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ANTONESCU 

?i
MIHA1 

ANTONESCU 
apar Luni îg fața 

tribunalului 
poporului

Sărbătorit cu însuflețire de 
întreaga populație a județelorX

EJrVEOOAMA
Toată lumea, dela mic până la mare, au sărbătorit 1 Mai,

ziua muncii, ziua libertății, ziua înfrățirii.
Muncitorii, țăranii și intelectualii au răspuns cu elan chemării F. U. M

1 Mai, z! de sărbătoare și de luptă, zi de înfrățire a celor 
ce muncesc, a fost sărbătorit de întreaga clasă muncitoare, de 
poporul î.itreg, cu un entuziasm și un elan rar

In aceasta zi frumoasă de primăvară — cea 
din primăvara aceasta — galeriile întunecoase 
au rămas puști', vue’.ul mașinilor din fabrici și

deja C. F. R. Alba-Iulia priet 
Piso din F. E- D. R- tov, Voi- 
culescu din partea Comisiei Lo
cale din București Tov. Bogdan

lo-
Oh.
Re

Luni 6 Mai 1946

128 de ani 
dela nașterea lui 

Karl Marx

termină studiile 
1835, se înscrie 
d^ni Etonn și a- 
unde studiază 
și filozofia.

în

Ia 
pe 
în

întâlnit.
mai frumoasă 
ale minelor 
uzine a amu

țit, câmp i e și ogoarele scăldate în razele aurii ale soarelui de 
Mai au rămas doar cu ciripitul păsărilor, în birouri registrele 
au adormit în rafturi.

E sărbătoare! Toată lumea, dela mic până la mare, bărba
ți și femei, Li straie de sărbătoa.e, a eșit să sărbătorească 
1 Mai, ziua muncii ziua libertății, ziua înfrățirii. -

in aceasta zi măreață au rama3 in văgăuni numai vipe
rele înveninate, uneltele negre aie reacțiunii, pentru care acea
sta zi de sărbătoare a fost o zi de suferința, o zi de chin. De 
acea ziua de 1 Mai n’a rost numai o zi de sărbătoare ci așa 
cum scrie tov. Gh. Dej, .în articolul sau ce 1 Alai și o zi de 
lupta. Poporul a arătat și cu aceasta ocazie că el nu vrea să se 
mai întoarcă la timpurile negre din trecut, el vrea să meargă 
înainte, tot înainte, pe calea libertății, democrației, păcii și 
progresului.

Marele meeting
Muncitorimea din Valea Jiu

lui arp o veche tradiție de lup
ta pentru sfărâmarea lanțurilor 
robiei, pentru o viață mai bu
nă. Masacrul dela Lupcni este 
încă viu 
ner care 
perii din 
sângerat 
libertate, 
va’oare. De aceea 1 Mai a fost 
sabătorit în Valea Jiului cu lin 
avânt și entuziasm deosebit.

Iii dimineața zilei, coloane de 
muncitori în frunte cu muzicile 
minere, au pornit spre locul de 
întâlnire care este la peste Io 
km. O parte din ei sunt îmbră-

din Valea Jiului
câți în cămăși roșii, cămăși 
care le îmbracă numai odata 
an, la 1 Mai.

La Petroșani coloanele 
muncitori sunt întimpnate 
populația orașului și de minerii 
încadrați în frunte cu conducă
tori, lor printre care se afță și 
tov. mini tru Gh. Maurer, dele
ga la! ‘ uve.nului, care încadrân- 
du- e in fruntea coloanelor, por
nește spre iocul de adunare.

Ajunși |a Stirduc locul unde 
se întâlnesc cele doua ape care 
formează „Jiul” muncitorii se 
încolonează pe localități după 
care începe adunarea.

Apariția tov. ministru Gh Manrar este 
salutată de muncitori cu lungi aplauze

Rând pe rând se perindă la 
Tribună delegații sindicatelor, 
ai comisiei locale, delegați din 
A|ba și București ultimul venit 
în fruntea unei caravane care 
a adus darul muncitorilor din 
București fraților lor din Valea 
Jiului, reprezentanții partidului 
social democrat șt comuni,t. A- 
pariția tov Ministru Gh Maurer 
este salutata cu lungi aplauze 
muncitorii văzând în e| pe tri
misul guvernului a acelui gta-

în mintea fiecărui mi- 
a trăit acele clipe. M'i- 
Valea Jiului care au 
din abundență pentru 
o prețucsc la justa ei

Jiului și 
C. C. al 
insemnă- 
evidență

munți e mai schimbătoare nu se 
desminte nici de astă dată și o 
Ploaie măruntă începe să cadă 
după ce înainte cu câteva mi
nute era soare și cald pentru 
ca ,acest lucru să se repete de 
câteva ori în ^limmeața^icestei 
zile.

I c„ J din partea Comisiei 
cale di nValea Jiului, Leoh 
în numele tineretului Nagy 
ter în numele U. P. M.

Cuvântarea tov. Mujic Mihal
In aplauzele mulțimii ia cu

vântul tov. Mțujic Mihai secre
tarul regionalei Valea 
membru supleant în" 
P. C. R. care a aratat 
tatca zilei scoțând în
necesitatea luptei inipotriva re
acțiunii.

Natura însă care aici între

Muncitorii, țăranii și intelectualii progresiști contribue Jprin ----- x . «------- xx_ij — a gpU8 t()V, mjnj8|ru Maurer

a| P C. R.. aducând salutul C. 
C. bravilor minieri clifi Valea Jiu
lui cu ocazia sărbătorii zilei de 
1 Mai

A urmat apoi dansuri, poezii 
și cântece muncitorești execu
tate de muncitorii din toate lo
calitățile, după care serbarea a 
luat sfârșit într’o solidaritate de
plină Jmuncitorească

(Continuare in pag, 3-a)

muncă la refacerea țării
Mulțimea se strânge din 

de astă dată ia cuvântul 
Gheorghe Maurer ministru

Karl Marx, conducătorul ge
nial și învățătorul proletariatu
lui mo idial, î itemeetorul comu
nismului științific, s’a născut la 
5 Mai 1818 în orașul Trier 
[Germania).

După ce își 
liceale, în anul 
Ii u iversitatea 
poi la Berlin, 
dreptul, istoria

A terminat universitatea în
1841 și în calitate de revoluțio
nar consecvent, pentru dreptu
rile și libertatea proletariatului, 
Marx a dus o luptă fără cruța
re, oontra prusacismului reac
ționar ce domnea pe atunci 
Germania.

La letatea de 24 de ani
1842 — Marx a oolaborat 
cel mai progresist ziar de 
atunci „Reinische Zeitung”,
calitate de redactor responsa
bil, iar după ce ziarul a fost 
interzis de a mai apărea, Marx 
s’a mutat la Paris. In'anul 1844 
Marx se întâlnește cu Friedrich 
Engels, care venise din Anglia 
Aici se leagă o prietenie și co
laborare sinceră între cei doi 
mari cugetători, care a durat 
to tt impui vieții lor, Prima lor 
lucrare a fost „Sfânta Fami
lie” — o critică necruțătoare a 
curentelor de dreapta.

La cererea guvernului Pru
sac Mărie a’ fost expulzat, în 
anul 1845, clin Paris, de unde 
se mută la Bruxelles (Belgia).

In anul 1847, Marx s’ a ra
liat la asociația secretă de pro
pagandă „Uniunea celor drepți” 
care mai târziu a fost reorga
nizată de Marx în spiritul idei
lor comunismului științific, dân- 
du-i nutritele de „Uniunea Co
muniștilor”.

In anul 1848, în timpul re
voluției din Germania, Marx a 
venit la Kdln, unde a ‘redactat 
ziarul „Nene Reische Zeitung” 
pe care Lemn l-a denumit ,,ne-

(Continuare !n pag. 2-a)

5 MAI-ZIUA PRESEI SOVIETICE

ve,n care a fost adus ]a cârma 
tării de poporul întreg.

Cuvântul tov. GhendeiGheorghe
După intonarea internaționale 

primul ia cuvântul tov. Ghcndel 
Glieorghe secretarul regionalei 
sindicatelor din Valea Jiului, du
pă care urmează tov. Cotoț, din 
partea sind. Cocota loan In nu
nele țăranilor, Haiduc Aurel din 
partea P. S. 1), BunuțăNicolae

<lc stat la comunicații.
După o introducere în care 

arata că do.ința moșierilor și a 
reacționarilor maniști și brătic- 
niști a fost aziî n dilemă ne- 
șfiind să se roage după ploaie 

iii .creta, a scos în evidență 
trecutul „istoricilor” car« în
cearcă să ’.iiă iarăși în fața po- 
po u'ui pentru al înșela dinjiou.

„Muncitorii țăranii și intelec
tuali progresiști lucrează însă 
înainte fiecare |a Jocul luiLcontri- 
buiud la refacerea țării și la a- 
lungarca definitivă a reacțiunii 
!)i din pozițiile economice pe 
care le ocupă azi și de unde sa
botează opera de refacerea ță
rii”.

Ultimul a luat cuvântul tov 
Drăghici Aurel din partea CUC.

In anu| 1922, când s’afaniver
sat un deceniu de apariție a zia- 
i ului „l’ravda” (Adjevărul), a 
începu tsărbătorirea zilei de 5 
Mai ziua presei sovietice.

De atunci ziua de 5 Mai se 
sărbătorește în întreaga țară a 
sovietelor sub semnul întăririi 
legăturilor cu inassele, sub sem
nul autocriticei, a responsabilită
ții presei față de cititori.

Primul ziar bolșevic legal zia
rul „Pravda” a fost înființat în 
urma hotărîrilor luate la confe
rința de|a Praga. Stalin care e- 
ra în exil pe Volga auzintd de 
aceasta hotarîre, evadează în 
I cbr. 1912 și întreprinde cu e- 
nergie înfăptuirea acestor hotă
râri.

I enin și Stalin a creat „Prav
ila” care a educat suta de mii de

Ziarul este nu numai un pro
pagandist și un agitator colectiv 
ci și un organizator colectiv.

Î.EN’N
luptători devotați clasei mun
citoare și intereselor poporului.

După marca revoluție din 
Oct., odată cu întărirea și des- 
voltarea regimului politic și e- 
conomic, s’a desvoltat și presa. 
In 1928, în U. R. S. S apăreau 
576 ziarecu un tiraj de aproape 
9 milioane și în 1938; cu zece 
ani mai târziu - ailUSpărut 9ooo 
ziaie cu tm tiraj de 36 milioane 
c.xp.

Puterea sovietică instaurând 
egalitatea de drepturi pentru 
toate popoarele Uniunii Sovie
tice lc-a dat posibilitatea de a 
se dcsvolta în limba lorțprop. ie. 
Astăzi nu există popor în t L S. 
care să nu aibă cărți, reviste și 
ziare în limba Iui, ziarele apar 
astăzi în 69 limbi și cărțile în 
111 limbi.

(Continuu* In png. 2-a)



!ors Antonescw și 
yihai Antonescu 

apar Luni în fața Tribunalului Poporului
Luni 6 Mai 1946, ora 8 dimi- Lapușneanu Constaniin, p»of«-

Comisia Județeană pentru reparti
zarea pășunilor din golurile Munților

neața începe judecarea procesu
lui marilor criminali de război 
și vinovați de dezastrul țarii: 
Ion Antoaescu, Mihai Antones- 
cu, Horia Simța|, Constantin

Pentru folosirea golurilor de 
munte aparținând oricăror fe
luri de proprietari, Ministerul 
Agriculturii și Domeniilor a dat 
o decizie pe baza căreia se in
stituie o Comisie Județeană, în 
județele pe teritoriul cărora se 
tiflă goluri de munte.

Comisia va fi compusă din: 
Prefectul Județului ca preșe
dinte^ ar ca membrii: directo
rul Camerei Agricole, șeful 
Serviciului Silvic Județean șeful 
Serviciului Veterinar Județean, 
doi săteni din comunele pe 
teritoriul carora se găsesc golu
rile de munte și un reprezen
tant al economilor de vite, care 
vor fi desemnați de Prefectul 
Justului.

Rolul comisiei
Comisia are rolul de a repar

tiza golurile de munte în ra
port cu capacitatea pășunilor și 
cu nevoile de pășune pentru 
a satisface atât interesele lo
cale cât și cele generale.

Ea mai stabilește; costul de 
arendare, determină lucrurile 
ele întreținere și /ameliorare 
necesare a se c ecuta, precum 
și oondițiumle de folosire a pă
șunii.

La repartiție acestor pășuni 
se va avea în vedere in primul 
rând satisfacerea nevoilor de 
pășune ale vitelor comunei pe 
teritoriul căreia se află golu
rile de munte și a celor vecine 
Iși în al doilea rând ale vitelor e- 
oonomîloi sau a crescătorilor 
de vite.

Comisia va stabili și condi
țiile de pază.

P.rețul de aieid-rc va fi sta- 
ibjit anual și ,e va ține scama 
efe Capacitatea pășunii pentru 
hrana vitelor, astfel ca prețul 
de arendare să nu depă.easca 
suma dc lei 2oooo lei la ha.

Se exclude cu desăvârșire a-

\Dela ARLIJS
Comitelui ARI US din Deva 

a ținut .e.ent o ședință Sub pre- 
ședința d-lui lacob Lozeannu 
p; im-președintele 1 ribimalului 
Hunedoara.

La această ședințî s'a stabi
lit planul de activitate și mi
jloacele necesare pentru reali
zarea lui.

Desbaterile ședinței au fort 
străbătute de conștiința impor
tanței deosebite pe care o are 
activitatea Arlusului. Tocmai pt. 
acest motiv s’a scos în eviden
ță și cu acest prilej necesitatea 
sprijinirii din. partea tuturor 
cetățenilor ele toate categorii
le a inițiativelor culturale și pa
triotice ale ARIUS-uluf.

de munte

se vor în- 
arendare la

rendarea golurilor 
prin intermediari.

Pentru arendare 
cheia contracte de
Primăria comunei respective în
tre proprietar și arendaș sau,cu 
delegații acestora pe baza de- 
A. ■■»»■■■■■■■■>-a»»ai «nw

legațiilor date de către sătenii 
arei.dași

Contractele de arendare în
cheiate cu dată certă existente 
la data prezentei deriziuni se 
respectă iar contractele de sub
arendare se anulează.

Campania de însămânțări în județul 
Hunedoara în plină desfășurare 

Au fost însămânjate până în prezent 45 198 de hectare

Din planul de însămânțări 
prevăzut de Camera Agricolă 
pentru jud. Hunedoara care e- 
ste de 7ool9 ha. s’au însămân
țat până ia data d‘ej'28 Aprilie a. 
c., 45-198 hectare, înfăptuindu- 
se astfel peste 65 la sută, din 
planul total.

S’au însămânțat următoarele 
cereale: grâu 3o38 ha. secară 
213 ha, orz 3944 ha., ovăz 
lo. 175 ha., porumb 11.186 ha., 
fasole 16 ha., soia 2 ha., floarea 
Soarelui 285 ha., cânepă 944 ha.,

in 153 ha., trifoiu 7.o73 ha., lu
cerna 1657, borceag 2547 ha., 
porumb pentru nutreț 124 ha., 
diferite plante pentru nutreț 
136 ha., cartofi 9226 ha., sfeclă 
pentru inutreț 769 ha., ]ce,apă toS 
ha., varză 26 ha., legume dife-, 
rite 743 ha., și grădini cu legu
me lo63 hectare.

Planul de însămânțări va fi 
dus la îndeplinire în primele 
două săptămâni ale lunii Mai, 
asigurându-sie astfel hrana ne
cesară pentru traiul poitpalației.

Noile impozite pe salarii
Cotele defih tive stabilite de Ministerul Finanțehr

Ministerul Finanțelor a întoc
mit decretul lege centru așeza
rea contribuțiunilor directe a- 
supra veniturilor.

Noua lege prevede că impo
zitul pe salarii se ișează cu ur-

săptămânale sunt

mătoarele cote:
Venituri Cote de Impodtul

lunara impozit lei
J 0.000 50/0 2.5oo

15o.ooo 6 0/0 9.oo0
25o.ooo 7 0/0 17.5oo
4oo ouo 9% 36.oG0
600 000 11 o-'o 66.0OO
9oo 000 15% 135.000

1.200000 2 00/0 240.000
2 000.000 26% 520.000
3.000 000 33% 990.000

Venit ur i le
impuse în felul următor:

Cota.
Venitul %

Până la 12.5ool ei ' 5%

Publicațiune
Se aduce la cunoștință celor 

interesați că în ziua de 2o Mai 
1946; orele 1o se va| (ine la Pri
măria Orașului Orăștie, Secția 
Financiară, licitație publică cu 
oferte închise și sigilate pentru 
concesionarea traseului oraș - 
gara pe timpul dc 2 (doi) ani 
dela 1 Iunie 1946 până Ia 31 
Mai 1948 cu prețul de lei două 
milioane anual

Licitația se va ține în con
formitate cu dispozițiunilc art. 
88—Ho din L. C. P., Oficiul 
Central de licitații și normele în 
vigoare.

Cactu] de sarcini se poate 
vedea zilnic intre orele oficioasă 

la Șccția Financiară.

12.5oo—37.5oo 6,5o/o
37.5oo—62.5oo 8,50/0

62 5oo —loo.ool 12.33o/o

loo.ooo—15o.000 15 0/0

1 So.ooo—225.oOO 25o/o

225.000—5oo.oOO 35o/o

5oo.ooo—75o.000 ' 47o/o

Peste 75o.ooo 33 ,I»
Co itribuț'unile la Fondul Mu

ncii ale patronilor și salariați- 
o- au fost unificate și red isc 

'numai la 2 la sută contribuția 
patronală, care se va aplica â- 
supra salariilor impozabile.

sor,
Acuzarea va fi susținută de 

d-nii: Vasile Stoica, acuzator 
public șef, Dobrian Con stan- 
tin, procuror general și Dumi
tru Săcaru, acuzator public.

Constan- 
Iasinschi, 
Radu Le- 
Oonstan-

Pantazi, Constantin Z. Vasiliu 
Țitus Dragoș, Oehorghe Do- 
bre. Ion Marinescu, Traian Bră- 
ileanu. Dumitru Popescu, Con
stantin Dănulescu, Constantin 
Bușilă, Nioolae Mareș, Petre 
Tomescu, Vasile Dimitriuc, Mi
hai Sturdza. Ion Protopopescu, 
Gorneliu Georgescu, 
tin Papanace, Vasile 
Gheorghe Alexandru, 
ca, lEugen Cristescu, 
tin Petrovicescu.

Toți vor fi judecați pe ba
za legii 312 din 1945, care 
pedepsește pe cei vinovați dc 
crime de război și dezastrul ță
rii.

Actul de acuzare cuprinde 
2oo pag. înfățișând întreaga a- 
ctivitate criminală sub toațe a 
sepeteie ei, a celor ce vor avea 
să răspundă în fața tribun, aiu
lui poporului, Luni 6 Mai.

Actul de acuzare începe cu 
următorul pasagiu:

„Ion Antonescu și ce-i care 
l-au sprijini tîn pontica sa, s’au 
făcut vinovați de dezaastrul rării 
și crime de război, prin aceia 
tă au tiadat interesele poporu
lui român put ând țara în sluj
ba dușmanului fascist și hitle- 
’rist. Națiunea română, repre
zentată prin judecătorii popo
rului va avea să cerceteze fa
ptele lor și să hotărească o- 
sânda ce li se cuvine”.

Completul de judecată va fi 
prezentat de d. Ap Voitinovici 
magistrat, asistat de dl. Bâlcu 
Constantin 'magistrat și compus 
din următorii judecători popu
lari :

Niță 
Păuna, 
bravă,
le cu, 'asistent universitar, Dra- 
goinirescu Remus, avocat, Țiu- 
!e cu Constau tin, muncitor,

128 ani dela nașterea lui KARL MARX
Urmare din 

întrecutul organ al proletaria
tului revoluționar”.

In Februarie 1848, Marx îm
preună cu Engels au publicat 
„Manifestul Comunist”, expus 
cu o limpezime strălucită.

Pcntiu activi'atca sa icvolii- 
țio iiă, Marx a fost exilat din 
Germania, de unde merge la 
ParD dar n fost și dc aici ex
pulzat și pleacă la Londra unde 
a slat până la sfârșitul vieții 
lui. Li amil 1861, întemeiază 
„Asociația Internațională l-a a 
muncitorilor”, al cărei animator 
și îndrumător a fost până la 
sfârșit, reușind să coalizeze 
tr’un bloc unic muncitorii 
lumea întreagă.

Marx a făurit opera a
nială „Capitalul” și în afară de 
aceasta, a mai scris: „Mizeria 
filozofici”, „Lupta dc clasă din 
Franța”, 18 Brumar a lui L'ouis 
Bonapartc”, „Războiul civil din 
Franța”, „Critica programului

Vasile, muncitor, Ion 
jnun.ilor, loviță Dum- 
plugar, Nioolae Dinu-

în- 
din

gc-

pag. 1-a 

din Ootlia” și altele.
Tot Marx a fost acela care 

a aju.at prin sfaturile sale Co
munei din Paris 1871. Până la 
sfârșitul vieții sale a luptat'con
tra dușmanilor clasei muncitoa
re, a condus muncitorimea din 
toate țările lumii, combinând a- 
ctivitatca practică revoluționară 
(CU o muncă teoretică intensă, și 
a dovedit mai ales mare inte
res pentru l^ttsia, pentru isto
ria ici, pentru știința, literatu
ra și mișcările ci, revoluționa
re.

Karl Marx a murit la 13 
Martie 1883 la Londra. El a 
murit, dar numele și opera sa 
va trăi, străbătând seoolc dea- 
rândii|. iElc au fost continuate dc 
noui conducătorii ai proleta
riatului Lcnin. și Stalin, care 
punând in practică cunoștințele 
marxismului, au clădit mărețul 
slat socialist — Uniunea Sovie
tică. . ț;

ziua presei sovietice
Urmaie din pagina l.a

Cuvântul presei în Uniunea 
Sovietică se bucură de o auto
ritate bine meritată deoarece ea 
a slujit întotdeauna intereselor 
oamenilor -munci.

Presa din U. S. este un or
gan colectiv al celor ce mun
cesc, așa cum a vrut-o Lenin. 
Și Pa este o puternică armă de 
luptă împotriva fascismului și 
împotriva tuturor dușmanilor 
poporului.

Presa este arma cea mai ăs- 
scuțităa clasei muncitoare, a po
porului întreg, în lupta sa, pen
tru o viață mai bună,pt. pro
gres și libertate. Ea a jucat itn 
rol enorm' în istoria mișcării 
muncitorești.

Domnii acționari ai Băncii In
dustriale și Comerciale S. A. 
„în lichida e Hațeg, 9unt con- 
vocați la

adunarea generală ordinară 
precum și la ''

adunarea gene "dă extraordinară 
pentru ziua de 13 Maiu 1946, 
orele ]o dimineața, în localul 
Băncii din Hațeg Piața Reg. 
Ferdinand 1 15, penntru
a desbate și a lua hotărîri a- 
supra ordinelor de zi mai jos 
notate.
Ordinea da zi a adunării g-rala ordinare

1. Raportul lichidatorului a- 
supra bilanțului din 31 Decem
vrie 1045; 2. Raportul ccnzo- 
ritor; 3. Aprobarea Bilanțului, 
a Contului Profit și Pierdere d’n 
31 Decemvrie 1945, și descăr
carea lichidatorului și a Comite
tului de cenzori.

O. dineu de zi adunării generale 
extraordinare

1. Raportul lichidatorului de
spre sfârșitul lichidării; 2. Ra
portul cenzori asupra Bilan
țului final dc lichidare; 3.'Apro
barea bilanțului de sfârșit de 
lichidare, descărcarea lichidato
rului și comitetului de cenzori 
de gestiunea tor-

4. Împărțirea proporțională a 
numerarului, acționarilor după 
achitarea complectă a creditori
lor; 5. Eventuale dispoziții fi
nale.

Adunarea generală extraordi
nară se va ține imediat după 
terminarea adunării generale 
ordinare.

întrucât în ziua fixată maț'sus 
nu se va întruni numărul nece
sar d’e acționari, sau acțiuni 
pentru a lua holhrîre valabili, 
adunarea respectivă se va ainS- 
lin pentru ziua de 25'Maiu 1946 
la aceiași oră, cu aceiași ordîjie 
0c zi.

Bane» Industriali ql C«aaarciall 
HAȚEG
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1 MAI sărbătorit cu însuflețire X
de întreaga populație a județelor Alba și Hunedoara

Ur®ir< di» paj. I a

LA CRIȘCiOR LA ALBA-iULIA
Muncitorii, țăranii și intelectualii sărbătoresc cu însuflețire 

uit așteptatul 1 Mai liber

încă din ajun, colina înver
zită de|a „Gura iMorii" a fost 
pregătită pentru nurea sărbă
toare de a doua zi. In spatele 
tribunei un „1 Mai’’ uriașj vopsit 
în roșu, străjue impunător în
treaga colină. In jur, drapele 
roșii fâlfâe în vânt. Pregăti
rile au durat până seara târziu 
iar a doua zi dimineața au fost 
reluate.

Ora 9. Din spre Crisciorr Gu- 
ra-Barza, grupuri și coloane se 
scurg în continuu. Vin muncito- 
to.i, țărani, intelectuali, vin bă
trâni, tineri, femei și copii cu 
fețe senine, cetățeni de toate ca
tegoriile și vârstele, să sărbă
toreasca mujt așteptatul 1 Mai 
— liber.

In această zi măreață și'natu
ra este mai veselă- "Soarele mai 
strălucitor ca de obiceiu își 
plimbă raze.e multicolore peste 
dealurile înverzite, peste câm
pii, peste pomi, peste ca
petele mulțimii înveselite, peste 
tot. Un vânt dulce de Mai lea
gănă ușor frunzele proaspăt 
înverzite, încercând să mai re
ducă din căldura copleșitoare a 
soarelui.

In bubuituri de dinamită al 
căror ecou răsună prelung prin
tre dealuri și văi până* în depăr
tare, începe metingu|.

Vând pe rând, vorbesc re
prezentanții muncitorilor, ai par
tidelor și organizațiilor demo
cratice, ai țăranilor ai intelec
tualilor.

Cuvântul tov pieșiu Gh.
Primul ia cuvântul Iov. Pleșu 

Gheorghe președintele sindica
tului minier după care vorbesc: 
dir. Keminger din partea soc. 
„Mica", tov. Sasu Gheorghe 
secretarul județean din partea 
P. C. R., tov, Mihăilă Petru 
din parter P. S. D., țăranul 
Orbu din partea Fr. Plj d. priih 
p e or al [fa ei Radu Victor și 
a|ți . Metingul a fost complectat 
cu un frumoj și variat program 
a’ '’coalei primare și dansuri de 
călușari.

Pe covoarele înverzite de 
iarbă numai veselie 

tă, Miile de culori ale straielor 
ce lucesc în razele soarelui, îți 
fură ochii.

La umbra unui mâr bătrân 
muncitorii petrec

„Mai la o parte" la umbra 
unui măr bătrân ce-și scutură 
florile, un grup mai mare de 
muncitori împreună cu familiile 
cântă acompaniați de un taraf 
de lăutari, Un muncitor mai bă
trân strigă din toată inima:

„Tră ască 1 Mai, ziua proleta
riatului, sărbătoarea noastră". - 
„Trăiască 1 Mai al nostru" is- 
bucnesc în ttrale ceilalți.

LA CUGIR
In dimineața zilei, muncitorii 

din Cugir în haine de sărbătoa
re s’au prezentat la uzine de 
unde au plecat încolonați în 
frunte cu muzica sindicatului 
spre locul unde s’a ținut mee
tingul.

Primul a luat cuvântul tov. 
Barbu Gheorghe din partea sin
dicatului, vorbind apoi pe rând, 
primarul orașului, repezentanții 
P. S. D. și P^C, R, precuml și ai 
celorlalte organizații democra
tice.

LAORASTiE
Cu prilejul zilei de 1 Mai o- 

îașuj a fost frumos ornamentat 
tu drapele, lozinci, flori și ver
deață, vitrinele frumos aranjate 
cu tablourile lui Marx. Engels, 
Lenin, Stalin.

La meetingul ce s’a ținut cu 
aceasta xcazie în fața unei mul
țimi imense a |uat cuvântul iov. 
Tudor din partea P. S. D., dl, 
Dr. Kerebeciu, prim-pretorul 
plasei, tov. Budoi Vasile din 
partea sindicatelor-

După te, minarea meetingului 
a urmat defilarea sindicatelor 
muncitorești și a forțelor de
mocratice, cu care alegorice.

Seara, a avut loc o petrecere 
cu intrarea gratuită la restau
rantul „Transilvania".

LA ABRUD

Ziua de 1 Mai a fost sărbă
torită în acest oraș într’un ca
dru de viu entuziasm de cei 
peste [o.ooo de muncitori, plu
gari și intelectuali, veniți în a- 
ceastă zi spre a-și maniefsta 
solidaritatea.

In Piața Mihai Viteazul stră
juită de chipurile genialilor da
scăli ai proletariatului: Marx, 
Engels, Lenin și .Stalin, frumos 
pavozată cu drapele roșii, stin
dardul național și lozinci de
mocratice, sosesc încă de pe la 
orele 7 dint. grupurile de mun
citori cu chipurile aspre de 
muncă, plugarii veniți din sate
le din împrejurimi îmbrăcați în 
frumoasele lor haine de sărbă
toare, armata, organizțiile de
mocratice și locuitorii orașului.

La orele lo piața devenise 
neînneapătoare. Deschizându-se 
meetingul iau pe rând cuvân
tul prefectul județului Bujcur E- 
mii, primarul orașului tov. So- 
caciu Icsif, col. Hulubei din 
partea armatei tov. Stoica io- 
sif ,din partea P- C. R.. tov, 
Crăciun, din partea P. S. D. 
și din partea F.F. D. R, prie
tena Hondoric Eugenia.

După m'eeting urmează de
filarea. In ritmul marșurilor e- 
xecutat de fanfara Bat. 5 Vână
tori de munte din Abrud de
filează: echipele de bicicliști ale 
liceelor M'jhai Viteazul și Co
mercial, echipele sportive ale C. 
F. R. și liceului Mihai Viteazul, 
Armata, Școlile primare, Cămi
nul de ucenici, liceele de feto 
și băeți (car alegoric) Comi- 

■ etu Democratic Evreesc, Sin
dicatul Alimentar (car alegoric) 
reprezentând Un plug un trac
tor și un car cu diferite pro
duse agricole, Sindicatul C. F. 
R. (car alegoric) cu un autodi- 
nam, Sindicatul Artegrafice (car 
alegoric) cu diverse .mprimate 
și tipărituri. Sindicatul Higjie 
nic (car alegoric) cu crucea ro
șie, Sindicatul Fer și Metal (car 
alegoric) reprezentând un ate
lier de fieiărie, Sindicatul Func
ționarilor Publici și Particulari 
Sindicatul muzicanților care în 
timpu] defilării au cântat inter

naționala, fabrica Sântimbru (2 
care alegorice) cu produse de 
țiglă și căiămidă, Federația 
Femeilor Democrate (cu cei'lmai 
rcu.it car alegoric) reprezen
tând toate categoriile de femei; 
țărance, muncitoare, intelectua
le, etc., Frontu lPjugarilor, org. 
Alba, care închee defilarea scan
dând: „Gro-za, Oro-za".

Roșiră Montană
Meetingul s’a desfășurat în 

prezența unei impunătoare asis
tențe formată din oamenii mun
ci veniți să sărbătorească ziua 
lor. Au lua tcuvântul cu acest 
prilej din partea P. S. D1, tov, 
Popa Cazan, din partea sindica
telor tov. Iancu Andrei, din^par- 
tea P. C. R. Neagu Ion, Elevii 
școajei primare au declamat

LA DEVA
Ziua de 1 Mai a fost serbată 

la Deva de muncitori, țarani, in
telectuali și armată, împreună. 
Cu această ocazie orașul întreg 

îmbrăcat haină de sărbătoare. 
Peste tot, drapele roșii,1 ozinci, 
în vitrinele frumos aranjate stră- 
juind tablourile marilor dascăli 
ai proletariatului Marx, Engels, 
Lenin, Stalin-

La meetingul ce s’a ținut în 
piața Unirii, au luat cuvântul 
primarul iorașului, tov. Kokdsy, 
președintele comisiei sindicale
locale, dl. colonel Frum.inu din
partea armatei prietenul Arde- 
leanu din partea Frontului Plu-

Deschiderea expoziției "fi 
,tcl?alea Jiului' la Petroșani

Niciodată regimurile reacțio
nare din trecut nu au avut in
teresul să arate în imaginniț via
ța de trudă a muncitorilor de 
cari se foloseau ca unelte sim
ple de lucru.

Chiar dacă făceau o expozi
ție s’au filmau o regiune a- 
rătau locuitorii ca niște oameni 
cari sunt bine hrăniți bine îm- 
bracăți mulțumiți de soarta pe 
care ei conducătorii de eri| le-au 
ydăruit-o".

A trebuit să vină la cârma 
țării și în fruntea Ministerului 
Info niațiilor ojam^ni din popor

In fața Sediului Frontului 
Plugarilor țăranii au făcut o 
manifestație spontană de simpa
tie pentru guvern, după care m 
horă comună s’a întins în în
treaga piață.

După masă, în parcul din 
centrul orașului a avut ioc oi 
petrecere populară iar seari 
la prele 22, retragerea cu torțe.

poezii muncitorești iar muzica 
a executat Internaționala, Mâr- 
sijieza, Imnul Sovietic, Imîiul 
Minerilor, etc.

Seara la orele 8 a avut loc 
o reprezentație artistică urmata 
de dans, dată din ințiativa șl 
cu concursul org- Femeilor ‘Art- 
ti Fasciste.

gărilor, prietenul Dubovski du* 
partea Uniunii Populare Ma
ghiare tov. Oârbovan din par
tea P. S. D., tov, Lazăr ‘din 
partea P. C. R. precumiLși repre
zentanții celorlalte organizații 
democratice. După meeting s’a 

desfășurat defilarea cu care a- 
legoriceale sindicatelor și or
ganizațiilor democratice.

După defilare a avut loc în 
pădurea „Decebal" o frumoa
să serbare câmpenească c 
iar seara a urmat în sa- 
lo.T.ele cercului militar de un 
bal organizat de F. U. M., cu 
intrarea gratuită.

legați de el prin toate fibrele 
vieții care să arate țării viața 
adevărată a marilor masse de 
muncitori, țărani și intelectuali 
pe care cunoscânnd-o în reali
tate să-i strângă să-i unească 
în luptă pentru o viață mai bu
nă.

La serbarea celui de af Il-lea 
1 Mai liber bravii mineri din 
Valea Jiului au putut să vadă 
tru un regim democratic prin 
roflul luptei și muncii lor pen- 
expoziția organizată despre via- 
viață și munca lor care va face 
ocolul țarii întregi.

După meeting pe covoarele 
înverzi e de ar ă, la umbra po
milor, s’a așternut o petrecere 
cum populația din regiunea Cri- 
șcior n'a mai cunoscut.

C.nd privești de sus de pe 
deal, ai j w o priveliște minuna-

LA VINTUL DE JOS
Ziua de 1 MJaîa fost sărbăto

rită pentru prima dată în locali
tate în parcul comunal împodo
bit cu placardfe și lozinci de 
toate categoriile de cetățeni din 
localitate și satele din jur.

La meeljngul ținut la această 
Ocazie au vorbit din partea au
torităților părintele laoobcscu

Ca și 'n celelalte localități, 
ziua de 1 Mai a fost și aici 
un prilej de sărbătorire și mani
festare democratica. Meețingul 
s’a ținut în parcul Elizabeta bo- 
ga tornarnentat cu drapele roșii,

Alexandru, dl. Dragostin Simion 
iar din partea partidelor și or- 

i iazțiiior politice democrații e, 
țăranul Dănilă Dănilă tov. Bal- 
dovin din P. S. D. și tov, Re
pede Nioojac din P. Q.R.

I upă metiug a urmat 'defi
larea elevilor, muncitorilor și 
ostașilor. 

lozinci și portretele marilor 
dascăli ai clasei muncitoare. Au 
vorbit tovărășii: Macavci din 
partea P. C. R. Ion Micu din 
partea P. S. D., Jtircal Gheorghe 
din partea F. U. M., Vâtcă din 
partea Sindicatelor, Biro Fran- 
cisc din partea U. P. M. dr, 
Enei din partea A. P. și maior 
Vornicescu din partea armatei.

După meeting a urmat'defila
rea, iar după masă pe terenul 
sportiv s’a disput it urvmatch de 
fott-ball între c hipa locală șl 
echipa prelatei seara ă avut loc 
un reușft ba] organizat de cp- 
nrftetu] F. N. P. i f ’ f | '

Cuvântarea tov G
In ața unui public num|enosa 

avu tloc la Pctroșcni în ziua 
de 1 Mai a. c., inaugurarea e- 
xpoziției „Valea J iului” care va

abur (iin partea C u. ffl. 
muncitorului din Valea Jiului 
case coboară în fundul pămân
tului să scoată aurul negru.

La București unde a fost e- 
xpusă pentru prima dată ex
poziția a impresionat 
adânc massele de cetățeni reu
șind să-i convingă de sensul 
adevărat al cântecului „Când 
plini de praf și obosiți c.inr din 
mină (obosiți’’ cântec născut din 
adâncul realităț tor în care tră- 
esc și muncesc acești minnieri ’. 
Cu aceasta declar expoziția „Va
le i Jiului" deschisă și-a înche
iat scurta dar luminoasa expu
nere tov. Gabor,

rămâne acolo 5 zile.
Luând cuvântul din partea C. 

G M., tov. Gabor a arătat, că 
Ministerul Informațiilor ajutat 
de Sindicatele Muncitorești din 
Valea JiuluLa reușit să|iealizcze 
această Operă și să prindă mo
mente foarte semnificative din 
viața X'ăii" J iului.

„Ministerul orgamiizează a- 
Ccasta expoziție spune în con
tinuare tov. Gabor ca sălâlea de 
știre țării întregi prin fotogra
fii făcute la fața locului truda
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— Ordinul de zi al Generaiissimului Stalin
MQSCOVA. — 1 Mai a fost 

sărbătorit în întreaga Uniune 
a Sovietelor cu o deosebită m- 
6uflețire și în orașele Lwow, 
Koenigsberg, Vladivostok, Port 
Arthur ca și în Leningrad, Sta- 
lingrad, Sevastopol și Odessa 
1 Mai a fost salutat cu 2o slave 
de tun.

In ordinul de zi petcare l-a a- 
Uresat tuturor soldaților, ofițe
rilor și Generalilor Armatei R,o- 
șii, precum și muncitorilor din 
U- R- S. S., cu ocazia zilei de 
1 Moi, Generalissimul Stalin a 
declarat între altele:

Cel de al doilea război mon
dial pregătit de forțele reacțiu- 
nei internaționale și declanșat de 
către principalele state fasciste, 
s’a terminat prin complecta vi
ctorie a popoarelor iubitoare de 
libertate.

Zdrobirea și desființarea fo
carelor principale ale fascismului 
și agresiunii mondiale au adus 
adânci schimbări în viața poli
tică a popoarelor lumii, o mare 
dezvoltare a mișcării democra
tice printre popoarele lumii.

Cu învățăminte trase din ex
periența războiului, massele no- 
pulare au înțeles că destinele 
sta ea.- nu trebuesc încredințate 
unor conducători reacționari cari 
urmăresc scopuri înguste de ca
stă, egoiste și antipopulare. To- 
mai din cauza aceasta, popoa
rele cari nu mai voesd să trăias
că în felul cum au'trăit mai îna
inte, i au în mâinile tor destinele 
state.or 1or, instaurează regimul 
democratic și duc o luptă activă 
împotriva forțelor reicțiunei, 
împotrivai nstigatorilor 
nou război.

Lumea întreagă s’a 
nu numai de puterea
sovietic dar și de caracterul just 
al politicei sale bazată pef re, 
cunoașterea egalității în drep
ții i a tuturor popoarelor și pe 
respectul libertății și indepen
denței lor.

Nu există nici un motiv să se 
pună la îndoială faptul că Uniu
nea Sovietică va rămâne în vii
tor, credincioasă ponticei sale, 
care este o politică dcțjiace și de 
securitate, o politică de) egalitate 
de drepturi și de amiciț.e a po
poarelor.

Uniunea Sovietică, odată răz
boiul terminat, a, pășit la clădi
rea vieții socialiste pașnice. Ce
tățenii sovietici s’au așezat din 
nou cu entuziasm la munca paș 
fiică și creatoare care fusese în
treruptă de către război.

Desfășurând opera de clădi
re a vieței socialiste pașnice, nu 
trebue să uităm un singur mo
ment intrigile reacțiunei interna
ționale care urzește plannul iscă
rii unui nou război.

Este necesar a ne r^aminti^in- 
dicațiunile date de către marele 
Lemn, care ne avertiza că tre
când la munca pașnică trebue 
să fim în mod connstant^preocu- 
pați de fap'ul că forțele armate 
și capacitatea de apărare â Pă- 
triei noastre să fie păzite ca 
lumina ochilor.

Acum forțele noastre armate 
au o misiune tot atât dei mpor-

tantă anum'e de a păzi cu vigi
lența pacea pe care anV câștigat- 
f> și de a apăra'munca construc
tivă a poporului sovietic fiind 
zidul de apărare al intereselor 
Uniunii Sovietice.

Nu ne putem îndoi că armata 
noastră, flota, av. noastră,vor a- 
duce la îndeplinire cu cinste mi
siunea ce le este încredințată.

la un

convins 
st 1t ilui

SITUAȚIA A DEVENIT DEOSEBIT 
de gravă în Grecia, 
anunță E. A. M.-ul

.»

ATENA. — In urma inciden
telor care au avut loc în car 
fierul Peristeri din Atena, în 
cursul cărora doi comuniști au 
fostomorîți, comitetul central 
al iEAM-uhii a dat publicății un 
comunicat declarând că „situa
ția a deveni tdeosebit de gra
vă”.

EAM-u] adaugă că dela 1

Aprilie joo de cetățeni republi
cam au fost omorîți în Grecia 
de agenți făcând parte din po
liția de stat sau deț,,prieteni de- 
ai guvețnului”.

Comunicatul închee afirmând 
că guvernul trebue să ia asu
pra sa „responsabilitățile rezul
tând din această vărsare de Sân
ge”-

a Populația din județele Alba și Hunedoara 
Pa sărbătorit cu însuflețire ziua de 1 Mai 

Poporul este ferm hofărîttsd;Juptel contra reacțiunii până la distrugerea ei definitivă
La Ocna Mureșului

peste 5000 de muncitori, țărani și intelectuali
Peste 5ooo de muncitori, ță

rani, intelectuali, s’au adunat în 
parcu] Banța pt. a sărbătorii ziua 
de 1 MJai și dc a-și afirma do
rința de solidaritate, pace, și lu
ptă neostenită contra reacțiunii 
manisto, brătieniste,.

Primarul comunei Drăghici 
Marian deschide meetingul du
pă care vorbesc, din partea P. 
C. R. tov. F]orea din partea 
P. S. D. tov, Nicoară din par
tea Tineretului Progresist prie
tenul Boldea din partea C. A. 
M-ului tov. Maier Augustin, din 
partea sindicatului Solvay tov. 
Origa din par'pi sinOicatului 
Mixt tov. Pet f din partea!sindi
catului micilor patroni tov. Roș
ea Teodor, din partea Sindica
tului Micilor ConiCjiiuiți tov. 
Maior loan, din partea U. P. M. 
tov. Nagy Alexandru, din par-

Meetingul
In prezența a peste 5ooo de 

participanți s”a urnit tin meet.ng 
la care au vorbit reprezentanții 
tuturor organizațiilor politice și 
muncitorești. Din partea P. C. 
R. a vorbit tov. Roșcovei, din 
partea P. S. D. tov, Insp, Al- 
bu, din partea sindicatelor tov. 
Gonea, din partea F. P. priete- 
nu jMedrea cofran.

Prin fața tribunii trec ap6i 
'o-mații|e jimncitore ti in frunte 
cu sindicatul C. F. R. (car nlego-

La Zlatna
toru] plasei, tov. jGâmpeanu < in 
partea sindicatelor, tov. Bârsm 
din partea F. IJ. M. tov, l’-iritț 

■și’Sima din partea P.(C. R.
La Orele 3 după maȘăfa a/ut 

loc o serbare câmpenească care 
s'a terminat seara târziu.

La Aiud
Pe arena sportivă din Aiud, 

peste 3.5oo cetățeni au venit să 
sărbătorească ziua de 1 Mai. 

Meetingul s’a terminat prin sc-

tea U. F. A. R, prietena Cenu
șă Eugenia.

După im'eeting mulțimea înco
lonată în frunte cu fanfara1 mun- 
cito. ească dela Saline a început 
defilarea.

Timp de o oră grupurile de 
manifestant purtând pancarde 
și lozinci democratice și lozin
ci ca: Muncitorii de]a Salina au 
mări t producția cu 35 la sută,, 
sau Muncitorii dlela Salina au 
reparat 85 de unelte agricole”, 
au defilat prin fața tribunii sa
cadând puternic „Pe-tre Gro-za 
și po-po-rul”.

La orele 3 după masăt în ace- 
laș parc unde s’a ținut mee
tingul S’a desfășurat o serba
re câmpenească într’a atmosfe
ră de desăvârșită prietenie.

Seara din inițiativa U. r. A. 
R.. s’a da tun bal,,1a care ă parti
cipa tun numeros public.

dela Teiuș
iic reprezentând otocomofivă și 
ti ci vagoane) Sindicatul Mici
lor patroni (car alegoric) ?i or
ganizația Frontul Plugarilor (4 
care alegorice) reprezintând ce- 
J_c mai simbolice produse țărăne
ști.

Urmează Gimnaziul I Inie și 
Căminu] dc Ucenici care încheie 
defilarea.

La lore|e 3 d. imf|în câmn liber 
s’a desfășurat o serbare câmpe
nească într’o atmosfei.i de -.iu- 
<cră fiățiclatc.

ria de cuvântări ținute de co
mandantul garnizoanei Maior 
Arsenescu președintele P. S. D. 
Francisc I[ca, directorul liceului.

Titu Maiorescu, tov. Varga

reprezentantul P. C. R. și Băr
boși Nicu din partea U. P. M. 
'după care a urmat defilarea 
muncitorilor și organizațiilor de
mocratice.

luat 
trei

A'. 
P.
C,

Gheorghe Nicolae din partea 
P. Purdeiea Iosif din partea 
S. D.-ului, iar din partea P. 
R. a vorbit tov. Butariu.

După terminarea discursuri
lor a urmat defilarea tuturor 
organizațiilor democatice din 
localitate, împreună cu școalele.

Seara a fost aranjată o petre
cere până în zorii zilei.

LA HAȚEG
partea F. U. M., tov, Zicheman 
Kalman din partea Sindicatelor 
Munci o evti și dl dr. Banciu din 
partea Sindicatului Funcționari
lor Publici, Ultimul a luat 
vântu ltov. Bucherzan care 
vorbit din partea 
R. din Hațeg.

După cuvântări 
flarca dupăc are a
trecere în pădurea orașului.

org. P.

a urmat 
urmat o

cu-
a
C.

de-
pe-

începând dc[n orele 8 și juni. 
sO;c3c în fața uzinelor ,M.n.iur” 
mii de cetățeni de toate vârste
le și din toate clasele sociale ca 
într’o atmosferă dc înaltă în
suflețire să sărbătorească ziua 
die 1 Mai. Coloanele 
cu muzica minerilor 
spre piața din fața 
unde se desfășoară

La meetingul ce a avut loc, 
au luat cuvântul pe rând pre

în frunte
pornesc 

primăriei 
ine'fingul.

LA SIMERIA
serbarea s'a desfășurat sub forma unei întreceri patriotice 

Serbarea zilei de 1 M’ai a
avut sub forma unei intreceri 
patriotice între cele zece Comi
tete de fabrică, la care a 
parte un numjar de peste 
mi' de muncitori.

Au vorbit tovarășii:
Medrea Iosif, președintele F. 

U. M.-luui, Muscalagiu M. din 
partea Sindicatului. Ing. Olariu 
Sabin din partea AR.LUS-ului,

La p-ra 11 dimineața Piață 
Regele Ferdinand a fost archi 
plin cu poulația din localitate 
și jur, venită să sărbătorească 
ziua muncii.

Cuvântul de deschidere a 
meetingului a fost rostit de tov. 
Primardr. Popovici Dan.

Au urmat la cuvânt: Priete
nul Tătirescu din parte i' Fr. 
Plugarilor, tov. dr. Nopcea din 
partea P. S. D., tov, Pârâu din

WW»■W.IH'IMnv avmr mrr-mn 

DARUL MINERILOR DIN VALEA JIULUI 
X făcut Guvernului Sovietic
\ CMlelcgație dc 38 mineri din 

Valea Jiului, în frunte cu tov. 
Cristea Aroji, președintele U- 
niunii Sindicatelor Minere, a IcL - 
ruit Guvernului Uniunii Sovie
tice prin dl. general - colonel 
Sus io/, locții o ul Picmdinte- 
lu iComisiei Aliate dc Control, 
frumoasă plachetă, reprezen
tând reconstrucția țării.

Placheta făcută din bronz, 
montată pe cărbune, reprezintă: 
fabrici, uzine și locomotive, cari 
prin alimentarea lor cu cărbune, 
dau țării și poporului cclpfnece- 
sarc pentru ridicarea standar
dului de viață.

Predând placheta, tov. Cri
stea Aron, președintele Uniunii 
Minere a spus între altele:

„Ca semn de recunoștință și

amintire, dăruim Guvernului U- 
niunii Sovietice această placă ce 
rep e/i ita simbolul reconstruc
ției țăi'ii noastre, distruse de 
lrnrdcle naziste.

Muncitorii inineii nu vor u ta 
niciodată, ajutorul dat de vi
teaza și glorioasa Armată Ro- 

. șic eliberatoare, condusă la vi
ctorie de Ge.ieralissimul Stalin, 
pentru obținerea independenței 
poporului român.

Dl. geueral-colonel Susaicov 
a 'mulțumit delegației pentru 
simbolicul dar, asigurnâd că a- 
ccst cadou va fi preda tguver- 
nului Uniunii Sovietice împreu
nă cu caldele cuvinte rostite a- 
tâtpcntru popoarele Uniunnii 
Sovietice cât și pentru Gcnerali- 
ssiinul Stalin.


