.tru viitor'' 
nostru!”

A NORA

Colțul „istoricu

„dn nebun în fruntea nerozilor!

] 2oo.oo I
Propunerile Confederației 

le a muncii sunt studiate de 
rul finanțelor.

33 „ 
genera 
ministe-

Este interzisă înstrăinarea
bunurilor germane

scara de impozite pe sa
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Casa de administrare și stlprave- glicre a bunurilor inamice atrage a- 
tențiunea tuturor administratorilor 
de control, că in conformitate cu le
gea Nr 91 din 1945, sunt obligați 
să vegheze în'deaproape ca patrimo
niile societăților pe acțiuni și celor
lalte întreprinderi care au aparținut 
cetățenilor germani și pentru care se 
fac formele de predare în proprie
tatea U. R. S S. să’fie conservate cu 
deosebită atențiune, ncpcrmițândlsub 
nici o formă înstrăinarea vreunui c- 

llcinent patrimonial, înscris tn activul 
întreprinderii pc data de 12 Sep
tembrie 1944.

1 Toți administratorii de control 
sunt direct răspunzători de orice li-

(psuri și neglijențe se vor dovedi în cituri și funcționari Contractul colec- 
păstrarea bunurilor mandea 1‘ ‘

fostul 
Baciu. 
coloa- 
mână

Asta a fost exclamația celor ce-au 
avut deosebita ocazie' să se delecteze 
Duminica trecută, când cei trei sute 
de participanți la „marele congres” 
manist din Orăștie, au defilat prin 
centrul orașului, în frunte cu 
■musafir al casei -de nebuni,

Cei cari l-au văzut în capul 
nci, cu năsdrăvana-i bâtă ’n
și-au amintit desigur de vechea și 

|înțeleaptă vorbă românească: „spu
ne mi cu cine te însoțești și-apoi îți 
spun eu cine ești!” și și-au dat în
dată scama cinc-s:

Bâta reprezenta cu siguranță doc
trina partizanilor lui nea llie Bășcă
lie, vechiul lor argument electoral, 
iar purtătorul lui nu întruchipa alt
ceva decât pc cetățeanul conștient, 
parei convins că salvarea țării sc 
află in mâinile, pătate cu sângele 
celor uciși la Grivița, l.upcni, ctc., 
in mâinile marelui sforar luliu Ma-

niu, zis sfinxul, zis mutul dela Bă- 
dăcin.

Aspectul ar fi fost și mai încântă 
tor dacă lângă mrele luptător Ba 
cin, 9’ar fi aflat și răposatul Lie a 
Târței (cel cu hireanu) Toate capa 
citățile s’ail strâns în jurul Iui Ilii 
Lazăr, Gliiță Pop și Popa Zlatn; 
Gliclar, pentru fericirea poporului 

Păcat că nu mai trăește Lie!.. 
E o pierdere de neînlocuit pentri 
maniști I... A încercat el părintele di; 
Văidci s’astupc golul, dar n’a fos 
chip, deși băeții agliesmuiți de sfin 
ția sa, din belșug cu țuică, și pu 
să joade în mijlocul străzii, au atra 
mulți curioși in fața localului în car 
s’a ținut „formidabilul congres”.

Altceva era însă dacă trăia Lie 
altul era succesul lui nea llie Bășcă 
lie...

D. A. B

La Soc. „Derubau" din Deva 
a fost încheiat contractul colectiv 

tip elaborat de C. G. M.
l uni 25 Martie 1916, a avut loc 

la societatea „Dcrubau” o ședință a 
constructorilor de drumuri la care 
a luat parte'un mare număAle imUn-

tiv a fost primit și Hînmt da r»pr«-

zcntaiiții ll (i I. R.ului și urmeai 
fi fi aplicat retroactiv dela data de 
Decembrie 1915.

Acesta este primul contract 'cc 
lectiv pe cardll au muncitorimi fui 
cțibnarii constructori d« drumuri di 
România

strturi.au


ZORI NOI

MANIȘTII 
au atacat locuința unui 

muncitor ceferist
| Milinton Filip, din' comuna Golda 
de Sus jud Alba, președintele par
tidului manist, a îmbătat cinci in-

Muncitorii Ceferiști dela 
depoul Teiuș 
măresc producția

IWe
Perceptorul C.arp Constantini și lo

cuitorul l.azar-Daniel din comuna 
Baril Mare se îndeletnicesc cu lan 
sarea de svonuri și minciuni având 
ca scop demoralizarea populației sa
telor și de a o agita contra regimu
lui democratic.

Mai mult ei fac propagandă le
gionară prin sate, aducând tot felul 
de insulte guvernului democratic Dr 
Petru Groza

Noi le amintim!de dispozițiile date 
recent dc Ministrul de Interne

SATURN

Individul Andrei din percepția Pui 
a făcut și face propagandă antide 
teocratica lansând diferite svonuri 
mincinoase in legătură cu impozi
tul și altele.

Toate svonurile sunt lansate de 
aceste slugi ale reacțiunii, care nu 
văd cu ochi buni opera guvernului 
Groza, pentru refacerea țarii

Acești indivizi care propovăduiesc 
minciuni, punându-sc prin aceasta 
deacurmezișul drumului pe care a 
pornit poporul nostru la 23 August 
194-1, trebuie să fie îndepărtați din 
posturile lor de răspundere.

SATURN•
Pentru însămânțările din primă

vara aceasta, în plasa Pui, se simte 
nevoia de semințe de trifoi și lu
cerna

Starea uneltelor agricole este in 
general bună

I
Muncitorii din fabrica Ceramici- 

Caps din Barul-Mare și Societatea 
Nitrogeni din Pui, au început să re
pare uneltele sătenilor împroprietă-t 
riți- Muncitorii muncesc la reparatul 
acestor unelte in timpul lor liber.

In plasa Pui, reforma agrară tre- 
buiește revizuită, pentrucă pămân 

tul a fost împărțit și unora care nu 
sunt îndreptățiți

Barn Alex

COMUNICAT
1. Toți agricultorii care doresc a 

cumpăra plug sau grapă de fier 
să se prezinte la Primărie, Camtera 
No- 26 —: pentru înscriere într'un1 ta
bel

2 Toți cultivatorii cari au pomet 
sunt obligați șă-1 curețe și stropească, 
până ccl mai târziu Miercuri 3 Apri-
he 1946

Cei cari nu se vor conforma vor 
fi pedepsiți.

houile tarife poștale
începând dela 1 Aprilie a c„ se 

pun în aplicare noile tarife poștale 
și telegrafice majorate. Nouile taxe 
sunt o scrisoare'loco lei 2oo /o scri
soare alte localități 3oo ; o carte poș
tală simplă llo; o carte poștală ilu
strată 2oo; un imprimat 8o; taxa de

Recomandare 3oo taxa de expres 
loco -loo; taxa de expres alte locali - 

Ități 6oo; taxa pe cuvânt la telegra
mele alte localități loo.

I Direcțiunea Generală 1\T. T roa 
,gă publicul sa aplice pe trimiterile 
ce expediază noile taxe tarifare spre 
a nu fi expuse să cadă în rebut

A MARE CONCURS
de piese teatrale

ZOR? NO?

Comitetul de artă și cultură din mese până la IMai 1946, la Re- 
Secția de educație politică de pe lân- gională, în Petroșani, pentru secția 
ga Regionala Valea Jiului a P/C. R. dc Educație Politică- Toate piesele 
jorganizează un mare concurs de pic- concurente vor fi reținute de comite- 
..eteatrale. In vederea acestui con- ......................... '
•curs se dau următoarele subiecte

1 Lupta poporului împotriva e- 
xploatării moșierilor.

2- Muncitorimea în luptă penlru 
refacerea economică a țării.

ncurente vor trebui să
din cele două subiecte.
vor trebui să fie tri-

tul de artălși cultură-
Piesele vor fi clasificate de o co

misie de Petroșani. Vor 
următoarele premii:

Un premiu I cțu sumj.i

fi distribuite

de lei 
1 oo.ooo

Un premiu 11 cu sum'a de lei
5o ooo

Trei premii III cu câte 2oooo lei.

Jiiizi în frunte cu Cjiurgiti Gligor, 
macmnăndn-i apoi ca să atace mun
citorii.

In noaptea de 12 spre 13 Mart. 
1916 indivizii, au atacat casa munci
torului Nicula Angliei,în timpul când 
el era la serviciu, spărgând toate fe
restrele locuinței. In locuință era so
ția lui împreună cu 3 copii cari au 
suportat timp de 2 ore atacul ban
ditesc r

Margareta Dan

Muncitorii C Fj Riști dela depoul 
de locomotive din Teiușâ în colabo
rare cu șeful depoului ing Barna- 
șiu Marin având în frunte po tovară
șii: Zaharia Eftiinie, Zoinlencrojan ' 
Roman Filip, Ciundean 1 , Ilie Frdp- 
cu lucrează zi și noapte la re

pararea locomotivelor stricate, pen
tru a le reda circulației

Tot la depoul de locoinotiv< din 
Teiuș, cu toată lipsa de combustibil 
muncitorii lucrează la construirea u- 
nui spălător, de care muncitorii de
poului au neapărată ncvoe

A La țesătoria „Viscoza" 
din Vulcan muncitorii au mărit producția de 

la 700 m. la 1500 m. de pânză pe zi

FAPTE PILDUITOARE
Ținem sa remarcăm gestul dc în

altă ținută morală al D-nei ș^ Dl Că
pitan rez. Nicolac Burghclea, care 
după o vizită făcută la orfelinatul dc 
copii din Pâclișa au adoptat o fetiță 
în etate dc 7 ani.

Fetița este din Moldova orașul Ba 
cău Tatăl iei a căzut pe front iar 
mami ci a'murit lovită de o bombă.

Acești copii fără părinți au rămas 
lipsiți de dragostea celor pe care 
războiul nemilos i-a, răpit dclacăldura 
unui cămin, de un tratament ImhitnVi,

Muncitorii și muncitoarele dela (e- 
sătoria „Viscoza” din Vulcan con- 
știenți de lupta,o- o au(n fața 'pentru 
reconstrucția țării, depun tot efortul 
pentru a mări producția-

Astfel prin mari eforturi au reușit

sa ridice producția dela 7oo m- la 
|.5oo in. dc pânză pe zi Muncitorii 
știu că numai prin mărirea producției 
vor putea reconstrui țara și distruge 
specula, dând astfel un mare spri-, 
jin guvernului Dr Petru Groza.

tocmai cceace un orfelinat nu le 
poate oferi din plin. Multe familii 
ar putea urma exemplul atât de fru
mos, al familiei Burghelea.

Anunț

„Uzinele de fier ale statului din 
Hunedoara, angajeaza pe bază de 
examen, ce se va ține la sediul Di- 
rccțiunei Uzinelor din Hunedoara, în 
ziua de lo Aprilie a- c , un conduc
tor minier, absolvent al unei școli 
dc conductori minieri (mlaeștri, con
ductori sau subingineri), să aibă 
o practică de cel puțin 2'âni în cxloa- 
tările miniere, inclusiv lucrări de to
pografie”.

Rezultate sportive dm Stmeria
Cu ocazia Săptămânii Mondiale a ■ 

Tineretului au avut loc la Simeria 
(mai multe campionate sportive în
tre tineretul democrat- De com'un a- 
cord tinerii au organizat campionate 
de: ping-pong, foot-ball, woley-ball, 
șah și popice. La ping-pong T P. 
învinge U. T. S. cu 1 o.

La foot-ball T P învinge cate
goric U T. S cu scorul de 6 3
4 - 1-

La woley-ball T. P. învinge U 
'T. S.'cu’2. 1 Joaul.a fost foarte fru
mos și spectaculos-

La șah Tineretul Progresist în
vinge cu 2 — o echipa U. T. S -ului

prin neprezentare. ,
La popice victoria revine U. T. 

S-ului învingând T. P. cu 311—3o.

Mica.Brad -’C|F. R: -șSiineria 0—-1
C. S. Orăștic — Sind c f. r. 1— 5

Anunț
Se aduce la cunoștință min rilor 

dela Soc „Mica” că, costul abona
mentului pe un an de zile este egal 
cu salariul țunui om pe un ișțiit cu toate 
accesorile-

Tovarăși nu vă lăsați induși in e-
roare dc unele elemente râu voi
toare clasei muncitoare care răspân
desc svonuri mincinoase.

Administrația Ziarului

Franța și membru legaț iu so 
sit la Marsilia cu motonava „Tran
silvania”.

BATAVIA — Negocierile dintre re
prezentanții olandezi și indonezieni 
au fost vremelnic suspendate Sâm
bătă, pentru a da posibilitate d-lni 
van Mook, guvernator adjunct al 
Indiilor Orientale olandeze, de a 
pleca în Olanda spre a se tonsulta cu 
guevmul olandez

•
TEHERAN —Se mențin stăruitoare 
svonurile după care este iminentă 
o remaniere a guvernului sau for
marea unui guvern compus din per
sonalități favorabile unei politici de 
asanare internă, sub'președinția d-lui 
Ghavan Sultaneh

BRUXELES - D Achile van 
Acker. însărcinat cri alcătuirea noului 
guvern, a anuntat că noul cabinet a 
fost alcătuit din socialiști, liberali, 
Comuniști și ..technicieni", în urnf.a 
refuzului categoric ai partidului creș
tin-socialist — cellmai marc grup'din 
Parlamentul belgian — de a face 
parte dintr’un cabinet quadripartid

•

ANKARA — Partidul socîal-dc- 
mocrat turc a fost dizolvat de către 
guvern, pentru că, contrar statute
lor sale care interzic să intre în con
tact cu partidele din străinătate, era 
în legătură cu partidul social-democ- 
rat-bulgar

Dl Mahmad Hasa, delegatul E- 
giptului la Consiliul de Securitate, 
a declarat că dacă tratativele intre 
Anglia și Egipt vor eșua, și daca 
Marca Britanie va refuza si de acum 
înainte ai și evacueze trupele, se va 
naște o situație care va periclita pa
cea lumii — situație pe care el o va 
expune Consiliului dc Securitate in 
tot complexul ei.

Comentariile ziarului „
privire la problema

MOSCOVA. — După cumla rată 
ziarul „Pravda”, problema iraniană 
a fost în mod artificial transformată 
într'un scandal împotriva succesului 
Consiliului de Securitate Ziarul lă
murește poziția Uniunii Sovietice în 

(următoarele trei puncte
1 Declarația generalissimului Sta- 

lin făcută corespondenților americani 
în ajunul întrunirii Consiliului de 
Securitate, care a distrus terenul ca
lomniatorilor cc pretindeau ci Uniu- ' 
nea Sovietică n'are intchția să cota- 
bboreze cu Organizația Națiunilor U- 
nite

2- Comunicatul asupra evacuării I- 
ranului de către trupele sovietice, 
de acord cu guvernul iranian, care 
a fost deasemenca o aspră lovitura 
pentru aceiași calomniatori

I 3. Declarațiile premierului iranian 
din 23 Martie prin care spune că e- 
vacuarea trupelor sovietice din Iran 
decurge in mod normal și câ pro
blema persană ar putea fi rezolv

Contribuția Uniunii Sovietice la fondul 
O.N.U. a fost achitată

Uniunea Sovietică osie prima mare putere 
care și a achitat pe deplin această datorie

NEX-SORK- — Piinlr'o telegra
ma trimisă d-lui Trygwc Lyc Se
cretarul General al Organizației Na
țiunilor Unite, Andrei Vâșinski Sec
retar adjunct la Ministerul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice a trans
mis următoarele

„Contribuția Uniunii Sovietice la 
fondul operativ al O N II. dc un mi
lion șapte sute douăzeci și trei dc mii 
dolari, a fost transferai,i în ziua de 
31 Martie a. c., dc Banca dc Stat a 
Uniunii Sovietice în contul O N. II 
la banca dc rezerve federale din 
New-York”. 

vată înainte de a fi adusă în fața 
Consiliului de Securitate și că n’are 
nici o importanță dacă această pro
blemă va fi adusă în discuția conssi 
Jiului dc securitate acum sau peste 
lo zile

Propunerea ca problema iraniană

Noul guvern bulgar a fost format
Declarațiile însărcinatului cu afaceri

al Uniunii Sovietice la Sofia

SOFIA. — Noul'guvern bulgar se 
(Compune din 4 reprezentanți ai 
grupului Zvcno, 5 comuniști, 2 so- 
cial-democrați, 1 radical și 1 inde
pendent. însărcinatul cu afaceri al 
Uniunii Sovietice la Sofia a vizrtatțțșe 
premierul Ghcorghicff căruia i a fă
cut cunoscut câ socotește condițiile, 
puse de opoziție ca neconfornic cu 
tfcordul dela Moscova El a subliniat

Uniunea Sovietică este prima 
re putere care și-a achitat pc 
plin contribuția prevăzută față dc O 
N. U.

m'a- 
dc-

In Statele Unite

400,000 muncitori mineri au declarat grevă
LONDRA Iii Statele Unite gre 

va a 4ooooo muncitori din minele 
de lignit a "început Duminecă la mie
zul nopții Se anunță că această gre
vă va dura mult timp și că va fi 
foarte costisitoare .Toate încercărilcț

Pravda“ cu 
iramahă
să fie retrasă de pe ordinea de zi 
s'a lovit dc rezistența Statelor Unite 
și Marei Britanii și a fost respinsă. 
Din această cauză, delegatul sovie
tic Gromîco a declarat că nu poate 
să ia parte la desbaterile problemei 
persane și a părăsit sala de ședințe.

justețea condițiilor puse 3c dl Ghe- 
orghieff. Noul guvern bulgar se va 
prezenta în fața parlamentului Marți 
sau Miercuri.

Atitudinea Partidului 
Comunist Britanic 

față de politica d-lui Bevin
(externe pc care a adus-o partidul 
conservator”.

Faptul că în partidul laburist c 
jXÎstă față ,de politica externă a d-lui 
Bevin o puternică opoziție, care cerc 
o politică dc strânsă cooperare ciț^U- 
nitinca Sovietică și cu statele dc- 
Imocratice prietene din Europa In 
special Franța Cehoslovacia și Iu
goslavia, este destul de concludent 
— a spus dl Pollitt și a adăugat:

„La rândul său, Partidul Comunist 
cerc ca Anglia să facă o politic^ de 
acorduri comerciale cu Uniunea So
vietică și cu statele din Europa occi
dentală, pentru a fi independente de 
Statele Unite sub raportul economic 
și pentru a putea ajuta elementele 
progresiste americane în lupta con
tra politicei agresive a Statelor ți
uite”.

PRAGA:
Inlr'o conferință dc presa ținută 

cu delegații presei străine la congre
sul Partidului Comunist cehoslovac, 
dl 1 larry Pollitt, secretarul general 
al Partidului Comunist britanfd, a 
criticai politica lexternăfa d-Jui Devin, 
spunând că ca „este in dezacord cu 
politica sa internă și nu constituie 
decât o simplă continuare a politicei 

dc a se ajunge la un acord între 
președintele uniunii! sindicatelor mi
niere și reprezentanții patronilor, 
n’aii dat nici un rezultat. Intcrvdnția 
guvernului făcută liniUltiiiAil moment, 

|a{ys ■ <■»'. dcas menea.

Atitudinea d-lui Bevin 
față de Peron ]

MOSCOVA — Din New-York se 
anunță că dl Bevin, ministrul de c- 
xterne al Angliei a refuzat propune
rea Statelor Unite de a semna „Car
tea Albastră”, în care colonelul Peron 
este acuzat de activitate profascistă 
îii Argentina

După cum declară corespondenții, 
dl Bevin a întrebat pe dl. Byrnes, 
ministrul dc externe al Statelor l> 
uite, dacă Statele Unite garantează 
aprovizionarea Angliei cu carne; dar 
probabil, dl Byrnes n'a putut Să 
garanteze aceasta

Cum a decurs mascarada alegerilor din Grecia
ATENA. Un mare numCir dc 

trupe dc poliți patrula Duminecă pc

Nimicirea unei mișcări 
subterane naziste

în Germania

HERFORD. — Ofițerii serviciului 
de informațiuni britanice și am'eri- 

Icane au nimicit o mișcare subterană 
nazista în zonele de ocupație brita
nică și americană din Germania. V

Declarația arată cărs'a reușit, prin 
tr'o operațiune secretă, să se arc- 
i teze cei șase capi ai acestei mișcări 
filonnată din foști membrii ai tine
retului hitlcr.sl și ai ligei fetelor ger
mane, aleși pentru, reconstrucția Ger
manici pc principiile naziste

străzile Atenei pentru a împiedica 
cicnirilc dintre membrii aripei drep
te și aripei stângi In urma ciocniri
lor care au avut loc la Atena Sânț 
bata, au fost răniți 15 civili și 4 
polițiști. Membrii aripei stângi sus
țin că registrele electorale au fo .tlfal- 
șificate și populația este împiedicată 
să voteze de poliție și armata. Ob 
iservatorii englezi și americani au 
siipravcghiat tot timpul,alegerile. Po
liția și trupele grecești patrulează 
pe străzile din districtele piuncitorcști 
șilboooo soldați greci, 22.000 jan
darmi rurali și 5 ooo dc polițiști au 
păzit desfășurarea alcgerilorȚn timp, 
ce trupele engleze au primit ordin 
să rămână în cazărmii tot timpul zi
lei.

TEHERAN. — Dl. Hamid Savah, 
'membru in delegația persană la 
Moscova și tard a contribuit in'lnare 
măsura la îmbunătățirea rclațiunilor 
dintre Iran și Uniunea Sovietică, a 
fost numit ministru plenipotențiar al 
țării sale Ja Moscova. '

Imprimeria jud. Huned,


