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Primul contingent al armatei 
Republicii Populare Române, 

se încorporează cu cântece și veselie

■r

Ziua de I Aprilie a fost prima zi 
in care a avut loc încorporarea in 
mată a celiei de a doua serii a cou- 
tiugenți lui 1947, și | rin.i, estașt ca 
ri se incorporează în armata R.P.R. 
Pe străzile orașului Deva și in fița 
Cercului Teritorial, o mare afluență 
de tineri. Era un lu.ru de miraire ca 
din pi im a zi sa vi într’uu număr 
atât de mare. Altă dată, niajoriLatea 
veneau în ultima zi iar linii chiar 
după termen cu tot riscul dc a fi 
dați dezertori și tiatați ca atare.

Dar asta era in tre, ut. In timpul 
celor trei am de guvernare demo fti- 
ticâ și in special dela venirea tov. 
Emil Bodnăraș în fruntea Ministe
rului Apărării Naționale și a pro
clamării Republicii s’au făcut din 
toate punctele de vedere inaii Iran- 
srouiian. -Altul r ,■ -piri i-1 -e 
domnește acum intre recruți și de 
acest lucru ini-am dat seama de în
dată ce am intrat în curtea Cercului 
Teritorial Hunedoara.

Era plină de llăcai, care așteptau 
sa le vie rândul la vizita medicală, 
sau sa pleie li undat le la care au 
fost repartizați. Ceea ce m’a fra
pat însă chiar dela începui, era at
mosfera nouă care domnea a coif 
Am mai văzut și alte încorporări* 
dar tiner i o’e atun.i mergeau în. ar 
mată cu alte sentimente decât cei 
de acum, erau triști și posomorâți. 
De fapt erau perfect îndreptățițiț 
Armata în timpul acela, pe lingă 
că era o instituție pusă în slujba 
asupritorilor, servind scop r.le 1 >r, 
egoiste, oferea ostașilor un trata-

în minele din

DREATA;
Tinerii vin la încorpo 
rare plini de voioși 
ca la nuntă

JOS STÂNGA-,
In așteptare, cei re
partizați se distrează 

JOS DREAPTAi
Vizita medicală se face 
cu mare atenție

ment neomenesc; erau bătuți, | Uși 
Ia corvezi, erau intr’un cuvânt b t 
(ocoliți. .....

Astfel s'au piezentat acum la iu ■ r 
porare tinerii D Li gară au venit 
cu fanfara iu frunte, ckli lluncdoa 
ra au venit căutând în camioane, 
iar depe sate un i veneau în căruțe 
împodobite fi timus ia b nuntă cu 
.panglici coloiatcși flori.

TINLRIt VIN VOIOȘI

1 n curtea Cercului domnea torfola 
obișnuita ia asemenea ocazii, I i 
nerii taie au terminat cu vi.-ita, me
dicala sțateait împrăștia i | r n mi te. 
Alții jucau voioși vvoley-lall <u min
gea adusa anume pentru ei, Eiau 
veseli că au scăpat de o niaie gr.ja: 
de vizita medicala la care ar fi pu 
tut fi respinși.

Intr'im grup, un tânăr din rom Ța 
Petriș vorbea cu alți țărani: Am a.i- 
zit — spunea el —- dela cei <e se 
întorc acum din armată că de vreo 
câteva lum urmata s’a schimbat mult 
și că acum e bine să fi ostaș. |)e 
aceea eu nu viu acum cu frica ce 
o, aveau cei din trecut, vin bucuros 
la armată, 
convingere: 
noi că s’a 
că de acum

In alt grup mai niulți tineri glu 
incau râzând:

— Ești vesel prietene? — 1 am în
trebat pe unul dintre ei. Iți pare 
bine că devii soldat?

— Dece sa nu fiu vesti — mia 
răspuns tânărul Moga Aron, meca

I

I

Ceilalți il aprobau cu 
— Da așa es e, șt ni și 
schimbat tratamenli.l ș. 
soldații trae>c bine.

I

i „Mi a’ -Hrad — :>cuni știm cu 
ca armata i';ț ra Republici oa 
,aperi int e e'e inimcitorilo? 
țăranilor, ale .1 iutere-ele noa 
Și apoi s’a -chimbat dea u i

nic li 
toții < 
-tr.i 
și a 
sire.
armata, nu mai e < c < c e he In care 
soldatul era umilii, f amân I și bă 
(ut; acum vom a «a mi t.alament

H. N. Ooreanu
(Continuări' In pag, III a)

■

Pe șantierele naționale
9 9

JtM xeni
Salva-Vișsu și Lunca Prutului vor lucra 

9$0.£s
Joi dimineață au încep it lucrări le pe trei șantiere naționale, d

mia noastră naționali, la circ vorvârșitoare îbiporlană pentru Cconț 
participa O.’.OO voluntari ntcmiștiț 

l’e șantierul liniei ferate Humbești- 
Livezeni, ce poartă numele tovarăș 
șului Oll. Glieorghiu-Dej vor lucra 
-1.400 brigadieri. Cei 31,41 km. ai li 
nici feiate Bumhești-1 ivezcni ior le
ga bazinul carbonifer al Văii Jiu 
lui cu Sudul i Eslul tarii, ceeace în 
seamnii un mare îmb.U dat des 
voltării industriale a țării, înseam
nă scăderea prejuriloT de transport 
și deci Scăderea prețmilor îtt general 
și înscan'nă o mai bună aproviziona 
Țe a Văii Jiului iu al i.ncnte din Ol< 
tenia. ....(

3.300 de voluntari U.T.M iști voi

In cadrul ui ei c uife /'iț de 
sile l.u a, iii n'bliii/ lin. uțc/or a 
buget

l> u ;
Inig-i tul 
1<H9 nu 
in iiiîapji i 
lina pe
cii ca

DeclarariilE tsv. 9«sile Iuta, 
cu privire la noul buget 

al Statului și asupra noilor legiuiri fiscale
p e Laie a rut loc J >1, tov. Vi 
tacul dcibirața ,.u prbue ia nou/

. I Sia'u ui ,i iisupra noi/or la U niri f.scal-,

d in 1 <ai > e 1 a i ol f a ( ‘e n<»â 
-tiv pul Iu 1 o ...ciul in 3' «Je 
au |t.-.E m'jtlii.t' c.it șl 
allJll-.l I< V i 13 K,tl | l .il, TiV- 
il- mu lu i e | li .!• 111 i 1 u ■ ei-
1 ilara l.ug n | 1 . <• .; 7 ■■■ 1 Ji ir
l't : l llll uj. . I H IIIII.' , . u|. Mu
I ■ La. :t m i liii Impi.'l. *

Iu I in 11 , I r117 i'i I; ii r ■ u- 
l'il U‘ fapt duna Imgclu i unii u. 
bugi'tul mlîal v' până h r, '.iijȘurt 
lili -1 hiig..lul a..pjliz». 11 d> 3 a 
‘ < -i -ti dau .jian t»-.

1 1 ■ c 1 t« | \ tș’c j r-fiiti ' u
juiidiiri — a

< uiiliuiian tu', (..i.iistiu 
( u< •, a L.-t e luIjî
bd^-i i ,l mi k>j pre- l kiițj , u 
nil 1111111 Hijsivr a\Hiriin dc« 
■'tipitul *J«’ ci.i i ’iiî- i i.nj-,1 uii.u 
p«* p ji;i. ini| i ‘multul. 1 uc d <

m riurr mă uu pro c>ul 
ijiihp-

<-U l<i;»l. 
dvp. tv.iap.

Ihliiual. 
ficit dc

a | e. i. .ii ile'.i in e; 
t cu iț ului nu.nu i. r

i in: amna v ât o 
a i e ora ■ |.. <!■

a e le aști-| ta u d ipa i o
< i' n. I t (iei.

(II 3 
iu 18 

eia a
- U ut

Tov. VASILE LUCA
Ministrul Flnan(elor

Bugetul e ercițiului l'l 18 1019 
spus tov. Va de l.u a — trebue 

i u bugete e pre e
» tCr .1 t ■ i | Ic a.

4
privit io.li] ai qi\ 
ilmfc 4

construi linia hrată Salva-Vișău, pe 
șantierul național .,\ a i e lina ’. I i- 
nia are Ol km. i face legătura din 
tre Maraniuieș — rcgiuici bog.r a 
în păduri, arama, suit, lier; aur; 
sare, inia neevplo.vtată — ai le-tul 
țării. Salva-Vi-.au va fi in. a o linie 
ferată care sa asigure legătură di 
recta cu l’RSȘ — nevoie de bazai 
pentru econom a țării noastre, Ma 
raiiiiireșen.i unt lumi i, dar lipsiți 
de lucru, șantierul va da de lucru I» 
5.000 de muncitori localnici.
5 Inslârșit pe șantierul Lunca Pru 
tutui, l.?00 de brigadieri vor efec
tua lucrări de .n liguirc i.ir v r pe 
mite, ia 12.$71 ha. terenuri inunda
bile intre (.lancea și Galați sa (ic 
date spre folosință țărănimii munci 
toare.

Citiți în corpul ziarului
Pagina pentru Femei

Ostașii Armatei Romăns Democi ate 
la muncă voluntară

Valea Jiului
()sUtși:, ofițerii și suboi’i 

terii din Comp. to-:t .1 Ceti 
in Ini de Instrui tic Jandat 
mi, Orâștie, fiind detașați in 
Valea Jiului cu ocazia ale 
g' rilor, s’au ofe rit sa deju 
na câte un post voluntar la 
muia, pentru a ciinoa.ște în 
moil mai amaiiunțit mutic 1 în 
nuna și totodată d ■ a da o 
mâna de ajutor tovarășilor- 
mineri.

I.uni 29 Martie fiind o /i 
de repaus, după alegeri, os
tașii au profilat de oca. ie d" 
a realiza acest plan al lor. 

1 >
11

«l«- 
dup»

1<

irctinui sptț 
i p rtițn ral 
fi- 1 i ra
| I' i ă a on

niuMve 
bunelul i<u a |-i 
Miklându iu 1 

l.ijJ niilian'e Ivi
patru luni tiv .jpIfca.'C

C- I .’t J dn.|< 
li/âfil .1 f«M 
llhbtMJlr !el. I ‘.l 
g* t s’;i înteiiiriâ 
pi iiit.i| tj . acrijiiii 
lor Șutului | r u 
iuri dui a ti > i(j’t a c 
’iiluij Hniințâiidu ‘C la uiJtc f 1 de 
iiiiprininHun eJua c.i 
nou dr (is;a|it3;c. o 
mai jU'tj a kjr. imloi 
port tu <_ap.unaica .:c 
irihuahili’o! j in u ui r <i i inc i 
\ rfiituri’.or < i'ț a și ac rdării de 
«lc^r* \fin la im» o i < b ui i c (< pf-r 
tru o ser e <Jt arm <j|c industriale t-f.

»n<nm.
Determinarea clielu.r ilor s’a la 

tui iirmandu • rr I /a e i dc cu o 
inii in imite comj irii.i.c t< k b ge- 
tare.

al s bi 
4 >, 83' 

...... ic. -.i hw 
pe uimabiar.» 

e' tmur. f rrv i 
impo itv și veni 

'■ivi .'ia a Sa

Consiliul de Miniștri 
a aprobat bugetul 
general al Statului 

pe 1948-49
<•*

1

>’t i -șcdinți.i Con-f i 1 i 
Miniștri i'oiiiiiiittic.i

In z;u.i di \c> Mart ■
< ., orele 19. a avut Im
< onsiiiu de Mini..o. 11 
.otiii.t dini p.im-iaini-t * o 
l'< 1111 ( ti o/a

S a rvainai.tl și aprobai Ic 
gea pe ntru -t.ditlir< .1 -t 
c.ir< 1 Bugetului geni-ral -1 
St.uu-ui pe e.vcrctiiul m a.'

I94X-I94<).

. L>
el.Ln. din 

‘ ne'-rr.tmu..

ii o ilicite
.1 a prii tei iv-

ar. a!*..

Cei 2 ofițeri, 5 stt'.x-’i er: 
șt cjt soldap, au m w i'- t 
la col cu minei 11 la m- t*. 
T'eliiia seci. III șt IV. t ts 
tașii armatei democrate 
mun< it cu mult 
diud dorini. 1 lor 
la de a ajung1’ 
gaia >i maj strâns, 
dtnlte mancitot ime -și

tzc-rtul ostașilor din cq np;, 
nia ton ('. 1. |.■('băști;-, » 
lo-t primit cu multa faldur, 
de minerii din l’ctriij.

I. HERMAN

lu.ru


—== PAGINA FEMEII =h=—
„Suntem mândre de victoria 

Frontului Democrației Popularea

Ne scriu femeile din județul nostru
Pe lângă laptu/ că leine/ie și au evprmi.it diagustea lor iați tle 

aduila conducere a Rcpub/icii Popu lare Române, pr n par ieiparea inasi 
vă la vot in ziua de 28 Martie, 

victoria Frontului Democrației 
dul, pe ca ca scri.su/ui.

lata unele ser sori care ne

aslău când ■ i vad 
Populare caii a

SOSC'C dela funie'/e dâi
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Nu știu <iim «.îmi eeprini inai 
r>ine bucura <c o am, uciiiii emil 
tiu <3 .111 contribuit și eu 11 votul 

meu-la maici li tere a mus.iă, a 
poporului mun 1 o. I gând iu
'Aarea Adunare Națion li, p Dinu 
oii mumii, < am ii cuc ne eniio < 
levoilt și dur. iile ș vor ști să 

de repr.zin'.i inte.csel.' noastre aco 
lo unde i am a'c..

Sunt sigur,i iii in înmii mii I c 11 I 
li-am pus votul | e semnul S rarei

cm făcut un nou pas spic o 
iață mai buna și fericita bizata 

■ •e munci noastră a tuturor.
Copiluț Marin Deva

Sunt o simp'a muncitoare, și am 
fost nespus ic fericita în ziua dc 
28 Maițic când .-un fost chemata 
pentru a doua oară în viață, să mi 
Iau votul meu acv'ora care știu 

că ne vor apăra in.c cseîc m astre, 
de muncitorimii.

Am votat lista f rontului Dcmocrj 
■iei Populaie și odată cu ea sunt

a
[KJ

tu
și

Miiniemiu Ana țăran
Sunt convinsa ca vo.â d L ta

I ivinoi raț c' Popi I re, iRci p - 
[irezent,iuții clasei mun itonre, 
frunte cu tov. (jliearghc Apost >1, 

ne vor susține interesele in locul 
unde au fost ti in i ' <u tcală încrede
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importana. 
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in timpul 
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Frontului Democrației Populare
în viata femeiidrum lum;nos

S’au scurs abia câteva z le dela 
Ui Martie, când femeile aXuri de 
bărbați, tineri și bătrâni, s’au pre 
-eniat pentru a dcua oară în istoria 
țării noastre, în f.ți urnelor pentru 
a-și da cu hotărîre și bu.uric, îu- 
tr’o atmosferă de măreață sârbă 
ioare votul, Frontului Democrației 
Populare.

Dragostea și abnegația cu care 
femeile județului nostru au n.Ancit. 
în cadrul campaniei electorale, ți 
numărul impresionant în care au par 
ticipat la vot votând cu Soarele 
iste ițovada cea mai convingătoare 
că feg^rile au știut ce vor, și au cu 
noscut datoria lor de cetă.ene libe 
• e în Republica Populară Română.

Astăzi când victoria Frontului Dc 
mocrației Populare a devenit rea 
fitate femeilor li s’a deschis un noii 
■drum spre întărirea dreptur l >r câ
știgate și a libertății dc a-și croia 
angure prin muncă, noui condiții dqț 
viață —așa cum ele au dovedit o iu 
mulți ani în urmă.

Noul procct de Constituție ela
borat de Frontul Democrației Po
pulare și in special, articolele 20, 
21 și 2 2vor cons.inți crezurile fe 
meii, ocrotirea mamei și cop.htlui.

Mobilizându-și toate forțele, având- 
țot sprijinul forțelor dcm'ocrati.e din 
Republica noastră Populară, temu 
►e vor putea să înființeze cât mai 
multe maternități și dispensare me 
dicațe, cât mai multe cămine de 
zi, leagăne, crețe, spitale de copii și 
.entre de lapte și să vegheze ca 
toate acestea să fiui.ționcze înfr'un 
mod exemplar penirucă acestea asi 
gură In primul rând sănătatea mamei 
fși a copilului, ei.

Femeile nu vor uita că mai exi- 
-iță Încă în țara noastră rămășițe re
acționare, agenți ai imperialismului 
răsboinic, care caută prin diferite 
icțiuni o noua supunere a popjpare- 
lor. Prin svonuri prin sectele religii ai 
se, ei vor să Întoarcă poporul nostru 
r.pre trecut, sp.e mizer.e și sufennțăy 
Deaceia femeile vor trebui să lupa 
•țu dârzenie contra oricăror manife-

stări dc acest 
colora care ascund ce.e mai crimi
nale inter.ț i, cec inai hi Joase proe 
ele urmărind piin ele o nouă supu 
nere a popoarelor. Va trebui dit 3 
o lupta hotărită, pcnlrttcâ ci cattlâ 
să pătrundă cu ideologa lor putredă, 
în primul rând, în rândurile femeii 
lor prevăzând aci un teren mai ușor 
pentru ci, și vor trebui demascate 
intențiile lor și astfel să K se sfârî 
me orice putere.

Frontul Demouației Populare le a 
deschis perspectivele unui vii < r glo 
rios in Reptillica Populară Română/ 
iar fente.Ic vor lupta și vor multei 
pentru a întări acest diurn, a fel si 
drepturile obținute și a consolida 
Patria demo raț ei ți libertății nea 
sfre — Republica Populară Romă 
nă. E. Gârjob

lei, contra tuinror a

I

Dc douăzeci ani in șir, locuitorii 
orașului Svcrdloi6k inii fa m reu 
cinste de a mă alege dvpulati in 
Sovietul (liâsinesc.

< Ir.i.ul a cm. Ut și -’.i d- I'H 
sub uth i mei, dc'.i'niud 
Puie, ii Soi iefi' <■ nulii ■ in 
num ttn.rt. in.lii t.i I. și 
dm I 1.1I1.

AeuiilaUa unui ilcj ulal
lietul orașeniM t te foi-rle umili a 
t« raia, și |.iiiin.l imul SeirJlov.L, 
pe io nitor i lui, ina gâiiucsc (li 111.11 
dric <u in mai'lc -m ce repurta'., 
de ora-. c<te n pire Im m nici: 
mea.
f11 Mint bo.,inieti și candidali in 

țliințe ugri ci '. <a d ț> itala in'am 
o.iipat îndeosebi dc problema im 
bim.itiiținl hr.mo 1 apr >vi immii 
pupjlaț.i 1 u p.:o lll .<■ , ii ole ; Io
0J.1 1 ioii:r 1 z aai.ilatea g opnda 
1 i 1 11 uir.i i 1 , . p 1 ii a d uz.ui I >1, 
a In.ncior dc 1 p c și a ere- Horii 
lor de porci. Mă in; ij. am dc a 
înmajjrea ;e e urlu ț.e 1 ij giajini 
țele de dopi.i -i Je odihna aci doia 
in timpul vacanțelor, ajulam a a ne 
lor MÎ-și triuiiț.i copii in Mi.iai mi 
>1 I.iIhic de vara și oigmizam muri

îl 111
■i ii

Iu /mă 
l.olmita r 
ca astfel .j c< n ulmi ți e 1 la 
icn unui i itoi mai hun tuturor 
h 1 c< inimi < . 11 brațe c mui
mmiia >.in ț'ia iioasl'.'i, u 1 
feiii^it'i ,i iinUl ugaifi.

te 1 ui lom nilin I iu lâ- nil 
le.itili n .irhta că Incr. l 

I ia v ne a m r și -<> guvnul 
c-le prețu l.1 de n i fem 
pin miinc.i iom da .hoadâ 

intern dcmiiic Je drepturile că ti

i de 28 
Si.art'i •.

Mir:.4 
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Campania electorală a fost spri
jinita intens de femeile jud. nostru

Fenu'ile conștiente de’.t o 
rașe și sal<-, tti doriri! < și 
dragoste de muncă și pro 
greș, au pornit alături de Lar 
bați și tinerel la sprijinul i 
campaniei electorale

z\stfcl im număr dc 467
U. I . D. R.-iste au dus 

o muncă dc lămurire per 
manentă printre, sătencc'e de 
la țară.

41 cch'pe artistice corn 
puse din femei'și tineret s'au 
deplasat în cele mai îndepăr 
tatc sate și cătune unde p n 
tr un program b ne ales, au 
contribuit la ridicarea con
științei, a nivelului cultural

Oitițâ
în fiecare zi
„Zori Noi

Organ al P. M R 
pentru jud. Hunedoara

și politic al țarănimi».
Au fost ținute o serie dc 

plenare în Întreg județul, un 
de s'au prelucrat f’roectul 
de Constituție și Manifcsiul 
I’rogram al I’.D.I*., la cave 
au participat un număr dc 
2.645 teme, carP ;iP°’ au con 
tin aat munca de lămurire io 
rândul masselor.

Ca o apreciere a muncii 
depuse în aceasta câmp.mie, 
femeile din (jrăștic, cari an 
vizitat toate comunele cu
prinse în această p asă, do 
vedindu-se cele mai active 
dintre toate organizațiile de 
ntassă din localitate — au 
primit din partea F.D.P. ului 
drapelul muncii și aii fost 
evidențiate, ca prima arga 
nizație în mintea depusa pen 
tru reușita campaniei electo 
rale.

Activitatea mea de deputat 
de Zola Kolțova 

ca cantinelor i magazinelor,
Peutiu noi lixuitoji 

de < I nia este a>pia -i 
giădinaritul aie mare 
< 11 ac cartoful a Io t
prima oară m 1 1 .il al 'a 
Putcr i Soii ii c, ■ und 
a luat o maie de-o uitar , Roșiii' 
și alie (iilluii sU ;1 c unt șl până 
•i iazi puț n a-| uiditc m l ral

D-ece a nu albe tle aie |>'iot >i. 
iu i.ij-lina lui r. șo, p.jx ,i ve zi 
și galbeni, meii iun zi cam <11. 
Hotauot i o.ieij i au r> , urlatul a < -t 
domin 11 suice-c miașe

Pr.ntrc n.ucila.imi mei am ga 
-it nuiiieio i amau ri in acest dom 
mu. In lu ând <i au devenit ajutorii 
loim-iitnii au i ol a > viatului 14-1 
stru in Irimtia lâreia ma a la u 
Lxperiin a mea j rdc lon.La iu ■
■ ins n a.tnitatia mim diputal este 
iniununată d Juc c« num i atunci 
căild ea ar. s| r.jmul unui numa 
cât mai mare dc a-U.ișt . Sa mun 
cești nu singur, ci împreună cu ale 
gatoru tăi, ,at i dev'za f e.ăru 
putat. II (ste doar • uj torul p 
rului și deci forța lui consta 
contactul permanent cu inassde

La in cj ut u len.t ,â luciezr ii 
cadrul Soiic.u ui orășencH. numai 
câțiva gradm.ri amatori. Noi ne 
ini|urta 1 n un i al o a p ,cr.lc și i< 
zu!t ițele o', ț nule, iar apoi aduce un 
la înnoșiiiiița ț opul ,ți i cec ce am 
realizat.

Ma târziu ; m in i at >4 fui pute 
dm condu.crea cer.u ui i o t u p. c> 
legi delj Inși.ut -- profes r I han 
Minin AlccanJiu Kailu.cva pe Ol 
ga Sub,na renumita satană din U- 
ral care a cnl ivat prin secți nare ui 
nou g<n dc car oii. [>;■ e r eu pi
cam prin sc.to.rc.c din <ruș, unde 
ilaJcam instrU'țiuai dcpUtaț.lor d 
mi care lucrau in Cs.ni-iunile a 
gricole. Succe u mun 1 noastre e- 
ra 1 <tr<m 
«tra era 
de paitid 
zin<le de 
mele patru giadim co e.ti»e.

(âu[4t ra/ba.u interesul pentru gri 
dinărit a crescut ți mi mult 
Noi a.11 început să sâjitn nu numai 
cartofi 
zent 
mea 
niai 
tng

Succou.
de marc J nijiatLa nea 
sp. .j nita de orgitiinția 
diu oraș. La una din u 
ma i i an io t sădite pri

ci și di vrite legume. In pre 
toastat tu 1 u ur e <ă iniți. iia 
a prins rădăcini adânci. Nu 
tsțc depar.c timpul cânt in- 
oraștd va fi pin dc grădini.

Recent am fost din nou aleasă dc 
putat al Sovietului Orășenesc. Ea 
vid în aceasta man.testare a Lacre 
dcr.i poporului, re.unoșt in a lui p a 
tiu modesta mea mumă. Aceasta 
mă face să caut ca pr.n activitatea 
mea să îndreptă,csc ș. în v.i or în 
crederea concetățenilor nici.

A apărut in limba română
Nr. 9

PENTRU PACE TRAINICA 
PENTRU DEMOCRAȚIE POPULARA!

Organ al Biroului Informativ al partidelor Comuniste Belgrad
15 Martie 1948 L«i 10

In campania electorală
femeile

au intensificat munca voluntară

CUPhINOE:
| GH. APOsTOL: Mifcarra liodical* unită lo Rom Aula. 

Unirea popoarelor !□ lupta peDtru pace yi demociatie» 
| GlULIANO PAJETTaj Italia ta ajuaui al> g rllar.
H A. DRUGOV: Puterea economi & a UoluidIi Sovietice. 

Crearea Frontului Democrației Pooulure In RomAnia, 
Congresul Partidului Soaial-Democrat Ung ir

| R, SLaNSKI : Poporul cehoalovac in luptă pentru coa» 
■olldarea democrației.

| JaCKBERING; Muncitorii britanici riapund adzlo- 
niihlor laburiy l.

| PiERRE HENTGESi A treia for|A ta earvidul Impa- 
rlaliamulul.

| R LaLMAND t Belgia ia elejtala imMrialiamulul yankeu. 
| PIETRO ROSSl: Mhtvr Saraget, marioMig americani.

In timpul dela 15 28 Martie,
iu cinstea alegerilor inunda voluntara 
in județul nostru a fost și mai înten 
să.

La Hunedoara. 30 de femei au 
prestat 150 ore la curăț.rea grăd.nci 
de zarzavat ji primăriei. B.igida 
„Ana Pauker” a prestat 300 ore la 
curățirea pășunii orașului de spini 
și crengi,

Simeria, Brigada ,.Elena Pavel” 
compusă dintr’iui număr de 60 fe 

mei — 3 prestat 210 ore la atclicic 
le Triaj dcscărcând 5 vagoane scân 
duri. L'n număr de 120 femei au 
cărat fier vechi la atelierele C.F.R.

Orăștie, 00 femei au prestat (00 
ore la curățirea pomi or dela Ferma 
de Stat și la greblatul a 6 ha. de 
pământ.

Benu, 30 femei au curăjit pășunea 
satului ifin spini.

I a Fabrica Astra Orăștie, (trate

teme.le au muncit în mod voluntar 
la tiausforinarea fabricii.'

Că.an. IjO teme. au prestat 410 ord 
la curățirea pomilor și săpatul a 
48 gropi pentru planta,ii la Fc mi 
de Stat.

Brad, 30 femei au mun it la cur, i 
i »a parcului.

Ghelir, 31 femei au Încărcat 61. 
vagoane de siderită,

M ’dașd a Superioară, femeile cu 
un <• n c’e muncă dc nedescris au 
curățit pjșuiua de sp ni și crengi 
apoi au săcit pc-te 1.000 de duri.

Luate în întreg.me — în tot «cesl 
timp, 761 de femei au prestat In mod 
voluntar un număr de 2. 62 ore de 
muncă volum a a.

Așa îtjțeleg (mu le democrate si 
duca munca țentiu re onstrucți și 
consolidarea I <■ u- li i. noastre F pn 
lare, așa se ș rcrintâ te noile con 
știente, și cu dragoșfe de muncă, ț

evprmi.it
scri.su/ui
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Cantitățile de mărfuri importate din U. R. 5 5.
In perioada dela I Ianuarie 1947—20 Martie 1948

Aspecte dela alegerile pentru 
Marea Adunare Națională 

Populația rurali a participat In mod masiv și 
plina de entuziasm la vot

In cadrul acoir linilor ccon(oinic<' 
încheiate cil Uniunea Sn\ ietica, au 
intrat în țara dela 1 lamuri'* 1917 
până la _O .Maitic a. c., iirmaldan: 
Ic mâi furi ți materii pi inie iicic 
<jiv iîiduMr ci ți ag:i lilUuii noîisW.

Pentru iudu-.ti :i metalurgica: 25 
mii Iulie fonta; IS.06I Otic semi
fabricate dc oțil. t)3S tone oleiuri 
<pcc'a!c; 1.0.'1 tone leromaiigan; 
I.YJ-toue icrosd luni; -0 tone fere 
vana iium : 0 t. iciu.roni ; 900 3 to
ne minereu de fier; 161.037 1. cocs; 
l'l tone cărbuni ]Cibu < . P. 
' 5'1 tone antimoniu; 17.’O) kgr.
1-*o\ oliiam . -'.151 torc magneziu 
arși <.7J0 tone cărămizi de mag 
• ■ /ii i ..75 canini 7i de ” ilitâ ; I

C. F R. Simeria—Solvay 3 0 (0-0)
in cadrul diviziei secunde 

scria lV-a, sa disputat la 
Simeria, [oi i Aprilie a. g., 
matchu] de l’oot ball di.itre 
echipele C. F. R.-Simeria și 
Solvay din Cioara.

Acest maicii care a <ost 
așteptat cu nerăbdare de si 
merieni, a corespuns întru 
totul, fiind extrem de dispu
tat și presărat cu faze spec. 
taculoase.

Cu toate că ambele, e.lii- 
pe au depus insistențe cen
tru deschiderea scorului, a 
cesta a rămas alb în primul 
meetan, iar după pauză ce
feriștii organizând u-și linia 
de atac au trecut la ofensivă 
mai hotărîți, reușind să-și ad 
judece victoria după o luntă 
înverșunată

Ceeace a fost foarte intere 
sânt în acest match, este fap 
tul că gazdele au benficiat 
de 14 cornerc — față de un 
1 al oaspeților — și n’au reu 
șit să înscrie, dar în schimb 
cele trei goaluri marcate au 
fost muncite și înscrise im 
parabil.

Echipa ceferiștilor a fașut 
o partidă foarte buna, meri
tând pe deplin victoria, însă 
dacă avea puțin noroc, ma 
tehui se putea solda cu o în 
frângere mult mai categorică

Obstaco.ul principal al ce
feriștilor a fost portarul oas 

ivie 2711 tone șaniutâ; I,() !>l tine tlito 
rița de labil, IU tone ni lie); lOOloue 
olui'.iiiiiuii; 8.C60 bucăți creuzete dc 
giuht; I0.I7U tone fier vechi.

Pentru indu-tr a niiiiieia: mașini 
de foraj I buc.; pompe centri.u ;e 8 
buc. lăni|'i de mine 1 OtlO buc.; cio 
cine d» abataj 00 buc.; ciocane de 
lui 170 buc,; 2.2()0 kgr, inelar 
pentru Iu rari de foraj, hiivciize cu 
motor 5 buc,.

i' tiu u indu-tiin te <lil i i5.’8s tenie 
bumbac și 5 tone fue inackcy.

Pcnliu iudu.tria e'.cdio le.li i ăj 
800 <leciro/i dc cărbuni; 20 buc veri 
nlaloarc elcitrice; 12 buc. ntoloa 
re electrice; 1 buc.fransforniatori 
mu 120 buc. b cilii electrice.

intru industr a chimică: 20 tone

peților, care intr’o formă cx 
traordinară, a apărat mingi 
extrem de grele.

Goalurile au fosl marcate 
de Găman de 2 ori și Bretoiu

S’au remarcat: Găman I.o 
vas, Filimon, Suciu și Ilor 1 
vath, iar dela învinși Hoho 
can, Kerekesi, hengherii) și 
Buian.

Divizia Națională A
In cadrul etapei a 7-a a Di 

viziei Naționale A. s’au inie 
gistrat următoarele rezultate 
technice:

Oradea: Libertatea - C- S. 1 
M. M-. 3 - o.

Buc.: Distr. . A.S-A 2 1 '
Buc.: Ciocanul - Oțelul q-o
But.: C.F.R.-B. — Unirea 

Tr. MAL 3*3.
Timișoara: C. F. R.-Tim.- 

R.A.T.A. 3 - 2
Cluj: Dermata-ITA. 1 ). i
Cluj: „U ” - FC Pl. ( - j. | 
Petroșeni: Jiul CFR. Cluj 

o o.
Divizia Națională B.

SE Kt x lll a

C'AMT IMS’ ■ Hunedoara
2 ■ 1.

Minerul - CFR T.-Severi.'.
3 - «•

Mica - Gloria 3 o.

<t irul de potasiu; 11 to. c fosfor 10 
>lt p galben; 24 tone sodiu inetaic; 
50 tone ocolită; 53 tone clfirurâ 
de raliu; 18,5 tone gricelină; 10 
mu 521 kgr. arseniat de caliu și 
nalriu;

Pentru agricultura: ’.'X) buc. pil 
guri pentru tiâ-.tonre; 2.163 buc. 
pluguri cu tracțiunea animalii; 463 
buc. tractoare; 200 buc. eimnatoa c 
cu trac|iunea animala; 510 tone să 
măiițâ de sfe li de zahar; 10 tone 
s i:n.in|a de bum;ic;fi)U kgr. să
mânță dc gândaci de mătase, 20 
kgr. sămânță de kdk sa.Jiiz; 30 
mii tone go'iu pentru însămânțări.

Pentru transporturi, KH) buc aulo 
turisme; 157,000 buc. pee auto; 
20.010 buc. iiilminți; ti-17 tone cau 
ciuc sinteth. 10.0 0 ga nituii anic >| <? 
auto; 70 buc. motoc ilctc; 180 buc. 
biciclete.

Diverse: 110 buc. mașini unele; 
120 buc. macini de cal ulat; 300 
buc. mașini de Seri,, I.0J0 buc. a 
parate telefonice; 2 centrale teii 
fonice complete; 25,8 buc. piese 
de schimb pentru mașini (J.ig; 600 
intr, curele de transmisiuni; 52,5 
tone e lise pentru sine; 3S.510 buc. 
matrițe pentru tigogralic; 0,3 tone 
klingherit; 8,0 tone bachclită praf 
și 2000 intr. iurtun dc cauciuc.

PRIMUL CONTIGENT 
al armatei Republicii Populare 

Române se încorporează cu 
cântece și veselie

(Urmare din pag. l-a)

ce ne face să simtîm că siuitcm oa 
tneni.

NU VREM AHANAREA 
PENTRU BOALA

Am trecut și in sala unde se făcea 
vizita meJ.iăâ. Ai i viitorii soldați 
așteptau in ordine să fie consultați. 
Mușa Aron -- prezent! — Era un 
tânăr din Runyil Mare. Avea hernie. 
— Va trebui sâ te amanăm din cau
za bolii - i a spus medicul. — 
Nu vreau să fiu amânat, eg vreau 
să intru în armată' d le doctor. - - 
Dar va trebui să ți se facă întâi 
operație și apoi sâ stai un tinp a- 
casă. Nu! — spunea tânărul Mu 
ța Aron. - Eu vreau să mi fac da
toria. Cu toate protestele și rugă
mințile lui in fața Comisiei, a fost 
trecut la „prisos de contingent’’. 
Era o schimbare ți aici. A trecut 
timpul când criteriul pentru „apt” 
sau „inapt’’ era balful. Și aceasta 
nu numai din cartea ordinelor —, 
care de formă existau ți în trecut 
■— ci pentru faptul că astăzi tinerii 
nu vor să se eschiveze dela datoria 
care azi a devenit onoare: toți vor 
să-și servească Patria.

Seara i-am văzut plecând încolo 
nați, cu fanfara în frunte spre ca
zarma : strada răsuna de chiotele lor 
vesele. Din sutele de piepturi ie 
șcau entuziaste lozinci: Trăias ă tov. 
Bodnăraș! Trăiască arini.ti P.bu',1 
cii Populare Române!

I I. N. Doreanu

Popuația Județului Hunedoara după r^censâmânlul din 25 hnuirie >948

In clișeele noastre: ech'pe da călușeri dklreazi 
alegatorii la așteptarea rândului la vot

IIWFOKMAXII
BUCUREȘTI, 2 (Agcrpres). - 

Prezidiul Provizoriu a kepuLiiii Pc 
pulare Române, a pr mit azi diminuai 
țâ în audiență solemnă pe mi listru’ 
Spaniei Republicane la București/' 
precum și pe nouf ministru 
plenipotențiar trimis al Ungariei la- 
București, care a remis s.risorili 
de acreditare.

Solemnitatea a avut loc iu preze.i 
ța tov. Ana Pauker, ministrul Afa
cerilor Streine.

BUCUREȘTI, 2 (Agerpres). ■ - 
Iii ultima ședință a Con i iului dc 
Administrație al Casei Centrale a A- 
sigurarilor Sociale, s’a aprobat bui 
getul Asigurărilor Sociale ți? nouf 
exercițiu bugetar, însumând în to 
tal 4.101.8(1.0(0 lei, din care ingri 
jirea medicală prevede 401.0j0.000 
lei, ajutorul bănesc 3 O.OCO.OOO 1 i, 
preevder le pent u toată, accidente ș» 
invaliditate 1 O.Ot'O.OCO lei.

Un punct important din buget i) 
ocupă constru (iile de spitale și san;( 
lorii, cumpărarea de medicamente,1 

pansamente și alte materiale sanita 
re. Jn ceeace privește pensiile asi- 
guraților, noul buget prevede su 
ma de 1.115.000.030 lei.

»

BUCUREȘȚI, 2 ,Agerpres). — 
Din toate marile centre ale țării, via 
vești despre depășirea p.ogramutuv 
de producție. La Arad, muncitorii- 
'Filaturii 1TA au depă it cu 115,5 la 
suta, la Brașov la Uz.nelc ASTRA 
s’a depășit programul fixat cu73,3 
la sută, - fa Industria Metalurgici 
de S.a< printr’o seric de inovații ta 
construirea tractoarelor l.A.R. 22, 
s’a ajuns la condițiile care vor duce 
la sporirea număiu’ui de tractoare fa* 
bricate precum și la eftii.i ei costu
lui acestora.

*

BUCUREȘȚI, 2 .Agcrpres). —1 
In cadrul măsurilor luate de guvern 
pentru sporirea parcului de vite în 
județul Iași a sosit din Transil
vania primul transport de animali- 
de munca ți reproducție va t dc ta 
ptc, cai, boi, ctc..

Matchurile ce se vor disputa 
în etapa IX a

Duminici 4 Aorilia a. c. ra 
vor disputa pentru Divilfa A- 
urtDttoai aia mal huri t

Patro*eol: Jiul— Deraiata.
Cluj: CFR. Cluj—Libartatea.
M'diaț: C, S. M .M,—Unire* 

Tr M A. I.
Bucuraf 1: Distribuția—Cioc** 

oui
Bu*or*ftii C. F. R. B — A. S. 

Armat*.
R*ilț>: Oțelul—C. F. R. T.
Tg Mure»: R. A. T. A.—.U”. 
Pioeadt F. C. Pioe|U— I. T. A.

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

•h

X 
'd "S 
- s 
B ? 
z ”

Populația Limba oialernA

Populația 

peate 7 ani

*r«»| tort 
dr rir»e

Total
0 £3 a u «a • 
X

13 
•S Roco&na Unguri

MD 
fi
B
«
0

Idiș
Alte 

limbi

£
»•

.1
-3u Z

Cifre

-bvolute
%

Urban <4 107 52 352 27 306 25 04o 39 76 0 9 758 ■ 32<) 1 08 406 48 '01 6 1 4 12 8
Or»inl • 3 851 12954 6 7J6 6 63 9.054 3 113 18U 4/6 >3bl — 11944 1,057 88

. Brad 1.418 6 210 3 462 748 5 755 ~iîl 29 13 42 — 5742 9'7 160
Hațeg 969 3210 1 546 1,' 64 2 673 280 z6 2 2 19 -1 2 950 483 <64

. Hunedoara 1866 7.0'8 d oo7 3,151 5 S.s5 i *52 274 19 38 -1 65 8 71» 109
, Orlțtle 2218 8 817 4 801 4,Ui6 7 3>6 _ 9t'8 443 64 36 8 156 9d8 11 1
, Pelropent 3.Î85 '4 .38 ■ 8J4 73O> 94 7 3.934 3 8 3z4 ’35 — 1 12 791 2 078 162

Rural 72 875 269 34v 31 568 137 781 252 86? 134 0 1 597 122 ’ 348 i 242 419 78 99b 32 6

Tn’a1 J-4 Hnnednar*
r

8698 2 321 701 158 874 162 867 292 622 23 78 2917 1 270 1 754 - 1 29 .520 85,152 293
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Problema Trlestulul nu pîflte fi rezolvată 
decâi prin libera înțelegere între Iugoslavia și Italia 
— Declarațiile trimisului extraordinar al Iugoslaviei la Roma —

ROMA. - Mlădiu hekovi i, ti 
mis cvtiaordinar ți minimii | le ipo- 
tc-nțiar ui Jxigoslav ei la Ruina, a 
declarat M.cri un .-eara li o cunleriii 
ța de presa că „guvernul Rcpubli- ii 
federative Populare Jt-gisla-e a 
considerat întotdeauna -i condd r.i 
și a tazi ca probi ma Trie,tulul nu 
poate fi lezolvata decât | rin li
bera înțelegere intic Italia ți Juipsla 
via. Numai pe cale democratici și 
pașnică se poale ajunge la so uțio 
narea a c-tei che-țiuni i la o ai ro 
pieie între țăidc 11- »»lre. E absurd 
să se creadă că soarta Ti iestului 
ar putea fi hotăiîta lari să se țină 
seama Te voința Jugoslaviei,' A ilu 
dinea gurernelor lianții, Angliei ș» 
Statelor Unde nu fa e decât să d >- 
•vedească dorința lor de a îngreuna 
și mai mult apropierea intre cele

doua țări vecine, de a împiedeca o 
înțelegere care este posibili,
și neie-ara, in intere u| pipouetoi' 
Italiei 1 Jugn-Iadei și in inter, sul 
pieii’’.

lvekmi i a i'clnat . p i lâ 
stul anglo-ainci kano-lraiicez ii 1 
gâtiua cu TriLăttil ac un uu-ii.t r 
de pro| agand.'i,, urinara.d sil ob 
țină asțfil un c.'ect ele (oral In fa 
voirea anuiii (or grupuri și pr i le 
din Italia.’” j

,, Aiiglo-anieiican i 1111 | ri.es- cu 
ochi buni acliiilatea inJus li li a 
Trivstiilui ti ni i colabi-ra.ea -cor.» 
mica int e Tretși Jiigo-laria. Ei 
prefera un oraș industiial mort care 
sa depindă de mila lor și car-.' să ng 
fie capabil, piin industria sa să 
concureze cu mărfurile amciicmc, 
Administrația miliari ang'o tineri-

când din 1 i .* sl a Impus populației 
demo. laiuc din 1 iiest un ngini de 
ocupație cokmiaiâ ,|euiiu a îinpie 
clica api<j| i iei J 
lor și jugo lavi|or, 
țulor deiiith raiit e ale
tați a p<»r 1 (|iii e ilor ui liber 
al

uniat ea it.-lkiii 
\i Glia ten lin 
imensei niaj nit

r iii*1- (ului*’.

I

a

CONFERINȚA PAN-AMERICANA 
dela Bogotta păzită de mari 

forțe polițienești
M'lVi-YoR|< l.a ('m 

fermța panamericana caic a 
început Marți la Bojo'.i, p 1 
mii vorbitori, intre care p,e 
ședințele Columbiei, <) ; i 
na I’erez și șeful dch . ați' i 
braziliene, Fontoura. -,‘ati și 
lolodt în discursurile lor de 
gogorița commii 'a, pentr 1 .1

Uniunea Sovietica
ratificat tratatul cu Republica Ungară

HENRY WALLACE,
CONDAMNĂ IMIXTIUNEA

STATELOR UNITE IN ITALIA

M<)S<()\A. I ap Mar 
tic 1948 J’rezidiumnl Soție 
iubii Supt m al l R S. s. 
a ratificat natalul de prie
tenie, colaborare și i-istcn

ța mutuală m< beiat intic ( 
nituita Republic ilor s<r ia 
liste -Sovietice și R, pn.-I. 1 
Ungara la 18 f ebruarie 1948 
la MosCoi a.

New-York, 2 Radio) l.a 
un mare meeting organizat 
de comitetul italo american la 
New-York, Henry Wallace, 
candidat la președinția State 
lor Unite după ce a arătat 
pericolul politicii expans'o 
niște a Statelor Unite, a con

damnat imixtiunea america 
năîn afacerile interne ale lla 
liei șj a cerut încetarea ime
diată a acestei imixtiuni și 
de a se ajuta Italia să se 
ridice prin propriile ci niij 
loace.

Partidul Socialist Italian 
condamnă și respinge rezoluția confe* 
rînței internaționale a partidelor socialiste

determina 1 <>nf- rin'.i a d s 
cule programul m l t r.

Sunt demne de tea-/ ■ it 
am m te 1 omenia i (|< țm 
-a care arata ca l'onto ira a 
lăsat sa m ÎQp.-h aga ' , ii 
plomații \meii< n 1 ie 

spv-ra sa obima 1 • p'i.ttt >m, 1 
mite roiui 1 e< oiiomi- •- mo 
di -te in s- bnnbui ap - 1 
planurilor < xp.insioiii.-'.tc ,, 1
anu-ricane

• După discursurile de 'b - 
< hidcrc, mim ti ui de <■ t 
ui al < <,) unbiei, Go'iu z, 1 
losl a|< S 
uent al conferinței. Se > 
ța vii -ute do poliți-Ji 
z.csc străzile principale 
Bogota. Autoritățile se 
de izbucnirea un-n d 
strațu d< mas-><- ale nm,i' 1 
torimii, ostilă acj-ste-i conic 
rințe îndreptată împotr-ia ț 
berlății și jn<L pendciiic ț • 
riloi din America I 1 it. 1.

preș« d n’e p r .1
•II

'in
I

' ele 21 n iț uni .1 :,e. 
c-arc. p -rtii ipa la -m 

.1 1 s

Presa streină continuă 
să comenteze rezultatele 
alegerilor din România

Presa streină continuă să 
comenteze rezultatele alege 
gerilor pentu Marea Adu 
nare Națională din Republi 
ca Populară Română.

Ziarul albanez Bașchiti 
m-rie ca poporul român vo
tând cu o majoritate sdro 
bitoare pentru Frontul De
mocrației Populare a bolii 
rit să consolideze bazele de
mocrației populare și să-și a- 
sigure astfel o viață mai bună

Presa po.oneză se ocupa 
deasemeni de succesul F.D.
P., scoțând în e- idențâ fap . ma ternarei exercitate de po 
tul că aceasta este cea mai liție împotriva organizații

bună dovadă că massele p > 
pulare au apreciat realizări 
le guvernului Groza atât în 
domeniul social cât și in do 
meniul economic.

R(>Mz\- 2 (Radio). < o 
miletul Executiv al Partidu 
lui Socialist Italian a apro 
bat atitudinea delegației -a'e 
cate a părăsit sesiunea dela 
Londra a conferinței inter
naționale a partidelor so :ia 
liste

Partidul Socialist Italian 
condamnă și respinge rezolii 
ția conferinței internaționale 
a partidelor socialiste, care 
este potrivnica intereselor 
muncitorimii. 1 Întăririle aces 
tei conferințe au în mod evi 
dent stopul de a jnfluerJa 
alegerile din [talia în dau 
11a socialiștilor și munci..pi 
lor italieni.

Comitetul Executiv al Par 
tiduhii Socialist Italian coti 
damna mai departe mane 
\rele primului ministru Gas 
peri, care se străduiește, an 
potriva voinței poporului, ă 
transforme Iialia într'o co 
Ionic a îmțy-rialismului ,m 
glo american.

i

Intre 
ra ane 
fcrmla dela Bogota 
cat in ultimul timp mmi ' 
înțelegeri.

Delegații 
lumbici șj 
declarat cft 
propunci ile 
cn privire ia 
armamentului 
gând sa 
unde Ic place.

,-\rg< ntiiH i, i o 
Paragnaiului .1 ■» 
rei u a -'â a< upte

Sta’'lor I ,nte 
-tamlardi -irci 
și r.i au do

i u Apere arme d :

120 noui sanatorii si case
de odihnă in U. R. S. S

35 fruntași sindicaliști
au fost asasinați în Si cili a
ROMA. 2 — Radio). O 

ședința specială a fost con 
vocată de comitetul executiv 
al C. G. M. din Italia în ur-

și elementelo'r 
din Sicilia. 
general al C

Recepția oferită
de m:nistrul Finlandei în U. R, S. S.

MOSCOVA. 2 — (Radio). 
Ministrul Finlandei în l ni
mica Sovietică a dat Joi o 
recepție în onoarea dele..a- 
ției guvernamentale finlande 
zc care se află în Capitala 
Uniunii Sovietice- La re
cepție au asistat membrii de 
legației finlandeze în fru'.itc 
cu primul ministru Peka.a 
iar din partea Uniunii So 
vietice au fo t prezenți mi 
nistrul afacerilor externe V.

M. Molotov, miniștri de ex
terne adjuncți Andrei Vâșîn 
ski și Zorin precum și înalt • 
personalități din viața po'it-că

muncitorești 
democratice

Secretarul 
G.M. Italiene a prezentat o
rezoluție în care arată că în 
ultimul timp au fost asa i 
nați în Sicilia 35 fruntași 
sindicaliști.

Comitetul Executiv a cerut 
muncitorilor 1 din toate în
treprinderile ca la 18 \pr. 
să se. înceapă o grevă gene 
rală de. protest. Sa cerut dea 
semeni luarea de masuri ur
gente și concrete împotriva 
ternarei gU, ornamentale <lin 
Sicilia.

Bulgaria a ratificat tratatul cu U. R. S. S.

I11 cursul acestei veri, vor 
fi inaugurate în cele mai pi 
torești colțuri ale URsS 120 
noui sanatorii și casc de o 
dilmă.

Aci se vor putea odihni 
și interna 1 milion S;o mi' 
membrii ai tuturor Modica 
telor.

Astfel pentru salariații in 
dustriei de șisturi biluminoa 
se se amenajează un >a 11 
toriu la Kalni Kepublii 1 
Estonă , pentru cei din in 
dustrja de tricotaje la Xal- 
cik țCaucazi, jn peninsula 
Kamciatka, pentru salaria'ii 
industriei de prelucrare j pe
ștelui iar pentru învățaturi 
pe insula Sabajin. Deaseme- 
nea se mai înființează case 
de odihna in regiunea Mus- 
cm a. Leningrad, în Kaz'i 
sran, m Republica Armea 
nă și Georgiana, în l craini 
și republicile Baltice, iar <1

naturii
Drogobin 1
Jeleznovod-k Cam az

la Morșiu, re. ; n. 1 
ț cram.i și la

Știri scurte
In ajunul alegerilor par 

lamentai» d n Algeria, auto 
ritați'u coloniale au niten-i 
ficat măgurile, repnsiie impo 
tri\ a ejvracnteloi democrati 
ce. Guvernatorul genei ai al 
Algeriei a interzis mec.ingu 
rile mișcai ilor progre'istcdi 1 
zâlgeria și mai mulți e nuli 
dați ai Partidului Comttni-C 
au fost arestați.

*
- Membra prczidmh'i p-'->-« 

vixorm al R. P. R. - au intru 
nit Joi la orele i2,țo in șe
dința -comuna de lucru -,ub 
președinția- prol. Dr. C. 1. 
I’arbon.

S’au examinat și rezol at 
lucrări curente, după care -e 
dința luat sfârșit lâ orele 1 ț

Prezidiumul Marei Adu 
nări Naționale a Bulgariei 
a ratificat tratatul de prie
tenie. co aborare și asiste 1-

ja mutuală încheiat cu IJ- 
niunea sovietica la 18 Mar
tie 1948.

Gxteulum: 
ȘTAMPILE

BUCUREȘTI, 2 lAgerp »-). —
După terminarea conductei < ean..| 
Mare, Cluj-, _()a brigadieri 
M.îști din Cluj au cerut să fie t i- 
mi<i la noile șantiere naționale.

70 brigadieri dujeni au fi pkcat< 
spre șauticiil l’unibețti-L ivezvni. (

U T.

Im. țotn«rf» Județu'ut Huovdotra, Deva 1948.


