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< Răsplătirea unei activități depuse
în întregime în interesul poporului

In convorbirile cu iov. (.a 
ia Nicolae dela Atelierele G. 
1‘■ R. Simena și Vasas .Șt. 
d< la uzinele Calam decorau 
in ajunul zilei de 1 Mai cil 
..< Jrdiniîl Muncii",- nici unu. 
nu a uitat rii insiste asupra 
rolului de mobilizator și c- 
duiatoi ]>c iare partidul 
Munciioiesc Român, avani 
garda poporului inlreg, 1 a 
iVut in atingerea performan 
țelor ]or în producție.

Acelaș lucru ni 1 au îm
părtășit și tov. din Huni 
doara și Valea Jiului, care 
au stat de vorbă cu cei d 
< urați.

, Se știe deasemenca ca 
numai datorita luptei duse 
de întregul popor muncitj-- 
având în frunte un partid 
de avanigarda, care se că
lăuzește în activitatea sa (pu
pă învățăturilor marilor dăs
căli ai omenirii Marx, E 
gels, Lcnin și Stalin, cu ci 
dre călite în a’ceasta lupta 

ei oamenii munții au ren 
șit să ia in mână frânele po 
litice ale 
argă din 
rie.

Aceasta 
rală vine
Prezidiul Marii Adunări Na 
ționale prin conferirea ordi 
nului „Steaua Republicii 
Populare Române” unei se
rii de personalități din viața 
noastră'politică, culturală și 
socială.

Ziarul nostru a publicat în 
unul din numerele trecute, li 
sta celor decorați și după 
cum se poate vedea, alături 
de conducători de frunte ai 
poporului nostru ca, orof 

I. Parhon, d. Dr. Petru 
Groza, tov. Gh- Gheorghiu 
Dej, Ana pauker, Vasile 
Lucii, etc., figurează tovarăși 
din județul nostru, ca tov. l'.u 
tariu Virgil secretarul corni 
totului județean Valea Jiu
lui a P. M. R., tov. Fericea- 
nu Gheorghe, secretarul sec 
ției de Agitație și Propagau 
da a aceleași^ județene și tov.

statului și să me 
victorie iu victo

victorie piultijate 
să o răsplătească

Acolo unde

Prolttari dm toate târlituntți-uol
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gium d<- batâli.i pentru nun 
mult cărbune, bătălie, în frun 
lea < areia ci ’.m pus dela 
inceput.

In articolul de fond inti
tulat ..Noua metodă”, din zi

B SOMEȘFELEANU
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Mânați de dorința înfloririi și fericirea pat» iei noastre 

112 brigadieri 
care au lucrat la A. P. A. C A. 

și București-Snagov au sosit la Hunedoara 
pentru a muncii la
\licr< uri .iu sorii d.-l.i B11

curcșii la Hunedoara 1 12 
brigadieri, care ;lu lucrat pe 
șantierul A. P. A.fi A- pe.i 
tiu a muncii pe șantierele v.

350.000 cetățeni ai Capitalei
au protestat în cadrul unui mee
ting împotriva regimului de te
roare monarho-fascist din Grecia

H1’( ( REȘ-pJ. I- \gr.-j 
preș 1.1 a dupj .1111142.1 iu rlti 
ia Universității din Bucii - 
riști r a desfășurat un gran 
dios meeting la care 450.000 
de cetățeni au manifestat im 
poirlva organizatorilor impe
rialiști ai asasinatelor in ma > 
sa din Grecia monarho fas
cista. pentru victoria eroicei 
lupte <1 poporului grec, pen 
tru cucerirea libertății și 
independenței sale nationa 
le.

Muncitori, fi ai’ționari. o 
-.lași și ofițeri, veniți cu dra 
pele și lozinci, -\j raanife 
testat în tot timpul meeting 
ului pentru generalul Mar 
ko.ș, eroul conducător al ar 
matcide eliberare greceștii și 
pentru Xikos Zahariadis. vaj

nicul luptător al p >p tuiii 
el< n. seu ref.u' rana) al l’ar 
titlului Comuni-1 'ț,rec.

Mectingul a fost deschis
(Continuare în pag. ala)

uzinele I. M. S.
zmelor I. M .S. 1 lunedoara.

Im a de dimineața. odaia 
cu venirea zorilor.-im inia gă 
Ui Hunedoara, era ’ilma d 
brigadieri, muncitori și- mu 1 
< itoare din uzinele I. M- S-, 
care, m drapele
și plancarde veniseră sa în 
tâmpine harnicii și neobosit, i 
brigadieri, care după I Tini 
narea lucrărilor pe șantiere 
le A. 1’. A. C. A și Bu
curești Snagov veneau a 
cum, ca împreuna cu briga 
dierii din brigada ,,Gh- A 
postol” și cu intreaga mu» 
torime dela IMS să muncea* 
că pentru .1 da rării rât ma 
mult fier, pentru grăbirea, re
facerii economice.

C/’/z/z
m

O

corpul ziarului

pagina 
pentru 
plugari

Însemnătatea industriei carbonifere
din Valea

A fost uu timp când importanța 
minelor noasi e de cărbuni era coiib 
plect neglijat;;, <«>eotindu-se cft in- 
tt’o țară c u rezene mari de petrol, 
arderea pdeurii sau chiar a țițeiului 
brut, este mu1 rentabila decât folo
sirea cărbunilor. Zăcămintele de pe
trol, au fost exploatate Iară nîc! o 
cruțare, epuizând astfel o bună

C vazalt la ‘ermele ele dan județ

se naște si se desvoităI
mijloacele noi de muncă 
ale agriculturii noastre

rățenia și ordinea desăvârși 
ta pe domina peste toi.

• 
Sunt și lipsuri

Lipsuri sunt și aici. I iu, 
din ele este tocmai lipsa d.' 
ingnjirc ți exploatare a s0.

Gh, Fleșu

•
Unu] dintre rezultatele semni 

dețul no.-tru îl consțituc crearea celor* 
lăuzeasca și să desvolte agricultura 
nerea Ia îndemâna .plugărimii, a 
mințelor selecționate, vitelor de

Prezentăm mai jos două din I er mele de Stat din jud. no tru. .

0 mândrie a pomiculturii 
românești

Ferma Râul de Mori si
tuata la poalele munților Re 
lezatu, este considerată pe 
drept cuvânt cea mai fru
moasă realizare a pomicol 
’urii românești.

Livada fermii cuprinde cc 
le mai selecte varietăți de 
meri și peri. îngrijite pe ba
ze științifice.

Dela primii pași făcuți în 
iritt-riorul livezii privirea îți 
este captata de aliniatul per

ficative ale rerorn<ei agrare din 
nouă ferme de stat menite să 

huneeoreana, prin pro ura-ea și 
uneltelor și mașinilor agricole, 
rasă etc.

ju-
ca-
pu
se-

fect și simetria desăvârșită 
a celor yooo pomi plantați 
pc o suprafațaț de 14 ha.

Ceea ce e .de remarcat 1- 
medial la majoritatea pomi
lor este conformația coroa
nei gen t as. crăcjle crescu 
te lateral Aceasta coafor 
mațic caracteristică varietăți
lor amintite, necesită o cdt» 
care .siaruițoare a ramuri - 
lor prin planificarea crește 
rii lor. Grija zilnică și mun 
ca plina de râvnă a techni 
cienilor de aici o reflectă 
ținta ingrijită a pomilor, c □

(Continuare in pag. III a)

Jiului și problemele ei
de Ing. PANAiTESCU

parte din aceasta l-oguție a -uBmi
Intui nostru.

Aecasță .oarta au acut o -i masi
vele păduroase, caic | rin nesocoti
rea intereselor țării de catie guvxr- 
nele clin trecut,, au fost dopulale, 
în timp ce minele de cărbuni din 
Valea Jiului treceau in anii 1930- 
1030 printr’o gTavă criza fiind a 
uienințate cu închiderea.

Politica economica a guvernului 
Republicii Populare Române nu pu
tea sa tolereze o asemenea situație 
n deaciea a trecut la stimularea 
tuturor izvoarelor de producție, dăi’.d 
o deosebită importanți industriei 
carbonifere din Valea Jiului, care 
lurnizează peste ÎO la sută uin ctli 
btm'i necesari țării noastre. Scade 

I rea producției petrolifere, necesita 
I tea înmulțirii derivatelor de petrol, 

precum șl exploatarea rațională a 
masivelor paduroase, au pu mat 
acut problema înlocuirii lor In ar 
Lere cu alț io itiustibill.

Rezervele noastre de cărbuni, se
| evaluează la cea 
- din care 59 la s ma,

superior, 38 la -.ura lignit, 2 
suta turbă 4 I ia sută huilă 
antracit.

I
i

I

5 miliarde tone, 
cărbune Drun 

la

Un nou lot format din 1860 tosti
prizonieri în U.R.S.S. a sosit în tară

BUC'. REȘTI 13. 
Eri a -.osit In gaia 
venind din U.R.S.S. 
186J fo,ti prizonieri 
fost îndrumați încă 
amiezei spre Focșani

(Ag rpres). 
locala din Iași 
un jtuimăr de 

români cari au 
in cursul după 

i

Deasemeni eri dimineața a sosit 
in Opifala un lot de 1500 ofițeri 
foști prizonieii iu U.R.S.S, un alt 
lot urmând să sosească cu un tren 
special în Gara de Nord.

Cărbunii bruni ulii V..'ea J ului, 
atât | rin calitatea lor -uperioari 
cât și prin manie rez-r.e de care 
dispunem cunstltue u i irnp> taut 
punct de plc-are in desvolta ea e 
conomiei noastre naționale. Fabri
carea cocsujui mctalu -gic -I o indus
trie chimic i desvoltata 3r pv.tea da 
cea mai hună utilizare pentru căr
bunii din \ alea Jiului, rezolv nd 
o problemă importanta, ținând ont 
de rezerverc foarte .nici de cuilă 
de car. dispunem.

De producția din Valea JiuJuJ 
dep.ind transportul ț'.e ca le rate, 
iunoiouarca unor uzine e < trice, 
fabrici de zahăr, textile, de spirt 
și alte industrii. Pentru (r :uce 
rea io sulul necesar uirnajelor cela 
Reșița se folosește și cărbuni x LtJ- 
penl, ar gazogenele care furnizea
ză energie pentru cujHua <-■ e de i.- 
(el folosesc cărbuni dela Petrila. 
In Valea Jiului se pio.lu.e -i cocs 
care se întrebuințează in cubilou 
rilc atelierelor proprii. Brichetele 
de sen.i o.s m o.uesc lennul le foc, 
iar prin prețui raria uleiului mediu 
extras din gudronul obținui la fa
bricarea senticocsului, se produce 
haclielita, pargnani pentru onserxa 
ica lemnului pre uni și un produs 
tanai, folositor Ia labacirea picilor.

In Valea Jiului simt 4 exploatări 
miniere: Lupeni, Aninoasa, Petri
la și 'Lor.ua, în care lucrează peste 
KI.0CQ de muncitori. Ip u.timul t.mp 
s’a produs o scă ,’erc a 
subteran, care s’a soldat 
dere a producție , 'a 
bune brut pc zi

Pentru a se putea 
rințelor de gralmica

ie. tivului 
u o -că- 

ficC0 tune car
I 

tace țață ce 
rcia.cre a e-

(Continuare In pag. iH-a) ț
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Muncind cu râvnă 
ne eftinim traiul

în preajma jnarcițsatbaton
de i Mai, guvernul a hotă 
rât scăderea prețurilor ]a 
mai multe mărfuri de m.uc 
si larga necesitai'-. Așa, il< 
piidii lirele (le bumbac vor 
costa de aici înainte 2jh lei 
kgr. în |ot d'- 26o; pâm i de 
america va costa 08 m. în 
loc de 75 cat era pană acum: 
caielele se vor vinde <u ț;i 
lei mia dc Lui ÎU în loc de 
567 Ici., Au mai fo.t scâz1" 
prețurik |a alte niărt’itri Uc 
buitoare țăranului cât si la 
transportul ( filatorilor și. măr 
turilor pe căile lerate.

Știrea a produs'o mare Im 
curie in casa intinc torului 
dela oraȘ sau dela sal.

Această îmbunată' re făcu
ta în folosul poporului, -v 
datorește muticii neobosite 
muncitorilor. < are au sporit 
producția în fabrici, au dat 
țarii mai mult fier, mai mul', 
bumbac prelucrat, mai multă 
pânză și altele. Scăderea, pre
țurilor se datorește deaspme 
nea și muncii sârguincioase 
cu care țăranii au lucrat anul 
trecut ogoarele de au dat 
țării o recoltă bogată, care 
lucrează și acum din ra-spu'.cri 
ia însămânțattil de primăva 
ră.

Scăderea prețurilor se da 
toreȘtc faptului că, munciio 
ritnea și țărănimea au mers 
și merg mereu pe acelaș 
drum de lupta și de munt i, 
drum arătat de Partidul Mun 
citoresc Român, prin caro 
s’a ajuns la mărirea produc 
ției în fabrici și sporirea re
coltei de pe ogoare.

'frebuc știut că'aceasta. scă 
dere de prețuri este numai 
un început prin care se a- 
deverește că angajamentele 
pe < are Frontul Democrației 
Populare și le-a luat în fața 
poporului se înfăptuesc trop

Realizări din
l’RIMARIA HAȚEG

a deschis o mare acțiune de numen 
voluntară, menită a ridl a simțit >r 
nivelul gospodăresc al orașului.

In cadrul a eriei acțiuni au fost 
asfaltați 480 m. p. de stradă, HO ni, 
1. șanț desfundat șl curățit. 10.400 
in. I. de străzi curățite și reparat 
șl s’a așternut 135 m. c. pietriș pe 
șoseaua județeană.

Pentru aceste lucrări populația 0- 
rașului a prestat cea. 100 zile de 
muncă voluntara.

UN DRUM NOU

cu o lungime de 400 m. I., a 
fost construit între Slrciu - Sânger»- 
giu și Clilild.

Drumul a fost realizat din Ini
țiativa org. de bază P.M.R -Hațeg, 
prin muncă voluntară a plugarilor 
din satele: Stre.u-Sângeorgiu, Chi
tul și Boșorod care au prestat un 
număr de 170 zile de muncă vo 
Iuntară.

PRIN 20

zile de muncă voluntara s’au cură 
fit și s’a redat pășunatului, 322 
jug. de islaz comuna!.

Această acțiune a fost organizată 
șl dusa la îndeplinire de plugarii din 
comunele: Brefea-Streiului, Totești, 

tal, ( 11 -prijimil poporul 11 in 
U‘g

Invațatura care *r dev n 
de pentru oricine din acta 
sta mlcsnire f.u tita popoiu 
iui, trebui- sa fie, căci, i u 
cal vom lucra pământul mai 
bine și vom da țarii o re
colta mai bogata și mai bu 
na, vum reuși sa asigm.,i 1 
pâinea necesară pentru 
hrana poporului, iar prin 
stradama necontenită a m m 
1 itorimii \ om avea mai mul 
te unelte, pânzeturi, cuie, la 
l>lă, rafuri și ceje ne< esațe 
la prețuri tot mai ieftine.

Mergând cil hotărirr pe 
drumul cel Imn. dramul în- 
frățirei cu muncitorimea ; 
urmând îndemnul și imlm 
marea Partidului ,\lum itor<*c 
Român- plugârimea îți cioc 
ș’.e un viitor mai bun șt 
mai luminos.

9 fost îngăduit pașuiia^l 
vitelor în golurile de munte și locurile 
de pășuni ale Nlin, Apărării Naționale

Pentru a veni Î11 sprijinul piu- 
gărimii din comunele care nu ar 
islaz și al celor care au vite mai 
mul te decât pot sa pășime/c pe 
islazurile toniunaie, Ministerul A 
gr icnit urii și Mini sterul Apărării 
Naționale, au hotârît sa îngădue pă- 
șunatul ni golurile de munte, pre
cum și pe locurile (Je pășune care 
sunt proprietatea unităților mililare.

Pentru pâșunatul vitdor pe a 
ceste lojiiri, se plătește ca și pe i- 
tm vitele învoite pe islazul coimi 
nălji ar pe terenurile militare se plâ 
teșle cu 30 la suta mai puțin,- 
pemnică în anumite zile pășuna 
tul vitelor pe aceste lerenuri va fi 
oprit din cauza instrucției care se

lumea satelor
Stre u-Sângcorgiu șl Chitici, a căror j 
pășuni au fost curățate.

LA HAȚEG'

a fost curățit, refăcut șl amenajat 
parcul comunal.

De subliniat ca, parcul orașului 
devenise În ultimul timp o paragi 
na, care constituia o notă proâ'sLă 
pentru nivelul gospodăresc al Hațe 
gului. Astăzi parcul face mlndrie 
gospodăriei comunale.

10.0CO ROMI

curățiți, văi uiți șl stropiți a rea
lizat comuna Tu.țea în cadrul cam
paniei pomicole.

Plugarii din această comună au 
mai reparat un pod, au procurat și 
transportat 3.6C0 m. c. pietriș pe 
drumu comuna! și șo caua județeană 
au făcut un pod de beton, iar în 
prezent lucrează la construirea unul 
dig lung de 1-0 m. de mare nece i- 
tate pentru comună.

PLUGARII DIN CRISTUR

au reparat 3B0 in. 1. din drumul co 
munal, au transportat 0 rare lemne, 
necesare |a construirea unui pod ju. 
dețean, au curățit pășunea comu 
nală ți au udat pomii plantați pe 
raza comunei prestând în total 200 
zile de muncă voluntară.

Pentru îndrumarea Și sprijinirea în munca sa

Deputatul Văr an Sabin
este permanent în mijlocul plugărimii hunedorrne

Dela tei minarea hi- r.irițor 
din prima cesiune a Murei 
Adunări Aaționale. priite 
nul di-putal plugar Văp:m Sa 
Sin, o te | manenl 111 mii 
Lo< ui pț.,garimii hunedo'eiie, 
de a , arm frământări și 
grculăp-îmereseaza în 
mod ammini'.it, ajiiânduo 
la re/oivaica și injaiiirarca 
loi <11 -daturi și indrumăn 
prețioase.

In ultimele zi|' d- a a vi

face pe aceste locuri de iăae uni
tățile militare.

Pentru pumrea imediala în a- 
plicare a .1 i-tor hotlirari ministe 
riale, in ziua de 11 Mii a. c. la 
Deva, s’a ținut o ședința cie lu ru cu 
pretorii și inginerii silvici din 
județ.

In cadrul ședinței s’au pre'11 rat 
Deciziile Ministeriale, și sa Me
diat posiUi itățile și mo la'itrțjle. 
de I ă iman- în joliirije de munte de 
care dispune județul, iar apoi s’a 
procedat la repartiza ea pe comune 
a golurilor de munte din județ.

Suprafața de 3(>.5<)5 ha. goluri 
de munte, cu o capacitate de paști 
nat de 25.871 vite, s’a repartizat, 
la un număr de I 16 comune.

Pașunalul pe ace,te locuri e-te 
îngăduit numai pe un timp a 

numit ca și pentru izlazurile coma | 
nale. |

Plugârimea simte îmbunătățirile 
făcute în folosul său

Plugarul Drănilă ]oan 
muncitor la exploatarea sil 
vicâ din PotAii ne scrie ur
mătoarele :

,.Vedem și simțim pe zi < e 
trece cum datorită politicei 
înțelepte și măsurilor chib 

■ zuite ale guvt rnului, situația 
noastiă a muncitorimii agri 
coie este în necontenită îm
bunătățire iar nivelul; nostru 
de traiu crește simțitor.

Dacă anul trec ut cu plata 
mea pe o lună nu puteam 
să-mi cumpăr decât o măști 
ră de porumb, astăzi cu pip. 
ta pe care o capăt lu luna, 
mi-am cumpărat 5; măsuri ne

Fiecare plugar 
trebuie să citească, 
,,Scântea Satelor^ 

ziial sanie l\/(c]|ito\ a, |.mi<',i 
• crnci d> Su 1 11111 a < ci ik. i

lu (oinumt l.m

Ce tăcem săptămâna aceasta?
Campania insă.iiâalari 01 fiind ter

minată, plugarii trebue sa grăbească 
cu semănatul poilimbului pcntCJ nu 
treț, care poate li lolosit alât verde 
sub formă de lân, cât șl murat în 
timpul iernei. Mai bine este să l 
murăm. Pentru aceasta, îl punem 
ceva mai rar decât pentru fân, a 
dică cam la 50-60 cm. intre rânduri 
și 30 - 40 cm. între fire, pentru a-1 
putea prăși cel puțin odată.

Tot in săptămâna aceasta, Ire- 
bue făcut plivitul buruenilor din să- 
mănaturi și mai ales din lanurile de 
grâu.

Este cunoscut proverbul batră-i 
nesc care spune că: buruenile mă
nâncă din aceiași strachină cu plu
garul.

După anumite date sa dovedit 
că, 100 kg. bnrueni, sug din pă-

porumb și țigla pentru in- 
M'lișul casei.

zăceastă grijă a guvernului 
de a ridica nivelul nostru d< 
viață ne însuflețește să mun 
(im cât mai mult și cât mai 
bine, liind convinși că în fe 
Iul acesta ne -făurim un traiu 
mai bun.

In atenția proprietarilor de batoze
Camera Agricolă-Lfeva. a 

întocmit lucrările pentru re
partizarea batozelor d<- treer 
pe zonele de treeriș ale ju
dețului.

Cele 403 batoze au fo-l re
partizate la un numai de 
110 zone de treer, a-igarân 
du-se pentru fiecare zona 
eca. 4 batoze.

Disponibilul batozelor pe 

d<- Su-.. unde școala satului 
era imr'o -.tir'- de plâns, 
prin ajutorul dat de țjrie.U- 
nul di ptrtat, țilugriri- au g:i .iț 
mijlorui de a și < on-.tr'.ii 
școală noe.'î p.in.. la 1 Se;,t

1’reZcnla d< puiuțului pLi • 
gar in im]lo< uR-t mjeii.irilo' 
din pădurile M<-riei. a jn : 
dus o m.,ic Lu uric. M Iu 
din ai-ești muncitori păd 1 
renj. îl ( uno-a di- ț>-- , ând 
< ol la cot ( u ei muiv ' ! î i 
greh- condițiuni la taialul și 
transportul bu U-mlor din 
munții S( verinului.

In prezcnL țzri'-tenul Varan 
-e alia mir o \ izita prin sate 
le d1 imintc ale plajei < na- 
știe.

mâni imii bine de zece mii litri 
de apa, iar dc- pe 1111 pil hti-tar 
de grâu neplivit s’a recoltat cu 
peste 25 Ia suta, mal puțin de ât 
de pe un hectar învecinat care ' a 
fost plivit. Deaceia trebue să dis
trugem buruenile ori unde cresc ,1 
sa le smulgem din rădăcini înainte 
de a face floare, pentru a nu -e 
putea înmulți.

Buruenile ce cresc prin lanurile 
de grâu, ca: pălămida, muștarul 
sălbatec, pirul, măzărichea, bozii 
le, costreiul și altele, le scoatem din 
pământ cu sapaliga sau oticul, ie 
adunăm șt le ingropăm la capătul 
ogorului.

In această săptămână putem ia 
cepe prășitul porumbului, acolo ua 
de acesta a lost pus mai de\ rente 
și este bun de prășit.

Timpul cel mai potrivit pentru 
prășilă, este atunci când firele de 
porumb au patru frunzișoare si 
când se face și răritul. Pământul 
prea moale după ploae, nu este 
potrivit pentru prășit.

Prima prășilă se face mat a 
dănc întrucât rădăcinile porumbului 
nu s’au înfipt încă adânc, pe cuiul 
celelalte doua prășile trebue sj te 
facem mai în față pentru a nu 1« 
tăia rădăcinile. La floarea soare 
lui prima prășilă se face când plan 
tele au 2 frunze și au crescut <am 
de 6-7 cm.

sare dispune județul nostru, 
acoțx'ru pe deplin necesarul 
cerut dc operațiunea treeri- 
șului.

Proprietarii de batoze -Urt 
obligați să-și re\ izuiast ă, și 
să pună in Mare de funcțiu
ne mașinii, respective, atră 
gântlu-li-se atenția (ă legea 
șa1 Krtajului prevede pedepse 
a>ț re pentru infractori.
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însemnătatea industriei carbonifere
din Valea Jiului și problemele ei

im-
car
prin

tunorniui no^istrc naționale, se 
pun< majorarea extracției de 
buni, caru sv va putea ubnnc 
nurii ta electivului de muncitori sub 
terani și prin marin a prodiu li. i? 
ufii iniin ii. Maritea | ioductivita
lii muncii st \a putea obține pi iu 
extindi rea in uncii în acord care 
inui trebuie bine studiată U mai a-

] iin mecanizarea și perfecționa
rea mctodelo de extracție actuale. 
Jii tasta direcție se lucrcaza
um pentru întrebuințarea la maxi

mum a ciocane or de abataj ți*a 
mașinilor de scobit iârb mi 'hivc- 
'>/<), | rntru simplificarea lucrului
ni abatajele frontale, prin mecani
zarea naiisporturilor in abatajele cu 
debil 
nnd< 
zări, 
hatnjelc (ameră a noii metode.

Paiaței cu străduințele îp ceace 
prive-tc muma -iihtcrană trebuie sa 
mejv'.onâm lucrările pentru micșora
rea pierderi1 or de cărbuni Ia spălă
torii. irnde incert âri|e făcute au dat 
rezultate hune.

marc, realizarea pretutindeni 
este posibil a micei inecani- 

p.recum și prin extinderea in a-'

0 vizită Ia

ofclulul,
inovațiile 

acestei 
la 81)0 
cu cea 
iidociil-

la Atelierele Centrale Pelroșeni 
puș uvascmviica in funcțiune iji 

ajunul zilei de 1 Mai un cuptor v* 
lectric j cuini turnarea oțelului, .i 
râmi capacitate, prin 
nimicitorilor si tehnicienilor 
secții, marii dela 4U0
kg., și lot aici -c luirea/a 
mai mar» intensitate pentru 
rea utila ti ui subteran care în binid 
parte este uzat.

Diacfi în uiiimul timp s’au înre 
gisfrat în Valea Jiului o serie.de ma4 
infestări. îmbucurătoare pentru mari 
rea producției de cărbuni totu i mai 
este încă mult de făcut.

Astfel în afară de înlo ui rea sau 
refacerea utilajului uzat ca: locomo
tive, i o npre-om e, motoare, pen
tru cratere, trotil im'vi, ventilatoare 
tub, lămpi dectropnemnatice, țevi 
pentru netul < onipriinat, ben/i de 
cauciuc etc., se pune problema eoni 
plectăr.i cadrelor de mineri și mai 
ștrii mineri.

Se impune o reforma a școli or ac 
tuale pentru a instrui inlr’un timp 
cât mai scurt elemente cu adevărat 
(cositoare în producție.

Ar fi necesar ca grupurii alcătuit^ 
din cei mai buni tehnicieni și inimicii 
toii sa poala vizita regiunile mâ
nere din țările vecine cu v industrie 
mai desvoltată decât cea dela noi.

Acțiunea de lămurire și activi 
taica rodnică a organizațiilor Par
tidului Muncitoresc Român, a sin 
di ateloi\ va trebui ă fie urmată de 
contribuția neprecupețită a tehnicie
nilor pentru ca astfel lozima noaO 
tră sa mărim productivitatea muncii 
sa devină o realitate.

Ing. Panajtescu

Tunderea oilor se va face
dela 15 Mai - 15 lunia 1948

— Obligațiile gospodăriilor producătoare de lână
Ministerul Comei (ului a dat urmă

toarea decizie:
Art. I. — Tunderea oilor se va

face obligatoriu în intervalul 15 Mai 
1918—15 iunie 19-I8. j

%

Vagoane suficiente 
pentru transportul mărfurilor 

Orice vagon se încarcă în cinci zile dela cerere. 
Urgentarea transporturilor de lemne, cherestea, etc.

I
I

Direcțiunea Generala C.F.R a 
duce din nou La cunoștință gcn< 
raia că in prezent dispune de va 
goane suficiente pentru transporlul 
mărfurilor și este in măsura a e 
xecuta orice transport, imedial du 
pa depunerea Irachtelor și 111 cel 
mult 5 zile dela cererea adre-atâ la 
gările de încercare pentru obține 
rea vagoanelor.

Este interzisă tundeiea oilor in.i- 
inte și după aceste date.

Art. 2. — Gos|K>diriile produ
cătoare de lâna au dreptul să 

'ui mod liber, după 15 
1918, de lână tunsă depe 
cu excepția cantităților 
corespunzând cotelor de

dis 
Au 
oile 

de
pre

transportului Je cereale 
de sezon, celelalte Iran 
vor mai putea tl exe.u 
prezent.

C.F.R. ul roaga publkul intere
sat sa profite de aceasta ocazie 
pentru a face acum transporturile 
necesare deoarece din luna Iulie a. 
c. datorită 
și mărfuri 
porturi nu 
late ca in

Cei ce vor să se aprovizioneze 
cu lemne de foc pentru iarna 1948 
1049, o pot face acum când calea 
ferată dispune de vagoane suficiente, 
iar nu toamna când mijloacele de 
transport vor ti șojicițate la ma»t 
mum de economia națională

Autoritățile, întreprinderile și tai 
te depozitele de cherestea, var, că
rămidă, țigla, piatră, etc. sunt ie 
vitate a lua ntăauri pentru depu
nerea fraihtelor și transportarea tu
turor mărfurilor de care au nevoie 
pentru intreg anul, C.F.R. ul in
vită Întreprinderile și autoritățile sj 
profite de această perioadă pentru 
a face transporturile de lemne sau 
material de construcție.

Lista foștilor
(Urmare din pag, 1 a)

Iului, care a rarnas nearal și 
ik-îd.-ainânțat. operațiuni ca 
rj} trebuiau efectuate' jji< a de 
la începutul primăverii.țin, li
vada mai sunt pomi bolnavi 
pe < ale d< uscare care nu 
au iost scoși și înlocuiri. 
Uardurile care împrejmuesC 
iivadi s’au ruinat fara a fi 
reparat» după cum și instala 
țnle și < .malurile de irigare, 
in buna parte sunt* grav a- 
vanate.

Anul acesta livada va li 
dată pe rod și după prevede 
rile specialiștilor. - cu tot 
te stricăciunile pricinuite de 
ultimul îngheț, recolta se 
va solda la cca. 10 vag. lr.ic 
te.

Plecând din livada fermei 
Răul de Mori, rămâi cu un 
sentiment de admirație • -n 
tru munca și realizările ob 
ținute de REAZIM la acea 
stă unitate.

Ferma Demsuș
De fapt întreaga vale a 

Demsusului este o pădure 
compactă de pomi fructifer;. 
Și aceasta pădure are astăzi

- in contradicție, cui trecutul 
- un asjrect reconfortant rea 
kzat prin munca intensă ce 
s a depus în primăvara a- 
ceastă de către populația lo 
cală și echipele voluntare în

CO M UN 1CAT
Doritorii de a cumpăra 

ghi ații artificiala sunt avi - 
zați > a Primăria vinde în- 
> epând de Miercuri 12 Mai 
a. zilnic între orele 7 -- 
9 dimineața ghiață:

Cu ridicata dela 50 kg. in 
sus lo< o fabrica lângă aba
tor k-i 4 kg., iar cu amănu t- 
tu la magazinul de desfacere 
din Piața Chirii no. 4. blo 
<111 de cca. j2 kg. 54 lei, > 
bk>< . 2; lei, 11 de Lloc 13 |ei.

Înscrieri |>entru abonam<-h 
te se ]>ot face la Primăria, 
camera no. 9 și la prăvălia 
de desfacere. 

cadrul campaniei pomicole. 
Dar din nesfârșitul de Mc 
zi, privirea îți remarca inie 
diat <4 livadă care prin în
tinderea și înfățișarea sa in 
grijita, te îmbie spre dânsa 
.Aceasta este livada Fermei 
de Stat Demsuș, cu o su 
prafața de 15 ha.

Soiul predominant de po
mi din această livadă îl con- 
stitue prunii, după care ur
mează varietatea de.meri,,,Io 
natan”.

fu toata lipsa brațelor și 
mijloacelor de muncă, prin 
muncă voluntară a jx>pulari 
ci ltx'ale și strădaniile neo 
bosite ale iov. V]aicaui Iacob, 
administratorul fermei, cei 
5.000 de pornise. bucură de 
o îngrijire și un tratam -.nr 
satisfăcător. Operațiunile de 
1 urățire. stropire și vărtii - 
re. s’a făcut la timp și în 
condițiunile cerute.

Gardurile care fuseseră 
complect distruse, au fost în 
mare jțarte reparate după 
1 um și conacul^fermei. Lipsa 
animalelor de tracțiune ,e 
resimte și aici, cele două ne 
rechi de animale fiind cu to 
tul insuficiente necesităților 
fermei. Până la recoltă tre 
buesc reparate magaziilclpen 
tru depozitarea lructelor. -

Fermele sunt o călăuză 
pentru plugari

In afară de livadă, această 
fermă mai poseda i2 jugă- 
re de teren arabil, < are a 
fost însămânțat < u diferite 
culturi de primâvară.ț Condu 
zia care se desprinde dintr’o 
privire de ansamblu asupra 
fermei Demsuș este că aici 
se muncește intens tinzându 
se spre realizarea scopului 
pentru care au fost creiate 
Fermele de Stat.

Plugarii din satele înveci 
nate fermelor, pritesc cu ies 
pect și bucurie, nivelul supe 
nor la care au ajuns aceste 
unități ale REAZIM, strădu 
indu se necontenit să aplice 
în muncile și gospodăriile 

tlor experiențele technice ■ 
rifit ate, ale ace.,tor ferme ca 

\re an ajuns un imbold și 
o calauza pentru țarani.

Gh. Pleșu

La 30 Mai expiră termenul 
pentru reglementarea cetățeniei

Acei care până în prezent 
au neglijat, sa»’ nu fost în 
imposibilitate să-și reglemen
teze situația, o mai pot face, 
deci, în cursul acestei luni.

La 30 Mai expira — in 
conformitate cu Legea no. 
i2i din 1947, - termenul
în care, cei care sunt în 
drept își pot reglementa ce
tățenia.

Tehnica și viata în U.R.S.S.
Culturi de cereale la 

4000 m. înălțime
Acum io ani, nimeni nu 

și-ar fi putut închipui că la 
o altitudine de 4.000 m. să 
se poată cultiva plante agri 
cole. Stațiunea biologică a 
filialei din Tadjikistan a A- 
cademiei de Știință a URSS 
înființată în anul 1938, pe 
Pamir, a dovedit pe cale c- 
xperimentală că rezolvarea 
acestei probleme este pe (fe 
plin posibilă.lata ce a decla 
rat directorul stației experi
mentale din Pamir, dl. O. 
V. Zalanski, unui corespon 
dent al revistei „Ogoniok”.

„In timpul verii chiar a- 
proape în fiecare noapte au 
loc ușoare înghețuri, iar pțoi 
le sunt mai rare chiar decât 
în Cara-Cumuch. Plantele.au 
pierdut capacitatea unei ra
pide creșteri și a,u devenit 
pitice, abia atingând 5 — 
10 cm. înălțime.

Intervenția omului și în
trebuințarea apei provenita 
din topirea ghețurilor a per 
mis ca multe .dintre plantele 
acestei regiuni să-și sporeas
că considerabil creșterea. 
Mugurii nu se mai desvoltă 
în condițiuni obișnuite, ci se 
transformă în ramuri cu o 
verdeață deasă.

pună 
gust 
lor, 
lână 
dare.

Art. 3 — Gospodăriile produc 
cătoare de lână sunt obligate să 
vândă La prețul oficial și să pre
dea Oficiului Industrial al Lânei can
titățile de lâna corespunzând cote- 
lor di- predare ’ respective

(le 3.500 —

această re
cu ușurință

,2_ _

In timpul din urmă s’a în 
ceput cultura plantelor agr. 
c.ole. Colhoznicii din regiune 
au reușit să obțină ree olte de 
stul de mari de orz, ridichi, 
ridichi negre și alte plante 
la o altitudine 
4.000 m..

Plantele din 
giune suportă 
gemi din timpul nopții ( 
15 gr.)). Aceasta se explică 
prin acumulare de „alimente 
protectoare” (zahăr, dizol - 
val, o serie de acizi orgaui 
< i, etc. de către planta și 
prin schimbarea proprietăți 
lor chimice a protoplasmei 
ceeace sporește rezistența 
plantelor la temperaturi joa 
se”.

„Inelul verde“ din jurul 
Stalingradului

In anul 1935 s’a înființat 
la Stalingracl prima stațiune 
din IJ. R. S- S. pentru plan
tarea de păduri. Muncitorii 
rtela această stațiune au fost 
însărcinați să planteze pă 
duri în jurul orașului pe 1- 
tu a-1 apăra de vânturile 
din stepa.

Colectivul stațiunii și a în 
deplinit cu succes însărcina
rea. In anul 1941, Stalingra 
dul era cel' mai „verde” oraș

• prmzonieri 
din județul nostru 

înapoiați din U.R.S.S
I11 cadrul ultimului lot de pri

zonieri români înapoiat! din U.R» 
S.S. in țara, in județul nostru au 
sosit următorii foști prizonieri;

Miliai 1. Ștefan sold. 1042 O- 
raștie; Sobești A. Eugen sold. 1941 
Deva; Barcoti L. Mihail 4>ld. 1932 
Gurabarza; leniard L. Feri soldat 
191-1 Petroțeni; Munteanu I. losif ca
poral 1937 Crăciun ești; Mihail A- 
vrani sold. 1942 Romoșel.

de pe Volga. Un brâu de 
păduri înconjura orașul din 
3 părți, ajungând, cu capetele 
sale până ța Volga. Pentru 
creiarea zonelor verzi a]e 
orașului s’au cheltuit peste 
16 milioane de ruble.

In timpul războiului au 
fost tăiați trei sferturi din 
copaci. După războia, stațiu 
nea a trebuit să reia - -vx 
munca dela început. S’a e- 
fectuat o muncă intensă, 
S’au plantat din! noua câteva 
sute de mii de stejari, frasini, 
duzi. Suprafața plantată cu 
pomi fructifieri atinge „50 
hectare.

PUBLICAȚIUNE
In baza legii no. 113 din 

1948 emanația a Guvernului 
Poporului, toți funcționarii 
care au vârsta de 30 ani șî 
o vechime în practică con
tabilă de 10 ani, se jx>t în
scrie pentru examenul de 
intrare în corpul contabili]<>v- 
autorizați și experți.

La sediul Sindicatuluil'unc 
ționarilor Particulari dm p>- 
calittae a luat ființă o Co
misie care face înscrieri și 
dă lămuriri în fiecare zi da 
Vucru până la 25 curent.

serie.de
Plantele.au
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^>EVEKII1EHTELE ZILEI^^
încheierea lucrărilor

Comitetului executiv al Federației Sindicale Mondiale

Eșecul candidaturii contelui Sforza 
la președinția Republicii Italiene

ROMA. Comitelui exc 
culiv al Federației Sindica 
le Mondiale a adoptat in șe 
dința sa de Luni o rezoluție 
in care secretarul general a*> 
Federației Ixmis Saillant 
Însărcinează să ia măsuri în 
vederea adâncirii colaborării 
dintre Federația Sindicală 
Mondială și Biroul Interna
țional al Muncii.

Comitetul executiv a bot- 
rît că viitorul congres al

Succesul comuniștilor și socialiștilor 
la alegerile din congresul minerilor italieni
ROMA. — La alegerile 

sindicale care au avut loc 
la Florența cu prilejul ce
lui de al treilea Congres Na
țional al minerilor, lista ao-

Muncitorii greci isgoniți 
din Argentina au primit 
ospitalitate în Jugoslavia

ROMA, 13. — Grupul 
muncitorilor greci pe care 
fasciștii argintiniem au vmt 
să-l extrădeze guvernului mo 
narho-fascist grec, și-a ex 
primat în unanimitate dorin 
ța de a merge în Jugosla 
via.

Guvernul jugoslav a făcut 
cunoscut că este gata să a- 
corde acestor muncitori ospi

Răsplătirea 
întregime 
(Urmare dțn pag, l-a)

jețe trecute, organul con - 
trai al Partidului nostru sub 
semnătura tov. Șt. Voicu 
scoate in evidență^ aportul, pe
< are conducerea județene^?- 
M. R. în frunte cu acești 
tov., a avut-o în introduce
rea de metode noui în mun
< a, în conducerea luptei 
pentru ridicarea producției 
de cărbuni.

Acelaș lucru se poate 1- 
firma despre activitatea de
pusă de tov. Țecov Svetan 
și Vjdrașcu Ion dela 1. M. S- 
Hunedoara, a căror prezen 
ța acolo a schimbat radi 
cal situația nefavorabila — 
putem spune chiar dezastre, 
oasă — din trecut.

Am mai găsit printre cei 
decorați tov- și prieteni cari 
fiind chemați în posturi de 
mai mare răspundere au ple 
cat din județul nostru dar pe

F. S. M. sii aibă 1d< în Bru
xeles în prima săptămână a 
lunii Decembrie

Sesiunea comitetului e>:e 
cutiv a luat sfârșit Luni 
seara.

ROMA. Comitetul exe
cutiv al Federației Sindicale 
Mondiale a adaptat Luni în 
unanimitate o rezoluție prin 
care cheamă centrele sindi
cale naționale să sprijine a<;

mună a comuniștilor și so
cialiștilor a obținut 66.453 ca. 
voturi față de cele 2.329 de 
voturi obținute de lista de- 
mocraților-creștini.

talitatea pe teritoriul [ugo- 
• slaviei.

Democrații greci au dec
larat reprezentanților presei 
.italiene că au;aleseJugoslavia 
fiindcă sunt siguri că in a- 
ceastă țara le va fi asigura
tă libertatea. Noi dorim însă 
sa ne întoarcem în patria 
noastră eliberată. Fiți con
vinși că ea va fi eliberata 
au încheiat ei.

unei activități depuse în 
în interesul poporului
care-i numărăm printre ai 
noștni: tov. Bogdan Iosif, 
Belea Miron jun.^și apoi tov- 
care deși temporar, dar a i 
depus o muncă rodnică în 
județul nostru. 1

Deputății județului nostru, 
s’au bucurat de o prețuire 
deosebită din partea Prezi
diului. Astfel au fost dec<> 
rați, tov. Gh- Apostol, A- 
lexandru Drăghici, Vi]iam 
Suder și Mariaț Sârbu.

Munca și eforturile țor 
nu au fost răsplătite cu tan 
tieme și arginți. Banii de 
fapt nici n'ar putea să răs
plătească munca depusă dr
ăcești conducători de multe 
ori fără întrerupereț zi și noa
pte. ,

Oamenii muncii din jude
țul nostru sunt mândrii că 
au astfel de conducători, 
cari au găsit prețuirea celui 
mai înalt for al R P. R. la 

(iunea întreprinsă de Fed 
rație pentru generalizarea a 
plicării principiului ,,1-al muu 
că egala, salariu egaj".

Poporul albanez
va pune toate forțele în slujba lagărului demo
cratic și anti imperialist, pentru clădirea păcii 

a declarat primul-ministru albanez
flRA-NA, 13. l.a’sesiu 

nea Adunării Naționale a. 
Republicii l’opu|ăre Albane 
z.F, primul ministru; genei aiul 
Enver Hogea a expus re
zultatele obținute în* cursul 
țrrimuiui trimestru al planu 
lui de Stht. Planul produc 
ției industriale a fost exe
cutat in proporție de 104,67 
la sută.

Vorbind despre marea n 
tențiune ce se acorda ridi 
carii standardului economic 
al țărănimii, primul ministru 
albanez a relevat că în cursul 
aijului trecea a fost însămân 
țat cu 77 la sută, mai mult 
pământ decât în 1938.

După aceea, primul mini 
stru Hogea s’a referit [e si 
tuația politică externă, ara

(în fiecare zi 1
„Zori Noi” |

propunerea celei mai iubite 
fiice a poporului român tov 
Ana Paukcr.

Ei știu ca fără, educația, 
îndrumarea și munca de or
ganizare depusă de acești 
conducători eșiți din rându
rile lor, multe nu s ar fi în
făptuit în țara noastră, și 
exemplul ce mai bun că 
acolo unde poporul nu este 
condus de adevărații săi re
prezentanți, situația se în - 
răutățește mereu, ni 1 oferă 
c azul Greciei a] Franței, - 
Spaniei, etc..

Deaceea poporul muncitor 
își ia angajamentul să umie 
ze exemplul lor așa cum și 
La luat zilele trecute, de a 
fi la înălțimea celor deco
rați prin performanțe în 
producție, grăbind prin acei- 
sta, crearea acelei societăți 
către care tindem; socie - 
tatea socialistă.

B. Someșfeleanu

ROMA- Se anunța < ț 
contele Sforza, ministru de 
externe in guvernul de Ga-- 
peri și candidat la președin 
ția Republicii Italiene, sa 
văzut silit să și retragă ian -

•an<J < .1 eforturile construi 
tive ale popoarelor iubito 1 
re de libertate în frunte cu 
l nitmea Sovietica se opun 
imperialiștilor anglo-ameri - 
cani. Poporul a] Danez va 141 
ne toate forțele sale, in slujba 
lagărului democratic. și anti 
imperialist, pentru sădirea 
păcii.

350.000 cetățeni
ai Capitalei au protestat în cadrul unui 
meeting împotriva regimului de teroare 

monârho-fascist din Grecia
(Urmare din pag. l-a) 

de către tov. Constanța • u, 
< inn, care salutând lupta 
poporului grec pentru eli’je 
rarea sa națională,k a dat cu 
vântul d lui prof.( Alexandru 
Rosetti, recii nul Univers! - 
tații din București, Vorbind 
în numele întelectualior de 
votați cauzei poporului, d-m 
a spus între altețe:

Intelectualii din toate ță
rile, se simt legați în mod or 
ganic de poporul grer, și de 
civilizația elenă. In lupta cu 
uneltele imperialiștilor, p.; 
trioții greci dau dovadă de 
un eroism egal cu ale lege" 
darilot luptători de .odinioară 
ai Eladei.

In așteptarea zilelor de vi
ctorie, intelectualii progre i 
ști din țara noastră asigură 
pe eroicii conducători ai ar
matelor de eliberare a pupo 
rului grec, de profunda lor 
simpatie și își exprimă toto 
dată speranța în victoria a- 
propiată a forțelor democra 
tice și a proclamărikRepub',i 
cii Grecești’’-

Luând cuvântul î,i numele tutu
ror celor ce muncesc din țara noastră 
tov. Neagu Andrei, secretar al C. 
<1. M., a spus intre altele:

„Lupta eroică a poporului gTCc 
pe care acesta o dure pentru lecuce- 
rirea libertăților și independenței 
naționale, este urmăriită în țară 
noastră, ca de altfel, in intreaga lu
me democratică, cu o vie y justi
ficată simpatie. Popoarele lumiij 
dornice devpace și libertate, își dau 
scama că ceea ce se întâmplă azi in 
Grecia ca ș; 4i Spania și Turda, sunt 
uneltirile răsboinice ale cercuriloi) 
imperialiste. In încheerc, vorbitorul 

didatura, deoarece nu a pu 
lut intruni majoritatea ner 
sara d< 2/3 în Adunarea \’.i 
țională.

I)up>5 cuin se știe, palmii o 
[ogliatri, secretarul genera 

ai Partidului Comunist Jt 
ban, a < arat terizat recent iv- 
« ontele Sforza ( u cuvintele

,,l 11 șarlatan ridicol in u 
mforma ameri<ană"

Guvernul Truman a 
interzis greva munci 
torilor feroviari 
din Statele Unite

WASHINGTON, Ia. Kcitnctf: 
Renal, minit-lrul jnnatci, a strut 
tribun.alc.or fccerale _h*a o ord - 
nanța judiciar:*, uaare ba inter/iui 
orice grevă a mun fiorilor ue|a atic 
ferate americane.

judecătorul fcJe al A lan UuM - 
borugh a semnat Luni scai a c»rdo. 
nanț;i judiciara prin care inter 
zice muncitorilor de a ăile ferate 
facă gre\a.

afirmă hotărârea oamenilor munuc 
din țara noastra de a sprijini din 
toate puterile, lupta de eliberare 
și independență naționala a poporu. 
lui ^ycc.

A luat apoi cuvântul tudcalsil 
< li nez Peter Kien, vite r.reședii:, 
al t niunîi Interna.iotla.e a Suilc, |i- 

/ lor, care a aiă at ca Lniunca Interna- 
țională a Studenților este alături do 
popoarele coin ce de pa e și' că 
ea \a sprijini luda poporu.ui gri.,

Ijupă cuvântul tov. N. Fârșiro 
tu, in numele societății de cu.tură 
Viac^o-Koinână, a voi bit L. Apx». 
tolu care a a ătat că actua ul regim 
din Grecia reprezintă 'înlocuirea cm 
cupației fasciste u aceia a trupe 
lor anglo-ame. 1 ane. Pe.crindu-se la 
cei IKIO dc lijțp ători a Jîrcr exe
cutare in niassa a început zilele a- 
cesțea, Aposto’u a ardat că ace-lia 
sunt foști luptători eroi ai reziden
tei cari au fost n fruntea luptei îm
potriva liitleiiști or. In neheere. 
d-sa a spus: ,,S'a Jenunțat la O.» 
N.U.. și la toate organi/a.iile demo
cratice din lumea întreagă că in
tervenția anglo americană din Gre
cia este principala responsabilă pen
tru tragedia pe care o trăe te Gre 
cla si pentru actuala execuție in 
inassă .1 celor mai buni fii ai 
poporului grec. Cerem să ple
ce anglo - american i din Gre ia. 
Poporul grec să fie lăsat liber de 
intervenție străina, să-și nan- 
problemele sale interne”.

La sfârșit, sa adoptat o moțiune 
care inchee cerând oprirea execu
țiilor neleguite săvârșite de monar 
lio fasciștii greci și eliberarea din 
închisori și lagăre a zeii or de mi» 
de ^atrioți eleni pre.unt și plecarea 
trupelor străine de‘o.unație

Deasemeni eri după amr za in u 
zinele întreprinderi e și (abicile dl» 
(îapitala, după în etarea lucrului, au 
avut loc meetinguri in cadrul că
rora au fost inf.e a'e crimele no i 
uarho fasciștilor cin Grecia «șpiâA* 
uiți ce i #>eriaiiștii aine.icaui

!«■ urtaanrta Județului Hun*doare, Dava 1948.


