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Ansamblul artistic C. G. M. va prezenta
pe scena teatrului „Progresul1'

„C â n t e c u 1 muncii”

REDACȚIA: Dova Str. Karl Marx Nr. 2 Telefon 252
ADMINISTRAȚIA: Dem Palatul Prefecturii Telefon 426
Taxa poșt. pl&lltl In numurar oonf. aprob. Olr. Sen. PTr Hr. 217.202.946

abonamen r e i
1 LUNAR lei 120 COLECTIVE lei 80 Individuale pL țărtnl, mun
' Pu 3 LUNI lei 350 oltorl ți InvlțAtorl 100 lei

£ucrâa*île Alareî AJunarî Maț icna le

Tov. GH. APOSTOL
cb. fost

Președinte al Marei Adunări Naționale
Alegerea Biroului Marei Adunări Naționale și a co~ 
misiunii pentru examinarea Proectului de Cor&titutie 

al Republicii Populare Române
președinte Petre Constanlinescu iași. 
Tov. Petre Borilă, luând cuvântul,

BUCUREȘTI S 
dunaii Naționale s’a

(Agerprcs). Sq dința de cri după masa a Marei Aă 
deschis la ord c 17,30 sub președinția d. profesor

Prezidiu erau 
Par hon, Mt- 

Niculi ți Gh.

Emanoil Teodorescu.
Pe banca înaltului 

prezenți: prof. <î- 1. 
liail Sadoveanu, luau 
C. Stere, iar pe banca ministerială
prof, Traian Săvulescii, prof. N. 
Profiri, Lothar Rădăceanu, Teodor- 
lordăchescu, Ion Pas, Oeiav Live- 
zeanu, prot. C. Laicoviciu, tirigorie 
ijeamanu, dr. Ludovic lakats, 1. 
I -.:p - l.lr. V' M V. avi-'.i u

După propunera d-lui Miliail 
goniirescu, ca biroul propus 
tiu conducerea lucrărilor Marei 
nări Naționale sa fie alcătuit 
tiJun președinte, 3 vite președinți,. 
1 secretari și 4 chestori, propunere 
rare este aprobată prin aplauze una
nime, ia cuvântul d. deputat Anton 
Alexandrescu care propune ia |.reșe
dințe al Marei Adunări Naționale pe 
tov. Gheorghe Apostol.

Marea Adunare Națională a a-’ 
clamat în unanimitate propunerea, 
făcută ți tov. Gheorghe Apostol este 
proilamat președintele Marei Adu
nări Naționale.

In continuate d. Anton 
drescu propune pe d nii 
Petre Constantinescu Iași, 
ban ți Ferdinand Ciko, 
ședințl ai Marei Adunări Naționale.

Pun îdu se la vot prin aclamații 
propunerile 1ă. u.e de d. Antal Ale
xandrescu, Marea Adunare Națio 
nala aprobă prin aplauze unanim; 
prelungite pe ie! t e. ti.epr se-.linți,

D. Anton Alexandres-u propune 
apoi pe dc. utaț: N. Ceau eseu, Ale 
xandru Popescu, Vasile Hui luban' 
și Ștelan Koszti pentru funcțiunea 
de secretari, care pu i la vot pr.n 
aclamații sunt aprobați prin aplauze 
unanime fiind pro lama i secretari.

Pentru postul de liestori d. An
ton Alexandrescu propune pe d-ifb 
deputați Gheorgl-e Flores.u, Pavel 
Kis, Floria Tița și Marin Sulică 
care deasemenea, ptvi la vot prin 
aclamații, sunt aprol-ați -i uit rior 
proclamați c hestoni ai Marei Adu
nări Naționale. f

După un scurt cuvânt al tov. 
președinte Gheorgl e Zipostol, - are —, 
mulțumește in numele 1 irou ui Ma
rei Adunări Naționale pentru incre-. 
derca acordată celor aleși, fotoliul 
prezidențial este ocupat de d. Vice-

(Continuare în pag. III a)
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Pr1 igrostii din Deva in sea 
la zih i do io Aprilie

Pe dr'-pt cuv ânt a* (-t i nr 
ucu poale li numit ud m;e<- 
eveniment cultural, licoare - 
ce ,,( 7into< pi mumii aduce 
pe Scenele teatrelor nortsli-, 
o revista purificată, de otii 
element al artei burgheze de 
< ăzute.

Am lo-t obișnuiți in trecut 
ca pim revistă, — chiir ,1a 
( t era interpretata cu un oa 
recare talent, li înțelegem 
o specie minora a ginului 
dramatic, în care pe sunete 
le stridente și disonante ajo 
,,|azz.-ului”, dansau .-balon - 
ne" 'aproape goale, în - ar-a 
ved* am idealizați lipi de p ca
de vară corupți sau au'e un 
cuplete picante care erau li
nul și acclaș lucru cu porno
grafia, totul desfășinându =e 
într'un Cadru care sclipi an 
de lux vulgar i de pro-.t

in 
la 

un nivel superior, la rangul 
de adevărată artă, 
conținutul ei cât ți pi n' 
pretare ți decoruri

Prin această revistă, 
ca creatoare și acea pătură 
productivă -f oamenii mun 
cii — profund realist prezen
tați, devin înaltul ideal al tu 
turor.

iiii ,/.'ântccul muncii” 
revista a trist ridicata

arat prin 
inter

mun

Alexa> 
deputați 
Ion Șer- 
viee prc.|

Tov. GHEORGHE APOSTOL
Președ. al Marei Adunări Naționale

Citiți în corpul ziarului
0 pagină pentru

a 
d J ;>a

a 
se 
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In aci-j-.tti constă vaioarea 
artistifeS a revt tei, -.atisiă - 

când > nd ;.i o cerere 
marciui public, . ar< 
| um arata Maxim (,oriei 
.iștcplat totdeauna -ti t
pi c /.iile pr * ena un ic tl 
roti, o litnț id- ala in nițele 
7-.nl cel mai latg aL cuvântului 
\ceasta exigenții a marilor 

irtas.x- popular- a putut ti -a 
ti'iăcut.i deoar-.ee revista <- 
te in; | jrata din viața oaine 

nilor no i ;i a ideilor noui, rit 
juiiiz.mil astfel ți un bo< it 
■conținut ideologic.

In i.coace privem- mt< rpi.
prin vigoaic.i, --ia 

a și in general p<rfec 
ti ne -da certitudi 
in fața noa-trâ au-fli

2L-

t.l! l’.l
< iTrtati 
1 iunia 
nea ca
reale tah hte dramatic e și co- 
icogralici-, care ating chiar 
virtuozitatea.

Decoruril^ costumele ,-i in 
tn.aga montare având o 
notă de feeric și sobru în
< elaȘ timp - reunește ca rin 
prin jet al de culori > l 
lic in perfectă armonic- - i 
diversele teme tratate, fa.<» 
rizând tot odat . și un proces 
de sugestie și contribuind la 
crearea unei atino-fere ad* - 
cuati- subiectelor.

,.Cântecul muncii" este 
producție artiști* a ce va pu 
tea fi — ți trebue sa fie — 
un punct de orientare pentru 
viitoarele manifestări artisti
ce dm județ, spectacolul fiind 
o Concretizare a princițjiiloi 
noii estetici.

ântccul muncit ’ e-t 
un spectacol dela rare nici 
unul din cetățenii Dcv î nu 
trebue -,i lipsească.

Pentru a 7-a oră

Minerii din Aninoasa au câșjgat
A pelul producției

pe VALEA JIULUI
atmosfera de înaltă -ar- 

Aniuoasa solemnitatea arborării dra- 
(ih. (îheorghin-l )ej.

această ocazie a vorbit tov.Cu
Moi-.i președintele Sindicatului Ani
noasa. aratând greutățile întâmpi
nate în muncă de bravii mineri dela

Suntem bucuroși, că în noua Constituție 
toate bogățiile pământului vor aparține 
Aceasta ne dă un îmbold și mai mare 
în munca noastră

va fi consfințit, că 
întregului popor —

Un nou avânt în muncă a cuprins întreaga 
minieră din Tebea

muncitorime

batoarc a avut loc 
pulului producției

.alele trecute la 
pe puțul tn ne*.

iri regiunea Munților Apuseni* la cea. 7 km. de' Brad, un grup 
de câteva sute de mineri se luptăr’cu greutățile naturii pentru a con
tribui în limita posibilităților la (^ridicarea producției de cărbuni, atât- 
de necesari refacerii și desvoltarii' economiei noastre, munca si lupta 
minerilor din Țebea, este prea pu țin cunoscută cititorilor noștri. De 
aceea ne am propus să le facem o vizită pentru a reda câteva aspec
te cin viața lor. ,

liupă ce ne ecl ipăm pentru a 
coborî la locurile de munca, por
nim spre gura minei însoțiți de 
ii. Inspector BraJosin, șclt.l expl ra
tării.

La câțiva metri de intrarea în 
i’tin-, întâmpinăm un circular, la

care lucrează câțiva muncitori, tai 
nd bușteni de dilerde ditnen-iui i ne 
eesari, armării pereților.

Acest circular — ne explica d. 
Bradosin - este o îmbunătățire a- 
dusă de curând exploatării. înainte l 
minerul era nevoit să iasă din mina.

și să.
avea
dere
fictivul de 8 ore de lucru, 
schimb, astăzi, 
dimineață la intrarea în mină, 
tenii necesari, cari îi sunt ^poi trans
portați cu vagonetul la locul de 
muncă.

Ne îndreptăm inai departe spre 
Jiâmbuț.

Dâmbtiț, este o nouă gaieiie pusa 
în construcție deabia luna trecută. 
_____ ___ _ aa. Mihail 

(Coatinuare In pag. lllajț

și tai? singur buștenii de care' 
nevoie, ceeace însemna o pier* 
de cel puțin 2-3 ore, din c-

In
el îți comanda de 

buș

Aninoara care au
7-a oara drapelul prodtflției, |c Va 
lea-J iului.

Tov. Kovacs, 
calului Pctrila, după ci- aduce si 
tul minerilor din 
drapelul producției 
Anihoasa, care pe 
fusese câștigat de

Luând cuvântul in rumelc con
siliului Sindical Valea-Jăth.i tov. Șo*f 
aduce mulțumiri penau munca ne , 
precupețită a minerilor, tcchniițe- 
nilor si meseriașilor dela minele 
Aninoasa, _ pentru vi.toria otț.nută 
in câmpul muncii.

Au mai vorbit tov. Silica dii» 
partea Sindicatului, VuRan D tîozma 
secretarul organizației locale a P. 
M. R., cari- au elogiat munca săr- 
guincioasă a inineiiior i in Atinoasa.

In ropote de aplauze ;i strigă
te entuziaste drapelul produ.ției s’a 
înălțat falnic în vârful puțului Olt, 
Gheorghiu Dej, ia un omagiu <e re
cunoștința adus celui mai vajnic lup
tător c. 1 clasei muncitoare și efor
turilor susținute ale minerilor din 
Aninoasa.

La sfârșitul solemnității, minerii 
au coborît în tnină pentru ași con
tinua munca hotarîți de a incnRue* 
drapelul producției Ia Aninoasa pen

tru 1 Mai sărbătoarea muncii.

câștigat pentru a

președintele Sinftv 
sai u

Petrria, pveda 
minerilor din 
luna Feb*::;rie 
Pctrila.

juiiiz.mil
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Situația însămânțărilor din jud- nostru 
Până la 1 Mai a. c. campania 
însămânțărilor trebue terminată

Credite în valoare de 7.200.000 lei
au fost distribuite plugarilor hunedoreni pentru 
cumpărarea vitelor și semințelor

Campania hisâniâuțârilor dc pri 
măvara in jud. nostru, iste in pi* 
jiâ desfășurare, iar lucrările ei pe 
teren decurg iu con lijiinii satisfă
cătoare.

Până iu prezent ■ a însămânțat 
mai mult in legiunile de șes, 
in special în plasele Oraștie și 
Geoagiu — și mai pupii in regiu
nile de munte, plasele Hune 
doara, Sarmi.egetuza, Hațeg. un 
de datorită zăpezilor in curs de 
topire și gerurilor din timpul nop
ții, mersul campaniei de iusainiuu 
țari a rămas in urmă.

Insămâiițările de orz, ovăz, Iri 
foiu și grâu de primăvară sunt pe 
terminate, ele trebuind înde; imite 
până la 10 Aprilie, iar in -regiu 
nile de munte până la 15 Aprilie,, 
după care vor fi începute însumăm 
țările de cartofi si porumb, ale căror 
lucrări trebuesc terminate rână la 
1 Mai.

In cadrul campaniei de insămăii 
țari s’a evidențiat plasa Oraștie, care 
a depășit planul cu 14 la suta iar
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Din „Corabia cu robi”
de Heine

Închis în cabină avarul Van Koek 
Socoate mereu pe hârtie 
Cam cc marfă poartă corabia lui, 
Câștigul ce poate să i vie:

„Am clei, marfă bună;—piper și 
mai bun t 

Trei sute de saci se adună;
Am fildeș, am aur în praf și’n bucăți 
Dar marfa cea peagrăi mai bună.

„Ani luat șase sute de negri la țarmțf 
1-am scos pe nimic din tocmeala; 
Li-i carnea ca piatra de tare, vânjoși, 
Și toți sunt de bună croiala.

,,ln schimb doar mărgelele an* dat
- și rachiu — 

Și iata vânzarea făcută!
J>e-o fi să-mi trăiască trei sute din ei, 
Câstigu-i opt sute la sută...’”

trad. de O. I>. I’encioiu

De vorbă cu plugarii
Plugarul Tudor loan din eoni, 

Burueni, ne face cunoscut că preotul! 
Pantazi Popescu țrarohul comunei 
a refuzat delegației comunale veri
ficarea fondurilor strânse din da 
niile sătenilor în timpul slujbelor 
religioase.

Plugarii din Burucne se întreabă 
de ce preotul Pantazi nu a prezentat 
fondurile spre verificare, cerând de
legației sa fie păsuit încă o săp
tămână pentru a le putea prezenta.

O nedumerire care se cere grabnic 
lămurită.

Plugarul Irimia loan din Hârău,

— După ce ne vorbește despre sta
rea de lucruri din comuna sa, unde 
treburile merg bine, plugarii în- 
trecându-se in acțiunea însămânța-, 
rilor de primăvară iar cooperativa 
aducând mărfuri suficiente plugari
lor, — ne roagă să intervenim pe 
lângă Camera Agricolă spTe a proeti 
ra plugârimii s enunțe de cânepă și 
în, a căror lipsă se simte' 

mai slab sla plasa llunedoaia care 
realizat numai 17 la sută din piui, 

l.t total au fost insâinânțhle până 
iu prezent 6.350 ha. și 5.65» ha 
ogoare pregătite pentru însărnâuț.i- 
rile de primăvară.

Stagiul vegetației este -ati-lăcâ- 
lor, cu rxcqiția regiunilor de șe-, 
unde iu ultimul timp se simte lip 
sa uuqi ploi mai abundente.

Iu cadrul canipaniei pomicole iu

Sarcinile și răspunderea 
comitetelor gospodărești

In bătălia. însămânțărilor,
sarcini mari de îndeplinit au 
comitetele gospodărești co 
munale, alcătuite din plugari 
și autorități ale comune».

Membrii comitetului gospo 
dă rest trebue să lucreze tot 
timpul pe teren, să îndemne 
oamenii sa nu lase lucrul de 
azi p< mâine, să aibă gri 
jă ca planul întocmit să fie 
înfăptuit. Să vegheze ca să 
fie însămânțate nu numai toa 
te suprafețele arabile, dar să 
fie semănate acele plante ca 
re au fost statornicite pen
tru fiecare gospodărie în par 
te.

invalizii, văduvele și oa
menii nevoiaș» trebue ajutați 
din timp ca sași însămânțe 
ze ogoarele. De acest lucru 
comitetul gospodăresc trebue 
să aibă grijă. Nici o vită bji 
nă de muncă, nici un plug, 
nici un om în putere, să nu 
piardă nici o zi zadarnic Ci 
ne a terminat ogorul său, să 
meargă să dea ajutor altora 
care au nevoe.

Comitetul gospodăresc are 
răspunderea pentru întreg 
mersul lucrărilor de primăva 
ră. Deaceea membru corni

mult prin partea locului.
Interesându-ne, am aflat că o de

legație a Camerii Agricole Deva, se 
află în prezent in județul Arad pen 
tru a procura o cantitate de se
mințe de care județul nostru are 
llcvoie.

,,Vâ rugăm sa atrageți atenția 
prin ziar vânzătorului Troscan Va- 
sile dcla cooperativa Furnica din 
com. Ludești, spre a nu mai dosi 
ți vinde pe sprânceană mărfurile 
primite dela Federala Deva, destir- 
-au jo|ț.n?2nid a|mqiJfsip jj c afeu 
voiași și îndreptățiți spre a Ic 
primi”.

Aceasta este rugămintea pluga* 
rului Adamescu loan din Ludești;, 
pe care i-o satisfacem, în acetaș tiir.fl 
atrăgând atenția și Federalei Deva; 
asupra cazului de mai șus.

(Continuare ta pa- III-aj 

județul nostru 'aii plantat 56.603 
pomi, realizare unica in ace t do
meniu iu pi lețul nostru. înflorirea j 
pomilor decurge normal, n afara 
regiunilor muntoase, linte din cauza 
temperatul ii scăzute, înUoiim.-i po- i 
inilor a intâi/i.'l cu 2 săptămâni.

Plugari fo'ositi fiecare zi muncind 
cu râvna ogoarele pentin a aduce 
belșugul i bmia-tarea întregului 
jx>poi.

telului gospodăresc trebue să 
dea cei dintâi pildă, sa și însă 
mânțeze cei dintâi pământul.

O alta sarcină a comitete 
lor gospodărești este grija pe 
care trebue sa aibă ca d ițele 
cu suprafețele însămânțate în 
sectorul lor de activitate să 
fie reale deoarece s'a obsei 
vat în mai multe locuri ten
dința de a se înainta la cen 
tru date mult mai mici decât 
realizările depe teren.

Dacă comitetele gospojă 
rești vor înțelege să-și facă 
bine datoria, atunci planul 
va fi la timp îndeplinit- A - 
ceasta va aduce cu sine o 1 
recoltă mai bună, spre folo ' 
sul. țăranilor și al poporului 
întreg.

La muncă așadar fără ză 
bavă. Să facem pâine mai 
multă, să îndestulăm viața 
noastră proprie, să ieftin-m 
viața.

—----------- t

Realizări din lumea
IN satul Lunca, plugarii 

au realizat prin muncă vo
luntară; i km. șanț săpat 
pe ambele părți ale drumului 
comunal, construirea unui 
dig lung de 40 m., transpor
tarea a cca. 400 m. c. pietriș, 
o pepinieră cu o suprafața 
de 300 m. p., 5 poduri con 
struite pe. apa Ce curge prin 
sat, po.ooo buc. cărămidă, iar 
prin banii colectați de sate 
ni, s’a cumpărat un vagon 
țiglă pentru necesitățile co
munei.

Iată realizările frumoase,' 
cu care pe drept cuvânt 
plugarii din Lunca se pot 
mândri, în realizări care pot 
folosi ca îmbold pentru plu
garii din satele în care ase 
menea acțiuni de reconstruc 
ție sunt adânc simțite.

*
PLUGARII moți din satul 

Tomnatic, au lucrat în mod 
voulntar și organizat la con
struirea unui drum tăiat în 
deal prin stânci într’o pan 
ră grea de 45 grade, pentru 
a-și crea posibilitatea de co

In ti mia masurilor luate <!<•
(omisiunea de 1-b dresare E 
conomicâ prin care s'au fi 
xal noile norme pentru .moi 
darea creditelor agricole, 
Banca Națională - Deva a 
pus la dispoziția plugarilor 
lipsiți d<- mijloace proprii ere 
ditcle necesare pentru cumpâ 
tarea vilelor de muncă și se 
mmțelor trebuitoare pentru 
insăinânțarilor de primăva - 
ră. , .

Și-am zis verde 
de-o răsură

și-am zi- verde de o ra-ura 
I impu i bun de untura! 
Scoate gra|w, scoale plug, 
Pune boi plăvani la jug 
Și pornește la arai. 
Ara tot, din hat Î11 hal: 
Câmpul șl cu siliștea, 
Gradina și miriștea. 
Și iar verde mâr rotat 
Vremea i buna de arat. 
Sa nu zăbovești Î11 diurn 
Ară adânc și ara acum. 
Și muncește ’nciezator 
Să ai anul viitor 
Ce vinde și ce mânca: 
Pâinea la, din munca ta. 
I runza verde ți un dudâu 
Pământul muncit e al tău. 
Acum singur ești stăpân 
Nu inai ai boer hapsân 
Sa i lucrezi ogoarele 
Sa i umpli hambarele. 
Și i ar verde matostat

Anul trecut a ți lucrat 
Voi pe vai și pe coline 
Muncitorii în uzine 
Am lucrat cu toți cu spor 
Eri mai greu, azi mai ușor 
Sa fie mai bine mâine 
S’avem toți mai multă pâine

Frunza verde și o răsură 
Timpul bun de arătură 
Scoate grapă, scoate plug, 
Pune boi plăvani la jug, 
Pornește să nu întârzii 
Și nu pierde nici o zi. 
Sus pe deal, jos pe câmpie 
Seamănă-ți locul bădie, 
Să nu fie’n țara toată 
Brazdă neiiisăinân(atâ

inunicafie cu împrejuțimUe 
de care erau complect izolați 
până în prezent.

In această acțiune, pluga
rii au muncit const»tuiți in 
8 ecliipe, prestând cca. 700 
zile de muncă voluntară. S’au 
evidențiat în muncă plugarii: 
fonia Nicolac; care pent u 
priceperea și hărnicia lui, a 
fost ales șeful șantierului, Mj 
națe loan, Toma Iosif, Du 
mitru Iosif Ciocara, M-huț 
Nicolae-Sodu, Paul Vioiel și 
în' • Mărcuș Simion.

La terminarea drumului, 
plugarii voluntari și-au luat 
angajamentul de a repara 
școala satului, tot prin mun 
că voluntară.

•
• IN satul Bibin, s’a repa 
ral prin muncă voluntară 
drumul comunal, s’a constru 
it o punte și un dig pe mar 
ginea unui pârâu, care prin 
inundațiile sale producea rna 
ri pagube populțaiei locale-

♦
TOT prin muncă volunta 

ră, plugarii din Steia au re-

I11 ultimele trei luni ale 
anului BJ47, Baiu a Naționa
la Deva a distribuit credite 
în valoare de 300.000 lei 1,( 
un număr de 188 plugari iar 
pe anul în curs 3.900.000 lei 
la un număr de. 318 plugari.

In prezent Banca Națioru 
lă • Deva își înființează su- 
(.ui-ale în toate plășile ju- 
•fe|ului, tinzând ca prin aju
torul lor să dea o desvol -e 
și mai mare creditelor agri 
cole, pe care « aulă să le pu
nă cât mai la îndemâna piu 
gărimii.

In afară de creditele de 
mai ‘-tis acordate direct, Rari 
ca Naționala - Deva <1 avan 
Sat federalei - Deva, unfond 
de 10 milioane destinate tot 
creditelor agricole. Din fon 
dul de 10 milioane federala 
a împărțit < redite, în. valoare 
de 3.000.000 lei, jyentru cum 
parări de vite.

Creditele se acordă numai 
plugarilor care fac dovada,,lc 
cesitații lor și. numai în scopul 
marirei producție» agricole și 
refacerii economice a țai»i.

Întrebuințarea creditelor a 
cordate de B. N. R., va fi 
urmărită și controlata iar dc 
bitorii car» vo.r întrebuința 
creditele în alt scop <k< ăt 
cel specificat în cerere, v»r 
fi aspru pedepsiți.

ATENȚII NE
PLUGARI Fedeiala-l>eva are -.pre 

distribuire cantități suiiJcnic dc se
mințe de cânepă, lucerna și trlfuin 
dccscuscutate, care se vând lu ur- 
inatorclc prețuri: cânepa 105 Ici, 
lucerna 110 iei și trifoîu 1Q0 lei.

Căutați si vă procurați semințe Iu 
necesare pentru insamânțari din e- 
mințele Federalei care, chiar daca 
sunt puțin mai scumpe, ele prezinți 
avantagiul de a fi selecționate, 
gurc de încolțite, vegetație și re
coltare, diferența dc preț isvor.ind 
din eh uitucii ie tăcute pentru c- 
ți ou a rea semințelor.

de mare ne 
comtjnă.

ceiulei P.M

satelor
parat șoseaua națională pe o 
porțiune de 3 km. au reparat 
drumul comunal, au săpat un 
șanț lung de 500 m. și au 
reparat un pod 
cesitate pentru

•
DIN inițiativa

R-, în colaborare cu organi 
zația Frontului Plugarilor, 
plugarii din comuna Bulzeșc 
au transportat prin muncă 
voluntară 340 m. c., pietriș, 
care a fost așternut pe o | 
porțiune de 7 km. din drumul 
comunal devenit impractiea 
bil, ncniai fiind reparat de 9 
ani.

*
LUCRĂRILE pentru con 

stiuirea podului dela Petre 
111 au fost mult intensificate 
în cursul lunei Martie, prin 
participarea unui mare nu
măr de plugari din comune 
le Băcia, Petreni, Totia. Țâm 
pa, Giledinți, și unele site 
din plasa Orăștic, care au 
prestat 8.22b ore de muncă 
voluntară.



VIAȚA DE PARTID

DESCHIDEREA ȘCOLII DE CADRE 
„Alex. Moghioroș** 

de pe lângă organizația I- M. S. Hunedoara
Iu ziua (Ic 5 Aprilie, a. c., la 

I. M. S.-Hunedoara, a ax ut loc inau
gurarea Școlii dc Cad ic „Alexandru 
Moghioroș” seria a Ha de pe lâiigăi 
organizația P.M.R. a l.M.Sj,-Hune
doara.

In cadrul acestei solemnități au 
luat cuvântul tov. Șurban secreta 
rul Secției de Educație Politică □ 
organizației locale a P. M. R„ tov. 
Vulsan directorul Școlii de Cadre 
și tov. Budău Aron, care au s:os 
in exidență importanța școli și me
nirea ci. subliniind că numai cu un 
uivel politic ridicat se vor pute 1 du e 
la îndeplinire sarcinile de partid și 
conduce niassele spre xiloria mă
reața a socialismului.

Schimbarea instrumentelor
de ratificare a convenției culturale româno-bulgare

BUClfREȘTI, 8 Ager
pres). Eri ]a orele 13 a avut 
loc la Ministerul de Externe, 
schimbarea instrumentelor 
de ratificare a convenției cal 
turale dintre Republica l'o 
polară Română și Republica 
Populară Bulgară.

Solemnitatea s'a desfășor - 
rat în prezența d. Dr. Petru 
Groza președ.ntele Consiliu 
hii de. Miniștri, a tov. Xna 
Pauker ministru de Externe, 
Dimitrie Ganev ambasadorul 
Bulgariei la București, a Ce
lorlalți membrii ai guvernului 
și a numeroși funcționari su

De vorbă cu plugarii
Urmare din pag. 'I ■

„Ite când mâ știu gospodar la 
casa mea, ne spune plugarul Ple
ter loan, din Bârsau — nu știu sA 
mers treburile așa bine ca acum 
sub guvernul nostru care apără 
cu adevărat interesele cejor ce mun
cesc. Pe zi ce trece, simțim cum 
ni st ușurează viața și condițiunile I 
de munca. Zilele trecute am cum
părat un fier de plug cu 320 lei 
care cu puțin înainte se vindea cu 
500 lei. Aceasta ne îmboldește să 
muncim cu și mai multă râvnăj 
dându-ne seama că, cu cât vom 
munci mai bine ogoarele, cu a- 
tât recolta va ii mai bogată și 
mai îndestulătoare poporului, pre 
țurilc vor scădea și viața ni se va

Alegerea biroului 
Marei Adunări Naționale

(Urmare din pag. I-a)j

propune ca membrii în comisiunea 
Marei Adunări Naționale pentru exa
minarea Proectului de Constituție al 
Republicii Populare Române pe ur
mătorii deputați: C. Agiu, Anton 
Alexandrescu, C. Balmuș, L.Banyaj, 
Ion Bran, A. Bunaciu, Gh. c.alines 
cu, losâf Chișinevschi, 1). Colin, 
Petre Constantinescu lași, Constanța 
Crăciun, Bela Csakani, Fcrdinand 
C iko M. Dragomircscu, B. Feld- 
man, N. Ganeț, Tcohari Georgescu, 
Gh. Gheorghiu Dej, M. Glielmegea- 
nu, Filip Ghelț, Elena Giurgea, lor- 
dache Grama, Petre Lupu, Pavel 
Lala, Vasi|« Luca, Eduard Mirto, 
Mihail Morarii, Elena Mila, Ion On- 
țeanu, Ana Pauker, C. Paraschî 
vescu-Bălăceanu. M. Poper, Nicu- 
lina Preda, Lothar Radăceanu, B. 
Rădulescu, Leonte Râutu, Mana Ro- 
seti, M. Roșianu, Mihail Sadoveariu, 
Zaharia Stâncii, Gh. Stere, Viliam 
Sude-, Vasile Sârbu, Ludovic Ta- 
kacs, Ion Tăbârcă, lacob TedUj 
Miloș Teodorov, Dumitru Tecuț, lorț 
(Țăranu, Gh. Vlădescu Răcoasa, Ște
fan Voitec, I. Vintilă și preot Ale
xandru Vlaiculescu. I

Elevii și au luat angajamentul de 
a șt însuși fcriiieinic cunoștințele mar 
xiste-leniiiiste predate în școala, a- 
sigitrând conducerea școlii de toatx 
guitița lor.

Coresp Vltisccaiiu Aron

Incendiul de pe terenul sportiv
sl Soc. ,ț

Pe terenul sportiv al Soc. 
Mica clin Gurabarza, s’a de
clarat Duminică noaptea un 
puternic incendiu, cate a ml 

penori ai departamentelor,oa 
menii de artă și cultura, zja 
riști etc.

D. Dr. Petru Groza luâ id 
cuvântul a subliniat importau 
ța convenției, după care a ur 
mat schimbul instrumentelor 
de ratificare. Luând cuvân 
tul tov. Ana Pauker a eviden 
țiat rolul pe care acest acord 
cultural îl va juca în desvol- 
tarea celor două popoare. A 
răspuns în numele guvernu 
lui Republicii Populare Bul 
gare d. Ambasador Ganev.

ușura și mai mult. Și noi mai știm 
că aceste înlesniri care ni se fac 
nouă plugarilor, isvorăsc din poli
tica înțeleaptă a guvernului nostru, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Primele cantități de grâu sovietic 
au sosit în județul nostru

Noi mărfuri distribuite de Federala Deva cooperativelor din județ
In ziua de 6 Aprilie a. c. 

au sosit în județ, primele tran 
sporturi din cele 20 vagoane 
de grâu sovietic, alocate pen 
tru asigurarea Cantităților de 
semințe necesare județului no 
stru.

Din aceste transporturi, pla 
sa Geoagiu a primit 42.000 
kg. și plasa Orăștic 1.580 kg 
grâu, urmând ca zilele ace 
stea să soească alte cantități, 
care vor fi destinate centre 
lor indicate iîn tabelul înaln 
tat Ministerului Agriculturii 
și Domeniilor de Camera A- 
gricolă -Deva.

Din grâul sovietic de pri
măvară repartizat județului 
nostru, cele mai mari cantită 
ți vor fi repartizate regiuni 
lor de munte, unde cultura 
grâului de primăvară este 
mai nimerită, prin aceasta 
tinzându-se la micșorarea cui 
tunlor de porumb care în a 
ceste regiuni nu dau o re
coltă mulțumitoare.

Ca o urmare firească, a efor 
turilor depuse de muncitori 
mea din fabrici pentru spo
rirea producției industriale, a

IIN NOU AVANT
în muncă a cuprins întreaga

(Urmare din pag. I-a)

Construcția acestei galerii este bine 
făcută, având dimensiuni corespuu 
zatoare pentru ca vagonetcle să poa 
ta circula in voie.

MICA"
mistuit complect tribuna, mo 
bilierul din vestiare și locuin 
ța paznicului.

Focul a fost extrem de vio 
lent și a cuprins în câteva 
minute toată tribuna amenin 
țând cu întinderea și alte clii 
diri din jur, însă datorită vi
gilenței tovarășilor cari au 
lucrat la stingerea lui, inccn 
diul a putut fi stins.

Primul care a dat alarma a 
fost tov. Almășan Petru, ac
tivist al Sindicatului Minei 
Crișcior, care a întreprins ac 
țiunea pentru localizarea in 
cendiului.

Acționând împreună cu u- 
cenicii și tovii.Sicoic loan! lui 
Aron, Mihaliuc Maximîlian, 
Ichim Constantin, Sicoie 1. 
lui loan, precum și jucătorii 
echipei de foot-ball „Mica” 
în frunte cu tov. Lungu, a 
putut fi salvat întreg echipa | 
mentul sportiv și alte obiec 
te de valoare..

La fața locului au sosit i 
mediat autoritățile care au 
procedat la anchetarea ca 
zului. Din primele cercetări, 
s’a constatat că încediul a 
fost provocat de o mână cri 
minală. Cercetările sunt în 
curs.

provjzionarea plugărimii din 
județuli nostru - - prin co
operativele sătești, — cu u- 
nelte agricole și mărfuri indu 
striale necesare plugărimii, 
s’a îmbunătățit simțitor.

Astfel în intervalul dela 20 
Martie — 6 Aprilie a. c., la 
Federala - Deva au sosit ui 
mătoarele mărfuri și unelte a 
gricole: tocătoare de nutreț 
10 buc., semănători de po 
rumb cu două rânduri 10 L-j 
căți, 500 cazmale, 500 Topeți: 
13.000 kg. cuie, 1.000 kg, ele 
iu pentrif tâmplărie, 203 kg.

Importante comenzi
de unelte agricole făcute de ÎNCOOP. 
întreprinderilor metalurgice din țară

BUCUREȘTI, 8 (Ager- 
țjjjes). Potrivit programului 
de producție întocmit de Mi 
nisterul Industriei și Comer 
țului INCOOP-ul a transmis 
întreprinderilor metalurgice 
din țară pentru anul 1948,

muncitorime minieră
Aci lucrează grupa tov. Fărău Ni 
culac care face schimbu/ la locul 

de muncă

Aici lucrează grupa tov. l ărau 
Niculae — prima grupă evidențiata 
din mină. Tov. Fărău — cu care 
din păcat* n’am putut sta de vorba, 
deoarece făcea parte din șutul de 
noapte —, după cum ne spun inun 
citorii, lucrează în mină de 28 ani, 
iar dela 23 August 1944 până as
tăzi este în fruntea producției. Din 
această cauză cei mai buni mineri 
s’au strâns in jurul lui și au for 
mat o grupă care ți a luat angaja
mentul de a începe lucrarea ti de a 
o duce la bun sfârșit. Iar pentru 
aceasta au hotărit să facă schimbul 
la locul de muncă.

Muncitorii cari /ucrează Za murirea 
producției /a o temperatură de plus 

35 40 grade
Coborâm vertiginos <u accesoriii 

la orizontul 50 m., apoi pătrundem 
in galeriile intortocliiatc ale ori
zontului, unde harbați cu biislyl 
gol lucrează cu ciocanele de abataj, 
la o temperatură de plus 35 10 gra
de. Se muncește cu tărie și buta- 
rire alei.

Moștenire /asata de cei din tre.-ul

Aceste galerii, ale cărei înălțimi 
variază dela 1,20 ni. in majoritatea 
cazurilor, până la 1,60 m. unde 
trebue să mergi pe brânci, sunt 
rămășițe ale tristului trecui, când 
se urmărea numai realizarea de 
câștiguri fabuloase, Iară ca să in
tereseze condițiunile în care lucrea 
ză minerii.

Sunt locuri unde cărbunele, din- 
trio galerie laterală este scos până 
la cea principală, pe bucăți de 
tabla, legate cu sârma.

Minerii evidenți'ați in muncă
Întâlnim aici muncitori, evicien- 

țiați în munca pentru mărirea pro
ducției. Așa este Șipoș Gheorghe 
Î11 vârsta de 34 ani, care de 15 
ani lucrează in mină, Miheț Tă- 
nase de 52 ani, lucrând ca miner de 
28 a>,i în mină, Ghcrman Petru, 
Siinion și alții.

Acești mineri muncesc în condi-

opinci, 10.000 kg. sodă cau 
stică, 6.423 m. stambă colo 
rată, 20.000 ni. pânză ame
rică, 2.763 kg. bumbac, și 
ij.ooo duzini ață de cusut.

Aceste mărfuri au fost re
partizate cooperativelor săte- 
tești, unde în prezent se di 
strioue plugarilor cooperato
ri. La repartizarea mărfuri 
lor s a ținut seamă de regiu 
nile unde nevoile sunt mai 
mari urmând ca în viitor să 
fie aprovizionate celelalte co 
operative care nu au primit 
cote din aceste cantități.

importante comenzi de unei 
te agricole și articole feroase 
în valoare de 1.809.439.316 
lei necesare înzestrări agri
culturii, care vor fi difuzate 
la sate prin unitățile coopera 
tive pe măsura fabricări lor.

din Țebea
ții foarte grele având de înfruntat 
multe lipsuri și greutăți, pentiu a 
produce cât mai mult.

De exemplu, lipsurile semnalate 
este ca cea a cuielor pentru fixa
rea șinelor, cari cu toate ia se pot 
confecționa In atelierele Șoc. Mica, 
nu se fac. Din cauza lipsei cuie
lor in unele locuri producția stag
nează, deoarece șinele care nu sunt 
bine prinse, provocă deraierea va- 
gonetelor.

Timpul trece foarte repede -i no 
grăbim . ca sa putem prinde mine
rii din galeria Dâmbuț, pentrit a 
sta de vorbă cu ei.

Noi nu eșizn din nuna până nu fțp 
depășim norma ți terminăm lucrul 

comp/cct

La orele 14,15 așteptam sa iasa 
șutul, insa zadarnic, duj<a o aștep
tare de aproape o oră ies minerii, 
Ma îndrept spre tov. Cristea imul 
din muncitorii care lucrează in a- 
cea galerii cu ciocanul de abataj, 
uitrebându-1 de ce au 1 it iu atata 
întârziere din mina. La întrebarea’ 
mea tov. Cristea Todor cu vâmbetuj 
pe buze îmi răspunde: ,,Noi nu 
eșiin din mină până nu depășim 
norma ți terminăm lucrul complect,- 
adica până nu legăm ți armăm por-« 
țiunea lucrata. Cu toate că norma 
noastră a fost fixată de 1 m. liniar 
pe șut,, grupa noastră depășește 
norma cu peste 60 la sută, fiindcă 
aceasta este dorința noastră de a dc< 
păți cât mai mult norma fixată și 
prin aceasta să mărim producția, la 
fel ca frați noștri din Valea Jiului. 
Pentru a putea da un randament 
cât mai mare, grupa noastră a fosă 
prima care a înțeles că trebue să 
facă schimbul la fața locului de lu
cru, pentrucă noi vrem să fim exem
plu și pentru ceilalți din exploatare 
care n'au înțeles s'o facă până a- 
cum. ri

Imi saltă inima de bucurie ca v*ri 
realizat astăzi, ceeace am > xa< da 

mult.

Noi știm — continuă tov. Cristea 
— că cu cât dam mai mult cărbune, 
cu atât ni se va îmbunătății traiul 
mai mult, un alt motiv pentru care 
noi intensificăm eforturile, este fa
ptul că in noua Constituție, care 
va fi făcută pentru noi cei care tnun 
cim, ne sunt garantate o mulțime 
de drepturi. In special, in ceea ce 
ne privește pe noi minierii, suntem 
bucuroș că în noua Constituție este 
consfințit că toate bogățlle pămâa 
tului vor aparține Ștatului, adică 
poporului întreg. Aceasta ne dă un 
imbold și mai marc, știind că mec ca 
noastră nu va mai aduce bani grei 
capitaliștilor,- care au căutat numai 
să ne exploateze, ci munca va fi 
în folosul nostru, în folosul întregit’ 
lui popor.

Șunt mândru —■ inchcțe tov, 
Cristea — și îmi saltă inima de bucu 
rie că văd reallrat inca asLrzi, 
ceea ce am visat de mult.

*
Da, tovarășe Critca. Intieaga muri 

citorime din România este mândrit 
de cuceririle ei și ii saltă inima d* 
bucurie când vede cu ochii realizarea 

visurilor ei. Deaceia, ea pășește ina 
inte cu mai mult curaj, cu mai 
multă voinfa, construind prin mun 
că ți luptă patria noua, în care nu 
vor mai fi cunoscute mizeria, bolile 
ți lipsurile. j

M. Mihail

BUCUREȘTI, 8 (Ag-r- 
pres). Instituțiile spitalicești, 
baneo-climaterice și de oc o 
tire, aparținând Eforiei și £ 
pitropiei Sf. Spiridon din Ia 
și, au trecut in patrimoniul 
Ministerului Sănătății, pen - 
tru preluarea lor fiind numi 
tă o c omisiune specială.



ZORI NOi

^"""^EVENIMENTELE ZILEP^
Situația din KatliaoL

Toată populația Siciliei a aderat la greva 
de o oră ca protest împotriva asasinării unui fruntaș al sindicatelor

ROMA. — Popul ați. u- din 
Neapoli și Sicilia protestează 
în modul cel mai energic îm
potriva actelor teroriste conți 
nuie ,de elementelor fasci
ste.

l.a Camporeale a avut loc 
înmormântarea secretarului 
organizației muncitorilor a- 
gricoli din localitate, ucis în 
mod laș, cu eare ocazie popu
lația din toata Sicilia a decla
rat o grevă de protest de o 
ora, în toate fabricile, terenu 
rile agricole și șantierele de 
lucru.

Reale, membru în comite 
tul central al partidului comu 
nist italian, a spus în discur 
sul său că violențele fasciste 
din Italia meridională se co 
mit cu participarea directă a 
guvernului, democrat creștin, 
care încearcă în acest mod 
să înspăimânte massele po
pulare în ajunul alegerilor.

Populația împiedică 
adunările fasciste
ROMA. — Massele demo

cratice italiene luptă împo
triva partidelor fasciste.

In cursul zilei de Luni po 
pulația a împiedecat întruni 
rile preelectorale ale grupării 
fasciste. Mișcarea socială italiană; 
la Grosseto, Arezze, Piza, 
Sienna și peșcara.

Populația din Pescara a o 
bligat pe conducătorul aces

Monarho - fasciștii greci 
suferă grele pierderi

ATENA. Operațiile forțe 
lor democratice grecești au 
luat o mare extindere în Ma
cedonia centrală și Tcsalia 
Monarho-fasciștii suferă pier 
den grele depe urma tirului

Prezidiumul Sovietului Suprem al Uniunii So
vietice a ratificat tratatul încheiat între U- 
niunea Sovietică și Republica Populară Bulgara

MOSCOVA, 8 (Radio).— 
Prezidiumul Sonetului Su 
prem al Uniunii Sovietice a 
ratificat la 7 Aprilie a. c., 
tratatul de prietenie, colabo

Dineul oferit de generalissimul Stalin în 
cinstea delegației guvernamentale finlandeze

MOSCOVA, 8 (Radio).— 
La Kremlin, a avut loc eri 
dineul dat de generalissimul 
I. V. Stalin, președintele Con 
siliului de Miniștri al Uniu 
nii Sovietice, țn cinstea dele 
gației guvernaemntale finlan 
deze.

Au participat, primul mint- 

stei mișcări, Almiranto să 
părăsească localitatea.

La întrunirea partidului 
creștin democrat dela Bolza 
no, asistența a protestat cu ve

C. G. M. din Italia a hotărât pentru Luni o 
grevă generală de o oră ca protest împotriva 

teroarei guvernului
ttOMA. In semn de pro

test împotriva asasinării mai 
multor muncitori sindicaliza 
ți, din Sicilia, Comitetul exe 
cutiv al Confederației Gene
rale Italiene a Muncii a ho 
tărît ca în ziua de Luni 12 
Aprilie, orice activitate să 
înceteze in întreaga Italie, de 
la orele 10 la ii.

Reprezentantul personal al lui 
Truman rămâne în Italia 
până după alegeri

ROAtA.
In legătură <u sosirea in Italia 

a emisarului special al d-lui l i uman 
pe lângă Vatican, d. Myron Tuylor, 
/iarul „thrita”’ scrie că acesta va 
rămâne la Roma până la alegerile 
din ziua de 18 Aprilie, in scopul de 
a da împreună cu Vaticanul și a- 
genții americani din Italia, tot spri
jinul posibil blocului creștin demo
crat. ,.J

Ziarul subliniază că intervenția' 
d-lui Truman în favoarea reacți- 
unii din viitoarele alegeeri din Italia 
este strâns legată de noua ittțele-

precis al artileriei armatei de 
mocratice în regiunile Maje 
sa. Eriti și Mitrevisis

In noaptea de 4 Aprilie, a 
fost nimicită garnizoana mo- 
narho-fascistă din Ka’ifoamm 
în Tesalia.

rare și asistență mutuală în
cheiat la 18 Martie 1948 la 
Moscova între Uniunea So
vietică și Republica Popula 
ră Bulgară.

stru al Finlandei pecab, 
membrii delegației guverna 
mentale f inlandeze precum și 
V. M. Molotov, jdanov, mate 
șalul Voroșilov, Beria, Ma- 
lenkov, Kaganovici, Vosnc • 
senski și a Iți demnitari sovie 
tici. 

hemența m momentul când 
primul ministru de Gaspi-ri 
a declarat iii VrOntul Demo
crat Popular nu arc dreptul 
de a participa la guvern.

r’< de altă parte, Confe
derația < ,eneralâ Italiană a 
Muncii a liotărîl să fie ivi 
mis în Sicilia un număr cât 
mai marc < u putință de mi- 
litanți ai sindicatelor, ,,pen
tru a înlocui pe cei căzuți în 
îndeplinirea datoriei”.

Se va lansa un ma nfest 
de protest.

gere dintre americani i Vatican pen 
tru formarea unui așa numit bloa 
anti-comunist italo-spaniol.

Ziarul arată că trimisul d-lul I ru 
inaii-ia, informat pe Papa Pius al 
XII lea despre tratativele duse cu 
tranco cu privire la formarea axei 
Roma-Aladrid.

— Intr’un intervicw acor 
cordat agenției telegrafice 
poloneze, secretarul general 
al federației Mondiale a Ti 
neretului Democrat a decia 
rat ca principalele ef ori uri 
ale 1‘ ederațici tind la întări 
rea unității generațiilor tine 
re în lupta împotriva reacțiu 
nii mondiale.

*
— Guvernul jugoslav și gu 

vernul italian au căzut de a- 
cord de a adopta o decizie 
de amnistiere a cetățenilor 
jugoslavi și italieni care sunt 
condamnați în cele doi?ă țări.

Autoritățile monarho - 
fasciste din Grecia, au hotă- 
rît că în regiunile în care 
au loc operațiuni militare,, se 
vor putea aresta și' deporta 
în massă toate persoanele ca-

Un important stoc 
de cauciuc ni se va 
livrea din U‘ R. S. S.

BUCUREȘTI, 8 (Ager- 
preș). In cadrul acordului' co
mercial cu URSS ni se va li 
vra din această țară 1.00J 'o 
ne cauciuc dintre care 4-0 
tone cauciuc natural.

Din această cantitate 100 
tone sunt pe drum iar 650 to 
ne în curs de încărcare.

Importante etatizări 
în Cehoslovacia

!’RAG.\, 8 'Radio,. ( ii nari, iul) cpi ind< ri|e pent.u
velinii cehoslovac a vot.i; 
mai multe provele de -i 
prin < arc se prevede etatiza 
rea tuturor jntrcprintlcriloi 
industriale și construi țin < 11 
peste 50 muncitori și fun‘ no inertul exlvim

La conferința adjuncțiior miniștri
lor de externe pentru Austria 

s’a ajuns la un acord de principiu 
asupra concesiunilor petrolifere

[jONDRA, La 5 Aprilie a 
avut loc ședința extraordin 1 
ra a adjuncțiior miniștrilor

Pentiu înlăturarea 
foametei, americanii 
trimit în Germania filme

BERLIN, 8 Radio). 
Ziarul Berlinei' Zeitung scrie 
ca în cadrul împrumutului 
prevăzut pentru „I’lantiJ Mat 
shall” pentru Europa Occi
dentală vor fi trimise nu nu
mai arme, muniții și alte 
mijloace de distrugere dar și 
filme din Iloliwood în va
loare de 2oo milioane dolari- 

Pentru înlăturarea foame
tei din Germania, se vor tri
mite și acolo filme în valoa 
re de 50 milioane dolari.

re par suspecte.

- Peste 6.000 persoane au 
participat Miercuri la înmor
mântarea fruntașului sindica
list Stanincec din Triest, 
ucis de elementele neofasci 
ste italiene.

*
Douăzeci de mii de mun

citori din industria britanică 
a automobilelor au intrat în 
grevă pentru a obține mări
rea salariilor pe care o re
vendică din Noemvrie 1947.

Caracterul militar al „planului 
Marshall1 demascat de riul 
fostului președinte Roosevelt

WASIIINGTON, 8 Radu 
Elliot Rosscvelt, fiul fostului 
președinte Roosevelt, a de 
mascat caracterul militar al 
„planului Marshall”. Popo/u 
lui grec — a spus Elliot Ro 
osevelt — nui i se trimite ali
mente, în schimb se trimit ai 
mc guvernului monarho-fas 
cist deja Atena.

Poziția Statelor Unite tre 
bue să fir? aceea de coopera 

limcHituri-a pflp lați< i, indife 
îi-nt d<' numărul au;- .jaț'lor. 
și a fălirii lior de bu tiu î ;,pir 
loa-c. Sub etatizarea < id- -a 
comerțul en gro- int<Tu ;

dv afaceri -tocm gi-nti 1 
siria.

Reprezi nian’ul brii ■ n< 
.Marjorie Banks a d<-< lar.it • i 
Anglia este gata -.1 cmc .• 
la remiterea în, favoarea 1 utJ 
mi Sovif t'cc a uii'-i i i'.i: o 
de 47 la suta din -apr ' -ia 
losti |<,r concesiuni geri' Uit 
pentru forajul pi-troluim, m 
loc de 2 ■> din -.upralai 
stor concesiuni 1 ăl pri ■• ’dc 
propunerea sovietica.

Reprezentantul am< --e .-.n 
Reber a declarat c < di-1 ;_ați.. 
americană apreciază muit pa 
sul înainte făcut de latre <1, 
legația sovietic a m pioința 
remiterii Uniunii Sovie tice a 
58 la sută din e xtracția |<trn 
lului și s'a alăturat propi; rd 
britanice de a -c tran-mite 
47 la suta din țeriu>ri‘f< --< 
plorabile.

In urma desbatcril'11 ■ i-;e 
s au produs, s’a ajun- 1 , un 
acord de principiu in nure 
privește condițiunuc <. i< e 
■bunilor pentru explorări a 
exploatarea petrolului. li
trei generale, a capacității de 
producție a rafinării.or de 

j petrol transmisibile Ui hmii 
| Sovietice, precum și in < Li-a 
| ce privește transmiterea n 

favoarea Uniunii So',’vti< <- ,. 
întreprinderilor de vânzi-o-i 
petrolului. ,

O apropiere remarcabila .. 
punctelor de vedere s'a rea 
iizat dcaîenienea în chestii» 
nea extragerii petrolului.

re strânsă cu toate popoarele 
democratice._________

Calfă de croitor
lucrător bun, bucăți mari

• angajez imediat permanent
EPERIEȘI COLOMAN, Hațeg.

Umplem butelii de

Aragaz S#
la* primari* Județului Hunedoara, Dara 1948


