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O NOUA VICTORIE
A FORȚELOR PĂCII
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Acționând îa spiritul năzu
ințelor de pace și progres ale 
popoarelor din Uniunea So
vietică și Republica Populară 
Română, reprezentanții guver
nelor sovietic și român au 
semnat în z;ua de 4 Februa
rie a. c. la Moscova, un tra
tat de prietenie, colaborare și 

,„ asistență mutuală, pe o pe
rioadă de zO ani.

Prin acest act istoric, me
nit să aducă o importantă 
contribuție la asigurarea păcii 
și securității popoarelor, cele 
două țări semnatare se anga
jează de a lua în comun toate 
măsurile de apărare în cazul 
unei noi încercări de agre
siune din partea Germaniei 
sau a oricărui stat ce s’ar 
uni cu aceasta țară în politi
ca sa agresivă.

Urmând principiile respec
tului reciproc față de inde
pendența și suveranitatea lor, 
Cele două părți contractante 
declară că vor acționa în spi
ritul prieteniei și al colabo
rării, pentru a desvolta și în
tări mai departe legăturile e- 
conomice și culturale dintre 
ambele state.

Nu alianță bazată pe va
salitatea unui stat față de al
tul, nu alianța cu clauze și 
texte secrete înrobitoare pen
tru masseie populare, nu a- 
lianță cu scopuri agresive îm
potriva altor popoare, într’un 
cuvânt nu alianță de tio im
perialist a încheiat tânăra 
noastră Republică Populaiă cu 
puternicul ei vecin dela Ră
sărit Ci o alianță al cărei conți
nut este caracterizat prin res
pectul reciproc și al cărei 
scop este apărarea in comun 
a independenței și suverani
tății naționale și asigurarea 
dcsvoltării economice și cul
turale a celor două țări.

Aceste trăsături esențiale 
— grija pentru asigurarea pă
cii, păstrarea independenței și 
desvo târea economică și cul
turală — care exprimă în ev 
sență întregul conținut al tra 
tatului, reliefează principiile 
călăuzitoare ale politicii de 
stat sovietice și ale politicii

hunedereana
își însușește adevăratul conținut politic și moral 

a® fi muncii. voluntave
Zi de zi, poșta și telefonul 

aduc redacției ziarului no
stru știri anunțând noui și 
«oui constituiri de brigăzi 
și echipe de muncă volunta
ra, sau cuprinzând date asu
pra muncii și realizărilor a- 
cestora. Parte dm aceste 
știri au fost date publicității’ 

altele însă au rămas- pu
blicarea lor nefiind posibila 
din cauza spațiului redus al 
ziarului. Și unele și altele 
sunt însă la fel de grăitoare’ 
exprimă preocupări și năzu
ințe identice, oglindind un 
nou spirit în rândul oameni
lor muncii, o nouă atitudine 
a lor față de muncă.

de hoaidele im- 
gertnan iar în ul- 
mondial teritoiiul 
fost transformat

guvernului Republicii Populare 
Române.

Atât țara noastră cât 5! U- 
niunea Sovietică, au toate
motivele ca să inchee o a- 
lianțl militară pentru a pre
veni eventualele încercări de 
agresiune din partea Germa
niei. In decursul ultimilor 30 
ani, pământul ambelor țâri a 
fost cotropit 
perialismului 
timul război 
României a 
într’o bază de atac îmootriva 
Uniunii Sovietice Popoarele 
ambelor țâri au cunoscut fu
ria teutonică și prusacă. Este 
adevărat câ în decursul celui 
de al doilea război mondial 
imperialismul militarist german 
a fost doborît la pământ dar 
pericolul reînvierii sale n’a 
fost pe deplin înlăturat. Fa
bricanții de moarte de peste 
ocean, moștenitorii planurilor 
de dominație mondială ale lui

C. MAGDALIN
(ContLnaare in pag. 4-a)

Cutia de scrisori 
B. B. C.

pe 
ro-

ri-

Postul de radio Londra 
incepe «ă-și lărgească sim
țitor .competenta* abor
dând problema, ctre prin 
conținutul lor, pășesc din 
sfera preocupărilor care au 
e|.uat lamentabil pe teren 
diplomatic, in domeniul mi
cii enciclopedii emisă 
calea undelor in limba 
mână.

Se pare că cei caro
dică aceste noi probleme 
pentru „tobele* spetkerului 
dela postul respectiv, sunt 
corespondenți din (aranoas
tră preocupați, după cum 
vom vedea, de "probleme 
de „strictă fl imedisiă uti
litate*.

De pildă un „filolog" din 
București cere lămuriri cu 
privire la origina comună a 
limbilor, problemă care de
sigur tulbură calmul nop
ților anonimului corespon
dent.

Subliniind că in acest do
meniu „scrupulosul" B. B.

M. Mih.

I

(Continuare în pag, 4-a)

Odată cu nașterea, și des- 
voltarea acestui spirit nou în 
muncă dispare simțământul 
ca munca e o corvoada’ sim
țământ pe care în trecutul 
cenușiu l-a avut’ iustificat, 
muncitorimea față dc mun
ca. Intr’adevăr, oricâtă pu
tere sj voință ar fi avut’ ce 
l-ar fi putut determina pe 
muncitorul din uzină’ trans
format în rob de către ca- 
pia.tlisti.il exploatator sau 
pe pălmașul ogoarelor dij 
muit până la sânge de mo
șierul acaparator, să se sim
tă legat de munca sa> când 
știa câ tot ceeace produce 
Mu-i va folosi lui și semeni-

Miercuri, 11 Februarie 1948

1
„Primim apelul vostru dragi tovarăși din 

Lupeni și vă asigurăm că vom sta 
alături de voi în marea luptă de 

ridicare a Republicii Populare Române 
răspund minerii din Petrila și Aninoasa

Comănești-Bacău, apelului minerilor din Lupeni 
„Ne luăm angajamentul să nu ieșim din mină până la 

atingerea normelor11

și cei din

a găsii 
în rândul 
fost adre-

trimis și 
minerilor

Apelul pe i are minerii din 
I upeni I au adresat minerilor 
din întreaga țara chemându i 
sa se alăture acțiunii lor țicn
im inarirca producției caibo 
nifere prin lichidarea timpu 
lui pierdut cu ocazia mirării 
și ieșirii grupelor pe schim 
buri, efectuând (Limburile 
la locurile de munca și de a 
nu părăsi serviciul până la 
realizarea normelor, 
un ecou puternic 
celor către care a 
sat.

Până acum au 
răspuns apelului 
din 1.upeni. minerii din Pe 
trila și zXninoasa Valea 
Jiului și cei din bazinul car
bonifer al Coinăneștilor din 
județul Bacău.

Sunt răspunsuri simple, 
dar pline de conținut, —1 is- 
vorâte din noul simțământ al 
oamenilor muncii față ele 
munca, dm cunoașterea sar 
cinilor lor în realitățile .sta
diului de deșt uitare în care 
se află țara noastră.

Iată răspunsul pe care mi
nerii din Aninoasa l-au dat 
— în ședința lor dm 3 Feb
ruarie a. c. minerilor din 
Lupeni:
Ne considerăm mobilizați în ma
rea luptă de ridicare a R.P.R.

„Dragi tovarăși din Lupe* 
ni!

trans-
- nea-

s’au 
stăpân 
Munca

lor săi, ci îmbogățirii celor 
ce-1 exploatează.

Trecut dureros- în curs dc 
dispariție totală, dc 
formare în amintire- 
gră aminitre.

.Astăzi, condițiile 
schimbat. Poporul e 
pe sine, în țara sa.
și produsele muncii nu mai 
slujesc clicilor de împila
tori, ci celor ce le produc.

Deaceea munca e privită 
astăzi altfel. Deaceea’ în u- 
zine, mine, pe ogoare, mun
citorimea lucrează cu drag. 
Deaceea, pretutindeni volun-

i. Rusneac
(Continuara în pag. 3-a)

u

însuflețiți de apelul lins ii 
dc voi în vedere,t refacerii 
țarii și inlloririi unciei noa
stre Republici Populare, noi 
minerii, te< hnicienii și mun
citorii din Aninoasa,, înțele
gând rolul Van Jiului în eco
nomia țarii noastre după e 
xemplul vostru ne luam ut- 
gajarnentul ca schimburile să 
se facă la locul de munca, 
în mina.

Totodată, de azi înainte ne 
luăm angajamentul ca până 
la atingerea normelor să nu 
ieșim din mină și sa nu în 
cetăm lucrul.

— Continuara în pag. 3-a —

® TT M A,
agentură a trusturilor imperialiste

Sunt cunoscute in < ondițiu 
nilc politice de astăzi, o sc
rie. de realități care luminat'- 
de o conștiință noua a vieții 
pubilce condusă de clasa 
noastră muncitoare, descope 
ră adevărata istorie a celor 
peste 81 de ani de regim 
monarhic in țara noastră, cu 
aspectele triste legate de ce- 
ace a însemnat in fapt acea
stă instituție profund reac
ționară, o permanentă pie
dică in calea progresului so 
cial.

Dela caracterul ei dc ma 
rc proprietară de terenuri a- 
gricole și inventar, coroana 
posedând peste 150 mii hec
tare de păduri, fânețe, pă
mânt arabil, etc. conacuri i 
numai castele în număr de. 
peste 20, ia interesele ce de
ținea în instituțiile de credit 
și comerț de banca și 
sfârșit ca posesoare de 
țiuni în cele mai multe 
treprinderi industriale 
țară, economia țării nu
noștea departament unde in 
teresele coroanei să nu fie 
prezentate în cârdășie strân 
să cu cele ale bancherilor 
și ciocoilor, deopotrivă; la
comi.

Imensele beneficii, scutite 
de orice impozit, stoarse cu 
o neomenie cruntă din truda 
plugărimii muncitoare, ala
iuri de cele care reveneau 
dinastiei prin listă civilă, mă
reau simțitor sarcinile statu
lui întreținând o clică pata-

în 
ac- 
in- 

din 
cu-

Plata salariilor
și pensiilor 
pe luna 
Februarie

J'rezidiumul Provizoriu al 
Republicai Populare Române 
,i dat un decret prin care se 
repartizează ministerelor I 
miliard 523.960.400 lei pen
tru plata salariilor, pensiilor 
civile și 1. O. V. R. pe lun< 
Februarie 1948.

In cadrul și limita cotelor 
globale repartizate departa
mentelor pi. plata salariilor se 
vor putea angaja, lichida -i 
ordonanța,atât drepturile de 
salarii pe luna Februarie 
1948, cât și drepturile. de sa
larii restante privind perioa
da 15 August i'.)47 31 Ia
nuarie 1948.

Plata salariilor, țxmsiilor 
civile și 1. 0. V. R„ va în 
cepe în toată țara la 20 Fe
bruarie Cil.

zitara Înconjurata de mitul 
existenții dc „drept divin" și 
a iresponsabilității constitu
ționale, „principii" in fond 
ipotetice.

Pentru că suma de 1 mili
on 200 mii lei aur, primul 
salariu regesc, ,sau cea de 
40 milioane care revenea „re
gelui străjer” cu aspirații de 
dictator, rămâne o realitate 
în afara cunoștinții poporului 
pentru care anumite „tre
buri" în legătură cu coroa
na trebuiau să rămână necu
noscute.

Deși unele ajungeau la u- 
rechile marelui public. Ca de 
pilda scandaloasa afacere 
Strusbcrg a cărei rezolvare 
de către Caro) 1 in spiritul 
sugestiilor bancherilor beri,- 
nezi, a atras după sine înfeu- 
darea economiei române ca
pitalului strein r< prezentat in 
proporție de 57 la suta in 
industrie, din care 36 la sută 
era capital germano-austriac.

Ferdinand „loialul" a con- 
tinufti tradiția elanului prin 
împrumutul dc aproape io 
milioane lire sterline, menit 
sa acopere pagubele suferite 
de trusturile petrolifere en
gleze în urma distrugerilor 
provocate în 1916 de însăși 
misiunea militară britanică, 
trecuta astfel efectiv în sarci
na statului român.

Contractul de armament a- 
cordat de acelaș Ferdinawd

— Continuara în pag. 3-a —

1

pia.tlisti.il


zurf! aoi

TimpuB este prielnic
Faceț -vă ogoarele de primăvară

1 ii întreaga |ii ,i <. ât și îti 
judelui nostru campani i. ag i 
colii a însămânțărilor dc pri
măvară este deschisa și deci 
în plina dvfiășurare. Timpul 
dm zilele trecute a fost jiriel 
nic și plugarii au eșit cu în
suflețiri* la munca ogoarelor, 
muncind cu râvnii la mătu
rile de primăvara.

'Ivi au înțeles că muncind 
temeinic ogoarele din vreme; 
economisesc I impui pentru 
celelalte: munci de primăvară 
și îmbunătățesc simțitor re
colta deoarece clepe locurile 
ogorâte acum recolta va li 
de io până la 20 la sută mai 
marc* decât clepe lanurile a- 
rate primăvara.

Ei știu deasemeni ca prin 
arăturile tăcute: acum se va 
depozita în pământ toata a- 
pa din ploile căzute până la 
sfârșitul lui Martie sau pri

Simeria a dispus de C.S. Aninoasa 3 0 (2-0)
Jăupă o întrerupere de a- 

proximativ două luni de zile, 
sezonul foot-balistic de pri
măvară și-a început mai re
pede ca în ceilalți ani acti
vitatea.

Astfel pe un timp frumos 
însă friguros și în fața unui 
public numeros, a avut loc 
la Simeria, în cadrul Diviziei 
Naționale B. seria IV-a mat- 
chul de foot-ball între 
cele două echipe din județul 
nostru, C. F. R. Simeria și 
C. S. Aninoasa.

'Deși a fost primul match 
din acest sezon, ambele echi
pe au dovedit că s'au pregă
tit, posedând o condiție fizi
că bună.

înainte de a trece însă la 
descrierea jocului, vrem să 
ne ocupăm puțin cu atitudi
nea nesportivă a unor jucă
tori din cele două echipe, dar 
mai ales ai echipei gazdă.

De nesportivitatea unor 
membri ai echipei cât și a 
unei părți a publicului sime- 
rian — care încurajează ace
ste atitudini - ne-ain ocupat 
și anul trecut în coloanele 
ziarului nostru. Nici de data 
aceasta nu putem trece cu 
vederea faptele întâmplate, 
mai ales că e vorba de două 
echipe muncitorești. Sportul 
popular, este o destindere, o 
înfrățire pentru cei ce mun
cesc și nu o armă care dă 
posibilitatea ca să te răzbuni 
pe adversar - pentru o gre
șeală involuntară, lovin- 
du-1 intenționat, s’au arun- 
cându-i nisip în gură și oclii, 
cum de ex. a făcut-o Filimon 
dela C. F. R. Simeria, sau 
să-i arunci pământ în păr, 
cum a făcut-o Pascu, să dai 
adversarului cu mingea în 
cap, cum a făcut-o Bera.

Atragem atențiunea în pri 

me Ic zile ale. lui Aprilie.
I n alt motiv car# cere gră

birea araturilor de primăva
ră este și faptul 1.1 acum vi
tele sunt in putere deci se 
poale face araturi mult mai 
bune.

Ogorul făcut ac um nu se 
va mai întoarce ci se va scor 
moni cu boroina, cultivato
rul sau prășitoarea și se va 
sămăna.

In județul nostru plugarii 
clin plasa Hațeg au dat do
vadă de multă hărnicie fă
când până la t| februarie 
a.c., peste too ha. a ivituri dc 
primăvară. Urmează plasele 
Pui cu 85 ha. Orăștic* cu iX 
ha. și Baia de (Tuș cu 12 ha.

Plugari! 'Timpul este pri
elnic arăturilor dejprimăva- 
ră. Nu pierdeți nici o zi ci 
<șiți chiar astăzi la aratul 
'ogoarelor.

mul rând forurilor conducă
toare ale clubului de a-și in
strui jucătorii, ca să fie mai 
disciplinați și să aibe o a- 
titudine demnă care cadrează 
înt’adevăr cu purtarea unui 
muncitor dintr’o țară unde 
sportul este sport și nu hu- 
liganislm.

Desfășurarea jocului
Jocul este încetput de ce

feriști, care se îndreaptă ful 
gerător spre poarta oaspeți
lor, reușind ca în primul mi
nut de joc să deschidă a- 
scorul prin Pleșa,

Aninoasa nu se lasă demo
ralizată și trece la contrao
fensivă, neputând însă con
cretiza o ocazie sigură care 
este ratată de Nemeș II.

In minutul 4 de joc, Lo- 
vas—C. F. R. Simeria - pri
mește o centrare și se în
dreaptă spre poarta apărată 
de Matei I, ridicând scorul 
2—o.

'Ofensiva simerienilor con
tinuă și în minutul 13 Matei 
I - portarul oaspeților - sal 
vează un goal sigur. Jocul de
vine din ce în ce mai dispu
tat — cu faze interesante — 
balonul perindându-se de pe 
o parte pe cealaltă a terenu
lui. In minutul 43 o fază ex
trem de emoționantă Țt-.ne 
din nou la încercare portarul 
oaspeților, care apăra un 
schoot formidabil a lui Fili
mon în extremis.

La reluare, Aninoasa pare 
a fi decisă să egaleze desfă
șurând un joc frumos de 
câmp, dar nu reușește să con 
cretizeze nimic, mai mult, ra
tând ocazii sigure.

Scorul final este stabilit de 
Lovas — C. F. R. Simeria — 
care mărește avantajul echi

ORI NOI
PENȚPU^ 

Planul însămânțărilor de primăvară 
al Județului Hunedoara

( ainera Agricola Deva a 
întocmii planul de uisămâm 
țari pentru campania agii, o- 
li de primăvara care precc 
de 74.359 ha.

Repartizat pe culturi planul 
prevede următoarele: Grâu pri
măvară 1.785 ha, orz primăvară 
1 449 ha., ovăz 49.20 ha , ««cară 
prim. 271 ha., porumb 38 701 ba.. 
in 186 ha , cânepă 2 617 ha„ lu
cerna pura 374 ha., trifoi pur 
565 ha., bor.-og 2 068 ha., sfec
lă furageră 959 ha., fl. soarelui 
630 ha., cartofi 5 810 ha., fasole 
150 ha., crapă 464 ha., varză 
794 ha., grădini zarzavat 865 ha,,

fr <*€»<■ ft» a. 9.1

în primul match al sezo
nului de primăvară

pei sale in minutul 65 de 
joc.

M. Mihail

Divizia Națională A
Rezultatele tehnice

Armata—Dermata 2—1 (0—1)
Ciocanul—Unirea M.A.l. 1—0 
(0-0)
Libertatea —C F.R. 3—2 (1—0) 
J ul—U. 0 0
Fe-ar (C. F R)-I. T. A. 2-2 

(2-0)
F C. Ploejti—C.S.M M. 2 — 1 

(0-1)
C. F. R.B-R A. T. A. 1-1 

(1-0).
Juv'ntus (Distribuția Petrol) — 

Oțelul 5-0 (0-0)

Divizia Națională B.
Seria 111.

Minerul—Gloria Arad 2—2 
(i-o).

UF.H—Electrica 2—0.Realizări din lumea
Prin muncă voluntară

plugarii din comuna Bal- 
dovin au reparat un drum 
lung de 2 km. pe a cărei 
margini au fost plantați 
pomi fructiferi.

|Tot în cadrul acestei acți
uni au fost săpați 500 mtr. 
șanț de scurgere, dând satu
lui un aspect de aleasă în

grijire.

Zilele trecute
plugarii din Simeria Veche 

au lucrat cu râvnă la con
struirea unui drum de 2 km. 
lungime.

(Acest drum este de mare 
importanță pentru săteni,, de- 

diferite legume 538 ha., dif. pl. 
furajere 646 ha.,ogoare 10 516 ha. 
Total 74.359 ba.

Pentru înfăptuirea planului 
de insâmânțări județul no
stru dispune de 21.541 ate
laje, de tractoarele și semin
țele necesare. j

Ducerea la îndeplinire a a- 
cestui plan atârnă în cea mai 
mare parte* dc* munca sârgu 
lucioasă a fiecărui plugar și 
dc felul 1 um își vor face* da
toria reprezentanții autorită
ților administrative* dela pro
iect până la notarul și ag.cn 
iul agricol al comunei.

Comuniștii trebue să fu- în 
lruntea acțiunei mobilizând 
plugărimea pentru ducerea

Angajamentele plugarilor din Hațeg
Jn ședința membrilor P. U. M. Htțeg—Huaedaara, 

din plasa Hațeg au votat următoarea moțiune:

Ne mai luăm angajamen
tul, ca din aceasta vestita 
plasa. Țara Hațegului să 
facem un centru agricol de 
unde să aprovizionam toate 
centrele industriale ce ne in 
conjoară, mai ales Valea Jiu 
lui, care este atât de a'proa 
pe de noi. Muncind pentru 
Valea Jiului, vom munci pen 
tru toată țara, căci deacolo 
merge diamantul negru ț sân

Pentru
ț •V

Din planul de muncă al R. 
E. A. Z. I. M.-ului DevaHu
nedoara întocmit în vederea 
campaniei însămânțărilor de 
primat ară reese că pentru 1- 
fectuarea arăturilor de pri
măvară R. E. A. Z. I. M,-ul 
va dispune de 20 de trac- 

oarece face legătura satului 
cu pădurea din vecinătate.

La îndemnul
comuniștilor plugarii din O- 
răștie, au construit două po
duri a căror lipsă era de 
mult simțită de către popula
ția locală.

La Prictz
celula de partid în colabo

rare cu organizația Frontului 
Plugarilor din comună, a con 
struit 500 mtr. de drum, adu
când comunei o economie în
semnată.

Și plugarii
din Bărbăteni au pornit o 

la bun sfârșit a muncilor de 
primăvara, dând prin e hi 
ipele trimise la sate ajutor 
pentru repararea uneltelor a- 
gricole.

Toate pregătirelc* trebu-.il 
c ute la timp pt-niruca munci
le de primăvara îti nu iie în
târziate sau îngreuiate.

Nici un efort nu trebue jare 
< upețit in cadrul acestei 
muiic 1 uriașe la care partici
pă Întreaga țară.

Planul de insămnâțari de 
primăvară pentru întreaga 
țara prevede 6.682.746 ha. 
ceeace împreuna < u insa 
mânțârile de toamnă, dă >n, 
total de 0.685.803 ha.

plugarii

gele, < are dă viață fabricilor 
din țară.

N<- luăm angajamentul să 
îndeplinim campania de in- 
-riimânțări agricole de primă 
vara. Vom întări și consolida 
cooperativele, ca mijloace de 
înbunătâțirc a condițiunilor 
de viața pentru muncitcun 
dela orașe și a țărâninM, 
muncitoare dela sate.

arăturile de primăvară
R. E. A. Z. I. M.-ul din județul 
nostru dispune de 20 tractoare

toare in perfecta start- de 
funcționare.

In vederea pregătirii trac
toriștilor necesari R. E. \. 
Z. I. M.-ul va organiza o 
școală de tractoriști la Deva 
unde vor fi pregătiți 50 de 
tractoriști.satelor
rodnică acțiune de muncă 
voluntară. Astfel într'un tim|p 
foarte scurt au fost construi^ 
te 3 podețe și alte două po
dețe reparate.

Urmând exemplul
muncitorilor mineri care s« 

întrec în ridicarea producți
ei, plugarii din Lonea au re
parat două poduri iar cei 
din Livczeni au construit 
două poduri peste Jiu.

Motoretă
ln atare bucă de vânzare 

A se adrasa la
Frizeria Vasilievici, Deva



Ne luăm angajamentul să nu ieșim din mină
punți ia atingerea normelor

(Urmara dla pag 1)

.Vă asigurăm, <a vom sta 
alături de vai iu marea lup
ta de refacere a (arii, Con- 
știenți fiind de sarcinile noa 
stre, — ■ considerând!" ne mo
bilizați în marea Iuțită de 
ridicare a Republicii noaste 
Bopuktre”.

Semnează în numele mine
rilor, șefi de grupă și teehni- 
cteni:

iTmcu Gh. Bledea loan, 
Onodi Rudolf, Danciu Gh. 
LI, Tătarii loan, Vasian Nic, 
Kagy Lud. 16, Colda Nico- 
lae, ing. Kimelman Sigfrid, 
ing. ()priș Șerban, subing. 
Popescu Dumitru insț>. loan 
Petru și alții.

Eforturile noastre comune vor 
constitui un puternic sprijin 

de întărire a independen
ței țării noastre

{Aceleași angajamente și în
demnuri la muncă de tip nou 
sunt cuprinse și în scrisoarea 
de răspuns a minerilor din 
Petrila:

Pătrunși fiind de datoria 
ce o avem ca cetățeni ai Re
publicii Populare Române de 
a contribui cât mai mult pen
tru refacerea și desvoltarea 
economică a țârii, vă. aducem 
Ia cunoștință că în ședința 
șefilor de grupe din 3 Fe
bruarie a. c., am luat liotărî- 
rea de a urma exemplul vo
stru, făcând schimburile la 
locurile de muncă pentru a 
ajunge astfel ca nici una din 
grupele noastre să nu ră
mână sub normă.

Suntem convinși că efortu
rile noastre comune vor con
stitui un puternic sprijin de 
întărire a independenței ță
rii noastre”.

(Șefi de grupe din mina 
Petrila:

Pali fosif, Silingar Iiiliit, 
Pop Ludovic, Stranal loan, 
Sava Francisc, Nagy ‘Gh. 
loan, Mare loan, Berindeu 
Avram și alții.

Primi ti apelul vostru dragi 
tovarăși din Lupeni $i ne 
alăturăm acțiunii voas.re 

patriotice
iPrintr’o altă scrisoare în 

care sunt concretizate hotă i- 
rile consfătuirii lor din ziua

Zahăr pentru albine
(Ministerul Agriculturii și 

Domeniilor a repartizat 1000 
kgr. zahăr, Serviciului vete
rinar al județului Hunedoara 
pentru a fi distribuit apicul
torilor cu albine cșite slabe 
din iarnă.

Toți acei care doresc sa 
primească această hrană se 
vor adresa de urgență Medi
cului Veterinar Primar al ju
dețului Dr. Hadanj Grațian, 
la Serviciul Veterinar al ju
dețului în Prefectură cameră 
No. 30, arătând prin adresa 
dela Primăria respectivă câți 
stupi are și ce cantitate de 
zahăr solicită. Cunoscând că 
costul zahărului va fi aproxi
mativ 80 lei kgr.
Șeful Ser. Veterinar județean, 

Midie Veterinar Inspector, 
Dr. Hadan Grațian 

de 3 Februarie a. < ., mimvi’ii 
din Comănești jud. Bacă.i, 
răspund minerilor din . 1- 
peni următoarele:

, Am primit cu deplina in. 
iui ie hotarîrea voastră de a 
lichida timpul pierdut cu o 
cazia schimbului făcut pân. 
acum la suprafața, cât și 
deosebim voastră preocupare 
pentru murirea productivită 
ții muncii, în vederea reali 
zării programului de produc 
ție.

Având în fața noastră de 
îndeplinit sarcinile trasate 
de iubitul nostru <pudul ă 
tor tov. Gh. Gheorghiu-Dcj, 
de a scoate o producție cât 
mai mare de cărbuni, a li
chida timpul țiierdut la in
trarea In mina a schimbu
lui contribuind astfel la ief
tinirea prețului de cost al 
cărbunelui, ne luăm urmă
toarele angajamente:

1. - Primim apelul vo
stru, dragi tovarăși mineri 
din Valea Jiului și ne alătu
răm acțiunii voastre patrio
tice.

2. — Ne luăm angajamen
tul, ca printr’o colaborare 
efectivă cu technicienii» pen
tru stimualrea eforturilor de
puse, atât de muncitori, cât 
și de technicieni' să mărim 
producția de cărbuni’ inten
sificând întrecerile între sec
țiuni, atingând și depășind 
planul de producție fixat de 
Ministerul Industriei și Co
merțului.

3. — Vom întări disciplina 
în muncă și în termenul cel 
mai scurt vom lichida cu 
lipsurile nemotivate dela lu-

Grupe de mineri
evidențiate în muncă 
la minele din Aninoasa

In cursul lunel Ianuarie a. c. 
fa minele din Aninoasa s'au evi 
desflat in munci următoarele 
grupe:

In sectorul IU. Pribolu: Fedor 
Petru, norma 4 tone, realizat 4 08 
tone; Dumitraș Victor, norma
4.50, realizat 4 84 tone.

Sectorul II Pisou : B'edea Iosn, 
norma 3, realizat 3 22 tone, Să- 
cSluj Petru, norma 4, realizat 
4 91 tone; Colda loan. norma
3.50, realizat 3,60 tone,

Sectornl I. Aninoasa: Bodo 
Franeiac, norma 3,50 tone, reali
zat 3 04 tone.

A. Stămătoiu coresp

In județul nostru vor sosi

191.000 kg. petrol pentru comba
terea tifosului exantematic

In urma hotărîrii Comisiei 
Ministeriale pentru Redresa
rea Economică și Stabiliza
rea Monetară de a se dis
tribui prin federalele I. N. 
C. O. P.-ului petrolul necesar 
pentru combaterea tifosului 
exantematic, Federala Deva 
studiind necesitățile și capa
citățile de inmagazionare ale 
unităților cooperatiste din ju

cm, realizând o frecvență 
normală.

4. Ne luăm angajamen
tul ca schimburile să se fa
că la câmpul de muncă și 
de azi înainte nu vom [ia
răși serviciul până nu vom 
atinge normele de producție 
fixate.

Pregătirea cadrelor technice 
pentru viitor

5. Vom da mai multă 
atențiune școalclor de per
fecționare technică’ de < a- 
dre sindicali și vom da o 
desvoltare intensă acțiunii 
de culturalizare a masselor 
de muncitori, antrenând în 
muncă voluntarii tineretul și 
muncitorimea noastră.

6. — Vom mobiliza prin 
munca de lămurire și de în
drumare întreaga muncitori
me minoră din bazinu) Co
mănești, pentru a duce la 
bun sfârșit angajamentele 
luate.

Trăiască Republica Popu
lară Română!

Trăiască Part! Iul Unic 
Muncitoresc 1

Semnează în numele mun
citorilor mineri din Comăne
ști, Bacău: Ardeleanu Gh , 
Albu Dumitru- Inache Du
mitru, Stanciu Gr., Țăranu, 
Gh., Tița și alții.

«

Angajamentele cu care vin 
minerii acestor trei centre' 
carbonifere nu au nevoie de 
comentarii. Ele vorbesc dela 
sine. Ele arată că și acum 
în lupta pentru ridicarea jță- 
rii noastre dragi, ca și în tre
cutul de lupte pentru liberta
te ale poporului muncitor din 
România minerii se află pe 
primele baricade, ridicând 
tot mai sus steagul victorii
lor.

Exemplele minerilor din 
Petrila, Aninoasa și Comă
nești constituie și o chemare 
către ceilalți mineri, ind'.h - 
rent în ce ramură ar munci, 
de a se încadra și ei în pro
punerile și angajamentele 
minerilor din Lupeni. In a- 
ceastă direcție urmează a-și 
spune cuvântul și hotărârea 
lor și minerii din Țebea și 
regiunea auriferă a Apuseni
lor, cei din Ghelar, Teliuc, 
etc.. Și cuvântul lor nu poa
te fi decât pozitiv, de anga
jare în bătălia deschisă de 
minerii din industria cărbu
nelui.

deț a solicitat I. N. C. O, P,- 
ului cantitatea de 191.000 kg. 
petrol.

Cantitatea de mai sus va 
sosi în scurt timp iar unită 
țile cooperatiste au datoria 
a-și procura butoaele și va
sele necesare pentru trans
portul petrolului, care se va 
distribui după indiciile comi
siilor interimare.

MUNCITORIMEA HUNEOOREANA 
îșî însușește adevăratul conținut politic 

și moral al muncii voluntare
— Urmara din pa|. 1 —

tariatul în muncă a cuprins 
ca rădăcinile unui arbori 
viguros masse tot mai largi, 
devenind o realitate tot mai 
mare, mai cuprinzătoare.

In Valea Jiului. volunta
rii scot și încarcă cărbunele: 
la 1. M. S. — Hunedoara 
șt Ia Călan pregătesc mate 
rial pentru „alimentarea” 
furnalului, încarcă sau des
carcă vagoane, curăță șan
tiere; la Gugir instalează o 
turnătorie de fontă’ la 
Deva o conductă de apă: 
simerienii repară mai mul
te locomotive și vagoane’ 
etc., — în mediul sătesc se 
construiesc și repară poduri, 
se pietrucsc șosele, se curăță 
izlazuri etc..

Pretutindeni unde e nevoie, 
poporul muncitor pune u- 
mărul, repară, construește, 
folosind fiecare picătură de 
energie în folosul obșetsc.

Și odată cu munca aceasta 
de voluntariat, muncitorimea 
începe să se scuture dc fal
sele și meschinele concepții 
burgheze, de ipocrizia și per- 
ceptele moralei burgheziei, 
înoindu-se prin însușirea a- 
devăratului conținut politic 
și moral al muncii voluntare.

Apelul prin care minerii 
din Lupeni cheamă pe mine
rii din întreaga țară ca prin 
perfecționări technice și o 
mai bună organizare a mun
cii să mărească producția 
„nu numai în vederea atin
gerii în timp normal a nor
melor ci și pentru atingerea

agentură a trusturilor imperialiste
Urmare din pag.

că alături de trustul Vickers, 
chiar monarhul era interesat, 
este o altă pagină din „acti
vitatea” dinastiei prusace in
staurată la noi ca agentură a 
trusturilor imperialiste stre 
ine.

In slujba acestora excelea
ză regele bancher Carol II 
interesat alături de Vickers 
și Westminter Banck la Re
șița și Astra, iar la Malaxa 
conlucrând cu ultima, cola
borarea acestuia cu capita
lul strein francez, englez și 
american, rămânând fapt sta
bilit la întreprinderile I. A. 
R., Banca de Credit Român 
și S. A. R. de Telefoane, 
realitate care se oglindește 
în orientarea politică pe ca
re „monarhul voluntar” o 
impune României. Consec
vent tradițiilor dinastiei, Ca
rol II devenit dictator în 
1939, avea să închine eco
nomia românească imperii 
l.smului nazist, înlesnind a- 
gresiunea fascistă împotriva 
U. R. S. S., pe care nepu
tinciosul său fiu Mihai avea 
s’o sprijine efectiv cu con
cursul slugilor antonesciene, 
maniste și brătieniste, împo
triva intereselor întregului 
popor. 

lor în timp prescurtat” e o 
dovadă a înțelegerii, a bou 
șirii noului conținut al mun
cii. E o dovada că minerii 
Văii Jiului duc cu succes 
lupta pentru debarasarea de 
atitudinea veche fațade muri 
că, față de rosturile muncii.

E adevărat că mai există 
încă abateri dela spiritul nou 
al muncii, dar ele au înce
put să se rărească. Și apoi 
suntem doar la începutul dru 
inului de muncă nouă pentru 
propășirea obștească.

Așa bunăoară, la uzinele 
G. M. C din Cugir, comi
sia de disciplină obișnuește 
să-și țină ședințele în timpii 
programului de muncă. Con
sidera anume comisia că, 
fiind grave și urgente pro
cesele de judecat — se fura
seră o serie de scule și pro
duse, făptașii fiind prinși — 
pot fi judecate în timpul pro
gramului. N’a ținut seamă 
că, sunt sustrași dela muncă 
atât membrii comisiei, cât 
și martorii — în număr de
stul de mare.

Cazuri asemănătoare au 
fost semnalate chiar și in 
Valea Jiului.

Sunt greșeli față de noul 
spirit al muncii săvârșite 
poate tocmai din dorința de 
a îndrepta o situație.

Sunt greșeli și abateri 
care vor dispare, trebue să 
dispară, copleșite de spiritul, 
de conținutul nou al muncii, 
isvorât spontan din rândul 
oamenilor muncii. Conținut 
pe care fiecare din noi va 
trebui să ni-1 însușim.

Ultimul cap încoronat — 
deși în fapt neajutorat — al 
dinastiei de Hohenzollem, 
n’a știrbit cu nimic poziția 
„demnilor” lui înaintași, pu- 
nându-se la rândul său în 
slujba imperialismului ame
rican și constituind singurul 
factor de răspundere care 
se opune reformelor demo
cratice menite să consolide
ze independența națională, 
împotriva tendințelor de do
minare a trusturilor streine, 
a căror agentură a fost de 
totdeauna dinastia de Ho- 
henzollern-Sigmaringen.

Cu adevărat prin inlătura- 
rea monarhiei și prin înfăp
tuirea R. P. R. „se deschid 
democrației noastre populare 
cai noi de mărețe înfăptuiri” 
realizabile pYin efortul con
știent susținut al tuturor ce
lor care muncesc acum pen
tru ci însuși, și pentru pro
pășirea întregului popor. Și 
sunt hotărâți să apere drep
turile și libertățile câștigate 
împotriva oricărui dușman 
din afară sau din l.îuntrul 
țării, cu certitudinea, că noua 
formă de stat este chezășia 
că interesele și drepturile po
porului muncitor vor fi asi
gurate.
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Delegația guvernului român a părăsit Capitala Uniunii Sovietice Clasa muncitoare britanică nu poate avea 
altă călăuză decât teoria cuprinsă în 

Manifestul Comunist

Membrii delegației au fost conduși la gară
Cuvântul de bun rămas rostit de d.

Delegația guvernului ro 
mân compușii din d. Dr. Pe 
tru Groza, iov. Ana I’.iuker, 
Gl>. Gheorghni-Dej, l.otar 
Rădăeeanu și I.duatd Mezin 
©eseu, a părăsit Moscova.

La gara delegația a fost 
condusă de V. M. Molotov, 
Andrei Vâșinski, Crtilicov, 
Abrarnov, Lavriseev preț uni 
și membrii delegației < omt r- 
ciale române condus.\<le tov. 
Vasile Luca, d. Vladescu-Ră- 
coasa și de șefii mai multor 
ambasade și legațiuni acredi
tați la Moscova.

Abasadorul Uniunii Sovie
tice în România, S. I. Kaf-

Cutia de scrisori 
___ B. B. C.____  

(Urmară din pag 1)

C. a cerut concursul unor 
speeielifti consicrați, după 
o serie de considerațiuni și 
citate, chestiunea rămâne 
tot atât de Încurcată ca In 
legenda turnului Bibel. In le
gătură cu numitele „scrupu
le*, trebue amintit din 
cariera dipiom, >ică a pos 
tulul de radio respectiv, de 
grija cu care denaturează rea 
litățile din țara noastră a- 
eredltând svonurile alar
miste lansate de reacțlunea 
dela noi si de aiurea, calm 
și total -dezinteresat*.

|
In continuare, un cetă 

țean de pe lângă Cluj se 
frământă de „arzătoarea" | 
problemă a pescuitului ba- I 
lenei or, pentru a îngădui, 
speekerului o «rupț’e de su 
perlative la adresa flot 1 de 
specialitate, a echipamentu
lui șî a vânătorilor brita- I 
nici, specializați în pescui
tul uriașului cetaceu. Am 
putea adăoga că pescuitul 
altor specialiști britanici se 
extinde și în ape mult mai 
alcaline, unde altfel mari
na regală cedează altor 
amatori de peste ocean, mo- 
nopolal pescuitului !□ apă 
turbure.

O serie iutrergă de alte 1 
probleme prilejuesc postu
lui de radio difuzarea unor i 
calificative acordate cu gra
ție instituțiilor britanice. în
cepând cu societatea rega
lă geografică și terminând ; 
cu Cvle de asistență medi- I 
cală care fac .fericirea** do- 
kerilor londonezi.

S'ar putea deduce că I 
postul de ridfo Londra și a 
propus să rezolve o serie 
de probleme care frământă 
actualitatea, reprezentând 
preocupări „tipice în me
diul nostru social.

Și în ce măsură reușește 
să se impună această di
versiune a B. B- C.-ului, 
ne o spune lupta mulțimilor, 
conduse de clasa munci
toare, pentru a ridica Re
publica noastră poculară, 
pe drumul de nevgalate cu
ceriri ale societății socia
liste.

M. Mih.

taradzc, a par.isit Moscova 
iu acclaș timp.

Gaia era frumos împodo
bita < u steaguri române și 
sovietice. l’e peron se afla 
prezent 1 o garda de onoare. 
Muții a a intonat imnurile na 
ționale ale < elor doua țări.

Directorul protocolului din 
departamentul afacerilor ex
terne a întovărășit delegația 
până la frontiera sovicto-ro 
mână.

înainte de pelr are, <1. Dr. 
Petru Groza, a declarat între 
altele:

Părăsim Moscova pătrunși 
dc un sentiment de adnâca 
recunoștință pentru ospitali
tatea care ni s’a acordat de 
guvernul sovietij Timpul pe
trecut în Capitala Uniunii 
Sovietice a dat roade boga
te. Rezultatele activității noa
stre nu numai că ne bucură 
dar ne dau și tăria de. a mer
ge înainte pe drumul priete
niei româno-sovietice. Priete
nia româno-sovietică este o 
garanție a păcii în această 
parte a Europei și contribue 
la pacea mondială.

In clțpa în care părăsim 
Moscova, adresăm încă oda
tă poopareolr sovietice, calde
le noastre salutări și bune 
urări de prietenie și prospe
ritate pentru progresul popoa 
relor noastre.

Exprimăm ciin^ inimă ace
leași sentimente marelui :on 
ducător generalissimul Sta
lin. Spuneți generalissimului 
Stalin că poporul român nu 
va uita niciodată sprijinul pe 
care ni l-a acordat mereu pe 
drumul independenței, care 
a dat posibilitatea poporului 
român de a ajunge stăpân

ALEGERILE 
de asesori populari 
S’AU TERMINAT
Alegerile de asesori popu

lari s’au terminat în toată 
țara. Au fost aleși circa 
42.000 asesori populari, care 
împreună cu 2.400 magistrat! 
de carieră vor administra ju
stiția noastră.

'Proporția celor aleși asigu
ră prezența în completele de 
judecată a unui număr co
vârșitor de elemente munci
torești și din țărănimea mun
citoare.

Nouii asesori populari vor 
funcționa dela 1 Martie, data’ 
intrării în vigoare a legilor 
care stau la baza reformei 
justiției.

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI NOI**

de V. M. MOLOTOV
Dr. Petru Groza
în țara sa. Spuneți genera- 
lissimiilui Stalin <.a axentuii 
în istoria poporuuli român nu
se vor mai rejxta 

Noi ne intoarcem acasă
unde vom avea gripi < a ira
latul semnat aici sa I ie pus
în aph< iie în vederea rccoii-
strucțiri țarii noiistia

ITaiasi a popoarele l ' li HI-
mi Sovietice!

ITăiască guvernul Uniu
nii Sovieticei

Lraias' a marele conduc re
tor al Uniunii Sovietice, ge- 
neralissinml Stalin!

Noul ambasador 
al Cehoslovaciei 
la București

D. dr, P. b isa din Ministe 
rul de Externe cehoslovac, 
a fost numit ambasador al 
Cehoslovaciei iîn 'Republic 1 
Populară Român,1. D-sa a 
fost primit Sâmbătă in audi
ența. de pic. are de d. dr. Ed. 
Beneș președintele Republi- 
cii Cehoslovaci'.

nouă victorie a forțelor păcii
Urmai« din pag- l-a

Hitler — imperialiștii anglo- 
americaDi — al câtor zăngă
nit de arme se face in ulti
mul timp din ce în ce mai 
auzit, urmăresc pe toate căile 
și prin toate mijloacele să re
învie puterea de război a Ger
maniei apusene pentru a o 
transforma într’o bază de a- 
tac împotriva patriei socialis
mului și a țărilor democrati
ce din Estul și Sud Esiul Eu
ropei.

Asigtirându șl securitatea 
granițelor împotriva oricărei a- 
gresiuni, popoarele celor două 
țări aliate își vor putea con
sacra întreaga activitate a for
ței lor constructive în scopul 
îmbunătățirii continue a con
dițiilor de trai, Popoarele Uni
unii Sovietice sunt intens pre
ocupate de rapida înfăptuire a 
planului cincinal stalinist de 
după război iar poporul nos
tru a pornit cu un avânt ne
cunoscut până acum în isto
ria sa, la refacerea econo
miei distruse de război și ri
dicarea sa la nivelul țărilor 
înaintate.

Acest act istoric a putut fi 
îndeplinit numai datorită întă
ririi crescânde a prieteniei ro
mâno sovietice și a marilor 
victorii interne obținute de re
gimul nostru democratic.

Dela eliberarea sa de sub 
Călcâiul hitlerist cu ajutorul

— Declară HARY POLITT
LONDRA. ( 11 01 .i.i.i a 

parițici centenarului M.imL 
iiihn Comunist Secii tarul 
genei al al Partidului < o 
munist Britanii., llary Polii 
a rubllcat un mesagiu spunând:

Sunt convin', ca clasa mun- 
i Horea ,c,i britanii a iși \ .i rc-

I^rena biilfjara
despre tratatul româno-sovietia

SOb IA. Încheierea tra 
talului de prietenie și ;:>isten- 
ț.i mutuala dintre l niunea 
Sovietica și Republica Popu
lara Româna a dat lo< la 
ample i om< ntarii 111 pie^a 
bulgara.

Ziarul RABOTN 1GESC<) 
DELO subliniază ca presta 
este primul tratat pe < are I 
niunea Sovietica il încheie cu 
o țaia ca România, i are in 
cursul celui de al doilea

Campania electorală a început
în

[ROMA. Data alegerilor 
din Italia a fost tixata pen
tru 18 Aprilie. < ampania e- 
lector.dă este socotită ca în
cepută. Reprezentanții 1 ron-

glorioaselor armate sovietice, 
țara noastră, poporul nostru, 
a parcurs un drum greu dar 
glorios. Acest drum se împle
tește armonios cu drumul prie
teniei româno-sovietice, N’a 
fost clipă grea, n’a fost mo
ment de cumpănă pentru noi 
în Care să nu se fi simțit 
cald și prietenesc, ajutorul U- 
niunii Sovietice, fie el de or
din economic, politic sau de 
orice altă Datură cerută de 
împrejurări. In mintea popo
rului român rămâne de neș
ters momentul realipirii Ar
dealului, rămân de neuitat în
semnatele ajutoare în alimente 
în timpul anilor grei de se
cetă, substanțialele ușurări din 
Clauzele armistițiului, nep'ețui- 
tul ajutor politic acordat la 
Conferința do Pace și în Con
siliul de Securitate precum și 
masivul sprijin acordat prin 
acordurile economice.

Așa s’a clădit și consoli
dat prietenia româno-sovietică 
a Cărei încununare o realizea
ză incheerea recentului tratat 
de prietenie, colaborare și a- 
sîstență mutuală.

După cum a afirmat minis
trul de externe sovietic V M. 
Molotov in cuvântarea sa — 
„In prezent a devenit poilbil tra
tatul sovleto român de prietenie 
șl asistecțl mutuală, când intre 
statele noastre sunt lichidate toate 
chestlunilo litigioase cu privi, e la 

iii., lin ul . te, .1111 III landei

■ < lumi ia a< •< a 1 :■ 1 ir. 1 ie Iu a
■ e.i- i.i lupta . la-a mim- itua 
n- britanici , y ț ale
alta . .ii oi/a doi al n im
< uprm-a 111 ?>Lmil< aul ( • 
lllUlliM.

război mondial a Io-a .mam 
(n-rmamei hitlerist*

Poporul bulgar < nnti.t'ia 
ziarul primește ■ u bn- ur>e 
tratatul de prii-tt na- -a aju
tor mutual im hei.u iuti* t>- 
niunea Sovietica șl Rrpulih 
ia Populara Româna iu u 
re ■ untem legați dea-eim-* 
printr'un tratat de pii.-trtHr- 
i a și cu marea, ne. -tr.c i :>b■- 
rato .re l niui.a •••ti< « 

tului I’opul.ai bi-irn» ritw, 
Palmiro Toghati și l'-&U» 
Xeni au vorbit Duminii .1 .lu
pa amiaza la Pi < ara ’vk 
13116

graniță, când România a Intrat 
in rândurile (țațelor democratice 
și tete pătrunsă ca și Uniunea 
Sovietică de năzuln|a Întăririi 
păcii și a colaborării bazate pe 
buna vecinătate**. Încadrarea Ro
mâniei în rândurile statelor 
democratice a fost rrsibilâ 
numai datorită profundelor 
schimb ri structurale și mari
lor reforme sociale înfăptuite 
de regimul democrat datorită 
lichidării rămășițelor fasciste, 
inlâtuiării monarhiei și mai a- 
ies datorită faptului că astâri 
in Rc ânia întreaga putere se 
găsește în mâinile poporului 
în frunte cu clasa muncitoare.

Iată pi nCioaiii factori cari 
au făcut posibilă o astfel de 
alianță care pe drept cuvânt 
poate fi considerată „un ja
lon semnificativ în istoria re
lațiilor între popoarele Uniu
nii Sovietice și ale României*1 
și „o nouă baiierâ puternicăf 
în calea oricăror planuri ale 
unei noui agresiuni și a im
perialismului cotropitor**.

Poporul nostru este mân
dru de a fi încheiat o astfel 
de alianță cu cel mai puter
nic și mai progresist stat dii 
lume și consideră acest act 
drepto nouă victorie a regimului 
democrat, drept o nouă vic
torie a poporu'ui român și a 
tuturor popoarelor care luptă 
pe frontul păcii împotriva impi- 
rialismului ațâțător la războaie.

C. MAGDALIN

Imprim sna jud«|‘ih.i Huncdoar* Deva 797—.M7.


