
Trăiască Constituția R. P. R. Constituția celor ce muncesc dela orașe șl sate.
SEMNE DE MATURI

TATE POLITICĂ

tle-

Ședința de dona z 11< a < o 
mitctiii județean D<-va Huni 
doara .ti Partidului. țMum Ho 
resc Român, a si os in re 
iief dnțiâ cum s’a putut 
vedea în di itilșmarea lucră 
>t|or ei — o serie de succese 
dobândite de Partidul no 
stru in ace.islă campanie e- 
ieclorala strâns legata di 
«ampania pentru îmbunată 
țirea traiului celor <;<; niu:t- 
cest, prin realizarea și
pașirea programelor de pro 
ducție lixate de M. 1. 
prin 11 alizarea in mare par 
te a planului de cultură.

Rezultatele acestea se cri 
toresc desigur în primul 
rând muncii politice pe ca 
re partidul nostru în fruntea 
1 elorlalte forțe democratice 
componente și sprijinitoare 
ale Frontului Democrației 
l’opulare a depus-o în acea 
>tă campanie scurtă clar ho 
tărîtoare pentru \ iitorul po 
porului nostru, campanie ca 
ia pennite ca la aparaț'a ace 
stor rânduri aleșii apoporu 
lui să dea viață legii cfeț.bază 
a țării — Constitui iei R. 
P. R.

Pe drept cuvânt tov. Du
duia z\.ndrei secretarul orga 
nizației județene a putut sa
și exprime încrederea în ca 
drele partidului, în organi 
zațiile sale, arătând că ale 
gerile acestea au verificat 
mai mult ca oricând legătu 
ta indisolubilă care s’a fău 
rit intre partid și masseie 
largi ale poporului dela o 
t'așe și sate.

Dar în județul nostru mai 
avem o serie de alte reali 
zări pe care ședința de lu 
cru a comitetului județean 
Deva— Hunedoara al P. M.
R. nu le—a putut cuprinde 
ele eșincl din sfera ei de 
preocupare, aparținând or
ganizațiilor de partid dela 
I. M. S, Huneodara și Va 
lea Jiului.

Astfel din cele publicate 
până în prezent în ziarul 
nostru, din reportajul alătu
rat reese că muncitorii I.M.
S. Hunedoara și-au ținut _m

(' f

gajamcntul luat ia 15 De 
ccmlirie anul trecut de a 
lai c ca steagul roșu al iutii ■ 
cerii din siderurgie să 11 1 
tm'e pi uzina lor

Crește semnificația 
stui rezultat cu 
S. ni se poate 
parând situația de 
lizinelor Stalului < 
nedoara < u 1 ca 
< and era lăsata 
ți;t capitaliștilor 
din țară și de peste hotare.

Crește semnificația victo 
riei lor și prin faptul că așa 
cum arată Constituția vota 
ta de Marea \dunare Națio 
na|ă ,,bunurile comune a|e 
poporului constitui’ temelia 
materiala a propășirii eco 
nomice și a independenței 
națională a R. P. R,

Rezult al ele obținute de 
minerii din Valea țiului 
prin introducerea Schimbu
lui la locurile de muncă, ini 
țiata de eroicii muncitori mi 
neri din Lupeni , prin iuti o 
ducerea la Petrila a unor 
noui metode de muncă ne 
mai folosite până în proze ît

B. SOMEȘFELEANU

( .1 f I 
tnânch 1.

! .1'1 
tl< 1

din trecut 
l;t iliscre 
hrăpăreți
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ABONAMENTE
LUNAR tel 120 COLECTIVE tal 60 In<l<l6»l6 »t țtrail, bla-
fa 9 LUNI lat 300 «nori șl la.BtNiori 100 ia

1

REDACȚIA Dma 8tr, Karl Marx Nr. 2 Telefon 252
ADMINISTRAȚIA: hvu Palatul Prefecturii Telefon 426

Tun pop. plIUtl In numirnr oonf. aprob. Olr. Ban PTr Nr. 217.262.04S

lntr'o atmosferă de însuflețire Și entuziasm nestăvilit,
MAREA ADUNARE NAȚIONALA A VOTAT IN UNANIMITATE
CONSTITUȚIA REPUBLICII POPULARE ROMANE

Alegerea Prezidiului Marei Adunări
b_- Marea \duna 

continuat azi dim. 
de înaltă iiismlețire 

în prezența membri 
R., a mcmbii 

i șl a unui numeros 
umplea pana la re- 

desbateiei pe arii 
proeeiului de Con-tituție a

(Continuare in pag. Jl-a)

BUCUREȘTI, 
re Națională a 
înti’o atmosferă 
și entuziasm, 
lor prezidiului R. I'. 
lor guvernului 
public, eare 1 
fu/ balcoanele, 
voie a | 
R. P. R.

Punânduse la vot in întregime 
Constituția Republi.ii Populate Rd 
mâne a fost adoptată in unani
mitate de cei .401 deputați pie

zenți.
In aclamațiile și ovațiunile 

Umoare ale asistenței, a luat 
cântul Iov. tjheoigiie Apostol, rare 
a

fur
cii

pu- intre altele:
Iii acest moment, tara noastră
— Republica Populara Română
— are o nouă Constituție. O con 
stituție cum n'a mai aiut nici 1- 
data țara noastră. Ea deschide 
noui și luminoase per-pecti e | eu 
tiu înflorirea Republicii Popula
te Române, o con.titui.ie a | opo 
mlui, izvorită din adâncile sale

Naționale
UiUresc.
1 u lieiJie iiinpul șl -I .rșu d. 

Iiazu, deputății d cei de :aț.i a 
plauda îiiJclung, Iar iov. Gluorgi e 
Apostol continua cuvântau, a amin 
tind de marile rcaăzari ah .egimu 
lui nostru de d<mociaț.c populară.

1 oate acestea nu s’ar fi putut 
KTillza - a ci.ntmuat tov Apostol 
— iaia fupta clasei muncitoare, mo 
bili/ala de Statul au major — Par 
lidul Muncitoresc 
izbucnise din 
și statul sau 
Adunam, tot 
cu cuvintele:

Trâia-ea Con.-lituiia poporului 
inuiliitor dela orașe -i sale.
Iiaia-. a Ccn-titipia Republi.ii Pc 
pulaie Române!
Cu a es.e cux.ntc, șc-inț^ de d: 

niliicața a Marei Adui. ii N iți :tale, 
a luat sfârșit.

In ședința de ,z. apa amiaza 
Marei Adunări Naționale, 

jurământul

Pontân. I -le, 
nuli .1 a acla n aildu 
niagir. Președ. utili: 

Gb. Apostol, .îclue

Intr’un cadru de înalt entuziasm și de înfrățire

Muncitorii dela T. N ■

Producției muncitorilor 
câștigătorii întrecerii în 

a anului 1948 între

r •

0. au inmânat Drapelul 
dela I. M. S. Hunedoara 

producție 
industriile

în prima-perioadă 
siderurgice

de mare bucui.e, 
pentru muncitorii și technicienii uzinelor 

M. ix.- Hunedoara, ci și a intregei populații 
și împrejurimi In această zi 

iiiuncțjtorimii din toate categoriile
ce

U.D.R. și

Ziua de Luni 
de sărbătoare, nu 
1. M. S. și expiaturilor I. 
din localitate 
Producției 
care au câștigat întrecerea in pro ducție, 
nele siderurgice I.M.S.Hunedoara, 
tîmp 1 Ianuarie -31 Martie a. c.

|n marca hală de construcții mc. 
talige a uzineloi I M.S. Hmieloara, 
frumos împodobită cu drapele roșii 
și tricolore, cil portretele dascăli
lor proletariatului și conducătorilor 
clasei muncitoare din țara noastră, 
în prezența a peste ICUO ce salar.ați 
ai uzinelor și populației orașului, a

1'2 Aprilie, a fost mi prilej 
numai

a fost Înmânat Di apelul 
dela I.M.S. Hunedoara, 

s’a desfășurat între uzri 
T.N.Cf. în perioada de

fost inmânat drapelul ‘producției, 
muncitorilor dela I.M.S.

Pe tribuna frumos împodobită, 
au fost prozeliți tov. Vidrașcu, dl 
rector general al I.M S.,, deputat 
Angheliu Emilian, secretar al C.G. 
M., L’o'angii’, reprezentantul Uniunii 
Metalo Chinjii e, Grigoraș Constan

La închiderea Ediției
FORMAREA NOULUI GUVERN 
al Republicii Populare Române

Posturile noastre de radio au transmis 
a seară un comunicat prin care s’a anunțat 
că Marea Adunare Națională a Republicii 
Populare Române, în baza art. 39 pct. 2 și 
4 și art. 66 din Constituție, în ședința dela 
13 Aprilie 1948 orele 18, a hotărît formarea 
Guvernului Republicii Populare Române din 
următoarele persoane:

Președinte al Consiliului de 
miniștri: Dr.PETRU GROZA,

Prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri: GH. 
GHEORGHIU-DEJ, cjre va 
îndeplini funcțiunea de Pre
ședinte ai Consiliului Supe
rior Econom’C, președinte al

Com'siel de Redresare Eco
nomică și va coordona acti
vitatea ministerelor ecnono- 
mlce și financiare.

Al doilea vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri: prof. 
TRAIAN SĂVULESCU, care 
va coordona activitatea mi

nisterelor de Agricultură și 
Silvicultură.

Al treilea vcepreședinte al 
Consiliul.' de Miniștri: ȘTE
FAN VOîTEC, care va coor
dona activitatea ministerelor 
culturale.

MlnIster e:
Finanțe:

VASILE LUCA
Interne:

TE0HAR1 GHEORGESCU.
Externe:

ANA PAUKER -
Apărare Națională:

EMIL BODNARAȘ
Continuare in pag. 3-a.

s.

tin, proiectul jud. Hunedoara, Du 
duia A,, secr. jud. P.M.R., delega 
ția Consiliului Sinciral J uikțean, ce 
legațiile muncitorilor dela U. I>. R. 
T.N.C., I.M.S. Margineama și I 
M. S. Șibiu,

După intonarea Interi aționalei, tov 
Moldovan, secr. sind. 1. M.
deschide meetingul, propunând pic 
zidiul metingului compus din tovii; 
Olt. Glteorghiu-Dej,, Ministrul lud. 
și Comerțului, Gb. Apostol, președ. 
C.G.M., Vidrașcu, dir. grai I.M.S. 
Angheliu Emilian, secretar C.G.M., 
precum și întregite delegații ale mun 
citorilor dela U.D.R., T.N.Cf. și 
Consiliul Sindical Jvide(ean Deva.

I. BRANEA

(Continuare In pi7 lll-a]

a
brii Adunării au dt.-u- 
conform noii. Constituții.

Dcasenreiica. la propunerea Co- 
misiumi pentru alegerea Prezi 'iuluî 
Maici Adunări Naționale, în a,: au 
zelc nesfârșite ale Adunării, au tost 
proclamați ui maorii:

Pi of. C. I. I’arhon președinte 1 
Prof. P. Coiisiantinescu la;i vi

cepreședinte,
Mihail Sadoveanu, i ic> președin • 

te.
Ion Niculi, vicepreședinte, 
Marin Horea loneScU. secretar,
Ca membrii au fost aleși depu

tății: Anton Ale randresen, Liuba 
ChișinevsJii. Conslanța Crăciun, Mi 
linii Moraru, Alex. Moghioroș, 
llona N'vlaș, Const. Părvulescu, E- 
mil Popa, Ghcorgl.e Frunteanii, Tă 
nașe Zaharia, Romulus Zaroni A* a..

După proclamarea membrilor Inal 
tului Prezidium al Marei Adunări 
Naționale, membrîț Inallu'ui Pr.zi 
diurn au depus solemn legiuitul jură 
înânt, . (

,‘REMINISCENT E
•S’ar parca câ c vorba de un 

fapt anecdotic. Deși sunt dator sa 
accentuez din capul locului câ nu 
iste vorba decât de un sinp’.u fapt 
divers, menit sâ-mi stârnească a- 
miiitiri datând din epo.a necuvij- 
țci fumatului clandest.ii.

Astfel, cit mujți ani îu urmii, 
am .listat la revolta unui coleg de 
școal-. lin de burghez satul cu 
multe proprietăți ți diverse aca e 
tmi, blond și igiioiant, împotriva 
unii dascal amabil de circumstanți.

Amicul meu, cu resurse intilec 
tuale reduse, era ÎHze t. at de dărui a 
naturd cu o voce calda, plăcut barl- 
tonata, mult admirata într’o anu 
mc lume și profund ini ijia'ă de res
tul imberbilor afoni. Era firesc ca 
într’ua moment de cucernică și le 
gitimă admirație, rect noScâiid deo
potrivă darul sau natjual și tehnica 
proprie maestrului său, profesorul 
de mu4.it să dedare pe colegul 
meu drept tui veritabil clement.

De ai.i toată nenorocirea. Ultra
giat de o atare injurje de neiertat

in ignoranța înzestratului cântlrcf, 
amicul meu a refuzat pentru viitor 
orice concurs profesorului care ți per 
uiisesc sâ atbe opinii.

Revenind la un caz din zilele 
trecute voi încerca sa schițez o 
analogie la rândul ci de pn limiio* 
amar. Chemat la o auto im e :n la.* 
imui mandat arbitrar in toiul ne- 
justiricat, un cvtațcan dintre acei 
Care i câștiga existența prin mun
că cinstita și utila, acuza o boaîa 
cronica, care 1 punea în imposibili 
late lizicâ de a -c deplasa pentru 
executarea poruiuti rămasă la tneit- 
tallta(<.a și termin 1 deitmdel sale 
niajcsta'i”.

Nimic de prisos până la redac
tarea cuvenitului proces \ ..bal care 
constata că „inditidul'’ iu numde 
de inai sus (din aitul respectiv) a 
fost găsit la data cutare în locul cu
tare, în sfârc de boală grava, trau 
spunandusc dosarul cuprinzând atâ 
tea iile, unei alte ai tor tați spre 

____ _____________ M. Mfh.

* (Continuare în p3g. Ill-a)



In sala teatrului „Progresul'* Deva

Ansamblul Artistic a tineretului elen, va da un Festival Artistic

Ședința educativă organizată
în cadrul U. A. E. R.-ului 

la Lic. de Fete din Deva
In cadrul turneului intre 

prins in toata țara An 
samblul artistic al rincrcut 
lui Elen, Invitat ]a noi <ie 
Comitetul Național de aju 
«orare a poporului grec, va 
da în scara zilei de 14 A 
prilic în sala teatrului 
„Progresul" din Dev a 
un lestixal artistic.

Acești tineri — soli ai 
Greciei libere — vor veni 
în orașul nostru spre a ne 
race cunoscuta și m ii mult 
viața unui popor dornic de 
libertate și pace care luptii 
Cu arma în mână contra mo 
narlio-l'ascișlilor și a îmi ■; 
rialiștilor pnglo americani

Sub conducerea jenumitu 
lui actor și regisor Anton 
loanidis, ansamblul comp .s 
ditr 24 de persoane, va pro 
zenla țx? scena teatrului no 
stru cântecele și dansurile 
eroicilor partizani eleni, ce 
luptă pentru întărirea lagă' ti 
lui autiimperialist

Întreg tineretul pre uni î 
întreaga populație a orașu 
lui Deva, trebue sași ma 
nifeste solidaritatea cu ace

pecii ii care i
Articolul iov. ti. Cienail. „Amin 

firea milioanelor de deținuți po 
liti.i antifasci ti acii/â’’ | unlical in 
Nr. 192 al /jarului nostru, a suferit 
din cauza unor greșeli le ti, ar uncie 
deformări cari pot crea concluzii 
in rândul cititorilor. Dcaceea face 11 
cuvenita recii licăre:

in loc de „astfel pentru un oblu 
nuil creer omenesc 1 O-'lO sau zece 
mii de ani au aproape acela? în
țeles” se ca ccli: Astfel pentru un o- 
bișnuit creer omenesc o mie de aut 
luminii sau zece mii de ani lumini 
au aproape acehș înțeles.

Deaseincnea în pasagiul „Iie mi 
de oare aicasfă ten lință a imperii 
liștilor de a prezenta masacrele... 
drept o gimnastică supli a unor re
guli fărăc onținut” se va ceti... drept 
o gimnastică cavalerească upu-ă u- 
nor reguli fără conținut. 

TABEL
despre Cătțile aoărute care se află lâ librăriile din jud. nostru

Nr. 
ort- Autorul Denumirea cărjii

1 K a r 1 M a 1 x : Istoria Războiului Civil din U. R 
S. S, vo|. 11.

2
3

4

5

6

91

\

Muncă salariată șl capital 
Raportul Politic general făcut de 

tov. Gli. Gheorghlu Dej la Con
gresul P. M. R.

Rezoluția Congresului Partidului 
Muncitoresc Român,

Raportul Tov. Lotar Râdlceanu 
asupra Proectulul de Stalut al 
Partidului Muncitoresc Român.

Cuvântarea de închidere al tov. 
Ana Pauker la Congresul PMR

7 L, R â u t u : Triumful Ideilor lui Mațx, Engels, 
Lenln, Stalin,

8 Zina Brâncu: Epoca Sfârșitului Sistemul 
Capitalist

9 I. Chijinevschi: Ideo'ogia Sovietică și superiori
tatea ei fajâ de ideologia burgheză

10 B. Zaharescu: Despre Capitalul Iul Karl Marx
11 N Centralismul Democratic.
12 V. I. L e n I n: Opere Alese Voi. 1.

ști eroici luptători de sub 
conducerea generalului Ma, 
kos printr’o cât mai largă 
participare la ar est festival, 
răsplătind totodată iu acest 
iei munca depusă de, tiu.- 
artiști.

Festivalul artistic al Scolii
de Ucenice din Deva

In scara zilei dc 8 Apri 
lic a. <’., pe scena țeatiule.i 
„Progresul’ ’din Deva, ele 
vele Școlii de Ucenice din 
localitate au dat nil Iești 
val artistic.

J ineiile ucenice după 
cum s'a spus chiar in cu 
vântul dc deschidere 
și-au făcut din manifestarea 
dragostei lor țața de tânii 
ra noastră Republică, țn < a 
re tineretului ii sunt des iii 
se cele mai largi cai spre 
progres și desvoltare, uit 
scop pe care prin acest le 
stivai in mari' măsură 1 ti. 
atins.

Programul la care, lu
cru semnificativ, au conții 
buit și elevele j.iceului și 
elevii Școlii Normale din lo 
calitate —. a lost superior, 
putem spune, tuturor celor 
lalte manifestări locale de 
acest fe], prin faptul că m 
afara de abia perceptibile 
devieri a fost consecvent 
progresist, dovedind și o ic 
rioasă muncă de selecționa 
re a valorilor artistice în 
conformitate cu principiile 
noii estetici.

In ceea ce privește execu 
ția, cu toate că a avut scă
deri, a dat posibilitatea dc

Calfă de croitor
lucrător bun, bucăți mari 
angajez imediat permanent 

ERERIEȘI COLOMAN, Hațag

Dragostea cu rare vor fi 
primiți acești (ii ai Gre> i 1 
Libere va trebui să comic 
tizeze afinitatea noastră fa 
ța di toți cei ce țuțX.ă pen 
tru libertate și pace, cauza 
lor linul și, cauza noastră 

a se releva reale talente 
i’oreografi- e ('Dansul țiga • 
nesej.

I' estiv aiul Școlii de I'ic 
.nici- din Deva,eo dovadă a 
linei serioase munci și a 
unei depline înțelegeri a mi 
sitinii tineretului din Kepu 
bjica Populară Românii. < ongies.

Schimb de vizite între
tineretul român și bulgar

Lti prilejul sărbătoare i na 
ționale. bulgare „Sfinții Me 
toiliu și Cilii" dela 2| Mai 
a. c„ o delegație format 1 
din loo dc elevi ai tiitmor 
școlilor secundare din ț.na 
se va deplasa in Bulgar.a 
ca invitații a organizațiile^ 
de tineret școțărsc din sta 
tul vecin.

In acelaș timp, un număr 
de 100 elevi bulgari vor 
icni in România pentru a 
face o vizită colegilor de a 
ici.

Vizita va dura timp de 
o săptămână și ea se în
cadrează în schimburile cu' 
turale prevăzute de acordul 
cultural româno bulgar.

PRlAlARtA COMUNEI ANlNOASA

PUBLICAȚII. NE
Se aJucc la cunoștința generalii, 

că in zii a dc 2b Aprilie 4948, 01 ele 
9 în localul primăriei, se va ține 
licitație publică iu oferte închf c 
și sigilate pentru turnătoarele:

1. Aprovizionarea | riniăriei cit 50 
in. ster lemene de foc 25.000.

2 Impfetruirea drumului coin. cu 
200 11), c. piatră spartă la 120.000

3. Rechizite <le lirou, în valoare 
de lei 30,000.

4. împrejmuirea cimitirului uman 
lei 20.000.

5. Împrejmuirea cimitiiu ui dc 
animale lei 110.000.

6. Cumpărarea unui camion pentru 
transportori grele cu o capacitate 
cie □ rene, pievcderi lei 100,000.

7. Cumpărarea unei motociclete 
pentru serv, primăriei Ici 30.000

Licitația se va ține Î11 cont, cu 
art, 83-110 din L.C.P. și normele 

(genera e de ținerea licitațiilor.
Odată cu ofertele concurență vor 

depune o garanție dc 5 la sută in 
numerar,

Condițiunile dc [ici a,ie se pot 
vedea zilnic la primărie întic orele 
de serviciu 8-î l,

fn caz de nereușită, se va ține o 
nouă liciia’ie in ziua de 6 Mai 1943

Umplem butelii de

Aragaz S

I11 ziua dc 9 Aprilie, a 
aiul loc la liceul de lele 
din localitate o ședința o 
ducativâ organizata de co 
miletul 1 A. L R, la care 
pe lângă eleve, a pariu ipat 
și întreg corpul profesoral. 
După intonarea , Internat, o 
nalei" a luat cuvântul dna 
E. Popa, directoarea liceu 
lui, care a aiat.it ele e]or 
importanța deschidcin Ma 
rci Adunări Naționale, ur 
ntîiul apoi la cuvânt elevii; 
Bolței' Ștefan, din cl 8 a 
a I u , lndujtria', membru 
in (imite tul < entral l'. .
L. R. care a prezentai 

< atev a impresii dela ( ăm- 
gi'e , aratind apoi rc'olu 
ția adoptata, iar ca încheeri 
a prelucrat .Statutul votat le

In scurta v ruine del.i a<\ a 
>la vizita rci iproi.a, un nu 
mar de -.luck'nți români vor 
pleca in Bulgaria, iar din 
Republica Populara Bulga 
ră va sosi in țara un număr 
corespunzător de studenți.

„Tânăra gardă1* pe ecran
Nu puste mult timp vom 

avea ocazia sa vedem fii 
mul „Tânără garda" reali 
zat după romanul cu a< el.tș 
nume a lui Al. Eadeev.

„Idcea crecrii filmului.,'fă 
năra gardă" - spune Glie 
rasimov, regisorul acestui 
film — s’a născut în min 
tea mea acum doi ani Ru 
pta eroică a tinerilor dela 
Crasnodar, jertfa lor nemți 
ritoare, este emoționantă. 
Scurta, dar strălucita lor 
viață, trebue să fie o pil 
dă vie de nețărmurit devo 
tanient pentru Patrie. Dea 
ceea am ținut să-l prezint mi 
lioanelor de spectatori

Filmul a fost turnat chiar

Convocare
„Cooperativ a Plugarul.De 

va, își ține adunarea gene 
fală ordinară în ziua de 2' 
Aprilie a. c„ ora 10 în lo
calul Cooperativei din str. 
Eminescu Nr. 16-

In caz de neîntrunirea ma 
jorității prevăzute de statut, 

adunarea se va ține <;u 
orice număr de membrii pre 
zenți in ziua de 28 Aprilie 
1948 la aceiași oră și în 
aceiaș local.

La această Adunare acțio 
narii sunt rugați să ia 
parte in număr cât mai ma 
re”.

I rmând la cuvânt deva 
Wciss Magdalcna din <1 ;-a 
face o expunere mai amplă 
a activității elevilor pre a- 
zută în statut și prin care se 
prcvede organizarea de ,c 
navluri, șezători, literare, in 
liințan-a de cmuii, ceh pe 
sjtojtive și <njturale, orgam 
zarea de meditații in < ole - 
tiv, organizarea de excursii, 
cti ., -ubliniind importanța u 
nei cât mai serioase di-.< i 
pline liber i oh .imțit-- 1 a 
unei permanente i -dr'iis 
rolaboraii <u tinci'tul giu 
pal iii l'.N.'f,D,R. |)i<-<uiii 
și o cit mai strânsa itifr.i 
șn iu tinerii <e mume - in 
tal ru 1 sau ț>c ogoare

Ședința, < are a lermi i.it 
după epuizarea aci-tri or
dini de ; i, a dat ■< rtituili 
nea tuturor ele'clor <a în 
cadrate efe tiv m I . A. E 
R., vor putea munci ci 
succes pentru întărirea l-'.e 
publicii l’opuh-irc Române, 
având d(-s< hiSi- < e'e mai fr.i 
mo.i ]>ersp<-itiie

Cetiți
Tânărul Muncitor

Organul Central al U. T, M.

la t rasnodar, țic locul und ■ 
s a desfășurat epopeia Ti 
nervi Gărzi.

Adaptarea pentru tLat u 
si in cele din urmă transpu
nerea jn film a romanului 
lui 1 adeev oferă publicului 
de pretutindeni, posibiiita 
tea de a lua contact cu acea 
sta desăvârșită operă lire a 
ia caracteristica realismului 
socialist.
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MIERCURI
1030,— in. \lidlirlr Mahko t I, mg 

rele poet al Revoluției din O -t.

VI AD1MIR MAI AKOVSKI
(1893 1930)

Vladiinir MaiakovsAi a debutai 
în literatura inti’o Cforă in care pre 
domina curentul simbolist. I a !n 
eeput strigătul sau <!e poet revo 
luționar se mărgineai la grupul U 
t< rar din care făcea parte. El era 
ca un fiăgant, care vedea totul 
îi mare, avea nevoie de spațiu, 
de tovarăși. Poezia sa este aproape 
de va ă și pentru viață, iar n i 
rupta -le < a ticni.

Revoluția din Octombrie a dat 
geniului său crea o, un avânt ade
vărat, |n [ufta pentru <0 ialism el 
crescu ca un j >et tribun, , c rc a 
înălțat până la i.ingtil dc picrie 
pură fenomene consi crac iun: (ea 
lui ca f ind ptoz. i e, ca ierinino < gte 
a gazetelor, limbaj al si aziloi 
(Ehrcnburg).

aiat.it
Plugarul.De
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Un nou succes al technicei inR.P.R.

UZINELE C. M. C. CUGIR
au executat primul perforator pneumatic pentru industria minieră

marele avantaț, prin faptul 
că consumând arcaș canti 
tale de aer cât și cele d< 
fabricație străină, dă un ian 
dament mai mai-c. JJeaseme 
nea mânuirea mai ușoară, 
nu obosește minierul.

In prezent se studiază for 
ina definitiv a a acestui pcr 
forator, dupfl care va fi fa

bricat în seric.
Astfel, muncitorii și tehui 

ticnii Uzinelor ( M C, C u 
gir, au înțeles s“ contrib ie. 
< u lot elanul lot la 1 idica>- 
econoiniei naționale, 
formând fabrica de
meni în industrie de pace, 
pentru propășirea Republi
cii Populare Române

1 
trans 
arma

Viața de partid

.t fost clanul și bu 
din comi- 
și a între 
când tov. 
din eonii- 
a anunțat 
M. C, Cu 

fost realizat primul

La fabrica ele armament 
c uzinelor M. C. din Ca 
gir» a lost amenajata o sec
ție pentru repararea mași 
nilor pneumatice, totodată 
studiindn se problema co 
fccționării din nou a acestor 
mașini, caic până acum c 
rau importate dm străină
tate.

Mare
curia tlelegaților 
-1a de producție 
gei muncitorimi 
Janoian Teodor 
sia de producție 
■ ă în Uzinele C. 
gir a 
perforator pneumatic.

Industiiile miniere, care 
până acum importau aceste 
aparate din străinătate, au 
încercat acest perforator in 
minele soi. Mica-Brad, ob 
ținânduse rezultate mulțumi 
toare.

Acest perforator, p.ezinlă

I>

Continuarea tratativelor 
între delegația română-bulgară 
pentru încheerea unui nou acord economic

BUCUREȘTI, i2 \ger- ’ 
preș). La Ministerul Ind i- 
striei și Comerțului, au co i 
tinuat Sâmbătă tratativele , 
cu delegația economică bal 
. gară, pentru încheerea a- 
nui nou acord economic

Conferința reprezentanților 
fabricilor de mezeluri și conserve de 
carne la Oficiul Industrial al Conservelor
BUCUREȘTI, i2 (Ager- 

pres). La Oficiul Industrial 
al Conservelor a avut lot o 
conferință cu reprezentanții 
fabricilor de mezeluri și con 
serve ele carne. Din rapoar 
tele prezentate, s’a consta
tat că parcul de vite e în 
contină^țcreștere ceeace va da 
posibilitatea de activitate in 
tensă în această ramură in
dustrială.

Astfel \<>m livra bulga
riei, o seric de mărfuri < are 
au făcut in trecut obiectul 
de schimb intre cele dou.t ța 
ri. --

Se vor livra deasenunca 
și câteva produce metalice 
fabricate pe care închiși i., 
noastră le are disponibile 
pentru export.

ȘEDINȚA DE LUCRU 
a birourilor celulelor P. M. R, 

din Plasa
In ziua de 11 Aprilie a avut 

loc la Hunedoara ședința de lu.ru a 
tuturor birourilor ce|ule|oi P, M. R. 
din plasa Hunedoara, in cadrul ca 
reia s’a prelucrat noul plan dc inun 
că, trasându se sarcinile ie revin 
iiecarui membru de partid, pe noua 
perioada de lucru.

In urma rapoartelor — care au 
constituit unul dm puuclele ordinei 
de zi, s’a constatat ca vechiul plan 
de muncă a fost în gencial c-xe utat 
in întregime obținândil se frumoase 
rezultate in timpul campaniei c-lee 
lorale în 
Cinciș și 
toi odată 
hi cadrul 
s’a depus 
mânțândusc cea. '.() la 
mântui cu|tivaliiI, 
fi însămânțat, 
primite de Camera Agricolă Hune 
doara, din care ree c eă această plasă

care s’au eillențiat Goni. 
Ghețarul, S’a constatat 

pe bazele rapoartelor, ii 
campaniei de insăiiiân (ari 
o muncit fructuoa ă, îr.-3 

uta din pa
rcatul uimănd a 

iar cifrele statistice

Hunedoara
ar fi rămas fn urmă cu Insămân 
țările nu corespund lealității

Tov. Dancii Petru, membru in 
biroul Org. IjMd. P. M. R a pre
lucrat a pol sarcinile ie ne stau în 
țață, pentru realtzaica noului plan 
de lucru, ca întărirea I . 1>. P. 
prin o cât mai strânsă colaborare 
cu celelalte organizații lomponcnte, 
organizarea de iatieeeri in campania 
de insâmântari și inun a voluntară 
intre comunele din plasă, in cinstea 
primului 1 Mai in Repuhli. a 
polara Româna, ctc.

In țoale aceste muiui, a 
ciieeat Iov. P. IlaniU ■ plasa I 
nidoara fri-bui ia i | ana acum 
li ■ primie p]a- e|e fruntașe.

I’iup.i -edința a urmat un progiain 
iti-lir. ,d eli-iilor de i LL Indu» 

nial de fete Hum doara, în cadru) 
carcia s’a jucat |fi -a .,la ic- ruce 
de drumuri’',

Po

în 
Hu 

> ră

La Ministerul de Finanțe
a avut eri loc conferința lunară cu
inspectorii generali financiari din întreaga țară

BUCUREȘTI, 13 fAger- 
pres). La Ministerul de Fi

Pentru o mai bună docu
mentare a forurilor conducă 
toare, în \ Adere a întocmirii 
programelor de. producție, 
s’a cerut industriilor respe • 
tive sa înainteze Oficiului 
Industrial a.1 Conservelor , 
până azi Luni i2 Aprilie pro 
puneri concrete de posibili 
țile de aprovizionare cu ma
terii prime și auxiliare.

Toate instituțiile comerciale și industriale 
de ori ce fel sunt obligate să prezinte serviciilor 
fiscale fișe nominale detoți furnizorii de mărfuri

BUCUREȘTI, 13 (Ager- 
pres). I’rintr’o decizie a Mi 
nisterului de Finanțe, toate 
instituțiile de Stat p; oducă 
lorii industriali, comercian
ții cn-gros și endetail și orice 
întreprindere comercială sau 
industrială, precum și ma
gazinele de Stat, și coopera-

Muncitorii dela T. M. C. au înmânat drapelul 
delaproducției muncitorilor 

I. M. S. Hunedoara
(Urmare din pag. I-a)j

Întrecerile în producție grăbesc refa 
rea economiei naționale

Luând cuvântul tov. Poiangiu, 
delegatul L'n unii Metalo.hhnice, fa' 
ce o expunere asupra mare ui rol 
al întrecerilor în producție în gra- 
birea propășirii economiei națjcna 
le, precum și asupra condițiilor te 
chnice, economice și po.i.ice în care 
s’a desfășurat întrecerea.

In continuare vorbitorul arata că 
întrecerea dintre metalurgiștii din 
România și Iugoslavia este un act 
de înfrățire; cunoaștere și prietenie, 
în care metalurgiștii din România 
vor ști să fie la înălțimea aștep 
țărilor.

Au urmat la cuvânt delegații fo
rurilor sindicale, de Partid ți ccloi 
lalte industrii, care au fe'.i itat mun
citorii I. M. S. pentru victoria ob
ținută. ...i
lumânarea drapelului producției un 
moment impresionant și de înalt 

entuziasm
Deasemenea delegațiile muncito

rilor dela U.D.R. și T..N.C. au adu» 
un salut plin de căldură și admirație 
hunedorenilor erprimândiișj toț 
odată hotărârea de a eși viq 
torioși în noua întrecere în producție 
pe perioada de timp 1. Aprilie 1 
Ocțtomvrie. „Vă invitam ca la 1 
Octonivrie să ne aduceți nouă Dra 
pelul Muncii” — a spus Iov. Puvac, 
delegatul muncitorilor dela U.D R.

Predarea Drapelului Muncii, de 
■către muncitorii dela T.N.C. care

iau deținut până acum, muncitorilor 
I.M.S., a fost un moment de 111a ( 
entuziasm, de clocot de bucurie al 
salariaților. A fost impresionant 
momentul când delegații muncitorilor 
dela T.N.C., au înmânat drapelul 
hunedorenilor, îinbrățișându se.
Victoria muncitorimii hunedorene a 
fost posibilă prin disciplină în mm 
că și prin bunele condiții econ mjc;

create de regimul democrației 
populare

După lumânarea drapelului, au 
luat cuvântul tov. Eleflerie, direc
torul principal al uzinelor I.MS.- 
Hunedoara, care a piătat că acmsta 
victorie a fost posibilă numai prin 
strânsa colaborare între muncitori și 
technicieni, înfrățire Î11 muncă, dis
ciplină, inovații 1 invențid, liclii 
darea linurilor dela șcrviciu, sub, 
liniind în special co.idi i le e.ono 
mice create de legimul democrației 
populare, condiț i ce vor fi îmbunata 
țite și mai mult prin continuarea în 
trecerilor în producție.

Deasemenea, prin victoria în în 
trecere a uzinelor statului, s’a dove. 
dit că Statul este un bun gospodar 
un bun conducător și organizator. 
Prin întreceri in producție se creează 
posibilități noi de imibunălățiri a 

situației economice a celor ce 
muncesc

In nesfârșite aplauze, a luat cu 
vântul tov. Vidrașcu, directorul ge

neral I.M.S, care a felicitat inund 
lorimea huncdorcană pentru \ktorie 
anunțând masscle 11 11 icitoa.e că ț 1 11 
mărirea produ.ț.ci au fost create po 
sibilități de noi îmbunătățiri eco 
nomice a celor ce muncesc, îinbună 
nătățiri ce vor putea fi văzute inie 
diat.
In timp ce muncitorii din țările 
democrației populare se intre: in 
muncă pentru propășirea economiei 
naționale - muncitorii djn imperiul 

dolarului șomează și suferă de 
foame

Primit cu vii aplauze, tov. Au 
glieliu Emilian, secretar C.G.M. și 
deputat în Marea Adunare Națională, 
a făcut un expozeu asupra situației 
muncitorilor din țările democrației 
populare cât și a aceb.r din țari’c 
dolarului și din țările subjugate do
larului american.

A arătat că în timp ce muncitorii 
dela noi și din alte țări cu democra 
ție populară se întrec în muncă 
pentru propășirea pair ilor lor și a 
familiilor lor, miuicitorii din țărie 
dolarului șomează, declară greve de 
protest 
foame.

S’au 
ce au 
Naționale, C.G.M.,
D.R. și T.N.C., iov. Gh. Gheorgliiu 
Dej și Uniunii Sinii ațelor Metalo 
chimice din Jugoslaria.

A urmat apoi un frumos festival 
artistic dat de muncilor» dela I.M. 
S.-Hunedoara și minerii din Olielar.

1. Branea ,

tivele de orice fel, sunt ob
ligate, să comunice servicii 
lor fiscale, fișe nominale de 
toți furnizorii de mărfuri, co 
mercianți sau industriași și 
executanți de lucrări și sci
ticii, cu precizarea valorii 
mărfurilor furnizate, sau lu 
erate, sau serviciile cxecu 
tale în perioada de timp 1 
Nov. 1947 •— 3r Aprilie 
1948.

Producătorii industriali 
meseriașii, producătorii și 
comercianții de engros su ît 
obligați să comunice servi 
ciilor fiscale, fișe nominale 
de toți clienții, comercianți 
și industriași sau meseriași 
c-pi le au furnizat mărfuri 
sau pentru care au executat 
lucrări și prestat servicii in 
acceaș perioadă de timp de 
mai sus.

la

nanțe a avut loc en con 
fcrința lunară cu inspC' to- 
lii .generali financiari din 
întreaga țară, în cadrul că 
reia s’au luat in discuție toa 
tc problemele pi iț ind ap]i 
tarea noilor legi fiscale.

S’a stabilit cu acest pri
lej ca toate impunerile la 
contribuțiile d.recte trebupsc 
să fie terminate până 
sfârșitul lunei Mai a.
Până la definitivarea împu 
nerilor se va urmări la p]a 
tă, lunar, a douăsprezecea 
parte din impozitul de anul 
trecut.

In privința impunerii cu 
mercianților, industriașilor 
și liber profesioniștilor, Mi
nisterul de Finanțe a tumis 
în toată țara formulare de 
declarații ce urmează a fi 
complectate de contribuabi
li. Deasemeni Ministerul de 
Finanțe a dat dispoziții in
spectorilor generali financi- 
ri ca să intensifice lucrările 
privind verificarea evaziuni
lor fiscale ce nu s’au pre* - 
zentat la plata până la i A- 
prilie a. c., sau după această 
dătă din proprie jnițiativă.

FORMAREA NOULUI GUVERJi
al Republici Populare Române

(Urmare din pag. I-a)

sunt asupriți și suferă de

dat apoi citire telegramelor 
fost trimise . Marei Adunări 

muncitorilor U.

Justiție:
AVRAM BUNACIU 

învăță . ântul public:
GHEORGHE VAS1LICHI 

Comunicații:
Prof. Ing. N. PROFIRI 

Lucrări Publice:
TEODOR IORDACHESCU 

Sănătate:
FLORICA BAGDAZAR

Muncă șl prevederi sociale
LOTAR RĂDĂCEANU 

Culte:
STANCIU STOIAN .

Arte și Informatluni: 
OCTAVIAN LIVEZEANU

Agricultură:
VAIDA VAS1LE

Silvicultură:
ION VINȚE -
Mice și petrol:
M1R0N CONSTANT1NESCU 
Industrie:
CHIVU STOICA

Comerț:
BUCUR SCHIOPU

Atribațiunile ministerelor se 
vor fixa prin decretele Marei 
Adunări Naționale, la propu
nerea guvernului.

Membrii guvernului au de
pus Jurământul In fața Marei 
Adunări Naționale,

lu.ru


4 ZORI NOI

^^EVENIMENTELE ZILEI
C. G. M. protestează cu energie 

împotriva refuzului guvernului francez de a acorda 
viza de intrare a delegaților români la Conferința 

internațională de ajutorare a Greciei democrate

Sub protecția Statelor Unite

Guvernul Indian 
a pornit oviolentă acțiune anti democratică 
— Pandit Nehru se integrează în lagărul imperialist —

Confederația Geiieiajâ a Muncii), din România a expediat Confe
rinței Internaționale pentru Ajutora rea Greciei o telegramă prin care 
salută călduros conferința și-și ex primă regretul de a nu plilea par
ticipa la această manifestare interni ațională cu poporul grec.

Absența noastră — spune 
telegrama - - se datorește 
faptului că '.și cu iiceastă 
ocazie reacționarii din con
ducerea Ministerului de E- 
xterne francez nu s’au sfiit 
de a da în vileag adevărate- 
tele sentimente dușmănoase 
democrației și poporului 
muncitor refuzând cu toa
te insistențele noastre repe
tate, viza de intrare în Frâu 
ța pentru delegații noștri.

Acest josnic procedeu al 
reacțiunii franceze aservită 
intereselor imperialismului 
intervenționist departe de a 
izbuti să atingă scopul Re
mărit va contribui ca și ce 
lelalte manevre îndrcjitate 
contra libertății și suverani
tății popoarelor la demasca 
rea sa definitivă și va iritări 
și mai mult forțele progre 
siste în lupta pentru dreptu 
rile și libertățile popoarelor 
SiMuncițorimea’idin Repub
lica Populară Română își 
exprimă solidaritatea cu toa 
te hotărîrile ce vor fi luate 
la această conferință și își 
ia angajamentul ca aducân 
du-le la îndeplinire să conri 
nue cu cea mai mare dârze 
nie acțiunea pe lângă toa 
te forurile internaționale țm

Semne de maturitate 
politică

(Urinare din pag. I»)

în țara noastră, chemar x 
la întrecere în cinstea prim i 
lui i Mai în Republica Popu 
Iară Română, lansată de bra 
vii mineri din Aninoasa pe 
a căror mină fâlfâie pentru 
a 7-a oară drapelul produc 
ției, dovedesc într’un mod 
elocvent nivelul ridicat al 
oamenilor muncii din ju
dețul nostru, convinși că 
soarta lor se află în mâinile 
lor proprii.

Cât de preocupați sunt ma 
sele din județul nostru de 
problemele producției, de re 
zultatele ei, o demonstrea
ză într’un mod cu totul j- 
riginal corespondența pri - 
mită zilele aceșfea la redacție, în' 
care minerii din Certej arată 
la cele scrise de noi „că 
nu au îndeplini programul 
de producție la aur” că to 
tuși „preliminatul” la mine 
reu nu numai că a fost atins 
dar chiar și depășit. Alți 
factori — spun minerii'— au 
fost aceia care au împiede 
cat îndeplinirea „prelimina 

potriva ternarei ^sângeroase 
din Grecia, pentru oprirea 
intervenției armate engleze 
și americane, pentru ajuto 
rarea poporulu grec anga 
jat într’o grea luptă pentru 
drepturile sale elementare 
pentru libertate și democra 
fie-

Nu vom uita niciodată că

Marea Britanie
a sabotat hotărârea O. I\l. U. 
privitor la Palestina

Comisiunea de anchetă a 0. N, U -lui a înaintat un raport 
Adunării Generale constatând că a fost împiedicată să si 

îndeplinească misiunea de către autoritățile engleze

LAICE SUCCESS. — Co 
misia Organizației Națiuni
lor l nite pentru Palestina, 
în raportul pe care 1 a în 
tocmit pentru Adunarea Ge 
nerală O N U a arătat că 
Marea Britanie este vinova 
tă de sabotarea anchetei pe 
care a întreprins-o aceas(ă 
comisie în Palestina.

Autoritățile britanice, prin 
piedicile pe caro le au pus 
comisiei au împiedecat-o să 

tului” la aur dintre ca
re unul principal este că au 
dat peste filoane mai să 
race.

In acelaș spirit s’a desfă
șurat și ședința de lucru a 
organizației de plasă a P. 
M. R. din Hunedoara unde 
s’a arătat că cifrele transmi 
se Camerei Agricole despre 
mersul însămânțărilor nu 
corespund realității și că s’a 
însămânațt mai mult decât 
s’a comunicat. Și exemple 
de acest fel ar fi multe de 
înșirat.

Ce dovedesc acestea alt 
ceva, decât interesul pe ca
re massele poporului nostru 
trezite la o viață nouă îl po 
artă problemelor de cari de 
pinde îmbunătățirea traiului 
lor și prin aceasta soarta 
țării întregi. Este un semn 
de maturitate politică de ca
re se vor ciocni uneltitorii 
din țară și ele peste grani
ță în încercarea lor de a 
pune din nou jugul în spi 
narea poporului nostru.

B. Someșfeleanu 

lupta poporului grec este lu 
pta tuturor popoarelor dor 
nice de progres și libertate 
și că eroicii apărători ai de
mocrației din Grecia repre 
zintă un scut în fața impe 
rialismului cotropitor și sub 
jugător de popoare.

Trăiască lupta poporului 
grec pentru pace și liberia 
te!

Coiifederajia Generalii a Muncii 
Comitetul Executiv 
GH. APOSTOL

și aducă la îndeplinire sar 
cinile, menite să stabilească 
primele măsuri practice in 
vederea împărțirii Pălești 
nei.

La Paris s’a deschis

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 
pentru ajutorarea Greciei democrate 

Reuniunea de deschidere a fost prezidată de P. Eluard

PARIS.— La io Aprilie 
s’a deschis la Paris confe
rința internațională pentru 
ajutorarea Greciei democra 
tice, din inițiativa coiniu i 
lui francez pentru ajutora 
rea Greciei democratice.

La această conferință iau 
parte delegați ai Franței, 
Belgiei, Elveției. Marei Bri 
tanii, Statelor I nite, Olan 
dei, Algerului, Luxemburgu 
lui, Canadei, Poloniei, Spa 
niei, Albaniei, Au-traliei,Dai 
nemarcei, Viet-Namului și 
altor țări, cât și reprezentan 
ți ai multor organizații de 
mocrate franceze.

Prima reuniune a fost pre 
zidată de Paul Eluard, ma
rele poet francez.

In discursul său de des
chidere el a arătat contri 
buția însemnată adusă de 
poporul grec î n lupta pentru 
drepturile omului și pentru 
independența (națională. Pa 
ul Eduard a dat apoi cetire 
niesagiilor primite dela or
ganizațiile democrate din 
Statele Unite, Marea Brita 
nie, Guatemala și alte țări, 
care își exprimă solidarita
tea cu lupta poporului grec.

Teroarea monarhe- 
fasciștilor continuă

ATENA. — Agenția Reu

Bombay. (juvenilii lui Pandit, 
Nehru a declanșat in ziua de 3 
Aprilie mi atac general împotriva or 
ganizațihur democratice din India. 
l>upa lAJiicrea în afara legii a par
tidului lomunist din Bengalul de 
Vesl, s’au efectuat arestări nume 
roase, cărora le au căzut victime 
conducătorii partidului comunist, ine. 
inbri cunoscuți ai sindi. ațelor ii aii 
tor organizații r'emociai e. |

Oeasemenea au (ost proclamate 
ilegale toate grevele, și muncitorii 
greviști amenințați cu țedep:ele cil 
mai severe.

[Je comun acord iu circurile fi
nanciare din VX ashington, guvci^lil 
Ndiru se afla, după af rmaț a condu 
cotorului comunist Dairge, are: tal 
la 2 Aprilie, in serviciul mailloi) 
proprietari de pământ i magnaților

Guvernai lui Nehru a refuzat si 
soluționeze problema aț ro.izio. ari| 
popu'aț ei, sa suțrine i temu! marii 
proprietăți, să împiedice activitatea 
speculanților si sa satisfacă reven
dicările minimale ale muncitorilor.

In cele din uiină, Pandit Neluu 
a fost nevoit in fața rezist li ,ei 
populare mereu crescânda, să ie 
curgă la protecția Statelor Unite. 
Plin intermediul aml asadei State'or 
Unite magnații finanței din VX'all 
Strcet încearcă sa pali unda acturt 
cu mărfurile lor pe piețele indiene*.

Această acțiune de pătrundere a 
imperialismului ameit.au iu Indi» 
se resfrâtige și asupra preiei, S’a 
atras atenț a ziarelor cate au incir-

ter anunță că d na- Benta 
Ilitsikis, soția rectorului no 
litechnicei din Atena a fo t 
condamnata la moarte de o 
curte marțială din Atena, 
sub acuzarea că ar ii „corn 
pictat” împotriva guvernului 
monarho fascist.

învățătorii cu titlul de „învățător ajutor" 
vor putea fi confirmați ca învățători cu 

titlul provizoriu după 2 ani de funcționare
BUCUREȘTI, 13 Agev 

preș). Ministerul 'Educației 
Naționale a stabilit prinți' o 
decizie, ca învățătorii «uin.ți 
cu titlul de „învățător aju
tor” vor putea fi confirmați 
ca învățători cu titlu provi

„REMINISCENȚE”
(Urmare din pag. I a) • 

rezolvare, gest echivalând ui spăla
tul pe mâini pontificial.

Desigur formele sunt forme și 
trebuese îndeplinite — după unii 
conform tipicului lătăreț al blrcv 
cratls-mului.

Iar cetățenii onești, s’au picsu- 
puși ca atare până la proba contra 
lie, devin „indivizi’’ pejorativ r.t- 

cat să critice politica c.Iernă a Sta
telor ț'ilite ți apaiițj guvernului 
Nehru cu America ca ituația loa 
ta deveni grea.

Pe aceasta lin e de integiaic hi 
planurile imperialiste, Pan it Neh 
ru a mce| ut -a ;e apropie c c < rang 
Kal Sliek, caruia la trimes W.'XXJ 
de tone de cărbuni, in urmi pier 
derii de calic* t.hirta Koumrntaug. 
ului a pr ii ipalci sale i u e Je 
cărbune din Mau iuria.

Rezistenta ma- clor țo. ularc 1 .|ă 
de politica lui Neluu crCțte no 
contenit. Ajunge >a amuțim revolta 
provinciei I e-legan unde ub con 
ducerea ț artidului l or. uniat "a n.- 
stamat o admini-trație ț op ulara, cura 
a i<ali/at retorii a agr râ, .iipirpud 
pământ t.uanilor.

Extras U n registrul persoa
nelor juridice deia Iriu Ueva

Nr, crt. o. I itlul au denum/rcu 
persoanei jurici c: so ietate c V® 
nătoare „ITorvinui’’. Nurnarul do
sarului P. J. ltU.-P.4t. Sediul '.ra 
șui Hunedoara. Data convtiluirii -9 
februarie 1I94J. Actul țe tonicul 
căruia s’a obținut personalitat* a ju 
ridică: Sentința Tub. Deva .(ia 
I a Nr. I27-1UI7 din 5 Iunie 1947.

Obie.tul ți -co,uj: < ultivarea vâ
nătoarei, gospodărirea ți intre: i4n 
țarea rațională a vânatului c-tr.

Numele ți pronumele, PrcJVeu 
nea șl Naționalitatea l'crcoanelor a 
re compun oiganclc de Jticcpune 
șl admmistiațiime: S urlu tran.Lx 
comerciant, Gcurgvscu Petru zar
zavagiu, SpicU |oan, comerciant Lu 
da Ghcorghe, antreprenor, Pripaș 
Gheorghe, fun.ționar, Spori lusif, 
comerc au , Vo n. Ni oke, j eti ionar

Modificări ulterioare ale statute
lor: Conform c corei înregistrate La 
Trib. Deva sub Nr. 11771 d.n 22 
De . 10t7, s’au adus următoarele» 
ntodilicăii in Con«. de Adtie:

|ng. Tudornă Spirea: pre e iate
Membrii: l azaroni Petru jude- 

cons., |ug. Croitoru Nko'ae, lag. 
Maieu Nicolae, Mersici losiț, Sub- 
ing. Laur Avram, l oan a A on -gris.

Cenzorii: Dr. Aimcanu Viri i‘. 
dai Adrian eoni.

Suplcanțr: jng. Cantemir M:r«a 
Gostian losif muncitor.

Departamentul de iare aparțiire.i 
Ministerul Agri . și Doincn.iir r.

Bvriu după 2 ani de funcțio
nare la o școala primară 
rurală și în urma unei in
specții speciale făcute de In 
spectoiuul Școlar șef al ju
dețului la care trebue să 
obțină cel purin nota 8.

mas în concep.ția unor funcționari, 
din fericire putini astă.i, care n'au 
r eușit sa parai casca vechile n.etode- 
ți sa și insușe. că semnit .iția va» 
lorii ,,om’’ în democrația ■ oțiulara 

Pentru cei care doresc să cu
noască :i restul, păstrez doua nume': 
„individului’’ ți al vi: no-ulti , str« 
list’’de cea mai aut. nti.ă speță 1 . 
rocratica. ăl. Mdf.

Im primari* Judățulvd Hubădoara, Dara 194b.

ameit.au

