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Cadrul unor mari

Trăiască marele PartreteolșevicJ 
partidul lui Lenin-Stalin, 
în lupte a poporului sovietic, in 
și organizatorul victoriei socialiste!

[la A 30-a aniversare

mafiifestatii culturale și aportive,

folotball, vvolki-ball, alergări, 
ștafetă, curse, itc- .

LA PETRO^ENȚ, îi cunsi'Jț 
săptămâni ’ i — M Noembrie, 
au avu )» nr .rwi itruniri Sn
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GURA LUMII...

Trăiască mare? noastră/ prietehă Uniunea 
Sov;etică puternica țață a soralismului

- 4 _________________
Populâția jud. Hunedoara a sărbătorit cu entuziasm 

săptămână prieteniei româno-sovietice
Demonstrați.le artistice, cultu 

mie ă sporuve 1 s.ă^uraiv in 
,re 1 — rZ NoptUb.i a. «r in 
ni.rzg jud. noucrp, in onoarea 
Sar amânii Prieteniei i\qsn*no- 
Souejce ji a Maici RmJiați 
Soculis.e dîn Ortomb ♦- 1917, 
. u tons itult momente dt inâl- 
ț.i naie nia i e ia n <J p ielemc 
■ i recUmMnță dn partea [ o- 
porului roții .ui. Li adresa po-

La 7 Noembrie se împlinesc 30 ani dela Marea Re 
voluț'e Socialista, când s’a produs piima spărtură în 
taperialist, drspicându-se istoria în două, prin punerea 
Iilor unei noul otănduiri îti care a dispărut exploatarea 
de către om.

Au trecut 30 ani dela această cotitură radicală 
loria omenirii și popoare le din lumea întreagă privesc i 
mirație la puternica creație a Marei Revoluții din Octoin' 
brie, statul de tip nou, careul 
sră în fruntea civilizației și 
prog esului uman. Uniunea 
Sovietică.

Drumul spre a ajunge aci, 
al popoarelor vecine nouă la 
Răsărit, a fost presărat cu 
piedici ce păreau câteodată de 
netrecut, luptele duse au fost 
grele, greutățile numeroase, — 
dar dorința de a învinge a 
fost mai puternică.

Șt astfe', în ziua de 7 
Normbrie <25 Oct.> poporul 
rus și celelalte popoaie din 
Rusia țaristă conduse d< Rjr- 
tidul Comuii'sr, de Lenin și 
Stalin, au luat armele, și-au 
luat în mână cârnia destinelor 
lor, făurindu-și un nou Stat, 
o nouă patrie.

Din prima zi a existenței 
Statului Socialist fo-țele reac- 
țiunii, ale imperialismului s'au 
1 ăpustit să distingă marea rea
lizare a Revoluției Socialiste. 
14 State și-au .trimis gărzile 
împotr’va puhrii sovietice 

Insă iniervențde chur- 
i hiliste, gardiste-albe, >coidoa I 
ri le santtare«, etc. s’au sfă- 
iam.it di- eroismul, dâ zema și , 
_________________ L lins' eaa <
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2 ZORI NOI

Procesul conducătorilor fostului partid Național-Țărănesc 

hocuporui a cerut pedeapsa maxima pentru trădătorii maniști 
-A ■* «II«**•*>!> maa*toi*ilor*

Depozițiile niarJO.i or, .*/ 
au început Sâinlbfăta, : U conti
nuat în tot cur ul ,il i de I'tt 
ntiiică Au fost ascultați afit 
■Iario ii acuzării loât și cei a< 
npălării.

Pregătirea militară 
a complotului

Defilarea 'in'.ir ori!1 r a înec 
put cu gen. Giigore Stoika, 
fost mlembrti ai se.ți i mili are 
naționai-jă.ani^e. Aiurtoiui Iile 
•lara ca S opul o gini ției nii 
Hui re a P.N.Ț era îprjnarea d 
elenfcnțe ncLe are gen u insu 
recționarea . rmaa a țări’.

Martorul general GuuOîghiu 
Ermi.l iclalcază că îutr’oi|CJui\or 
bire avu ă cu Mili lac .e, acesia 
iLa sups că „par id'u e imier.ț ne; 
pe ac-eieaș linie ferma, iu lup a 
de răsturnare ip.-barc o tluce .u 
regimul actual- In această lu
ptă îl interesează omul d> ă 
Sune, omul de bariadă, omul 

nia întâi”

Depoziția martorului Cioroiu
Urrnleaza depoziția marioru- 

knlt-dOmani.pl Cio.oia'Mircea 
•are araia Ei în urma uon.iO.U- 
rilor avute cU Mil.aiaclie a ră- 
Hămas cu impresia că aces aj 
avea convingerea ca a epuiza q 
mijloacele legale Ide lupă eu 
regimul trece la o acțiu .e mai 
dură, miai violen â, iac io ța.

Lin conversațiile pe car. 
minorul le-a avut cu c.ima do 
rul Mocanii, lezu/dăca se uo .la 
pe' sprijinul iMaiei Britanii și 
Anrericei, sprijin care putea fă 
meargă până la sp iji iul mf.- 
litar.

Exista un tir oondiq.itio c.o 
mim în toate ace te comor.i i 
pe care ie-am avut ți 'ia Ca <• am 
asistat, pe pare le-a,i put a a 
racteriza și cu un sîngițr luvânt: 
agre ivi ate, v olență. — d-a în 
dteiat imiartorul Cioroiu depozi
ta sa.

Scopul mișcării subvars ive 
răsturnarea prin violență 

a regimului democrat
Deosebit de iHteresai.tă depp, 

zjția martorului ft. Comandor 
Mocanu, oare deda ă qă avea 
cunoștință de mișcarea slub/er 
sivă din P.N Ț^ al cărei jb 
iec'.iv era răsturnare;! guvernu
lui prin Violență cu aju o ui 
rămiădțcțpr las is e $i ce! al 
grupurilor din munți, pe care, 
P.N.Țj, le orga iaa, subv nți> 
na și aproviziona cu bani, aU 
menie, arme

Marțo ii Albu Gbeorghe, Ca 
zan Teodlor, g-rail 'Alex. Ghe 
orgbieș. Mihă lescu Ticuța și 
Fre'ecău loan, oonȚrmlă ă ei 
•aracteru! siedțțios 'a! Organi
cei mlanisle.

Membrii organizației te 
roriste ..Sumanele Negre“ 
iși recunosc stăpânii din 

boxă
Urmează apei /iudie ca un 

martori oare au făcut parte din 
organizația tenoris'tă a P.N.J> 
„S umanei: Negre”, <

< Paj acu P. iNicolie'și Ș da.nță 
iHimVru, condaniizați li 'rrun ă 
Silnică pe viață peniu p* fi- 
ăpnrea la o ga d aț a „Suma
nele Negre” desvălu- 1 gătu Fă 
dintre P.N.Ț., ți aceas'l o ga- 
riz. ție Răspunzând unei ta re 

băii i-ușă de pie.elin «le >oinl- 
‘plețului de judecată a upra le 
gă mii tu spionii amieiic ni, Pa 
leacu declară:

in ziua de l Alai G46, la 
Vapa Do. neg 111 casa Av. J .o 
dortiuc Gc.aviau, pigmb u al 
P.N. |., respectiv Mce-pr.șe.mi 
te al organizației județene lUin
jud. C.om'p.șlU|,ig-liu<.io.i a și 
președintele organi. aț e. lo.ale 
Vatra Do.mi P.N. | , in’am in 
tâlnit eu și Ștcanța, pe de alții 
parte loco hamilton și ir n- 
sla.oruiMani aude D. hamltoii 
venea de.ji Nă*au li și i is<- Mui’bj. 
să îm i dela Nasau.r Ui de fu. e 
se la o masă cu ‘frtin a ii i ați - 
nuli țăi aniști, cu d. Ilie 4 azâr.
I s’a vo.bit despre organ / țiul 
Sunuamilior Nege și Gavrilă 
Ol eanu, pentru a în morre tui 
când ml’am adresat d- ui L< c t. 
HamUl'On, el-sa ți-a adu am n 
te: da, mi s'a vorbit Ideți Nă- 
săud despre dvs. ți sim" Fu, u- 
ros că pot s’a de vo bă cu 
membrii a es e’ organizați

După ce am tăcu, un scurt i- 
sto.ic at lo.gau.zațti Suma .e- 
lor Neg e ue^pre ac iu „tea r 
ganizației, i.m spu„ deupre ce 
aveam nevoie ca o.gam ațe; 
de armament, ieciiipamem și 
câteva j osturi ide einiși n . J>. 
LocOi. 1 lanuj on g >-a spus că 
este bucuro> că ne p ate vei i 
în aju.or, peut u că t cinai rasa 
este peisoana indicară d li Mi 
siunea Alme i.ană, ca.esa se b- 
cupe de Sad-Es ul, EuropJ 
și deci în Român a, La aceas ă 
întrevede.e sa hoărit ca iu 
să-i aduc un plia î de îu ru 
Mi-a «puț că momentan nu ne 
poate da ldecât trei posiu i de 
emisiune, ceva arm ment din 
România și 'echipament- d-!1’ 
la momentul (opo'tun crnd’re 
va declanșa oondic'ul intre U- 
niunea Sovie i ă pe de o 'rarte 
AiioHo-Amerira' i p” de al ă 
parte, o-giani’ația va fi d-o'ată 
cu tot ec’ i^ame t d neclar de 
care ar avea re'cî îa Vednt'a' 
unei b'p'e du e în munți.

Șteanță de Iară că l-a văzut 
de trei lo.i pd Maniu. când' ăvea 
misiune depa Cavri'ă Ol ie nu 
de a 16X0011-3 'Iii Maniu felul - 
cumi au foM ooaduse ba’-Ioa 
nelele de voluntari.

Martorii defilează mereu
Marto ii ChințeScu Gheior 

ghe, Țanțu Mi a.l, No.vak Vic
tor, Ist ate Alexnandru, tMp- 
canu Alexandru idesvaiuesc 
în depo iți le lor, lega u ile idin 
tre P.N.Ț , ți organizaț île te- 
ro iste ascunse în m'unți.

Marto ii I opescu N cdlae, 
Spirescu Fio ica, Cârje Ni o
lae, Sen i lon.'Tanm Gh , 6hi- 
țulescU D-tru, Niam'u Ccu. ,i 
Țincu Const- dau rr ț oa e’> fia 
ții privi oare Ia fur uri] ■ d'e 'd|Oi- 
cumen'e și informat ile S crete 
Obținute de șe'îi 'P.N.Ț .

Depoziți le mar'orilor R. Țu- 
stig și Preda 'Obeo-ghe, avia
tori, dr. Vlald' Hațiegin, To- 
p>escu Gheo-gtie, scot la iveală 
amănun'ele în care a fos^ țwsâ 
la oal° fugă de pe aeroid omiul 
TămAdău.
^Mai sunt as-ulteți ma to i 

Popescu Mehedl ți, Nes or Ba 
dea, 7ah-iria Bolită, Vâf -a-m 
Ion șl PEpimc. după care au
dierea martoriljor ia Sfârșit.

Cetit! și răspânditiziarul

„ZORI NOI“

Luni dujia amiaza a în.eput 
rethizitOi, ml.

Din pai tea acuză ii a vorcit 
tel dimâi O', procu.or col- AL- 
xandrescu D- 4 a aia at î.i j ii 
ins parte a rechin.oriulpi, pe 
bază de 'documente zdrobitoa 
re acțiunea co.id'Uceii fos u 
lui par.id național țăr. ni t, c'e 
informa e fal,ă a s r lină ți 
și încerca ea de a provoca ru
perea 1 gă'urifor d pîonia ice i 
războiul civil

,,Acesl ipioces — aispu, a u- 
zato.ui, a scos li i ea ă lu- 
tr’o îndjanți.j e logică modul 
ctimi ac iviiafe.i p< Jt iă a c<n 
dîică o. i o lostulu | ait I' 11a 
ționăl țărănesc s ră n 1 și duș- 
miăioasi merslor |o orul.ii 
rom'in, i-a gă i fiîga ul, spre 
crime piivăzute și 'pedepste 
de Codid Peral: com’plo ul 
spionajui’.' și î al a trăda e”.

El men u. ,oitc<estc m acest 
proces dioa, masca Sub car se 
ascunde în naji ate un lung 
șir de delicte și c iniie.

I11 1J4-1, Maniu a trădat lui 
An,oaescu, <.onsit irea 1 lo u 
lui Național Democrat aut. 
fascist.

In țtirsrj icc izilorulu d. 
col. Alexandiescu a desvălci 
un dOcUmeni s n a;ioral gă it 
la aciiza.ul Victor i adules u 
Pogo.nanii ți recuiio cu d a- 
cesta.

Este vorba de o 110 â Ir lui 
rMiiiai Amonescii către 1 n An 
tonescu, în care seri.-: ,

,,1 oi ce mi-ați tr m s am co
municat d-lui Aian u c.re 
ne-a incuno; i nțat, că itlo- 
cul Națiojial-Ucm'ocrai s’a^ 
cOns.i u.t ’.
Acest docum.nt zuro.itor c- 

)Ste o( nouă palma ,ă ună oare 
pe obrazul acelui 1 ca e Tnai 
încearcă p in s răinătat să 
vorbească de „rezis ența” anii 
fascistă a lui Maniu. 1

După pauză id. coj. Alexan 
plrescu a (trecut în 'px.rt.a a voi 41 
a rcchizito iul. i id-sale, co.isa rai 
tă încercliii fostul ii partid1 na 
țional țărănesc de a instaura

[nDes îoperirea unei mari cantități de piei 

'’țjețhiute ilegal la un tâbăcar din Deva
Clon »iu.*.ndu- i a.ti itatea țe

teren organele Servilului Ju
| dețean de contnol di.a .Deva au
i pirocedat la 10 de ci .d re la tă-

băcăria Bulz Sim O,n din |str. E-
mianoil Goju, în 2jja de 3
Noemlbiie a. c., TMu 'mică 1 -a
fost surprinderea cânJ a a d t

dela Reg. 1 Căi. din Brad
ziki de 26 Oct a. c.

■& avui, loc la Brad, un festival 
artlstic\făt cu ocazia venirii în 
garnizoană a Reg. 1 Călărași.

Dl col. Maiineacu a vorbit în 
nomele armatei democrate

Au urmat apoi căn’ece și po» 
ez<i declamate de ostași ai regi
mentului și de d na Sârbu Ni- 
tașa dela U F.A.R.

Cuvântul de încheiere a fost 
rostit de dl. cpt Bucului, care 
printre altele spune că armata 
va I' Întotdeauna alături de popor.

Festivalul este Încheiat prii 

dictatura de tip fasci.t
A urma. ieci.i i.oiiujl d lui 

procu.or col Stan ia.
LMiZ, maJv, zuiounoi. /.de 

vai a,a i..ț r a iLN. 1 ,-u< 1 a a a 
o uanua mârșava Je sj io.,i și 
iradaio 1. 1 ici au 10 t ag n u- 
iuiik p in caic spiona man.u 
una condusa ue Vasije Seid'C. 
p;i i ca.e sp.o.ni comun au c r 
curilo, im.j.er aius e uat î svm 
nate rele i oare ra uforma a 
gra.S, la t-o,nențiil , ioanoni|i 
ce la colec ă ie c.r.ale.or la 
nievlul 1 rodu.ți 1, îice.iând ă 
furnizeze dușma lo I o u; 11 i 
arme cu care ră lovească în 
si.nația ctonomic:i 1 țarii La 
nu dirprețua însă iii p o ura 
rea de in o mâți ml r .

In acela, Jmp, la „cabinetul 
negru” u<4a u;.i is ciul A a e 
rilor S.răne vkrmuhu tr.u ă 
toiii, Conduși de l’ogon anu 
„intcligința niotahă”, nit 
funcționali tine i, plă iți d> 
stat, din t uda i sodomea , o 
porului da vâ iduți orgi'i ilo 
umeri a i îi 111 pe cnra ul er 
viciu documen e ș: t leg am 
cifra'e, t ansmiț mdiiȚ prin 
Serdi i și Ma îiti g 11 u'u 'd 
lr.ăd“+o i f a'cn ti Cr t ian" 
Bii7cș i car le fo'o eau p ntru 
it'icl i i]e <ont a tă'ii i ț o o u 
lui

Priipurd ră 1- ,,cerc ni mi
liare” Atil-alaclic spiona a ma 
ta. como ia st ă nilo n orma 
ții mili are, cău ând tot da ă ’ ă 
corujă o i ca și să provoa?<- 
războiul civil

Căci, Alaniu djorea sân_,e 
„No.ek di, lomati.-e nu si nt u 
liciente’ decțara el unui zi m ist 
ameiicai. iar ța sliâr i ul iui 
Mar.ie 1947 d cere ainericmi- 
kor „cej înai energic pno e t ă i 
războiul civil e copt ți dispune 
de suficiente forțe ca să e 
bată”.

La rândul1 Iui ’Carandino 
scrie în „drep atea” că .,Pal ă 
nil s’a umplut. Revolta nu 
mai poate fi reținu ă”.

Totuși îi reține... ordin i lui 

peste 62 piei de bovine, în greu 
tate de 60.0 kgr. E.ectuand con 
trolui m'a departe s’au 111 ai gă
sit întrun dulap d n Biroul ,ab 
ricei 8 pi.i vițel toval n gr<u- 
ta e de 14 kgr. 2 tucăți 'pi I d 
vițel în greu ate de 5 kgr. 100 
piei de oaie p 11'ru că tușală în 
greutațe de 5 kgr.

cântecul „Noi «untem Armata 
Democrată*.

Anunț
Federația Mese.iașlor Pa ro 

ni Cen.riul Deva, str. A. iVlai u 
nr, 1. aduce la cunoș inți '.unt 
ror asojați.lor de m'escr ași'i. in 
județ, afilia.e la Pedera ia De
va, că bi oul sec e ariatului funo 
ționeaza înlrie orei.- 8,3o — |3 
și 16 — 18'id. ani-, zi'de lucru. [

Vă invită pe acea dă cib a 
veni cu încredere în orice cfe'J 
9tiuni profesionale și admni>- 
sfrative.

Ackeson, urmat de sen ,oar. a 
cu ,,ex| li ați/ p tare N'i-ujc u 
Buțzeș.i o trimit lui Ma i u i 
prin c-are-L anujilă ci ,,nu’ j 
încă momen uj opaiț in da 
„par iduli’ *ă nu-1 în. etin ase 
acțiunea”

Ac-esie documente preți ar^c 
aliaje in dosar eiid nția a dn* 
biuor 1 gatuia str.msa dintre 
agitatorii lăzbo.ulpi țj. Siu ,0" 
io> uni icOnLuja

i'emiu a conduc. iaiZL>ua A 
civd n.an.u oig„mz.az.a p.. 
cum a ucMdiu, î gur -u^a
dcia 1a1n4.au pi> ca c 
lapiie, sic. prcycuin.elc ,,j>a tt 
uuu . 1 crj.s.u, s.ci.ea ui ac 
iul, .au <ui a , ojiiu, ci gu.u 
ia eu o.ga.azap.lc su„i.i_,v< . 
‘-a.a.icu.o, dulie.a.ui j.io,.a 
gduidci, iicuu.au _a cOus.ilu 'u,i 
guier.i iu s .a'Uaiai..

y‘ p*o.u -i.-l a.a a ca u.e.ie 
at(iu,i. ca.e u.m u a a_U-a j -u 
a.u.cu ța, 11 nu ujil u.uat ui ■ 
UUua.ca cU.U Ol acțiulldo, ,0 
StUlui i-.IV j illccpauci u.11 ia. • 
prin s.a.ca o asc-uru, pria it 
gta iui oin-^iuciie i.iur.p a.a 
coada ic.iorm i ag.c.r., p.ia ui 

somarea gr,.udatelor muucio- 
reș 1, jzr.ii a uiicarca m i.nr 40 
și a.-vij.iarca munci or,lor care 
se opuneau la ,ci>miu,iui și | c* 
11a in ani- dm urina când p in 
sprijinirea , .gărzii de iier’ ș< 
instalaiea iui Amon ls.u con 
form ,McO.dcl .i” cu Aia iu o 
la l loeș i .oat.i activitațe-a • 
siului partid națonal țărane.?: 
hu a urmări. de-âtpsu,jrir a o 
porului, expfoa ar a i ine ar a 
lui în sânge.

In numele sulelor de irii l’e 
ntorți de p câmpi 1 l RSȘ tui 
de au fo>, a vârliți într'un iăzj 
boi bandi;esc de umilele Im 
Maniu în numele accs ui popor 
pe care Maniu -i clica ilui 1 a u 
rît l-a împilat și 1-a Secă u t. 
în numii aces ui popor pe ■ 
re au încerda di 1 itou ă-1 t 
dă, procurorul o.re cea mai 
asp ă pidiapga penf u trăi, to 
rii dela condu cerea P.N.Ț.

înștiințare
Direcția Generală a Con

trolului face cunoscut, că 
angajează

1. Ingineri sau subirgineri dia 
urmfito-irele specia llăți: ch miști, 
metalurgiati, minieri, electro
tehnici, silvici, constructori, tec- 
tlllști;

2. contabili (experli, au*ort- 
z*ți) sau intvndenți sbsolvenți ai 
școlii de război;

3 Licențisti în drept;
4. statl«tici» ni;
5. dactilcgrafe.
Cel care doresc să ocupe ■- 

ceste costuri sc vor adresa pen
tru Informații serviciului Județean 
de control Deva telefon 313.

Partidul Național Popular
organizația Deva

aranjează în seara zilei de 
8 Noemvrle a c.

UN MARE BAL
IN SALOANELE U. T. M. 
la Care Invită onor, public 

s3 ia parte.

dOmani.pl
file:///.de
1a1n4.au
iicuu.au


ZORI NOI 3

In cadrul A.R.L.U.S. s’a deschis la Deva

EXPOZIȚIA DOCUMENTARA” 
a marilor realizări din Uniunea Sovietică

Intr’uui cadru fes.i/ a avuț 
iu sala .1.. Iu mlxv A.i*rcu 

n □ i\ovcmorje a c., Idflsc.u 
durea cxpu/ijiei MO-un.e i.are < 
cuprinzând Mspec.e rc(,re enta- 
nve d.n nujlo.ul riaiuuțilur .o 
vicjce, taie iCțin aenpun.a 
pun u.iaA'J- rclzan «le s.at i-i 
iui socialist, în îo.o ul omului 
eliberai uin e> piuaiaiea î.emi 
Lioasă a semenilor, io icre iz-te 
in imagini expuse piinf.nurn.e- 
diu.1 unor panou i suges.ive.

llk.p.uU eu ivll-ipu JllU .pi ‘,1 
a (jO,.l.u.U , aia.aia i..t O 
scia. uc iniagi.ii Mia meșe, i a 
ga.ic >i ma.^.uiiaț. ia e usloll 
ia aies.uui c.iiiui,iuai i\al ve 
niguua, slJtjua ut i-rZ jn.i pa- 
lun m ma.eiuitaf, .o i»ii uMe 
de repaus pui..u gra.i-,e ți 4 
miaoaue ieaoă.ie i^ouile pen ru 
isopii, de cil mai n.oa-rn y uaji 
suni expune aspecte Jr^ >ia,ț. »e 
meii ni UnSȘ unde posib.li „țile 
muncii accs.e.a sii.it a iguiati 
«lela colhoznica angaja a în 
procesul d<- producț* , ira tori 
stă sau telu.i.iana d.n uzine, pâ 
na la fem ia dedicată ș.ii ței, 
sportului sau artelor, sau fe
mei? depu a în sori te a <ărei i 
lipsa am' remarcat-o în panoul 
respec iv, real lăți demo ițind 
ega'iatca în dre.Vuri a sex lor 
în pro esul de mu ci i creați -.

Cui u.a soxitti.ă, acea leal 
tale care a știut ^ă conserv© <în 
ciuda calomniilor rea țiuji.i 
mO.idiale, opeiele das ce upre 
zen.atice ți sâ creieze iorme i 
noui, cuprinde l.i rial ă pe . e- 
prezen.anii. ii e.atuiei cLs.c ,i 
moderne: i usci.in, loL.oiJ *. © 
hov, Gori.i, n.aaeovsKi, icren- 
burg, pe muzi.ieai: N. Kims.n- 
Ko.sai.ov, CcaiKovsd și Gri 
nka, ca țipe ci ai unei a.-.©',, 
„mi .ore’ în concepția reirogra 
dă buigiează: ceramica. Co.ui 
ția om. lui crea or de artă die 
monstrează p estigi .1 de tare so 
bucură în soci atea so i_l stă,

iviO.ouOva, o.a^ul *ă<a perife
rii csie ieuja.a i.i .inufaui. c_re 
ingauue sa .ie comparat urLțul 
p.o^.es a^i inc.ropo^ei sun ie- 
gialui sOiieuc-

ni siaij. v.ața înt.’uiu din 
repaolicUe soue.ice că putința 
sa ii- cunOjcu â aia .ma^urne 
expusev aopec.e ui.i viața ,o. oa 
relo. eo.ilo.ui-oare înruuiie suo 
țan^m, deți 1 p$es_ in ma
re măgură daj.1.- cojnpar.ti .e, 
deiiciciiță ciie care; se icsiini.e 
în mare parte întregul muteii .1 
documentar al expoziției.

Panoul Ag.icul u ei r da 
mijloacele mecaniie ce s au la 
îndemâna col oziicilor în S.ujț 
ba că o a stau atât ști i ța .cât 
și tehnica înantită, iar indu
stria expune date îi tone asup 
ra producției compari ive c'e 
fon’ă, oțel) cărbune ți pet ol, 
din care rezid a o ere ter- j- s 
pec’iv de 5, 6, 8 si 4 ori rață 
de producția din lr13, în iCâd"til 
n/hnului Cinc'na1 în curs', ală-

VICTORIA
REVOLUȚiEI SOCIALISTE
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ciei”, care declară că Guvemuț 
Provizoriu burg .ez es.e ras.u,.- 
nat și că puterea de St rt a tre
cut în main le Sovietelor.

Guvernul Provizo. iu se as 
cunsese în Palatul de lamă, pă- 
dt de iuncheri și ba al oxi.ele 
de a alt- In noaptea,de 25 sp.e 
26 Octombrie, muncitorii, solda 
(ii și marinarii revo'.u io iar* 1 a 
ră cu asalt Palatul de Jar ă a- 
restând Guvernul Provizoriu

Răscoala arfnabă din Petro* 
<p»d birui. 

tuii de aspecte din miunca ide 
reconstrucție și adaptirea indu
striei la piodiiița de pai©.

Panoul rep i/enti.nd l.arfi 
U. R. S Ș. și purtând alituii ide 
portret le coi duca ori.or popia 
ndlor soție pe, apelul 'gemrali- 
ssiinului Salin la coliboraie 
între popoa e, ați ud*ne consec 
ventă a Uniimei Sovieti e pen 
tru apă area păcii și libertăț i 
popoarelor, in luzând i naginile 
dascălilor prole ari tu'u mon
dial Marx si Ei’gfș,, nminet- 
toetnai veriditatea ideologiei 
mnrxis’e înm ită de I en'n și 
Sun1in rț- traducă în frp'e în r<a' 
lizările ipocale ale n’lmrt’ui 
sfat soci iii t din lunile. In ’rest

Conferința d-lui Dr, Octavian Floca despre v

Prietenia Româno-Sovietică
In cadrul, Săp'amâ ii r.ete- 

niei Romîno-So» ie i e comit.- 
tul jud. ț aa pe.itiu pr.găti ia 
tes.iuiap.or a mi,ut i., cad
rul z.riu..u.ui îii.a.a i.Cva, in 
seaiă zi.ei ele 3 .sovembric, a. 
c., couiieiința d. i.r. uc.au^ri 
biota i i., muzeuiu* jU.nțeaji.

racâud o nicurJ.nc îi pe
trecutul pigăiu.uo. i.ioas.i© cu 
p>op^a.|eic icJ.ie din i-ăs^r.., 
con.eieuțiarui s.aci.e.te .n cu.s 
ui ijjo.ie. i.oaj.rc împ ejaiă'i- 
le în care sprijinul aceso. a f 
ne-a Sja. în ujato. pen ra iea- 
lizaiea aspiraț.uni.or ng. iin- a e 
pop,o.ului iiqo.iu pe u.uniii.l c- 
voluțici organismului iios.ru de 
S„at, pe tă iâmi soj 1-ecot.on.ic, 
poliJc și cuituial. „Condiția pri 
inondia ă a legi-.turilur ce pr.e- 
tenie — spune ora.orul, iste, 
așa dar, conș i nța in eresilor 
comune la care popo rele i ibi 
toare de libertat și, în primul 
rând cele veu.ie ajung numlai 
prin o oât mai adâncă cunoiște 
re îejprocă, priir.r’uit cât mai 
activ contact și schimb de bu
nuri, de idei, de experiențe”. Nu 
mlai reali.ățile din U.R.S.Ș. cu 
uriașele reapzări, fără precede it 
în viața popoarelo , priv'nd 
toate dom'eniile de act \ itite, 
cu regim :1 în ca e S’a li liidaț 
exploa area om'ul i î gă ’u n'd 
crearea statuTri social t al ce
lor care muncesc, au pU ut asi-i 
gura sfâ ‘i ul glorios al răizibo'ui

Populația jud. Hunedoara a sărbătorit cu entu
ziasm Săptămâna Prieteniei Româno-Sovietice

Urmare din pag. l e

cadrul căioroa au 'conferențiat 
d. jud'. Nemeș despre „bemo-. 
crația sovietică” și tov. iD-t u ’ 
Stănescu, directorul secției no 
mâne a teatrului murț,ci,-or-Jc ' 
din Pe'ro cni despre '„Te itru^ 
în U.R.S.S.”.

Deasemeri, în ședința orga
nizată de Cercul AGIR au 
conferențiat ing. A. Puța, de
spre „Planul ci'cnal 1946 —■ 
195o” și insp. Gh. B'gJan, de
spre „Roiul technidenilor în ' 
U.R S-S.” i

Au mai avut loc 'festiv lurț 
artistice organizate de sin ’îca- 
te. precum' și ruja reia gratuită a 
filmului „Lenin în Oc4omb’i‘’b

Asem'enea manifes'tiții a i a- 
vut Ioc, șî în cel-laPe ce*t d 
mUnci orești din întreagă Va- 
lea-Jiului. s

LA ORAȘTIE. Săp^mâna 
PrieterH Pomiâro-So' i ti e a 
fost sărăbto ită nri-i concursul 
ecHn4or ar’îs^’c' 'A'PLUS a 1i- 
Iceelor de bă ți T a n p.i 
M. 'A'. R O. M, s oii"" nrl-ra-», 
etc- 6’a mai Qrgmizat io «- 

expoziția cuprinde mp e i il idjQ 
cumieniar in g a.ice, loz.n i aiir 
mand piieiema noast a cu po- 
poarelc sovi-'Uiei, un stand de 
cărți, darul turnatorijor uin/ .ă- 
lan c-onsGiid <mi stema în 
bronz a U R S Ș. în tați căreia 
tronează bustul marelui Le lin 
și gaze ile de peret ale m.Undto 
rilor din județ d ■ p 
remarcabilă execuție tehnică, 
concre izând stădanib .omite 
tului Arlus pont u realizare i a- 
cesftii documentar, îngăduind 
apropierea omu'ui k mulu de 
uriașele >ica|izări ale semlenului 
său sovietic inega.'at î 1 e<oi 
mul să" î'icl’i ;al prouă-irii pa 
frici sovietic©- 

lui de apărare patri iș i în- 
genuiiciie.ca la.cismu.u , du,n.a 
nul omiuni.ei pa.jiice și mun- 
ci.oaie. A.ă.ând aspect 1 a - 
tuale în ca..e se încearcă d ta
băra împerialisui anglo ameri
cană s aii i ea dominației mon 
diale și zdrobi, ea d mo r ți i, 
oratorul subliniază alitudin.a 
couisecven’ă a l .R.S.S. care o-i 
pune aces.or t ndințe p. te ea 
ei pașnică alaiuri de car.- istau 
fermi ță i e nou lor d mocrații, 
strâns ui.ite pent u apărarea 
cauzei pâ-*-, a cqlaboiiârii in- 
ternațio.,ale și a deinO.ra.i i.

In ul.ima parte a expunerii 
sale, comercnțiai ul ara ă că rea 
lizarife Komân.ei dcmo.ra.e 
s’au bucu.at de sprijinul prie
tenesc al Uniunei Sovietice, 
sprijin care n ci când nu he a 
venit atât de generos din altă 
parte, putemi.ă t m lie pe.Hru 
imăriiea pr.eteni.i romi no-:o- 
vie.ice, pentru care publi ul ma 
nifestează la sfârșitul confer.n- 
țeî înde ung aplaâda ă.

A urmaș un program artis
tic Ia ca'e au contribuit m* m- 
bri'i filialei Deva a Aț ărării Pa
triotice, după <a e fe ti aiul a 
luat sfârși î t ’o atmosferă de 
însuflețit inter, s, concr ti â d 
sen'imentel» de prtî ni ă ad 
ziune la idealul de fireas ă apro 
piere față de ponoar le prie e 
ne ale pluternLulu' ’Statfscc al st 
vecin. i 

poziție a gazetelor de perete 
din toate li^e le din loca'.it.te.

LA HUNEDOARA, .iieraul 
munci oresc a convocaît un ma
re meejng, cu care ocazie tov. 
Ifrin Duml* ru a vorbit despre 
Revoluția Social s ă.

Au mai avui loc Imeetinguri 
și adunări lp Sim'eria, Calan; 
Cugir, Brald, etc., — pretutin
deni oam nii muncii sărbă o- i 
rind cu cel mai î-alt mtuzias'ml 
prietenia cu mareb vec n și prici 
ten dela Răsări", pcfoarch U- 
niunii Soviefl-e, pentru ca e lat 
7 Noembrie 1917, s’au luminat 
zări noui. Prin aces'e 'sărbăto
riri p>O|porul mi'n i or din ~ud'< 
nostru — din înt-eagă țar?^ 
— ri-a măr+ur S't re-uno ti”ța 
sa fată de noooareb so'* 'i ei 
și angajamenM’ cb a Is-’a a1~t rf 
de lup’a ne care Ibîunna Sovie-1 i 
tică o Hme nent u i"fr'na'ea[ ; 
unei nă I d'-eDle 'și a crja^boră' 
rii in-Le’-r>at’-ona1e b’Zat' p- riț- ; 
cimna^er-a e? resne-mî dre-f'- i 
'rilo- +i.ti,Tor roDO^retor s’"1 "rt 
gaia* că lnritț pentru propriul 
nostru viitor”. ' I " f

7 7 fll Pos^ur* voluntare prestate în
06Ul Valea «fiului

î*1 luna OCTOMBRIE

In cursul lunei Oct. a. c munca voluntară In minele 
din bazinul Văii Jiului a luat un avânt tot mai mare față 
de trecut

As.fel, la mina LupenI au fost prestate voluntar 757 
posturi, realizându se un tonaj de că buni de 1.67z tone.

La mina Petrlla, s’au prestat 517 posturi, extrâgân- 
duse I.0J4 tone cărbuni.

La mina Aninoasa în 314 posturi, s’au extras 942 
tone cărbuni, iar la mina Jteți Lonea, In 39 postu’i, s’au 
extras 97,5 tone cărbuni.

Au mai fost prestate la Pzeparația Petrila 1 <64 po
sturi și la deoozitul de lemne din Petrila 300 pos’uri

In total, în luna Octomvrie, In Valea Jiului s’au pre
stat 3 201 posturi voluntare

Populația județului Hunedoara 
înfirează acțiunea criminală a 

spionilor maniști
In ultimele z’le, pe întreg c p hăul 

jud. Huiedoara s’au ți iut adu 
nări pe șa c, comune -i ntrepri.i 
deri, in.ierându-se a ț un a <ră 
dă.oarc a conducători.or fos u 
lui parLid naț ornai-,ăran sc in 
frunte cu luliu Maniu, Icn Mi,- 
Tialadie și ceilalți.

Atât mumi orii -ndu..riali 
cei de pe ogoare cât ți .i.tri-aga 
pOpu.a,iz a sieor ți oraș-ior 
noas.rc atu<ă condu atorii .o tu 
lui P.N.Ț. de tră -arc i.aț.onală, 
de spionaj în slu ba im, e Llis 
mului anglo-armrban, de pro 
vocare la război civ 1, p-ii i ac
țiuni teroriste pun .nl a t .1 in 
primejdie liniștea po orului și 
independ nța și suveia .ilat a ță 
rii noastre.

Pentru crima de a acționa îm 
po'riva regi mu'u demo rat 
p n‘ru ura dovedită îm o'riva 
inund orilor de tooa'e ia' g°r i 
le, pen ru ura dovedită .mpofri

Realizările U. T. M.
Munca în rândurile U T.M. 

a început să ia avânt din ce“n 
ct mai mare. Pretutindeni tineri 
utem ții înfierează regimuri e 
trecute sub care au fo t Icrcscuți 
și răspund prin muncă volunta 
ră la toate chemările oigaii- 
zației. ... 1

Astfel tinerii U.T.M. din co 
muna Gothatea în număr de 21 
au confecționat în '4.664 de 
ore, 23.ooo bucăți cărămidă re 
cesară penttu clădirea unui Că
min cultural.

Munca harri-ă a acestor ti
neri trebue să fie ca eyem-lu 
de elan pentru loți tiner î d n 
Județ. Dăm1 mai jos1 nul"-eh lor:

Olariu Septimiu. Co tea Mi- 
ron, Avram' Ni ula, He’-ci Mi- 
ron, Herci Andrei, Nicula M' 1

Dispărut dela părinți
Băiatul V^sbn Nieolne fn e*B<e 

de 17 »nl. r>rlg*n<ir din corn. A- 
ninciesa jud Hune'losra a dia- 
nMrut dela părinți ta ziua de 17 
Seot 1947.

Rugăm ■utnrifățile precum șl 
întreprinderea dară eqfe are«*nt 
sau »ngaj»t undeva să anunțe 
părinții săi s«u Primăria cnm 
Aninoasa pentru a ști dacă este 
n viață si unde se găsește deo
arece mama lui este foarte dis
perată.

Adresa părinților; Văsisn Ni- 
colae miner, Str. Avram I»n-u 
Nr 87, com. Aninoasa jud. Hu
nedoara. 

va poporului român ți națio 
nali.ățile coniocu.toare, p ntiU 
toate crimei -i ja.uril ‘ă-ur.i 
|te de banda m ni tă | ni fi în
cercarea de a fugi din țară, ce- 
tățe. ii județului nostru au 
vo at sute de imoțiu ,i prin 
care cer aspra pedepd e a con
ducătorilor fo tului P.N.Ț. gi 
complicilor lor.
" Inii rând a.țiunea criminală 

a trădătoriior maniști, popula
ția județu u' nos ru ș -a expri 
mat încă odată 'incredc-r a in fe 
gimul nos ru d- demo rați 
populară dând dova lă că es e 

hoărîtă de a lupta alburi 
de guvernul T parbm n u1 de 
mocrat pentru cură * ei \i *ii 
noastre publi e ți țo'itice de 
toate rămă iței r ac ioi ro-'as 
cițfe spre a ;■ put a n'ă tui 
toate re'orm le d< mo rati e me 
ni’e să a-igure viitorul pe ra- 
re-I meri ă oamenii mun îi 
din (ara noas'ră. I

din com. Gothatea
se, Misiu Beneamin, Viorel Ciu 
relea, Cornel Hrâncu, Nicula 
Antinie, Nicua Dragomir, Her 
ci Viorel, c°rnel Bal .j, Frcțu 
loan, Bu za Adrian, Bu za V.o 
rel, Burza loan, Bretatian I ra- 
gomir, Nicula Viorel, Mate* 
Dragomir. ‘

Ei au avut sprijinul și <-on 
cursul primarului ^omuaei Got 
hatea, Prundu lo.ir.

In ziua de 23 Octomb ie, în 
prezența tov. CI iț ba lean, In 
structor al Comite.ului Jude
țean s’a alqs noul corni et U.T. 
M. din corn- Go.l.atea î.i frun
te cu tovii: Olariu Septimiu, 
Costea Miron și Mo sizi Eenia 
min.
După alegerea comi'etului tov. 

Ghițiba a si!b ’niat a cinile m al 
principale ale U T M din pla 
nul de muncă județean.

Muncitorii din Cugir
repară uneltele țăranilor

Io ziua de 26 Octombrie a. 
c._ o echipă de munci ori d*n Cu 
gir a plecat în com. ți .omorod 
din plasa Geoagiu, urne a epa- 
rat gratuit ță anilor săraci u- 
nelte agricole ca: fiare de plug 
seceri, furci, coase și altele î n 
valoare de pes.e lo.ooo lei stabi 
lizați.

Acțiunea muncitorilor Cugi- 
reni nu e izola’ă. Ca ta $un‘ mul 
(te și pe întreg cuprinsul ță H.

Muncitorii ogoarele, mână 
In mână cu cd Cin •mire 1 uzir.c 
s’au înfrățit în lup’a pentru câ 
știgarea bă’alei însămânțărilgir 
de toamnă. [ j \r 4_  l_J

iios.ru
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Trăiască prietenia pentru totdeauna dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice]
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EVErWIMErVTiîLE
Delegatul Sovietic tn comisia ONU. pentru Palestina cere

Retragerea trupelor Britanice din Palestina 
înainte de I Mai 1948

colaborarea dintre popoaretn lupta pentru 
o j>*><•«* trainic* S

LAkE SUCC(EEȘ. — In șe 
dința «ie Luni a comiLiuii i O. 
N. U.-ului pentru i a.e tina d. 
Semeni ȚaiapRin dil gat al 
Uniunii So\ic elor a c rut 
•a m|andalul Mani Britanii a 
supra Pales i.;fc să ia sfâr it 
4.i 1 Ianuarie 1948! ji ta ' r peh 
britanice s ăfie ntrase di i Pa 
leș ina cât mai rap'd [Osibil i 
nu mai târziu decât trei .-au ipa 
tru lu-i după aceastăM'tă.

D. Țarapkin a cerut ca între 
sfârși ul mandatului și preria 
marea fndepm'd' nței, să o 
stabilească o perioadă Idle tran

Trăiîiscă.
KJniunen Sovietică 
reazim sigur al păcii fi securității, al libertății și 
Independenței popoarelor!

(Urmare din pag|l)

sacrificiile popoarelor sovie» 
tice. In fața baionetelor inter* 
venționiste s'a ridicat zidul 
popoarelor sovietice, care, — 
așa cum spunea Lenin, — >au 
simțit și au văzut că apără 
Puterea lor Sovietică, puterea 
celor ce muncesc, că apără o 
cauză, a cărei victorie le va 
as'gura lor și copiilor lor po
sibilitatea de a se bucura de 
toate bunurile culturii, de tot 
ce crează munca omului<,

O uriașe încordare a cu» 
prins popoarele Statului So» 
vietic. Rusia țaristă, imperiul» 
temniță, cu o industrie piper» 
nicită și o agricultură primi» 
tivă, cu popoarele în întune» 
recul neștiinței și luptei frați» 
cide, a fost transformat în 
scurt timp în țara celei mai 
înaintate democrații, cu cea 
mai puternică industrie și a» 
gricultură și cu un popor care 
la baza muncii și acțiunilor 
sale are știința.

Sistemul Socialist a creiat o 
țară care nu cunoaște crizele 
și șomajul, dar cunoaște cel 
mai înaintat avânt al progre» 
sului și științei, pus în slujba 
ridicării nivelului de viață și 
cultură al poporului.

Mânate de aceste cuceriri, 
de patriotismul lor fierbinte și 
de dorința lor de eliberare a 
popoarelor subjugate, popoa
rele Uniunii Sovietice au sdro- 
bit agresiunea fascistă, au eli
berat popoarele cotropite de 
cisma hitleiistă, au salvat ci
vil zația și progresul.

După distrugerea militară 
a fascismului Uniunea 

Sovietică, reprezentând cea 
mai puternică și mai consec
ventă forță a păvii, a stat și 

ziție care « ădureze ol Iniult 'un 
an după 1 Ianuarie 1948, n <a 
re timip Pale ti. a ar uimiri M 
fie admtnis rată de o rotriUe 
«pedală a Consilu ui de Securi 
tate cu sediul n 1 ahstina.

In baza plinului sovie ic, a- 
ceas ă corni ie a ( ion iliu U de 
Seciirnate, d .ndâtă ce va', a 
si în Palestina, va lua ținti I 
suri pen ru d mana-ea fro fie 
relor c> Pir două tărL în con* 
formi ate cu hotăr’r a Adună 
ri Cen rale.

Corni ia se va cavul a ap, 1 
cu [-aridele 'denib.rati e ti u

stă cu tărie pe baricadele lup
tei pentru crearea și consoli
darea unei păci drepte și trai
nice.

Atacurilor înverșunate și 
mane vrelor perfide ale cercu
rilor imperialiste anglo-ameri- 
cane, ale diplomației dolaru
lui, Uniunea Sovietică le o- 
pune o diplomaț e internațio
nală de tip socialist, bazară pe 
cooperarea internațională, pe 
conlucrare pe picior de ega
litate între statele mari și mici 
pe dreptate, pentru înlăturarea 
răsboa elor.

Această atitudine, a stârnit 
și stârnește încontinu entu
ziasmul popoarelor, care o 
socotesc drept imboldul cel 
mai de seamă în lupta lor pen
tru a-și fauri o soartă ase
mănătoare.

Dar în acelaș timp ele au 
provocat și provoacă furia 
cercurilor impeiialiste, care se 
năpustesc astăzi să distrugă 
regimul sovietic, să I calom
nieze, să-i scadă prestigiul de 
care se bucură în fața ome
nirii.

Dar ceeace n'au reușit hoar
dele imperialiste în interven
ția lor din 1917 din 1941 vor 
putea reuși cu atât mai puțin 
să săvârșească astăzi, — pen- 
trucă în fața lor se găsește 
un stat puternic, care a biruit 
fascismul, iar nu un stat tânăr 
cu poziții'e neîntărite.

Și alături de Uniunea So
vietică se găsesc țările demo
crației de tip nou, a demo
crației populare, din Sud-Estul 
Europei, care împreună con- 
stitue o forță de care trebue 
ținut seamă/ se găsesc po
poarele asuprite din colonii se 
găsesc toate popoarele din 

organizați'le slo.ial- ah s at lor 
evreieș i :i arabe, du, ă care ta
va proieda n ier dnBati 
aleg ri ale u. u consi.iu guv< r 
namen'al.

I el ga ul r|o i ti- a [ ro u, 
deasemenea ca aci iaVeiț i.t t 
a consilului pro.izorm ar.b 
țcât și a acelui ivrees- fă 1 ei'es 
fășoare sub îndrumar a get era 
lă a Corni iei N'ațunior l ni <•.

In srâr,i d. Țarapki î a tub 
liniat că nu acceptă pi nul 'am1: 
rican [ en ru Pal st n , d oarece 
vădește ii nții expansio < te.

lumea întreagă dornice de pace 
iubitoare de libertate.

Exstența Uniunii Sovietice 
și caracteristicile sale, poporul 
român le-a resimțit din pin în 
decursul exisrerței sale drla 
primul răsboiu mondial.

Reforma agrară și votul 
universal — așa cum au fast 
făcute - dm 1917-1920 s'au 
făcut sub presiunea masselor 
populare românești, asupra că
rora Revoluț'a Socialistă și-a 
resfiânt căldura și le-a ridicat 
la luptă.

La 23 August 1944, po
porul român a fost eliberat de 
Armatele Roșii, deschizând 
drumul cuceririlor pe care 
le-a obținut în cei trei ani 
de libertate. Iar ajutoarele e- 
conomice acordate țării noas
tre atu ci când era în ne
voie, sprijinul dat pentru rein
tegrarea Ardealului în grani
țele țării noastre, cel acordat 
la Conferința Păcii și toate 
ce kldire, au umplut inima po
porului nostru de recunoștință 
față de popoarele sovietice ș{ 
de conducătorii lor în frunte 
cu generalisimul Sralin,

De aceea, ziua de 7 Norm* 
brie constituie o sărbătoare de 
înal'ă semnificație.

Aceasta, cu atât mai mult, 
cu cât, — cum spune tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej — »mărețele 
realizări ale celor 30 de ani 
de existență a regimului so
cialist sovietic întăresc încre
derea tuturor celor ce iau parte 
la construirea democrației noui 
în România, în forțele crea
toare ale ponorului muncitor, 
în superioritatea regimului so
cialist, în justețea și măreția 
ideilor de care acest reg m 
este animat*.

I. Rusnnac

Răspunsul Camerei la 
Mesajul Tronului a fost 

înmânat Suveranului
BUCUREȘTI, 5 (Ageip es) 

Eri la amiaza, Biroul uamer i 
ți (.omisiunea Speciala, < e em 
nată de Adunarea DeputjțiJo 
pentru a prezenta M. S. Rege
lui Adresa de răspuns a Ca 
merii la Mesajul Tronului, a 
fost primita de Suvirai .u ra- 
i.iționalul ceiemonial.

Soli1.nu.i alea a avut loc in 
sija 1 ronu.ui

L>. Minai Sadoveanu, pre.e 
unitele Camerei a dat citire A- 
dresei de răspuns la Mc ajul 
Tronului, duPă care a înm1. n-t 
textul M. S. Regelui

Răspunsul M. S. Regelui
Domnule Pre eclinte,
Doamnelor ,i domnilor c'epu 

tați;
Cu marc urni,urnire | rin esc 

asigu.area domnilor >oa3ire iă 
vCji îndeplini cu aeda,- cald < 
patriotism atti,ilațea |e care 
sunteți cl.ema.i siă o de. un ț

Iau act cu mare satUi acție 
ca vă luați 1 gamântui de a 
sprijini în primul rând n ă u I. 
ecunu't ice men t dt* a r- facv și d ol- 
ta țara noa tră prin spori ea 
produ-.ției incus.riale și agri o 
le și colaborar a tutu or 1a to i 
lor de producție.

TRĂIASCĂ PRIETENIA 
ROMÂNO-SOVIETkCĂ !

Sinuciderea fostului ambasador

NEW Y iRK. — J hn G. 
Wnant, fost ambasador al 
Satelor U Pe In Anglia, s’a 
sinucis Luni seâra.

S 'crptarul s’u oa finu'ar ve

Anglia trimite material 
de războiu în Spania franchistâ

PARIS (Agerpres) — A- 
geniia. Tai jug transmite :

Postul de radio Spania li 
b ra ar tâ că, Fr, nea a în
ceput să exporte porii Cele în 
Mi'fa Britanie. primi d în 
si hi i b materiale de r- zb i

de holeră în Grecia
B LGRAD. (■'gerpriș) —
Pis ui de radio al a mutei 

d' rnocrate grecești transmite, 
că piie'e cazuri d* h ihră 
aduse din Egipt, au fost sem- 
n Et<* ia Atena, în Pireu pre

Simt în(redințat că prin ■■ 
forma jus iției, a încă ământt* 
lui și a rc|)artizarii cât mai te 
clii.abile a sarclinilor ici, ■ 
veți s râdui sa fa e i r aliz ri 
cât mai bune i cât mai dr, pt« 
în inieiesul poporului.

Simt o maie mulțum're <ă- 
zând grija ce o veți ipura pin 
tru a asigura bu, ă tarea și 
podă ia ț iră im.i num f o re 
dând în ac laș timp to dă » 
tenția desxoltări c op1 rației/

Cu mare s ai Ta ție aUiuo 
ștințâ de l otirîrea domnilor 
voasțre de a sprijini in cadrul 
Traatuiui de Pa e înz.slrar a 
Scump i /Vei a.ma.e.

Legămân ul ce \i-l luați de 
a da ot co.icu.sul gu.emuiiii 
meu pentru ind pl.n r a | rog 
ramului ce \a in ăți.at, mă .n- 
credni|iaz5, ca iu.re.ide domni
lor voastre vor'Vi rodni.e ți 'in- 
chi.iate binelui țării.

Mulțun.i >du-iă, indr p gân 
dul Meu că re c i Atutpulernic 
ți îl rog sa bii.eiuc tn cze iiyinca 
pe ca:e sunteți chemați a o in- 
deplini. 

american la Londra
nind la locuinți fostului am- 
bas dor, la gtsit De acesta 
cu tâmpla străounsâ de un 
glonte în camria de culcare.

Se află deasemenea dia. 
surse bine Fnf rmaie, că un 
vas încercat Cu mași i blin- 
d te, p ov nind din Canada 
a sosit recent înti’un poil 
spaniol.

cum și in alte localități. In 
două zile, aproximativ 100 
persoane au murit de holeră. 
Guvr-rnul Sophulis n’a dat 
nici o criTiuncare cu privire 
la aceasta.

Injpr.u.crm Jud.ț-i .» ri.u.u u Vj —


