
ATENȚIE 
la PĂDURI

PUdiiriie acoțergo mare «u 
prafuri dm teritoriul țării noa 
sfr«, formând o import uita par 

< t« dm awția națională. §i daci 
în trecut i'a dus fata de ele o 
politică vitregi, fiind pur și 
Mnipții în (buna parte distruse 
□fin tăerî abuzive aceasta «’a 
datorat excițisiv poftei Tara 
limită de îmbogățire rapida 
a exploatatorilor Jorestiiil, a 
(ntați de • «erîe întreagă de 
(i*iiini('u-î șl 1ec[jiicieni silvici 
(■ituitj A*ta^ inși, când toate 
l*rț*|e ci n* tije sunt angajate î. 
«lupta d* refacere, orice a*jțir 
■« ■eciigefajă fațg dț pădure 
nu poate ti caj flkata de ât eri 
u* natioiiajă ți' trcbue wticțio 
na* *ib cruțare.

fturerDs, dine le afara du'dua 
e fiiptMt, ca as«m»i fa act» 

au avut loc chiar în cuprinsul 
jugețulut ilustru La (.îiofr, Zan 
Sarnisagetiija ți ti’ ale loc rit 

anumiți indurai au incedia1 
pădurile, pr <| tund pagube e.j 
narrn*.f4umaii vj! ( uter 'unde 
Incul a fofă pus, fin acela? timp 
în fr*i locuri, diferite, indii tanțe 
de • II km unul de altul 

ele se ridică, aproximații 
la 43 Tiipiarde le, Un adevărat, 
dezastru a fost împiedecat pri 
intervenția ener j:a a ostașilor 
sosiți In acest scop dela Reg, 
3 Transmisiuni, Deva, ți a imin 
<xt*rijor tigri Jocaijtate cari ani 
mâți de un înalt simt patriotic, 
;*■ ireugit localizeze incendiul-

AutQrit4tiie competente, cari 
eercetenjă cazurile, i » vor arăta 
«ine ar* interesul «ă nlm-icvasctî 
sute de hectare cu plantați* pă 
dure, precum ți nul de metil! 
d« material, de toc ți construc 
V*. ți de sigur ca incendiatorii 
bji vc>r pruni ped*ap*a. care va 
trebui stă Tie exempțgră, pgnt’U 
a tăia vPt r. r>ic« « oftă de 
•itatrugere a averi țării.

<J.u u&ni atunci., •« cere dia 
partea tuturor cetățenilor coa 
țtiertți’ p deosebită atenții» r«n 
tnu securitatea pădurilor. Să «c 
înlătur» toat* neînțellBgVriJe 
•njiffcegt <ie natura- lor — «fîtij 
irtagg vigilență sâ se îndrepți» 
»pr« acest minunat bun, pe car« 
t*ți «intern datori' s.tjl apărăm.' 
..•niruc» Mte ai noctru. a! tu

E>. A. Burlacii

GURn LUMII...
Curioase 

mal sunt și «nule șeabnl» aia 
hteta»01*r de Sabotaj Ar* pâa* 
la o*m p* oâU-M pârlit *« 
Mutravniiat en a»enai e»*r- 
me — fața »* îwprejnrărll* ia 
caii an c»«i. iitPacganae - ți 
*•■ la n Ini ea t»aiâ p*
aurii r«chW ai speculei,.'

B«nă$arft 

in timp ct us b'et tiran — for- 
0it să ți trie tară ansarizație 
vițetel ainăsâ avM două buric* 
f era «xpu pi*!rfi — prinsțte 
(fără aurii bâta* d* crp). o 
,țr*a padeapaă ’a eârcă, un spa- 
eaiant «a Bar. e amendat — 
după atsM'țlt* amânări ți das 
bateri — a« almira toată și-i 
nbsalvit ««apltțt d* «rima de 
■ eeMlvă prlatr’*- ,er*ar* ja- 
dfalară preiieiâ 11*

Nu cumva
«vifeluT lai Bars — și al tăta
rei bUrțilar — a iest de... aer 
și aa mai «alte burice decât al 
(ăranalal Matraveaieat fără da 
▼•*?!...

D. A. B.

Proletari din toata țări* aniti vi I
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CRâlOVâ
«inforra a grăbirii Direcțiuni 

draarajn P. V. T, ir tn.Wr*.; 041

Telegrama (Hui MIHfl'L SftOOVEfiNU —-==

===== GeneralisimiiV. STâLIN
BUCUREȘTI, 4 (Agerpr s) 

Dupâ ratificarea tratatului de 
comerț șl navigație î itre Ro
mânia și U R.S.S. care a avut 
loc eri la Cameră, d Aurel 
Potcp, ia a ,U zeîe entuz'aste 
ale celor prezenți a citit ur
mătoarea telegramă:

Exce'entei Sale GenerAlissImvIui 

ioiif Visarmnovlct Staim 
Kreailin- Moscova

Cu ocazia ratificării tratatului de comerț și navigație pa care gu 
we.nul pă>poare?or savleifc* ti irul**:* «.* guvernul poporului nostru, 
In numele Adunării Deputafllor rog pe Excalonța Voastră șl guverne! 
sovietic să primească călduroasele noastre mulțumiri șl țoală grati
tudinea pentru condiție onorabile șl binefăcătoare pentru țara 
r.oastrfi, ale acestui tratat

Președinte a! Adun irit Deputațtlor
șl prieten *1 D 7>.

MIHAIL SADOVEANU

NOUA SALARIZARE 
a muncitorilor șl fimcîtonarilor particui&r 
Decizia de saSarfizare a lucritcrilor din mine

Ministerul Economiei Naționale a publicat deciziile cu privire Ia nouile 
salarizări, care intră în vigoare cu începere dela 1 Aprilie 1947. Din lipsă de 
spațiu, publicăm în numărul de față n^mai decizi» privitoare la mineri, restui 
urmând a fi publicate iu numărul viiter,

A

ART, 1. — Cu începere dela 
data d* 1 Apriti» 1947 salarii!» 
lucrătorilor d!n mine, «unt supus» 
regimului prevăzut ta preasnta 
deriziune.

ART. 2. — Sahriil* lucrători
lor din min* se stabilese după 
cum usmează:
MESERIA
Ocupația

Miner
Aiuter mialei I
Ajutor minier 11 
Vagonetar 1 
Vagonetar II
Salariile de mii

Cu 5 la sută in rai tiu* sau cu 5 la 
sută în plus.

Sporul da vechime

sus

SALARIUL
In lei pt

15.700
K6C0
14.130
13 030
12.400
pot varia

ART. 3. — La salariile >iabi
lita ia artlcalul 2 din piazanta 
dcdzluna ss adaugă iporni da 
vsckme în câmpul munJi calsa- 
tat astfel:

Vtchim» Syior
2 la sutăI an

2 ani 4 ,
3 ani 6 .
4 ani 8 „
5 ani 10 .
S aci 11
7 aui 12 »
8 ani 13 .
9 ani 14 „

10 ani 15 „
12 ani 1« .
14 3 ai 17
16 ani 18 .
11 aal 19 B
20 ani 20 „
22 aai 21 »
24 ani 22 „

Categoria
»)
I»)

•)

Denumirea minelor:
Atsiaa Sacul, Decan
Lupefll, Aninoasa, Petrlla, Petr«- 

$ml, Vuicsn, Lonea
Baia Sprie, Herjâ. Nistru, Teica, 

Comănețtl, Codlea Sorecaui, 
Valea Doc, AltAs, Tcpe

CoDtintiara ia pac- 2-a.

L 1 Exp

26 ani 23 la sută
2* Mi 24 „
30 ani 25 „

Sporul de vech'me se calcu 
lează conform tibelef de mii sus 
pentru anii eU vechime împliniți 
in câmpul muncii, «ocotlți la data 
di 1 Ianuarie '947. Fracflunll 
sub 6 luni se negiljtază iar cel 
pest> 6 luni se rotunj seta un an.

Prim* de Intrare 
in mini

ART. 4 — Salariat!! care lu
crează la subteran au dreptul I 
o primă de intrare în mină după
cum urmează:

Prima de intrare in 
mină ia proces te 

iso’/o

io»/.

tet'ti 
în pag.

Ha
A li .taica
Consiliului
Miniștrilor 
d Externe

„ORDONANȚA" --
Zilele te t PrimârlP oreșu-! 

lut Deva a emis o ordonanța ca' 
p/lvtre la campania fniămânțârt- 
lor de prlmâvaiâ.

Cele 12 articole prerizult le 
ordonanța cuprind ifatriuțiuni țl 
îndemnuri cu adevărat necesare 
momentul de fațâ.

Ne oprim In special la oriite- 
Iul care preveie, cd locuito'il fd te 
nici un țel de ocupație d cei care 
vor j găsht, câ Irottti Jmpa'. 
prin cârciumi șl restaurație, prac
ticând dtfeote jo'url de noro- șl 
dedându se băuta*!!, vir f. mo- 
b Uzați ș trlmiș cu fo ța la nur 
cile cg'lcole.

Cum tn ultimul timp, In Deva, 
numărul acestui sol de indivizi 
- care pot fi gătiți zilnic In 
cațenele:e Iul Popa, O rrtanu, eti.. 
mi.ănd pe sume mari de bun! 
câpigațt prin diferite speculanții, 
sau bătând trotuarele — este 
foa'te mare față de numărul 
populației, purie'ea In aplltore a 
acestei ordenanțe ar ft foarte 
bine ventid șl st va satisface do
rința tuturor celor ct-țl câft'gi 
existența trudind din greu.

Altfel, ar Idea Impresia, cd 
Primăria nu la tn serlae sensul 
șl cuprinsul ordonanței date șt 
că ce! care au cmls-t ar suferi 
de „ordina ițomante* — cum 
spunea deunăzi un cronltar.

Avem insă credința, că noul 
primar al orașului va lua mdio- 
rile Mvtnite pentru punerea tn 
prastl d a acestei ordonanțe, tri
mițând la muncă pe toți acel tare 
prin atitudinea șl desfrâul la aart 
se dedau, sflbtazi truda șl lip
surile mtsstlor ae salarlațt st 
populațiiI sărace a aratului nss'ra.

M. K.

Important* 
DECLARAȚII 
ale lui V. M, Molotov

MOScOVA, 4. - fflîi btfcul 
de extern* aț Uniunii Sovietic» 
V. M. Molotav a acordat Un iuu 
terview corespondentului tenuri 
can de presa lohann Știți, car* 
La pus o serie de întrebări o* 
privire la lucrării* Consiliului 
Miniștrilor de Externe.

Răspunzânnd la o întreba»* 
privitoare [a posibilitatea unuia 
compromis in re propunersri «a 
vietică asupra unității politice • 
Germaniei’ și propunerea anigrl 
cană de federalizare, Molotov 
a declarat că aceasța posibil!Bl» 
nu esle exclusă dacă TninutrM 
de externe s’ar putpa înțejcgd 
ca poporul, german *ă decid» 
ej însuși asupra chestiunii *i 
derațizărîi.

întrebat asupra sctivitV# 
ConsiTiului Miniș riior de E3:t** 
ne. Molotov a răspuns:

„E*te de dorit ca Conferinții 
de[a Moscova să aducă nuri 

nium de utilitate însă aceasta.
nu depinde numai" de delega 
ția sovietică. Delegația sovi* 
ti’că (va faco tot ce depiiide d» 
ea pentru ca această Coafb 
n’nțj» *â d«a bun* reauylate”.

00’/.
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Nouă salarizare & m. lucitorilor 
ți funcționarilor particulari

(Urmare din pag. l-a)

Activitatea
Consiliului Miniștrilor do Externe

d) Soc. Petroșani, B-M., Valea Rojir, 
paulul Cnicii, Cipnlc. Bâi[te, 
S. Mire, Radna Veche, Baiul, 
Ceittj, Săc.iâmb, Roșia Mo< - 
tanî, Valeajlui Stan, Nica (aurif.) 
Bala de Arie». Bucium Sașii, 
Stănlp, Valea Barbutului 507,

c) Buleejtl, Șinei sig. Schitul Gol- țtl, 
Snrduc, Lupoaia, Crhtolțel llba, 
Tibău, Plascviia, Câptnl Lupac, 
Filipești Păd, Slirnâștg, Schela 
O <j. Șuiânga, Ch ejd, Ghelar. 
Bucium, Poeol -4O'J/o

k) DellBtjti, Docnecea, Ocna de F.cr,
Tufari, Vatra, Dornel. Teliuc. 
Boita, Hunedoara 30*/,

g) Teregov?, Poenl, Tnpalu, Tulcea,
Fântâna Manoir, Turceaia. —

Prima da intrare ia mina -e 
acordă pentru timpul efectiv 
țristai la subteran și se calci) 

asupra salariului prevă ut 
la nn. 2 jlus aportii de vechime 
țrevătiut Va art 3 din pre/enta 
dauaraiie.

Acordul
Act 6. — Pentru 6ajariații 

d*i întreprinderile care lucre.au 
dl în acord, acordul se va cal 
•npi (prin transforma, ea timpului 
do lucru acordat în ore și Imul 
Hpiicarea iui cu salariile prevă 
zute de art. (2 ia care st/ va au 
dfiuga sporul de vechime pre 
văzut de art- 3 și prima de mg 
tarare în nună specificată în art. 
pata u.

La otabiprea timpului de exe 
oataroa (perului în acord atât 
Ia «rajjiîu cât și la lucrul txe 
cutat manual, se va (respecta 
timpii de lucru normal astfel 
•a numai prin depășirea efeeti 
vâ Ja ac*stora efe rezulte un spor, 
tid tâțtițr pentru cei ce presieazăi 
aoMt fel dr jnlmicăl/

AJoCițiî și indemnizații
1 Art b- — Lucrători1’ din mine 
încadrați în prezenta deciziune 
ap dreptul Ia o alocație 'de

Din nou 
ard pă
in judttul Hunedoara

muntoase, răspunderea lor meu 
gând până acolo, că pe lângă 
pedepsele penale ce li sti vor( 
aplica, vor răspunde cu toata a 
verea lor personală.

In pădurile Statului dela Cu 
gir 7oo ha- pădure șf lo8 vagoa 
ne lemne au luat foc în condî 
țiuni necunoscute până în pre 
zent țf icare rămân la fi desco 
perite de către autorități^. în 
drept. —

Incendiul a luat naștere în 
ziua de 3o Martie și.s’a extins1 

■o cari rămân a fi lămurite de™ cu o irepeziciune foarte mare 
s;, cuprinzând în mai puțin de 21 

■ ore o suprafață foarte mare de 
pădure datorită frunzișurilor us 
cate care fiind uscate 
timpului frumos 'd/n 
săptămâni a devenit 
rial ușor inflamabil.

Datorită măsurilor 
diat de către autorități prin e 
chjpe de incediu formate din 
lucrătorii din pfedure, muncito 
ri a Uzinelor Cugin, a luinui de 
tașamenilde 12ot.soldați de^Refi 
3 Transmisiuni și a posturilor 
de jandarmi din apropiere,încen

fcu afârgitu |unei Martie a. 
•., pr’au decorat în imai multe lo 
ea|ități din județul nostru încep 
dh dc păduri de mari propo ții 
carf au cauzat imense pagube 
materiale.

Dacă incendiile de anul trecut, 
«u-i au bântuit în toată țaraj 
jrin lunie.Juiieși August'au fost 
juatificate din cauza secetei, a 
«tizi ele nujși mai găsesc acea 
stă justificare și se datoresc u 
■«Ie din ele. neglijenței iar aț 
lele unor împrejurări misterioa 

torurile competente.
in comuna Zam, câțiva copii 

m n aJjau cu Vitele la păscut, 
au hprinns un mușuroi de pae, 
frunze uscate etc., spre a se 
încălzi. Din cauza vântului pu 
tarnle au luat foc mai multe 
vroatcuri gi uscaturi, dela caro 
focul s’a extins cuprinzând o, 
jgtdure defrișată în anul 1939, 
pa • înntindere de Io Ha.

Față de aceot caz autoritățile 
în Trunto cu d Prefect Dr .Prin 
comic I >n ?u I at mâ u • ne-’ r 
sttvip'rM incendiilor făcând di ) 
rect răspunzători pe toți acei, diu[ a putut fi locapzat în ziua 
«• iui lupnf |a pfiacnfîn regiunîlec./da 2 Aprilie.

2o« oom lei Iun r ren rn cec ie 
copil legitim, natural, rocuuos ut 
legi nn sau adoptiv minor, iar 
dacă Urmeaza cursurile u.ei 
școli superioar. de grad tinivei 
sitar pânfă la vârsta de 23 ani.

Alocația de copil nu se acor 
dă pentru copiii care au veni 
turi personale sub orice formă.

Daca ab' (bir părinți sunt sa 
iapiat.1 alocaț a de copii se acor 
da numai unuia din părinți.

Art. 7. — Ina fara salariilor 
prevăzute în prezenta deciziune, 
sațariatii au dreptul la:

a) indemnizații ocazionate, de 
niaștere, căsătorie precum șt 
pentru caz de moarte conform 
conrractuiui cole tiv de muncă:

b) aprovizionarea lor de că 
tre întreprinderi conform legii 
ecapomatelor;

cj contribuția patroniiaja pen 
tru costul meselor la cantina, 
conform contra,fugii colectiv de 
muncă.

Art. 0. — Întreprinde ale ca 
re au acordat s-lariaților retri 
buți’uni, subo rice formă, în na 
tura sau în bani, tainuri, redu 
ceri de prețuri elf. și'care depă 
șese pe cele prevăzute în pre 
zența deciziune vor respecta ca 
tăriile prevăzute în an. 2 din 
prezenta deciziune./

durile

din cauz« 
ultimele 
un mate

luate ime

MOSpmVA, d In ședința 
'de eri a ( obsițu|ui Mini, rilor 
de, Externe ț rezid ită de Miuis 
(iul de E teme al l RSS,V. Mo 
lotov, s'a început studierea ra. 
portului con itetuli.i specr d ere 
iat pentru examinarea propune 
ri'lor făcute în anumite capitole 
u(e raportului Consiliului ALat 
de Control din (ierni.mia.

v. iM. Molotov, a prezentat 
un amendament propunând ca 
in anul 19-17 sa se aplice și >.ă 
se desăvârșească reforma agra 
ru în așa feț, ca pământul junke 
|'11qT sa fie dat țăranilor.

Delegații Ari.lr j i, Statelor l'J 
uite și'Erajiței, s’au rostit impot 
riva an endamentuitu ■ o-.iviic

Miniștiii au trecut apoi la 
xaminarea punctului releii or la 
activitatea partidelor (politice și 
sindicatelor în Germanii Drlt 
gațiiLe sc\îeticăi americana și 
engleză au propus ca Consiliul 
Miniștrilor de |Externe să con 
firme prn cipiuț l berci desvoj 
țări a partidelor politice deinoc 
rate și sindicatelor in cadrul în 
tregii Germanii. Delegatul fran 
cez s’a (opus. (C.onsipul va re 
veni asupra acestei c! e ti ini în 
tr’o ședință 'vii oare.

frecândujse la discuțiile pn

P esa egipteană despre

Falsa evacuare a Egiptului
CA1R.., (4, (Ager res). Co 

respQn.dentul agenției Tass tran 
smite:

Cu ocazia predării cazărmilor 
dm partea englezilor de către ; u 
toritățipe egiptene și a evacua 
rii trupeior brițauke din (îairo, 
guvernul egiptean a o rganizat 
o festivitate în capitali

După ziarul „AL BALAG” se 
afla că imediat după plecarea re 
geju. farul; din' cazarma, mii de

'ioane eczeme a această 
serbare au făcut o manifestație, 
în 'care au strigat lozinci', ca:

Din toata lumea
• Guvernul englez a decis să 

reducă durata serviciului in'litar 
dela 18 la 12 luni.

*
• Delegația Sovietului Suprem 

al Uniunii Sovietice care vizi
tează Anglia, a luat parte la un 
dineu organiza! în Camrra Co
munelor. Uj grup de scriitori din 
delegație a viz tat pe scriitorul 
britanic Bernard S h-w.

♦

0 Cererea funcțlonsrllor pub 
llci dm l.alii Atru mărirea ta
lanilor a fest respinsă.

♦

0 Ministrul de Interne ameri 
can a dispus ca 518 mine de 
cărbuni controlate de Stat să f c 
închise pe un termen neliminat.

*
• Io ședința de Vineri a Con 

feriuței asiatice s’a hotărât creia- 
rea unui institut pentru menți
nerea relațiilor rmlcale dintre 
statele asiatice.*

9 La Invitația oiganizației fe
meilor democrate din Ita la, o de
legație de femei sovietice a ple
cat Joi spre Roma pentru a vi
zita italia. *

Joi a avut loc la Moscova 
o întrunire a 'reprezentanților so 
vietici și britanici care discută 
prelungirea tratatului anglojso 
vietic. —■ 

vitoare la alegeri, del.eg. ții so 
vietica a propus ca Sa se m ro 
duc sistemul proporțional, prac 
(icat cu suc e in apte state Eon 
șipul n’a căzut de acord asupra 
principi ițtii 'legerilor.

(ii privire U demilitarizai e, 
deleg iția oi i t i a propu 
până la 1 iunie 1947, sa ela 
boreze un plm [enlru lichida 

Confecirda sindicatElor psi: 
din BERLIN

Bf RI IN,:4 (Agerție ). (.0 e
pondenutuț gwiției 'I .ins trans 
milo:

A d()ii cor ei înțâ orașe e s ă 
a sindicatelor 1 bere germ: r.« s'a 
ținut ța 'Berlin în z lele de 29 
și 3o Martie. ( onferința s’a 
desfășurat sub lozinca Iurtei 
pentru unitate și independent a 
a sindicatelor. S’a adop at o e 
zoluție privind uitudinnea fată 
de mișc rea Lid.rală n ern dio

AutorltălLe olandeze violează 
trati tul abea semnat cu lndon«zl 3

HAGA, 4 (Agerpres) Cores 
Pondentuj agenției Tass trali^j 
smite:

,,Jos cu falsa evacuare”. Poli 
ția a dispersat pe manife.-.t .nți 
și a arestat mpi mu^ți studenți.

-ziarul (,AL KUILA” crier 
„Cum se poate întrebuința ter 
inenul'de evacuare pentru mișcă 
ripe unor trupe în interiorul ța 
rii' și cum se pot aranja diferite 
festivități în onoarea ace.-tui e 
veniment”.

Deasemeii, ziarul ,;AL MISj 
RIL” dcciară că: Egiptul nu va 
cunoaște pacea și nu se va bu 
cura de libert .te atat timp cât 
Ultimul centimetru din teritoriul 
său nu ,a ti fost egber-i

BUCUREiȘTI, 4 (Agerpres). 
O telegramă de azi dimineața 
dm Moscova anunță pi d. lor 
gu IOidan, ambasadorul Roma 
niei Ja Moscovața primit Micrcu 
ri într’un cadru restrâns pe re 
prezentantții ziarelor franceae 
veniți pa Conferința deia Mosao 
va. —

yiarițti francezi au stat da 
vorbă cu studenții români ca 
re^i continuă stud ile în Capi 
ta(a Uniunii' Sovietice.

♦

O telegramă din Sofia anunță 
că acțiunea de ajutorare a Ro 
mâniei a fost terminată M.ercu 
ri. Au fost trimise populației 
din regiunile .lovite de secetă 
din România peste 6oo tene de 
apniente și vesminte și 1 ooo co 
pit români au fost primiți în 
Bulgaria, urmând să fie adăpo 
știți mai miRte tuni pe cheltuiala 
guvernuiui bulgaiț urmândiijșt 
în acepș timp studiile. (Ager 
preș).

♦

Generatul Clav, comanndantul 
zonei de ocupație americană din 
Germania întors la Berlin dela 
Moscova, a declarat că se va 
ajunge la un acord asupra unî 
tații economice a Germaniei 
daț (că va trebui urî timp pentru 
această realizare

*
In Spania au avut loc nouț 

ciocniri între poliția franchistl 
și luptători domocrați. 

rea ixilențialuițui dr r.izb' * • 1 
Germaniei, st. bil.nd 4 rrne ui 
pentru hch'darea a enui [h, s , 
țiul cel mai tai /iu la --iârșituJ . 
nulul 1948

S’au dat instrucțiuni coi. ' 
fujui special si exa’.i ;ea« 
n(Ju in /.(ele 1 o re propu. < I 
le făcute cu priviri |a d®. Ăl t . 
/.arta (jcrmamei.

iia)a Delegații au » Jutat I f 
resul pe c re Ffdwiația M®« 1.1 
L< a Sindicatelor ii a raita n I a 
rii iidicue germane pi®fu* - 
dorința le ,■ 1 roi un druvr i 1 
dica; i-jr jerma ț pre e a 
111 Moudi.ifS .1 Sindicatelor i 
s’au angajat :.a acționeze în 
spiritul t S. M și sa duq o 
porul german in comuni'ate. 
țiumlor democr ti e uubito 
de pace.

Presa locala acorda o m :e 
atenție situatgi din Indone 
după semn: rea pactului ca 
landa Cercur le conducătoa 
olandeze nu au renuțpța la jocu' 
lor dubiu (Osti]it;u.4(e «j i. r; 
g "■ linua si "ai oeo 
Cl\iar în rrimele zile după -r- - 
narea tratatuițn, s’a dovfdn 1 
olandezii nu inte iți ează sn , e 
respecte Gu.ernul •< ubfic n al 
Indoneziei, Ăispirândujse din 
pactul ca. e recunoaște Repu'ili 
ca decțtră ca intenționează s ■« 
triîmra reprezentanța dipjom ii 
ci în Auetr pia sl in alta laU

Totuși, după cum rre e dl 1 ( 
municatul publicat în /lua ie 
31 Mariie [a Batavia, autorlta e 
olandeze refuza să consimtă la 
trimiterea acestor lep ezitanta 1 
Olandeziitu f 1 că Republic; n 
ți poate'.rli'i e reprezentanți n 
ațre țări atât timp cât i.'au Ir 
încă ființă Statele ( uite ale In 
doneziei.

Guvernul Republicm a 
testat cu vehemența ta I 
autoritățile olandeze care 1 e 
za tratatul abia sem at.

Consiliul
Politic Județean

Membrii coi: fiului Politic- îl 
Județului Hunedoara au țr.'.it 
ședință Î11 seara z )ef ■ 5 
prilie a. c., sub președinția .''ui 
dr. I. Priscornic, prefectM fu 
dețugif Hunedoara.

D.jsa — după ce remarc» ar 
monia ce domnește înl ta el 
(egații partidelor din Bloc 
anunță ce dezastre au cai' 
incedile puse în pădurile 
Cugir, z.am, Șarm segetuz*.'i c 
Subp iiind fca armata și mit m i 
toriinea șija făcut cu prisosi 
datoria în localizarea focul: i c 
ja C(ugfr.'Pentru a preintâmp :. 
în viitor price crimă de ::t 3 
menea natură. Con ipuf a avifat 
asupra măsurilor necesare Se 
va interveni Imediat locului in 
drept pentru interzicerea [Atțu 
natului în locurile Incendiate

Se nu apo1 în discuție »c n 
țelegej.le încă ne.plaua.ta «lin 
ramul reformei agrare; rep r 
Uzarea penicilinei sosite recrut 
în Deva, propunerea c» } I)p 
va fntre în 'arcuitul aeri ’ 1 
af țtniei BucuregU^jbiu — Ar d 
8Î prublema lou<iințpl®r-

Imprimeria Județului Hun .deata 331—1947.

lucre.au

