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Dunărea trebue să devie 
UN FLUVIU CU ADEVĂRAT 

AL NAȚIUNILOR DUNĂRENE
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Vineri s’a deschis în Capi 
lala iugoslaviei Conferința 
internaționala pentru stabi
lirea regimului titiv ignției 
pe Dunăre.

I.a aceasta conferința 
ticipîi d< legați ai statelor 
dunărene Uniunea So’-ie 
•ică, Ucraina. România. Ce 
hosîovacia. Bulgari i, I n 
garia, Jugoslavia ea șt ai 
unor stat-- nedunărche: St. 
Unite ale Ainericei, Marea 
Britani’ și Iranța. fn afara 
■de acestea mai particip i și 
Austria însă numai < ti drept 
de vot consultativ.

Deși de -trictă actualitat 
problema dunăreană e.-te to 
tuși veche.

In decursul istoriei, impor 
tanța crescândă 1— ca factor 
politic, militar, economic șî 
comerciale a (acestui fluviu 
ce leagă țările Europei Gen 
tralc de Sud-Estul Continen 
tului, a făcut ca dreptul isu 
pra sa să fie tot mai râvnit 
de către diversele puteri im 
perialiste care prin stăpâni 
rea acestei importante arte 
re de comunicație îșî ve - 
deau realizate mai ușor scol 
puri le lor (de .subjugare politi 
căr și economică a țărilor' 
Estului și SudiEstului Euro
pean- Și — cu ajutorul gtt 
vernelor burgheze din țările 
danubiene, guverne din tot
deauna tradatoarc interese 
]or popoarelor respective— 
imperia'iștii au reușit să-și 
atjngă scopurile ]or. Po - 
poarele din țările dunărene 
au fost lipsite astfel de cele 
mai firești drepturi asupra 
unui bun care le aparținea 
dela,natură.

Franța și .Anglia, până în 
ajunul celui' de al doilea răs 
boi mondial far de atunci 
și până la înfrângerea mili 
tară a fascismului, Germa 
nia hitleristă — transforma 
seră marele fluviu europea 1 
------------------------------------------------------------ !

Spre lichidarea deosebirilor1 
între sat și oraș

(Qonttnuua fa ptag. Fa) |

Un uriaș plan de electrificare rurală în URSS.
Guvernul sovietic a aprobat, do. 

curând, un mare plan de electrifi
care rurala. Planul este eșalonat pe 
trei ani (1948—1950) și în pro
porții nemaiîntâlnite în istoria Ru
siei.

Daca, în general, atunci când c 
vorba de a se stabili termenii de 
oontperație în U.R.S.S,, se por-.-ț 
aqște dda nivelul dinainte de Re
voluție, sau dinaintea ul imului răz 
boiu, în ce privește electrificarea 
rurali nici unul din aceste criterii 
nu este cei mai potrivit Ar fi ab
surd sa stabilim comparații cu si
tuația pre-revoluționară, având în- 
vedere că Rusia țaristă nu era in 
stare să introducă electricitatea îiț 
orașe, dar înoă la sate, După cum. 
este greu să fixăm ca termeni de 
comparație dalele valabile înainte de 
ultimul război fiindcă, deși Uniu- 
me> Sovietică, constituise câteva- 
dM cele mai puternice uzine de <.'■. 
■ergje electrică din Europa, nu pu- 
tea să rezolve proeblema furnizării 
curentului, pe scară întinsă, la sete.

Bmtru istoricul viitor al electrifu 
cârti U R.S.S. faptiă cel mai carac- 
lerMic va fi acela că opera de e-

într'un bun destinat aproape 
exclusivei lor loto ’nl

Dar nu numai atât. Are 
st d|tr al naturii, răpit po 
Ilarelor dunărene, a fo t 
folosit de imperialiști că na 
important |a< .or de asuprire 

șl subjugare a acestor popoare.
Pe albia Dunării ne-au 

sit din (iccident, odată cu 
tinichelele, cosrneticurile și 
întreaga serie de inutilități 
— principalele .produse pe 
care industria imperialistă. lc 
fabrica pentru exportul în 
această parte a Europei 
și lanțurile imperialiste. In 
schimb, pe aceeaș albie a 
Dunării au fost cărate în 
spre Apus imensele bogății 
ale’popoarelor dunărcne.

Dintr’un factor important 
care ar fi putut folosi într'o 
largă măsură la des volta rea 
economică și -înflorirea ță
rilor dunărene, Dunărea a

G. Magdalin
(Continuare în pag. ’/a) sar.

O însemnată acțiune 
sanitară în județul nostru 

0 echipă de specialiști dela Universitatea din Cluj 
în rolaborare cu Sindicatul Sanitar Județean 
diază factorii care canzează apariția gușei 
cretinismului în regiunea Vinerea

In comuna Vinerea din 
județul'nostru are loc în pre 
zent o/mare acțiune sanitară 
sub conducerea d-lor prof. 
Dr. Alexandru Pop, directe» 
rul 'Clinicei Chirurgicale a 
Universității Cluj și d- prof. 
Dr. Benetate Grigore, dela 
Facultatea de Medicină din. 
Cluj asistați de un număr de 
12 (asistenți iprecum și de 
o echipă sanitară a Sindica 
tului Sanitar Județean Hu
nedoara.

lectrificare rurală a fost îrcepu!4 
în perioada de refacere postbelică a 
economiei națiorale. Intr'un moment 
când s’ar fi părul că toate efor
turile trebuiau îndreptate spre re
construirea atâtor cefu;e economice 
distruse de războiu, . Țara Socia
lismului a găsit, în acelaș timpi, 
posiiblilatea șă întreprindă rezol
varea unei probleme care, fără în
doială, va fi ,de o istorică impor-, 
tantă pentru o țară în ca:e zeci de 
milioane de oameni sunt agricultori/ 

Metoda electrificării rurale în U. 
R.S.S. prezintă o anumită parti u- 
laritate. Ea nu se bazează pe sis
temul marilor centre de energie, 
d pe utilizarea resurselor locale. 
Țara Sovietică posedă o vastă re
țea fluvială — (șute și mii de râuri, 
afluenți ai marilor râuri și fluvii, 
brăzdează întinsurile Ru i-i. Toatf 
aceste ape curgătoare sunt sortite 
să oonstitue sur.-de de energie elec
trică pentru satele vecine.

O altă caracteristică a electrifi
cării rurale sovietice provine din 
Împrejurarea că ea este reaizată 
chiar de către agricultori. a
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Cum se desfășoară campania 
treerișului și a colectărilor

Preotul și chiaburii din Pricaz
Comisia de colectări din Pricaz, 

zădărnicind unclliiife mârșave al<^ 
preotului Ardeii și bogătașului Ti- 
vâruș precum și a altor chiaburi 
din sat a reușit să pregătească iu 
bune condițiuni campania IreerișuluȚ 
și colectărilor din

Astfel în afară 
tabelelor cu cotele de predaie, prin 
afișaj și bătae de tubă, s’au repari

comună.
de popularizare^

ca 
al 
apa

Acțiunea sanitară are 
scop studiul amănunțit 
factorilor care cauzează 
ritia gușei și cretinismului 
în această regiune, precuri 
și'măsurile <re vor trebui lua 
te de urgență pentru împie- 
dioaitea tațparjției acestor 
boli.
„.Este știut faptul că în a- 
ceastă regiune sunt în evi 
dența circumscripției sanita 
ret un număr de aproxima iv 
2-500 cazuri de gușe care 
încă în timpul guvernelor i- 
storice au fost semnalate Mi 
nisterului Sănătății. Guver-

Or. Popovici loan
(Continuare în pag. 3-a)

In acțiunea de reorganizare a sindicalelor agricole și 
curățirea lor de e<trronte străine de mișcarea sindi 
cală Comitetul Executiv al C. G, M. a instituit 

0 cimisune de Organizare 
însărcinaiă cu re»»gsnizarea șl pregătirea Congresului Uniunii 

Comitetul Executiv al Cot!
federației Generale a Mui 
cii, analizând situația din sjn 
dicatele de salariați agricoli 
în lumina celei de a 2-a pi- 
nare a Comitetului Centra1, 
al (Partidului Muncitioresic 
Român, a hotărît ca Uniu
nea Sindciatelor de Salariați 
Agricoli să pornească de în 
Idată o'lmuncă temeinică și vi 
gilentă de reorganizare a sin 
dicatelor agricole, eliminând 
toate elementele streine de. 
mișcarea sindicală.

Comitetul Executiv al C. 
G. M. constatând că actua 
la conducere a Uniunii sin, 
dicatelor de Salariați Agri 
coli este desorganizată prin

țăranii dela treerlș
gospodarii cele 3 batozr 
ale comunei.
ca încercările Ipi de a

opresc
tizat pe 
de treer

Vă/ând
împiedeca și întârzia pregatiiile co
lectărilor -’au lovit de vigilența co
misiei a jutată și ijidrumatăde or
ganizația de bază, a P.M.R., preo
tul Ardeu și bogătașul iiiâruș av 
recurs la alte ac|iuni sabotoare prii? 
care caută să dezorganizeze acțiu
nea treerișujui.

Bogătașul Tivăruș care este j 
proprietar de batoză ajutat de Aj» 
deu și £ulți chiaburi .din șat, au 
îndemnat sătenii să refuze trecr'șul 
cu celelalte 2 batoze, spre a dreera 
numai cu batoza lui Tivăruș. .

(Coatiauare in pag. lil a)
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stu- 
și-a Cuvântările

rostite cu prilejul semnării Convenției 
pentru reducerea livrărilor către URSS. 
în contul reparațiilor de război

Joi seara a (avut loc la Ministere,1 
Finanțelor, solemnitatea semnării 
Convenției de reducere cu 73,2 mi
lioane dolari a livrărilor în conluj 
.reparațiilor și Convenției de f\rări 
pe anul V. intervenite între U.R.S^- 
și Republica Populară Română.

Din partea U.R.S.S. Conven.îa a 
tc/t semnată de N. V. Vasiliev, je
lui delegației pentru livrările din 
România, iar din partea Republicii'. 
Populare Române, de tov. Alexandiți 
lacob, ministru adjunct ia Departa
mentul Finanțelor.

După semna: ea Convenției au ros 
tit cuvântări: N. V. Vasiliev, șeruk- 
direcției pentru livrările din Româ-’

descomplectare, a jiumit o 
comjsiune de organizare cu 
misiunea de a trece imediat 
la reorganizarea sindicate 
lor de salariați agricoli și ia 
pregătirea congresului 'Uni'.i 
nii.

Comisia de organizare este 
compusă din tov. Vasilesc.i 
Dumitru, Bică Jlon, Dră . 
ghici Gheorghe, Xoronov 
Petre, Dragu Ni colac, Ne- 
d^lcu Ștefan, Comisia -jisti 
tuită va conduce treburile 
Uniunii până ,1a Gongres, 
care va1'alege noul Comitet 
Central al Uniunii Sindicate 
lor de Salariaji Agricoli. (A 
gerpres).

Cilața »•» 

corpul ziarului

deschiderea 

Conferinței Internațio
nale asupra regimuri 
navigației pe Dunăre

O pagina

din tara 
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mului

!
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nia tov. Alexandru lacob, o. 
nislrft. adjunct al Finanțelor. |

Cuvântarea tov. Vasiliev, 
rep ezeetantul U. R S. S.

N. V. Vasili ev, a apus intre a* 
lele:

Această reducere est. un nou a > 
care a.aia marea prietenie a Uniu< 
nii Sovietice iața de Repun iez P 
lară Română. Marea mea Patrie, 
— a spus Vasiliev — ți a demon
strat sentimentele saje de pneieaRi 
lața de România, printr’o serie de 
alte acte ruarinimoase care va 
sunt cunoscute. Aceasl.» redin ere dn 
ainle.e-.ata aji*râri;or este un. a,utor 
real ce nu poale ti compara: cl. 
„ajutorul” ața jdsuiui plan Ma «r 
hali al capiSliștilor, la ha cărui, 
clica imperialista din Statele L'nita 
pune înrobirea politiiă ii .-. caior i x 
» țailor. -,

Menționând faptul că a tașă K- 
tărîrc a uujfrrnului Sovietic estn 
expresia reală a prieteniei ce • 
po.rta Uniunea Sovietică, Pariiuif 
Comunist (bolșevic) ți gei.eraliseâ 1 
Stalin personal poporului Român, 
șeful Direcției pentru Livrările d r 
Romanța, Vasiliev — a încheiat uj 
rând ca prietenia dintre popoarctc 
Uniunii Sovietice, poporul român șă-. 
pocalele țărilor noii demcciații / 
devină tot mai strânsă.

Cuvântarea tov. Alex. Jaceb. 
ministru adjunct al Finanțelor

Tov. Alex. lacob, ministrul ad
junct al F.Hanțelor, a spus intr^ 
altele: ,

Prin semnarea acestor convenț^. 
se pecetluește acel act generos 4 
unui popor învingător, redu ecea o. 
bligațiilor de război ale statului În
vins în dorința de a-l ajuta. D*r 
acest act a fost poâbit numai liindcț- 
statul învingător es e Uniun.-» So
vietică, care duce o pottLă e .terajl 
de sprijinire a popoarelor care [ui><e 

(Continuare fa pag. m-aț



2 ZOKI NOI

cu ii o eiai1 ..—.. ! ȚĂRILE VECINE

Ctitorii sovietiii HuniutiniiBazâ tehnica t
Un strungar economisește Statului Sovietic
700 milioane ruble n.nucB.1

Oțelarul MERZLIACOV 
produce 7500 tone peste 

prevederile planului
tienry Ford pretindea că gân

direa constitue o adevărata ]x'» 
deapsa pentru cei mai inulți oameni. 
După el, tiin[vri1 ideal de munca ar 
fi acela care nu pretinde 'însușiri 
creatoare din partea muncitorului.

Ford insulta astfel pe iucator 
pentru a justifica monstruoasa ex
ploatare a icginiiilui capitalist 
și faptul ca industria capitalistă îm
piedică în mod voit desvottarea la 
lentelor naturale ale oamenilor mun
cii. Aceiași opinie obișnuia s’o for- 
■luleze și inginerul american Fre- 
derick Tarlor, autor al faimosului 
sistem de exploatare nemiloasa a 
muncitorilor, cunoscut sub numele 
ide „taylorism”, *

Absurditatea unor a emerita ,,teo
rii’’, a fost de nenumărate ori do
vedită în diferitele faze ale construi-' 
(ici socialiste în U.R.S.S.

Există și în Uniunea Sovie ică o 
deosebire între munca intelectuală 
și cea manuală, dar aceste două taj 
tegorii în muncă nu mai sunt o* 
puse, una alteia, ca în regimul ca
pitalist, unde majoritatea este su( 
pusă muncii manuale, iar munca in
telectuala este monopolul unei mi- 
noriLăți exploatatoare și a unei .pă
turi subfiri de intelectuali din ser
viciul ei. In U.R.S.S. nu numai oa- 
kvenii de știință, ci și simplii mun
citori, meșteri calificați .și inova» 
tori, crează drumuri nou în știin 3 
* fehnică. „

UN ORAȘ NOU
In stepat Staran, pe mala 

rile Tâului Karagandinka, în 
apropierea unui ,nou basm 
carbonifer, st înalță un 
carbonifer, se jnalță un o 
faș nou: Saran, Orașul se 
prezent vreo1 60.000 de locui 
rorj. El are o școală secun
dară, o grădiniță și un na 
.nar de creȘe- In curând a

terminată construcția unei 
băi. Anul acesta se vor mai 
deschide: un club cu 400 lo
curi, o policlinică, un resta 1 
rant și câteva magazine. Pâ 
nă la sfârșitul planului cin 
cinai laspectul <stepei va fi 
de nerecunoscut. La malul

Modelul primei mașini de aburi 
din lume a fost conceput de un inventator rus

Prima mașină jde aburi 
din țumc a fost construita 
de •marele inventator rus I. 
I- ÎPolzunov. Primul model 
nu a fost păstrat. Laureatul 
premiului Stalîn prof.V, y.

Vizitați
la Petroșani

Restaurantul „Central*1 
(fost București) 

care servește la prețuri populare 
mâncări reci, calde, 
grătar special și bău
turi de orice fel.

Muzică excelentă

Un excelent exemplu este cazu| 
recent al strungarului Borlkevici din 
1 eningrad, care a reușit, din pro
pria sa inițiativa, sa devan»eze 

tehnica tăierii metalelor, creind o 
metoda care constitue o adevărată 
revoluție în materie. Performanța, 
lui Herlkevici consta în găsirea ce
lei mai potrivite forme a cuțitului 
pentru a putea mări viteza de iă- 
irre a metililor. Pana la începutul 
anului curent. 220 meii pe minut, 
era ponsiderala viteza maxima de 
tăierc a metalelor. La orice încer
care de mărire a Vitezei, cuțitele 
nu rezistau.

Sfaluindu-se cu șeful său de sec
ție, strungarul BertkiVici a înce
put o serie de experiențe și a 
încercat nenumărate forme de cu
țite, până când a descoperit cea 
mai nimerita formă de cuțit, care 
să-i permită o accelerare a vite», 
zei de țăiere, până la 700 metri pe 
minut.

Un eininciil tehnolog din Lenin
grad, aflând despre invenția lui 
Borlkevici, a declarat ca este nevoi* 
să refacă, în întregime, capitolul 
respectiv din recenta sa carie con
sacrată fasonării unei e|or. La scurt 
interval după ce s’a aflat despre 
noua metoda a lui Borlkevici, strun
garul din Leningrad a fost invita,” 
la Moscova pentru a face un ra-- 
port Colegiului Ministerului Indusa 
triei de mașini-unelte asupra inven

apei se construește un mare 
parc de cultură și odihnă. O 
șosea brăzdată? de copaci va 
lega minele de oraș.

Brigăzi de tractoriști 
conduse prin radio

I m nouă stațiuni de mașini 
și tractoare din Georgia a 
fost'organizat un sistem nou 
de conducere a brigăzilor de 
tractoriști. Aceste stațiuni 
de mașinnagricole și tractoi

Danilevski a găsit însă în 
arhive desenele complecte a 
arhive desenele complecte a 
le mașinei făcute de însuși 
PolzUnov. iNouile .documente 
confirmă că mașina de a- 
buri a lui Polzunov a fost pu 
să mțfuncțiune cu 20 de ani 
înaintea aceleia (a englezu 
lui James Watt.

După desenele găsite se 
va reconstituit modelul ma 
șinei la scara ij 10.

Umplem butelii de
Aragaz
Strada Kv* Maix Nr. 1, 

ției sale. Autoritățile cele mai ca
lificate a|e țarii au apreciat cu deo
sebit de importanta opera strunga-' 
mini. După calculele tăcute, extinde
rea aplicațiunii intervenției lui Bort- 
kevici, va aduce (arii, o economiq 
de 700 milioane ruble anual.

Vorbind despic noua metoda a 
lui Borlkevici, un ziar sovietic, a 
putut observa ca „eroul timpului I 
nostru este omul muncii creatoare”. 1

Nouă sute de mii locuințe noui 
au fost clădite în R. S. F. S. Rusă 

dela eliberare
I)c îndată ce tcritorii]e 

temporar ocupate au fost 
eliberați de hitleriștj, toate 
eforturile autorii! iților țo ■ 
cale sovietice ,s’au concen 
trat asupra țstrămutării o.i 
menilor din mizerabilele adă 
posturi improvizate în sub 
terane, în nouilc locuințe 
confortabile. Această sarcii

Un nou combinat industria 1
in munții

Acum câțiva ani, geologii 
sovietici au idescoperit în 
munții Kara-rian bogate ză 
căminte de minereuri de fos 
for — o materie primă ce

re ăul căpătat llo aparate de 
radio „Recolta”, cu ajutorul 
cărora se face legătura ra 
diofonică între stațiunea de 
mașini și tractoare și brigă- 
izle de muncă. Fiecărei bri- 
zile de muncă.. FigCărei br 
de legătură. Mulțumită fo . 
losirii legaturiii rad,j.:a.î;ce 
s’a îmbunătățit simțitor de
servirea technică a tractoare 
lor și | combinelor. r. nur-

, J ^^Agricultura în U. R S S

La Svprdlovsk a avut loc. 
o coiisfatujre a metalurgișli 
lor din Ural și din raioane 
l<t diir l<a<iritul Uniunii So
vietic»:, l.t .care au luat parte 
bute de muncitori, techni - 
cieni, ingineri, djr(.i torj de 
întreprinderi și reprezen - 
tanti ai organizațiilor sjn 
dicale. Întreprinderile mu - 

hă a fost dusă la bun ^sfârșit.
In R.S.F.S- Rusă au fost 

clădite peste 900.000 de lo 
cuințe noui și peste 4 mi
lioane de membri ai coope- 
1 .tjvelor ag >. au -.st 
mutați din adăposturile sub 
terane în noujLg locuințe, 
de când au fost izgoniți fas 
ciștii nemți- 

Kara Tan
cc-lentă pentru producția în 
grășămintelor mineral^.. In 
timpul războiului a fost Cn 
cepută acolo construcția u- 
nui mare conbinat chimic. 
De curând a intrat în func 
țiune prima secție a combi
natului. Toate procesele de 
muncă sunt 'mecanizate.

v, Noua uzină va furniza 
îngrășăminte minerale ,pen 
tru plantațiile de bumbac și 
sfeclă din Kazagstan, Uz - 
bekistan, Kirghizia, Turctr-* 
niaiși Tadjikistan.

(în fiecare zi i
„Zori Noi” | 

t.ilurgice din Ural și din K2 
Iritul țării au îndeplinit cj 

u< c<~ planul de doi ani ș- 
jumătate al cincinalului post 
b< li' ■ Muncitorii dela cup
toarele Martin au depășit 
nivelul de producție. Tot 
mai multă producție, daj 
furnalele 'înalte. Așa, de 
pildă, la uzinele . „S-W a 
t . 1 depășit nivelul de p o- 
dttcție prevăzut pentru ar.u

Printre alții, a luat cuvin 
tui la consfătuire ojelaruț * 
combinatului din Jx uzneto 
Mer/liacov, care a produs 
pe» te prevederile planul ti 
5.800 tone metal. El a decla
rat . a și ia angajamentul să 
îndeplinească obligațiile a - 
-uniate pentru întreg cinci 
naiul până la 21 Decembrie 

i anului curent adică în mai 
puțin de trei ani;. și să d“t 
peste prevederile planului 
7.500 tone oțel. Mii de alț: 
metalur^iști ai Uniunii So - 
} îetice sau obligat și ei i 
îndeplinească înainte de ter 
men pianul de producție.

Tribunalul Deva, jud. Htaedoara

, Dos. Nr. C. 853-1948

Extras
Oltean Cornelia, soția legitimă 

a lui Oltean Ioan, din Oăștio, 
fudeîul Hunedoara, a cerut dec
lararea morțil prazumate a soțului 
ei Oltean Ioan prin cererea în
registrat! la Nr. 1250 din 2S 
Iannarie 1948 ca fiind dispărui 
în timpul războiului dla 1941 in 
Ublianovka, Ucraina

Cei ce au știri des re existența 
dispărutului si le can mice tri 
bun al ului.

Grefier, A Grosu
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1945—Se publică comunicatul Cea- 
ferinței dela Potsdam.

CONFERINȚA DELA POTSDAW
Conferința dela Potsdam, a h» 

tărit intre altele: ț
Principiile după care se vor coa- 

duce cele trei mari națiuni la ati
tudinea lor față de Germania.

Sistemul după care Germania w 
plăci despăgubirile de război (*>>> 
lor învingătoare.

Judecarea ți pedepsirea rapidă au 
criminalilor de război.

S’a stabilit in mod principial pa 
nița de Vest a Poloniei. •

S’a decis încheerea tratatelor da. 
pace cu Italia și fostele țări satelite 
și condițiunile de admitere de “ol 
state în O.N.U.

Toate popoarele iubitoare de ppva 
și libertate, in frunte cu U.R-S.Sv 
duc luptă pentru deplina real- 
zare a liotărîrilor Juate in conuM, 
împotriva imperialismului america, 
dome' de noi războaie, care înecară 
«ă le saboteze, ‘t
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nspectia directorului general 
ai medicinei din Casa Centrală a 
Asigurărilor Sociale la Casa Asi

gurărilor Sociale din Deva și dispensa
rele, Brad, Criscior, Certej, Orăștie etc.

Cum se desfășoară campania taișului
a colectărilorȘl

(Urmare din I>ag. la)

trecu.c-, dl 
al medicinei,, Ca- 
Asjg. Sociale a fa 

Casei Asig. So r 
precum și dispen-

Cerlej, Sa- 
etc. cu care oca- 

o seric de 
bunul mers 

și pentru înlăturarea 
a luat masurile necesare.

la cursul săptămânii 
director general 
c i Centrale (le 

ut o inspecție 
iafr din Deva 

--ariilor Brad, Criscior, 
cărâmbu, Orăștie 
eie <13 constatat 
greutăți care împiedica 
al instituției 
arora

Astfel |a Casa Asig. Sociale dig 
Deva d-sa a constatat lipsa mijloace
lor de transport pentru asigurați» 
bolnavi precum și pentru medica
mente.
■ste aceia a

țios pentru dispensarul 
actualul local cei cinci 
ialiști sunt nevoi ți sa 

lațiile și tratamentele 
- ala.

In vederea rezolvării problemei lo- 
ahi|ui. Casa Asig. Sociale Deva 

a c țrul concursul organelor locale.
Dispensarul jme-Jical Criscior a losK 

găsit într’o totală stare de necură- 
renie. In consecința, directorul ge
neral al medianei din Casa Centrală 
a Asig. Sociale a țerut Imediată' 
.ancționare a medicului Tisti 
dispensarul Criscior.

La Săcărâmb, cu toate că 
r.<este 700 de muncitori, aceștia 
lipsiți de asistența medicala 
Dpe-i unui doctor, iar localul 
pensarului este pe cațe de derăpiinare 

In urina lipsurilor constatate, d.
<ir. Paul Pruleanu. a dat dispoziții 
~i s’au .și trimis la dispensarul 

riscior 1500 fiole de Neosalvarsan 
> a atras atenția Casei de Așig.- 

■lin Deva de a se ocupa mai mul/

O alta și importanta lipsă 
unui local mai spa^ 

medical. In 
medici spe- 
facă consul
ii! a.eia;i

de buna iuiicționaie a dispeitsariilor 
din județ, |xmtruca muncitorii a- 
sigurați care necesită consultații șii 
tratamente sa aibă în localitățile lor 
o asistența medicala unde sa se gă
sească medicamentele necesare, iar 
curățenia dispensai iilor -a nu mai 
lase de dorit.

In urma acestei vizite, la Sa 
naloriul din Brad an începu: lucră
ri în mare, pentru transformarea- 
mobilierului și înființarea unei sec
ții de intervenții cliirugi ale pulmo
nare

Inspecția d-lui director general dl. 
Paul Pruleanu — în județul nostru 
—i a fost .de un real fojos atât (lașei,- 
Asig. din Deva, cât și tuturor dis- 
pensariilor din județ și în Specia) 
muncitorilor cărora în urma măsu
rilor luate, li se asigura o asistenți 

I medicală ntai bună.

I

Lasându-se antrenați in aceste ma
nevre ticăloase ale chiaburimii, unii 
(ărani au refuzat să țreere cu cele 
2 batoze. Datorită acestui fapt a- 
laltaeri toata ziua, cele 2 batoze re. 
(uzate, au stat neintreebuințate, ast
fel inlârziindu-se trcerișul

Pentru bunul mers al treerișulup 
din Pricaz se impune grabnica .in
tervenție a comisiei de plasa, care 
împreuna cu organele de pesorl, tre
buie sa ia măsurile necesare, pen
tru a îngrădi pofta de câșlig a 
bogătașului Tjvăruș și pedepsiri-; 
imediată 
este un 
po porului 
instigator

a preotului Ardeu, care 
bine cunoscut dușman aj 
și un vecltiu și dovedi; 
al țărănimii locale.

Țâranii din Lațnic 
hotărît să lucreze prin 
muncă voluntară 10 ju- 
găre de vie, părăsită de 
un fost moșier

La Târnă vița pe fgsla moșie

<' 
au

dekf

sunt 
„unt 
diry 
dis

Joan din Branișia, o au
de cca. 10 fugare de pa

li

lozsika 
prafața 
mânt plantata cu vița de vie, 
fost părăsită și expusa pierzării. ■

La îndemnul organizație, de- 
Partid, comitetul gospodăresc a in
tervenit pe lângă organele de re
sort, țâre au dispu tre.erea aces
tei vii, in administrarea Fermei de 
Stat 
luat 
prin

cen

făcute
*>1 Cu*

La 16 și 17 August 
va avea loc congresul extraordinar 

al Uniunii Sindicatelor din Industria Textilă
Comisiunea Interimară instituita dd 

Confederația Generala a Muncii la 
Uniunea Sindicalelor din Industria 
Textilă, a convocat pentru zilele 
de 10 și 17 August a. c., Congre 
sul Extraordinar, care va alege noul 
Comitet Central al Uniunii

Sindicatele vor fi reprezentate

prin (Jelegați aleși după următoa
rele norme: Sindicatele care au până 

la 300 membri, vor trimite un de- 
legat; cele cu mai mult de 300 
membri, vor,trimite doi delegați.

Congresul va avea loc la Bucu

rești.

din I vșnic, ia, sătenii și au 
angajamentul -a lucreze via, 
acțiuni de munca voluntara.

Cum funcționează 
trele de colectare 
„Romcereal4

Odaia cu țoale p egălir.le 
în vederea baLalin treerișului
lecturilor, s’au luat jnasurile neveiar» 
licnlru organizarea transportului co
telor de cereale la centrele de co
lectare Komeercal

Pentru ca operațiunile de coleo 
tare și transport să nu iie în
târziate și din dorința de a se veni 
în ajutorul producătorilor, Romce- 
real a înființat magazii ije depo
zitare pe lângă cele mai apropiate 
centre de colectare din județ. Toate 
centrele de colectare ale Rotnn 
realului, au fost dotate cu utila,ți.1 
necesar ca: saci, cântare, samovare 
(aparat pentru măsurat greutatea 
hectolitrică a cerealelor) Și pcntruiȚ 
sătenii să nu fie înșelați la țintar, 
personalul acestor centre a fost al
cătuit din oameni cinstiți și ve
rificați. ‘

Predarej cotelor de cereale ge tac« 
în felul următor: Convoaiele (ta 
care sosite cu cotele de preda» 
împreună cu delegatul și proprie» 
tarii grâului, d«.cai-a cotele res
pective, care „unt cântărite cin >ti* 
după care este luat in primire de 
către magazioner ș, depozitai lupâ 
calitat, in magazie

După predarei cotei ificatf
în procesul verbal de .•■1,,tarc jco- 
ducalorul primește imediat sutna cu
venita, și adeverinț. de i redare.

lata >< spune plugarul xenl- lo- 
sif, p> care Iun întâlnit 
țiul Romrc-eal 'lui De . 
acesta colectările -.-'nu fr- 
dreptate. Eu un jug.r 
mâni aial'il, dintie .are. un 
tamânțal eu grâu, din ..a 
sec- lOixi I;,- I.iin 
late am predat -latului 
iar mie m,.-a r _ a- o 
ficienta pentru insa ânța : 
familiei.

Cerealele predate unt înmagu/io- 
nale în condițiuni bune și ferite de 
umezeala sau alo trivx itrni

Pcnlruea nu in toate comunele 
sunt centre de coleclaie Romcereal a 
luat tnie-uri ca p- tonalul colectat 
să stea în permanență la dispo* 
zjția producătorilor, astfel că 
tenii pot face predarea și pol primă 
banii dela ora cinci dim. până seara 
târziu.

Ir:

Gh. Pleșa

Cuvântările rostite 
cu prilejul semnării convenției pentru 

reducerea livrărilor către U. R. S. S.

Un uriaș plan de electrificare rurală
în WJ- B®. 63- ®

(Urmare din pag. ’l-a)

Stăvilarele pentru instalarea mi
rilor stațiuni de energie electrică 
-unt ridicate chiar de către mem-
■ rii cooperativelor agricole. Mai 
mult, muncitorii dela orașe vin în 
ajutorul satelor, producând echipa
mentele necesare construirii mici

lor stațiuni rurale, depășind nor- 
raeic prevăzute de planurile de pro- 
Jucție și trimițând echipe de meș-
eri la sate pentru a ajuta la mon

tarea instalațiunilor și a da instruc
țiuni despre manipularea mașinilor.

Primii care au luat aceasta ini- 
patina au fost muncitorii din regiu
nea Sverdlovsk (Ural), cărora le au- 
«„mal tovarășii lor din regiunea. 
Moscovei, unde electrificarea .sate-, 
Ier este aproape terminală.

La începutul anului curent, <-țJ- 
yentul electric a fost introdus în 
peste 17.003 cooperative agricole și1 
aproximativ 5000 stațiuni de jna- 
j^ni și tractoare.

Conform prevederilor planului dr 
r Electrificare menționat, un număr do 

56.000 cooperative agricole vor ii 
(electrificate în cursul executării pia
nului, ceeace înseamnă că, în timp- 
de 3 ani, se va ajunge la tripla
rea rețelei actuale. In acest interval 
vor fi construite la sale surse de e- 
•ergîe electrică totalizând o capa-, 
ratate de 1 milion kw.

Important este faptul că electri
ficarea satelor va permite rapida 
industrializare a proceselor de mun, 
că în agricultură ș i zoocultură.

Electrificarea satelor va însemna 
,■ uriaș pas înainte în ce privește 
progresul cultural al populației ni 
rair Curentul electric va schimba’ 
fata satelor sovietice. Prin ușurarea 
proeaselor de munca de pe urma
■ troducerii energiei electrica cu n» 
anmaraU’le ei aplicațiuni practice, 
■tsadardni de viață al satelor vr 
* ridicat ia mod simțitor. Bine

înțeles, electrificarea rurală pe o 
scară atât de Jargă n’ar fi putut 
fi întreprinsa decât cu un rezulta/ 
al victoriei sistemului socialist, pe 
baza desvollării industriale a tării 
și a ridicării .nivelului cultural al po
porului sovietic. Transformând mun
ca agricolă într’o formă de muncă 
industriala, electrificarea economiei 
rurale lichidează medievala deosc-

Datorită acțiunii rapida a muncitorilor 

Un început de incendiu 
dela moara de cereale a uzinelor 
Călan a fost stins în timp foarte scurt

Marți, 27 Iulie, la moara 
de cereale a uzinelor meta 
lurgice din Călan, s’a decla 
rat un început de incendiu-

Focul a luat naștere dela 
o scânteie eșită din coșul 
locomotivei ce a trecut prin 
apropiere, care a sărit pe a 
coperjșul de scânduri vechi 
a mont și datorită căldurijț 
mari din timpul zilei, focul 
s’a aprins destul de repede, 
amenințând să cuprindă în
treaga clădire.

Muncitorii Cazac Ion și 
Timiș Grigore, care lucrau 
în apropieere, observând 
începutul de Incendiu, au a 
larmat imediat .muncitorii 
(din atelierul de montaj și ma 
gazia de fier, care au pornit 
cu toții la stingerea focului 

î)atorită priceperii și e- 
lanului cu care au acționat, 
începutul de incendiu a fost 

bire dinlre oraș șl sat, perpetui 
sub regimul capitalist. înlăturarea 
diferențelor dintre sat și oraș, șter
gerea deosebirilor dintre țărani ș; 
muncitori, constilue o parte din- 
procesul de construire a societății 
comuniste. Pentru popoarele .sovie
tice, curentul electric care va lumina 
talele simbolizează razele de lu
mină ale comunismului.

stins ăi mai puțin de io mi 
mite.

Pentru intervenția lor ra
pidă și energică, spre a sal 
va bunul obștesc, muncitori: 
Cazac și Timiș au fost pre 
miați de către direcțiune.

Felul cu care muncitorii 
au acționat pentru salvarea 
întreprinderilor e lăudabil, 
însă, dacă vigilența ar fi fost 
mai ascuțită, coșul loconipti 
vei ar fi fost prevăzut cu ini 
parascântei, iar acoperișul 
magaziei at-fi fost amenajat 
în’ așa .lei, încât să |nu poată 
lua foc dela orice scânteie.

începutul de incendiu dela 
moara de cereale, care din 
fericire a putut fi stins înain 
te de1 a lua proporții, trepue 
să fie o lecție pentru munci 
torii dela Călan și care tre 
bue să nu se mai repete.

Urmare din pagina l-a 

pentru reconstrucție, a-igurarea in 
dependenței lor naționale, democrație 
și pace.

Reducerea acordată Statului Romârț 
înseamnă anularea plății a 73.201.93.^ 
dolari. In afară de semnificația po
litică, această reducere are dea iz
menea o importanță enormă din 
punct de vedere financiar iar im
portanța ți economică nu este ev 
nimic mai prejos.

In continuare, tov. Alex. Iacob 
a spus: Organul guvernamental — 
Departamentul Livrărilor din Minis
terul Finanțelor — își face un punct

Acțiunea sanitară 
din judeful noastru

(Urmare din ipag. M-a)

nele din acele timpuri nai 
înțeles Să vie în ajutorul po
pulației, ci din contră au în 
ițele s să fctn^rimțe pe medicul 
de circumscripție cu destitui 
rea'pentm simplul fapt de a 
fi raportat o statistică reala.

Astăzi prin clanul de mun 
că al oamenilor sănătății, 
din Republica^noastră Popu 
Iară,'sunt .aduși pentru rezol 
varea acești probleme d . 
mare ș urgență, cei mai 
compctenți oameni de ștjin 
ța dotați cu cele mai perfcc 
ționate metode științifice de 
lucru, pentru a avea certitu 
dinea succesului.

Sindicatul Sanitar Jude - 
țean dă tot sprijinul acestei 
acțiuni și dorește domnilor 
profesori dela Cluj spor ța 
lucru și succes deplin.

de onoare din < (-cutarea întocmai 
a obligațiilor pre.azu'e i.i noua ca» 
venție semnată, executând astfel vo
ința și dispozițiuni'.e Guiernului Re-, 
publicii Populare Române. Și «or
bitorul a încheiat astfel: Fuleănr 
acest sprijin de a mulțumi jndt 
odată Guvernului, poporu.ui soviellf 
Partidului Comunist (bolșevic) al U- 
niunii Sovietice și personal genera# 
lissimului Stalin, pentru grija și- 
prietenia ce o poarta poporuM, 
nostru.

Traiasca marele 'popor sovietic.’
Trăiască prietenia Pomăno-Sotie- 

tica!
Trăiască generalissimul Stalin, ge

nialul conducător de popoare!

Publicație
Camera de Comerț fl Iuduatria 

din Deva pane in vedere tuta- 
ror întreprinderilor comerciala 
ft induatrlale din fud. Hunedoa
ra, cari ao firml înmatriculat* te 
OBdul Registrului Comerțului, c* 
ia eoni, cu disp. legei Nr 250— 
1947 *{ ord. Nr. 504 225—948 «I 
505.150—948 a Ministerului Co
merțului sunt obligați de a de
pune da urgenți la aceaetl Ca
meră cerere ta vederea obținerii 
de noi certificate da exinteața 
firmei, valabile pantru ormltoa» 
rele 6 luni.

Cererea va conține: Nuaaete 
șl pronumele (firma) sediul, Nr. 
de înmatriculare, obiectul co
merțului, Nr. certificatului de 
exlștențl dac* a obținut unul 
până In prezent, Iar cei cari 
Inc* nu au obținut nici un cer
tificat de exlstenț* va tace men- 

| țlunea îl cerere.
I Deva, la 16 Iulie 1948.

Camera de Ctnerț Deva
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Vineri s'fl deschis la Belgrad
Conferința Internațională asupra regimului navigației pe Dunăre
Cum a decurs prima ședință. Conferința a stabilit ca limbi oficiale rusa și franceza

Belgrad, 31 (Radio). — 
Eri după, amiază la orele ’7 
s’a deschis la Belgrad C. .1 
ferința internațională.asup' •. 
regimului navigației pe Du
năre, la care sunt reprezen 
tate următoarele țări: Uni i 
nea Sovietică,! Republica So 
vietică Socialistă Ucraina, 
Republica Populară Româ
nă, Republica Cehoslovacă, 
Republica Ungară, Republi 
ca Populară Bulgară, Repii 
blica Populară Federativă 
Jugoslavă, Statele Unite a[c 
Americei, Marea Britanie 
și Franța,' toate cu drept de 
vot deilberativ cși Austria, 
tu vot, consultativ.

Prima ședință a fost pre 
zidată de S- Simici, minist
rul de Externe al Republicii 
Populare Federative Jugo 
slave. După.icuvântul de bt’n 
venit adresat delegaților lă 
rilor participante. vSimici a 
propus Conferenței să hotă- 
rească ca ședințele să fie 
prezidate pe rând de șefii 
delegațiilor după lordinea al
fabetului rusesc. In (continua 
re Simici a propus ca limbi 
oficiale rusa- i franceza.

Delegatul Statelor Unite a 
Cerut ca și limba engleză 
să fie stabilită ca limbă ofi 
cială.

Șeful delegației sovietice, 
Andrei Vîșinski a precizat 
că limbă oficială se înțelege 
(jn sensul redactării documen 
telor, oficiale ,iar limbi de 
lucru să fie acelea în care se 
traduc obligatoriu toate des 
baterile.

In sprijinul acestei afirma 
ții, Vjșinski a arătat că acea
sta se bazează pe princi
piile de lucru ple ONU întru 
cât art. 32 din Charta Na
țiunilor Unite prevede ca 
limbi oficiale rusa, franceza, 
chinez și spaniola. Cele două 
din urma nefi.nd reprezenta 
te în conferință, e ste firps 
ca limba rusă și franceză 
să râmânăă limbi oficia i 
ale desbaterilor. In conțin > 
re, Vîșinski a argumentat 
propunerea făcută Conferin 
ței prin documente istorice 
că în1 numeroase conferințe 
internaționale limbile oficia 
le n'au (joincis cu limbile 
de lucru.

A luat apoi cuvântul tova 
rășa Ana Pauker, ministrul 
de Externe al R. P. R. care 
a spr.jinit propunerea Piețe 
dintelui, arătând că pentru 
necesitățile de lucru ale Con 
ferinței pmba Tusa corespun
de pentruca toate țările dia 
această parte a Eiuo, ri ni 
auro? că stimează și iubesc 

poporu lsovietic dar se stră' 
ducsc să cunoas limba ru 
să - limba mărci ța', a so 
cialismuluj.

li. continuare au luat cu - 
vântul delegații Bulgariei , 
Cehoslovaciei, Ungariei și 
Iugoslaviei, care au sprijinit 
propunerea ca limbbile of. 
ciale a]e Conferinței să fie 
rusa și franceza. ,

Luând cuvântul repre
zentantul Republicii Sovieti 
ce Socialiste Ucraina, vicn 
pediate de nemți pe Dunăre 
miniștri Baranovsky, a in 
sistat asupra faptului că ]im 
ba engleză ca limbă oficiala 
este susținută de două state 
oare nu sunt dunărene și a

Dunărea trebue se devie un fluviu
cu adevărat al națiunilor dunărene

'(Urmare pag. T-a)

fost astfel transformată de 
imperialiștii tuturor timpuri 
loi englezi, francezi, aule 
ricăni'sau (germani'— intr’un 
mijloc de exploatare, asupri 
re și subjugare a acestor 
popoare-'

In timpul celui de al doilea 
război mondial, Dunărea a 
servit ța maximum scopuri
le economice și militare ale 
agresorilor hitleriști. Mii dg 
vapoare cu materiale de 
război și soldați, au fost ex 
pediate njmți pe Dunăre 
în spre frontul de Răsărit. 
In acelaș timp, alte mii și'su 
te de mii de vapoare au ca 
rat în hambarele Germa
niei hitleriste bunurile jefui
te de Pe teritoriile Uniunii 
Sovietice și celorlalte țări-- 
din Estul și Sud-Estul euro
pei. . —

Odată cu discutarea pro. 
blemelor cj se cereau lămu
rite în urma terminării celuî 
de al doilea război mondial, 
s’a ivit și problema Dunării. 
Imperialiștii anglo-america- 
no-frâncezi, consecvenți ve
chilor lor tradiții expansioni 
ste și acapaaratoare, au în 
cercat sa , rezolve" această 
problemă în cadrul Conferin 
ței de Pace care a avut loc 
în 1946 la Paris. Calculase 
ră imperialiștii că în cadrul 
acestei Conferinței— cu aia 
torul mașinei de votare — 
vor putea să-și impună pune 
tul lor de ved^/e în prob
lema, dunăreană. Socotelile 
lor au dat însă greș- Fiindcă 

sprijinit prounerea Președin 
telui.

In concluzie, Vîșinski i 
subliniat din nou justeței 
propunerii Președintelui.

Trecându-se la vot, pro - 
punerea prin care se hotă 
rește că limbile rusă și fran 
ceză vor servi ca limbi ofi
ciale, conferința a adoptat 
această propunere ,cu 7 vo
turi și trei contra. Au votat 
pentru: Uniunea Sovietică, 
Ucraina, Republica Popula 
ră Româna, Republica Ce 
hoslovaca, Republica 'Popula 
ră Bulgară, Repubblica Un 
gară și Jugoslavia iar contra 
Statele Unite,iMarea Brita - 
inie rși Franța. (

Uniunea Sovietică  ̂apărătoa 
rea consecventă a indepen- 
ței și suveranității popoar(!f- 
lor, s’a ridicat cu țărie împo 
triva tendințelor impg^ia < 
liste, susținând că stabili
rea regimului de navigație 
pe Dunăre este o problemă 
de resortul .țărilor Dunăr^ 
ne.| , -------

Demascând jntenții]e înrpe 
rialiștilor ango - americani 
de a restaura pozițiile lor 
priveligiate asupra. Dunării șj 
deiapdicta și a-și impune voi 
ința pretutindeni, ș^ul de
legației sovietice Ja Confc 
rința de ;Pace V. M. MP otOv' 
a precizat:

„Nu vom permite State 
lor puternice, ce au astăzi 
mulți dolari sau lire, să 
obțină prilejul de a dicta 
voința lor altor State”.... 
Datorită intervenției ener 

gice a delegației sovietice 
planurile imperialiste de a 
se stabili soarta Dunării de 
către statele 1 nedunărene 
au eșuat.

rn prezent, la B^grad, so 
arta Dunării se află în mâini 
le națiunilor dunărer^. sta 
tele njdunărene partticipa.i! 
te la această conferință (ca 
re de (fapt rcprezintă punctul 
de vedere impeerialist) fiind 
în minoritate, nu vor mai a- 
vea prilejul i,să-și dict^e 
voința..

Această convingere este 
întărită și de faptul că dele 
gații statelor dunărene la a- 
ceastă conferință sunt expo 
nenți fideli ai intereselor pa 
poarelor lor. Acești delegați

Comunicat bilM
Ministerului Afacerilor Străine al Ungariei 

în legătură cu asasinarea lui Moic Miloș 

— Fruntașul democrat sârb a fost asasinat peetrvca 
protestase impstriva politicii actualei conduceri a P.C
BUDAPESTA. — Ziarele ungard 

publica comunicatul ministerului a- 
facerilor străine al Ungariei. Co
municatul spune:

In ziua de 27 lube, Boarov, a- 
tațatul de presa al lega(iei iugos
lave, a (mărturisit, in cursul interoga
torului ce i s’a luat la poliția un
gară, că este asasinul Iui Moic Mitoa' 
unul din conducătorii Uniunii De
mocrate a slavilor sudici din Un
garia.

Comunicatul spune în continuare:. 
^Această mărtuiisire confirmă defi
nitiv părerea exprimată in cunoscut^ 
notă a ministerului de externe al 
Ungariei și respinge încercările de 
a desvinovăți pe asasini, încercări la 
care au recurs ministerul de e> terne 
al Iugoslaviei și legația iugosla
vă din Budapesta”.

Ziarele ungare publică odată cu 
comunicatul minisfeiului de externeț

nu sunt reprezentanți ai u- 
nor guverne putrjde burghe 
ze gata să vândă de dragul 
dolarilor sau lirelor indePen 
dența țărilor lor ci sunt re 
prezentanți ai unor regimuri 
prezentanți ai- unor regimuri 
de democrație populară, de 
ci cei mai autentici rejpre - 
zentanți ai 'popoarelor rpp 
Pective. y

Și aceasta ieste cea mai bu 
nă garanție că, ei vor ști 
să apere cu succes interese
le legitime ale popoarelor 
lor, transformând Dunărei 
intr’un fluviu (cu adevărat 
al națiunilor dunărene.

In felul acesta, se va lua 
imperialiștilor pentru tot - 
deauna, posib’litatea de a 
folosi Dunărea' ca un mijloc 
de subiugare (politică și e- 
conomică a popoarelor du
nărene. Iar marele fluviu e- 
uropean va constitui de a 
cum înainte nu numai un fac 
tor firesc de infrățire a po 
poarelor dunărene ci și un 
puternic factor de ddsvolta 
re economică, ce le va fi 
^de un însemnat folos în d^s - 
voltarea lor spre socialism.

Iată dece poporul nostru 
urmărește cu interes și 
increder^idesfășurarea lucră 
rilor Conferinței pețntru sta
bilirea regimului navigației 
pe Dunăre.

C. Msgdalin

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.

fotocopia procesului seri.af 4 »»- 
terogatorului, serv <i >e*ine 3e- 
însuși Boarov, in care ac a <»- 
firmă ca este a-asinul lrt« k'Ak 
Miloș. i

Iu legătură cu moții efe
,lului, Boarov a dec'arat următoarele 
Bîn protocol: „Am ini cocat fim «î- 
ciun rezultat, să-l convingem pe 
Moic. Moic dorea să mă|coai «w V rf 
atitudinea mea este greșită ,i >1 
mit justețea rezoluției Bă j<ui k- 
formativ referitoare la parri>M .o 
munist din Iugoslavia”.

Misiunea iugoslavă 
din Budapesta a 
predat poliției pe

asasinul lui 
Moic Miloș

In cursul cercetărilor, asa
sinul a mărturisit orftaa

BUDAPESTA. — Jn urmi ererii 
insistente a autorităților poxț'.^rețti 
ungare ca atașatul de presa il «k 
siunii rugpslavi-, Boarov, să -e pre
zinte la poliția din Budapesta pen
tru a i se lua interogatori»! ffi*, 
acuzat de asasinarea lui Moic Mițon 
secretarul Uniunii Democrate • rk- 
vilor sudici din Ungaria, nuș*inea 
iugoslavă s’a văzut silită ăi pcedea 
pe Boarov poliției ungare dtț, ce 
l-a ascuns timp de doua s^at aarfi.

In cursul cercetărilor dia de 
24 Iulie, Boarov s’a declarat nacnct 
de asasinarea lui Moic, în coa 
el a fost arestat de 
polițienești ungare. *

„Nu sunt ne deplin 
restabilit, dar 

primejdia a trecut0
a spus Palmiro Togliatti 

Secretarul General 
al P. C. Italian

ROMA. — .Ziarui UNITTA a pu
blicat eri o primă declara.- ,curtk 
a lui Palmiro Toglatli piin care 
■ecretarul general al Partid», u» Ca, 
munist Italian spune:

„Mai întâi de orice dorea: sa- 
exprim recunoștința profesorttiv 

Valdoni, care mi-a făcut operați» 
și profesorului Frugoni, care 
îngrijit”.

In continuare Togfiatti a adresat 
mulțumiri tuturor medicilor si ras- 
terților, personalului di» cl laici ș/ 
surorilor de caritate care t-au h- 
grijit precum și tuturor acelor căit- 
din Italia și din afara ei i-au a<ke>«? 
felicitări și urări de ksanatosire,

„Nu sunt pe deplin restaiblit — 
a spus Togliatti în continuare

— dar primejdia a trecut șj 
că în curând voi fi In măsuri «wnfl 
reiau îndatoririle”.

TIR CP3SHJL*—DlVA, INS


