
Lei 5 Luni, 26 lan. lfM8H Ulii V Nr 43K ProloUrl din tonta jfrlla unițl-văl

mm mo<j polon
AȘEZAT LÂ TEMELIA PĂCII

Continuând seria vizitelor 
interguvernamenfale pi-ntru în
tărirea h gâturilor de alianță 
și prietenie cu țările demo
cratice înconjurătoare, o de
legație a guvernului român în 
frunte Cu d. primministru Dr. 
Petru Gr« za și tov. Ana Pau- 
ker, ministrul Afacerilor Ex
terne, a sosit în Capitala Re- 
pubicii Ungare, Budapesta.

După cum se știe, actuala 
vizită este precedată de schim- 
b .'1 reciproc de vizite pe care 
cele două guverne l-au reali
zat în cursul anului trecut și 
al cărui rezultat s’a soldat cu 
semnarea unui imoortant a- 
cord menit să asigure des- 
voitarea schimburilor culturale 
și cunoașterea reciproca a ce
lor două popoare în spiritul 
de strânsă prietenie care în
suflețește massele populere din 
ambele țări

Actuala vizită la Budapesta 
a delegației guvernului nostru, 
întrece însă în însemnătatea 
ei, vizitele precedente. Fiind
că ea se va încheia prin sem
narea unui tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală între Repubfca Po
pulară Română și Republica 
Maghiară,

In ultimul timp, pentru a-și 
asigura pacea, libertatea și 
ideoendența națională, factori 
indispensabili unei desvoltări 
democratice normale, poporul 
nostru prin guvernul său de
mocrat, u mai încheiat ase
menea tratate cu guvernele re
publicilor Doouiare vecine, Ju- 
goslavia și Bulgaria. Tratatul 
ce se va încheia cu Republi
ca Maghiară, — care la apa
riția rândurilor de față va fi 
probabi1 un fapt împlinii — 
are însă o semnificație deo
sebită.

Acest însemnat act istoric 
va pecetlui definitiv lichidarea 
trecutului de ură și al celei 
mai sângeroase învrăjbiri ce a 
fost sădită cu perseverență 
veacuri dearândul In sufletele 
Celor două popoare de Către 
asupritorii streini și clicile ex
ploatatoare interne.

Circulara Prefecturii către organele 
administrative în subordine 

în legătura cu efectuarea recensământului
Popularizarea recensămâ. tu

liți în massele largi ale -opu- 
lației din juci.ț și ,'ămurirea a 
cestor masse asupra școpujui 
recensământului agricol și al 
populației, precum și ju ta in. 
ierpietare a accstei 'operațiuni 
va înlătura dela înce. ut s\o. 
nurile tendențioase și va ajuta 
la executarea operațunei de 
recensămâ t în cele msi bune 
condițiuni.

In acea.tă mare lucrate sunt 
antrenate un număr de c rea 
5.000 persoane, cari cunosc in
strucțiunile și formularele de 
recensământ - precum sco
pul adevarat al recensanrâ tu
lul.

Acest număr d« tecensort « 
-găsesc pe teren si m contract 
ou massele.

Ca o încununare a bigote
lor roade culese de pe urma 
justei rezolvări de către cele 
două guverne și în special de 
guvernul român, a problemei 
naționalităților că și a tuturor 
celorlalte probleme legate de 
viața maS3elor populare, tra
tatul de alianță romănoma- 
ghiar vine să pecetluiască prie
tenia strânsă, dragostea fră 
țească reciprocă ce s’a năs
cut între cele două popoare 
dună ce acestea, Cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, au reușit să 
se elibereze de sub jugul hi- 
tltrisf și să se smulgă din 
sfera influenței lagărului im
perialist anglo-ameiican.

Această prietenie sinceră 
ne este scumpă nouă româ 
nilor și maghiarilor ca și tu
turor popoarelor democratice 
care iubesc pacea și progre-

C. MAGDALIN
— Continuare în pag 4 a —

SCRISOAREA 
din £eningrad 

Simbol eclatant al nea
semuitelor posibilități de de? 
voltare pe care munca so
cialistă de reconstrucție le 
irgidue pentru glorificarea 
eternului omenesc, Lenin
gradul, orașul care a cres
cut la unison cu locuitorii 
lui eroi, este astăzi orașul 
cel mai frumos din lume, 
citadelă a îtiisțll 9 b hn‘~ii 
înaintate, Atenă modernă a 
artei revoluționare.

Orașul gigant care a scrie 
pagini de neegalat eroism 
în războiul de eliberarea 

I patriei socialiste, vrednic in 
I totul de numele omului de 
1 geniu, fondatorul statului 

sovietic, marele Lenin, pă
șește astăzi Înainte pe dru
mul progresului, in spiritul 
întrecerii socialiste ai cărei 
inițiatori au fost cetățenii 
eroi ai Leningradului.

Ne scrie un student ro
mân din Leningrad,

Unul din acel tineri ca
pabili pe care o conștiință | 
nouă acolo desăvârșită, 11

M. Mih.
(Continuare în pag. 4-n)

In consecința acestor recen 
sori le revine sarcina de a •- 
muri massele asupra scopu
lui recensământului conform1 in 
strucțiunilor, de a spulbera sco
rnirile tendențioase ;i de a câ
știga’încredei ea poporului in ne 
ce itatfca operațiunii c'e e eti;ă 
inâiit în soopm rediCsării econo 
mice.

Recensorii și membr i comî 
siuniiOi de re-ensâmânt de toa 
te categoriile precum i metn- 
brii birourlor cerțrale comu a 
le dc sectoare, vor fi ajutați 
în munca de [amuțire a tnasse 
lor dc către organele admini
strative, polițienești și jandaime 
nei.

Aducându-vă aceasta b 
cunoștință vă îugăm să dai 
urgente dispozițu.ii org.nejot

9H6HH DL P. C. H. PEM JUDEȚUL HUHEDDflRC
Entuziasta primire făcută delegației 
guvernului român la Budapesta 

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMANE 
JÎLA UWUDA A.

reprezintă o piatră de hotar pe 
calea aproprierii celor două popoare 
— a declarat primul ministru maghiar Lajos Dynes —

Din momentul în care a trecut 
frontiera l ngariei în drum șpra 
Budaepsta, delegația guve.na 
mentală lomâna a io t ot ieeti 1 
celei mai entizia te manifesta 
fii de priet.nie.

In gara din Budaj e-ta de 
legația a foyt ini mji.a.ă de 
o imensă mulțime. Au rost 
prezenți membrii guvernului in 
frunte cu Lajos Dynes, pr ,«din
tele consiliului de imnl.tri și 
Mafias Racosy, vi cepreșcdliinte 
al consiliiului de m nî.tri tși sec 
retar general al 1 artid-lui Co
munist Maghiar p^ecUai șî r« 
prezentanții corpului diploma 
tic în frunte cu Eu - in, amoapa 
JciLil 'Jiiiu, î, .iot.-v'c n inu- 
dapesta.

Cuvântul de salut rostit de 
primul ministru maghiar
In cuvântul de bun sosit 

rostit cu această ocazie, primul țContlnuara în pag 4-a)

întărind alianța indestructibilă între țărani și muncitori 

Prima școală țărănească pregătește 
cadrele partidului nostru din mediul rural

Intr’o atmosferă de mare în
suflețire a avut ioc, Marți 2o 
Ianuarie la școala medie de 
cadre a comitetului județe n P. 
C.R. Deva-Hunedoara, de c'iițle 
rea festivă a primei școli 'de

in subordine pentru sprijinirea 
acțiunei de lămuri, e a masselor 
de către personalul angrenat in 
operațiunea de recensământ și 
a ne raporta deficiențele cen- 
statate.

Domnii Pretori și Primpretorî 
vor conduce personal acțiunea 
de pregătire a personalului re 
censor precum și operațiunea 
de lămurirea masselor A cârti 
garea încrederii r®pulației.

Susțineți recensămân
tul ! Prin el ne 
cunoaștem 
nevoile. 

ministru al Ungariei, Dy.nes a 
spu,s:

Salut sincer -i prietenește a- 
tat in numele guvernului >i po
porului maghiar cat fi in mi 
melc meu personal, memb.ii <e 
legației guvernului român in 
Capitala Ungă.ici. Este o bu
curie deosebita pentru roi ta 
acele convorbiri începute la I.u 
cu re, ti să le putem continua 
aci la Budapesta. Viviți c «le
gației guvernamentale române 
reprezintă o piatra de ]ho ar 
pe calea apropierii celor două 
popoare.

In momentul când salut cu 
sinceritaie pe d. dr. I etru Ciro
za și membrii delegat ei romă 
ne vă rog să ÎVă simțiți Ia noi 
ca acasă ,a Dvs. lașa cum i e mi 
simțit, și noi la 'Dvs. la Bucu
re ti.

Răspunzând, d. pi im ir.ini; tri'» 

cadre țârăneffi care urmează a 
funcționa pe L.ngă comitetul 
județean.

Duia. ce tov. Eugen (.ienad, 
directorul școlii salută prezența 
membrilor biroului județe-ai in 
frunte cu tov. Duduia Andrei
secretarul comitetului județean 
a. igură pe i o i c.e.ik’et t on 
cursul acestora și al lectoriîor 
școlii pentru duce ei la bun 
sfârșit a sarcinilor ce stau in 
fața lor, subliniind at tudinea 
pe care PCR o aie față de pro
blema țărănească in jpoziție

cu fostele partide istorice 
Contîru«r« ia pag. 2-a —

5,h mbirea documentelor de ratificare a Convenției cu Jugoslavia

ALEGERILE
pentru asesorii populari 

au luat sfârșit
Sj.ii itul de înalt entuziasm u 

re a însuflețit primele aleoe i 
de a-,e o.i i <<pula i dui jude- 

țul i.ostiu, sa manifestat cu a- 
cecaș tâiie în ultimele ale, • I 
din etapa a dou.i care a I ai 
sfârșit , rin alegerile la lira 
Vorța, Zam, Baaa de ( n , Va 
ța de Jo~, Hațeg și St :iu wu 
giorgin.

încrederea, seriozitjtea i bM 
curia cu oaie muncit >n ca și 
plugăriinui Inmedo, eană ia - 
le-, a-e^o.ii ixjpubri a ogl U 
adânca necesitate c re a cieter* 
minat reforma vechii just'ții 
devenită un instrumeir Cete o* 
re i oprimare a masselo.- ,o 
pularc in mâna exploatn dor

Instalarea
noului ajutor de 
primar al orașu
lui Diva

In ziua de 25 lanuari- a. «, 
în sala de rc.ee pe ia Prim, r.ri, 
a avut loc instalarea noului fa 
tor de primar al orașului i ev«, 
în ixir-oana prietenului Haidu 
Ladicslau.

Au vorbit dd. Priscomîc lo .a 
prefectul județului -, Pt.pa Adi> ■ 
primarul orașului; Glnă II e 
secretarul primăriei i Marto 
șy Gheorghe, din jiartea l;.l t 
M.-ului urâimur preț i’ul.i . ai 
du activitate lodn.c ți muncii 
neobosita in slujL-a int-rese 
lor obștești.

Ră.punzându-le prntewut Hai 
du și-a luat an gaj mentul <1 a 
munci și lupta cu £lan pentru 
promovarea intereselor p. pui i 
re și întărirea Rejiubltei I o. 
pularc Române.

Instalarea prietenului Haidu e- 
ste un nou succes al legimului 
nostru democratic fiind numX 

in postul de ajutor de 
primar al orașului Deva, cm 
repre/er.tant al popul ți ei ma
ghiare. care formează proce (14 

i cel mai :idicat dintre celei. I: i a 
ționaiități conlocuitoare 1 

l rașului. ......



ZUrtt JOI

Recensământul șj Agricultura
L>. Trulun Sâvulestu Mialktrul AgrlcaHurit ți Domenii or, 

pub’lca la Scânteia un artiaol ta car» aratâ pe U'g neoe.itataa 
|t importanța xecenakuiâutulul.

Sublklind, <ă acjpul principal al re ea>fcmăntu'ul «kt* »cu- 
noațter.a adevărului asupra vitții economice, ac. laie ți culturale, 
a populației ți a țfcrli noaslre", articolul d-lul nriai >tru Sivules-u

Importantă ședință de lucru cu 
cooperativelor din județpreședinții

In zJtt.i de 2u Ianuarie a. c. 
«oniisia interimară a l eder. lei 
IXsva, a avut o ședință ple lucru 
cu președinții cooperativelor din 
Județ, iu cadrul căreia au fost 
pi «lucrate ?i iă murite toate pro 
blemele în legătură cu îeoigmr 
zarea i întăiiiea cooperativelor 
sătești.

Iu cuvântul de <leseh*dcr d 
Ortigau. președintele i e Ierul i 
Deva, a expus paiVciparților s o 
pul adunării, după care d. 'Al 
tnășan Augustin. a analiz: t e- 
venimente’.e îoi'.iice exien- i 
Interne.

O. Cepeliuc directorul deleg-1 
al Federalei Deva, a trasat sar 
cinile organizatorice ale coup-e 
rativelor sătești, accentuând |o- 
bligativ âtatea sed ilor, mobilie
rului, per o.ia’il i, contabililor; 
bibliotecilor și firmelor, re tru 
fiecare cooperativa din Județ, 
stabilind că în (viitor \ n a ea 
produselor C.A M la sate se 
va face numai de către coo er i 
trie și invalizii de tăzboîu pre
cum și si tarea breve clar de 
băuturi spi toase pentru u îă 
file cooperative.

D. Dumitrescu a tratat i rob 
temele financiare ale coopera 
(iei, dând lămuriri 'asupra cr<5 
dițelor agricole și 'operaț ulii
lor de plată aie cooperativei 
lor. ,

D. Igna subdirectorul Fede
ralei Deva, a țexpus noul si tem 
de dirijare a produselor ii du 

«triale f re vnr fi livrate numai pe 
bază de cere e iar repartiții n 
comună se va face la t ți ocui 
torii de către comisia interîmn 
rfi a cooperați ei, asistată de 
primarul comunei și 'doi [membri 
ai comisiei interimare comuna 
le.

Prin înfăptuirea Republicii Populare Române, s’au 
deschis noui drumuri spre progres, masselor mun
citoare.

Plugari, Munciți cu dârzenie la reconstrucția sa 
telor și refacerea țării, patria tuturor celor ce mun 
cesc cu brațele și cu mintea dela orașe și sate,

Prima școa!ă țărănească pregătește 
cadrele partidului nostru din mediul rural

Urmare din pag t-a

icare au ținut această pătură nia 
joiițară a poporului in cel mJ 
greu întuneric.

la apoi cuvântul tov. Duduia 
Andrei secretarul comitetului 
'județean care aduce salutul 
inembri.or biroului cu pr lejul 
Idescbide.ii școlii de cadre țără- 
ue.ti, expiimându-și convinge 
rea că prin munca acelora ce 
vor absolvi aceste carsu 1 ca 
drele înainta e a.e i ar i ului no 
stru în mediul țărăi.esc, e- vor 
deveni aliați înarmați ai mun 
citorimei în lupta susț nută pen 
tru realizarea socialismului in 
țara noastră. ;

Ultimul ia cuvântul tov. Dan 
cu Petre membru în pironi ,u 
detean care insi.tă asupra di.șc- 
plinei de part-d și a lari.iniei 
mândrii care trebue să insu.le 
teasca pe fiecare elev. Tov. 
Munfeanu Gh, în numele elevi

Răspunzând la diferitele pro 
bleme lidicate do pai tic punții 
din sală, d. i irigau, după te a 
insistat asupra nece.itați carp 
impune o cât mal largă »'e-uol 
tare a cooperaț d la sa o, arc 
să devină un mijloc de lidi- 
care a plugărimei sărace a ț i® 
cizat că in viitor sai ea pe x a d 
iija prin cooperatăe, mărfurile 

întărind alianța cu muncitorii rlnla orașe, vă 
asigurați dosvoltarea și ridicarea nivelului vostru 
de viață!

Toate tractoarele <rfcbue.sc reparate 
până ia 1 Martie

, Uuminică 13 lar.Uiric a c., 
la D,cva în sala festi a f. Pr«-
fect irit, a avut toc e înța ( ro 
prieta.iior de (ractcare din țu 
deț, ui cadrul căreia d. ing. 
Chiroșca Minai, directorul a- 
merii Agricole Deva, a expus 
participauțiior pianul de repa
rații a mașinilor agricole și 
tractoaieior prevăzute pe lunii» 
Ianuarie și Februarie.

Din dorința de a se t j ta 
și grăbi reparața tuturor t ac 
toacelor particulare de care di 
spune județ il nostru m vede 
rea campaniei însăn nț rilor c e 
primăvară, s’a constituit o comi
sie technică ce urmează Sa istu 
dieze capacitatea de lucru ana 
rilor ateliere mecan’ce dn De
va, și să întocmeasci un tabel 
de tractoaiele cu mari ce e.țiu 
ni și piesele Rpsă, ast el ca pâ 

lor asigură conducerea șco'.ii și 
biroul județean ele lâvna ace
stora pentru însu irea învăța tu 
iilor marxiste-le.inste, du[ă ca 
re, ședința se încheie în £une 
teie „Jnternaț onaki’’ unind I. a 
laltă elevi, lectori și membrii 
biroului într’o atmosferă tovă
rășească, plină de încredere în 
viitor.

Aviz
„Se atrage atențiunea între- 

gei populației dm orașul Deva țț 
comuna Suburbană Sântvhalm, 
că până la data de 1 Februarie 
1948, este obl'griă a anunța la 
Po iția de Reședință Diva, pria- 
tr'o cerere sensă și timbrată le
gal, întreg personalul casoic cel 
are ang jat tu gcstiodărip sa. 

roi li transportate i piclabe 
cooperativelor ii -ediu c« <a 
tre FaJa.ală

Ședința de lucru a , ,eedi: ți 
lor cooperativelor, prin lămuri 
i ea numeroaselor probleme ii 
dicafe și sarcinilor tras ne i e.i- 
tru șiit >r aduco o coiitribuț e se 
rioa u la desvoltarei coopera 
tiu dn județul uujtru 

nă 11 1 Mintie a c., ele să' He 
reparate.

Se . trage atenția in mod &e 
rios proprkt '.rilor de Iract.arc 
că orice sust age. e abatere sau 
neglijență menite de a .ntâr/.ia 
realiza.ea pLmului e „b rt '• 
Camera Agricolă, sunt socoti 
te sabotaj și pedepsie ca ata
re.

UNIFICAREA 
forțelor democratice țărănești

In urrua discuțiilor ce au avut 
loc In ședința Comitetului Exe 
cutiv ui Frontului Plugarilor din 
21 Ianuarie ls48 ținură sub pte- 
ștdmpa d lui Dr. Petru Groza, 
Președintele Frontului Plugarilor, 
s’a dat următorul

Comunicat:
L>. dr. Petru Gnoza, Președin

tele Frputuiui Plugarilor, exar- 
minând Umața poi.tica ere .ti 
do uit.mc.e evc-i.ime..tc cin ța 
ră, a insLtat asupra eondițij.r 
create pe .tru simpjf.careu vie 
ții po.iL.ce creai ei partidului U 
nic Muncitoresc și uni.icarca 
torțelor dentocictio țirai.e ti.

Arata că Partdul țărănesc 
țAlexanditsc-i). a luat legatu a 
cu opnducorea Frontu.ui Plugă 
rilor, spre a se iniorma asupra 
aondiții or unificăm". I

Paitdul țfir resc țAlexarfl 
dre c f.s’a declar f de acord cu 
următoare.c p.mcl.ii ca e sa 
stea iu baza unificării:

1. A.ianța strânsa cu {clasa 
muncii-a c și partidul ei, pen
tru apărarea bazelor Republi
cii Populare Române.

2. Strângerea prcci.iâ cu 
democrațiile populare și cu U- 
ni.mea Sovietica, rând, e..t. U 
asigurarea păci, a icrț Iar le- 
actonare și unp=ri;.lLțe din lu 
tne.

3. Respectarea hotărîrilor c'in 
comunicatul Comiteiului Exe. 
cutiv din 23 April e 1947,

ca în toa e ponturile de 
conducere ale organiz ți.'or, c'e 
jos până su» șă premmpăn aș 
că elemente.» ne.oia e, cinstite 
ți devotate cauzei țărănimei ■ 
munc toa re.

In urma discuți lo<- Corn/te 
tul Execu iv se decără !de acoid 
cu tata ivele dus» și tnsărci- 

inehre :

Arăt.uid ceh da mai *uș, fac 
un apel călduros către 11 'ga 
Drive prgane,# icduuce agii-olo 

către, inticaga puț id ț*u..c. 
sa mțe.euga lo.ul crucial al io 
cerisamui.l-ilui care mec, e

l'c umcul da.ctor exacte ■ 
se VW sț.auge, vum țmlCa a 
p4a și spiij.mi ^ai^ium^u. w-vu 
ia,a, vum puțica mtouin Iun 
plai, picdb uc . uziem- re 
cu uuș un și ui.ud u.r*-w 1». •
iuDi'icuie sau mi.aaițua m. ,u 
ia.O-1 cu • iita^.c; vom sU 
cum a iu, i e.țam • unele ugrț- 
CU.e pcuslU ca a Uruga pru.it 
ce* muiți și upsit; .vupii. i uț a 
u.tocmi, un pian <-« pumrc m 
vaiouic a uiem-riuUf <_u_iu.at 
și uiunuam.c, vom cunoa,| 
unue iste surp.Us • (j.upmați 
nemticbu 1 ța A rn.ee su..t 
luri, pe..tiu ca sa hormaiizmo 
>i să eceijoram rai ort u ic oui 
pamant, um, hrana; ,i ei mân 
tuiin yrraiiimea niuiioKw- e 
șomaj, ce a-e nu a iost ia 
p.eocupaisa guvenelo. din V 
cLt, a-e, vite imerc lor ciaK 
tor suprapuse.

Țelul jxcensâmai.tului actual 
nu Cst- te a Dui.oa.te car 
gruia d in massa, țarane a ă. 
est mai nuinenoa ă ,i i. i 
săracă, ci aceia de a ț|i caro 
grupă șe întărește ș* care se 
descompune.

jăruiimea muncitoare in io 
gimal ce i se va creia n Re
publica Populară !tomân-i. va

cea za Secretariatul 6a s abile a 
câ de comun acord cu condu o 
rea Partidului țărănesc (Alexaii 
drescu), modal ta^k practice 
pentru unifiuire.

Situația nouă ere .ta de crej 
te. ea ,i întărirea Fionti lui P,u 
gari.or cere .ărgirea org neior 
du conducere p. in cooț.t rea de 
noaii membri aleși un.tre e e 
mai bune cadre, Ge.otate i că 
lire in lupta și acțiunile de ,ie- 
ca.e zi duse de Rartd.

Prin cooptarea nouiîor merrk 
bri, Comitetul Executiv se com 
pune tîin urm-tni:

Dr. Petru Groza, Constantin 
Agiu, Roinulus Zăro .i, Gri 
gore Geamănu, Glielmejeaau 
M>iiail, Vacile Hulduban, I a 
vei Ștefan, Nechiti Ceurge, Dr. 
Petre Mânu, Va.i e Sârbu, Va- 
leriu Grigoraș, Cctiv Livezea- 
nu, Victor Dușa, Vasile Răș- 
canu, Ion Muga Fițeru, Florea 
Oală, lovița Dumbravă, La;ăr 
Ș’.elănescu, Ion Somăcescu, Gh. 
Radu, Miron Belea, Ion Șerban; 
Alexandru Ghevrec, Ion Șuteu' 
Jită Ftorea.

Ftealkări din
La îndemnul comunișUor 

plugarii din comuna Chtmin- 
dia, au muncit voluntar la re
pararea pcdului comunal, care 
era complect distrus. După 
terminarea lui, comuniștii și au 
acoperit singuri, — cu' șin
drilă — casa în care seafă 
sediul organizației,

*
Tinerelul plugăresc din co

muna Subcelate, a începui 

**iiit.i <ietrea a m îm.«Uli
ța ți înrâurire., in! aț<ti .1* 
u cu muncitorimea d la >r
>c va f'i.ma t mei* > j rugie*»i 
Im o.ial.

Datiori* fiecăruia ■ Re jji e 
ciuioasca torța pri iop 1. 
mi.carca actuali, «i i.itrr ia 
landurile i iaca -lin a*
jârați.oiile <-i, aspircțiumle Ic.

Țăranii mai sunt încă 
jefuiți de către 
unii avocați

Acum câteva z le au j^uui 
pela .e .a t J ziarului r.Oitru 
do. plugari dm cuM'iri 5*1. «
te, caic cu un sci't'mciit e va 
tibila mdgna.-c r.c a.: i>ov^Jn 
ctle de mal ps.

„L>e?i șuii tem irați, de
pe. un an ue zile unii Lam 1 na 
pide.-tă, pe. t, j u a. Lrt^si 
moțter.it deia jâ.i ți ,. pe ca 
re 1 am fi cum.a.at ..o. ou 
bani vhetiRi i tm,>ul pierd t 
pe.» p/oceșe

.-.e ,.m dat vcuna 4 ; race 
sul e^te m paguba no $ ră m 
ne:.'., u păcat ic.amî 1 c. i .a 
rea i».-o:e_-ului <;a r.e a m kț 
Lat aU a .151;.

D. a o t Sârbu ăr. 'orul 
unuia ‘dintre noi nici n . viu J| 
auda ui- hOLa.i.e ,O ■ ra • 
r'.'.L m-ti.ui ;i , foc. -.ii ra 
bue eo..ti:iuat ,en ru a s- e„ 
piperi’ d,e. ta a ea '■rr.â 
iar pro.eșul.

Noi am nițele: ă nu de .r« 
gul dreptății a amân t ț,.-< Cs 
șui tiecând pe t dor*, ți i <** 
stră, c iii don i;a Ie a ;.e ■ i 
vtoarue de bar.i”.

Din întâmplarea d . i • im 
se p<iiat- vcâea cj de ec r» 

era refoma le.Și >c.vil . 
prin care vor f. ebi i eâ '.mrți d ■ 
rândurile avi caților cast ți e«t 
de teapa d lui Sârbu.

4

l*lugari,
Recensământul a început
Efectuarea recensământu

lui înlesnește guverrului cu
noașterea datelor trebuitoare, 
pentru a putea veni în ajuto
rul piugărimii

Nu dați ascultare svonuri- 
lor mincinoase r spândite da 
chiaburi și elemente o dușmă 
noase regimului, cu scopul de 
a impietieca recensământul.

Veghiați și demascat* pe 
acei care vor încerca să facă 
declarații mincinoase

Recensământul vine în aju
torul vostru, deci voi aveți da
toria de al sprijini.

lumea satelor j
ziiele trecute construirea unei 
punți a cărei lip ă , arriizase 
complect circulația sller.ilor 
pes’e aaa Streiului,

Acțiunea tineretului plugj- 
resc di’i Sibcetate, a fost 
î nb ?(.ș tâ d - i treaga pop»- 
lațe local."' care s’c a A urat line- 
retu uî,î țelegâ‘d In fe>ui gț^ 
să-seî CJdo-zc jng ,irjțu| vo- 
luntariat, prin care poporul ro
mân îșl reconstruește țira.

mo%25c8%259bter.it
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In cadrul procesului de realizare a P. U. M. Modificarea legii electorale

flctiui ies de unificn organizațiilor de tineret

I
>

3

1
f

r

Procesul ue realizare a Parti
dului Uni. Muncitoresc, a i us 
hi iața tinerelului muncilor, sar. 
«lua de a iniă. tui, unificarea 
celor doua organizații ale tn.« 
telului: Uniunea Tineic.ului 
Muncitoresc ,i Uniunea Tine
ret dui Socialist ;

La I.M.S. Hunedoara
Intr’o atmosfera plina ele en 

âuz.iasin', a avut ioc m ziua de 
18 Ianuarie a. c., la 1, M; S: 
I lmiedoara in cadrul urnii lina- 
>e imetiiig, uniiicaiCi <■ lor 
dptiă organizai de tn re.ului 
muncitoresc U jM și U | S. i

( u ace t prilej au l'.u t cuv'âji 
iui lovii. Ciăc unescu Isaia, resp 
fine:etulri U ț M. Cea 
Vlad. UTS, (itilaci din ț..rtea 
Județci:© U rS ,i Diocan uin țar 
tea C C. al UTM,

Toți vorbitorii au scos in e- 
■videntă importanți unîjicării ti 
«terciului, arătând ol forța ca
re se na/e . a fi 1 usă in slujii?» 
poporului și tinerei noastre 
publici Populare.

La Criscior
Deasemeni, inii o atmjo, .feița, 

iovără.cască sa de.fășurat in 
ui ia de 21 Ianuarie a. c.Jla Ciiș 
*ior, mm carca tu.e. etuiui i.,un 
citoresc UTM și UȚS.

Au participat din partea Ju 
dețene UlM. Humdoara-I eiva, 
lovii. Zamora N. ți Lu, u V; 
tar din parțea Județenei IUTS 
Gtgaci. i

Adunarea a fost deschi ă Ide 
către tov. fJiincn, din par ea Sin 
dicateo , ca.e dă apoi cuvântul 
Iovilor, GuLci, Zamora și Lupu.

In cuvântarea sa tov. V. Za 
mora, ar, tă realiză i e UTM lui 
în tunpul celor 9 luni de zile, 
d«la înfii ița.e țî până în pre

Munca și ocrotirea tineretului
0 importantă circulară a Con
federației Generale a Muncii

î

r

Confed-iația (ieverală a Mjun 
cii a trimis o circulară tuturor 
Uniunilor ți Consilii or S ndi- 
cale din ța ă, privito re la muu 
ca ți ocrotirea tinere ului, f '

Organele sindica.e - spune 
circulara, - vor t ebui tă vo 
glieze ca toate d.ep.urile cu
venite tine e ului să fie respec 
late, deoarece în unde (mici a e- 
Jiere, ace ta este incă expioi 
lat, nu are contracte de uceni
cie, etc. | ....

Va t ebui să se ccorde o a- 
tentie deosebi ă camiinclor și 
școlilor de ucenici, io traiul a- 
cestora trebui d să iie iâcut ce 
jorganele sindîca e impre nă iu 
lorganele loca’.e ale Mu.Lt rufui 
iA-incii.

in ceeace prive t pregă irea 
profesională, organe .e sindic le 
vor veghia asupra incve tă ii 
pursuriior de către ucenici, a- 
supra modu.ui cum pre au pro 
fesorii, asupra pregăt ii pneti 
!ce și a modului cum sunt 11 Izai 
fi ucenicii în fabrici șî ,t leie.

Tineretul va tiebui iămuri 
asupra impo.tuiței pe ia e 

o are mări ea prod.i ț ei, 
să fie îndemnat să tpa. ici, e la 
întrecerile in producte ți antro 
pat în lupta pemru îmbunătă
țirea mi j dacelor de product ei 
^invenții, inovații, it •)■ Va t e 
bui deaseme ea rioic t r.iv lull 
politic și cultural al tineretului.

Rezultate e obținute de că re 
Hiip.eret in munca ce ie onstruc- 
fie a țării - prin brigăzle U< 

zent. arătând ca prin Imuma 
depusă în mod voluntar prm 
brigăzile care au iu t na ture, 
U fM ul e te cea mai put iuț* 
că organizație de t ner t Uin 
țaiă, adoiigând, ci du ă Oi.I’ 
ficare, tineretul tr, buc să lle un 
sprijin și mai mare în pro.e.ul 
de reconstrucție al țarii, Icât și 
in consolidarea ngimuliii po
pular, pentru a ip.i im i departe 
spre socii.di.ni.

La terminarea adunării s’a vo 
tat o moțiune, caie a fost tii.r.l 
să C.C. al UlMi

La Călan
lu ziua d|C 17 Ianuarie a. c., 0

Primele cinci șantiere naționale de reconstrucție se deschid la primăvară

170^000 de tineri voiuntari
Importante hotărîri ale Comisiei Ministeriale de Redresare Economică și al

Uniunii Tineretului Muncitoresc
Sdcretarul gencial al Corni 

siunii de Redre.-aic Economică 
a holărît care anume vor fi pri 
melje șanț e e na,io.tale de recon 
struct e din cursul ac s ui lm, 
la ca e vor lucra voluntiri bri 
găzilor organiz te de U.T M,

A luat deacum ființă friniuj 
șanț er național pentru construi 
rea conductei Ce mu M re Cluj. 
Ea va avea 37 lin. t \a le 
ga CI jul de ooiductt Sarma? 
Turda In afară de c i 37 km., 
se vor instala încă 1 km., în 
cuprinsul orașului Cluj Tu 
burile sunt imjiortat din Ce 
hoslovada și 95 la si tă din ele 
se găsesc in preze.it în țară. 
Decizia m n sterială prevede t r 
minarea lucrărilor până la <1 
Mai.

T- 'M -<■ au aipt it că a e ta 
t epuie socotit ca un elem nt de 
bază al acestei opere. P<ntru 
aceasta, orga iele sindicale von 
trebui să îndrumcze tinere ui 
spre brigăzile formate i să spii 
ji ne organizarea de noui bri
găzi.

Circulara se încheie prii.tr un 
îndemn la muncă înt lisă, i en 
tru ii i aiea niveru u m.te i 1 
ți cultural al tiieretului și cn- 
t enarea acest ia în munca șl 
lupta poporu u întreg pentru i e 
con trucț'a ți propă.irea Repub- 
bâcei Populare.

Un brigadier 
care merită laude

Tână-ul brigadier Z.haria loan, 
care a fost In brigrda de recon
strucție Agnita B torca, muncește 
astăzi cu râvnă la mina Museriu 
din Brad unde a dat dovadă de 
spiritul pe care și 1 a însușit.

Astfel In ziua de 20 hnuarie 
a. c. a tncărcut 13 vagonete de 
minereu, iar îu ziua de 21 Ia
nuarie a. c. 15 vsgonete, luându- 
șt cingaj mentul ca pe viitor să 
încarce 17 v-gonete.

CâS*igând încrederea celorlalți 
tineri, prin evidențierea sa tn 
muncă, Z.haria loan a fost al s 
comandantul brigăzii voluntare 
de recomtructla a organizației 
U. T, M, Crișctor, 

avut Loc la (Alin in cadrul u 
nui măreț nieitmg unifigirea 
tineretului UTiM și UjS

Șddința a fost deschisa de că
tre tov. Zigori din ț>arb a sin
dicatului, dând aioi cuvântul 
tov.. Timiș secr tarul organi
zației UtM Călan care tr ce în 
revista realizării munci duse 
de ti.ierctul di î acea lorj;anî/a 
ție dela inființiire și i ână în 
prezent.

‘An mai vorbit lovii. KoPz din 
partea UTS ului lo. il (julaci 
dm paite.a Județenii UTS i.i 
Zamora N. din partea Județe 
nei UTM)

Celelalte ante e naționali- de 
reconstrucție var fi:

Li ia le ală B mb -ti 1. veze 
ni linia fe ată S La Vr eu. v i

Reglementa.e i cursului infe
rior al Prutului

Pavarea cmt rii perî.er £e a 
Bucure,țiului. ,

Vor mai lua ființă și alte 
șantiere naționale, ceocamdată, 
in proe.t si.tmaizaie, era 
șului (jaa,i, l|iia țe ati Deva 
Brad, etc..

Secreta, ii v’di icni l’TM, a

U. T. M.-iștii din Atei. Simeria 
lucrează voluntar pentru mărirea producției

Urmând exemplul viu al bra
vilor UTM i t din întreaga ța 
ră, care au înțeles '6ă s. înca- 
d.eze in procesul de (produc
ție, piedand muncă voluntară 
acolo unde din cauza ag:on.era 
riilucrăriie au rămas în turmă 
UyM iști din S.merii au Le ut 
la lucru. . ,

Astei la se ția il-a (vagoane 
de'a Atei. Sime ii de cât a tî.i p 
muncitorii duceau o li; să 'acuta 
de șuruburi ,necisaie repară 
rii vagoanelor, Față de a.ea tă 
situați^ tov. Curi ți loan, a luat 
inițiativa formării u,,eî echipe

O brigadă voluntară 
de reconstrucție a luat ființă la Simeria

In urma exemplelor d«te de 
brigăzile de voluntari d<n țara 
noastră, cât si ale brigăzilor din 
Județul nostru, U.T.M.-iștii din 
S'tneria, su hotăiît in ședința lor 
din 9 Ianuarie a. c. formarea u- 
nel br g‘zi de voluntari c mpnră 
din elevii șooalel de Meseriași 
C F R

Formând patru gruoe, tinerii 
au trecut la curățirea șantieru
lui '— Sect. 2 Vagoane — d« 
materiale vechi și deșturi, dând 
posibilitatea unei libere circulații 
pe șantier.

In aaestă muncă s'au eviden
țiat urtn’torii:

Grupa 1. Corn. *ogh=l Damltru,
Fia» Adolf, Cristei Adam.

Grupa 2. Com. B riș Bujor, 
Roșlan Ntcolae, Sălaj n Nlcolae,

Grupa 3. K rekes loan, Câm
pean loan, Caz-in loan,

Parlamentul a votai pro ctul 
de lege pengru modificarea le 

ii r. 5b'i din) b Iul« l'j4b, 
privitoare Ia alegerile pentru A- 
dunaiea I>epvt ițdor .

In esenți noua lege cuprinde 
a) lărgirea dreptului ie iot 

ki a dreptului de ti fi/.des. limita 
de vârstă fii id 
aceattr, ia 2c> 
alegători ți la 
candidați.

fixată, Ide data 
<k ,;n* i eniru 
2'5 f.nl pi-ntru

Coiimtiiiiife»
Consiliului Economii Județean

Joi. 22 Ianuarie a, c. a avut 
loc tn sala pref-cturit convtitui- 
tea Consiliului Economic Jude
țean conf De izlel dm 7 Ianuarie

dunaț1 in roafc Ință acum cât
va zile, ți au lu t angaj meatul 

de a mobiliza lioo o t c 
tineri pe intreg cuprn-ul țârii, 
minimum 'oj ce focare u eț 
neindustrial, care in e i t vor 
forma brigăzi icrtu li c ari lo 
cale de fo os ob.tc c.

Cetiți și răspândiți ziarul

ZORINOP

voluntare care în tim ul nopții 
să lucreze la co.ife. țion.irea a- 
ce tor șuruburi. Ecli, a com u 
să dun tovară.ii Bozeșan

lo.if, Franhofer losif, O- 
colRan Adain, Po, a loan, To- 
doran Pai tenie, Anghel loan, 
și Voica Maitin, in noaptea cc 
J5 - 16 Ian. a. c, a coije.țior.af 
peste £oo șuruburi, care a c o a 
zi au fost între ui.ițate i e .tru 
moi.tuea a 8 vag. care vor 
contribui la norma iz rea tr. n 
sporturilor fe <>-.ijre.

Toma Dragomir coresp.

Grnp» 4. Com. Neamțu loaD, 
Săvan Ijan, Muntean Zibirie.

După terminarea muncii, tine
rii brigadieri »i-au format două 
ecbice de foott-ball, furnizând 
un joc frura is c-re s'a de-fâști- 
rat iafr'o atmorfră tovărășească, 
terminâudu se cu rezultatul de 
0 C.

Județeană U. T. M. Hunedoara-Deva 
a câștigat premiul al 3 lea pe țară în cadrul campa 

niei de difuzare al „Tânărului Muncitor14
Luna ,Tâ 'ăruiui Muncitor", a 

luat sfârșit Duminecă 18 Ianua
rie a, c la București, tu cadrul 
unui festival artistic dat iu sala 
Teatrului Național (Ce media)

Cu acest orii»j, s’au imoărț't 
prvmlile Județenilor U T.M care 
s'au evid ntiat 1< difjzaiea zia
rului „Tânărul Muncitor" ju ca
drul acestei luni.

Datorită muncii Intense d«-

sUut pi«t<- 
stabilia Iu sa

l» vâaov.^
au

) militari actua 
ții iot fi «led

c) nedernnitățile 
zute categoric, 
că nu |iot candi la
de atitudini anlid«m>. craU « 
de activități de vii ovat* «uda 
borare, inahte de 23 Aug M

d) te:m<i e.e j^ntru sftv.r i 
rea operațiunilor eector.le pi 
mergătoare alegerilor au fost 
scurtate.

1948 dată de Ministerul Indus
triei ’i C' tnerțului compus din : 

D Dr Ion Priscornio, Pr-ies
tul J id Hunedoara, ca preșe
dinte, Petru Lâd<rin, Directorul 
Oticului Economic Județean, A- 
lexendru R«ia u Șctul Serviciu
lui E o ornic JuiețeaD, Dentți* 
G'igore, Administrator Financiar, 
Cbro>ș?ă Mhil, Director»! Ce
rn ret Agricole, Șuf>n Niator, 
PrrȘi-dlntele Consiliului Jude|eaa 
al Sindi ațelor, Ntcolae Cepe iuc, 
delegatul Iistitutulul Na(ional al 
Coooerațlei, Victor Chir («acu, 
Controlor S'atistic Județean și 
loan Gizdău. Directorul Sucursa
lei Bloca Naționala Române

la calitate de Secretar coordo
nator al ^onuliului Economic Ju
dețean, a f .st propus tov. Dr. Ni- 
colaeacu Valentin.

Campania de difuzare 
ai,,Tânărului Muncitor^ 

la Simeria
Tine.etul U.Ț M, ist, deh ot 

ganizația Simeria, .nțelegâr.d 
împoitai.ț- ui.uză.ii ziarului Rxi 
„Tandru. Mu.ici.or’ îndrum, ta 
rul și educatorul tinere.ului, 
au înt e.iritis ai țiu:.ei de a <_f 
fuza cât mai mu.te ziare in ian 
duri.e ti. er lor muncitori Cu 
aceot pri.ej sau ex'idențLt tu 
mato,ii: Tolocicâ Virgil, 4bo, 
de ziare, Toiud^i Dumitru, 1 o 
ziare, ți Lazăr Niculae loo ce 
zi are.

Ace.t exemplu dat de cei 3 
tineri e.te un îmbclJ je.uru c i 
lalt1 to.aiăți, cari și-au luat an 
gajimentd de a urma re tov» 
rășii lor, pentru di.uzarea a 
cât mai muItJr Ziare.

Ueschiderea școlii de 
cadre județene a U.T.M.

In urma hotăririi luate de Sec 
tia de Educație și'CiLtura a Ju 
detenei UTM Hii.ve.oara-l eva 
a avut loc z.Rle t.ecu.e la i e 
va, deschiderea ur.ei școli da 
cadre pentru t,r,e.e..

Interesul pe caie el vii I au 
manifestat la prime e le ții p:e 
date de tov. Eejan Dumitru, 
membru acti i t in Jude,eana 
UTM, dovede te că cei 32 u 
scriși apreciază grija pe cam 
o poartă UtM, pe tru ridica
rea nivelului lo.- politic.

puse peot-u d (uzarea ziarn'ui 
prera’ul *1 treilea a revenit Ju- 
def'nei U T,M Hunedoara Deva, 

Pieuând premiul In numele 
tinerilor muncitori d n Județul 
Hunedoara, tov. Milăeszu Mir- 
cea, secretarul Judțrnti U.T.M. 
șl a luat cu acut prilej ang.ja- 
mentul de ■ difuz» 24.100 exem
plara lunar.

preze.it
prii.tr
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EVE1WI11IEIWTEI.E ZIEg: 1
Delegația guvernului român primită 

de Președintele Republicii Ungare Zoltan Tildy
Toate speranțele puse în partidul laburist

BUl>Al‘l S I A. 23 (Radio). 
Cri dup# amiaza d ,dr. Petru 
Qnoza ți membrii delegați ei 
•e 1 însoțesc au făcut o vizita 
președintelui Republicii Maghla 
re Zoltan T.ildy, 1

Dup# hmiazĂ, d. dr. Petru 
Oroza a făcut o vizită prețediu 
telul Consiliului de miniștri 
Dytiev care a primit pe primul 
ministru româ i și delegat a 'gil 
Terna menta IA în prezenta vi • 
piCTedintllOr consil ului de mini 
ștri maghiar Matias RaJ<Osy. uși 
Szakasifci apoi oaspeții romani 
au fost primiți de tătic preșe 
dintele pailanientulni maghîar.

Tpt ieri, tov, Țeohari GeorgeS

ACORD COMERCIAL ÎNTRE U.R.S.S. 
și Uniunea Belgia-Luxentburg

MOSCOVA - Ș’a ajuns la
un acord complect intre mi
nisterul comerțului exterior al 
VRSȘ ți delegata come.dală 
belgianp-luxemburglie ă, care a 
«osii la Moscova pentru a în
cheia între URSȘ și Uniunea e 
«otiomică belgiano-luxembur* 
ghezM un aoord comercial ți i'e 
plăți. i

SCRISOAREA 
din jCeningrad

(Urmar« din pag 1) 

îndrumă ia uriașul șantier 
al muncii socialiste, unde 

| valorile au uu conținut iacă 
| necunoscut în lutnva de 
j după cortina occidentală. 
Iln stilul lapidar al tână

rului pe care activitatea 
științifică l-a Înstrăinat de 
artificiile stilului, viitorul 
inginer acum preocupat de 
proectul său de diplomă, 
nu evită să ne descrie viața 
orașului și a oamenilor lui.

Se poate descifra cu ușu
rință printre rândurile în
săilate cu migală, care ar 
voi să demonstreze grija co
respondentului nostru ; pen
tru orice risipă, robustul 
optimism care influențește 
pe omul liber, pe munca și 
chemări'e lui, îngădulndn-i 
să afirme cu certudine că 
îu Leningrad sa trăește 
foarte bine.

Iar tânărul nostru compa
triot adaugă textual: „ored | 
că nici intr'o țară din iu- I 
me, nu se găsește tot ce 
se găsește aici", ca o ur
mare firească a reformei 
monetare și a desființării 
cartelelor, fapt care îngă- 
due celor mal modeste re
surse să ducă o viață În
destulătoare.

Desigur aceste realități 
îmbucurătoare, nu sunt fruc
tul întâmplării.

Ele sunt rezultatul acelei 
conștiințe avansate csre în 
dreptrțesc admirația cu ca
re sunt priviți oamenii so
vietici și care îi caracteri
zează in atitudinea lor față 

Iță de muncă, în statul unde 
a dispărut de mult exploa
tarea omului de către cm 
șl se infăatufște cnmunls- 

. mul, ca fază avansată a «o- 
| cie.tății omenești.

Un luminos îndemn pen
ii tru toate poaosrele care 

luptă pentru bună stare șl 
progres.

M. Mih. 

cu ministrul de interne ut Ro 
mâniei a făcut o vizită mi .1 
strului de interne maghiar kU 
care a avuf o întrevedere amici 
ilît de o oră. ț

Aseară, niini-trul Afacerile 
Streine al Ungariei Er k< Mol 
nar, a dat o recepție în onoa 
rea delegației guvernamentala

Ziarele ungare salută delega
ția guvernului român

Ziaiele ungare salută în ar
ticole e lor de fond !s<>si de
legații guvernament 1 româ-

Semnarea lor este aștep al* 
într’un viitor toarne apropiat.

Negocierile au decurs intra 
atmosferă amicală și au dove
dit dorința ambelor .părți con 
tractante de a desvolta legătui V 
le comerciale dintre URSȘ Ișt U < 
niunea Belgia - Luxemburg. 
Lista livrărilor reciproce de 
mărfuri asupra căiora sa vi
ziri de acord în cursul negocid-» 
rilor arată o considerabila ex
tindere a comerțului între am
bele părți. ,

0 nouă victorie a comuniștilor române la Budapesta
in Anglia

LONDRA. - „Daily. Worker” 
anunță o nouă victorie comuni
stă în alegerile sindicale.

George Tilbury, membru 
a; partidului comunist, a fOo. a 
lc6 în Consiliul regional al

Muncitorii australieni 
împiedică trimiterea de arme în Indonezia

S1DNEY. - l-ederația Austran 
liană a muncitorilor din țor 
turi, care s’a opus trahfcporWl. î 
de aime în Indonezia, a liotă- 
rît ca priit toate linijloacele ce 
îi stau în putință 'sa ajute pe 
muncitorii din toate țările tara 
luptă pentru independență și 
democrație.

Docherii australieni au reu
șit timp de ani 'de zile să împiă

24 Ianuarie
sărbătoare legală

Ministerul Muncii și Asis
tenței Sociale aduce la cu
noștința generală, că Sâmbă
tă, ^4 Ianuarie fiind sărbă
toare legală, instituțiile, între
prinderile comerciale și in
dustriale nu vor lucra, iar 
magazinele alimentare și pie
țele vor fi închise toată ziua.

Comunicat
Toți locuitorii orașului Eeva- 

bărbați sau femfei - cari au îmî- 
plinit vârsta de 2o ani și nu 
sunt înscriși în reg. electoral, 
sunt invitați a se prezenta la 
Primărie, Camlera tir. 8, până 
în ziua de 27 Ianuarie 1948, 
pentru înscriere, aducând cu ef 
Buletinul Bir. Populației. 

române. Au pjrticipat Președiii 
fele Republicii Magji are Zoi an 
Țildy, președintele adunării na 
ționale, nn-mbiii guvernului, 
reprezentanții yorpuluî d pl< ma 
tic precum i numeroase per 
soiialități din v aț i politică, 'n 
telectuală și artistica a Unga
riei. L 

ne la Budai>e tdși Isublinăză m 
portanța încheer i tra at.ilui de 
amiciție, colaborare și a i te i 
ța mutuală între România și 
Ungaria. '

Ziarul „Szabad Nep’’; orga
nul Paitidului Comunist Ma 
ghiar scrie cu acest țprihj:

Două țari independente și ,u 
bițoare de pace înche ■ un tra
tat de amiciție în clipa în caro 
imperiali,t i americani și engle
zi amenință independența ace
stor țări i?* pacea mondiala.

Muidepaite ziarul arăta că 
acest fapt este o manifestare 
a vo.int’ i ferme a celor două gu 
verne de aâru îngădui cajpopoa 
rele român și maghiar, îndepen 
dența lor și pacea, să cadă pra
dă imperialismului.

sindicatului muncitorilor din 
industria electrică din Londra 
cu o majoritate de ivoturi ce| 
depășește totalul votu ilor acor
date tuturor Welorjalli patru 
candidați.

dicc încărcăturile australiene 
pentru Spania francliistă.

Un nou pilon așezat la temelia păcii
— Urmare din pag. 1 —

sul omenirii. Dușmănia dintre 
cele două popoare a fost plă
tită cu sacrificiul a multe vieți 
din partea ambelor popoare. 
Ea a însemnat ani mulțl de 
exploatare sângeroasă și asu
prire sălbatecă atât pentru 
români cât și pentru unguri.

Acest trist adevăr îl cu
noaștem și-l înțelegem Cel mai 
bine noi ardelenii — români 
și unguri din Ardeal — care 
am simțit pe spatele nostru 
atât biciul cenților și grofilor 
maghiari cât și pe cel al mo 
șierilor și boerilor români.

întregul trecut de luptă și 
suferinți a rămas imprimat a- 
dânc în conștiința ambelor 
popoare care — ajunse stă
pâne pe destinele lor — își 
croesc drumul politic în așa 
fel încât să nu se mal poată 
ab e asupra lor nenorocirile

au fost
— scrie ziarul

I ONDRA. - Ziarul Daily 
Woilcer scrie, că toate spe
ranțele puse în partidul labu
rist au fost înșelate. Ircă d Ja 
început, politica externă a lui 
Bcvin a dat Ioc la cri'ici se

Organele administrative
trebue să-și pună toată puterea 
de muncă în slujba poporului

In ziua de 2o Ianuarie ia. c, 
a avut Ioc în sala festivă a Pie 
fecturii, o ședințe cu prîmprc 
lorii, pretorii, primarii; notar/i 
și censorii stat s ici, din tot cu 
prinsul județului Hunei'ona.

Ședința a fost deschisa de 
către d. dr. 1, Prisoomic, Pr< 
fectul Județului, care intro Iar 

eipu tivite arală nou* formă de Stat 
instaurată la noi in țară, du, ă 
înlăturarea monarhiei pre.un 
și datoria organelor administra
tive, de a pune toată puteiea 
lor de inuncă în slujna copoiu 
lui, iar prin corectitudinea î 
cinstea lor j# dovedească între 
derea pe care poporul o aie n 
organele aparatului admL.l tra 
tiv.

Vizita delegației guvernamentale
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dr. Petru Groza a id|e<Jjrat intre 
altele: ,
Forțele pății dispun de o energie 

de neînfrânt
A:n posit dm noi pe pâmân 

tul Budapestei pentru a aciu.e 
cu dragoste salutul popoi ului 
român i al guvernului român 
L>e când am fo.-t iubim i oară 
aici, am făcut un .pas mare 
înaiivfe pentru apropierea po: oa 
relor noastre. In România «id 
ain isbutit să îndepărtăm ii ul
timele rămășițe ale reacțiiiivi. 
care cultivau ura între țopoa

trecutului. Experiența tăcutu
lui a făcut ca cele două po
poare vecine să-și dea se ma 
Că ele nu au nimic unul con
tra celuilalt, între ele nu tre- 
bu6 să mai existe loc pentru 
discordie și dușmănie. Această 
experiență învață popoarele 
noastre să-și unească puterile 
pentru a-și apăra în comun 
libertatea cucerită prin jertfe 
grele, bogățiile, independența 
și suveranitatea lor națională, 
bunurile cele mai de preț a- 
supra cărora scânteiază ochii 
hrăpăreți «i imperialiștilor a- 
mericani și englezi care nu-și 
mri not asfunde poftele de 
cucerire și dominare a lumii.

Popoarele român și maghiar 
vad în alianța ce se închae 
între e(e ca și în alinnțele ce 
se înch-e cu celelalte popoa e 
din țările ca democrație po
pulară, un zăgaz de netrecut 
pentru valurile războinicilor

înșelate
Daiiy Worker

rioase. In prezent guvernul la- 
brrlst se află inti’o complectă 
dependență fată de Statele 
Unite și ostilitate față de Uni 
unea Sovietică.

Ia cuvântul apoi pov. 1 l r««.
Sinuoii din partea I CR, Județe» 
na Hunedoara D va. care n p 
în sp cial asupra impoit-i. țe, 
recensăm. 11 nul. arată, d c# ?n« 
cunoașterea exactă a .oiț 1< r * 
muncă, vom i«utca trece la re 
construcția grăbii ă a țării, 
rând celor prezei.ți <# .n 
mentul când vor |.|e a ia Ipo Iu 
rile lor, să lămurească [C,*Ua 
(ia a ,upra adevăratului scop .S 
recensămâi tului, comlătâid 
svonuriie tendențioase Lansa 
te de reacțiune cu scopul ide a 
împiedica această mare ța • « 
ră ce se face în iii,te; esul p«>|«, 
rului.

â

V

relenocsți-j LAbuli în nUjnEfc 
Republicii Ix>puLa:e I-omin 
tem să salutam i es inghtnți <>« 
publica Populara Mag. iara.

S-Opul vizitei noast e iste e 
a încheia încă un critol a. *- 
liticii noastre extern e Pe -a » 
cest drum vor merge de a- 
cuni înainte popoarele maghia» 
fi român, împreună cu pop»a 
rele Jugoslaviei, Bulgariei, (’.e 
ho-lovacisi, Albaniei. ;nr r u»M 
cu marea protectorul>■ a , • 
poarelor munc coare U iunca 
Sovietiă Ace.ist i lam.î e eaM 
o famiii puternica ac to [« 
poare i țări dispun c'e o nfc. 
gie de neînfrânt

din Apus. Această alianță în
truchipează realizarea dorinței 
lor arzătoare de a-și vedea 
asigurată pacea pentri a se 
putea desvolta în l-niște.

Iată de unde izvorăște en
tuziasmul însuflețit cu care an 
fost întâmpinați trimișii popn- 
rului nostru pretutindeni în 
drumul lor snre Budapesta, 
iată izvorul bucuriei ce se re
varsă în inimile celor donă 
popoare la îocheerea alianței 
merită să le statornicească și 
să consolideze prietenia la care 
țin atât de mult astăzi.

Această nestăvilită bucurie 
constitue garanția cea mai sî- 
guiă că cele două popoare 
nu-si vor precupeți fosele lor 
pentru a traduce în viață acest 
proaspăt act de aliai.țâ ce 
constitue un r ou pilon puter
nic așezat la temelia pâciL

C. Magdalfn
$

A

mpri-ucria Jud^jiilui HiuMd u Deva 7W-tp.aAl.


