
Trăiască Biroul Politic și Secretariatul Partidului Muncitoresc Român!
Trăiască tov.'GH. GHEORGHIU-DEJ, Secretarul General al P. IVI. R.

s.«

a nul Leă 5 Vineri, 27 Februarie 1948V. Nr. 4«)4. Proletari din Inele |iri)« un'ti-vtl

Dizolvarea Adunării Deputaților

OfipnH M F. M. K. PEMTBU JUDEȚUL HUHEDOflHl

AilegeriSe pentru Marea Adunare 
Națională se vor tine ia 28 Martie 1948

Tov. GH. GHEORGHIU-DEJ
Secretar General al P. M. R

BUCUREȘTI, 24 (Radio j Aduna
rea Deputaților și-a reluat azi lu
crările, -edința deschizându-se la u 
rele 18 sub președinția d lui prol 
Constantiiicscu-Iași.

După adoptarea m.,i multor pro 
cete de legi, ședința a fost sus 
pendată. La redeschidere, d. prof. 
Constantin, n lași a dat cuvântul 
tov. deputat fiheorpli l lorescu, ca
re a depu- un pro, < t <(•- lege din
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Tov. Ana Pauker

inițiativa parlamentara declarând in
tre altele:

Prin legea din 30 Decembrie 1047, 
Stalul nostru b’a constituit în Re
publică Populara. Pr-n această leg, , 
constituția din 18:0 cu modificării, 
din 1923 și din Sept. 1914 și ur 
măfoare, ., fost abrogată.

Pentru elaborarea nouei Corn i 
Iuții a Republicii Popular, Romi 
ne și pentru couunuarea pu.,r ii 1, 
gislative, iînncaza să se dizolve ac
tuala Adunare a Hcputaților și să șe 
convoace corpul electorul pen'rtt ale
gerea adunării constituante- care se
vă numi Marea Adunare Naționala.

In acest scop propun următorul 
procct de lege:

ART. I- Adunarea IXputaților 
se dizolvă p<- data publicări., prezen- 
♦ri legi in Monitorul Ofi-.

ART. 2. Alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională se vor fa c 
după normele prevăzute dc legea 
No. 590 din 1940 cu modificările 
ulterioare.

■ orpul electoral -» U
2c Marile 1948. Marea Adunate Na
ționala ir .a .ntrunt la 6 April»»- 
1948.

ART. 3. lena la , Ia bora re. 
nouei constituții, pul, na va fi c\e 
cutată de Marca Adunare Națională.

ART. 4. Pana la loiistituirca 
Mărci Adunări Naționali , puterea 
legislativa v , fi • serii avă J< gu 
vern.

Actele legislative ale guvernului 
vor fi ratifuirii- de Marea Adunări 
Națională.

ART. 5 'jric> dispcoițiua;
contrarii .,o.-t< O-gi, .-nnt și r.imâr. 
abrogate.

I.uandu-i* ir» dti'-n;., proe-ciu) de 
I, ge di rr,ai ■-u- , fost votat în 
unanimitate.

Ș< dința a fost apoi rldica'5 de d. 
prof. Constantin, :-j|aJ car, ., dr 
<larat:

Cu a< easta, Adunarea JXp .,|tii* 
• fost dizolvată.

0 delegație guvernamentală română 
în frunte cu d. Dr. Petru Groza 
și tov. Ana Pauker a plecat în Polonia

Te«. Loiar Rădăoeanu

La 24 Februarie a avut loc ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Român.

Ședința a alea biroul politic al Comitetului Central alcă
tuit din următorii tovarășii:

Apostol Glieorghe, Bodnăraș Emil, Chișlnevschi Io 
sif, Cnnstantinescu Miron, Georgescu Teohari. Gheorphiu- 
Oej Ghttorghe, lordâchescu Teodor. Luca Vasile, Moghio- 
roș Alexandru, Pauker Ana, Rădâceanu Lotar, Vasillchi 
Gheorghe, Voitec Ștefan,

Membri supleanți in Biroul Politio al P. M. R.
Chivu Stoica, Morarii Mihail, Rangheț losif, Tă 

nașe Zaharia, Vaida Vasile.
Toți tovarășii de mai sus au fost alegi in unanimitate.

Tot in ziua de 24 Februarie 1943 
a avut loc ședința Biroului Politic al 
P. M. R. ' ■

Biroul Politic a ales Secretariatul 
Comitetului Central al Partiduțuij 
Muncitoresc Român alcătuit din ur
mătorii tovarăși:

GH. GHEORGHIU DEJ Secretar 
General; ANA PAUKER, secretar; 
VASILE LUCA, secretar: TEOHA
RI GEORGESCU, secretar LOTAR 
RADACEANU, secretar.

Tov Teohari Georg»aot>

BUCUREȘTI, 24 ' )
Președinția Consiliului de Mi 
niștri comunică:

Azi 24 Februarie 1948, la. 
ora 16, delegația guverna
mentală în frunte cu d. Dr. 
Petru Groza^, președintele 
Consiliului de Miniștri și al
cătuită din tov. Ana Pa’ - ,
ministrul Afacerilor Exter.ie 
Teohari Georgescu, ministrul 
Afacerilor Interne, Octav Li 
vezeanu, ministru! Informații 
lor și Ion Pas, ministrul Arte

lor, a plecat în vizita cifior* 
la in Polonia.

Delegația este însoțită de 
d. Piotr Szimansky, Amba
sadorul Poloniei 1» Bucu
rești.

La plecarea delegației din 
gara Mogo.șoaia, au fost <1< 
față membrii guvernului, înal 
telc autorități militare și ci 
vile, reprezentanții corpul’» 
diplomatic, personalități din 
viața politică și culturii) a

Biroul Politic a confirmat In po
stul de redactor responsabil al or
ganului central a! partidului Munci
toresc Român „SCÂNTEIA” pe tov. 
Sorin Toma iar în postul de redac
tor responsabil al organu'.ui P, M< 
R. „LIBERTATEA” pe tov. I 
lea.

Biroul Politic va desemna pe di
rectorii direcțiilor: Cadre, Propa
gandă și Agitație, Organizatorică 
și Administrativă.

Contintur. tn paj. 4-a -—
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------

Rezoluția Congresului
Fe-

O, 
rei rezoluții care a (ost aprobată

TTow. A. BUIWACIU
a fost numit ministru al Justiției

BUCUREȘTI, 24 Radio)
Azi 24 Februarie 1948, pro 

fesoru] Lucrețiu I’atrașci m, 
și-a prezentat demisia din po 
stul de ministru al Justiției 
©emisia a fost acceptară de

d. președinte al Consiliului 
de Miniștri.

In urma propunerilor gu
vernului, tov. Avram Buna- 
ciu, a fost numit ministru al 
Justiției.

In ultima zi a Congresu'ui tov. Răutu Leonte, membru în C. 
al P. M. R. a dat cetire unnătoa 
în unanimitate.
Congresul aprobă in întregime 

raportul potitic general prezentat 
Congresu.ui de tov. Gli. Oheorghiu- 
Dej, precum și în reaga activitate 
depusă de cele două Comitete Cen
trale in vederea realiză .i unității 
politice, organiza orice ți ideologi
ce a prolelaria.uiui. Congresul fe
licită cu însufleți e c-a.a m..nci oare 
și oda ă cu ea, întreg prporul mun
citor, CU prilejul traducerii în viață 
a vecltei nâzumți a proletariatului

din România —- înfăptuirea unită
ții sale organice in cadrul Partidului 
Muncitoresc Român.

Având in frunte detașamentul său 
de avan garda — Partidul Munci
toresc Român - clasa muncitoare 
din România, legată prinrr’o strânsă 
alianță cu țărăn'mea mcn. itoare, con 
centrând în jurul ei inteleit talifatea 
progresistă și pe toți oam nii mun
cii, pășește Ia indepân rea «nor noui 
sarcini, menite să asigure continua

întărire și adâncire a democrație» 
populare și avântul economici na
ționale.

Situația internă in momentul când 
se (ine Congresul Partidului Munci
toresc Român, se caracterizează priu 
consolidarea și desvoltarea politică 
și economică a regimului de demo
crație populară din țara noastră.

in perioada ce a precedat Con
gresul, forțele democratice în frun
te cu cele muncitorești, au dobândit 
noi succese, cu adânci urmări ia 
viața noastră de stat: reforma tne-

(Coattnaar. in pij. 3-a)



ZORI NOI

Intr’un cadru înălțător

Prin muncă voluntară, festivaluri și manifestații 
Tineretul din jud. Hunedoara a sărbătorit un an 
dela înființarea Uniunii Tineretului Muncitoresc

Duminici, 22 Februarie n. c-, ia toate localitâțilv din |udoț tine
retul a sârbâtorit prin munca volun tară, mectinguii țl festivaluri, ani 
versarea unui an dela înființarea Uniunii Tineretului Muncitoresc, or
ganizația de avantgarda a lincreiu lui din România.

Pretutindeni s’a putut vedea marele avânt în munca voluntară, 
nivelul cultural ridicai »! înfrățirea dintre tineretul muncitor, intelectu
al ți do pe ogoare, călită)! iosuși.e de tineret gratie organizării sale

La Deva
Duminică după masă, în s.i 

la festivă a Șc. Normale din 
Deva a avut loc un festival 
artistic închinat aniversarii u 
nui an de existență a U. T. 
M. în cadrul căreia a vorbit 
despre însemnătatea acestui 
eveniment tov. Mâlăescu Mir 
cia, secretarul Județenei U
T. M. Deva-IIunedoara.

După serbare, în piața o- 
rașului, în cadrul unei șeză 
tori cu foc de tabără s a în 
mânat „Drapelul Muncii" 
brigăzii de reconstrucție a
U. T. M. din Deva care s’a 
evidențiat în acțiunile de 
muncă voluntară.

Seara la orele 8 a avut loc 
în centrul orașului retrage
rea cu torțe a utemiștilor, 
după care serbarea zilei a 
luat sfârșit într’o atmosferă 
de entuziasm tineresc și noul 
imbolduri la luptă și muncă 
pentru consolidarea R. P. R. 
patria celor ce muncesc.

SIMERIA. Aniversarea u 
nui an dela înființarea Uniu 
nii Tineretului Muncitoresc, 
a fost sărbătorită de org. lo
cală într’un cadru înălțător.

De dimineață, tineretull a 
muncit voluntar la Atei, fi- 
meria Triaj,, unde în 5 ore 
de muncă a strâns 500 kgr. 
fer vechi, 160 m. c., scânduri, 
iar fetele pe lângă munca pe 
șantier au curățat și aranjat 
birourile atelierelor,, prestân 
du se 800 ore de muncă vo
luntară.

După masă, ecchipa de

Deschiderea cursurilor celei a 
doua serii a școalei de cadre 

U. T. M. Simeria
SIMERIA. Recent s’au des 

chis la Simeria cursurile ce
lei de a doua serii a școalei 
de cadre U. T. M..

Cursurile sunt urmate de 
35 tineri muncitori dornici 
de muncă și învățătură.

Cu această ocazie a luat cu 
vântul tov. Mihăilescu Au
rel, secretarul P. M. R. din 
localitate și tov. Bozeșan I© 

foot-ball a org. a jucat cu ju 
niorii atelierelor de care a 
dispus cu 2 o.

Seara tineretul încolonat) în 
frunte cu muzica Atei. C. I- 
R., cu torțe aprinse,, a ina 
nifestat pe străzile Simenei. 
In piața 1. V. Stalin, tineietul 
a ținut un meeting la care a 
luat cuvântul tov. Fleșeriu 
Rcmus și Mihăilescu Aurei, 
secretarul org. 1'. M. R, lo
cale, care a vorbit despre ’-ea 
lizările și sarcinile de viitor 
a U. T.M..

CUGIR. Tineretul muncito 
resc din Cugir a sărbăt rit 
un an dela existența, U. T. 
M. prin muncă voluntară,, la 
repararea șoselei Cugir-Vi ie 
rea, la care a luat parte un 
număr de peste 500 tineri, a- 
lături de muncitorimea și 
popualția cugireană care a 
sărbătorit congresul P.M.R..

In timpul muncii,,, tinerii 
au dat dovadă de mult entu
ziasm,, fiind primii în toate 
acțiunile întreprinse.

Seara, în piața orașului, ti
neretul a ținut o șezătoare la 
foc, urmată de o retragere 
cu torțe și un reușit festival 
artistic.

ORAȘTIE. Tinerii munci 
tori, elevi, eleve și ostași, in 
număr de peste 1.000 au săr
bătorit un an de existență a 
U. T. M., prin muncă volun 
tară pentru amenajarea par
cului Filimon Sârbu.

După masă, tineretul s’a 
strâns în număr mare în a.a 
festivă a sindicatelor,, unde 
a avut loc un frumos festival 
artistic. (

Seara, tineretul a manife
stat pe stradă cu torțe apria 
se, iar în piața orașului,, _rn 
de populația era strânsă în 
număr mare,, a avut loc n 
mare meeting și un frui s 
joc de artificii,,, care a impre
sionat populația.

sif, secretarul cultural al or
ganizației locale U. T. M. ca 
re au arătat importanța școlii 
pentru ridicarea nivelului cui 
tural și politic al masselor 
de tineri, de a i înarma1 cu 
știința marxistă-leninistă în 
lupta pentru întărirea Repu 
blicii Populare Române.

T. DRAGOMIR 
coresp.

HUNEDOARA. In <.da fe 
stivă a Uzinelor I M. S. pe 
ste Ooo tineri au sărbătorit 
aniversarea unui an d<-la în
ființarea U. T M., in care 
a luat cuvântul tov. ,Alii, 
vrednicul secretar de plasă,, 
care a vorbit despre realiz 1 1 
le și sarcinile ce stau în fa 
ța U. T. M.

A urmat un festival artistic 
în care s’a distins ansamblul 
tineretului din Ghelar care a 
dat dovadă de nivelul artiștii 
destul de ridicat.

Seara, a avut loc o retrage 
re cu torțe și un mare mev- 
ting.

CALAN. Sâmbătă 21 Fe
bruarie a. C., în sala teatru
lui Muncitoresc din Cal 
a avut loc sărbătorirea ua ii 
an dela înființarea. (Uniunii 
Tineretului Muncitoresc.

In fața unui mare număr 
de tineri, a luat cuvântul tov. 
Timiș Anton, secretarul or
ganizației locale, care a vor
bit despre muncași realizările 
acestei organizații în decurs 
de un an dela înființarea ei.

A urmat apoi un frumos 
festival artistic, dat de tinerii 
muncitori din localitate.

DOBRA. 22 Februarie a. 
c., prima aniversare a Uni
unii Tineretului Muncitoresc, 
a fost sărbătorită la Dobra 
prin muncă voluntară de in 
teres obștesc.

Tineretul U. T. M.-ist, or
ganizat în brigăzi de recon
strucție, Gimnaziul Industrial 
și Gimnaziul Unic, cărora 
s’au alăturat un număr foar
te mare de bărbați, femei și 
chiar bătrâni, au e.rit la mun
că voluntară pentru repara 
rea șoselei, drumurilor, săpa
rea șanțului pe marginea șo
selei, precum, și curățirea u- 
nei pășuni de spini.

Seara a avut loc o frumoa
să șezătoare dată de tinere
tul muncitoresc.

Pretutindeni, la Petroșeni, 
Lupeni, Teliuc, Brad, etc.. ti 
neretul a sărbătorit aniver
sarea organizației lor prin 
muncă voluntară, metinguri 
festivaluri artistice cara au 
Impresionat populația și a do 
vedit înaltul nivel cultural, ar 
tistic precum și marele avânt 
al tineretului în munca de re 
construcție a țării,

Cu experiența succeselor obținute

Tineretul pășește cu încredere 
în al doilea an de muncă

La 21 Februarie 1. < ., U
munca I inerelului Muncim 
resc, unica organizație a ti 
livretului mumitoresi dm Ru 
mânia, a împlinit un an de 
existență.

Născută din năzuință tine
retului jtentru unitate. U. 1 
M. organizația fruntașă a u 
ovreiului din țara noastră a 
întrecut în munca ci pentru 
progres, pentru educarea ți 
neretului în spirit sănătos > 
mai ales în munca pentru re
construcția țării toate așteptă 
rile. i

Pe șantierele naționale de
la .Agnita-Botorca, Ceanul 
Mare-Cluj, Craiova și Marila, 
tineretul muncitoresc a răs 
turnat toate calculele technt 
cienilor biurocrați, realizând 
în timp nc-bănuit de scurt și 
în condițiuni grele lucrările 
ce i-au fost încredințate.

In județul nostru efortul ti 
neretului a fost ^remarcabil 
mai ales în fabrici, uzine și 
mine.

La Hunedoara, Calau, V.i 
lea Jiului, Simeria, etc., ti 
neretul, organizat în echipe 
de mărire a producției. a 
contribuit în mare măsură la 
refacerea economică a țării.

In domeniul acțiunilor vo 
luntare pe teren,,, tineretul 
hunedorean ponto prezenta 
un bilanț destul de frumos. 
Până în prezent în județul no 
stru sunt formate io brigăzi 
de reconstruccție, care înglo 
bează peste 1.200 tineri, ga
ta de a pleca pe șantierele 
de reconstrucție. Aceste bri 
găzi au luat parte până acum 
la acțiuni de reconstrucție cu 
caracter local. Astfel la De 
va, tineretul a construit o

Constituirea Consiliului de plasă
al F. N. D. T.

La Orăștie,, a avut loc zi
lele trecute,, constituirea Con 
siliului de Plasă al F. N. P 
T. R„

Cu această ocazie a luat cu 
vântul tov. Zamora,, secreta
rul organizatoric județean al 
F. N. D. T, R, care a trasat

Tineretul la muncă voluntară
ORAȘTIE. Zilele trecute 

brigăzile de reconstrucție ale 
U. T. M., Lic. Aurel Vlaicu 
și Lic. de fete din Orăștie 
au eșit la muncă voluntară 
pentru curățirea și aranjarea 
parcului Filimon Sârbu din 
localitate.

In câteva ore de muncă, vo 
luntarii au astupat tranșeele 
rămase din timpul războiul ;i 
și au curățat întregul parc de 
frunza care era căzută pe 
jos.

I T. UTAN 
coresp. 

conductă de apa. a pârtiei 
pat și mobilizai 1 <-tați-mi o 
l așului pentru asanare 1 unui 
t<-n 11, a lucrat ia amenajau < 
stadionului sportiv, ș. a. La 
fel'și tineretul dm fșuni-ria, 
Hunedoara, Brad,, Orăștie,, 
Cugir, etc., au rehzân de re 
construcție demne de toaiâ 
lauda

Pentru ridic.jrea nivelului 
1 uliural al tineretului s'au in 
ființai in Județ numeroase 
școli de 1 adr<-, în care rnie 
rc-tul iși insu.eȘte învățătură 
marxistă leninistă, școli ie< b 
nice, iar programul școlilor in 
dustriale a fost întocmii in 
așa fel, ca să poată ridica cât 
mai mult nivelul cultural și 
profesional al elevilor. iS» 
dat o deosebită atenție uceru 
cilor, obl.gând patronii de a 1 
salariza conform contractului 
colectiv, de a se respe< ta 
programul stabilit de muncă

S’au, înfi nțat biblioteci do 
tate tu cele mai bune cărți 
de cultura și educație, prin 
care tineretul își va îmbogă 
ți cunoștințele în toate dome 
niile.

Pe tărâm sportiv, tineretul 
muncitoresc a creat numeroa 
se- echipe pentru t< atc- sportu 
rile.

Având experiența rezumate 
lor obținute pân.i acum, ti
neretul muncitoresc din ju
dețul nostru pășește cu încre
dere în al doilea an de mun 
că pentru reconstrucția țării, 
pentru a-și însuși o educație 
și cultură exemplară pentru 
a deveni buni și bravi munci
tori pentru injorirea Republi 
cii Populare Române.

M. Mâ'ăescu
Secret, juâ. U.T-M.

R. la Orăștie
munca acestei federații.

A mai luat cuvântul tov. 
Sebastian, Socol., Bocan și 
Bădilă, care au asigurat că 
că toate organizațiile de ti
neret din Orăștie și împreju 
rimi, vor lupta din toate pu
terile pentru reconstrucție, 
pentru democrație populată

Tineretul din Simeria Ve
che, organizat în U. T. M . 
a pornit la muncă voluntară 
pentru curățirea pășunei de 
mărăcini, care făcea ca su 
prafețe mari din pășune să 
fie inutilizabile.

Deasemenea, echipe d : n 
neri.au luat parte la cam pa 
nia de combatere a tifosului 
exantematic.

Cetiți *
Tânărul Muncitor

Organul Central al U. T, M.

neri.au
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ZORI NOI

Rezoluția Congresului
Partidului Muncitoresc Român

Salutând Congresul P. M. R
Muncitorimea județului Hunedoara 
și-a luat angajamentul de a se încadra

(Urmare din pag, I a),

«dară ți curmarea haosului econo 
mic, imbunâlâțiri a si.uaț ci iu do 
tncniul industrial, rea izarea ecliili 
brului bugetar, licliidarea cuibu.ui 
«le coinplo iț i ți trădători, alinți ai 
imperiaJ>mu.ui s.ra.n, In a,urarea 
din guvern a ultimi.or reprezen anți 
ai claselor expkia.a oare — tălăres- 
cenii și Î11 sfârșit inia.urarea m mar- 
bici și instaurarea Republicii l’opu 
lare.

Lichidarea unor serioase obstaco
le în calea desvo'.târii democratice a 
României însoț.tă de succese ia di 
feritele domen i a'e economiei na- 
Iționale, creiază condiț.uni i'avoral ile 
întăririi și mai mari a democrației 
populare, dcslățurării cu succes a 
operei de reconstru te econ. mică și 
ridicării nivelului de trai al masse- 
lor populare. Se creia.ă condițiuni 
favorabile lichidării ori.ăror forme, 
de exploatare si faur rii baze or o 
rânduirii socialiste iu țara noastră.

Iu aceste condițiuni este mai mult 
' decât oricând uece ară dep ina uni

tate de acțiune și de voinței a lo.țcj 
conducătoare a democrației — cl.sa 
muncitoare. Proleiar.atui din R-miâ- 
nia are nevoie de un sta.-.najar u- 
mic, ca.auzit de învăță.ura lui Marx, 
Engels, Lenin, Sta. u, pu.eroic prin 
coeziunea lui inter.oară.

Acest stat major este Partidul 
Muncitoresc Român, care de as ăzi 
Inamic este un.cui par.id al clasei 
'muncitoare din Româ.iia.

In domeniul po.i.ia i in.crne, for- 
jele democratice, în frân e cu mun
citorimea, au sarcina de a da țarii 
o noua consiituț.e, cu aâevărat de
mocratică — Consutupa Republicii 
Populare Române. A. castă Cons i- 
tuție va treoui să înscrie cuceririle 
aoastre demo.rajce și schi.imă.ile 
social-economice produse în Rmiâ- 
«ia. ...J

O reformă administra i.ă demo
cratică va trebui să îmo.uiască for
mele Învechi.e a e ad .liais.rației lo
cale pr.n organe.e locale ale pute
rii popu.are — con.i .ie pop-lare, 
alese de niassa poporu.u., având 
(largi ambuțiuni în consUser^a tre
bui i.or obș.eșj și permi.âni să se 
atragă la opera de guvernare masse
le populare. ... ,

Va trebui aplica ă în practică re
forma jus.iței, cure duse la o pro
fundă detnocra.izare a instanțelor 
judecătorești pr n i îtrodu e.-ea in a- 
ceste instanțe a judecătorilor po
pulari.

Va trebui dcasemenea efec'ua ă o 
temeinică reformă a învățămân ului,) 
țn vederea democratizăr i școâi de 
toate gradele.

P. M. R. va acorda o atenție de- 
osebi.ă creăr i de ccn i iuni prielni.e 
desvohării artei și cu turii, puse în 
«serviciul poporului și va arăta toa
tă soliei.udinea sluj toii.or ști.nței șj 
ai artei.

In domeniul industriei es e necesa
ră încordarea tuturor forțe or mun
citorimii, tehnicienilor șj f n ti na
rilor pentru a atinge și depă.i ii. 
scurtă vreme nivelul produ ț ei in
dustriale din 1938.

Pr.ntr’o poli i ă ti tema ică de e- 
conomii, prin măr.rea voluniu ui pro
ducției și sporirea ran.'amentu'ui în 

’ ununcă, vor trebui crea e, pe biza 
resurselor noastre in e ne, fondurile 
de învestit uni, nece.a.e desvol.ării 
industriei noastre.

Va trebui înfăptuită o reformă 
fiscală, având la bază principiul 
progresivi.ă,ii inpune.ior.

Va trebui dusă o atț une sistema
tică pentru scăderea prețului de 
cost al produ.e or indus.ria e, pentiu 
o disciplină s r.c ă în muncă, pen
tru sporirea necon eni.ă a pro uc 
tivi ă.ii, determinând aței e finirea 
traiului și ri t area nivelu ui de via
ță al masse'.or populare. In asest 
domeniu, organizați.Ie P. M. R. au 
un rol deosebit de impar ant de ju
cat. Lor le revine în primul rând 
sarcina de a da avânt, cu a u o ul 
organizat i’or finei a e, întreceri or 
în producție, de a antrena cu aju o- 
rul Uniunii Tineretu ui Muncito

resc, massele de tineri m munca 
voluntară.

Pentru a da mi impuls tot ural 
mare desvollăril economice, trebuie 
dală o atenție deo.ebita trausportu 
rilor in vederea modermză li și fo 
losirii raționale a mijloacelor de tran 
sport, Calea I .rata trebuie să de- 
leșească volumul transi>or.urilor din 
1918, navigația pe apă și în aer, 
precum și transporturile pe șosele 
și drumuri, fără să concureze in
tre ele-, trebuiesc mai bine orgaid 
zatc pentru a putea satisface toate 
necesitățile economiei.

Regimul nostru democratic are o 
misiune măreața de împlinit — de 
a lichida înapoierea economică a Ro
mâniei și de a o transforma Î11 
tr’o țară industr.ala-agrară înaintată.

Vor trebui creta e c n itiunilc pen
tru organizarea plamlica.ă a econo 
miei noastre, concentrând toate re
sursele materiale și omenești în ve
derea refacerii și desvoltării econo
mice a țârii.

In domeniul circulației înărfurpor 
este necesara desvoltarea comerțului 
de stat și cooperativ.

Dat fiind rolul pe care-l are In 
circulația mărfurilor, acea parte a 
comerțului particular care respec ă 
normele legale va găsi înțelegere 
din partea Statului

Odată cu desvol area industriei vor 
trebui făcute muri eforturi pentru a 
întări economicește pe micul ag i 
cititor, a asigura ojbună organizare 
a fermelor de stat, a sprijini și în
curaja coope.ația să.ească. Coope 
rația sătească va trebui să-l apere 
pe țăranul muncitor îinpo riva ex
ploatării, să con.ribue la mod.rni 
zarea agricukur.i, la sporirea pro 
ductivi.ăjii so.ului, la ridicarea bu
nului trai al țărănimii muncitoare.

Mobilizând massele muncitoarei 
pentru traducerea în viață a tuturor 
sarcinilor enumărate, P. M. R. va 
arăta oameni.or muncii, că numai 
îndeplinirea acestor sarcini poate a- 
sigura creșterea volu.nu ui de măr
furi, eftinirea vieț.i, riicarea con
tinua a uiveiu.ui ma.eria! al celor 
ce muncesc cu brațul și cu min
tea. P. M. R. va ară.a muncitorimii, 
țărănimii munci.oare, inelecti_a ită-< 
ții înaintate că n ciuna din aceste 
sarcini, menite să în.ărească din 
punct de vedere po.i.ic și economic 
Republica Populară Rom nâ, nu poa 
te fi dusă la bun sfârâit fără parti
ciparea directă și aclză a ce.or mai 
largi masse a.e poporu ui muncitor.

In domeniul poli j ii externe, Con
gresul cons.a.ă dep ina justețe a a- 
precierii potrivit căreia pe a.eiia 
internațională se manifestă două ten
dințe opuse — cea a lagăru ui im
perialist și an idemocra.ic, având în 
frunte impei.a.ismul american, și 
democratic, având în frun e Uniu
nea Sovietică. Impe.iaișii ang o-a- 
mericani, ac.iv aju ați de trădătorii 
din rându.-.le so.ia.-demo rați or de 
dreapta, urmăresc răpi ea suve.a- 
nității ailor popoare, provocarea u- 
nui nou războ, cucerirea dominației 
mondiale. Deaceea P. M. R va a- 
corda cel mai ac.iv șprij n po i icij 
de pace a guvernului R. P. R., po i- 
tică ce urmărește asigurarea păcii 
generale, a securi ăpi și a indepen
denței noastre naț ona e.

Congresul î,i exprmă so’idari a ea 
cu lupta eroicelor popoare g ec și 
spaniol, care luptă împo riva jugului 
fascist și a intervenției imperialis
mului străin.

Congresul privește tratatele In
cite.ate în.re Româna și ță.ile ve
cine democratice drept un serios 
aport la cauza păcii în re popoare. 
Congresul scoa e în evidența im
portanța deosebi ă pe care o pre- 
zintă tratatul de pr eteiie, co aho- 
rare și as sten ă mu ua ă cu U iiun a 
Republicilor So ia iste Sovie ie — 
reazimul păcii în întreaga lume și a- 
părătoarea suveranității și indepen
denții popoarelor. Relațiile di;l mi
tice și economice cu U. R. S. Ș. 
au contribuit și contribue la con
solidarea independenței noastre po
litice și econotî e. Exprimând sen
timentele clasei muncitoare și ale 

întregului popor, Congresul trimite 
marelui conducător al popoarelor so 
vietice, tovarășul Stalin, un salut de> 
dragoste și recunoștință pentru spri
jinul și prietenia p< care ne o arată 

Uniunea Sovietică.
Iii domeniul vieții de partid, ora 

ganelc de conducere cât și organ! 
zațiile de jos ale partidu ui nostru 
vor trebui să asigure de sus până 
jos respectarea normelor organizato 
rice prevăzute de statutul adoptat 
de Congres. Rândurile partidu ui no 
stru trebue păzite de elemente reac 
ționare, de cei ce au activat în rân 
durile legionarilor, de carieriști și a 
faceriști. Unitatea partidului trebue 
păstrată și întărită, neadmițându-se 
în rândurile lui nlciun fel de frac 
(iuni sau grupulețe.

Membrii de par.id vor trebui e 
ducați în spiritul unei noi a itudini 
față de muncă și față de aparatul 
de stat al R. P. R. Va trebui 
dată o atenție deosi bilă ridicării de 
cadre verificate și pregă ite jdeolo- 
gicește, înarma.e cu teoria marxistă- 
leninistă, capabile .să se orien eze 
în situațiuni complexe șl să fereas
că organizațiile de par.id de aba
teri și greșeli.

Membrii de Partid vor trebui să. 
muncească activ pentru întăr rea or
ganizațiilor sindicale, feminine șj de 
tinerel.

Călăuzit de măreața învăță ură a 
tui Marx, Engels, Leu n Sta in. P. 
M. R. va ști să se achite cu cinste 
de misiunea sa de for ii conducătoa
re a democrației românești și să 
cucerească noui izbânzi pe calea ad n 
cirii democrației popu'are și a fiu 
ririi temelii'or orâmluirij socialiste

Condamnări pronunțate 
de Instanfa de Sabotaj din Deva

Instanța Speciala de Sabo'aj de 
pe lângă Tribuna ul Deva a pro
nunțat între 10 și 25 Februarie a. 
c., următoarele sentințe:

Ganea Mihai din Cozia, 6 luni 
închisoare, Cârlan Moise dia R iși, 
3 luni închisoare corecționa ă p n- 
tru introducere de nisip în grâul 
colectat; Medrea Petre din Oraș.ie, 
2 luni închisoare, Herb.i N.colae 
din Dobra 1 lună înrh soa e p:n- 
tru încălcare a dispozițiunilor O. R. 
A. P-, Sfânt Le.ița comerciantă dia 
Brad, 1 lună înclii oare pen.ru spe
culă; Sfat Alexe din RraJ, 10.000 
lei amendă pentru dos'rc de măr
furi și Hăncilă Nicolae din Bălata 
5.000 lei amendă pentru tăere și 
vânzare clandestina de carne.

*
Serviciul Județean de control eco

nomic a trimis în judeca ă următorii 
morari care nu au predat cota de 
uium; Teodorescu Emil din Hu

C. N. C. din Valea Jiului în plină activitate
8100 copii din Valea Jiului primeșc lapte

C. N. C. din Valea Jiului 
duce o rodnică activitate ca
re îmbunătățește mult situa
ția copiilor de muncitori din 
această regiune.

Astfel la cele 35 centre pri 
mese lapte zilnic 8.100 copiii 
mici și din școlile primare.

SAIWOTWJrWM
pentru cei care nu respectă măsurile 
contra bililor contagioase

Ministerul Sănătății a alcă 
tuit un proect de lege pen
tru sancționarea celor ca e 
nu respectă măsurile în vi
goare pentru combaterea bo 
Iilor contagioase.

Legea prevede cazurile de

activ în munca pentru crearea unei 
puternice economii naționale

Muncitorimea manuala și jutclec- 
tuală din județul Hunedoara, con-li 
entă de importanța Congresului Par
tidului Muncitoresc Român, a ținut 
să sublimeze prin mari meeiinguri, 
moțiuni și telegrame încrederea pc 
care întreaga clasă (numitoare o 
acorda Partidului său de avant 
gardă.

Cunoscând ca asigurarea menți 
□erti și desvoltării marilor vie orii 
politice pe care poporul ru anei or 
al R. P. R. le a câștigat până a 
cum, depind de constru rea unei pu
ternice economii a țării noas're, In 
telegramele și moțiunile trimise Con
gresului P. M. R., munci.orimea 
dela uzinele 1. M- S. Hu.iedoa.-a, 
C.F.R.—Simerla, , Minaui” C rtej 
C. M. C, Cugir, j.Astra”—Oraș le 
Săcărâmb, din Deva, Ea'a de Criș, 
Criscior, Brad, etc.. a venit cu an
gajamente de munca pen ru m .ri e 
producției și produc i.i ățti m ncii, 
pentru ridicarea județului Hanedoa 
ra, județ cu o puternică industrie 
de bază, la loc de frunte în rândul 
județelor țării.

Deasemeni, au mai fo;t trim se 
moțiuni și telegrame Congresului, 
de către muncitorimea din toate 
centrele Văii Jiului, In frunte cu 
minerii, prin care î;i ia ang.jimen 
tul intensifică: ii luptei și muncii 
pentru mărirea can.itățllor de căr
buni extrase zilnic.

Telegramele și moțiuni'e cunr'nd 
deasemeni angajamentul inten i.'i^ă- 

nedoara; Isac loan din Zlași; Ileș 
Boldi.ar din Hunedoara; Pj 1 O eor 
ghe din Orăjtie; lanza Vie.or din 
Petroșani; Lungu Ru al n din I.ia; 
Floruta Miron din Criszior; Is.er 
Luț Teodor și comp, din Țărățel; 
losif și comp, din llia; Crainic Iva- 
chim din Dobra; Pelr.tșru Lazar 
din Rădulești; Cihioară Aurel din 
Rădulești; Zeiconi Alexandru din 
Pâclișa; Țirea loan din Cim-.ști; 
Bălucoiu losif din Cârnești, Simu- 
lescu Sjmion din Bouțarul de Jos; 
Danesc Alexandru din To;eș.t și 
Dăioni Trifu din Cârnești.

Pe lângă aceș.ia au mai fost t i- 
miși în judecată: La ăr Co nel, pri
marul comunei Brăniș.a pentru că 
nu a plătit contra valoarea cartofi
lor colectați la mai mul.i loe.ii ori 
și Zamon.ță Mihai din llia cire îi 
calitate de mandatar al l.icoopuui 
nu a plătit unui producător cant.ta- 
tea de 442 kg. grâu.

Această grije deosebită pen 
tru copiii, ilustrează limpede 
felulcum înțelege regimul no 
stru de democrație populară 
să se preocupe de probleme
le care sunt legate de viito
rul poporului nostru.

abatere și sancțiunile cores
punzătoare.

Pentru cazurile de sabota, 
re intenționată, delictul est^ 
calificat drept crimă contra 
sănătății publice și sancțio 
nat cu extremă severitate. 

rii muncii șj vigilenței |>enlru Intl 
rirea P. M. R., si pentru ridicarea 
nivelului ideologic, (>oli ic șj culta 
ral al intregului po;>or, pu ăndu-ae 
întări astfel și mai mut lagărul de 
inocratic și anuunperfalist In lupta 
pentru apărarea ilber.âțd și a păcii.

Ele oglindesc dragostea cu 
care poporul muncitor 7- 
teptat consfințirea actului de 
mult desăvârșit în rându le 
sale: unitatea muncitoreas A, 
— în toate direcțiile și în tsa 
te acțiunile

Ele constituie punctul de 
plecare a muncitorimii 1. 1 > 
dorene spre noui mărețe r -a- 
lizări pe drumul reconstrucți 
ei și ridicării patriei noastre 
dragi, Republica Populară 
Română, spre forme de viață 
tot mai superioară popo ului 
muncitor.

Pub icațiune
Se aduce- la cunoștința a- 

matorilor că în ziua de Joi 
11 Martie a. c., orele 10 se 
va ține la Depozitul C. A. M. 
din Brad licitație publica pen 
tru:

— vânzarea a 3.347, lăzi 
goale ambalaj capacitate in
tre 31 — 42 dm. cubi și 

vânzarea a 77 lăzi goa 
le ambalaj capacitate de 266 
dm. cubi.

- Primiria com HaJooi rul di CA ap —

Pubiicațiune
Se aduce b cunaștmțl ci ia ziua 

de 15 Martie 1943, orele 10 du», 
se va ț.ne Lei .a [ie publica la pri
măria Lalom rul de Câmp, pen.ru 
arendarea moruor comuua.e pe dinp 
de 3 ani ți a broJu.ui comunal 
pe timp de un a-i.

Licita,ia se va [ine In coo for mi

na comunei.
In caz de nereușitK se va ține o 

noul licitație in ziua de 22 Marae 
1948, la aceiaș ora.
Balomirul de Câmp la 23 Feb. 1948.

tate cu art. 83—IU dia L G P,
șl normele in vigoare

Prețul str.gar.i:
Moara „D.n Jos” Ld 20.000
Moara „Dm bus” Lei la.uOO
Brodul comunal Lei 7.000
Caetul de sarcini se poate ve-

dea in fiecare zi de lucru ia pruni-

Comitetul Școlar — Berthelot

Pubiicațiune
Se aduce la cunoștința ce 

lor interesați că în ziua de 
7 Martie a. c., ora 15, se va 
arenda prin licitație publică 
terenul de fâneț al școalei 
primare de stat din comuna 
Berthelot pe timpul dela r 
Mai, până la 1 Noembrie a. 
c., conform ordinului Nr. 
36.743 din 1947 al On. Casei 
Școalelor.

---------- Anunț -------------

BATOZĂ
MARSHALL
d* 1100 om cu frecâtovre 
de tril I'U de vânzare în 
Deva, Str. T Mdo■»<m

i

pen.ru
pen.ru
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„TRADIȚIILE"
de prietenie ale imperialiștilor 

americani și independența 
Celio-Slovacieî

Cercurile guvernamentale 
americane își manifestă în
grijorarea față de stația din 
Cehoslovacia. Ele declară < ă 
sunt profund legate de ceea- 
ce ele numesc „independen
ta” acestei țări și vorbesc de 
legăturile „tradiționale” de 
prietenie dintre Statele Unite 
și Cehoslovacia.

Aceste cercuri sunt contra 
riate de situația din Cchoslo 
vacia încă de când n’au ren 
șit să prindă în plasa „planu
lui Marshall" Cehoslovacia.

Acum când poporul ceho
slovac a luat cu hotărîre în 
mâinile sale proprii, soarta 
țării sale,, cercurile guverna
mentale din Statele Unite 
vorbesc de „relațiunile tradi
ționale de prietenie” cu Ce
hoslovacia.

Poporul cehoslovac se în
treabă însă, care este această 
tradiție? Este vorba proba
bil de tradiția dela Muen 
cben când Imperialiștii ameri 
câni au lăsat poporul ceho
slovac pradă barbarei hitle- 
riste. Toată lumea își amin
tește că singura mare putere 
care s'a opus cu hotărîre pă
răsirii Cehoslovaciei în ace
le momente grele, a fost U- 
niunea Sovietică.

In intrigile cercurilor im-

Poliția și armata 
britanică implicate 

în atentatul dela Ierusalim
NEW-YORK. — Din Ieru

salim se confirmă faptul că po 
liția și soldați britanici sunt 
implicați în explozia care a 
distrus Duminică cartierul 
Ben-Yehuda.

Cu puțin înainte de a se 
produce explozia, un automo
bil blindat și trei camioane

dela Palatul din 
Piața Republicii

Luni seara, Președinția 
Consiliului de Miniștri a o- 
ferit în Palatul din Piața Re 
publicii o recepție în cinstea 
oaspeților străini care au 
particitpat la Congresul par
tidului muncitoresc român-

Au participat membrii Pre 
zidiumului, membrii guvernu 
lui, membrii comitetului cen 
trai,, oaspeții străini,, congre 
siștn și numeroși invitați re
prezentând sindicatele, lite
ratura, teatrul, ziaristica, etc 

perialiste se ascund' ciuda 
că popoarele pot să facă ce 
vor. Poporul cehoslovac și-a 
câștigat Independența și va 
Iuțită contra tuturor acelor, 
care, puși în slujba imperia
lismului, vor să 1 readucă pe 
drumul nefast al Mwennche 
nul ui.

Congresul Partidului Comunist Englez

Laburiștii sunt răspunzători 
de situația tot mai critică a Angliei și de 
primejdia unui nou război mondial

— declară fruntașul comunist Politt. Anglia trebue 
să rupă cu lagărul imperialist —

LONDRA. — Cu, cât lupta popoa
relor se ascute împotriva imperia
lismului pentru o viață mai buni, 
cu atât socialiștii de dreapta își dau 
arama pe față. Politica lor de sus
ținere a capitalismului se concreti
zează prin măsurile pe care le iau 
acolo unde sunt la guvern, mai ales 
împotriva revendicărilor juste ale 
muncitorilor.

Această politică trădătoare a fost 
combătută de Hary Politt la con
gresul partidului comunist englez.

In politica internă — a spus d-sa 
— fruntașii laburiști au capitulat îu 
fața pretențiilor capitaliste iar a- 
cum duc în toate sectoarele o po-

venind din direcția Iaffa au 
fost oprite la intrtarea în o 
raș pentru a se verifica iden 
titatea. Șofeurii și ocupanții 
acestora erau britanici. A- 
cest lucru a fost confirmat 
și de martori oculari care se 
aflau în apropierea locului ex 
ploziei.

Ansamblul Confederației 
Generale a Muncii a dat un 
spectacol artistic.

ȘTAMPILE
în cauciuc și zinc
Adres’țf-vă la administrația:

ZORI NOI

In fața primejdiei amenințătoare

Poporul Cehoslovac 
a trecut la acțiune pentru complectarea 
guvernului capabil să promoveze regimul 
DEWOCHAT POPEEAJa

FRAGA. 24. (Radio). Contî 
nuând mancviele antipopulare și an
tidemocratice, imperialiștii și s'ugi- 
le lor au încercat, așa cum au' făcut 
in I'ianța și Italia, să în ălurc dela 
putere pe reprezentanții Poporului 
din guvernul ccboJovac. Partidul 
Comunist și reprezemanții săi din 
guvernul cehoslovac au împirdicat 

litică asemănătoare cu aceea a con
servatorilor. Pentru laburiștii brita
nici ca și pentru conservatori, peri
colul este la stânga.

In ceeace privește jrolitica exter
nă — a spus Politt — laburiștii 
sunt răspunzători de situația tot mai 
critică a Angliei și de primejdia tt- 
nui nou război mondial căci ei sunt 
susținătorii „planului Marsliall” care 
economicește ia mai mult decât dă 
iar politicește amenință pacea ți li
bertatea popoarelor.

Trebue sa se pună capăt acestei 
politici. Anglia trebue să rupă cu 
lagărul imperialist și să lucreze în 
strânsă colaborare cu Uniunea So
vietică și țările democrațiilor popu- I 
lare care luptă pentru pace și domo- . 
crație. Muncitorii englezi trebue să 
lupte pentru un nou guvern labu
rist de stânga, care să ducă o poli
tică cu adevărat socialista.

*

Comitetul Central al Partidului 
Comunist (bolșevic) al Uniunii So
vietice a adresat un mesagiu Parti
dului Comunist Englez: prin care sa
lută delegații celui de al 20-lea con
gres, urându-le succes în munca lor.

Actuala politică duce 
Anglia la catastrofă

LONDRA 24 (Radio) —• 
Deputatul Zilliacus, conducă
torul aripei stângi a partidu
lui laburist, continuă să corn 
bată cu vigoare politica de 
trădare a guvernului Atdee. 
Intr’un recent discurs, Zillia
cus a cerut schimbarea poli
ticii externe a guvernului ac
centuând că actuala politică 
duce Anglia la catastrofă.

Știri scurte
BELGRAD. — Prizonierii 

de război austrieci,eliberați și 
retrimiși în Patrie, au adresat 
mareșalului Tito, o scrisoare 
în care își exprimă recuno
ștința lor pentru bunut tratat 
meni de care s’au bucurat în 
timpul captivității lor în Iu 
goslavia. ■ 

insa la timp încercările rcacțiiinii de 
a da o lovitură de stat.

Pentru siguranța Statului, jninis 
Irul Alacerilor Interne .și Mlni.trul 
Apărării Naționale au luat masurile 
de aparare împotriva oamenilor și 
agenților imperialiștilor care lucrau 
în legătură cu fostul serviriti de 
s-pionaj al statului major german, re
organizat .

Comunicatul oficial anunță ca in 
perioada crizei guvernamentale, li
niștea și ordinea, n’au fost turbu
rate pe terilor ul statului cehoslovac. 
Ordinea a fost asigurată de autori
tăți, care au luat toate măsurile pen
tru a împiedica alaiul pregătit d< 
partidul soc a ist național, împotriva 
poporului.

In comitetele de aparare naționa
lă au intrat un mare număr de1 per
sonalități reprezentând toate priti- 
dele și organizațiile democratice și 
armata, în frunte cu generalul Svo- 
boda, ministrul Apărării Naționale, 
Pretutindeni s’au constituit comitete 
de acțiune care asigură puterea po 
porullui în Cehoslovacia.

La Praga miniștrii par iJului de- 
mocrat-slovac demisionați, au fost 
înlocuiți din funcțiunile lor. naționalizat,-.

ZIARELE BULGARE 
SALUTĂ ÎNFĂPTUIREA

Partidului Muncitoresc Rcmân
SOFIA. — Toate ziarele bulga

re publică lozinci, reportaje și arti- 
cale în legătură cu congresul de u- 
nificare a Partidului Comunist Ro
mân și a Partidului Social Democrat 
clin România.

Acest congres este privit aci ca 
„un nou avânt’’’ al forțelor crescân
de ale democrației în lume ți ca o 
nouă lovitură dală imperialiștilor și 
reacționarilor din Apus”, după cum 
constată ziarul „Otecestven Front”', 
citoresc (comunist) Bulgar scrie: 
coe Delo” organ al Partidului Mun- 
Cu acelaș prilej ziarul „Rabotnice-- 
.,Poporul Român eliberat de jugul 
monarhiei, condus de un guvern 
popular, fără capitaliști și fără cio
coi, întărit de tratatele încheiate cu 
țările vecine și muncind cu forțe 
dublate pentru ridicarea producției, 
va pulea de aci înainte să-și dea

0 delegație guvernamentală română 
a plecat la Moscova

(Urmare aia pag. I-a)

țării. ,
In timpul lipsei din țară a 

titularilor, interimale rnini-

BUDAPESTA. — Biroul po’itic 
al pariidului comunul ungar a vo
tat o rezoluție în care se subli
niază faptul că Jupta îinpo.riva a- 
ripei de dreapta, reacționare, a par- 
Udului social-dentocra , ca:e repre
zintă o agenție a dușmanu.ui în rân
durile clasei muncitoare, a dat re
zultate importante și pă s’au făcut 
primii pași către lichidarea ei to
tală.

L11 dimineața un grup di miua 
■ Hori dela cade ferate au intrat te 
ministerul transporturilor cerând ruL 
nistrului sa pir. p deoareie muncăto 
rii nu mal au încredere în el.

In lața primejdiei can a aliena 
țat-o, populația dea ora r și sule 
a intrat intr’o nouă perioada, care 
a determinat poporul ăâ trr.... la 
acțiune.

Comitetul d< cooidonare al '-rgv 
nizațiiloi cehoslovace de partizani 
a cerut președintelui Bene- să ia 
sărclm /• pi Element Gottwald ce 
complec'ar. guvernului cu i .uacaV 
-.are prezint., gaianța a sunt . ..pa 
bili -.1 promoveze regimul den Jtl 
popular

l’RAGA, -14 Radio 1 ■'
greva gi-nerala d'- C> oră ■ • 
avui Io» azi Jim. ],«■ ințr . ul 
cuprins al Cehoslovac n-i. Gjr 
va a f<c-d de. l.iiata in spri
jinul < < rerilor mun< horește 
pentru r omplec tar a gine-nu. 
lui ■ 11 elemente d' vot ie. -o 
porului și pentru m.i-a:

contribuția sa pentru frontul uet» 
cratic ș> anriimperialjst fiindcă a te 
vățat ce insc’mna a fi liber ți stă 
pân al pro|>riei sale țări”’.

Noul ambasadar al URSS 
în Turcia

MOSCVA, 24 Radio;. Pre 
zidiumul Sovietului Suprem 
al l niunii Sovietice a numii 
pe Alexandru Lavriscav în 
postul de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar^ in Tui 
cia. Fostul însărcinat cu a 
faceri al U. R. S- S, în Tur 
cia Vinogradov, a fost nu 
mit în altă funcție.

sterelor vor fi ținute gjpn. 
cum urmează:

Președinția Consiliului d< 
Miniștri: Prof. Traian SăvH 
lescu, ministrul Agricultu
rii.

Ministerul /Afacerilor Extcr 
ne: Emil Bodnăraș*ministru- 
Apărării Naționale.

Ministerul Informațiunilor 
Stanciu Stoian, ministrul CtA 
telor.

Ministerul Artelor,,, Lctar 
Rădăccanu. ministrul Muncit 
și Asigurărilor Sociale.

Cetiți și răspândiți ziarul 
„Xori IWoF

hnțmBierift Județului Hunedoara, Dava 1948.


