
Luni, 23 Februarie 9 •?'5

Sporlamunca de Sâbâu Oiiver
secretarul Secției de Educație PoUticfi 

a Comitetului Județean Hunedoara — Deva a P. M R

Prelatul ufn toate Urli» unitbvAl

4

A

lii întâmpinarea Congresului Par
tidului muiiC'.oresi Roman ui.i 21 
ZJ âToruar.e a. c., Congres is.oric, 
•are va - hotăii unilitarta poli.ică 

< tdcOjOgivă și o.ga.uza.mi\a a casei 
muu. j oare din țara noastră, orgini- 
aațide Parudu.ui, int.eg popii ul 
muncitor din județul nostiu ți u luat 
iu meelinguri și adu a. i o scriu de 
augajainente.

Ziarul „Zori Noi” devenit in ui 
nu auiiiiărei organ de pretă al Par 
tidului Muncim, esc Român pentru 
județul Hunedoara, a liotă îl să par
ticipe ți el la acea.iă bâlălie Iu 
audu țj angajamentul ca începând 
dai zma in care la București se 
consfinți unita.ea munci.orcască 
devină co.idian.

Ziarul „Zori Noi" ți-a început

va
6â

a 
parîția ca organ al P. C. R. în De 
cembrie 1944. Dela început el a de
venit o arata putern.că în niâiia 
clasei muncitoare în lupta pentru re
alizarea sarcinilor mari cari se pu
neau 
țârii

In
care

sale 
lare 
din 
mîs

in fața ci in urni eli’re.aru' 
noastre de sub jugul fascist, 
aplicarea reformei agrare cel 
a demascat m .yevrele moșier -

lor românj ți ale grofi or unguri ți 
susținătorilor lor, a fost ziarul 1Zori 
Noi”. Flecare număr apărut era un 
glonte tras in toți acei cari până 
mai cri au exploatat fără m< a mun
ca țăranului român.

Luptă pentru instaurarea unui re
gim cu adevărat democratic in țara 
noaslra, epurarea aparatului de siat 
de elementele fascie, rea.ț oua e, 
lupla pentru .înlăturarea saJolorilor 
d.n întreprinderile de stat ți par i- 
cuiare a fost larg sprijinită in co
loanele ziarului.

„Zori Noi” a fost acela care în 
județul nostru s’a adresat tuturor ce
lor ce muncesc, le-a ridicat conști
ința politică, mora.ul, făcând din ei 
forța care nu ți a aplecat urech le 
la șoaptele reacțiu.iii, făurmdu și 
prin propriile puteri viitorul.

Rezultatele se văd astăzi când 
clasa muncitoare, pupo ul munc tor 
dela orațe și sale, a reușit să-și a- 
sigure p in munca sa o viață mai 
bună.

Regimul democra ic și legiuirile 
aduse in folosul masselor popu 
dela orașe și sate, alegerile 

19 Noembrie 1916 care au tri- 
pentru prima dală în parlamen-

Trei decenii de existență
a glorioasei Armate Sovietice

în slujba păcii, securității și independenței 
popoarelor

dc ani
S jvietice,

Sărbătorirea a treizeci 
dela înființarea Armatei 
expresie strălucită a celor mai su

ne pcrioarc forțe puse în slujba pă- 
eii ți securității popoarelor marj 
și mici, in condici e pofjijce de 
astăzi, îmbracă un caracter d.ose
bit, prilej de ridicare a gândurilor 
pline de recunoștiință a a.âtor po
poare eliberate, în marșul g oțioși
lor ei ostași, împotriva cotropitoru
lui fascist al cerni de al doilea răz
boi mondial.

Ceeace constitlie forța de neînvins 
a glorioasei Armatp, Sovieice, tre- 
bue deslușit desigur în caracterul 
ei, care o deosebește profund de 
forțele armate capitaliste.

însuflețită de o disciplină nouă, 
caracterizând conștiința oamenilor 
sovietici, neegalați în pi da de abne
gație, putere de sacrificiu și eroism, 
care a ridicat măreața Pairie a so- . 
cialissnului, Arma, a Sovietică este 
superioara tuturor ce.or a te lo. ie .Ie 

tul țarii reprezentanți adevarați 
poporulu , toate nu ile realizări 
guvernului au fost popula izale 
„Zori Noi” ziaiul coi.tiibuind 
mare masui ă la punerea or in prac 
ticâ.

Dar pe cât de legat s’a s nț t 
ziarul de regimul deniocraiic, po 
atât de necruțător a fost el cu duș
man j acestuia, elementele legio >a 
re, maniste, braieniste. Sabo orii' ți 
speculanții au s/m,it în „Zori Noi” 
un dușman "de moarte care nu j-a 
iertat niciodată, demasiâidui și ce 
rând in nume e clasei rnu.-ic oa e, 
cele mai drastice pedepse pentru ei.

Inia.urarea monarhiei și instaura 
rea Republicii Popu'are Ronâne, a 
fost salulafă cu o deosebită bu.ur c 
de ziarul „Zori Nor”.

încadrarea țării noastre in licărul 
antiimperialist țr democratic în frun
te cu U. R. S. S.' încheierea acor
durilor de prietenie colaborare ți a

(Urmare in paft. 3]
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Or or radi
spor la muncă ne luăm angajamentul dp a-l susține 

pentru a deveni

© pulerntecs mau
mCiflia clasei muaacaloare

Salutul adresat ziarului nostru 
de Consiliu! Județean Sindical

După eliberarf.i p.iportdni 
român de sub jugul hiticri 
slo-untonescian prin ajutorul 
neprecupețit al eroicei Arma 
te Sovietice in nirnnt nt< le în 
titre forțele rcacțiunii inter 
ne și internațional»- coalizate 
in jurul regelui încercau să 
împingă țara noastră intr’un 
război civil in Regionalii 
C. R. Alb i-llunetloara, 
/actor ti 
liza re 
muncitorești și populare

iii- eiliu fire și iBobi 
in lupt* ;t( nias<<

statelor lumii, prin faptul că 
armata muncitorilor și țăranilor 
berați, • armata Marii Revoluții 
cialistc din Octombrie.

Eroismul Armatei Solie.ice îți 
izvorul în însuși caracterul ei legat 
indestructibil de frăția dintre popoa
rele Uniunii Sovie.ice, rea i ate care 
implică lupta ei pentru eliberarea 
popoarelor oprimate, fă ând din Ar
mata Sovietica, apărătoarea libertă
ții și independenții țărilor iubitoa-

M. Mihuțescu.
'Continuare In pag 2-al

I
în fiecare zi
„Zori Noi

Organ al P. M. R 
pentru jud. Hunedoara

I

Intr’o înălțătoare atmosferă de entuziasm
Sâmbătă dim. s’a deschis în Capitală 
conrcififtESUij

Jftune’lcrese Kemân

t
I

La oi a <1 și-au ticul apar.ția in 
sală membrii Inaltu ui Prezidium al 
Republicii l;o, u.are Române prof. 
dr. C. J. Parlion, Miliail Sadovea 
nu, Ștefan Voitec, Ion Niculă ți 
Gh. C. Stere, împreuna cu membrii 
comilcti+or cenți ale ale Par .idului 
Comunist Român și Partidului So 
cial-Democrat care au fost pri
miți dc a.istența cu entuziaste ova
ții și aplauze îndelungate.

T.ov. Ștefan Voitec, s’a 
poi la tribuna rosiind cuvântul 
deschidere a Congresului.

După ce a salu at în numele 
misiei Central? de Organizare 
congresiști, pe reprezen anții parii 
delor Comuniste și Socia'-D macra 
te ai țărilor vecine pe memhiii luai 
tului Prezidium al RPR și ai guver 
oului, d-sa araă că Pariidul Mun-

urcat a 
de

parc ziarul ..Zori Xoi”.
< Iricine cunoaște condițiile

Co- 
r»

(Continuare in pag. 3-a)
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Partidului Muncitoresc Român
[*— 21-23 Februarie 1948

Un călduros omagiu 
marelui Stalin

a declara' d-ia în im-n icre 
numele ctaseiț m 19c 
România un orna 
tovarășului Stalin, 
al poporului sovi<

Șl a. 
țiiir 

și Engcls fă .r.torul g ocoa 
c.onom.ee și 
Sovie ll j î-

„Este pentru noi un prii s» 
lemn
— de a aduce în 
citoare unile dia 
giu neprecupețit 
cel mai iubit lin 
tic, continuatorul lui Lenin 
creatorilor socialismului și 
Mar 
selor victorii poi.i.e, 
sociale din Uoiunca 
vațâtorul nosiru a! tuiuror’',

întreaga asistență in picioare a 
manifestat c u un enluz’.sm indes.rip 
tibil pentru genei aii' J mul I. V. Sa 
lin.

Prezîdiumul Congresului
Ștefan Voite . a 

I sau, tov. <ili
te

C u

După ce tov. I 
terminat dis.ursul său, tov. 
I lorcscu, deputat al Căpița ci și 
crelar general al UTM a 
prezidium, cai> a for. 
aclamații dc Congres.

Din acest prezidium fac 
Gh. (rheorglîiu-Dcj, Ana Parn.er, 
sile Lma, I n Nicuii, Tcohari O 
gescu, Lo'.ar Raionul, Gji. 
silichi, Emil Bodnaraș, Glt. ’ os 
losif CUișinevschi, Miron Cmi-ta 
nescu, Corn'.ana Ciaciun, T-o 
lordăcliescu, Mi a Leviti I G. ii
rcr, Con1'amin Pânuli cu, Gh. a 
trașcu, Ion Pus, Io. if Ranghcț B.r 
bu Solo.non, Zalnria Tânas , Șt. 
Voitec.precînn ți mtrncroși un 
citori «i muncitoare din Ca iealâ șj 
din provincie.

In biroul Prezidimuui au fost a- 
leșit ov. Gh. Gheorgliiu-D Șb 
Voitec, Ana Pauker Vasile Lu.a. 
Teohari Georgescu, Lotar Radac.a 
nu și Teodor lordachescu.

Salutul guvernului 
și delegațiior străini

După alegerea pre-z i liumu ut au 
luat cuvân.ul d. dr. Păru Groza, 
preșcdnitele Consiliu.ui dc Miniștri 
care a adus un cald salut al guvet- 
nului Congresu ui Partidului Munci 
toresc și a subl niat marea importan
ță pe care o prezintă pentru conso 
lidarea și desvoltarea Republic», 
Populare Române unificarea forțe 
lor muncitorești intr’un singur par
tid.

Congresul a fost salu'at apoi de 
către delegații par i e or co nuniste 
și socialiste din sircinatate.
După ce par.ea festivă a fost înche

iată, a vorli tov. Const. Pârvukscu 
in numele comisiei de vaiidaie a 
mandatelor, lucrările Congrestihăl 
fiind legal desciiise.

c.onom.ee


Cou, Să fie brăzdată
5; pc^ KnJ ■ c a n o a • S t. • â S < ■ p«-? ii ** *" 
de sute și sute dey brigăzi de tineret
Apeiul G, O. afi UTA/S cu ocazia împlinirii unui an 
de Suptă și de muncă în fruntea tineneretuhii 

pentru binele poporului
< u ii. 1 . unplti »lf «1

. .,1 ’.l .11! 11 ’SC. .1
1. u in ițllilv » Iuțite;i iii
ți u* pa ț;.i:t 1 peni r t 1»

iral l 1 M. .1 laiiluzii
ret u1 .ri| n,i stu-, | M’illr
. '«uiu> vliiitvi • • • 1 c «v 

;• C|| »,» 1 m •
11 ru

Iu prima

.viiu ta i .

parte, chemarea ara â
marea ailuența a taiere u.ui ilar 
toate eategori.le de mun ă in <J. 
T. M. și moli Uzarea lui în ș uj >a 
întregului popor inun i or, >uptâ du
să alaiuri de Partidul Co run.st Ro
man penlru paee, 1 ber a e și in.ă i- 
rea democrației populare.

Din punea doua a chemării des
prindem următoarele:

Tovarășe și Tava ășl U.T-.i. i i.
O.ganîza.i cetii, e e .oas re de îr- 

Ireceri, in fabrij și a.elicre!
Rn.ua i ne oiteiii. pio.u tivi ..tea 

ui un ii voaa.rt'l!
lmă,ați mereu și însușiți-vă teh

nica !
Puneți la mspoziț a poporuui ca- 

lităjile voas.re minuna.e des ui îicia 
voas.ră m.n ea voastră clară, en.r- 
gia și co.nba.i.i.a.e.i, toate forțele 
voas.re tinercșl., capabile să în.ap- 
tuiască opere mărețe!

Fiji mereu in frunte!
In ărlțl r.co.i.e it organizația voa

stră Un.unea Tinere.u ui MunJio 
resc!

In u.iți-vă învățjiurile măr țe ale 
lui Marx, Engels, Lenia și Sti. n!

In ă iț prie.cnia cu tin.relul ță
rănesc ți s.u_lio>!

Faceți de ne.druncinat prie enia 
între tinere.ui Ro ân și tiner.tul na- 
ționa i ă(i or con o ui o re!

Lup.ați cu a.elaș cur j și devo
tament cu care au luptat Vasile 
Roaită și Fii mon Sîrbu!

Desvol ați frăț a n re t er i mun
citori din întreaga lume!

Tineri și tinere de pe î.atreg cu
prinsul țării!

Brigada de reconstrucție din Simeria a 
întreprins noui acțiuni de munca voluntară

LIMERIA. La ap'Iul 
făcut de primăria Simcria. 
pen'.tu astuparea unor tran
șee, care în timpul Călduros 
deveneau un focar de infec
ție. brigada școală din i.ne- 
ria — a răspuns cu mult e- 
lan, eșind în ziua de 13 Fe

Curs de gimnastică pentru 
tineretul muncitoresc ia Deva

Organizația Sportului Po
pular Județean Deva, aduce 
Ia cunoștința tineretului mun

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

unui .in ii r\i*i"ii..i a i a inii 
hi in care u«*.i .*.* • ...; ■ ■ 
țregului linele1 peiitiai i • •

viața m.ri buna. • • r.iiic v • 
o clicuiuu c >ll<' i ir )', i

u a .i- .iLit'ir." I .*uu ni f ine 
iUa cj veh.m u.i, ij • i du . i.h 
!.u> ace..-' . rnii'caț.i «tp.-r». ’

Tineri patr o(i ai R ipubli jj Po 
pulare!

Țărani, sludenț elevi ți ui 
tari, v.'ri'ți cu toții alături de j 
unra Tinc.cjilui Muri i or.'S !

Să pornim la r:;u ica i'e re. onslruc 
ție a Palriei noastre!

Să J. edclim mun i Pa ngu u și 
să construim ra ei fera ă B nbe f- 
Live/cn1, pe ca e să .e s-.irpî îi 
cuptoa e'e fabricilor iărbuni nec- 
sari pro 'ti ț ei noas re!
■ Încadrați în Fedcr. ț a Nșlioria ă

O, brigadă de G® tineri cin 
Brâiia vor muncii voluntar la
MINELE DIN LUPENI

nd< ■
in.minele

Deschiderea școlii de cadre U. T. M
JL * ? ra <

Zilele trecute a avut oc 
deschiderea școlii ele cadre 
organizată dc cptre IT. T. 
M.-ul din Hațeg.

După cuvântul inaugural 
al tov. Weil Dezjderitt, sec e 

bruarie a. c., la muncă.
In timpul muncii, s’au evi 

dențiat brigadierii Cristea 1.. 
Mureșan Gh., Trlfezan V.. 
Mana I., boldea P., ș. a..

T. DRAGOMIR
\ coresp.

citoresc sportiv din sindita 
te, U. T. M., și școli că în 
cepând cu data de 13 Fq 
bruarie a. c., funcționează în 
sala de gimnastică a Școalei 
Normale un curs de gimna 
stică ritmică si la aparate.

Cursul este condus de d. 
prof. Barbu dela Școala Nor 
mală și are loc în zilele de 
Marți și Vineri între orele 
S — 6 (17 18*'

Cursurile sunt absolut gra 
tuite, participanții urmând a 
aduce numai pantofi de gim 
nastică (cipici). 

a Tine. «Mu u Dcino'ral din R >mâ- 
nia, să creeni urla.e șan 'ere de 
muncă volun a ă. Si fie brăzda ă 
Republica noas ră Po. u ară de su e 
și su c de br gâzi de tineret por
nit in marș p.n.ru refacerea și în
tărirea I a r ci nua l e

Fabricile și ogoare e, nrine'e și 
universitățile, rco i e și cazărmile 
să ru une dc via a nouă clo o i oare 
a tinere.u u in rna ,u :ăi victoria .

Prin mun a no s ă â tu.uror să 
reclădim șl ă îna | in Pa.ria noa 
stră scumpă — Re >u'il. a mia ia 
Popu'a ăl a fim ga a ’o apă ăm 
împo'ii a ut tor du mani or . e o i- 
unde ar wn I

Vii o: ul e-e în mâini e nor.tre. 
Să ș im să n -I că in. Sub co d t e- 
rea Par i u ui Mun io.'t Român 
să pornim, la muncă și lup ă pen ru 
v.io ul nos r.i fe ie.it, p-litru Rcpu- 
bli a Po u ară Rom ’mă, pen u po
porul nos.ru munci-cr.

pel • it 11 l.ti 
nunei volum, r j
; li.-;;.

taruDot d(- pl tsâ, iov. ’i’T' 
t Guriță a ținut

Pr> 11 t 1 i ira' j îd despre
Statutul I . T. M.

Cursurile acestei -<o-li
=unt urmărit-, cu viu interes 
de către- nr. na scr.e de elevi 
compusa din 15 tineri

Dtia Cor siliul Jude-
țean al Sindicatelor

In urma hotăririi Biroului 
Consiliului Sindical |udețea;i 
din ziua de 1 Februarie a. 
c., se convoacă în ședință 
de lucru secretarii, 'președin 
ții, responsabilii secțiilor or 
gamzatoric, economic, educa 
ție Și cultură, adm.-financiar, 
legislație și asigurări sociale 
și educație fizică și sport.

Plenara va avea loc în ziua 
de 29 I^bruarie a. c., între 
orele 9 — 14 și 16 — 19 fix, 
i'n sala festivă a Prefecturii.

ORDINEA de ZI
va cuprinde:

Rapoartele de activitate 
ale sindicatelor pe secții și 
discuții la rapoarte.

Raportul de activitate a 
Biroului Cons. Sind. Jud. și 
discuții,

Analiza rapoartelor prefcen 
tate de sindicate, instructaj pe 
secții din partea Biroului 
Cons. Sindical Județean.

de existența a Armatei Sovietice
Urmare dlu pag 1-*

it de pace și progres.
ArniUia Sovieucâ rste o fu ța de 

nviniruiii, ii n.1 edu a a in spi.itui 
rcspccru.ui și poprure*ur,
in spiritul de respcM și d agoste 
fața de oamenii inu icii dnb lua a 
lliniea, în spiri.LL menține, ii p ic e- 
iiăti și pa..i iikrc pjpua.ee muiiu.- 
toaic, par.i uarla.i tare, desăvâr
șite ae ^rn u. orja uza or al .ui i.e- 
niu și S a i i. a.au ia baza mircțe- 
lor vicioru ac aces.ei arini.e de 
tip nou, in razbo ul penuu ap .rar.a 
Patr4ei.

Uiuna Un unii Sovie ice, ca șj 
uhimul i iz boi mon.ua , a a atu. că 
armata hiatului So. alt nu duce 
decât iăzbua e ne imu.cand,
spre deo eu*re > c tor im. ti a i3.e 
tendința dc cO.rupue și rob.re a 
altor popoare.

in a-cla^ timp, răz; u-m de apă
rare a i a r ei a a ă at <uo.nia forță 
ina.cna a ie...n.ii a ...atei 5,\ie- 
iice in ic^â.qra cu pus uiiâție re- 

! gimului bouais. ca lu.ută &-pcr.oa- 
I ra a uigtiuzarr mu x i cu mo

ralul super.or ai o^a ljf ci, spri
jin ți ue e.or.u. t-tarur nuiKi.urior 
din spa.c.e iraiuu, legali i.S-ra-

I rabd de arma a poporu u , a ma a 
| celui mai avan a. sat din punct .e 
t vedete* so^m, poli. ,i e^cmuniic.

In anii £.ei ai lăzbuiuiui, A.rn a 
Sovie.La a .a u t.o a.a siiâ u i â a 
cetei mai a.an a c ș iia,e uu.i.a.c, 
ale caiei e.aborari deopo.n.a cu 

*?pro u.ui dc t c ere in pa rim mi 1 
spLi.ual a. o. a i or o ie i i, ap r- 
ține gen u ui ii.a.e.ui Svj.in.

Genul s ra cgL și cuiuuce ta g - 
iiera.is.i . u ui b.aii, a fus ho.a.î- 

! toare pen ru vi.tora Umu..u b^vic- 
, ticc: Jf\ fost spre no o.ul nos u 
I — spu.m Alo.o.o/ - »n . nji grei 

ai răziouu/, A ma a Ro,u și pj- 
poru, so»iei; au avut la cî .na lor 
pe conducă ori i »n> ep. ș î ce cal 
al Un un i Sovietice — .nirc.e S.a- 
lin. G o ioaselc v/cto ii acar a ei 
noastre vor jn ra î : is or a \i:ii roa- 

*stre și îi isto m m ă, oda â 
cu numele general s mu ui $ ta i f *.

Prin vlc'o. ia îmy o rha forțelor 
retrograde ae [al muți, Arma a 
Sovie.i ă a tl bera ii | o oare e ve
cine din gliiara Germaniei fasciste.

Dela A.'mni ,.ția Financiară

In legătură cu plata impozileior
M n sterul Finanțelor prin 

ordini ! Nr 27:.082 din 1 e
bruarie.a. c., dispune ci: pr:
mc . • ii m - u ..
nituri până la tr .-i sute m i
lei, ea aceștia să r. 1 fi.- ur
măriți pentru majorările d •
25 la sută, pentru nepuse.'..!
iea registrelor, ș; io la sute, 
pentru jiecc tiducer -a, registre 
lor, urmând ca drr . ac ste 
scădeii acord te de mini ter. 
impozitul rămas, fiind mic 
fie achitat de cei în cauză.

Tot cu această ocaz'e re
aduce la cunoștință contri
buabililor, în legătură cu 
plata impozitelor sustrase în 
trecut, că mai pet depune de- 
clarațiuni și să achite la ghi
șeele Administrației Finaw 
ciare și a Percepțiilor, impo
zitele sustrase cu majorările 
legale, până în ziua de 29 Fc 
bruarie a. c., ultima zi de p'.a 
tă a acestor impozite un noa 
termen peste această da ă ne 
mai fiind în nici un mfld po
sibil.

Pentru a evita aglomera
ția la ghișeele fiscale, toți 
contribuabili sunt rugai să 
se prezinte din vreme, să nu

Iu August 19M, otcikixâ rut» 
noa a a a e Sovic ic« * bpart 
fron ul gcnua..o-fas<is , creiud cun 
diiii lavuraLLc in ri.si j' -*rii luptei 
foițelor progre i e pen >u ri .era 
rea pupoiuiui ro nun.

Ijibp înzânou-âe de armatele g r 
mane ți a a urânuu- e lor e or J er 
ta,L și progre u.u , Arma a roia uS 
a prunii c*n>.ca dc a Iu, ia .mpreu a 
iu g.or.oa-a Ar.i.a a S vie ici p ■- 
tiu e.iueia ca po, uru ui rom-in și - 
ArdcalmOi dc N a _1.

Jcrda Oj.ațblui soviede sa uiu( 
cu jcr.fa o> a,ului român, p<cct uind 
o irățic de arme inucsru i Uj U 
lup;a pcn.ru e.ibtr^rua n^iri și 
a po, oare.or vr ine și prie e eJ m 
gliiar și cchOi.o.a., inf -ngj id ue 
linuv lur^tk pupe, a is ..u uf ger 
mano-fastisi.

R.-pubii.a Popu'ară Româr.â »i 
Arma a a a ir a cu a.ma^ic, r<- 
cunuș in.ă și irata-.â pne ci ea 
dc a 3u-a aniversare a Armatei 
Sovietice.

m io..d ț de a a u ui pc care iia 
pcr.al-s..u. rea ț < nar 1 in.curcă pr 
loa c ca ,e peati u provo.ir.a unor
nu, neințex^t-r in re pup arte lu
nu , pj tr. i a cr.na ă oO 1 1 ă, -dă
iun tic care s nu Uree d e. ijcj_ r a
țin poju.a.e i ae a1 or țări u bî
ioa c Ce ;.a e t-i U e. a •’> tu p I-
nul oa ntiii ur mun. i cin tuj a lu-
mea lup aud n ra c ibe a ca I T
i a popoare r lor, t-s e câe.'.a ia

sigu.ă a ite rl ă i c lor d i:e 1 p.i
și muntele cu î.credere in na;rea
lor .iu a, pen ru 0 viața . no.J

Se disti ibue
orez și arp^caș

pc- i.'o.ml Nr. 4 d verse, din 
cartelele pe luna Ianuarie

aștcp.L ul ai,, zi p ntru .. s. 
chi a y,n .Ziie'c p î.' jsr 
aKf i T . .
nilc ș , ;■ ■ ,i
curg 11 -I c ca '• ;t 
tru sa iicț ;<.11 i .1 
f.scai..

Ace; 1 < uiți ibuab 1> caic ai 
us declamțiu 11 și au >’aa 

prezentat incă pentru plata 
impo»' 1 s : 
prezeria pemni arh >.a;e.i lor 
M.iuntrul .uclr.ia'- terme:;.

fflu'țumiri publice
S nl.frutil '» » in «ndiul din 

27 Apri'fe J947 d'n cartierul 
Greci- O»vi, muȚumesc oe a- 
ceut* C»’e fab’l'ei de cârinrzi 
*1 t'g'e Jur?» Alexandru d d Bv 
n>t‘-Huredo«r» n«ntru donația 
tto»i can'jtâțî de 3i)00 t g:e.

■cenitî
SCÂNTEIA
Organ Centra! al P M.R.

Rn.ua
p.n.ru
nos.ru
pjpua.ee
mon.ua
pcn.ru


Inovația unor muncitori
dela uzinele din Certej

Iu Exploatarea. Minam - 
Certej, muncit aii Nelega Sa 
bin și Nelega Miron, an des
coperit un mecanism prin ca 
re se controlează foarte u 
șor funcționarea pompei de 
ulei.

Datorita acestei invenții, 
mecanicul nu mai pierde 
timp cu oprirea garniturii pe 
galeria mine (distanța 7 km.) 
pentru a controla funcționți 
rea pompei de ulei, prin a 
ceasta reali â îdu-se e.cono 
mir de timp in scopul mări
rii producției.

M cinismul descoperit se 
compune dintr'o roata din
țată fixata pe arborele cotit 
al pompei de ulei, care pune 
în mișcare o l'mbtf indicatoa

închiderea cursurilor 
școaîei de cadre mixtă 

promoția „Cunst Pies-a de pe lângă Comisia 
Locală Bad

BRAD. - Intr'un cadru 
festiv și în prezența Birou 
lui Comisiei Locale Siidica- 
le Brad și a unui numeros 
public, Dumirii»» 15 Februa 
rie a. c„ a avut lac închide 
rea cursurilor școlii de cad 
re promoția „Constantin Ple 
șa”, a Comisiei Locale Sin
dicale din Brad, precum și 
împărțirea a .7 premii elevi 
lor d;stinsi. r ■

Au luat cuvântul tov. Șur 
tea Ale tandru, președintele 
Comisiei Locale.Ilie'; Ni o 
lae, secretarul secției de E- 
ducație și Cultură a Comisiei

Tft 3Î sa oy i ® m* st i 
din jud. Hunedoara puși în disponibilitate

Iri urma decretului Prezi 
'diurnului R. P. R.,, conf. 
art. 154 din Legea No. 341 
pentru organizarea judecăto 
rească, următorii magistrali 
de pe lângă Curtea de Apel 
și Circumscripția Tnbunalu 
lui IIunedoara-Deva, au fost 
puși în disponibilitate:

losif I. Stancid, Arcadie 
Voitanovici, și Dănilă Om- 
șor, Consilieri la Curtea de 
Apel Deva precum și Ion 
D. Pop, judecător cu grad 
de consilier de Curte de A- 
pel, Valeriu N. Racliieru, ju
decător cu grad de președin 
te de tribunal; Gavri.ă G. 
Duncea judecător; Miha'l 
Marinescu, supleant; losif 
Jivan, judecător cu grad de 
consilier de Curte de Apel, 
la judecătoria mixtă Deva; 
Virgil Țiberiu Gheorghe 
Rimbașiu judecător cu 
grad de președinte de tri
bunal dela desființat» judecă 
torie de muncă Deva, Adrian 
I. Tegzeș,, judecător la ju
decătoria mixtă Deva; Cor 
nel A. Grecu, aj. de judecă 
tor l-a. judecătoria mixtă De 

re, prm intermediul unui ca
blu care arata ntecanicjlui 
dacii uleiul din pompă cit 
cula sau nu.

Până la montarea acestui 
aparat, mecanicul, mai des 
pe parcursul galeriei, nu a 
rea posibilitatea să verifice 
dacă pompa funcționeaz i au 
nu. Controlul se țintea face 
numai oprind locomotiva pe 
galerie, \cuj1i, datorită me
canismului adaptat pomp'-i 
de ulei, mecanicul are lângă 
maneta de comandă limba 
indicatoare, caro atâta timp 
cât este în mișcare, arată că 
pompa funcționează și deci 
lagărele nu sunt în pericol.

Al. Alexandrescu

Locale, și directorul școlii.
Din partea absolvenților 

școli tov. Nemți Aure.ia ,, 
Munteanu Maria și.Puraschi 
va Nicclaescu, s’.iu angij.a 
să folosească învățături i 
pregătirea prim fă în școală, 
ui munca lor de fiecare zi pe 
teren, în îndrumarea munci 
lor'mii sindicaliste.

Au fost evideadați și pre 
miați apoi următorii elevi; 
‘ imedre.i Nic «lae. Berci Ar 
pud. Nenati Aurclian, Achi- 
ței Gh.,țȘt. Mateș, Ilicscu An 
ca Baculea Lidi t, Spineanu 
Arabela, Bortoș Mar.a, și 
alții. ■* 

va, Aurel Răduțiu, judecător 
cu grad d: consilier de Cur
te de Apel la judecătoria mix 
tă Orăștie; Petre I. Lazaro- 
uiu, judecător cu grad de 
consilier de Curte de Apel 
la judecătoria mixtă Hune
doara; Dimitru Țigănescu, 
președinte de tribunal Hațeg 
Constantin Gb. Gociman, ju 
decâtor cu grad de președin 
te de tribunal la judecătoria 
mixtă Hațeg; Alihail I. An- 
ghelescu, judecător la jude
cătoria mixtă Hațeg; Ioan T. 
Ginghină, judecător cu grad 
de președinte de tribunal la 
judecătoria rurală Sarmise- 
getuza.

Administrația ziarului 
nostru primește și exe
cută promnt orice co
menzi pentru lucrări 
zincografice, c ișee ttc.

ȘTAMPILE

MUNCITORIMEA DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 
SALUTA CONGRESUL P. M. R.

Congresul l'arlidu ui Munci oresc 
Român, a fost în.âmpinat de mu.) 
citoriinea din întreg județ.,1 Hu
nedoara cu o deosebi.â bu urie, 
cu un sentiment de înalta sărbătoa- 
toare muncitorească!

Pretu.indeni, la je.irea din Iu ru,

Spor la muncă
(Urinar* din pan 11

sistenfă mu'uală cu țările veci e Iui- • 
ta împo rlva ovi .ismu ui și a u ij 
de rasă precum 'șj i npo r va ior(e- 
lor reacț an.i un: ria iste in fru 1 e 
cu S a ele Un'te a e' A nerlc i, im
portanța aces'el lup e a I st su'd - 

I njată de „Zo i N >/” in țoale oca- 
zile.

începerea epa-’flei cotidic e, așca 
ză noul sarcl ii asup a zi rului. In- | 

t cepănd cu nu nă u de față, zii ul 
„Zori N.il ' va tem să suiți a. 
lup a și munca dusă de c asa mu i- 
ci oare șl cu mai rna e d r e ie, va i 
trebui si spr jinc și să poiu'ari ere 
toate acț u iile Par .du ui Mu ici o- 
rcsc Rom n, ale ce o lalte f a (e de- . 
i>B ra i.e șl a'.e guve i u ui mu ci o- 

i resc țărănesc.
Va tribul să fi.’ ca și ptră a um 

necruțător cu dt'șma . i, pop rului 
mun i or î dîferert unde ■ s’a ■ as
cunde și ce maică ar îm i ă:i.

Corrij e ul jud țea” Hunedoara 
Deva al Pariduui Aljtc'focsc Ro. 
mân ^ar.a'izâ d nu lea deau ă până 
acum de colec ivul z aru ui „Zoi | 
Noi”, îșî exprimă inc d:ria că el 
va face față și în vi '.ar sa-ci ilor 
dale urând tu u or ac - ora care tru. 
dese în acest dome iu ;por la mun
că, nou' su cese și o de .vo' arc tot 
mii mare, p.-nt u bi e'e casei a un-

I ci'.oare ș' a în regu ui popor.

Publ c» iuno
Se aduce l.i cunoștința ce 

l lor interesați că.. în 14 Mar 
tic a. c.„ orele 15, se ți.ie | 

i la primăria comunei Romos, 1 
licitație publici cu oferta în-

| chisă pentru aicn ’area mo- ' 
I iilor comunale, t:na cu 1 t 1 și una cu motor pe tern n 

de 2 aiii.
Licitațiile se țin în confor 

mitate cu dispo i.iiriile Le
gii Contabilității Publice și , 
Instrucțiunile pentru ținerea

j, licitațiilor.
Condi.iunilc și caiet 1 .de 

sarcini se pot vede* 
măria minunai ă.

'In cazul c nd prima lici- J 
tatie va fi cu efect negativ. 11 ! 
2 Martie în acelaș lor și ora | 
se va ține a doua licitație ! 
câr.d după deschiderea ofer I 
tclor licitantii vor putea con 
tinua și prin sup.ra owert’.iri j 
verbale.

Angajări da personal 
la i. M. S. Hunedoara

I. M. S. Direcțiunea Prin
cipală Hunedoara, aduce la 
cunoștința celor interesați că 
în ziua de 27 Februarie a. 
c., orele 9 (nouă) a. m se 
va ține la Uzinele de Fier 
din Hunedoara, în orașul Hu 
nedoara, un concurs pentru 
ocuparea următoarelor po
sturi: 3 ingineri silvi i, 1 sub 
inginer silvic, 1 Isubinginer 

i constructor, 9 brigadieri sil 
viei, 8 contabili. 5 (funcțio 

, nari administrativi, 1 topog- 
raf, 1 desenator, 1. dactilo- 

! grafă. 

oamenii muncii și a a uri de ei în
treaga populaje, în a Jună i sp ;n 
tane au maiiiies at înde.ung, mân 
dri și conștienți dc inipjrauța ac 
tului pe care Congresul îi va con
sfinți, — uni a ea ideologică, po
litică, organiza.ori.ă și dc acțiu
ne, rcaLza ă deja î.i randu, mun
citorimii din țara noastă, — pr n 
alegerea toi u ui superior de condu
cere al Parjau’ui Munci oresc Ro
mân.

Așa a fost la uz ne’e 1. M. S, 
din Hunedoara, la Calau, C igir, 
Simeria, bia I, în Val.a Jiului și 
în alte loca i ații

Peste tot s’a arătat ca ceea ce

Salutul adresat ziarului nostru
do Consi.iului Jud t:an Sindical

Urnire din pag. !-•

In care * i ' ... i zia
rului este convins ci mun- r 
nu i a. fost ușoara. Od.ita Pi
să wornit „Zori Noi” a <D- 
vent o călăuză a muncit pri
mii dm județele H.ne.l .'na 
și Alba dcmascâiid și lovin 1 
crunt în toți cei care au in 
cercat să sc /mnă d acurme 
zișul drumujui pornit de j;o 
porul muticilor.

Frczcut permanent io câm
pul muncii din Valea Jia'.ui 
până în Munții Apuseni o- 
cupânda-se de prolilemel ■ im 
portantelor noastre uz ne me 
tah.irgicc și feroviare ,.Z vi 
Noi” a oglindit fidel pro 
bl-mele ce frămâet.vi c -i 
peste boooo d>' munc't > i ii 
acestor jude'-e dc'<ăș'trân 1 e 
muncă la fel de însemnată 
pentru ridicarea 11'vN -lui i> > 
lit'c al masselor ponuba’-e. 
După instaurarea ro i m' ti 
democrat’C d-la 6 >.Ta’tie 
to.țr ..Zori Noi” l'a ;nr '',’it 
din toate puterile sale \< - 
tivând în felul acesm .Zori 
Noi” a devenit un ț5reț:o> co 
laborator al mișcării G; di za
le .ajutând o in opera dc de
săvârșire a sarcinilor uria.e 
care-i st.ițeau în față.

Făurirea unită.ii p :li'ic.‘ 
ideologice și o’ g:mi<ato ’i e a 
clasei muncitoare— a T’art - 
dului Muncitoresc Român —

Cuprinsul nr. 7al organului
„Pentru pace trainică,

penii u democrație populară 1“
BELGRAD. — Organul 

Biroului informativ dela Bel
grad al partid lor comuniste' 
„Pentru pace trainică,, pen
tru democrație populară!” 
Nr. 7, are următorul cuprins:

Un editoriale u ticlui ,.Co 
muniștii organizatori ai lup
tei pentru pace și pentru de 
mocrație populară” un arti
col al lui Iudin întitu'at „Gen 
tenarul Manifestului Comu
nist” un articol al lui Jac- 
ques Duclos .„Planul Marș-, 

va desbate Congresul e In aaenti- 
meniul lor, c vo.nța lor, e imui uni
rea drumului pe care poporul mun 
citor din țara noas.ra a pornit iacă 
de mult ti np.

In aceas a direcț e vorbesc fi tc- 
kgiame«e și moț uni e tr mise Con
gresului și in care, urând lactcs 
lucrărilor, nun i orlmia din toate 
colțuri e judc,u ui își ia ca sarcină 
dc întărire a ho ă îruor pe care 
lc va lua Congresu , să ridice pro 
ducția și producția alea muncii, 
sa-și ridice nwe ul iJeoogîc, p 4î 
tic și cultural, să Li ârejscă uni
tatea sa, pentru con_>olidarej Re 
publidi Pojju are R tn ne.

puii sarcini noui și în fața 
ziaruim c.tr • va trebui să și 
mti a - fice rnunc.i de rn.tcare 
a m . ; il a politic și ideolo- 

t-.i mă . lor muncitorești 
cantribainl li consclicarea 
II p’.iba i Popula e Române 
l.a desavârș.rea democrații i 
no.astri- populare.

hi lupta și munca acr-a ta 
larg a, iriți . cotidiana a 
zi;* ului sx impunea.-

Dar apar.pa cotidiană a 
ziarului pim și în fata noa
stră sa.-, ma de a activiza co- 
r-sni nd n i pe care i avem 
in întreprinderi și ir.stituiii 
d' ,a n. ai « ore1pondenți a 
colo undo încă nu sunt care 
să h formeze j ’>.t șt la tinp 
ziai i I «.spre tot ce ■frămân
tă ma? 1 ■ d'- i u i tori.

i<»apâ,.d rea p-t? -i este și 
ea o ■ r-ină pelincă imnor- 
tantă de care va tr' bui să ne 
aciuiăm cu cinste și conștiin
ța. muncitorească.

Urând in nunn»e mu’ic to 
rimii sindicamte dm judeml 
Hunedoara spor la mun^ă 
ziarului „Zori Noi” ne luăm 
totoda:ă angajamentul de a 
susține zlarul pe toate caile 
făcând d:n „Zori Noi” o ar
mii niiterni'-ă în mâna clamei 
munciio.ire pen ru făur’iea so ieti- 
ții către care tindem: socie
tatea socialistă.

D|roul Consl'i'u'ui Sindical 
Jud. Hunedoara—D^VA.

hali și Franța”, un articol al 
lui Pieiro Secchia „Vaticanul 
— o fortăreață a imperialîs 
mului”, un articol al lui Ilarv 
Politt ..Pentru desvoltarea li
nei mișcări militante munci 
torești în Anglia-’, articolul 
tov. V. Luca „România Re 
publică Populară” și artico
lul lui Kraminov „Schuma- 
chcr, tiădător și provocator 
internațional”.
Cetiti și răspândiți ziarul

2Zo ri IWoî
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Declarațiile făcute presei de Iov. Vasile Luca, ministrul 
Finanțelor, după înapoierea dela Moscova

Lărgirea schimbului de mărfuri cu 
Uniunea Sovietică garantează des- 

voltarea economiei noastre
Vom importa d n U.RS.S. importante canti
tăți de inatorii prime și uti'aj induși iii

Partidul Comunist Cehoslovac
cheamă întreg poporul la lupta 
pentru realizarea tuturor sarci
nilor împuse de interesele Republice!

Joi a sosit in Capitala venind 
dela Moscova, delegația .economica 
a guvernului român, iu Irunte cu 
tov. Vasile Luxa, ministrul Finan
țelor.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întâmpinată de tov. Cili, 
Glieoigliiu Dej, Ana l’auker, Teo- 
hari Georgescu, S. 1- Kafiaradze, 
ambasadorul U. R. S. S. și alții.

Tov. Vasile Luca a fost primit 
cu buchete de flori de numeroase 
delegaji de muncitori, funcționari* 
etc., care l-au făcut o călduroasă 
manifestație de simpatie.

Vineri după amiază tov. Vasile 
Luca a convocat o conferință de 
presă făcând importante declarații 
asupra rezullatu.ui tratativelor dela 
Moscova. __

D-sa a arătat că în cadrul acor
dului închemt la Moscova, vom im
porta însemnate cantități de materii 
prime și semifabricate, care vor ri
dica producția noastră industrială. 
Vom importa deasemeni mașini unel
te necesare reînoirii utilajului in 
dustrial, mașini pentru industria tex
tilă și transporturi precum și mașini 
și unelte pentru compleclarea utila
jului agricoL

în ceea ce privește exportul ro
mânesc în Uniunea Sovietică, s’a 
lărgit considerabil numărul ar.iede
lor de export.

Schjnbul de mărfuri dintre noi 
și Uniunea Sovietică — a spus tov. 
Luca — se va realiza pe baza pre
țurilor din ăcordul de anul trecut. 
Lărgirea volumului schimbului de 
mărfuri dintre Uniunea Sovie ică și 
Romanța ți regimul de slabi.i e a 
prețurilor acestor mărfuri, ga anlea- 
ză desvoltarea economiei noast e și 
stabilitatea ei. In acest fel, acordul 
contribue la stabilizarea monetară 
și economică.

In cadrul acestor tratative s’a is
călit și un protocol la acordul de 
colaborare româno-sovietic încheiat 
in anul 1945, prin care s’a dat o 
bază mai concretă acordului men
ționat. Deasemeni, s’au diicutat și 
rezolvat satisfăcător o sere de alte 
chestiuni interesând raporturile eco
nomice dintre cele două țări.

In încheere tov. Vasile Luca a 
subliniat că țara noastră a găsit 
în Uniunea Sovietică și de data a-

Sărbătorirea savantului francez
MARCEL PRENANT

de către Facultatea de științe din București
Facultatea de Științe a săr

bătorit Vineri după amiază 
pe mârele savant francez 
Marcel I’renant căruia i s’a 
decernat titlul de doctor ,,lio- 
noris cauza". La sol -militate 
mi participai d. proj. Tra 
ian Sâvulescu. ministrul A- 
griculturii și Domeniilor, tpv. 
Gli. Vasilichi, ministrul sub
secretar de Stat la Educația7 
Națională, Gh. Rădulexcu, 
președintele Academiei Ro 
mâne, Radu Rosetti, rectorul 
Universității din București, și 

ceasta, acieaș adâncă îiițcligi're fața 
de interesele sale și in special la 
marele conducător al Uniunii So
vietice Geneialis.-imul Sfa in și la 
ministrul comerțu ui exterior al U. 
R. S. S. Mikolan.

Răspunzând înlrebări'or ziariș i'or 
iov. Vasile Lu a a r levat cara ie
rul democratic al nou'ui acord în
cheiat pe baza respectului reciproc 
al independenței celor doua țări, 
spre deosebire de acor.luiie în li 
iate de țările capi a iste monopo i tr

In țimp ce țările capitaliste — a

Ședința Consiliului de Mi
niștri de Vineri

Președinția Consiliului de Mini
ștri comunică:

Azi 20 Februarie 1948, Consiliul 
de Miniștri s’a întrunit la orele 11 
sub președinția d-lui Di. Petru 
Groza.

Tov. Lucrețiu Patrașcanu, mini
strul Justiției, a făcut un expozeu 
asupra Reformei Justiției. Con iliul 
a luat act cu satisfacție de această 
reformă.

Tov. Ion Pas, ministrul Artelor, 
a adus la cunoștința Consiliului că 
pictorul Medrea a donat Republicii 
Populare Române întreaga sa operă 
de artă.

Consiliul a" luat apoi în discuție 
și aprobat o serie de proecle de

Retragerea naționalității 
române și confiscării averii 
unui important lot de trădători 

de peste hotare
tț In urma raportului prezen 
tat ele tov. Lucrețiu Pa;rașca 
nu ministrul Justiției, Consi
liul de Miniștri a dispus re
tragerea naționalității romă 

întreg corpul profesoral uni
versitar.

Tratatul de neagresiune Sovieto-Chinez 
a fost prelungit pe încă doi ani

MOSCOVA, 21 Radio). 
După cum se știe, in anul 
1937, a fost încheiat un tra 
tat de neagresiune pe 5 am 
intre l niunea Șovielica și 
China, .Acest tratat a fost pre 
lungit de trei ori până in 
prezent, cu câte doi ani. 

spus d-sa voi să didrugj pute
rea indus.na a a țărilor mici p li
tru a putea sa i pa-/e prop iile 
lor mărfuri, Un unea Sivi ica nu 
numai că nu urmărește un in eres 
propriu ci din conții, ne dă posibi
litatea sa desvoltăm cât mai mu t 
posibil indii-..r a noastră și astfel 
sa ne dezvolt im economiceș.e.

In încheere, tov. Vasile Luca a 
mai adăuga! ca în cadrul cimpa- 
mei însămânța i.'or de primara-a, 
Uniunea îovic- - ă ne a acordai 3.U0O 
vagoane sămânță.

legi printre care procctele de legi 
pentru:

— reglemen'area succesiunilor,
— amnistierea unor infracțiuni,
— competiuța instanțelor judecă 

torești,
— reabilitarea acelora care după 

comiterea de infracțiuni s’au dis
tins pe frontul de Vest,

— modificarea unor dispozițiuni 
din legea cultelor.

— jurnalul pentru restrângerea na
ționalității române și confiscarea a- 
verii unor persoane care defăimează 
țara in streinătate.

Ședința a luat sfârșit la orele 
13,30.

*

ne și confiscarea averii unui 
prim lot de persoane care prin 
activitatea lor defăimau . ța- 

' ra pelse hotare, Printre ace 
ste persoane se află: >

Carol de Mohenzollern-Si 
egmaringen (fostul rege Ca
rol II1, Grigore G;<fencu, Gr- 
Niculescu-Btizești, Const. Vi 
șoianu, Crețe.irm, Nicolae 
Rădescu,, Radu Jrimescu, V. 
Tilca, Richard Franasovici, 
Tâmărășescu, Emil Ghilezan 
Bâzu Cantacuzino, Vintilă 
Brătianu s. a..

J11 trucât nici Uniunea Sovie 
tică și nici China 11’au făcut 
cunoscut dorința de a denun
ța tratatul înainte cu 6 iuni 

termen prevăzut de tral'tt 
— valabilitatea sa se prektn 
gește pe încă <> perioadă de 
doi ani.

i’RAGA, 21 R.idbn. )n
legătură < 11 criza poliln mi
< hoslov acia, < 1 -iliile - ui - di 
trai al I irtiduliiț < mmm; -t 
Cehoslovac a dat publn.l i 11 
un apel calic p ,p:(],nia nmn
< lloarc dela ul .i-.t- șl sate m
< are de< Iar i < .1 răspunde-- i 
pentru faptul ca guvernul n'.i 
putut juiH ționa norm il iii p 
de mai bine de o luna, 1 a !-- 
asupra reprezentanților por 
("idelor -oi i.'di't național, po 
ptilar țatolij și d< tnocrat .--Io 
»ac din guvern.

Grupul reprezentamilo'- a 
ccstor trei partide a con-ti 
tuit în mod pi-rm incif ,11.1 
bloc .mtidemocrati- și .anti
național. .îl cărui scop .1 
răsturnarea r- "imiihji demo 
crai popular și preluarea 
puterii de către reaciitine.

Prin aceasta acțiuni-, <<■'.'

Conferința țărilor
aservite Statelor Unite

PARIS, 21 Rtdioi. - Dc 
parlamentul de Stai ante; i- 
can a dat în sfârșit aprobare 
pentru ținerea conferinței ce
lor i(- state dispuse sa ji.i 
measca ..planul Marschall' .

Inițiativa convocării ai c- 
stei conferințe a fost luata 
de Anglia și Franța dar c r 
nu s’a (putut ține din L ăuză ca 
Washingtonul nm-ji <tulu-e 
încă aprobarc-:f. In conformi 
tate cu hotaririle congresu 
lui american, conferința, se 
va putea ține la sfârșitul lu 
nii Martie.

SEMBEA TRATATULUI
de prietenie, colaborare și asistență mutuală
între Uniunea Sovietică

In urina tratativelor ce au avut 
loc la Moscova intre I. V. S a in, 
Președintele Consiliu’ui de Miniștrj 
al U. R. S. S. și V. M. Molotov, 
Ministru al Afacerilor Străine al U. 
R. S. S. pe deoparte și d. Tildy 
Zoitan, Președintele Re ublicii Un
gare și delegația guvernam en.ală un
gară pe de altă parte s’a semnat la 
Kremlin la 18 Februarie Trata<ul

CONGRESUL
P. C. ENGLEZ

LONDRA. Cel de al 20 
lea congres național al Pa" 
titlului Comunist Engle se 
se ține la Seymour Hali, la 
Londra, in zilele de 21, 22 și 
23 Februarie.

La congres \ or a 
sista circa 1000 delegați, re 
prezentând organizațiile- ia
cale din întreaga țara. Vor 
fi de l'ața și reprezentanți ai 
partidelor comuniste din a’te 
tari. 

trei partid ,<■ puri i.. ata-.s 
Fioiii.,lui Ku. .n.

<_o-iduccii a i’. rh-iiih;! 
muaii.i < .-ii. Iov.ic . 011,nil -â 
iici c-ara laiicrcii -jnedi.ilâ a 
tuturor țoi;i--hj(r mun --..re 
ști p- ni 1 u spi ,j 11 - a g m nu 
lui < ioot v.-ald ■ r ta • r. 
văilor la ; 1 i-.tu! - c; 11 mu 
aj.ar.i cati/.i 1 Iv.n i< r.iț- . |Ș-i 
va lua toni- m.-surili- ț.-.-ntru 
-alvgarda:ea ordinei m -i-n

( omit- t J • .trai .1 ;- țrti 
dului (’oniuiii-! CJ"-.o lo 
face apel-hi to.;t<- fm u F de 
mocratii e ș,i -prijioe - u ho 
taril e gn\ ci nul (>< ot
wald pentru ri-abzarea tutu 
ror sarcin-lm iL- :m| e d. 
int te- ele R< publ-i jî d-- m e 
rf-si ]<• apărării < ut < r rit r- la 
liilor frățești cu Mar-:i l -niit 
11c Sovii ic , și cu io iti , r 
lelaltc state dcmm ratii

Partiv ip.mțu la a< -- - '- co«
ferința vor trebui sa fie < o» 
viil$i sa a< ccpte 1 • -li-iițlunile 
impuse de a.nern .mi. . midi 
țiuni care in fnpt trai;-iorm.’i 
țările pariicip.iBte in .-:m < 0 
lonn ale Amenc.-i

In urma v ilulm d< - .mt. 
le cu i^trc a lo--t prii: 11 ..pli
nul Marssh.dT d- <.,ii< n-a 
ssele populare. , onjei ima va 
discuta și situația gc,.i-:;.l.'i 
dm ]-,tiropa occidenl -la. țy’-i- 
tru adoptarea măgurilor de 
ordine.

și Republica Ungară
de prieten e, <.o!aborare și ..-i > nțk 
mutuală între Un.unca Soviete ă *4 
Republica Ungara.

Luând cițvântul ui acea prilej 
ministrul de externe sovietic V. M. 
Molotov, a decl.irat între al’ile:

Odată cu încheierea a^es ui Tra
tat, Uniunea Sovietica va avea tra
tate de prietenie și a-i-tențâ m tu 
ală cu toate statele situate în Ița 
gul graniței sale de Apug dea Ma
rea Neagră până la Marea Ba'tică. 
In aceasta noi, oamen i sovietici, 
vedem un marc succes in opera 
de realizare a politic i externe sta- 
linistc ce tinde la întâr.rea prie 
teniei cu toate statele vecine și la 
consolidarea păcii gene, ale

MOSC < )\ A, 21 Radio j. 
Vineri gcneralissitnul 1. \
Stdlin a c£erit la Kremlin un 
dineu in onoarea d-h.. Zoi 
tan likly. președintele • Re
publicii Ungar.- și a delegi 
ției guvernamentale ungare 
în frunte <u d. Dynes. car. 
se aflS la Moscova.

lmpiluierid Județului Hunedoara, Dev» 1948


