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Poporul român sesolidaitaa
cu lupta poporului grec

Deși in mina un H' lupte 
dârze duse de jHipor, hltle 
iiștii au iosl alungați din lire 
< si. teroarea fasciștii ionii 
nuâ in a< east.i țară im In -, 
t de și lagăr de gem de -,me 
tinț.t a zeci d<- mit de ( cla 
tem, cari au a\ ut curajul .ă 
lupte pentru eliberarea r;o 
pornim de sul.) jugul îhona 
ho-fașcist, di sub țugui impe
rialist.

Intr i) singura zi au fo .1 
tu iși in (irvci.'i, intr un mod 
odios 1S4 ( etațiiii, fruntș.-t 
ai luptei de eliberare, 5.000 
de femei s u copiii in brațe, 
bolnave roascj de febră și ne 
mâncate zilcintregi, stau în
chise dujra sârmele ghimb.i 
te ale unui lagăr de con - 
centrare, 4.5 femei au fo4 
1 ondamnate la moarte

Au fost luate măsuri i a in 
săptămână viitoare alți S30 
de partizani să fie înLpușcat i. 
Până. a< um 10.000 patrio'j 
au fost uciși de tunurile, și 
tanc urile umerii ane, 70.000 
stau incluși in lagăre, 600 
inii familii, au fost alungau 
de acasa pentru a nu-1 pute ’ 
sțxrijini pe MarkoS în lup’a 
șt 400.000 orfani, umblă flă 
mânzi și desbtacați pe di t- 
muri.

Acesta este tabloul șitua- 
ției din Grecia și asemănă
toarei situație în celelalte 
țări în care tabăra impe
rialistă și-a intipt colții.

Toate acestea au un răsu
net adânc și în inimile cetă 
țenilor din România.

Ei nu pot sta deasenieni 
nepăsători față de strigătul 
de ajutor al celor 500.000 ro 
mâni din, Grecia supuși celor 

mai'aprige torturi și nedrop 
tați. -----

Poporul român care dato
rită eliberării sale de către

gloiT<>.Ts;i \rm.ita .viviclh a, 
rl.itulit.l luptei r lasci ilmir i 
luare, i poporului, iu frunte 
< ti purtidul s.iu de avant șir 
da. Urc o tara libera 'ș 
inoci.it.i. i sic conștient 
cee.icc inseinjiea .â^pcnti li un 
|.o]>or, denioc rația și liber 
lalea. <h a și dci ide itigLi’ 
soarta, < tnn tot »l știe de 
t < ea' c s'ar fi pulul intâmp 
șt la nor asta?.. <1 u a inijieria- 
liștii ar ii reușit s.i pătrund.i 
i t> planurile 1 or < riininale in 
țara noasti i

Deaceea din ulii de inc- 
i-tiiiguiT și moțiuni trimised n 
toate unghiurile țarii r.ounti 
puternic protestele poporului 
împotriva m;t-aerelor mo 
n.trbo iași iste din Grecia, 
săvârșite asupra luptătorilor 
[larti/.ini și ;i tuturor acelora 
i< de eso I ibertatea și pacea.

Poporul român ( ere înlâ- 
tmarea imediată a mona 
fasciștilor greci dela condu

Gârjob Emilia
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întrecerile dintre mi
nerii dela Petrila și 

cei dela Lupeni

In cadrul unui uriaș meeting la care au participat zeci de mii de munci
tori, plugari și intelectuali, români și maghiari, s’a desfășurat pe Câmpia Libertății 
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Duminică a avut loc la Deva
Prima Conferința Județeană 

a Tineretului Sătesc
Alegerea Comitetului Județean și a delegației care va 

participa la Conferința pe țară a T. S.
• .■ ,i in celelalte 

a Tinere-
nostru la lei

o Conferință Județeană
Pafitru prima dată tn ju iețul

—• a avut loc in ziua de Dumineca 
tului Sătesc.

Acest eveniment arata atâl ati 
ncretui deța sate, căruia — la fel 
mai bune condiții de a-și manifesta) întreaga forță creatoare, 
atitudine a tinerilor săteni,' față 
si față de cefe politice ți economice

Jnir’uu cadru de inalt entuziasm, 
a avut Ioc la Deva in ziua de 
10 Mai a, c., prima Conferință Ju
dețeană a Tineretului Sătesc, unica 
organizație a tlneil'.or țărani.

După ce delegații au fost întâm
pinați la gară de reprezentanții <e- 
loralalte organizații de tineret din 
localitate, cu drapele și fanfara n 
fnuite s’au îndreptat spre sala ci
nematografului „Progresul’’ unde a 
avut loc Conferința. i

* * *
eu lungi aplauze a luat 
priet. deputat Varan Sa- 
după ec în numele Frontu-

Primit 
cuvântul 
bin, care 
lui Plugarilor, salută prima Confc-

Deschiderea de agenții 
B. N. R. la Deva și în județ

In ziua de 16 Mai a. c., a 
avut loc ]a IDeva, deschide
rea agenției B. N. k.. care 
afe ca scop, furnizarea d> 
credite micilor agricultori 
și meseriași, precum și pri
mirea de bani spre fructifi
care, prezentând avantajul 
că banii depuși se pot ridica 
pe livretele 13. N. R. la ori e 
agenție din țară.

I-a deschiderea agenției 
au luat parte d. insp. Ștefă 
nescu, din partea Consiliu 
lui de Administrație al B. 
R- d. insp. Lazăr Liviu de
legat din partea centraleiB\ 
R pe județul Hunedoara 
pentru înființarea agențiilor,

precum și o seamă de repre 
zentanți ai autorităților și 
organizațiilor de massa.

Cu acest prilej, a luat cu
vântul d. insp. Ștefănes'.-ti, 
care într’o larg., și do■ unicn. 
tată expunere a făcut istori 
cui tristei experiențe a foste
lor banei, care exploatau cu

(Continuare in pag. II-a)
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fața de ti 
i creat cele 
cât și noua

tudinea actualului regim 
ca și celui dela oraș i a

de problemele lor specifice precum 
îii general.

rință Juuețeain a Tineretului Sătesc,' 
scoate in evidență atenția ce -e a- 
cordă astazi tiiu rilor sat ni, și li 

(Continuare în pag. li a) ț

Un nou lot de
U. R. S. S. a

BUCUREȘTI, 17 V\ger- 
presj. Ert au sosit în gara 
Socola d n Iași 1.696 fhștl

> etațeii , care ' < n 
țunle Ai dealuiu , 
zile orasuțu.’, de 
țite de ffa nin muil.ito c,li i nano- 
nalc de -tra/ie frumos pavoazate-, 
prefirate la t.c are 10 m. cu | anoui. 
purtând emblema , mnemo aii\S i 
zilei l;-|s l'.-tS, emblema l’.M.K,, 
lo/imi ii obi.izatoare, fragmente din 
Istorica proclamație din ISIc, pano
uri care exprima voința de iuta a 
clasei muncitoare, in stiâisa .t'.ianl i 
cu plugarimca inun.itoarc, iar al 
tele care reflecta ucsavarsit nclo- 
riilc obținute de popuiu) muncitor 
in lupta sa neobosita pentru ini ,p- 
ttiirea și depășiiea i Jca'uri or în
scrise in Revoluția din 1S-1?..

l'riașele tablouri ale conducăto
rilor noștri Sțrijuesc pretutindeni o- 
rașul -l mulțimea nianifcstanților^ 
care ca uti fluviu tumu'los >e s.urgo 
spre Câmpia Libertății. Co'oane ne
sfârșite de muncitori, tarani, intelec
tuali, rulași, ecii, stuJen i români 
și maghiari, cu fanta-a -i grupe 
de călăreți in frunte, cu pamarde,

. ufuiilor "t inii 5 
Hdioi, \]b.t. furda, 

i.na-iâ, Sib-u i Mu- 
jiiJuțc’e Ardealului

• .r-ta -irl jioari 
nostru,

LIII

redeitj

-unt 
to 

l-nlru , re 
bon prilej de 

adânca a
- ;i ; i p tidu

b-/j»»<i J cânte u 
<»< zâmbetul bucurie 
nifcslc-u/ă mflat â'~iv 
udului caic 
maselor.

Pancardeh 
obârșia. Cluj. 
Huiicdciar j, 1 
rCș, toritr 
prez» ti Ir la
rici a ] o; ut ului 
ziua dv .1/ t-lc 
a și maniic>iâ 
furia conJui al'#. Uur
lui sau df dvafitgardj.

[iar această massă in*-?âr.-it; 
maniieslami j-aie electriza j 

ilti. injlpior oaspeți arc ut 
bicctui unor îndelungate -i 
iu nifeslații î-'c Hnîpatî?.

koinulu- Zaronî i Ladi-ju 

n\di membri ai prezidiului 
Auuhaii Naționale a 
Ciroza. președintele 
miniștri, tn* Miron 
n.misirul ininejor si

ria 
Marii 

R.P."., li. P- 
consiifulii 
Con- .m'jr.c u 
petroiul. i, Va-

vile Vaida ministrul agricultur • i, <■ 
lav l.iiczianu mini'tTUl ar.eor »i -

Gh. Piese

(Conținu, e in pag. lila)

Câteva ziie

Pe șantierul național „Gii.BhEorghiu-Dej" 
unde tinerii brigadieri croesc drum 
civilizației și unde se călesc prin 
muncă, oamenii societății de mâine

Cuni se apropie trenul de 1 i vezen', 
număratele pete albe — acoperișuri 
roșii ți naționale care fâltâiet 
nu încetează niciodată. Ști îndată 
damentul brigăzilor de pe sectorul 1 l.ivezeiii,
mineață sute de tineri pornesc cu . elan 
să-i răstoarne, -ă fa.ă o nouă linie

In drum spre comandament

Odată cu sgomotul produs de mer
sul trenuțui a încetat, dinspre ba

răcile brigadierilor se aud antece : 
difuzoarele instalate iu toa.u curtea 
transmit muzică depe discu.i sau deal 
aparatul ue radio dela ic.itrala de 
difuzare. Aici căiitece’e încetcaz.1 
rar, sau cânți brigadierii sau ațxr- 
ratul ile radio. Viața c numai un

prizonieri din 
sosit în țară 
prizonieri din U. R. Ș. S. 
E;i orele 18 au mai sosi ați: 
2_|6 io ti prizonieri major.tu- 
tea din .Xrdeab

rn spatele gării printre ne 
de barăci — se înalță |>avLiioane 

continuu în bătaia vântu.ui caie aici 
ca acolo sunt barăcile ți coman

de unde în fiecare di 
avânt a <trapungâ munții, 

ferata.

cântec și nnuica. Liniștea se aș
terne uoar noaptea $i in l.mpul o- 
relor de lectura.

La intra rea in curte e o poarta? 
mare cu aspect ce arc Je triumf iu 
mijfovu; căreia c așezat portretul 
iov. Gh. Glicorgliîu-IVj, iar nia? 
jos două lozinci: ,,Trâiâscă primul 

brigadier, iov. (rh. <iheorghiu-Dej’’ 
și rla muncă jxnitru terminarea îna
inte de termen a liniei 1°

Cum intri pe poartă dai de co
mandament. Iu ața Iui, • a niște sta
tui triate in piatra, trei brigadieri 
fac garda drapelului șantierului. E 
un drapel din mătase* .o.’ie, cu ut 
cu aur și argim, ți reprezintă cea 
mai prețioasa je o.npens ] exn ru mu-i 
ca depusă pe șantier și in muncă 
din cantonament. (

Un oraș al muncii...
Urmează apoi barăcile. Fieca e

are in fața un grup de tloii, si 
câte o machetă făcută din piatră, 
lemn sau beton, Er'gada hur.e oreanjk 
are cetatea rjevei, dâmbovișenii o 
sonda, alții . âte o linie ferată cu 
un tunel și un tren de leirrn, toate 
reduse la proporții liliputane. 1 r.ate 
insă ireproșabile ea Cccculie i do- 
vede'Sc muit gust -l simț arti-lic.

Baiăcile in aii^imbiu, pai un a- 
cievăra". o.a-, uu ■ ra> ladlt prin 
munca de zi de zi a b; aj.e Lor. 
curat. împărțit pe strizi ade- 
\ ai afe bulei arde pe . are t'nerii 
caută s, ic |act ,ăf niai frumoase. 
Ii vezi in fiecare zi ba fărând un 
gărdulcț in jurul giupurLor . fior:, 
sapând sau mâttr.âiid ,,<t ada'', fără 
a lipsi în<a dc.a programul zilnk. 
Pe aici — -îmi spunea iov. Gh. 
Ve:de‘, comandan-ul >e,to;uu ■ u 
e.au de<ât gropi si bălți i tot ceea 
ce se vede a fo-t iealiz.it prin mun
ca tinerilor din ti.npuț orelor ibere.

Un oraș bine amenajat
încadrau* de bai.i.i si a\ ând ui 

fata tm teren larg prestat iu ai-
d. N- Doreaau

(Coaliauate >n pag. III a)I
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FOOT . MB AFF
In cadrul jocurilor internaționale sindicale

R.P.R A ÎNVINS ITALIA CU 6-0
Anglia—

Italia

Prima conferință județeană
a Tineretului Sătesc

Urmare din pagina l-a

câștigând titlul seriei 
Luni la Paris echipa R.P.R. joacă 

în finală cu Jugoslavia
Moina învingător la 400 m. plat

4-0 (2-0)
Bl ( I l< 1 .Ș 1’1, 17 ' \gcl 

preș). lin la Roma cu 
ilii'sul al bilrului fi ail( hi.-l F.s 
capiu, i-chrpa <]<■ ioot-ball a

1 ’ARIȘ. O mare viețui;e 
a tooi-balluiui românesc a 
fost înregistrata cri ia S<‘.» 
|ucând împotriva Italiei, e- 

> hipa R. 1 R. a im ins cu 
categoricul -iAr de 6 o 
după ce la pauza a condus | 
cu 3 o. Maniera de jo> a | 
echipei române a stârnit 14. - 
viu interes pentru finala . a 
re se va disputa Luni l.i 
Paris când echipa R. F 
K. va întâlni echipa fugi 
slavei. România și |ug i 
via xunt câștigătoarele < e 
lor doua seni A. și B. i

Moina ’nvingător la 400 
metri plat
Lupșa al doilea la 
100 metri plat

Iot eri au continuat și 
probele atletice în care M 11 ■

NA a reușii sa câștige la 400 
m. plat, deși nu a realizat un 
timp Î11 (■oiiformita;e iii po 
,-iDihlațile lui. l.a 100 m. Izu 
pșa .-'a clasat a] doilea.

Angliei a întins Itapa di
f 4 O o).

1 >c remarc al ca ec.liip i 1 
I taliei a i n 1 is 3 goajliri fa 

sa i se re unoasca nu iuiiii’

Cu o echipă mai omogenă 
C.F.R Simeria a dispus de

G.S.M. Deva cu 4-1 (1-0)
Duminică 16 Mai a. c.. ,’a 

di-putat pe stadionul din De 
va, nijti hul amical d>- fo.it 
hali dintre grupările G. S. 
M.-Dcva și !■'. R. Simeria 
'.din Divizia Națională li:

Din primele minute oa- 
pețn au pus stăpânire pe 
joc, ’ >01111 .ud net pe gazde 
desfășurând în acclaș timp

im țoi frumos, u-chnic și le 
gal intri compartimente. Cu 
toate ca au câștigat matchul 
cu scorul de 4 i, oaspe-rii 
ar fi putut câștiga ■ Li un 
scor și mai categoric, <|. 1 a 
n’ai fi jucat increztiți și prin 
aceasta ratân ^inuhiine cie 
ocazii sigure.

In ceea' < privește pe gaz 
de, putem ^punc ca au reușit 
intr’o oarecaae măsură sa 1 >

Cupa Unității Tineretului 
Cea mai mare manifestație sportivă care 

a avut loc vreodată în țara noastră 
La ea vor lua parte sute de mii de tineri muncitori.

țărani, militari, studenți și elevi

jutie,ene (58 de iu 
.uitieie naționale); 
Rejiona'e

pro\ nJa e

lina e In

(1(> rs-

(4 pro-

Cap

FederaLa Xaț.onala a Tine viului 
Democrat organizează o competiție 
polisportivă, de proporții turn n’au 
mai lost niciodată >11 țara noa-.tra. 
La ca \a lua parte tineretul muncito
resc, sătesc, studios, pre un si ti
neretul militai-.

Întrecerile sportive lor dura trei 
• luni începând deja 1 Iun e, rlesfl 
țurăndu-se iu patru etape:

Campionatele 
dețe >i cele f

Campionatele 
giuni).

(Timp mialele 
vinci!),

(ia m pion ațele 
tala).

Coni'urcnții vor dis, ut a probe de 
atletism, boc. foot-ba.l, .-ah pre um 
și demonstrații de gimnastică de 
ansamblu, fetele nchpsiud' decât de 
la probele de box , i football.

Orice tânăr care este membru al 
U.T.M., Tinieretul Sătesc, UAER 
UNSR, țioate participa, la înscriere, 
nefiind nevoie de ât de prezentarea 
carnetului de membru intr una din 
asociațiile dc mai su-, aso -iații care 
fac parte din FX'TDR. Deasemeuea 
vor lua parte și tinerii din armată

„Cupa unității tineretului” e te 
un bunvenit prilej de adâncire si 
consolidare a legăturilor dinție ti
nerii Republicii noastie l’o u are, ie 
gaturi care au început de acum sa 
se întărească pe șantierele de muncă 
voluntară.

De remarcat că io atribuirea 
,,Cupei unității tineretului” se va 
ține seamă nu numai de comportarea 
pur tehnică, reflectata de rezulta 
tele brute, ci și de aportul pe care 
fiecare- județeană I a adus la mun.a 
de reconstrucție a țării.

Aceasta în-ean.iia ca tinerelul Re
publicii Populare Române nu 1 i.ă 
niciodată care ii e<te prima ’iui 
siune: reconstru.-ția. (

Prin însăși faptul ca toate aso 
ciațiile de tineret ce compun 1 NTDR 
vor lua parte la aceasta clipa a 1111.- 
tății, intr’o manifestație sportivă co
muna, șp rițul de uniate ia li intarif 
iar nenutuârați tineri, care in tre
cut nu au practicat nici un sport, 
au acum posibilitatea sa o la a. Și 
noi suntem siguri că dintre -i.tele de 
mii de concurenți ce \o lua parte ia 
„Cupa unității tinerctu'.ui’’ se vor 
recruta campionii ce \or lesrezenta 
pe viitor, în marile conipeti ii Re
publica Populara Română.

fața ofensivei simei Senilor 
insă datoi'i 

lipsei de coeziune a liniei 
atu. na prilejuit nici <

(jaspe

ca
în prima repriza, 
la 
de
clipa pericol țpararii 
țitor.

Cecacv est. 
remarcat, este 
bele echipe au 
penaltv.

Goaluri)e au
de; Bretoiu Virgil, l’ilimon. 
Bretoiu Victor și Gaman, ia> 
[M-ntrii învinși a marcat Bu 
cur.

interesant de 
faptul că am 
ratat câte m.

lost marcate

*

In match de deschidere, 
publicul spectator a avut o- 
cazia să vizioneze un match 
interesant și în același timp 
și amuzam, disputat înțre e- 
i’hipcle do o]d -boy ale Srm - 
jriei și (Devei.
După cele 60 de minute dc 

Joc matchul s’a terminat )a 
egalii.'.te 1 - i, prin puncte
le înscrise de Mihuț (Sime
ria și Lavei Deva),

împărțirea premiilor pentru crossul 
„Să întâmpinăm ziua de 1 Mai“

In cadrul unei serbări spor 
tive organizată pe Stadionul 
A. N E. F. de Coiisi’iuj 
Sindical județean, Ilfov, s’au 
împărțit Duni dimineață la 
orele 9 premiile pentru mare 
Ie cross: „Sa întâmpinăm 
ziua de i Mai '.

Au fost premiate primele 
cinci Consilii Sindicale Ju
dețene. care, în propoiție 
cu numărul total al membri 
lor, din sindicatele 1 respect! 
ve, au prezentat la stări cel 
mai mare număr de conct: 
renți.

Consiliul Sindical Jude

țeaii Constanța, care a fost 
primul in acest clasament 
a primit și „Cupa Georghc 
Apostol”, l.a jocurile urmă 
toare s’au clasat Consiliile 
Sindicale Județene: Someș, 
Futila Sibiu și Brașov.

Cu această ocazie s’a des 
fășurat un bogat program 
sportiv executat de muncito
rii și muncitoarele dela mai 
multe întreprinderi și instițu 
ții din Capitală, cuprinzând 
atletism, box, scrimă, foot- 
ball precum și o frumoasă 
demonstrație de gimnastică.

iicrctuliii in genuini, prcuui i clor 
țurilv depuse Jc'auuaul tu gini j-eii- 
tru a conduce ihiuictul pe (.alea 
dreapta a luptei pentru P;uu, pentru 
reconstrucția țării i j iJuarca * ni. e. 
Iu|ui sau cultural -i p >|itic.

I rit! vrii| t prin lo/imilc :
l.a inuiica tii mai riiuit spor 
Peiilru noi, | ciili u pojxjr, puc 

lumii Varan Sabin a contwiuat ara 
land marile rra.i/aii ale cinului 
preț un. hi sarcini.c iau aiuni n
(ața tinerilor <attni, -aiJiii «aic nu 
pot li duse la hun .rarșit de.ât 
printi’o intensa atlivilaie ui cadrul 
T. >>. si o strânsa (oîahoiarc ui ce 
lejaiu oigani/atii dc uncivt <i cu 
PMk avani garda clamei niuiicitoarc^ 
partidul cu tea mai ina'ta ideologic.

Au luat apoi cuvântul — a'.u 
lânii t.onrcr.nța Al na?an lioria 
(hu pailea U.A.l ,R.,. i.ndrgyfi E 
mur ic din partea l iar din par
tea tnv, /.tuiora Niculac
care uupa ec ;t t.c ut in i ex i ti 
lupta in care este angrenat a-ti/1 
tineretul in liiinte cu U. I ..\1. (ca 
mai puternica organi/4țH a tine 
rilor, a mutat ca pcntiu deplina 
realizai c a sarcinilor ce nu -.tan 
in față se impune- unitatea deplini 
in timp ce asistența scanda:

Unitate, unitate,
Peste sycoli, u/inr, atu.

1 rec aud u-se aj oi la oidinea de 
zi a Conferinței, |iieienul Jangoci 
Paul, Secretai judtîCdii al 1 , S. a 
expus rapoitul de activitate, actixi 
tate care consta înh’o largă parti
cipare a tinerilor ia inunda de re 
construcție pe șantierele locale și 
naționale, ] rustândii-se un însemnat 
număr cie ore Je iiiiiiica voluntara, 
participa.ea la campania ce.toraii, 
precum și îonnarca de echipe ar 
tistice prm care s’a contribuit la ri
dicarea ni\elu|ili culiuial al rna*se- 
lor țărănești.

In toate aceste acțiuni, a aialai 
vorbitorul am primii un important 
sprijin din partea orga.iizajdor de
mocratice in fiunte cu U.
T.M. și F.P.

S’a procedat apoi la con tituirua 
Comitetului Județean definitiv al I . 
S. și la alegerea delegărilor cari 
vor participa la Conferința pe țara 
a Tincierului Sătesc.

Astfel, in Comitetul JuJe uan au 
lost aleși prietenii: hanuscii Aurel,

Jangoci Paul, (.Joposii Cornel, IU 
sescu Duniilru, Pă< uraru l.ian, Alun 
teanu i ilinion, IJânescU loan, Bota 
Danila, laimi AVnsa, Foia i eonliti, 
Jusdii \ aler.a, și Ciulii.â Avram 
iar ca delegați: Ivane.Svii Aurel, ^i 
Jangoti Paul, Atât inc.nbrii 
llujui județean cât i delegații .u 
fost proclamați in unaiiimilate plin 
lungi aplauze și uraîu,

i rc cându-su La urmatoiul punct al 
ordinii* dc zi, a vorbit - prietenul 
(iruiianii, In.strucior <.c .trai, tare a 
arătat cmacturul de lupta a ore.jii- 
✓ațiui i ,S. pi ci uni i inse nnâut a 
dreinuhii de oigani/are drept i 
nexisteni iu țările imperialiste -au 
supuse lor — tiasâud apoi ca -ar 
cini imediate* o cât mai -trân J o 
laborarc ui celelalte organi/api dc 
tineret, intensilii arca inunLii d< ii 
dicflru a jH\clu]ui -i cultural
și dc udtaira \o.iuitariatului, subli
niind i.iptul ta numai pi în rt-a.i/arca 
acestor sarcini tineretul -lite.c poate 
jjarticifia efectiv la lupta pcnlru o 
viața mai huna și uearea deplin i 
imitați a tineretului.

bupâ cu prici, deputat V-iran a 
bln. a ]DO[ i's iriiniturup a două mo
țiuni, i .HYu C C. al l .S m < are o 
luau noi angajamente de mun a -i 
către Comitetul Național de Acțiune^ 
Pro-t i rec La in care se inficrua/â « ri
mele sa\âr.-.itu dc monarho-fasci tu 
din Grecia ambele liind accep
tate du intreaga asislenLă prie 
lunii I vă nesul Aurel i B isescu Du 
miirti, in numele Comitetului Ju 
dețean al T. S.. și-au luat auga- 
jamentul de a mumii ui hotăr <rc 
pentru a duce la bun dâr.șit t-ale 
sarcinile cu Ic stau în față.

Epui/ându se ordinea de zi prin 
cuvântul dc închidere jostit de pin
tenul deputat Viran Sabin, ia e a 
ilrat spor la munca pe care o va 
uhee U( acum înainte tinere,ul d&a 
sate, Conluriiita a luat «îârjt ill- 
tr’mi viu entuziasm.

Entuziasmul sub semnul caieia 
Conferința a luat sfârșii, de ijarea -i 
hora care au avut loc ajX)! in p ața 
lk*vei, toate acestea au eonsliltiit un 
viu angajament luat de pafti?ip>;inți> 
dc a duce la bun sfâr>t hotăririlc 
luate de a mobiliza întreg tinere
tul sătesc la lupta ptniru întării ca 
regimului nostru de ciemo.raiie poț u-« 
lara și pentru crearea unul viitor in 
care să domneasca prosntritalea 
Lumastarea iuturor.

Deschiderea agenției BNR. la Deva
NrtDBjr* din p*g 1 -•

nemiluita, atât necesitățile 
de credit ale țăranilor, . A 
și nepriceperea lor și ușnrifi 
ța cu care mulți din ci, luau 
și utilizau creditele.

in (ontinuaie d. ins, . 
Ștefânescu — a arâtat ca în 
noua struclură de Stat, pc 
care țara noastra a luat-o. or 
ganizația de credit, nu inai 
este un mijloc de exploata 
re, ci din contra, el este a 
daptat structurii sociale a 
agriculturii, iar creditul se a 
Cordă țăranilor pentru pro
ducție, pentru ridicaarea ]or 
și la dispoziția lor la -ale 
cu o dobândă mini na in 
mod rapid și farâ che'.taeh.

la cuvântul apoi, în nume 
le Partidului Muncitoresc Ro 
mân organizația de p'.asă 
Deva, tov5 Gorun care promi 
te tot concursul aces.or a - 
genții, pentru ca ele a poala 
să-și ajungă scopul promis 
în bune condițiuni.

In numele celor care vor 
beneficia în urma ac.,-stor 
credite din plasa noastră 
vorbește primarul orașului

d. Popa Adrian, care arata 
<a aceste credite care vor ti 
acordați de către agențiile 
ts. N. R., in afară că vor G 
folosite la reclădirea cât m e. 
grabnica a țarii ele vor duce 
la un trai mai bun al celor 
ce l’au solicitat.

Din partea Consiliului Sin 
dical Județean Hunedoara - 
Deva, a luat cuvântul tov. Ni 
stor Ștefan, vxprunându și 
convingerea că aceste agen 
ții vor fi un factor principal 
în ridicarea standardului d 
viață ai poporului muncitor.

In ; iceiași zi iu mai fus', 
de-, inse agențiile din Ura 
Știe și. Hațeg, rămânând .a 
în zilele viitoare sa se des
chidă la Brad, Baia de Cri 
Iha, /.am, t leoagiu. Petro 
seni. Pui Sartnisegetuza și 
1Iunedoara.

Umplem butelii de

Aragaz

1
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Mari întreceri în muncă în Valea Jiului Când vor lua sfârșit cursurile școlilor

Minerii dela Petrila au chemat la intrecere 
«lela

Pentru a-și complecta cunoștințele, echipa lui Pop Ludovic din Petrila va lucra o 
zi la Lupeni, iar achipa lui Alex. Poboreni din Lupeni va munci la Petrila 

Șefii de echipe încep intreceri
I>in îndrumarea Comiii-tu 

Iw ludețean J’.M-Ix. Vale i 
Jiului și a Consiliului Hindi 
<al local dm Valea Jiului, 
n»ir>> rii din Petrila .iu chemat 

•< la Întrecere în inuiif ,ț p<-' 
luna Mai pe mineri' din l.u 
jx-m?

Minerii dm, l.ujieni, luAirl 
cunoștința uitr o adunare g- 
ner.d.t de aceasta chemate 
■ ni prunii cu mare in-mfl-p 
re știrea întrecerii indii idua1«- 
și |<f grupe. Cu aceasta oca 
zi< . pentru a-și putea îmbuna 
tini reciproc < unoștințele câ 
știgate din ix|X.’riențel<- Iii- 
«. irt- până, a« uni in cele doua 

, mmc din Lupeni și Petrila 
s’a hotarit sa se organizeze 
un schimb de experiențe 

între minerii dm Lupeni și 
cei din Petrila, Astfel, echipa 
«ovarașului Poboreni \|cx 
dela Lupeni va mum i o zi 
in mina petrila, iar grup 
tovarășului Pop Ludovic d< 
lal'etrila in mina Ltrpeni P i 
rale] cir aceasta, e< hipa tova 
rasului Poboreni Alexandru 
a chemat la întrecere pe toa 
ta luna Mai e< hipa tovtnașu 
lui Pop Ludovic. Echipa to
varășului lovan Sili, iu a che 
mat echipa tovarășului Schi 
Ier C.rigtTrc, din Petrila c- 
chipa tov. Vladule.scu Zaha 
ria din Lupcuii a chemat <■- 
cliipa tov. Horea Comei dej 
la mina Petrila; echi 
pa iov. Timar dela mina l.u 
peni a chemat echipa tov.

pe grupuri
M< i l.u I’.. delii Pcti lia

In afara <lc a< e.i-ta, s to 
iul 1, cie|a mina Lupeni, < 
• hemat la Întrecere in pr<>du< 
ți< un sri'tor dela Mina Pe 
irita.

Toate declarațiile de 
impunere vor fi verificate

Comunicatul Ministerului de Finanțe

Ministerul I■ inanțelor adu <■ 
la cunoștința contribuabili 
lor că expirând termenul 
pentru depunerea declaraț ii 
nilor dc ^npunerc, a luat

Cantitățile de produse agricole 
scutite de impozite la vânzare

secundare
Minisli rul Învățământului 

Pul)li< precizează din nou < 
diversele informații apărute 
in ultimii) timp in presă mi 
corespund întru totul ad<-\ i 
rului.

Cursurile școalelor secu.. 
dare se vor închide la 21 Ii. 
nic, afară de clasa VII l-a 
care încetează pe data de i > 
Iunie.
La obiect<l< «lașei a VIII i 

care nu figurează in progra 
ma d<- bai alaureat, cursurile 

măsuri ca verificarea deci i 
rațiunilor de impunere nesin 
cere ,care până acum a fost 
parțiala să rfihă un < araci r 
general.

și normale
in< eteaza la 15 Mai. lai în 
orele devenite Jibere elevii 
vor fi pregătiți pentru ma 
t< riile < xainenuțui de ba, a- 
l.itireat.

Examenul de admitere in 
« ursul superior țx-ntru ab • 
solvenții clasei 111 și IV, si
ta ține în toamnă

Cursurile școajelor noi - 
rnale se vor închid*-- |a 2ii 
lunii-, afara de clasa Vili a 
la care încetează jx- data de 
10 Iunie.

La obiectele clasei VIII a 
tare nu figurează în prog«-a 
ma examenului de diplomă, 
t ur .urile încetează la i; 
Mai. iar in orele devenite ți 
ber«- elevii vor fi pregătiți 
pentru materiile acestui exa
men.

Exâm'cn d<- admitere m 
« ursul sujx-rior pentru ah - 
solvenții claselor 11 Ia 
IVa se va ține în toamnă.

Pe șantierul național Gh. Ghorghiu-Dej
(Crinare din pag. 1 a) 

6ip un e scena dc teatru. Când ti<n- 
ipnl c Iruntos jyi brigadierii au timp 
liber, vi improvizează programe ar
tistice. I ot pentru teatru și proe -ții 
cinematografice c întrebuințată și 
sala dc mese. Aceasta! c o sala vasta^ 
luminoasa, strălucind dc curățenie și 
care in timpul prânzului și la cină 
se umple cu un miros plă.ut de mân
care.

In dosul barăcilor e arena spor 
tjva, Aici în timpul orei de sport, 
brigadierii joaca fo<4<ball, fac an
trenament de sărituri, de fugă șî 
gimnastică in timpul de educație fi
zică .

Și așa, mergând din stradă în stra 
da, găsești veșnic ceva nou.

firir* o parte găsești spălător ui 
lung de vre-o 20 metri, într’alta 
auzi bâzăitul motorului cleit ic care 
trage, apa in rezervor, aproape in 
venirii c dispensarul medical un
«pitiul in miniatură - înzestrat cu 
tot ie’lul de medicamente și la care 
lucrează 2 • medici, 2 sau ilari, ș< 
2 surori dela Crucea Rojie, volun
tare. Aici domnește cea mai profundă 
liniște, poate vă numai fiindcU așa 
trebut să fie la un dispensar, căci 
bolnavi nu prea sunt deoare e rar 
poți reține un brigadier în pat pen
tru un fleac de durere de stomac sau 
o sgârietură la mâna — tăcută de 
o piatră mai colțuroasa când el 
știe că tovărășii lui se lu0ta cu 
muntele.

0 bună gospodărie a 
bunului comun

Pe străzi e o continuă fo.fotea- 
U la ori ce oră din zi. Camioane 
și caru(c încărcate cu materiale de 
construcție sau alimente circulă ne 
contenit. Tinerii din brigada de ser
viciu descarcă cele adu ;e, le a anjeaz.a 
in magazie. Alții tae lemne la ma- 

4^. șină, alți tac de serviciu la bu 
catar le și controlează «a min area 
să fie la timp terminată, '£ îngrijesc 
ca sala de mese să fie spălată pe 
jos — și asta in fiecare zi — 
mesele sa fie șterse și curate, In 
sfârșii se Îngrijesc de bunul mers 
al gospodăriei lor.

In barăci e liniște. Doar seara 
înainte de culcare, când toți se in
teresează de măsură in care a fost 
depășită norma, sau discută des 
pre felul în care a decurs munca, a- 
tunci ai impresia că te afli înt.Jun 
stup de albine harnice.

Ordinea e aceeași ca și aiară. 
Păturile noi sunt cu grijă impătu 
rate și aranjate ordonat pe pat. Pe 

* pereți sunt lipite lozinci, portrete 
■le conducătorilor clasei muncitoare 
■ți la capul fiecărui pat fotografii! 

reprezentând muma tineretului.
In mijlocul bara.ii câte o masa 

la care seara se întocmesc rapoartele 
și câte o nuca biblioteci. Găsești 
.acolo toi felul de carp in care 
sunt Iratale îl) special probleme ale 
tineretului. Alături de ,,[>rumul glo- 
dias al Cosomolului” de Kalinin gă
sești ,,Ei au lost scânteia care au 
aprins flacăra a tov. Gh. Gheorglilu- 
Dej sau ,.Sarcinile tineretului’’ de 
Lenin și multe altele, pre. un șl nu
meroase ziare și reviste.

In baraca biinedorciiilor tocmai 
lângă ușe vezi agațată într’un cui 
o trompeta. E a cpmaridantului bri
găzii, Sandu lordănes.u, marc ama 
toi de muzică. Pe geam se odih
nește un acordeon a unui alt bri
gadier. Când însă instrumentele și 
brigadierii își unesc vocile începe 
o veselie pe care n’o mai poate opri 
de cât somnul. Atunci se așeacă din 
nou liniștea în baracă. Fiecare intra 
sub pătura cuprins de un somn greu 
odihnitor care e bine meritat dup.i 
munca rodnică pe care o depun, 
somn pe care le dă noi puteri dc 
munca pentru ziua ce urinează.

H. N. ■ ’oreanu

' Marea Adunare comemorativă a revoluției din 1848
(Urmare din pag. l-a) l

formațiilor, Slan.iu Stoian metis rul 
cultelor, I.P.S. Mitropoliul Nicoiae 
Bălan ai Ardealului, Pelre Mânu, I. 
Mărgineanu, Ion Albeanu, deputați, 
Romulus Diimilriu, Gen. Col. Co-i 
mandanlului Corpii u 0 Armată Cluj, 
suni aclamați și întâmpinați cu flori 
și uralc pe lot parcursul strâziilor 
spre Câmpia Libertății unde s’a des
fășurat grandiosul meeting comemo
rativ. V

După intonarea Imnului R.P.R. de 
către fanfarele militare și cercurile 
U.A.E.R., d. Roman prefectul ju
dețului, deschide meelingul subli
niind importanța istori a a zilei de 
15 Mai, după care au vorbit Dulău 
luliu reprezentantul țărănimii munci
toare, Antal loan din partea Uniu
nii Populare Maghiare, Precup Pe 
tril în numele Comitetului Județean 
al F.1J.P. și I.P.S. Bălan Nicolae 
in numele bisericii.

Când Iov. Miron Constaniinescu,. 
salută mulțimea in numele C.C. al 
P.M.R. un iureș de aplauze, urale 
și lozinci de simpatie, face să clo 
rotească Câmpia Libertății și împre
jurimile ei.

Tov. Miron Constantinescu scoate 
în relief adevăratul miez al revolu
ției din 184S, țelurile înscrise a-

Condițiunile în
Ministerul I inanțejor a dat un 

ordin circular, prin <are se pre 
cizeazâ ca urina'carlc cantități de 
produse ale mi i. economi agiicole, 
sunt considerate ca mici vânzări sl 
ca urmare sunt scutite de impo
zitul proporțional.

Fructe 50 kg.; Zarzavaturi și le 
gume verzi 50 kg., Fasple hoabe 
30 kg.; Mazățrc boa >e 20 kg.; Linte 
20 kg.; Bob 20 kg.; Zarzavaturi- 
și legume de toamnă 300 kg.; Ulei 
20 Kf.; Untura 30 kg.; l apte 20 
kg.; Ouă 100 bue.; Miere de al
bine 20 •kg.; Fân 5U0 kg., Lucernă 
500 kg.; Trifoi j00 kg.; Dughie 
500 kg. Mei 100 kg.; Paie de ce
reale 500 kg., Păstăi 100 kg.; Co 
ceni 500 snopi; Dovleci 50 buc.; 
Sfeclă furajeră 100 kg.; Semințe de 
floarea soarelui 20 kg.; Semințe de 
dovleac 10 kg,; Semințe de in 5 
kg,; Semințe de cânepă 10 kg.; Se
mințe de rapiță 5 Lg.; Semințe de 
muștar -5 kg., Semințe de trifoi 
5 kg.; Semințe de lucernă 5 kg.: 
Semințe de dughie 5 kg.; Semințe 
de inei'5 kg.; Semințe de matura 5 kg/.

lunci in programul de luptă al revo- 
luțonarilor, lupla consecvent demo
cratică și idealurile progresiste a rq, 
voluționarilor popu ari, Băl eseu, Pe- 
tofi și liarițiu precum și încercă
rile de desbinare a elenentelor șo 
vine ășervile feudalismului habsbur- 
gic, subliniind unitatea de lupă a 
poporului român si maghiar împ«J 
Iriva asupritorilor săi de veacuri.

L>-sa a încheial accentuând că, 
înfăptuirea mărețelor idealuri de li 
berlate, înfrățire, independența și 
progres care au inspirat și însuflețit 
peluplătorii din 1S1S, s’a înfăptuit 
de către regimul democratic care 
duce poporul cu pași hotăr.îți mai 
departe pe drumul deschis de revo 
luția din 1848.

A urmat apoi la cuvânt dl. di. 
P. Groza, care inlr'o largă expuneri- 
a accenlat necesitatea înfrățirii din
tre clasa muncitoare și plugărimea 
muncitoare precum și dintre națio 
nalilățile conlocuitoare, chezășia tu
turor cuceririlor obținute in lupta sa 
de poporul nostru.

Fiecare cuvânt al vorbitorilor — 
care arată adevăratul aspect al mo 
mentului revoluționar din 1848 și 
lupta dârză pe care poporul nostru 
a «fus-o cu consecvență timp de 
un secol pentru cuierirea drepturi

care se aplică scutirea de impozite
Semințe de sleel.i lura|cr.i 10 kg., 
Semințe de iarna 5 ki-.

Pentru ca scutirea de impozit a 
acestor cantități de produse agri o 
le să poată li aplicata, se va ține 
seama de următoarele conJițiuni:

l’rodusele in momentul vânzării 
lor, să provină dintr’o exploatare 
obișnuita făcuta de țăranul agricul
tor. Cu alte cuvinte, dacă este vor
ba «le o exploatare agricolă mai 
mare de 10 hectare, în asemenea 
cazuri produsele vândute, indiferent 
de cantitate, ior suporla iinpozi 
tul proporțional de 10 la suta.

Atunci când producătorii cil o pro
prietate agricolă | âna ia 10 he t «re 
iși desfac produsele prin depozite 
creiate in acest se*’.", ,n altă parle 
decât locul de proJucție, se apli
că deaseineni impozitul pruroriio 
nai de 10 la suta.

Pentru ca să se aplice tnirca. 
vânzarea produselor trebuc- sa fie 
făcuta de producător, direct consu
matorului.

Scutirea se aplică și atun.i câini 
produsele se cumpăni in limita can

tor înscrise in proclamația din 1848 
și dobândite abia sub regimul de 
mderației populari- — este urmărit 
cu încordare de inassa partîcipanțilorl 
care prin lozinci înflăcărate își ex
primă încrederea, dragostea, botiri- 
rea și voința de luptă pentru 
consolidarea cuceririlor democra
tice a bunei știri și păcii mondiale.

* * *
După amiaza in prezența înalți 

lor oaspeți pe Câmpj^i Libertății s’a 
desfășurat un bogat program de corn 
petiții sportive exerciții gimnastice,, 
muzică și dansuri, organizate și in
terpretate de echipele U.T.M., U, 
A.E.R. și Clubul Muncitoresc Blaj 
care au cules aplauzele unanime ale 
6peclatorilor.

In cadrul aceluiaș program, au 
avut loc inaugurarea muzeului și bi
bliotecii ,,Centenarului’’ după care 
programul serbărilor Centenărlilui 
1848 au luat sfârșit.

Gh, Pleșu

Citit!

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.

tit-iților aratatc mai sus, direct de 
con.nmatori, dela |o ul de profucție 
sau in târguri -i orașe, lic indivi
dul, lic printr'un delegat — cum 
se întâmpla ind<xabște <u salariar ■ 
unei instituții sau întreprinderi — 
in care caz delegatul trebue =ă n1>j 
la Muc o incuvințare -crisă a ala 
rialilor, cum și un tablou m are sâ 
se arate^numde și adresa ce or cari 
l-au dat aceasta delegație și anti 
tălile uc- prouse specificate pvntril 
fiecare salariat.

întrucât legea nu limitează nu 
mărul vânzărilor, rvZulU ci produ
cătorul poate să-și vândă orice can
titate ue prouse rezultate din gos
podăria sa, nedepășind Inși la fie
care vânzare cantitățile menționate 
mai sus.

Scutirea nu se aplică insă decât 
la inodusele arătate mai su .

In consecință pentru vârrzan de 
orice alte produse agricole, se da
torează impozitul proporțional.

Produsele pot fi qumpărate direct 
dela locul de producție sau pot fi’ 
aduse de producător in târguri și 
orașe, spre a le vinde direct con
sumatorilor, nu insă prin depozite 
dv desfacere.

Pentru a se cunoaște ocupația ță
ranilor și suprafața proprietății ce 
poseda, li se va elibera de percep
țiile fiscale locale, certificate cu 
mențiunea câ nu poseda o propune 
tate mai /nare de 10 ie-.tire și <ă 
produsele (se va arăta felul și can
titatea) se transportă spre a fi vân
dute direct consumatorilor.

Aceste certificate vor fi elit e.ale 
cu scutire de priice taxe și impozite

Nu se vor elibera certificate ță
ranilor agricultori cari au o proprie
tate mai mare de 10 hectare, aceș
tia având obligațiunea plății impozi
tului pentru produsele vândute.

Când un consumator cumpără di
rect dela producător la locul de- 
producție, sau mai mulți consuma 
lori cumpără tot direct printr'un 
delegat al lor, aceștia sunt d li. ați 
a se prezenta perceptorul!! din lo
calitatea respectivă, care veiilicân- 
du-le actele spre a le constata că ni» 
sunt revânzători, le va elibera un 
certificat în care se va ar^ta 
felul /produselor i cantitatea, pre
cum și numele vânzătorului prtxki 
câtor, cu mențiunea că vânzare* 
este scutită de impozitul propor
țional. ț
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<~>EVEHINEHTELE ZILEI^>
D. Marshall s’a speriat 

de publicitatea ce s’a făcut 
schimbului de note âmericano-sovietic

— Scrie L' Humanite —
PARIS. Emil Buret, in 

ziarul parizian ORDRE subit 
niază că, întâlnirile dintre re 
prezentanții Statelor Unite 
și U. R. S. S. sunt, absolut 
necesare pentru pacea ni >n- 
dială.

„Generalissimul Stalin, 
continuă Buret a declarat in 
repetate rânduri că națiunile, 
care se conduc cu sisteme și 
guverne diferite, ar putea 
trăi în deplină înțelegere 
Rămâne ca d. 'pruman să 
subscrie la această declara 
ye pentru ca negocierile s 1 
n*feto - americane să înceapă 
în cele mai bune condițiuni 
posibile".

Comentând declarația 
d-lui Marshațl, Pierre Corn ta 
de scrie în 1'Humanite:

Adevărul este că secreta 
rul de Stat s'a speriat de pu 
blicitatea care s’a făcut a- 
cestui demers cauzat de fer
mitatea politicii Uniunii $0 
vietice. El a crezut că acest 
demers nu va trece, de limite 
le unei manevre diplomatice 
combinata cu o manevră 
ketorală.

D. Marshall sper^ câ 
Molotov nu va răspunde 
că între timp Occidentul 
va organiza din punct de
dere militai) și politic sub au
spiciile Ainericii. Mai "târziu 
subordonații d-lui Tmman 
ar fi putut spune cetățenilor 
americani îngrijorați de situa 
ția amenințătoare că la 4 
Mai 1948, ambasadorul ame 
rican la Moscova a făcut un 
demers pe lângă guvernul so 
vietic, spre a rezolva di - 
vergcnțele dintre cele două 
țări... Atunci nota d-luiSmitii

O-

d. 
și 

Se 
s c

Poporul român se solidarizează 
cu lupta poporului grec

(Urmare din pag. 1 ■)

cere, încetarea teroarei sân 
geroase, eliberarea tuturor 
patrioților ținuți pe nedre t 
în închisori și lagăre precum 
și retragerea trupelor stre' ‘ 
de ocupație, din Grecia, in
terzicerea imperialiștilor an- 
gio-amcricam de a se arnes 
teca în treburile interne aie 
statului elen, poporul grec 
să fie lăsat să-și liotărească 
singur soarta.

In frunte cu partidul său 
de avantgardă hotărît să stă-' 
vilească orice încercare a 
dușmanilor democrației și ai 
păcii de a-1 subjuga din nou, 
poporul român pornește să 
sprijine lupta poporului grec 
în frunte cu genialul luptător 
Markoș, să încurajeze ac - 
țmnile Partidului Comunist 
Grec a lui Zahariadis și să 
contribue la eliberarea unui 

ar fi constitui! un argument 
de bază împotriva d lui Wa 
Ilare și a partidului păcii, și 
Uniunea Sovietica ar fi fost 
acuzat.1 că refuza să nego 
cicze.

Telegrama de protest 
a d-lui Vasile Kolaroff, vicepreședintele 
consiliului de miniștri a Bulgariei adresată 
Organizației Națiunilor

SOFIA, 16. - In legato 
ră cu atrocitățile din Grecia 
comise de autoritățile mo 
narho - fasciste, Vasile Kola 
roff, vicepreședinteleKconsiliu 
lui de miniștri și ministrul d.c 
externe al Bulgariei, a adie 
sat Organizației Națiunilor 
Unite o telegramă în care 
spune între altețe : 
Guvernul Republicii Pope 
lare Bulgare este profund î'i 
grozit deexe c.ițiile din Gre
cia monarho-fascistă și se .1- 
latura protestelor popoarelo- 
iubitoare de libertate din țu 
mea întreagă, care cer cu 
insistență oprirea acestor ac

Buletin
- -------------- '------ —■- •—

intern
Prezidiul Marii Adunări 

Naționale a dat un decret 
potrivit tțaruia conducerea 
Controlului economic se (-xer 
cită de Președinția Consiliu 
lui de Miniștri, sub îndruma 
rea primului vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

I

popor ce vrea pace, libertate 
și democrație.

Cetățenii județului nostru 
au luat și ei parte în număr 
mare la meetingunle de pro
test, la opera de ajutorare 
a poporuluj grec. .

La fel cu toți ceilalți oa
meni ai muncii manuale și in 
telectuale, din întreaga țață 
ei nu precupețesc nici un e- 
fort care ar putea să duca 
la eliberarea! poporului Giec, 
și așa cum în țara noastră 
democrația și puterea popot u 
lui cresc necontenit ei vor 
ca prin solidaritatea lor față 
de lupta patrioților eleni pc -, 
tru făurirea unui Stat demo
lat, să ducă la făurirea unui 
Stat elen independent și fe
ricit.

E. Gârjob

Anglia refuză să retragă
Arabă din PalestinaLegiunea

NEW’YORK. - Agenția 
Ev renasc ă a comuni' at că în 
ziua d<® 13 Mai s’a adresat 
Consiliului de Securitate ce
rând ui să ia măsuri grabnic e 
pentru a fac e să înceteze- a 
tacurile continue ale „I.egiu 
nii arabe" împotriva locali 
taților oircești din Palestina.

Unite
50te sângeroase. Ceea ce 

întâmpla azi în Grecia, intre 
ce cea 
rioadă 
pa. Și 

mai sângeroasă pe 
hilkrista din Euro- 

eea ce este mai 
greu de explicat, <• că ace
ste acte se întâmpla în far.; 
delegaților Organizației Na
țiunilor Unite din așa zici 
subcomisiune balcanică.

In numele n obiluiui scop 
al umanității — închee Va- 
siie Kolaroff- Guvernul Re. 
publici! Popular^ Bulgare in
sist;! ca măsurile cele mai 
urgente sa fie luate jx-.ntru a 
se opri sângeroasa urgie 
din Grecia.

in
ac

tov. Gh- Gheorghiu Dej, 
sărcinat cu coordonarea 
tivității ministerelor ccono 
mice și financiare.

BUCUREȘTI, 17 (Ager 
preș). Azi 17 Mai orele 17 
se deschide în Capit.ilă în 
sala Dalles expoziția „Prin 
muncă și luptă spre un vii 
tor fericit".

La aceasta expoziție sunt 
expuse obiecte făcute de 
femei din întreaga țară dcla 
industria casnică până la in
dustria grea.

Expoziția este organizata 
de U. F. D. R. cu concursul 
Ministerului .Informațiilor.

«

BUCUREȘTI, 17 (Ager- 
preș). Comitetul Executiv al 
Uniunii Internaționale a Stil 
denților a dat un comunicat 
in care arată că a fost stu 
diată posibilitatea unei con
ferințe pentru medicină și ar 
hiterctură care ar urma -a 
se țină la Londra.

BUCUREȘTI, 17 (Ager 
preș). Azi pleacă la Buda 
pesta, delegația română con 
dusă de d. Gh. Rădulescu se 
cretar general la Minister ui 
Comerțului pentru a duce tr.t 
tâtive economice cu Ungă 
ri a.

al Agenției 
a comunic at

După cum a declarat agen 
ția, un membru .d Comete 
tului Executiv 
din Palestina, 
că la protestul său in lega 
tura < u aceste atacuri, <0 
nianduinentul armatei eng'e 
ze < are poartă răspunderi a 
,,Legiunii .11 abe ", i a r.r- 
puns prin intermediul, u 
mii ofițer superior dm statui 
major britanic, că englezii

Intensificarea războiului din Palestina
Forțele armatei egiptene au pătruns pe teritoriul 
palestinian. — Lupte înverșunate la Ierusalim — 

Orașul Tel-Aviv a.fost bombardat

CAIRO. După cum a- 
nunță. un comunicat al mi 
nisti-rului de externe egipte
an, forțele armatei agiptene 
au primit ordinul de a in
tra în Palestina.

LONDRA. Se anunță . 
fit ial, prin edițiile ziarelor <> 
giptene ca doua coloane de 
trupe egiptene au intrat in 
Palestina șt au ocupat un sat 
lângă frontieră.

Se anunță totodată că ora 
șui T^l-Aviv a fost atacat in 
cursul dimineții d< șase a 
vioane cart au aruncat în m 
caj bombe asupra clăd'rilor

Cum se va proceda 
la plasarea în serviciu a ofițerilor 
subofițerilor și maiștrilor militari 
trecuți în rezervă

BUCUREȘTI, 17 (Ager 
preș). Ministerul Apărării Na 
ționale face cunoscut că pen 
tru soluționarea cererilor o 
fițerilor, subofițerilor și mae
ștrilor militari trecuți in re 
zcna ■ are solicită recontan 
dația Ministerului Apărării 
Naționale pentru a se putea 
pla-"a la industriile de Stat 
șt pari, ulare, trcbue sa inaip 
teze cereri pentru recoman 
dare pentru ocupare de po
sturi la instituțiile și între ■ 
prinderile de Stat, Direcția 
nii Superioare a Biroului Per 
sonalului, reclamații și avize 
din Ministerul Apărării Na
ționale numai, prin instituțiile 
și întreprinderile de Stat un 
de urmează sa fie plasați.

Pentru întreprinderile par 
ticuiare cererile vor fi nu-

ZORI NOI 
primește mică și mart 
p ub licitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii 

nu și mai iau ra-'pandeo 1 
p-ntru ac țiunii'.' Legiunii

Agenția Evreeasca ara’ ;
i a acest răspuns este jn ■ ■ 
tradiejie < u j.asigurările <L,t. 
anterior Consiliului d<-
1 uri ta te și ( omiliei • > N 1 
[intru Palestina de < atr> -- 
j-rezentantul e nglez * a-- 
gan, < .1 trupele . Legiuni 
r.dx ", vor fi evacuate dm ! 
Ieftina până la 13 Mai.

Din lc-rusalim se transtm 
că perioada de încetare ,v 
fotului n’a mai fost resp- 
tata o ora după pl«-< ar<-:i inJ 
tului < oinisar britani' . I'. 
lia a izbucnit din nou ș; , 
desfășoară acum in <<-ntr 1. 
orașului. Peste tot Se a-de 
sgomotul mitralierelor.

CAIRO. Comuni» atu, 
forțelor arabe dm P.iles mi, 
difuzat de postul de T.4d'<- 
arab, confirmă <ă patrii 
Ionii evreești situate la - a-. 
de Ierusalim-, între Bcthk-<.-ni 
și Hebron, Iau (ost „lichid 1 
te". ’

Intre 7 10 Mai, forțeli
armatei democratice grece
ști din Macedonia au înregi 
strat înseninate succese fo 
laiul pierderilor dușmane în 
acest sector se ridică la 2i : 
morți, 219 prizonieri, 22* a 
vioane doborâte precum ș‘i o 
mare cantitate de camioane 
și armament capturate.

•
l n grevist a fost uei> a 

llinois in Statele Unite, unde 
muncitorii se află in grevâde 
mai multe săptămâni. Poli
ția a refuzat să aresteze ț>e 
ucigaș deoarece conducerea 
întreprinderii l-a luat sub pro 
lecția sa.

•
In urma reducerii prețu

rilor la derivatele petrolifere, 
prețul ]X?trolului lampant ța 
oficiile de distribuire va fi 
de 6 lei kgr. iar al .benzi «c; _
de automobil de 26.50 lei

Im* 0ilH*ria Hcnad«ara, 1948.


