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R idicarctt < ontinu.i a ttive 
lului <!<• tiuiu .d țărănimii. 
■ mustit ue " gri jă deosebita 
|H-ntrii regimul nostru al < u 
riii rădăcini suiri adânc în 
înfipte in musseie largi de 
plugărinrii muncitoare. Ui 
lanț întreg dc măsuri alic gtt 
vântului dovedesc in mod 
< onvingător aceasta roalita 
te-, astăzi simțită și verificai.t 
tememir de fiecare plugar.

Acestui lanț de realizări în 
folosul plugănmn i se .tdau 
gă pe zi ce trece notai ■ verigi, 
meniți- -a desăvârșească șt 
să adâncească această opera 
de permanentă. îndrumare și 
ajutorare a plugărimii noa
stre atât de neglijată, umilită 
șt crud exploatată sub regi 
«urile burghez»- din trecut.

Una din p.ceste verigi ine- 
ntdi sa sporească lanțu] mă 
surilor guvernului in intere 
stil masselor țărănești, o eon 
■Httuc înființarea și inaugu
rarea agenților B. N. R. din 
județul nostru.

Rroectate pentru! toate cele 
|2 plase ale județului, până 
în prezent au fost deschise 
■>> puse ia îndemâna plugă 
rirnii liunedoTcne agențiile 
B. N. R. din plasele Deva 
Hațeg, și Orăștice, urmând 
ca în măsura posibilităților 
tectonice ale B N. R- și ne 
i csităților acute ale plugări
mii să fie deschise — în 
timpul cel mai scurt și cele
lalte 8 agenții din restul ju
dețului.
Grija dc căpetenie care a ca 

iăuzit B- N. R- în acțiunea 
pentru creiarea agențiilor ru
rale, este realizarea rapidi
tății de acordare și eftinita 
tea simțitoare a creditelor a- 
gricole.

Prin sistemul uzitat până 
acum de vechile institute dc 
credit, agricultorii și mește
șugarii satelor nu puteau ob
ține niciodată creditele soli
citate în mai puțin de 15—17 
zile, dintre care 4-5 zile

erau jro tile 1.1 md, pliunc.i 
gTco.iclor felm.ilitați in< uite 
să măre.isc,-1 rlmlti.i |i|<- fac.i- 
te pentrii of,ținerea lui. |jj 
hânda prevăzută di- vechile 
institute- d' 1. redit, uriri-git.i 
111 cla'tuelile făcut» pentru 
iibțmc'ca 1 r< ditulrii -e ndicu 
I 1 < ( 1. 22 zS la suia..

Xcesh gri utăți și dobânzi- 
îmjxivărato.ire, suni asiăz.i. 
înlăturate prmmoita structura 
.1 agențiilor < ire. unt asifel 
organizate, încât comunele 
din raza agenției respective 
>a fie ia o distanță de. numai 
Câțiva km. dânduse posibi 
litate plugarului să oblin.i 
creditul solicitat i.ntr’o sin 
gură zi iar dobânda creditu 
lui < u;toate chelfuclile de ad
ministrație să nu de]’ășeasca 
de maximum 6 - 7 la suta.

O alta ușurare adusă in 
arest domeniu, este simplili

Gh. FIești
(Continuare Ln pag. lV-a)
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In prezenta reprezentanților P.M.R. a org, de massă și 
conducerii întreprinderilor T.N.C. a avut loc Duminică 

Inaugurarea funicularului 
dela exploatările

Un oaspete drag 
poporului român

miniere leliuc

Despre „Idolul fe
meilor" și încă cevâ

Reclama a.-easla neserioasă - ire 
r.c invită Ia spc.tacO.e pentru ire 
însăși risipa de supcilativc uc im 
pune să păstram toate rezervee, >r<-- 
bue să recunoaștem că nu se potri
vește chiar deloc, nici cu meu.a ița- 
tea publicului nou fi hotărât, nici 
cu c.ca'ce așteaptă acesta dea teatru.

Despre aceasta nea convins cu 
prisosință spec tacolul |>c ca c tur- 
nulii ,,Albambra'' l'a dat u tia.ul 
nostru . u „Păgânim” (Ar.u u. ier 
înecat) operetă în concepția amoriior 
versiunei românești, tot a.ât ât -i 
în strădaniile d-lui Ion Da.ian ve
deta vocală și îndeajuns ue foto
genica ansamblu ui. I
v- Nu ne ocupăm aici de spe tacoj 

și nici de contribuția ario ilor. Deși, 
in treacăt fie zis, nu poa.e li vorba 
de o pic-să 
crezul.

I n rit 
de teatru 
ihi dc

aspect al acestui turneu 
el insu-i nu mai pu 

opere: 5 - a fost dc" na-
___________ ,.M. MIH.

(Continuare in pag. IV a) [

Duminică, 16 îdai, < ■ t 
avut loc. în prezența tov. li«> 
vis. Gokinaev. rt-piez ntimt I 
P. M- K., Ni/tor Ștefan- pr<‘ 
ședințele Consiliului y.indix.a! 
Județean, Semm . administra 
torul deleg.it p] C-, La
zăr, directoru1 uzinelor, ore 
cum și a mjregci nrun ito- 
rimi , inauguiuie 1 funicuUru 
lui dela exploatării» mimer'- 
din Teiiuc.

După deschiderea mecting 
ului, de cutie tpv. Iioji Lu. 
cuț, președint lc sindicatului 
T- N. C.. ijoris Gokinaev. 
1 i-preiwni. I'. M. K.v Seu 
cov, admini .tratorul delegat 
al T- N. C. și Nistor, pre
ședintele Consiliului Sindic il 
Judeit-an, care au arătat că 
lipsa .-v-estui fupicular a fost 
adân< imțită, iar prin con
struire.-, și punerea lui î’i 
funcțiune sc va putea aduce 
im mmc aport in -porirea 
producției și productivității 
muncii, la exploatările minic 
re din Teliuț, cât și la uzine

h- Ț. X. <' t'alau.
Vorbitorii au ;ir..t.it i.'ă 

1.casta -.i-aliz ii’c .1 fus*  p >- 
bilă numai prm coit< urtui 
dat tic org. I’- M- R- Și Sin 
dit ai și prm stăruința și in 1 
i.a tlârza tlusâ dc muiicioiv 
mea d<- aici, care a fost pa 
trunsa dc importanța acestm 
ftmiculnr în lupta lor pcrrtiu 
extragi rea a cât mat mult 
minereu dc fior, jx-ntr.t inia 
rirea economiei naționali 
jM-ntru propășirea 14<. ț mbli ii 
I'opuiare Române.

Azi la orele 19 sosește m fteva 
''reședințele Asociației A offo-Sovie- 
ti e deputatul N. Pilit în caitaie 
dc oaspete al Asociației Româno 
pentru irângerea legaturilor il ie 
tina 11 Uniunea Sovietica.

Dl. Pilit vi/ikaza (aia ..<»a-tra 
pentru a viutia mărețele reali/iri 
deiui- ruticc ale poporu.ui 1 uver- 
nului român ?i iu special c> i< ale 
Partidului M unii, or eu. Rotrâu. La 
Bnrurești unde s’a făcut distinsu
lui oaspe o frumoasă primire, d-t 
Pritt a răspuns ■ ntuziastebr :« U 
mâții ale’ publicului spunând ..surxt 
convins câ ud viitor strâlu- it -lâ 
deschis pop oarelor < e e b 1. ira de 
democrația populari”. Cuvinte e Pre 
ședintelui Asociației nglo-Sox ieiice 
.arata tuturor credința pe care o 
au luptători : jiru pace ;i deniu 
crație în unitatea dașei mun itoaie 
dela noi •> din lumea întreaga, on

Adrian Bossie
(Continuare |b txg. 1V-*|

Pe șantierul național „Bh. Bheorohiu-îlej
unde tinerii brigadieri croesc drum civilizației și unde 
se călesc prin muncă, oamenii

u.
dantul sectorului și comandanții de 
brigăzi care î-i scoală oamenii din 

'schimbul 1 ca să plece la ,,șut”.

... . și apoi la muncă
veselie, de voință dârză și de în
credere în forțele |or. j

Drapelul muncii, țelul 
luptei

Aproape de tunelul Fab an, tre
nul s’a oprit și biigadierii — în 
aceeași ordine ca și la îmbarcare — 
coboară. D^mbovițenii, care stuf 
primii pe șantier și pe sector mergț 
cu steagul muncii în frunte. Nu, 
s’ar despărți pentru nimic în lume 
de el și luptă din râspute i ca să 
nu le-o ia a|pi mainte. Și nu e 
ușor sa menții drapelul muncii când 
fiecare vrea să-l aibă și luptă mun
cind pentru a-1 câștiga.

începe munca!
Deodată întreaga vale*  e împân

zită de brigadieri și-apor îi vezi 
cățărați pe munte. Acum începe)

ore e patru, 
din nou iu 

Sc trezește întâi

Viața 
bara- 

comao-

E dimineața la 
hicepc să pulseze 
cament.

Pr gramul de dimineață
Echiparea se face in câteva mi

nute și apoi urmează exerci iile 
gimnastică. Toți brigadierii se 
linia za |a repezeală și apoi unul 
mandă un, doi, trei, patru... 
corpurile svelte se mișcă ritmic 
lumina palidă a soarelui ca e apare 
încet din dosul muntelui. După ce 
sJa terminat ora de edu.ație fizică 
loți se îndreaptă 
poi, in sala de 
•afeaua aburindă. 
cu o repeziciune 
latul disciplinei liber con imțîte.

Apoi din nou Încolonați în ordine 
pornesc spic gară cântând de ră
suna văile:

înfruntând furtuni
Spargem menții în pumni.

Și trenu-i duce la mim ă plini de

de
a-

co-

in

Ia spălător și a- 
mesij ii așteaptă 
Totul se petrece 
uimitoare: rezul-

vi

societății de mâine
cântecul muncii: țăcănitul ritmic a! 
ciocanelor de abataj se amestecă 
cu duduitul compre-oarclor și sgo 
motul concasoa.eior ca e mestecă bo
lovanii cu

Sus pe
rii. Unii

fălcile lor de oțel, 
munte muncesc brigadie- 
deja au învățat să rnâ- 

H. N. Dortanu
(Continuare in pag. Hi a)

Desbaterile celei de a II a sesiuni ordinare 
a Consiliului general F. N. T. D. R.

^lovesc»
membru în C. C. al P. M. R. a 
fost ales președinte ai F.M.T.D.R.

Sarcina principală este pregătirea 
unificării organizațiilor de tineret

rica bute de rj^i de tineri con Inua 
lupta pentru - rearea -:e.ui de a. lea 
partid; ca in Februarie a avut loc 
ia Washington un congres la care 
peste 2000 delegați' ai tineretului an 
protestat împotriva militarizării Sta
telor UnitL, la Haiueraba; in in
dia To.iXX) tineri iu rormat o ar
mata .arc lupți irn; o:riva prințului 
din a.c.: regiune; rn Italia, ia con
gresul <;e;a tjeno . a, tine-etui și a 
spus ra.ricat ctr-ân ul împotriva im
perialiștilor.

Berth Wiliam a încheiat a md 
apel la unitatea tineretului . in Re 
publica Populara Română -i ccrânCi 
sprijini:ea din loatc puterile a Fe
derației Mondiale a . ir>eretu.ui De
mocrat.

A
gan sc-ri-tarfii g-rai al F.N.T.D.Rj; 
care 
uela

BUCUREȘTI. la (Ageri res). 
Dumineca ritm. a axul loc îl sala 

dc festivită i a Căminului S.udențiio» 
ntediciniști uin Cațsitalâ, deshate 
rile celei de a <I-a sesiuni ordinare 
a Consiliului t icueral al Federații î 
Naționale a Tinerelului Democrat 
din'Republica Populară Româna.

La această ședința, in a'ara de 
reprezentanți tuturor categorii or ce 
tiueret a luat parte și Berth Wi 
liain secretarul g-ral al Federației 
Mondiale a Tineretului care după ce 
a adus un călduros salut d.n partea 
■ lor ăl) milioane de membrii a Fe
derației și din partea Tineretului 
\ystralian a spus:

„Trebue să vă aduc la cunoșliință 
că și tineretul țarii uie.e dive lupta 
împotriva imperialismului, la fel cu 
tinerii din

Amintind apoi suferințe e i ncre- 
lultu grec, spaniol ți chinez Berth 
Wiliam a :ăat ipoi că in Arue-

urmat la cuxatrt io . I.ie Dra
întreaga lume.

Colectivul de presă al organizației P.M.R. 
Cugir a provocat la întrecere colectivele de presă din 
jud. Hunedoara pentru activizarea gazetelor de perete

Textul scrisorii de provocere la întrecere
In dorința de a activiza cât 

mai mult Gazetele dc perete 
din Mtganuațiilc județenei 
noastre. t vc constitui- o 
sarcini! penh&pețită de p.n- 
tid .colectivul nori: a dc pre
sa din o rganizația Cugir, < re 
de necesară provocarea u -

nor întreceri între toate or 
g.'inizațiilc. din județeană.

O Comisie instituita în
< adrul județenei. cure va 
lua în < ou iderare toate cic

lon Grozaveseu 
resp ca pr> sa

(CoBtiauare ia pag. III a)

io cadrul planului A
1 Mai la I Q.-l. a. 

expus prinupakie 
in fața Federației 
importante - jnl:

— '.Tgauizarea 
trucție pe .aniierelc na;io::ale, orga- 
11 zarea intrețe ilor In producție, in 
fabrici <i mai aȚ.s pregătirea, pe 
la-a imul clan amănunțit a reerii 
‘ nii - ri e de tineret.

'Continuare In pag, Ill-a)

:ucru
'■> a

aicini are stau 
din are ee mar

'.un.ii _c iuons-

I 
in corpul ziarului 
0 pagină pentru 
tineret

/

deleg.it


de pe șantierul Bumbești-Livezeni 
depășesc mereu normele de lucru

El ( t'REȘl'l. iS Ager, 
pri - 1” cursul săptămânii
d«‘Li o 16 Mai a. < Ini 
gadimii <le p- șantierul Bum 
boșii LivczCiii ai: depășii cu 
mult normele <!<• luciu

Astfel brigada S-l | lâinbo 
vița, lucrând în șc-ciorul I i 
vezvm .1 dep jt iv.iniLi ac 
lucru, m p36 li mia. în ziua 
ik io Mai, 568 la sui i la i i 
Mai și 2<>â la I l1 i 4 fotei.

Brigada 1 a /vrjh Im rând 
in sectorul I. linei. a intre a,

Note și COMENTARII
Ml.NCA VoLLMARA

și mu1c.11 Je reconit u-tie, cuprind : 
in județul nostru niasse din -< e in ce 
mai largi d< tineri. Astfel pe ș;iu 
tieiul n ițioual ,.lili. • iheorghiu I :ej” 
dela I i|ia?i Bumbcsli Lnezeni, in 
,sertuiul f.ivezeni mi nai, care țe a 
llA iu județul Hun. loara, irillil e-c 
1.100 brigadie.i -i numărul .01 leșie 
pe zi ce trece pi iu alti lojuntiri ic
niți din toate colțurile țării.

•La I.M.Ss-HuilCooaia, pe Lingă 
brigada de reconstrucție ,<b., Apos
tol”, au mai sosit zilele '.re u:e încă 
U2 brigadieri care au muncit la 
A.P.A.C.A.

In afară de acestea, prin num a 
de lămurire și mobilizare tusa de 
P.M.R, > U.T.M., există mai multe 
șantiere locale.

Munca voluntară de reconstrucție 
a județului a ajuns una din picoau- 
pirite de seamă a tinerilor noștri 
și a ' celor din alte județe Tot 
aici se căies. in miinc’i
și in ideologia clasei muncitoare 
noii oamenii a societății de mâine.

Bacalaureatul
va fi anul acesta într’a ievăr un mij
loc de selecționare a valorilor și 
de cunoaștere a pregătirii tinerilor 
care vor sa urmeze școli superioare., 

fnlrebările nu se măi. pun după 
criterii nedefinite, nu ,vor mai fi 
greoaie și lipsite de utilitate ci 
în chestionar vor figura probleme 
din a căror rezolvare să reiasă te 
ineini'.ia însușirii materialului.

Țoale acestea presupun o cunoaș
tere cât mai profundă a materialului' 
și pentru aceasta s’au și dat dispo 
zițiuni din partea ministrului învă

norui.i i 11 2J7 la suta, in 
ziua <|e 14 Mai. (’ol în ,t< c->l 
sector brgada a 4a Severiii 
a îlitrc < ut la |2 Mai < u jz; 
la sin a norma de lucru.

In • retorul l,i\ezeni, I irigi 
da a ț a Târnava Mnă 1 in 
1 recul ci: 230 la sula, norma 
la 15 Mu., iar in -retorul 
l’ietlele Allx' brgada a șa 
l'iniiși ara a întrecut Li 14 
Mai ci: 220 la suta, norma de 

1 u< 1 a.

țământ'.ilul l'ubti de a : u ierna 11 
.na.ut oetnvanilor, <11 perioada de 
după vacanța decât ’i.a'.ei iile p.'e' 
va/ute in | .rogiamul iii- la a aureii, 

totuși o uisii Ire temeinică a lec
țiilor c mai < I.iciță c.uid se face | rin 
studiu individual. Nu s'âr putea ca 
elevii din județul nostru — mnuod 
exempiul ailor voiegi de ai lor sa 
înființeze cerem i de fiacalaureal in 
cure sa e prelucreze problemele, 
principale si a discute apoi ideile 
fundamentale,

Inca 1111 e I irziu de a se crea 
asemenea cercuri și in acest -lei e 
lovii se vor pregăti temeinic acumu 
l.iild cunoștințe utile atât pentru ba
calaureat cât și pentru viitor c.ind 
voi tubul depun 1 toata ști 11 a 
in fulosul poporului i spre binele 
tuturor.

Comitetul Executiv U. I. S.
Comitelui Executiv L. I 

S. imprcunii <u o delegițc 
de studenți români, vor -,i; 
zita săptămânii u<-easia u 
nele 1. M. S. Hunedoara și 
orașul muncitoresc din a- 
cceașt localitate, minele din 
Valea Jiului, precum și șan
tierul național Gh. Ghcor 
ghiu-~)ei dela Filiaș ■ Bum 
bești-Livczcni.

Așa cum țir. rea Congre 
sului în Republica Populai â 
Română a constituit o ir- 
noașterc a luptei și rezultate 
lor obținute de studențimea 
dela noi tot așa și vizitarea j;j 
detului nostru nu e decât o 
recunoaștere a eforturilor 

, depuse de tinerii din județul 
nostru pentru mărirea pro 
ducției și reconstruirea țării, 
a luptei dusă de tineretul 
nostru a hotărîrii cu care a- 
stăzi a pășit pe drumul ma 
rilor realizări și a unei \ i i 
noui. i

Curiozități 
științifice 

de ing V. I.

Betonul arnat

■ iii tonul armai, m.i'en i 
principal.t a con-irucțiilo: 
modei ni- di < ase. poduri, tu 
nelmi. ct<., ia • fu t desi'oi.'C 
rit m .a nul i Sf>7, de tu grm i 
nat francez, Momi:

Corpul Cp| mai greu
Corpul cel mai greu nu e 

nici plumbul, ni*  i am ui . i 
m i platina, < i iridiul. un irie 
tal iar, 22,5 ori mai gr1 11 
ck ât țji.i |1 cunoașteți cu 
toții. c,|. , v.niul penițelor 
de aur ,d ,ț > urilor i ezi i • o t 
re sc (mirii a din a> es' nu l.i! 
toarte rezistent ]a u-ura.

Inima omului
Inima omului este ’<> mi a 

pbi ipa aspiratoare respir 
gatmirc de numai 0,004 ( . 
P < .ii putere1 sau 3 W. (' i 
toate a< < nai linul pua! e 
vei lila inimii grele de n,or 
« f egal < a 00 W in mod 
continuii timp Ide 8 ore ,. 
pește 1,5 t P. eg:d 1.110 
w. timp de câteva secund

Soarele 9 mai aproape 
de pă nănt iarna

Soarele, si găsește mai a 
proape de painflnt iarna -1 
nu vara. Căldurii inii putef 
nică a verii se explică prin 
friptul ia razele solare cad 
mai perpendicular pe suț^'a 
fața pământului vara și deci 
strab.U pe o» distanța mai 
mica, atmosfera, .care ab - 
soarbe căldura razelor so - 
Lare.

In U R S. S
In l’. R. S- S. tehnica cu 

renților de îr.alta frecven;a a 
luat o dezvoltare necunoscu-, 
tă în alta parte a globului. 
Acești curenți se folosesc 
astăzi la:

călirea și cimentarea 
metalelor:

— copnd pâinii și lierite 
rea mâncărurilor; /

— mișcarea aulomobilclo: 
etc...

Curncții de înalta frec
vență,ne vor aduce încă alte 
surprize în viitor.

Energia atomică
Energia atomică, aiunct 

când va fi folosită pentr.J 
scopuri pașnice, va consti
tui sursa ideală de energie. 

iUn kg. de materie prin desm 
tegrare va putea degaja o 
energic egală cu aceea- rezul
tată din arderea a 2.500.000 
kg. cărbuni1

Câinele I
Câinele, respirăivara adânc 

și repede pentru a-și răi i 
corpul prin evaporarea și 
ventilația plămânilor, deo.i 
rece pielea acestui animal 
nu transpiră. Răcirea corpu 
lui omenesc vara este acti
vată tocmai prin transpirație.

Un nou grup de voluntari 
din jud. nostru a plecat pe șantierul 
Gh. Gheorghiu-Dej

Săptămâna trecută un nov. 
grup d<- voluntari din județul 
nostru a picat pe ant’< 1 ,il 
național ,,Gli Glieorghiu 
r>< j: . I..1 fel 1 .1 și < ci i ,iri 
au ple< ,it maintea loi <1 nu 
alt x ra.it a ire.v .1 ni' ’ <1 
71 lai.i sa iniiiii <..ls< a, sap'm 1 
<1 a. io<> m. < de .șanț pctl 
tru introducere.! conductul 
do apj la Spitalul d<-‘ Copii,

C i; ai < a*  1.1 < icazie .1 1 <

Cărți apărute în Editura U.T.M.
„Ei au fost scânteia care a aprins flacăra'*  

de Gh Gheorghiu-Dej

Guvânl.'frea rostită In Bea 
li. < 11 oi azia mapoivrii !>i'g 
dii rilor care ,m ui i;i: Li 
conducia dela Agmm ),o 
ton 1, esti un minunai în

„Sportul un bun al întregului tineret sovietic 
de Alexandru Șlperco

Spre deosebiri de -'port ij 
pr.tcui ai în țările . apitjdi - 
le, bazai p ved usm, spo,- 

mi in I . R. s. S. ..uc hmi 
al întregului >por. al m 
urgi.'lm tim r< i, car ■ /• :1
: .1 ini ț:e-i du mii de grujxiii 
de amatori.

Exemplul- s]x>rtului sovie
tic 1 alăuzește și drumul spor 
tului românești pentru desvolPALATUL JUSTIȚIEI

Arestări confirmate de Cabinetul 
de Instrucție Deva

Parchetul Tribunalului Hu 
nedoara Liota a confirmat 
prin Cabinetul de indrucție 
mandatele de arcaare împo 
potriva următorilor:

t. Ocskay Stelari, dm Si 
meriu pentru fațitul • a la per 
ciieziți.i domiciliara ce ii -,'a 
făcut, sau descoperit o se 
rie de reviste hitlerisie, ți
nute in --cop de propaganda, 
precum și tablourile lui flit 
lor și a foștilor monarhi ( a 
rol 11 și Mihai 1.

2. Timișan Emil pro >t 
din Sâncrai cunoscut prin ac 
tivita'.ea sa. legionară pentru 
lansarea de svonuri tendin 
țioasc . v

3. Nagy Mihai și foia 
gyar Ludovic amin în calitate 
de reț rezentanți ai coopera
tivei „Plugarul” din Zam nu 
înstrăinat mărfurile -i bum 
cooperativei, iar Moi V: i- 
tel pcntruca a cunT>ar.n un 
camion pentru coop va< u 
un preț cc depășește valoa
rea mașinei.

4- — Tomtaș Țmi m. Jurț

citați 
„Tânărul Muncitor"

„Revista Elevilor" 

vidi-nțiat în muncă tinerii 
.Avram Horja. -.m«-.i Io:. .1 
Sm.iranța 1 rațr 1-c

1 aptul 1 a, a- 1.0-11 muiii 1 
iosl realizată doar in cadril 
iilor 18 orc pretate de f,< 
1 ari- tânăr, jlir-t 1 v-a a mtr. g 
i lmiui cit i are nou brigadi '1 
au pl< 1 al (>,- șantier și j ( 
-lilue și o garanție că zoi 
ști sa f.c a I"' d’plil) u 
toria 

dreptar pentru orice tânăr și 
un îndemn j» ,t..-u bir pa 
rea t.ner, ttilui iă .1 țuirilli 
de muni .1 \ol mmra

tarea lui m m.r s, ’ - I: rg 
pulțrjn

•••
’ ’ig.iniz.it.ii ■ 1 M -4

1 1 >mnnd 1 câritâ' l.t
(l. 1 . I .fol Sci J.a \d
nii„. »r.'itna ( ( nirul.i
giter cu prove-. ia, d . j ’-U
curești str. Brezoianu nr. 
pentru a le pune la înderaâ 
na tuturor tinerilor.

Dafîna și Ioan Miron din o 
muna Ifondol pentru otm.r

5- Moldovui I„-if, l’.,p 
< di.. Popa Ijiim.tru M Tutu 
Gh.. primul in calitate de ca
sier iar «eila.îi taxatori ii 
auiobuzek- R A T- A. a <> 
gara Deva pentru falșiiica 
rea biletelor de călătorie

31 ziiș______M AJ 1944
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NICOLAE ȘVERNIC

l'reședințele Prezidiutru.ui Sov e 
tulul Suprem al U.R.S.Ș. rrte fiu 
de muncitor, el însuși fiind de mc. 
seric strungar.

Sindicalist de frunte, el a ;o-t 
ii.iiit tim[ pre edintc.i < .1 i iului
Sinuicateloi Profesionale Jin II R.

S. I11 această calitate el a ... i« 
o icnributic impoi tan'ă la I.! ,rire» 
sindicatelor sovieti c -i a \al,zarea 
succesele istorice in î . pinirea la. 
nimic cincinale sta iniene.

Membru in biroul |x>liti al P,
’t) din L'.rJvS- , a ort n.ercu a- 

ies deputat al mun i(o i o. din regiu
nea SvcTiIlovsk 'I ral) , are iubesc 
și aprcciazJ pe acest om 4 .iplu —. 
omul sovietic — ie i, un rândurj e 
lor.
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(Urmare clin pag, 1 a)

întocmirea unui nou plan de ac 
tivitate la Uniunea Minoră

■niui .1 oranul 1 e .rbalaj. Se insta 
h-oză întâi iiirtumd și apui începe 
un sgrrneil dv trebue să țipi la 
iirr.liea ..cinului .a -a le înțeleagă.

,,-tau 
așa ca 

la 
sa I arunce in Jiu. Cel 

necaz al brigadieri or e 
cânii mina n’.i ta ut explo 

Irebue -a vini din noii artifi 
sa pune allîi dinamita. Până 
iusă nu stau degeaba ci se 
,,răngii’’ și »U ranga și cu 

opul uarârna boioiani de câte 4 
M-uui deja sunt e.perți ipiii 

cu o 11.are iiuxniâiiăre ran- 
sunl spe ia i-tl la târna,op

Când mina nu explodează

I K-obiceiu după masă se 
rește* * *’ și scara se ,,puș<a 
dimineața li acrii găMSi muntele 
râiiEi1 * 3 gata

Noul președinte a mulțumit a-
poi Consiliului General pentru în
crederea acordată, făcând apoi o 
amplă analiză a raportului si pla
nului de munca, subliniind <ă prin
cipala sarcină ce stă acum în fața 
Federației este imi.i area tuturor or
ganizațiilor de tineret, lămurirea și 
educarea masse’or de tineri in spi 
ritul învățăturilor 
Staliniste.

Trecându-se la 
zatorice iov. Ilie 
in numele Comitetului Executiv ca 
președinte al Federației Naționae a 
Tineretului Democrat din R.P.R. pe 
tov. Gh.. Florescu, membru în Co
mitetul Central al P.M.R., Se.retar 
g-ral al U.T.M. și deputat de Bu
curești.

Prin entuziaste aclama,ii Consiliul 
General a aprobat propunerea, pro
clamând ca președinte a F.N.T.DR. 
pe tov. Gh. Florescu.

montele ca: conținut, tehni
că, localizarea, preschimba
rea la'timp, va aprecia și de 
semna organizațiile cu cețe 
mai bune gazete de perete.

In acest, scop, acordarea u 
nor premii și eventual 
nei cupe vor fi foarte

Colectivul nostru de 
din organizația Cugir,
3 premii constând din ur
mătoarele cărți: Istoria par 
tidului Comunist (bolșevic)), 
Capitalul și 
nmismului.

Întrecerea 
pe perioada
?3 Mai1 — 2^ August a. c..

Ion Grozăvescu
r«Bp cu presa

< mai ir are 
atunci 
zic șl 
•ierul 
alunei 
pun |u 
I iini.i
Hi. I. 
mânlli - 
ga aliii 
sau lopatii.

și-apoi Land rcuscs<- ia prin 
forturile unite doboare câte 
stânca diu piepturile lor iasă 
uraaa..,! dt răsuna munții iar 
eoni Ic răspunde aaa...!

c
o

un
e-

era lot

mutice ti iu 
Pentru mine

Republica 
îmi țipă la

Pentru Republica noastră

Un tânăr se opintea cu nădejde 5 
doboare un bo’ovan cu janga. Muncâ 
grea. 1 s’a alai urat și ranga ud An 
draștiA u, caLiu/a mea. uji lânăr cu 
nrusiabt blonda și carp in opinci 

de primite ,,‘se sLntc ca (> tăprioary'l. 
Și-apoi o altă rang hău rup!
și stânca sbur.i m Jiu.

Pudoarea curgea râuri pe iața tâ
nărului CriiiaQ Vaslje dar 
zâmbitor, cu iața iluminată de «uc 
cestd obțiuuf. '-țd ca 
râvna — îi !' ".un eu. 
pentru uoj - si pentru 
Populară lovarășe — 
ureche ca -a nu i fie acoperită vocea 
de sgomot.

* * *
Inlr’altâ parit*  cuprins de un marc 

elan ,,răuguia*'  un a’.t tânăr. Ci|re 
t — îmi întreb călăuza — E bri
gadierul Râureauu Nicolae vine 
răspunsul • Câud l-am întrebai 
clini se numește nici n’a vrut să-și 
spune numele: in Linie șt e m hărni ie 

și ta- c modest.

Mai sunt necazuri și aici(

Nu trebue ă credem insa cK 
viața pv șantier nu are și necazu
rile ui și ani arătat mai su& unul: 
când muntele nu e ,,pușcnf’ și bri
gadierii nu -e pol apu a îndată să 
nrun ceașcă cu spor.

Unul ci n ce c mai mari ne azuii

Plecarea unei delegații eco 
nomice româno la Budapesta

BUCUREȘTI, 18 Ager 
preș). Aseară a plecat la 
Budapesta delegația econo
mică română care va tra
ta în Capitala Ungariei în- 
hee.rea unui nou acord e- 

conomic Româno Maghiar.

*

Prefectura Județului Hunedoara 
Serviciul Financiar

Publicațiune
Se aduce la cuno- t n ă ceor in 

tciesați, că în /lua de 29 Mai 1048, 
orck 17 se va une ia Prefectura jud. 
Hunedoara in LK-va camera Nr. I 
licitație publică pentru arendarea ate. 
iierujui de v.ulcanizare proprietatea 
Prelecturii jud. Hunedoara din Deva 
cu o arendă lunară de lei 3.000 
(trei mii).

Licitația se va ține in conformi
tate cu disp. art. 83-110 din L.C.P., 
Regulamentul Ot. Central de Lici
tații și 
normele 
citațiilor 
127 din
chist Însoțite de 5 la sută garanție. 

229-230 din L.P.O.A.L. și 
generale pentru tinerea li- 
pnblicate în Mon. Of. Nr.

4 iunie 1931, cu oferte in-

plângea Roman

ale unui brigadii 
când treime să lie 
adică sa muncească 
raeamenliiltii.

I >e asia mi se
Ion cari in acea zi era planton la 
poarta. Nu pol sa stau liniștit aici 
când știu ca ceilalți tovarăși ai inti 
acuin sunt iii toiul muncii, uni snii 
nea el. L drept continua — c.i 

asia treime tăcuLi de ci- 
vreau să inuneesc acolo 

, sa depun o munca crea

și munca ; 
nev;» dar 
pe șantier, 
luare.

Nu există timp pierdut

Pe Li ora 11 întreg șantierul în 
cepe «i bubuc dv explozii, e mine, 
lor. Brigadierii, organizat munca 
in așa fel ca in timpul când iau 
gustarea, pâine cu marine’ala sau 
brânză i se dea foc dinamitei
așa că nu pierd timp cu mâncarea, 
norma nu numai că e realizai !i dar 
prin utilizarea la maximum a timpu
lui c și depășită.

înapoi ia baracament
Pe la ora 2 brigadierii se iul

(orc dela muncă cu aceeași voe huna

Situația semănăturilor în 
urma ploilor din ultimele zile

BUCUREȘTI, 18 (Ager 
preș). Ploile căzute în ulti
mele zile au avut un efect 
extrem de binefăcător a upra 
semănăturilor.

Porumbul vegetează în bu 
re condițitmi iar grânele au 
crescut mult în pai și se a- 
propic de formarea spicu 
< ului.

>

Biciclete și motociclete 
peutK*u  sala

Data sosirii
In legătură cu anunțul Mi 

nisterului Comerțului privi
tor la importul de autovehi
cule, se dau următoarele pre
cizări :

Automobilele importate se 
vor repartiza instituțiilor și in 
treprinderilor.

Motocicletele și bicicletele

a 
al

Desbaterile celei de 
ll-a sesiuni ordinare 

Consiliului General
F. N. T. D. R,
(Urmare din pag. I a) i

.Marxiste Leniniste-

c hestiuni organi- 
Drâgan a propus

in cu

în 
du-

Iu 
cu 

.JUJ JIUL'

ji cu acela i entuziiur.il .a c nu Mlade 
niciudala.

Unii nici nu vin cil trcjiul. A 
leargâ pe șosea vreo 6 trn. 
pana la baracanieiil, iac aiitr.naiiie.it 
pentru crossul ce se va ține- 
rând.

I a înapoiere deol.i. ei se
tai și fac baie în vagoane c 
rorle ț4 ‘nicM iri .isnpi.' 
la masa.

Urmeazâ indati, cea mai plicii l 
■toare parte a programului zilnic^ 
dai disciplinați o execută toți: om- 
nul obligatoriu de 2 ori , unin care 
le împrospătează forțe e i odihnește 
pentru programul cultural are loc 
in fiecare zi și dela care nici un 
brigadier nu vrea să lipsească, toți 
vor ca plecând de pe janlier -ă 
aibe un nivel politi i cultural ri 
dical spre a putea apoi munci cu 
mai mull fo'.o. pentru înțxegul popor.

H. N. ’or nu

Meseriașii din județ 
vor putea participa la expozițiile 

din București și Budapesta
M<*

in<
cx

Federal ir. Generala a 
seriașilor face cunoscut 
serioșilor cari doresc a 
pune obiecte executate în a 
tdicrele proprii ța expoziția 
ce se tu i ganizeaza in cadrul 
Congresului Meseriașilor din 
București și in cadrul sârbii 
tprini centenarului dela 1848 
din BudajX'sta sa comunice 
de îndată prin Centrul jud-- 
țean:

1. Numele și pronumele 
precum și adresa exactă:

2. Felul obiectelor ce se

urnii-

in 
dvpj

lor în țară
sunt pentru uzul salariaților. 
Ele se pot obține în 
toacele condiții:

Orice salariat aflat 
câmpul muncii poate 
ne cerere pe cont propriu 
sau colectiv la minister, a- 
vând certificarea comitet'1 • 
Iui de întreprindere.

Bicicletele și motociclete 
-le simple sau de curse n.-r 
tru care se fac acum înscrieri 
vor sosi în țară cel mai ț'Li- 
ziu într’c^lunâ.

Este posibil că în curând 
ele_ vor putea fi vândute și 
particularilor.

/

Citiți și răspândiți

„SĂTEANCA“ 
și „FEMEIA" 

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România

Umplem butelii da
# Informațlaol.Aragaz ă*-»#

< RWWHMMMMKmMWVaMM

I

muncii
dela Congresul al 

avut loc [a 10
<947, a

Pentru analizatei 
depuși 
11-lea care a
Noi iiibrie 1947, a avut lc< <» 
ședința a Uniunii Minieri

I11 cadrul acestei șddințc 
s’a făcut alegerea Comitetu
lui < < nira| și al Comiți tulul 
Executiv :tl Uniunii.

Noul Comitet Central a 
trimit doua telegrame t<>v. 
miniștrii Gh., Ghcorghm Dej, 
și Miron Cunstantinesc u fa 
re au adus un aport însem
nat in creiarea de noui con- 
dițiuni de viață muncitorilor

Cu această ocazie au luat 
cuvântul în continuare 
tov. Ak-x. Scncovici, sccre 

< c trebui- să 
respectiv cu

vor fi expu

vor expune;
3. Spațiul 

ocupe obiectul 
aproximație).

Obiectele ce
se trebuuc să aibe o execuție 
ireproșabila ele vor fi trimi 
se la București unde vo' fi 
selecționate de. către o comi
sie specială iar numai cele 
mai bune vor fi admise la e 
xpoziția din Budapesta

Expozanții și familiile țoi 
precum și meseriașii cari nu 
expun dar doresc să pârtiei 
pe Li expoziția din Budapestn 
se vor înscrie la Centrul jn 
dețean in listele participari- 
ților.

Termenul fiind șcurt ri 
găm jx- cei interesați să se 
grăbească.

Vizita Comitetului Executiv U. L S.
la I. M. S Hunedoara

In noa|>t:a zilei de Luni 17 Mai 
au sosit la Hunedoara membrii Cp-

4

Intecere între 
colectivele de presă din 
jud. P.M.R. Hunedoara

(Urmare dîn pag. 1-a) 

a u- 
utile, 
presă 
oferă

problemele Le

s’ar desfășură 
de timp dela

tar. C. G M. tov. 'V arida, de 
la secția culturală a C . G. M. 
-,i membrii Comitetului Exe 
i utiv al Uniunii ..are -,i-a t 
centrat atenția asupra orga
nizării muncii pentru a impri 
nta minerilor un ritm < onti- 
nuu a ridicăm producției și 
productivității muncii

S’a hotănl apoi întocmirea 
unui plan general de activi
tate in <adrul Uni unii p> 
două etape 15 Mai, t Sept 
și 1 Sept. 7 Noembrir.

In ramura 
producția 

a fost

siderurgică 
d n 1938 

depășită
Ședința 

Metalo-Chlmice
Uniunii

Ijniunea Sindicatelor 
Melalo Chimice a ținut ■ ri o 
importantă ședință în t adru! 
căreia au fost examinate rea 
ltzărițc din ultima vreme

in ramura siderurgică - a 
constatat ca azi ^unt antre
nate in întreceri aproape toa 
t< întreprinderile din 
ga țară.

Producția din 1938 
depășită produsele au
ftinite realizându-sc- econo • 
mii de mii de ore. ____

Printre sarcinile care stau 
in fața sindicatelor din Unit» 
nea Metalo-Chimică sunt a- 
cum școlile tehnice și pro
fesionale prin care se vor ob 
ține cât mai mulți lucrători 
calificați.

întrea

a fus'. 
fo'M c-

CU

ia
loc

initetul Executiv al Uniunii Interna
ționale a Studenților, împreună 
o delegație de studenți români.

Cu ocazia acestei vizite, 
curtea uzinelor I.M.S., a avut 
im mare meettng la care au partici
pat un mare număr de tineri, mami- 
tori și elevi ai Liceului din loca
litate.

Au vorbit cu această ocazie repre
zentanți ai muncitorimii si a tinere
tului muncitoresc — care și-au ex
primat bucuria de a avea in mijlo
cul lor pe tinerii studenti — pre- 
cpm și reprezentanții Comitetuut E- 
xecutiv U.I.S.j care și au arătat în
treaga lor dorință de unitate cu tine
retul muncitoresc din ințreag» lume, 

Meetingul a deuirs intr’o atmos- 
feia de înalt și viu entuziasm ma
nifestat atât de vizitatori, câț șî 
de muncitorimea hunedoreană.
Oaspeții au vizitat noul oraș munci 

toresc și uzinele i.M.S. fiecân ' a- > 
poi pe Valea Jiului spre a ■ i ttaf 
minele și șantierul național ..Gh. 
Gheorghiu-Dcp’ dela B11 - he-ti-Li- 
vezeni.

ȘTAMPILE

entuziiur.il
aiitr.naiiie.it
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CEL MAI TANAR STAT DIN LUMEa fost recunoscut de U.R.S.S.
Schimbul de telegrame între ministrul de externe al statului Israel 

și ministrul de externe al U. R. S. S.

Instrumentale de ratificare 
ale Tratatelor de Pace cu România, 
Ungaria, Bulgaria și Finlanda au fcst 
predate spre păstrare guvernului URSS.

Ministrul de Afaceri Streine al 
Uniunii Sovietice V. M. Molotov a 
^■nmt o telegramă din partea mi
nistrului afacerilor streine Moiso 
Sertok prin care informează guver 

nul sovieic că în legătura cu ex- 
pinin'a mandatului britanic în Pa
lestina, Consiliul Național Evreesc 

întrunit Ia 14 Mai și în Jjaza 
rezoluției adoptate, a proclamat crc- 
iarea statului independent evreesc 
ia Palestina, care se va numi statul 
ISRAEL.

Iii telegrama se arată mai departe 
ca Statul Israel va fi deschis pentru 
emigrația evreilor din toate țările. 
EI va acorda compleca egalitate so
ciala și politică a tuturor cetățeni
lor. fără deosebire de rasă, re igie 
.a' sex. Statul Israel va mențioe ca 
r ader ut sfânt și inviolabil al relic- 
veloi și locurilor sfinte ale tuturor 
religiilor. El se va conduce după 
principiile O.N.U.

Consiliul Național Evreesc este 
gata sa colaboreze cu reprezentanții. 
O.N.U. pentru îndeplinirea rezolu
ției din 29 Nov. 1947. Consiliul o- 
feră colaboiarea pașnică tuturor po
poarelor, pentru propășirea - omun u 

In numele guvernu ui provizoriu 
al Statului Israel, rog guvernul U- 
niunii Sovietice să recunoască ofi
cial Statul Israel și guvernul său 
provizoriu.

In încheere Telegrama ministrului 
de externe al Statului Israel spune 
Intre altele:

Mă folosesc de acest pri
lej pentru a vă exjprima 
sentimentul dd adâncă mul

ȘTIRI SCURȚE
— Tov. Lu gi Longo se. 

cretarul Partidului Comunist 
Italian scrie într’un articol 
in ziarul Zie Nova că Fron
tul Democrat Popular, la 
care aderă zilnic noi mem
brii a devenit cea mai putej- 
n>că forță din Italia.

Despre „Idolul Femeilor"' 
și încă ceva

(Urmare din pag. l-a) 

țumire și recunoșlBh 1 al 
poporului evreu din Pale
stina și din întreaga lume 
(zențru poziția fermă adop
tată de U. R. S. S. la 
ONU în favoarea stabili 
rii statului evreesc suveran 
în Palestina ca și apărarea 
dârt.a a, cauzei poporului e 
reu.
V. M. Molotov, ministru’, 

afacerilor externe al P.R.S.S

V. M. Molotov

a trimis d-lui Moise Sertok, 
ministrul de externe al Sta 
tului Israel, următoarea teie 
gramă:

Confirm primirea telcgra

—o—
— l-a Viena au avut loc 

manifestații împotriva ma 
sacrelor din Atena.

Cu această ocazie a fost vu 
tată o moțiune care nu a 
putut ti trimisă fiind confis
cată de Poliția Vieneză.

așteaptă, așa cum minunat a expri
mat încrederea sa in propășirea a- 
devăratei arte, ce, mai mare prozator, 
al nostru, neegalatul tălmăcitor al 
năzuințelor și idealului de viață al 
celor mulți.

Vom regreta desigur că acești 
drum, pe care un grup de Lineri ar
tiști n’au reușit încă să se regii 
sească, înlr’o vreme în care sute de 
semeni de-ai lor sunt folositori și 
însuflețiți, ca însăși viața pentru bi
ruința căreia lupți ri muncește sor-r 
tit să dusă nicăieri.

Bine înțeles, vom continua să spe
răm în întoarcerea lor, cu ace ași în
credere cu care privim totdeauna un 
om.

Iar până atunci, când îi vom sa
luta ca stegari ai unei arte autentice^ 
vom continua lupta noastră împo
triva falșilor idoli și a reclamei 
menită să inducă in eroare pe spec-' 
Litorul neavertizat.

Convinși că servim cauza acelei 
arte a cărei unică reclamă este nu
mai corespondența ei nemijlocită cu 
marele public. , f

..M. MIH*  

tură sa ne releve obiectivul aces 
tui fastos ți colorat spectacol, pe 
care numai cu jumătate gură ne în
găduim să-l mărturisim^ a.utn când 
marca majoritate a creatorilor și 
iaterpreților de artă muncesc pen
tru a ridica producția lor la nive
lul cerințelor acelui public nou — 
el însuși creator — care este între
gul popor muncitor.

Ei bine, acest spectacol urmă) 
rește numai câștigul material

Să nu ne mire prea mult.
Nu știu în ce măsură această 

realitate poale satisface ,.chemarea’’ 
tenorului Dacian, Se pare însă că 
Întrucât ,(idolul femeilor’’ — pen
tru că de el e vorha — se mul
țumește să pozeze ca atare, ținând 
capul unui afiș în care fotografia- 
sa ultrazâmbitoare și-a rezervat ro
lul hârtiei gumate de pțns muște 
pentru uzul ace;ei categorii de femei 
oare mai cred in ido'.i, realitatea 
oricât ar părea de tristă, rămâne ire 
mediabil aceasta.

Agravată de faptul că protago
niștii unui asemenea spectacol evită 
aă observe câL au rămas în urma 
vremii, ignorând că timpul nu ne

mei din t,<î| Mai a. <■., U1 în 
care aduceți, la < unoștința gn 
ternului l tiinnii Sovietic- 
proclamarea și creiarea în 
Palestina a statului indjfir.n 
ilent evreesc J.sratl, in baza 
rezouțic i adoptată df Orga 
nizația Națiunilor Unite ],i 27 
Nioembric 1947, 7* adre 
sați cu rugămintea de a se 
recunoaște Statul Isrtiel de 
către Uniunea Sovietică.

Prin prez, nta v.i u>minii> 
cit guvernul Uniunii Sovic 
nce a hotăra sS recunoască 
oficial Statul Israel si gu
vernul său provizoriu.

Guvernul sovietic speră că 
cieiarca de către jzoporul e- 
vreu a Stalului său suveran 
va servi jc anză păcii și își 
exprimă credința că relațiile 

de prietenie dintre popoi ii 
evreu și popoarele sovietici 
se vor desvolta cu succes.Agențiile B.N.R. la sate

la sutâ iar pentru dobânzii»-(Urmare din pag. l-a) 

careu la maximum a for - 
rnalităților, singurul act nece 
sar fiind un certificat elibe 
rat de primăria res^iectivă.

..Biletul de ord n agricol’’ 
odată emis își păstrează va
labilitatea pentru orice ter 
men ,iar pentru scadențele 
respective sunt prevăzute cu 
poarte în care se înscrie fie 
care scadență, operațiune ce 
revine agenției respective

Dcaseme - 
nea intabularea nu se mai 
face la tribunal ci într’un re
gistru special înființat p» 
lângă fiecare primărie, ope
rați tme care nu nece 'ită 
nici un fel de cheltuială.

Trebue să subiniem aici, 
atenția riguroasă^ cu care vor 
fi acordate Creditele, ele ne- 
fiind accesibile decât plugari 
lor care le solicită pentru in
vestiții de exploatare agrico
lă de natură productivă, lu 
cru ce va fi ulterior temeinic 
verificat de către delegații a- 
gențiilor respective.

Un alt aspect avantag'os 
pe care îl aduce plugarimii 
înființarea agențiilor, B. N 
R., constă, în rolul acestora 
de a achiziționa spre fructifi 
care economiile țărănești, de 
punerile făcându-se în con- 
dițiuni mult mai satisfăcător 
re decât până în prezent.

Economiile plugtrîor pot fi 
depuse spre fructificare la a- 
ceste agenții care pe lângă 
că asigură prin Stat păstra
rea și restituirea la cerere a 
sumelor depuse, plătesc de
punătorilor dobânzi majora
te. Pentru depunerile Ja ve
dere — fără termen — este 
prevăzută o dobândă de 5

MOSCOVA. jr. bl iui 
<.!<■ 17 Mai, Zoriți, mini «trai 
de externe adjunct aJ Opiu 
nii Sovietice, a primit la Mi
nisterul de Exter
ne din mâinile d-lui Petter 
son ambasadorul Mărci Bri 
lânii la Moscova, instrume.i 
te)e de r.iiiffrarc ale irit '.

Problema Germaniei a figurat
pe ordinea de zi a consfătuirii din Polonia

PRzXGA, 17- Li I’raga 
s’a dat publii ît.ițn im <omu 
nicat oficial în legătură ~i 
vizit 1 în Polonia ;l delegații i 
guvernamentale ehos]ovace 
In comunicat se. subliniază 
că in cursul întcrvcd<Cilor 
ce au avut loc intr'un spir t

la termen dobânda cn-ște 11 
0 la sută. Trebir1 remarcat 
că depunătorul pe baza brt 
vetuiui B. N. R. poate să-și 
ridice banii dela ori care a 
genție a 1 N. R. din rară.

Deasemenea depuneri’e econo
miilor plugăre.ști vor avea un 
rol hotăritor și în mentineio-*  
echilibrului circulator al mo 
nedei naționale.

Nu trebue uitat însă că toa 
te aceștia au fost posibile 
datorită luptei poporului în 
frunte cu avartgarda sa I-.u 
lidul Muncitoresc Român.

Numai prin lupta popota 
lui care a dus ]a etatizarea 
N. R. ?i apoi la alungarea 
din frunțea ei a elementelor ! 
bratieniste și tătărăsci» ne n.i f 
nai orin ad cerea în frtntea i 
ministerului dq finanțe a to.-. ! 
Vasile Luca, B. N. R. a pu- I 
lut sa treacă la dirijarea 
creditelor spre producție, o I 
perație. atât de Importantă i 
în viața noastră economică. |

Deschiderea agențiilor B. ( 
R. N., a lărgit simțitor posi 1 
sibilitățilc de desvoltareprofe ! 
sională și materială a plagă- ■ 
rimii hunedorene, care se în-| 
dreaptă cu pași repezi spre 
făurirea unui traiu îmbelșu 
gat în care bunăstarea și fe
ricirea să pătrundă în case
le lor.,

Gh. PleșuZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii 

iilor d< pace cu Romajj! 
Ungaria, Bulgaria și !• ir. 
l.vnda.

Conform pre'-Merilo: 
stor tratate, instrumentai/ 
au fost depuse pre păstra.; 
guvernului Uniunii Soviet) 
c<-, in car' scop au fost ta 
tocmite protoculuril' d'' r* 
go,are.

cordial și de irnernitatr . 
fosl discutat»: difeite ; 
blemc la ordinea zilei inie, 
sând < <-le două pâri . i în 
ci.d ce]c privitoai» -
mania.

S’a holarit apu înch'-cif» 
hi cel mai scurt timp a o 
nui acord pentru sporiră: 
tranzitului d<- mărfuri .St 
slovace prin Polonia.

Un oaspete 
drag poprului român 

(Urmare dia pag. 1-a)

siderând-o drept for a invirr it ilâ j-» 
I oate asigura tu(urora pa.ea i liniștea 
cantinelor. Vizita s’’.ă P»1!'

I nit. t al laburiv.iloi ,ar lu -ua» 
tli acord » u politi a de r adare ka 
iiuiiala.j si- i'01 tor dea inuătcerea 
-talului englez, coxede.te că po 
porul engle- ia are u rpreza» 
t.nții lui adr. urați, ixpi.ncați at 
'oinței de proyec și , -rtai. « 
clase: niuncit'ia. t in âng ia. | m 
iu viz.ita p< > . ., urc- n .a
teta din țârih | .;e u-mr
craț'e populară a constata cu ptk 
cerc cun porxaa . c d.n . r'-a-H pane 
s Europei își . 1 ■ s in;ru c - i 1 «
scăpate dc ’su!, l ai ca urrju "are 
imperialist# 1U h>
salutul oamenilor liberi ai R’c abl 
iii Populare Roman».

Clasa mun.it are din 'a a i.oasira 
[toporul român, urmăresc cu .aii 
re< deosebit lup a indă jită ; e re 
o duce clasa muncitoare lin Aog'.ia, 
poporul englez i j Celelalte popoare 
subjugate din cotonîi împotriva c . 
ploata.orițor imperia 1 t .

V.zita d4ui ’’ri.t in ..ti utea 
♦l-saie de exponent al tr.ass-e or demo
crate uin Anglia și de prîe en al 
Uniunii Sotietice simbolizează prie- 

J tenia dintre poporul român >i po 
porul engț^z. Consolidarea a este> 
imctenii pe baze democra’ice va 
fi o chezășie in plus centru întări 
rea lagăru.ui anti imperialist și asi
gurarea unei păci trainice in lume

Uram distinsului oa>pe un cald 
ti pnetenos bun venit convinși fiiș^ 
că sincerile noastre senă ’nte cto 
prietenie vor acea un fre ;os rfr 
sunet printre colaboratorii i prie 
tenii din țara d-sale.

Trăiască prietenia Ing.oSovieto. 
Română.

AilRlăN BOSx !

l«a*  Ju<î«țuîtd Mutuedoni'*,  0«r*  1948.


