
Sute de mii de cetă
țeni din întreaga țară 
și-au exprimat indigna
rea față de crimele 
comise de monarho- 

fasciștii Greci
BUC I R| Ș’i I, 14 (Agei 

piesh Alături de oamenii • 
muia ii din București, su' 
de mii de cciâțeni din în
tre.iga iară și-au exprimat i . 
dig.,arca i.ița de < rimele â* 1 * 
batire <<anisi- zilnic de gu- 
vcrnul monarpo fascist del-i 
Atena din înd< inutil și ca 
'■pnjini.l direct al imperiali- 
știloi aiiglo-ann ricaiii, ce • 
îând în< etarea actelor de 
teroare la care sunt supuși 
luptătorii greci.

sala 1
uu 

uzina
dc oțel

îii'A'l-linirea < rilerii or iul: c. < ii or

lie, a lacul o a,mpla vxpiine 
re. asupra mtrd.i ilor, în 
re a arăiat m v-i le și ]i 
p'-urilc constata >■.

I11 continuare, vorbitorul .1 
dat lămuriri de marc imp r 
tanță in ceea ce privești' con 
dițiile întrecerii cu inetali'j- 
giștii iugoslavi, în .are pe 
lângă murirea Apiodi.cți;.
I i ini ipale! ‘i <i.liberi
-•-i—•-» I I' *
ții și eftinirea prețului dc 
cost al produselor, pvii; c —e 
se va puți .1 ajungi' 1./ mari 
rirea treaptata al puterii de 
ci.'iii| arare a salariilor.

In continuare, tov. (fprișan 
a dat citire procesului ver

75 noui centrale de ma
șini și tractoare

Ministerul Agriculturii l ,R. 
S.S. organizează 75 de noul 
centrale de mașini și tracica 
re. Ele ior fi înființate în 
cele mai importante centre .1 
gricole ale țarii. Anul acesta 
în regiunea Altui se vor în 
ființa 8 centrale, în regiunea 
SmoiensRuiut 7,a Qmskului 
6, etc..

Se mai înființează dease 
meni noui centrale in U 
craina, Caucaz, Cazapstan și 
în alte republici. O mare 
parte din nouile centrale vor 
lua parte la lucrările câmpu 
Im in anul acesta. Ele vor 
desena peste 2.000 de gos 
podarii ohșcștl.

Miniștri, însărcinat cu prob 
lemeje consiliului supei ior, E 
conomic și cele ce i se 
vor rcleri sppcial spre rezol 
vare de iov. Gh- Gheorghiu 
Dej, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri

(Continuare în pag. III a)

Perfecționarea metode
lor de extracție a aurului

Specialistul în industria 
de aur și platină, ravc-i Ne 
doves, din U. R- S. S.. în 
vârstă de 66 ani., a inventat o 
mașină specială, care ușu 
i'eaza simțitor munca oa - 
menilor care extrag acest,mc 
tal.El a construit un exoara 
mr eftin dar cu o .producti
vitate mare,-care inlocuește 
munca anuală a peste 100 
muncitori. Această mașinale 
ste simplă și poate fi con 
siruită in orice mină în de
curs de 2 2'4 luni- Pon
tonul și întreaga construcție 
a mașinei sunt făcute din 
lemn, instalația mașinei se 
compune din piese de tra '- 
tor și materiale uzate, care 
>e găsesc totdeauna la în
demână. O astfel de mașina 
prelucrează 400 metri cubi 
de roi a in decurs de 24ore.

In cumul anului trecut, 
mai multe, exemplare din a- 
ceastă mașină fiind supuse 

la tot felul de încercări și în 
diferite locuri, au dat rezul
tate admirabile. Actualmente 
iu minele de aur și platină’ 
din L'. R. S- S- funcționează 
circa 50 asemenea mec^uis

Astfel ]a Brașov unde -B 
mii cetățeni s’au întrunit 
în Piața Libertății, într’un tna 
reț meeting, la Galați unde 
au luat parte 30.000 ceta'ei.i 
la Timișoara, la Brăila, la 
] g.Mureși, cetățenii au oro 
testat vii energie impoiriva 
execuțiilor din Grecia votând 
in acest sens numeroase mo 
țium.

l

în corpul ziarului
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De vorbă cu eroii muncii din județul nostru 

,,Nici nu m’am așteptat să fiu de
corat, dar mi-a părut foarte bine* ‘ 
— spune turnătorul Vasas Ștefan dela uzinele Călan — 

„Partidul Muncitoresc Român” 
ne-a îndrumat în toate acțiunile 

Dorința de a sta de vorbă cu muncitorii din jud«.
nostru decorați uu,,Ord-Mm> cii” d< Prezidiul Marii \ 
narii Naționale nea îndreptat zilele trecute țn 
din centrele car<‘ au cinstea să numere printre ei 
decorați ai Republicii Populare Române.

In „șut*  la orele 2 
noaptea

Pe toi'. Vasas Ștefan, de 
la LTzmele Călan nu l’am 
găsit îri localitate. Intrase în 
„șui” la orele 2 noaptea și a 
eșit dimineața, plecând apai 
la târgul ,,de țară” din Sân 
georgiu, pentru cumpără - 
luri.

După un drum de câteia 
mmute lam „descoperit” 
stând pe un pod de vorbă 
cu alți tovarăși.

„Nici nu m’am așteptat 
să fiu decorat, dar mi a 
părut foarte bine**

Primul lucru pe care nil 
spune — la cererea noastră 

este ca s’a bucurat foar
te mult la răsplata muncii 
re 1 s’a acordat în 
acesta.
așteptat sa fiu decorat da> 
mi-a părut foarte bine” spu
ne in cuvinte simple, ramă 
Hirul Vasas Ștefan, neuitând 
sa adauge și felul în care 
lucrul i-a fost adus la cuno-

felul
„Nici nu m’am

I
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La I. NI. 5. Hunedoara, Drapelul Producției 
în întrecerile pe uzină

a fost înmânat Turnătoriei de Oțel
care a obținui cele mai bune rezultate in

I

<•4

I11 /iun de 1? .Mai a. c. în . 
dda I .M.S.-I Junedoara a avut lac 
înmânat Drapelul Producției pe 
turnatoria ce tuburi - lurnatorici 

cele mai bune ic/.ultate in 
producție. '

Cu ncca>lă o.’azic, comice 
tul sindicatului I. M. S. a 
expus muncitorilor rapor' al 
de activitate, din care -,'a pj 
lut constata o rodnică .i< ti 
vitale in toate problemele ce 
interesează muncitorimea

Luând i avântul tov. tib- 
mginer Opnșan, re.-pmisal.i- 
lui cu întrecerile în prodiV

uneb- 
primii

1 \la<ștmța în ziua de 
prin surprindere.
Nimeni nu-l ntrece la 
turnătorie

Secretarul organizației de 
partid din Calau iov. Șuteu 
\'asil< ne sp ine ca nimeni 
nu 1 întrece la turnatorie. 
< u toate ca condițiile de 
munca sunt mai grele ca în 
alta parte el face >ât doi 
s‘au chiar mai mult.

întrebat cum a reușit răs
punde simplu: Prin organi
zarea muncii astfel ca ou-

B. S.
(Continuare în pag. III a) |-

Noul ministru adjunct pe lângă 
Președinția Consiliului de Miniștri

Bl’C l REȘtL 14 'Ager 
presi. J’rintr'un decret al 
Prezidiului Maici Adunări 
Naționale d- Simion Seiger 
a fost numit ministru adjunct 
la Președinția Consiliului dc

4
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Tehnica și viata în LLELSsS*

I

productiv
<!'■ < oini'-ia d<-bal iiv hcial 

urmărire .1 d< figurării muu 
i-ii | îin ' arc ,m fost dill . 1 
i \< mplti in munca t . . ,<< 
teanu Constantin. Ijobran 
ski losif. Șerban Gh . Popa 
\li\„ Torbk Ștefan, Vlad 
lo.in. Cobai lo-.il.,Goșlia:i p. 
Radu Nicolae. lacob Dam! c 
Salba; Iulian. Pa)ie \, .. 
Pripianu Râduț. DragulaE 
milia, Radujovici I011. Pop 
P.. Moga Nit., Luciu i lo t 
"i Mersici losif. care prin 
devotament în mun- a, antre
nând și pe ceilalți tovarăși 
alaiuri de ei. uu reușit -a f.i- 
<a salturi considerabile țn 
mărirea producției. Acești 
tot arași au fost recompun 
sați dc Direcț-e p, nlru .1. 
>te mari merite, u .ivansă'i .i 

i

O delegație ecânomică 
va pleca la Budapesta 
în vederea încheeri unor 
acorduri economice cu 

Republica Ungară

li- ‘l.ii op< iaț unih
1 liiiiil’ dinii' ț.ii.'i noastiâ 

și Matul maghiar.
l.r a de mărfuri a i n- 

ruliu m ord <•< <<j!<■>• i'iic •> a < ti 
primii- unp.'ii.il produselor 
‘■Di.I imte ța litra inciu tri.i 

piclitri. i, harta a, p<-nt; u ca 
li a f. r.r.a, in-.-< nnd :>i la 
nii ici p nlru agra ..liniai, Iar 
I. i■■■.| a Kla , ,t|i.m,iia al, 
iar.. < li ..

l > l Rl-is 1 I, «4 \gcr
<■ . In ZII'.I '|e 1 \!a:

. | 1<. la I .:c.iap. 1 ' ■■ d. -

galii <■< <iiiom:‘ a în j ■ai ’

. <1 1 << c ,i I d'.ilc iu ’<•

•le.i ii,< I i'-. ri unor a'. 1 ii'iri

onomn< 1 .1 I-a |ju' ,h. a

••ga iți
in r','.>m> ulii) de fa i a 0

ii’ <1.1 la< , . ■ za ]a
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AVIZ
Uniunea Femeilor Domocrate 
din România filiala Deva, 

ch«ml pe toți cetițeall 
ora*ului  Deva la ud mare 

meeting de protest 
împotriva crimelor comise 
d« moarho-fasciștii din 
Grecia. — Veniți cu toții 
sa Inlierim masacrarea 
eeîoi uz.l b'_t. Li a! Gr; 
ciei libere, de citre inter 

venționfțtli anglo americani 
51 fasciștii din Grecia, In 
ziua de 15 Mai 1948 orale 
14 In sala cinematograta 
ini .Progresul*.

mc, inventau și perfecțio - 
te de Nedoves, care fără a 
ține cont de vârsta lui, conți 
nuu •-a depună muncă lu- 
creatoare in întreprinderile 
din Nordul Caucazulut

Pentru construirea acestei 
mașini. C onsiliul de Miniștri 
din l R S- S- a conferit 
muncitorului Pavel N<do - 
ves, premiul „Stalin" în va
loare de 50 mii ruble.

centrele indu
și

va
se

0 nouă cale farată tn 
Pustiu

A început construcția une; 
noui căi ferate între Ciard- 
iou — Kungrad. care va fi 
lungă de 615 km. și v:. lcga 
cursul inferior al râului A- 
tna-Daria d< 
striale ak ’ț iircmeniei 
l zbekistanulu 
Construcția caii ferate >e 
face in doua serii. Prima 
ric dela Ciardjou la ț'assak 
va ti gata în anul 1949.

Pe traseul primei părți al 
liniei ferate s’au terminat lu
crările de terasament. iar pe 
o distanță de 44 km. au fost 
depuse și șinele.

(Coastauaia ta pag. IM-aț f

W



z n »f

■ = PAGINA FEMEII
Din rândurile femeilor O L«A

de Maria Sârbu,

BA^CIC
deputat de Hunedoara

se desprind multe exemple de muncă și 
devotament față de republica în care trăiesc

Muik.it femeilor încadrate in U. 
F.D.R. iitcrpv sa albe rc/u/iaie din 
ce in re mai frumoase, ,

Unite la un loc, femei munci
toare, țărance, casnice și iMvitcluale, 
și-au însușit «. n fermitate lupta pen
tru consolidai ea regimu,ui iare le a 
desclii- drumul spre o viața feri 
citii.

Din landurile acestor femei con 
șticittv de adevărata lor lyisiunc și 
mândre i’i pot s u>i ilinnc capaci
tățile lor, s<r ridica multe exemple 
dc \u uța, dragoste și de« utanieiit în 
munca depusa.

Astfel demni dc menționat este 
vrednica prietena U. I . ]). k'.-Lta 
Gro/a Maria, atcancâ din lOiuiiia 
Oeoagiu de Jos și responsabila or 
gaiii/atorica a acelei subfiliale.

Zili |a rând, în fruntea brigă
zilor voluntare, a fost un vxe.np u 
fidel dc putere dc muncă. La ara 
tul unei imense grădini dea Sanato
riul 'jcoagiu, prietena Gio/a AL 
ținea cu mândrie coarnele plugului, 
în timp ce restul femeilor din bri 
gada, cuprinse dc ace.ași clan, în
cercau si i urmeze exemplul.

Parcul si locuințele Je'.a Băile 
Geoagiu au fost curățite toi de bri 
gada condusa dc Gro/a Ai. Ea 
știa că munca depusa la acc-te băi. 
deacum nu \a mai fi pentru a satis

Cunoscându-și forțele
femeile pornesc tot mai mult 
la munca voluntară

Acțiunile ile muncă voluii 
tara auț început să se extin lă 
din ce în ce mai mult, la toa 
te subfilialele U. F. D. R. 
din județul nostru.

Femeile iși cunosc deacain 
forțele și aportul muncii lor 
oriunde <> depun și-și i-au 
angajamente de muncii din 
care rezulta cele mai fru
moase realizări.

Avem d< pildă femeile din 
Qrăștic care au muncit în 
rnocț voluntar 1.354 ore, ân 
rărind și aranjând fierul ve
chi dela fabrica Astra-t );ă- 
ștte. *

La fel în Cugir, din iniția 
ti va U. F. D. R., o hrigulă 
d< femei a aJes un teren 
jK‘ < ar</l-a’’ plantat cu 3.01,0 
brazi fiindcă Î11 mijlociii ace
lui teren în curând se va 
construi un sanatoriu pentiu 
muncitori.

I’entru ajutorarea brigadie 
iilor din Bumbești - Live- 
zeni fetnrile din U F. D R. 
în colaborare cu U.T.M ișil 
au format’ 90 de <. :,x- de
colectare, din care au . ;zui 
tat: suina de 04-55^ Rl, 
3530 ouă, 500 cozonaci, 500 
pachete țigări, 1.000 cărți po1 
ștalc și câteva articole de 
îmbrac unint< care au fost 
imediat distribuite voluntari
lor.

acțiune asemănătoare a 
fost colectarea de alimente 
și îmbrăcăminte pentru ro 
piii dela orfelniatul din Pă 
clisa. Io cadrul acestei a' - 
țitfni s au evidențiat subfilia
lele: Cugir, Geoagiu, Orăș-

fmt pretențiile amur liocri iman 
ilicoși care veneau sași pviicae j 
cele trei luni (fc \:u:i in confort, 
lene i beții, ci va fi pciitiiua cei 
cale va sute de copii ce vor veni 
în colonie de vara, pciifrura mim 
cituri! ce voi veni se odihnească
după iiiUm a intensa în fabrici \i 
ti/iiic, sa tr 'iască in coiidi|iuni i- 
gicnice si core-pun/aiuaie u rințe 
lor lor. i

Ca mamă a unui copil de 10 ani 
și cunoscând durerea cop du ui a 
tunci când se gă^euc lîp-it de mân- 
gâcica cak'â p'jriiilească, na putui 
să reziste dorinței dc a ’,i/ila co
pii din orfelinatul dela Pac,l-a.

încărcată ui o u.u.u.nc de daiiiiAj 
obținute din colecte, ea s’a diH 
in mijlo ul micilor «pf.mi $i prin 
cadouri și eusilitc i a’de de mamă 
a crc.at acesto a o /i țlunti, o /t 
fericită.

Asta/i găsim ț c | rietvna noasi â 
Mafia Gro/a-, plecată dea cam nul 
săli drag pentru a urina școala de 
îndrumătoare de pe lângă jjtde.eana 
U.F.D.R. din Deva, penlruca la 
sfârșit cu cunoșt n e noul ă pornea*  
că din nou la numea.

O altă femeie mo.lei de activi
tate este Nicola Mana, profesoară 
de carieră și secretara a subfilialei 
If unedoara.

tic și Calau, Filiala Deva a 
trimis un număr de 90 q,zo
nări, i.ooii dc ouă precum 
Și rochițe și pantofi pentru 
fetițele din orfelinat.

La Călan femeile au c;.r ț 
194 tone de sideritâ în hala 
și au săpai un canal pentru 
montarea unei conducte d ■

Pe lângă județana U. F. D. R. 
s’a deschis o școală de îndrumare menită să 
ridice conștiința cetățenească a femeilor

Regimul nostru demon atic a ri
dicat femeia muncitoare din condițiu- 
nile de ipferioritafe sociala, juri
dica și economica, pe aceeaș treaptă 
de egalitate cu bărbatul. Fjrmula 
inferiorității femeii, devine astăzi 
învechită. I

Dintr’uii factor pasiv sau puțin 
important, femeia a devenit un fac
tor activ, fiind capabilă să' ajute 
prin munca ei la reconstrui|ia tine
rii noastre republici.

Conștientă de menirea ei, organi

Citiți și răspândiți

„SÂTEANCA11 
și „FEMEIA11

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România

Prin munca <a neobosită orgi 
ni/.aii.i a reușit să uiimeie a-ti/i 
lH>0 di- membre. Femei iu.e pană 
mai erl nu știau <le exi-ti-n a aees 
tei organizații, astăzi mtin esc <u în
suflețire și i u mult devota merit 
aceasta dalnită pricepe ii și a li 
vitalii inti'iw ie o line p.icti'na 
Maria Niiolae și iele n ie ini'inb e 
din biroul -uliii.iaci.

Cu priceperea și cu felul ei de 
de a nu și precupeți nkl 'el mal 
scurt timp, cu țoale că este mama 
a țuici fetite, Ie-a făcut să înțe
leagă ca liecare bună patriotă e-te 
obligată sa și dea obolul muri.ii sale 
La refacerea Republicii' dragi popu
lare in care tr.iesc.

In munca voluntară este întot
deauna în mijlocul brigadiere'or prin 
(re muncitoare și casnice și cu entu
ziasmul ei ce i se cilește pe tigurăK 
prin cuvintele de îmbărbătare -i 
pline de convingere știe să trans
mită fiecărei femeie, suflul pilier 
puterni, de dragoste față de mun a 
și regimul nostru democrat.

F.ste Maturi de femeile din U. 
F.D.R. in toate împrejurările l.a 
muncă, la bucurie dar și la nevoi:. 
Ajută unde vede că trehue i unde 

. poate cu cea mai mare plicerl-, 
| dacă nil materialicește cel puțin cu 

lin stat,, cu o» vorbă buna sau un 
cuvânt de îinj- e,

In școală o găsești mereu printre 
elevele sale pe care le indrumeazâ 

1 și le face o educație cu adevăraț 
| progresistă.

Cu astfel de femei care știu că 
' fiecare realizare a mun.ii lor eite 

încă o piatră la temelia Republicii 
Populare Român- și Încă un pas 
înainte spre creierea unei vieți întbel- 
șugate a poporului nostru, Orga
nizația Femeilor Democrate Române 
din juil, nostru se mândrește și în
deamnă in acelaș timp pe toate fe
meile să urmeze aceste exemple 

I pentru fericirea lor - a intregului 
. popor.

zația noastră II.F.D.R, cauta să în
cadreze cât mai multe temei, carora 
să Ic trezească interesul pentru pro
blemele lor de viața.

Drepturile câștigate, Irebuesc 
menținute și desvoltate. Femeile 
sunt destul de conștiente ca pen
tru a-și păstra situația lor la care 
au ajun, greu, trebue să muncească 
intens și nu numai cu brațele ci 
și cu mintea.

Ridicarea nivelului cultural, al 
femeilor este acum umil din țelurile 
principale ale l'.F.D.R.-ului. Parii-, 
cipațea activă la viața po.itica a 
țării, cere o deplină cunoaștere a 
problemelor legate de viața interna 
și externă a Statului.

In vederea adâncirii acestor pro
bleme, s’a înființat pe lângă orga 
nizația județeană U.F.D.R. Jiu Deva 
o școală de îndrumare menita sS 
întărească și mai mult conștiin a ce
tățenească a femeilor, i (

Scopul acestor cursuri este va
riat și bine definit.

Venim ca să învățăm să muncim 
planificat, să ne ridicăm nivelul po
litic prin cunoașterea ideologiei pro
gresiste și esența ideilor marxisto- 
leniniste.

Cu prilejul împlinirii a < ani 
riști, la Stutlgart, a uneia din, 
tru libertatea poporului de jos, 
Maria Sârbu deputat de Hunedoara 
articol in „Scânteia” închinat ni<- 
porului muncitor. ‘

Redăm ntal jos in rezumat ar

l a vârsta de Jl ani, Olga Ban
ele a tost nevoită sa și câștige sin 
gura existența. Meseria aleasă nu era 
ușoară Din zori și pân ’n noapte 
cosea plapome.

De mică, a gustat din toate ne 
dreptățile sociale, de mică a pornit 
în lupta pentru o viața mai dreap
ta, împotriva exploatării. |

Anul 10'H, anul venirii lui I litler 
la intere o găsește in rândurile 
luptătoarelor jntifascisle omilie. 
Tortiuată in modul tel mai barbar, 
(liga se poarta dcnui și curagios-, 
dușmanul nu i smulge nici un anin.

„Ți-ai tăi ut datoria de J^ipt iloa 
re cinstită” lăsuna vocea lalmă a 
tovarășei Ziua Brâncu. Avem toat i 
încrederea că vei continua acea-t.i 
ltipt'r mai departe si iu condiți
ile închisorii, cu a ela- (Urai i dem
nitate”.

„Altlel nil concep viața, voi lupta 
pâua la ultima clipa a vieții mele, 
pentru clasa mea, pentru Partidul, 
meu” a (ost faspun-ul Olgăi. Și 
s’a liniit de 1 uvânt

In anul 1938 după eliberare;
Olga plcaca in Franța.

Nu uita tara, nu uita tovarășii ci 
de lupta. A-tfc-l, de ziua internațio
nala a femeilor, în b Martie a anu
lui următor, primim la închisoare 
mici cadouri din F.anța, semnul so.- 
lidarită|ii femeilor luptătoare fran
ceze și române.

Olga s’a ținut de cuvânt, l upta 
mereu.

Când Franța tu cotiopița <Je du-- 
man ile acelaș dușman ce a cotro-1 
pit și patria ei, ea lupta cu 
îndârjire împotriva hitleristilor.

„C un curaj nebun” șopteau oa
menii din jurul ei când Olga Ban- 
cic în fruntea unei delegații de 5 fe--' 
mei Franceze protestează in fața co- 
mandăntului german împotriva asa
sinărilor, împotriva exterminării co
piilor. ’

Olga lupta cu arma in mână, tran-

Proeetele femeilor nu rămân sim 
ple himere, ci «e concretizează in 
lapte trainice ca ,,Insula copiilor” 
dela Mogoșoaia creșețe, căminele 
de zi și centrele de lapte din județul 
nostru și din diferite par(i aie țării.

Școala de îndrumare ne invaț-i 
sa muncim și să luptam pentru li
bertate având exemplul fidel al ma- 
rei noastre vecine dela Răsărit, U- 
niunea Sovietică. t

Noi cele ce am venit aici iu a-
ceastă școala, din toate unghiurile
județului nostru, avem da<o a tiu
numai sa ne însușim mai tiaiil ple
dat, ci atunci când vom ooii din 
nou la organizațiile noast c, i tivita- 
tea tuturora să crească și iomorul n- 
strucțiunilor primite, să ti urnim i en- 
tru a face din poporul no iru un 
popor fericit, intr'o Republică >u 
bunăstare.

Prof Eleonora t^fgreanu

Femei!
Biblioteca U. F, D. R.-olul 
▼A Împrumută cărți pentru 
citii in zilele de Luni |l Joi 
Intre orele 15—17 le sediul 
organizației.

dela data e-.e. Illi d<- •'lire li t<- 
liq lato.ircle noa-tic iru da c (x n 

i arc a fost < liga i'am K, tovaia a 
sule în ziua d< 1U Mal a. >• un 
iii trie, luptătoarei p<litru ■ auza ( 

tiiolul toi. Maria Sârbu |

spiria arme, explozibile și orga 
niza sabotaje. 1'nn energia u ine
puizabila, jui tțt'ia i <ura|Ul ,ci 
niniitoi, | un spiritul de camarade, 
i’*?',  ' ’lga câștigă dia ;ostca și sti 
ma | rtizaiulo:, tovarășilor ei (A 
lupta

Dai lot atât de ii aie ,a dra jus
tei popoiului, era și ura dușma 
ntiltii. ' >

Gestapoul sta la pânda. Mii do 
liic inuzibiie, dușmauoasc, ji-
geau in jurul grupi^ui cor de
Olga.

In upt luni dc jiiuum < un*. (>tr.L- 
tiva, <->lga nu \azu c jk micuța «•< 
I jolorcs. Du. ui dc matna o adu *■  
la copilul ci. Cu un calm 7i -.u 
o voce I iii^uta, insul Iuțit i de era 
guste adâncă, ui mângâie lelița, <• 
strânge la piept presimțind ;>ar« 
ca u vede fwntru uliima data.

L ai cslata cu iika de parti 
zaiil. L)Upâ cercetări, chinuri, torturi, 
in ziua de 18 Februarie 19M top 
sunt condamnau la inuartc. OL a 
îl incurujca/a, e tot atât Jc dc.mu 
și cu aceiași iiicrcdeic m dreptate^ 
poporului, <um a foit mireasa ct 
\ țața.

Sub pretextul unui ^u; Jmcnt te 
aiunctă, c diba in ..Germania, da- 
torttj faptului că in tuna lhi5 a 
rea uc eliberate najiona^ lua^c j<o- 
porțu mari ți executarea unei te
mei putea avea consecințe ne, la utu 
pentru fasciști.

Timp dc trei luzii de zi,c este i 
jiuta la Gestapo in LOnuițiuni 
zitoare, schingiuită^ torturata. Iti- 
tlerisiii vroiau să afle ceva dela 
Olga Banele despre luptătorii re 
/istcnțci. Iau toate eforturile k»r 
sunt zadarnice.

La iO Mai 1944 este c.\eeul.it« 
prin decapita.c. Ca prin minune .<u 
ajuns la >oțul ci ultimele-i cuvinte, 
scrisoarea către micuța Doloics.

„Scumpa mea 1 clipi .draga ma.
.Mama ta scrie ultima ci scrisoare^ 
micuța mea draga, Mâ.ne 10 Mat 
la ora O eu nu voi mai fi.

Draga» mea, nu plânge, nici mat 
cuța ta nu plânge. ,Mor cu conștiința 
împăcată și credința că vei aiua. 
un viitor mai fericit și mai yhn.1 
decât mama ta, care nu mai arc 
nrult de suferit.

i Fii mândra de mama ta3 nit 
cuța scumpa. Am mereu chipul 
tău în fața ochilor, Nadajduesn cja 
te vei întâlni cu taticu, spune i ca 
ani fost mereu cu gândul la ut, a^a 
cum am fost și cu gândul la tine. 
Amândoi mi ați fost nespus dc dragi.

Fetița mea, Lăticu tău iți u ține 
loc și de mamă, el te iubește mtiH.

Fetița mea draga, termin scri
soarea cu speranța ca vei fi feri
cita împreuna cu tat.*.u  I iu, îm
preuna cu lumea întreaga. \a "Hang 
la pieptul meu din toata Hiiruaj 
mult, mult. (

Ramai <u bine drag, s.ca mea.
.Makuța ta 

OLCiX BANCIC"
9 Mai 194-1.
Giga a fost executata, dar ca 

trâește «intre noi. Curajul ei insu/ 
flețește mun.a .nitbanelor de tinvrix 
femei, bărbați oin yatria noastră 
libera, care șe alătură - im li oanelorf 
de luptători J.n întreaga lume, <e» 
ridica sus steagul de Iu, ta impotrivț 
oricărei o|rc i.ni, împotriva rcac- 
țiunii și a .asasmului Mib oa.q 
forma s'ar iiianile>ta.

Muik.it


ZORI NOI i 3

4

I
festival artiștii În cin- 

-t< a zilei de ■) Mai, Ansatnb 
Iul \rti>tic al Sindicatului 
Mixt din orațul nostru, a 
dat un spectacol <le dansuri 
în sala „Național” din Brad 
și in sala Ateneului,.Gh Glie 
orghiu l’)ej" din colonia intui 
citoreasi a < îtirabar/a.

I estivalul a lost deschis de 
tov. N'ii olae Ijicș, secretarul 
cdtti ației și cultura al Sin 
di» aiului Mixt, care a arătat 
scopul urmărit de acest ar- 
-umblu si munca depusă de

La I. M. S. Hunedoara 
Drapelul Producției 
în întrecerile pe uzină 
a fost câștigat de 
turnătoria de oțel

(Urmare din pag, 1 a) 
xricpționale în clasele de c-A 

larjzare.
fn încheiere au lLIat cuvân 

tul reprezentanții muncitori
lor diferitelor secții, care și 
au luat fangajanientul de a 
urma exemplul celor evidc.n 
țiați. luptând din toate pute 
vile jx-ntru înlăturarea tutu 
ror scăderilor și a piedicilor 
»c -e ivesc în munca, penu u 
a sr putea obține cele mai 
bun1' rezultate în producție 
angajamente ce au fost con 
im • cu nesfârșit,-.- aplau
ze de muncitorii prezenți.

BUCUREȘTI, 14 (Ager 
preș). Tineretul sătesc din 
țara noastră pășește hotărît 
în munca de reconstrucție a 
țării.

lor agricole: mori, maani de țre- 
erat electrice, fabricarea untului pe 
cale electrică, precum și alte pro 
cese agricole pentru care e-te sufi
cientă energia electrica a O.E.S» 
miei.

Pe de alta parte sunt: canali
zări efectuate cu ajuto:ul mașinilor e- 
lectrice, fătâni cu pompă curățarea 
canalelor de irigație și electrifica
rea culturilor de bumbac care cer 
o forță de mii și zeci de mii 
de kw. Ascmenea'cdnsumatori pot fi 
satisfac uri numai datorită cenlraleloc 
hidroelectrice mari și sistemelor e- 
ncrgelice respective.

Pentru a releva imensa importanță 
a mecanizării și electrificării eco
nomiei agricole în vederea ridicării 
productivității muncii vom da ur
mătorul exemplu: pentru a cultiva 
in prezent 1 lia, de bumbac se 
întrebuințează 250 300 zile de hi- 
cru efectuate prin muncă manuala. 
In situația mecanizării proceselor de 
producție, cultura unui ha. de lxum- 
bac va cere 50 - (.0 zile de lucru e- 
fectuate de muncă manuală. Acest 
fapt va da posibilitate să se spo
rească considerabil productivitatea 
muncii în gospodăriile obștești.

BUCUREȘTI, 14 (Agcr- 
pres). Printr’o decizie a Mi
nisterului învățământului Pu 
blic, toate comitetele școlare 
județene, comunale urbane, 
comunale rurale și ale șco
lilor primare urbane se vot 
dizolva pe data apariției pre 
zentei deciziuni.

Tehnica și viața în U. R. S. S.

*

♦

(Urmare din pag. 1 a>

Noui mașini agricole
Uzina pentru construcția 

de mașini agricole din Ta 
gangrosk a scos o nouă ma
șina agricola „S-4" * * - un 
lei de combain automat. A- 
nul acesta se, va furniza 1500 
de axtfel de mașini. Până 
acum ea a fabricai 2oo de 
mașini, denumite „corabie 
de stepă".

Czma din Kostov a scos 
o noua mașina pentru străn 
gerea recoltei. Până acum 
s au construit acolo 4.000 de 
astfel de mașini-

Electrificarea economiei 
agricole din R S.S Uzbeca

Electrificarea economiei agricole 
din Uzbekistan este în plină desfă
șurare. Numărul centralelor electri
ce din republică sporejte neconte
nit Numai in anul 1946 au fost con
struit» si puse în funcțiune 143 de 
centrale hidroelectrice mari 
cu o forță motrica totală 
kilowați.

Planul cincinal privitor 
trrficarea economiei agr*  o e prevede 
construirea a 1009 centrale hidro 
electrice țGES) cu o forța motrica 
totală de 53 inii kw., electrificarea 
a 1500 coojx-rative agricole și in
cluderea in cadrul rețelelor de uti
lizare generala a 350 cooperative.

Din punct de vedere al cantității 
de torța motrica care se utilizează, 
exista doua ramuri de folosire a 
energiei electrice in economia ru
rală. Pe de o parte sunt între
prinderile auxiliare ale cooperative

mici,
4280

și 
de

la eleo

Umplem butelii de
< Informația niAragaz 

interi dililanți d<- sub con
ducerea tov. lrjna Kiss.

In cuprinsul bogatului șt 
Inimosului program ani re 
marcal dansurile; populare 
rusești, românești, ungurești 
„hora minerilor", >,exen, ii ii 
de gimnasta a ritmică", și 
romanțele și ariile mtționa’e 
atât de frumos executate.

Peste tot spectacolele du 
te de ansamblul sindicatul- ’ 
Mixt din Brad au avut un 
marc succes, fiind bine >\rl 
mite de marele număr de 
spectatori.

Serbarea din Stejărcl. --
După o munca destul de 

grea ■’ învățător Dumitru, 
Ghițu dela școala primar i 
din Slejarel, a reușit sa for
meze. cu tineretul sătesc 
echipă de teatru 
dat în a doua zi 
reușită serbare.

S’a reprezentat
acte „Ovidiu Șicană’, 
gramul fiind complectat cu 
frumoase coruri și recitări.

Inaugurarea unei popi» ă- 
r». -- In grădina restaurau

o

a
o

cu care 
de Paji

piesa în 3
p:o-

Tineretul sătesc din tara noastră pășește 
hotărît în munca de reconstrucție a țării

Tcate cornițele școlare vor fidesfînțate 
și înlocuite cu comisiuni interimare

i 
I

tului „Național" din Brad 
s'a farul inaugurarea unei 
noui popicarii construita, 
prin grija grupării polispor
tive „Zarand".

Echipa muncitorului Poe 
nar Vaier de|a sot . „Mica" 
a depășit norma tic ]u ru cu 
6i la sută. M. D.

Ziua de 9 (Mai, marcata 
zi a independenței și a vi. to
nei împotriva fascismului co 
tropitor, a .fost sărbătorita 
și în orașul nostru cu fastul 
cuvenit.

Astfel, ța orele |2 a. 
a avut loc un nieeting, in 
ța unei asistențe extrem
numeroase, în sala festiva a 
liceului comercial.

Seria cuvântărilor a fost 
deschisă de prietenul pretor 
Cosma Naval, d ip « care pric 
tenul Ion Neamț u a arătat, 
într’un larg expozeu, legătu
rile de prietenie ruso-româ

m. 
fa 
de

a

Tinerii săteni au lucrat și 
lucrează alături de. tinerii 
muncitorii atât pe șantierele 
de interes național cât și pe 
cele de interes local.

Astfel în mvțgi a voluntara 
de pe șantierele locale 77 
mii 603 tineri săteni au pre 
stat 1.428.022 orc în care 
timp au executat diverse lu
crări de interes obștesc, ț’i 
au reparat și pietruit 
km. șosele, drumuri etc. și 
au construit |26 km. de șo
sele contribuind astfel la 
munca de îmbunătățire 
căilor de comunicație-

Deasemenea au reparat 24 
cămine culturale și au con 
struit 15 < amine culturale, 
au construit 6 școli și au re 
parat, r8, au astupat 400 km. 
șanțuri au executat 7.51- m. 
canaluri îndiguiri,țși.alte mari 
lucrări au curățit și amena
jat 6.100 ha- islazuri

au plantat 28.23.-, 
po/ti și 140.800 pueți Actul 
mente organizația tineretului 
sătesc are 1253 brigăzi care 
lucrează efectiv pe marile 
șantiere naționale. Lucrează 
aproximativ 5.000 tineri să 
teni dintre care cea. 2.000 
pe șantierul național Bum 
bești-Livezeni și cca. .1500 
pe șantierul Salva Vișeu.

Atribuțiile deținute până 
în prezent de aceste comi
tete vor fi girate de corni 
siuni interimare din care vor 
face parte în mod obligato- 
riuu 2 părinți a,i elevilor, 
muncitori, țărani sau intelec 
tuali numiți de organele Mi
nisterului învățământului P.u 
blic.

De vorbă cu eroii muncii 
din județul nostru

(Urmare din pag. la) 
menii din echipa să nu st» 
unul după altul.

„In preajma întrecerilor 
jxmtru întâmpinarea zilei d 
1 Mai ani lucrat numai 
oameni în loc d<‘ 4 cât foi 
meaza o echipă și cu toat 

ne. A rnai luat apoi cuvântul 
tov. Florca, secretarul de 
plasă al I’/M. R. ului care a 
vorbit despre importanța deo 
sebită a acestei zile. Meetin 
g.jl a fost urmat de un reuș t 
program artistic executa de 
către o echipă ța organizației 

1 T- M din Pctroșeni.

(Agcl- 
amiază 
asocia- ‘

Recepția oferită de 
A.R.C.E.S. în 
onoarea aelegatiti 
Cehoslovace

BUCUREȘTI, 14 
preș). Miercuri după 
a avut loc la sediul
ției Române pentru) prietenia 
cu Cehoslovacia, o rccepți ■ 
în onoarea delegației Ceho - 
slovace, în frunte cu Dr. V 
lexci Cepika ministrul jusli 
ției l și Dr. Adolf
Hohmaister secretar general 
la Ministerul Informațiilor 
oaspeți in țara noastră.

Au luat parte d. Dr- Petru 
Groza, Președintele Consi - 
liului de Miniștri, Avram Bu- 
nficiu Ministru Justiției, 0c- 
tav-Livezeanuț Ministrul Arte 
lor și Informaților, Dr. re 
regrin Fișa,- ambasadorul ce. 
hoslovac, precum și nume
roși reprezentanți ai vieții 
noastre politice și culturale- 

Cum se achită impozitul special 
pe chirii și cota de 27 la sută

— Plata nu se mai face lunar, ci trimestrial —
Întrucât s’a constatat că in masa 

contribuabililor chiriași există unele 
nedumeriri asupra vărsării la fisc 
a impozitului special pe chirii și a 
cotei de 27 la suta. Ministerul de 
Einanțc a dat iui comunicat ,prin‘ 
care se precizează următoarele:

In conformitate cu nouile dispozi- 
țiuni legale, care au intrat în vigoare 
dela 1 Apr. c., plata impozitului 
special pe chirii de -10 la șută —- 
75 la sută și a cotei de 27 la suta, 
nu se mai face lunar, ci trimes- 
trial, indiferent de datele fixale pen
tru plata chiriei. <

Chiriașii care plătesc chiria lu
nar, pot reține din chiria cuvenită 
proprietarului, întreg impozitul pen 
tru un trimestru, urmând ta ratele- 
următoare de chirie din acelaș tri
mestru să Ie achite proprietarului 
fără nicio reținere. ■

Pentru primul trimestru din excr 
cițiul 1948-49, plata Ia fisc a im
pozitului special p«- chirii și a co-, 
tei de 27 la (sută se poate face 
până la 31 Mai a. c. La expirarea 
acestui termen se vor dresa acte de 
contravenție pe numele .chiriașilor 
care n’au achitat la timp fiscului 
impozitele cuvenite, aplicându se a- 
supra impozitului o majorare de 30 
la sută și o amendă de trei ori 
impozitul., luat la un loc cu majo
rarea de 30 la suta. |

Proprietarul este solidar raspun*  
zător cu chiriașul pentru nevărsareij

acestea ani stat mereu in 
frunte.

Unii priveau cu neîncre
dere eforturile noastre

i

\u fost din aceia < ari 
priveau cu neîncredere efor 
turiîe noastre (1< mănre a 
producției. Ei au trebuit a 

să să rcounoatcă că numai aoeeta 
«ste drumul cel bun."

P M. R. ne-a îndrumat 
în toate acțiunile

Când vorbește despre par 
tid despre rolul lut în edu i 
rea șt mobilizarea muncit/>.i 
lor el însuși fiind mem
bru de partid — <xhii i se 
luminează mai mult vocea i. 
devine mai tare, „partidul 
Muncitoresc Român - spu 
ne tov. Vasas— s’a interesat 
și a ne a îndrumat in toate 
acțiunile; [Xilitice, de pro
ducție".

/Amintește apoi despre fe 
lui rum era tratat sub regi
murile trecute, trimis prin 
detașamente de munca si 
felul cum regimul democra
tic instaurat la noi a reușit 
să rezolve în mod just pro
blema națională.

La despărțire eram con
vins că, astfel de oameni me
rită într’adevăr să fie răs
plătiți în felul acesta pentru 

• ca muncitorii județului no
stru din țara întreaga sa 
poată urma exemplul lor în 
muncă în atitudine și în 
muncă în atitudine și în ge
neral in toate Acțiunile.

B- S.
Cetiți în nr. de mlinc convorbii 

rea cu tov. Cara Nlcolae, Simerla.

în termen a impozitului special pe 
chirii și a cotei de 27 la sută.

Salariații publicii și particular^ 
încadrați în contracte colective de 
muncă, precum și pensionarii nu 
sunt obligați să rețină și să yerse 
la fisc impozitul special pe chirii, 
ci numai cota de 27 la sută.

Poliția de Reședință Deva 
Biroul Circulației

I
<

In conformitate cu comunicatul 
Jurnalului Consiliului de Miniștri 
Nr. 711 apărut în Mon. Of. Nr. 109 
din 13 Mai 1948 și ord. Direcțiunii 
Generale a Polițiilor, OirccțiuDed 
Poliției Ad-tive Serv. Circulației 
Nr. 3425—-948, toți proprietarii da 
autovehicule construite din piese dis 
pensatc neposedând acte din care să 
reiasă proveniența, certa a acestor 
autovehicule, sunt rugați a se pre
zenta Ia Oficiul Poliției Deva Bi
rou) Circulației în termen de . inci 
zile dela data apariției Jiun. Cons. 
de Miniștri 13 Mai 1948 pentru a 
depune declarația de provin ența a 
autovehiculului in vederea ins,rierj 
in circulație.

Declarațiile primite după dau ao 
18 Mai 1948 nu vor mai fi luate 
in considerare.

Poliția de Reședință Otv*
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/^EVEMIMEHTELE ZILEI
Conferința „mișcării pentru Europa unită"

E5ECUL COHBHE5ULUI
DELA HAGA

Churchill recunoaște că hotărîrile Congresului sunt.... 
„experimentale11 iar laburistul Mackay a declarat că 
îrființarea unei „Adunări europene" pe cale de alegeri 

este „un subiect de bătaie de joc“

i.iu- prlnu.ria Jvl«î>htl Huaadoira, B.t. 1948.

Statele independente arab și evreu 
ar fi natural, un obstacol serios în calea pla
nurilor petrolifere și militare ale americanilor 

scrie ziarul „Komsomolskaia Pravda'4

HAGA. — In ziim de IO Mai a 
luat sfârșit congresul așa numitei 
„mișcări pentru Europa unita” după 
<e a aprobai o propunere de in- 
ființare a „centrului cultural euro
pean” și rezoluțiile politice și eco
nomice redactate in lucrurile comi
tetelor.

Desliaterilc ace,tui congres au a- 
atat ca paiticipanții la el, văzând 

<a proectele lor pentru „Europa 
untta” sunt în contradicție cu vojjnța 
națiunilor, au cautat să evite pro
blema aprobării de către popoarele 
lor a acestor proecte.

Astfel, rezoluția redactată de co
mitetul politic subliniază că „Adu
narea europeană” va fi convo.aia 
pentru a elabora planurile în ve
derea creerei treptate a „Europei 
Huite” ți arată că o asemenea ,,A- 
diuiare” va fi formată din delegații 
|*arlamentelor  țărilor care doresc sa 
adere la „Asociația europeană”. A- 
mendamentul propus ca o aseme
nea „Adunare” să fie aleasă pe cald 
de referendum a fost respins cu ho- 
tărîre, mai cu seamă de Bruginans„ 
președintele „Asociației pentru fede
ralizarea Europei”, care susține lichi
darea radicală a suveranității țări
lor europene. EI a declarat că stabi-< 
li rea „Adunării europene” prin nu
mirea reprezentanților și nu prin 
alegerea lor este mai practică.

• Un alt membru al acestui congres J 
laburistul britanic Mackay a mărtu
risit sincer ca „în cazul când se
va admite acest amendament pentru

Din cauza gre elor condiții de traiu

600.000 tineri nevoiți 
să emigreze din Anglia

LONDRA. — La aduna
rea a nunlă a sindicatului 
muncitorilor din industria e- 
lectrică care are loc la Great 
Yarmouth, președintele sin
dicatului Fank Foulkes, a 
condamnat cu severitate 3c 
tivitatea scizionistă a frun
tașilor de dreapta din miș
carea laburistă, precum și 
campania pentru exclude - 
rea comuniștilor din sindi
cat.

Foulkes a (arătat că sindi 
cățele muncitorilor din indu 
stria electrica vor continua 
să se opună politicei guver 
namentale de! blocare a sala
riilor.

Cinema
,,Progresul" din Deva 

prezint*  începând de Luni, 
17 Mai,. Ulmul despre care 
vorbește toată capitala

„Neînfrânții“
O pagini impresionantă din 
Huța celor care au luptat 
și suferit ptutru dreptul 
la vț*ti.  

înființai ea «jAdumirii tutupene" pe 
șcalr dc alegeri, congresul e a liaga 
va deveni un Mibiet dc batale de joc”

Churchill, caic este inițiatorul h 
inspiratorul acestui 1 congru , a des
cris hof'inrile luate de con
gres ca fiind ,,experimentale”, luate 
in condiții neprecî/.ate $î une
ori - defavorabile. El a < cruț par- 
ticipiiu(,ilor la congres >ă pună în 
practica ideia ca anume a unei a.a 
/isc nEurope unite”.

75.000 muncitori americani
au declarat grevă la Detroit

DEtROIȚ. Un număr 
dc 75.000 muncitori dela 
fabrica de automobile Cluv 
sler au declarat Marți gre 
vă cerând o urcare a sa

Prezidiumul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S, a ratificat tratatul 

sovietp-finlandez
MOSCVA. — Prezidiu 

mul Sovietului Suprem al

El a declarat că salariile 
tinerilor muncitori și munci 
toare sunt surprinzător de 
reduse. l'

„Aproape 600.000 tineri și 
tinere din Marea Britanic 
vor emigra sau au și emig 
rat nu din dorința de a - 
venturi, ci pentru a putea 
trăi". — a încheiat Foulkes.

Buletin
BUCUREȘTI, >4 (Ager 

preș). In șantierul naval So- 
vrom-Transport va fi term-i 
nat pe ziua de 1 Octombrie 
încă 1 tanc petrolifer.

*

BUCUREȘTI <•- (Agerpres). 
Zile|e acestea au sosit pe șantierele 
naționale alte brigăzi de tineii volun
tari organizate de Uniunea Tine- 
Tretului Muncitoresc.

Pe șantierul „Cih. Oheorghiu-Dej’ț 
din Bumbești-Livezeni au sorit în 
ultima săptămână 10 brigăzi din 
următoarele județe Brașov, Muscel, 
Prahova, Mureș, Arad, Tulcea, Râm- 
nicul-Sarat, Timiș-Toronfal și lași,

G< tip.indu se <1<- problema 
Palestinei, ziarul sovietic 
„Komsomolskaia 1\ iv<l.i’’ 
scrie intri- altele:

Actualele evenimente din 
Palestina sunt o urmare lo
gicii a celor 30 ani de domi
nație < olonială britanica și 
a jocului diplomatic al im 
perialișlilor americani, ian 
speculează problema Pale—

lariilor ui 30 cenți p<- ol 1 
Aceeasta este' cea mai ma

,e grevă din Dctroit, din
N’oembrie 1945.

U. R. S. S. a ratificat jn ii 
Mai 1948, tratatul <Je prie
tenie, colaborare și asistenții 
mutuală încheiat la Mosco
va in 6 Aprilie 1948, între 
U. R. S- S. și Republica 
Finlandeze.

10.000 cetățeni ai ora
șului Copenhaga s’au întru
nit Joi într’ini mecting de 
protest adoptând o rezoluție 
prin care condamnă crimele 
din Grecia monarho-fasci 
stă.

intern
cu un electiv total de 1106 brigadieri.

Pe șantierul „Vasile I.uca” dela 
Salva-Vișeu au sosit () brigăzi din 
județele Prahova, Dâmbovița, Râm- 
nicul-Vâlcea, Dolj, Roman, Constau, 
ța, Garaș cu un efectiv de Q-l 1 bri
gadieri.

*

BUCUREȘTI, 14 lAger- 
pres). O importantă câmp » 
nie pentru redresarea gospo 
dărească a tuturor spitale
lor din țară a fost inițiată 
de către Ministerul Sănătății 
urmând a ■ se desfășura pe 
intervalul de timp 5 Mai 5 
Iunie 1948. 

linei pentru S'opurile lor po 
liticc 1 nterne și extern»-

Jtup.i » el d>‘ ;J1 doilea r;i - 
boi mondial, regimul colon 
nial brii.mi' din Palestina a 
început să a rate semne Je 
decăderi-. Atât evreii cât și 
arabii < creau evacuarea tiu 
pelor britanice dm Palestina 
J'uși in fața incajiabilitâții de 
a mentmg ordinea in această 
țara, brii nucii ai: fost nevoiți 
<ă supună chestiunea ()rga.-.i

Lupte violente în Grecia
Inițiativa aparține armatelor democratice 

Monarho-fascistii se răzbună de insuccesele 
lor militare terorizând populația pașnică

ATENA- Postul de
radio Gre' ia Liberă anunță 
< ă după știri sosite din Atc 
na, la 7 Mai au început lupte 
violente in regiunile Gre - 
vena și Kasteria, in Mac'do 
nia, Orientala. In aceste * 
perațiuni inițiativa se afla în

Citii»

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.

Comisia planului trie 
nai din Ungaria a fixat ca 
sarcină terminarea planului 
de trei ani iii doi ani și ju
mătate. Un plan cincinal a 
fost hotărît să înceapă in la 
nuarie 1950.

Se așteaptă ca numărul 
șomerilor să se ridice în 
Statele Unite la i2 mi’.-s 
ne în viitorii 10 ani- Ac
tualul număr al șomerilor 
din Statele Unite este de 
2 milioane.

— Greva muncitorilor al
gerieni din industria fosfați 
lor începută luna trecută a 
luat sfârșit prin victoria 
muncitorilor. Ei au douan- 
dit revendicările privitoare 
la mărirea salariilor.

*
23.000 operatori de tele

foane și 3.500 brutari ame
ricani, cer mărirea salarii
lor.

•
In Australia, pedeăpsa 

cu moarte a fost prelungită. 

zațul Națiunilor l int< d.c 
< ăutând în •aa.'elaș timp, 
pâitrczi pozițiflr in .îci.i-i 
parte .1 (iricntvlui Mijim m

In concluzie ziarul icrn :
Stat 'lc in<l<p nd<nti.- a‘ 

m evreUTă r ii natural, un m, 
|tacol serios in c.J’-.i p.-i 1 
rilor pi-trolifc-<• -1 miiiță-'c
ale .mierii anilor in uc, a- 
parte a lumii, lata d ! 
tale 1 mu- 11111 int'-r--»ate ' • 
menținerea hai ului iu P. 
lestina.

mâinile forțelor armatei <î 
inocrate, care atacă unități 
monnfho-I.i-i iste

Din aceia;i sursă -e aifâ 
i ă lupte înverșunare au 
asemenea Io> in regiunijc- 
igrapha și Hc:a în Te-'a’:’a 

In sectorul Epirul’ii, unită't 
ale armatei di-m-x rate. gm 
puri de (’t versiune și g. r 
puri de combatanți atacă , , 
municațiile și forțele mcnai 
ho fasciste.

Postul Grecia Liberă anus 
ță apoi că după insuc 
cescle din RumClia, mona 
ho-fasciștii au începrut -4 
terorizeze populația pașnică, 
în special pe bătrâni și co
pii, care nu jșot păi asi sate 
Ie căci îi bănuiesc că susțin 
pe partizani- Cadavrele, ce
lor uciși sunt prezentate dc 
monarho-fasciști ca. dovada 
a pretinselor < rime ațe ar 
matei democrate.

întreaga presă 
mondială 

a publicat schimbul 
de note între guvemui 
sovietic și american

La I^oîidra ca si la Va • 
șhington toate ziarele au pA 
licat pe prima lor j'-iginL 
schimbul de note dintre gu 
temele american și sovie 
tic.

Ziarele subliniază în pri
mul rând faptul că t mime> 
Sovietică este gata să ta 
ceapă negocierile pentru re
zolvări a divergențelor Cu 
Statele Unite.


