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Justiția populară a intrat în funcțiune,
LUNI, IN FAȚA CURȚII DU APEL DIN DEVA,

Judecătorii populari din localitate
depsast J

In la(a contple.u iii Curț i de A 
pel IRi'a, format din d 11 i Barba ei, 
prc-șc-diiilclc Cur, i, [>.>iiiansdii, l.o 
zcanti și procuror general Ivitei a.i 
depus jmanian ul d-.it S:rocscu ir.- 
gore si Rusii l iberia în «aii a e de 
consiheii pe lâ:iga Curtea de Ațte', 
precum și cei m) asesori popit ari ai 
Curții.

S'a trecut apoi la - depunerea jura- 
intimului de ca ic a-esorii populari 
de pe lângă Tribunalul f>.va — 
Hunedoara. Completul 1 ribunalult i 
a lost compus din d mi Mi luța Re- 
mus Președinte T nbima'u'ui, Va 
'ilic. Capotare și Brelan.

Au luat cuvin.u! cu a cada ou 
/ie: Președintele Curții de Apel Bar 
bâtei, (irigo'aș Gonitantin, pr fec- 
tul Jude.ului, Koki'sy Viliam, din 
din partea (otsiiiu.ui 8mdi<a lude 
țean, Drâgoi Anton în nu.ncl P. Al. 
R procuror geneial Ivani.i în nu 
inck Ministerului Pub i , Mi.lula 
Rciitus președintele Tr'.buna'u'ui, Va 
silie, in numele Sindi atu'ui Magis- 
iraților, av. Câmpeanu în nilne'e 
< olegiului Avocat! or și Anicliii Vă
dim în numele a.esorilor populari.

Toți vorbitorii au scos în etidențil 
importanța reformei juJecatore-li, 
precum și încrederea pe care popo 
tul a acordat-o noi.or judecători, 
desprinși din rândul masse'.or largi 
populare, fi'nd alese elementele cin
stite și cu mintea clară, precum și 
răspunderea pe care ace? i a-eso.i 
o au fața de popor ctre ia tri.ui 
pentru apararea inund ori: iii și țt- 
runimii sarace prigonită și Irarțui a 
de fosta jus iț e.

*
cuvântul d. l)r. Miclută 

președintele Tribuna u'ui
I .tiând

Renuts,
DeVa-li unt cioara, expune îndatoriri
le și dreptui'ie asesori or populari 
spunând [ rintre altele:

Un judecător popular trc- 
bue să știe că e chemat ca 
sa judece, după conștiința lui

Joi, 4 Martie 1948

De pe frontul reconstrucției

Ce r/au tăcut „istoricii1* înzeci de ani 
fac voluntarii în 2 luni

Pe șantierul de construcție a podului din Petreni

*

Alte nevoi mal a.ețt.'
Podul de p sie S:rci, doaud șorule, e aproape &a cada 
Veți avea! Sciie — un pod

Astfel ș’ au dus parllde'c ,/sto 
iioa^â iti prcaj na alege i or. ȘI ța 
lirnl cârpeau mat d pa te podul de 
strângă, de teama su pârii deabea

Guvernul poporalii , a | iu» ia 
bna \o ba 'jinha, iutii i unui
pol modini. din be.on pe u S ai. 
Țăranilor iiiidua vmit a c.-: r. S ti 
cunviiis iii a i. ie.lid', «. uni iu gara 
B.ii’bi aii c.O'i v.rj' i jiu inul <■ ci 'i 
racul, li i, s '.mdiiri. lila ini p'> ’-p*

. mă c a c *oiu L'iK’ț ci po îu'ui.
Lucrarea se e e?uta Mib auspk; c 

I), (j. 13, și la projd'ierea U. I.

strașnic pese Strei!
iice” ani de am propaganda minei 
rănii din Pe reni, Ba ui și impi ciu
leam, putrezit^ peste care, cu inima 
puteau trece

rit i
(Ir «

cu

BURGHEZIA

(Continuare în

Mij oc : Asistenta 'a depunerea 
lurământului judecătorilor populari 
Jos: Tov, Brassaf lullu, tipogrâf 
la imprimeria ziarului nostru, a 
fost ales Judecător popular la 
Curtea de Ape!
Sus: Tov. Brassai rostește for
mula îurământului.

IN PUTREFACȚIE
_____ -- - -1----------------------- . 1

Iu la;;t urnii bog.it pont de CrS 
citul iuipoiiolil cu datmi e trudiți i 
mile, am asistat la ui.a din .multele 
drame ale burgheziei de to deauna 
putreda, expti a pe Ceianul unu a 
din cinematografele ora-u ui nostru.

Soțul - inthă.r.mit de ani și ce 
lebritaiea cure nu 1 scutește de sur
prizele societății în jttjo.ul căreia 
se plaseaza epi-odld, este para it de 
soția mult mai tânăra, cure deoco 
[teta iiicidciitul „iubirea ca mite’’ 
Oiiiiț.md ex.stența unei le ițe cai ■ 
tt’a pmut fi eiitila probabil iu a 
ceast i convenționala căsătorie pe 
caid un tânăr usea s’o dc.trame lata 
alte preocupări în afara celor s.ikt 
egoiste.

Insfârșil acea presupusă v a( i, li- 
ihl.ata la orizontul celor doi indri 
gostiți, care sunt chipari'e ac.o i 
tosinai peiitrilca odiscia Io, sa im 
pună unui anume public, se dea 
pană intre c'ucva lu.nee ale icepec 
tivilor dcalungul unor ani la capă 
tul carora, , mama" învingând pe 
„marea actriță" c’in ea. î-i propune 
sa revada copila părăsit;t.

împrejurările, mențu diama ic-,
M. Mih.

(Continuare în pag. IV a)

Prelungirea termenului 
pentru declararea și plata 

EVAZIUNILOR FISCALE
Ministerul de Finanțe a în

tocmit o decizie prin care ier 
menul prevăzut de legea p m 
tru sancționarea evaziunilor 
a fost prelungit până la 31 
Martie a. c.,

Decizia urmează a fi su
pus i Comisiei Ministerial^ de 
Redresare Economică si st.i 
bilizaț-e monetară.

In consecință. e\ .izioniștii 
fiscali mai pot depune dec'a 
rații și plăti impozitele fru- 
state. până la finele acestei 
luni.

Termenul <E 31 M trliv 
c., coincide cu finele ’ 
cițiulv.i- bugetar, 
până la această rLat.i

a. 
ev; 

as de! c.i 
tren e 

restanțele fistule vor li i,j 
mod obligatoriu lichidate.

Data de 1 \prilie t^ț.8 
însemnează inaugurarea rmi 
nou regim fiscal bazat nu 
mai pe realități, odaia < u in
trarea în vigoare a reformei 
fiscale, alt cărei prin ipi; g< 
nerale au și fost trasate .ie 
c'atre tovarășul Vas'le Lu ti, 
ministrul Finanțelor.

|Ai a din Peiteiil 6unl 
vuluntaii

dimmtațS in sa ul IJ' 
trciii. O.C&C cainio-iiic în .1 ta u tu 
tineri munți o i.4 n jud. Huucu< ara.

hi pii'iii timp • jti 1 a/3’, 
‘Jalal u bucată ir apoi 
au plvcat la’ni uit4 p<

Țăranii au allal i uc-tiai 
brigadieri v*nip lu.re/v 
la cuilitiTK’liil po u'u-, S’au • lâns 
?au •'latul' și au ple-.at la munci »Ț 
m* înH> a 'â i. u brigadierii.

Pe șaiui* !, I r ^adierii au ara'Ht 
cum știu i-ă mun rașca.

ni i ti iui s’au li at mai pe 
Și au s. os -.ueibi inunde ț>i 
sa te ți Ia imrecerc!
/ik<e ur'ua.oare, înrâ d'u /or^

\c i( 
vo'uum.j. Vcn au în jiu 
și ui.nând «--xtiupȚi. bri 
munu.iu cu bdjui d'

Șl nil

Inlr’o '
O .CbC

și au i i-
< .111 ind

1 i' r.
că sunt
to ..mur

salinilor 
Dar 
jos.
apoi

In
-atenii din comunele te io, au
l.t munca
mar mare 
gadierilor. 
inima.

,,Voin fa e pil pod <:iasnie ca • 
ne va lua o pieri de p- iui na ’ 
spune un șVe-Hi n!.t! j.j ,. -j 
muncește ,a imul de 20 d ani.

Potiul răsare din păniânt și apă
ții aUtcl, prn inund dârzi*, 

huruit di ma>ini și -ub >u“ avx-ghe 
H î 1 ÎJ1 TrUtii.iiTc • uni -icni or în 
Iniîifv cu 1<i\. i.i: . rii’K»'-'- hui I-jd,

I. BRANEA

(Continuare in pag. lila)

Oititi

în corpul zia
rului o pagină 
pentru tineret

Din rapoartele depuse de delegații sindicali

Se constată o simțitoare spo ire a producției și a 
productivității munciiîn centrele industriale hunedorene 

Ședința plenară de lucru a Consiliului
in sala festiva a Sindicatului Mixt 
prezența tov. Lepădă u Corist, in

In ziua de 29 Febrja ie a. c.,
ATmcntar Deva, a avut Ioc, — în
slructor al C. G- M. și tov. Dragoi secretarul Secț ei Sind'ca'e a P.A'.R. 
D eva llun^do. ra — ședința plepa a de lucru a Consiliului S'ndical Jude 
țean Deva Hu tedoara, cu Cor.itetele Sindicale din județ, în cadrul că eia 
s’a analizat amănunțit indep imrea planurilor de munca a Sindicat lor 
pe luna trecută și s’au trasat sarcini pentru munca de vii'.o-.

După intonarea lmcrnațio 
nalei tov. Nistor președinte 
le Consiliului Sindical Jude
țean, a deschis ședința și a 
expus participanților impor
tanța înfaptuirei P. M. K,' 
și sarcinele noui ce revin, 

în urma acestui fapt — 
muncitorimii sindicalizate-

l’rczentându-se apoi rapoar 
telc d< activitate ale Comite 
tclor Sindicale, s'a constat n 
o simțitoare sporire a produc 
iței și o creștere a producti
vității muncii, — *în special 
la I. M. S. Hunedoara, unde 
datorită eforturilor muncitori 
lor și inovațiilor aduse utila-

1

Sindical Județean

jelor. sa atins nivelul pro 
ducțici din 1938 — precum 
și adâncirea spiritului de 
muncă voluntară, în rându
rile largi ale populației hu- 
nedorene.

O importantă realizare in 
domeniul technic, a fost ob- 
ținută de uzinele C M. C. 
Cugir, prin fabricarea primu
lui ciocan pneumatic în ța
ra noastră, care va satisface 

• o imperioasă necesitate a pro 
ducției extractive miniere.

Din rapoarte' s’au consta 
tal și unele deficiențe. în mun 
că, cum e cazul uzinei Astra

(Continuare in pag. III a)

Consiliul Național al Frontqjui Democrației 
Populare a luat în discuție redactarea 

MANIFESTULUI PROGRAM
BUCUREȘTI, 2 (Radio). 

A seară a avut loc ședința 
Conslitilui Național al Erou 
tului Democrației Populare. 
Ali participat toți membiii

Consiliului.
S a luat in iliscuțic redac

tarea Manifestului - 1’rograiTi 
al Frontului Democratei Po 
pulare și chestiuni cinxiue.
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Cum primiți înființarea organizației unice a tineretului■ Școlăresc ?

Ancheta întreprinsă de ziarul nostru
printre 'elevii școlilor secundare

Călit în lupta contra fasclsmulu
/

Tineretul polonez luptă 
pentru asigurarea păcii lumii, 
pentru reconstrucția patriei saîe

<fiin
Massele de elevi din întreaga (ara au primit cu adânc rn'e ts ș' 

bucurie vestea creerli unei organiza |ii școlărești. Ecoul s'tlrnit printre 
elevi de ape'til comite.ului ce tlral de inipalrvâ pentru forma, ca Uni 
unjî asociaji lor de fJcvi din Româ nia scoate în eviile'țâ d.vrința in 
tregului tineret școlăresc dela noi din țară de a se organiza spre, a 
putea duce cu succes I ipla pentru însușirea învățături;, pentru o edu 
cajie sănatoasa și de a se pu ea încadra organizat, a'ă uri de ce e 
lalte catego ii de tine et din Româ nia în frunte cu tineretul mim i.o 
resc, în bătălia pen-.ru reconstrucția țării.

Spre a ilustra interesul și bucu ria cu care elevii au pr'm't inițiativa 
formărji nouei organizații școlărești, ziarul noztru a întreprins o anclie 
ta printre elevii șco dor sccu idarc din D cva. lată câlc-va din raspunsu 
rile primite la Redacție:

BAl.ȚCR ȘTEFAN 
elev cls. Vlîta I ic. Industrial.

I

„Unirea tuturor elevilor din Ro 
mâ.'iia într’o organiza,ic va însemna 
un pas înainte, în lupta noastră 
comună cu organizațiile de- tine i 
muncitori, săteni și stu.lenți, put 
tm propășirea scumpei n >as re pa 
trii.

. ZI NA IVAN
elevă c’.s. VIII a I ic. Fete.

„Noi elevele trebuie sa fim ala
iuri de tinerele muncitoare, ța.ai.e 
și studente, care reco.istiiiiesc țara și 
muncesc cu aruorre pt. un m n.aî fe 
rial, pentru o Românie nouă, nu- 
in; i a celor ce muncesc’’.

ERCSE ILDIKO
elev» cls. VII a i.ic. > eie,

„Asociația Unio.i a Elevilor. în 
seamnă un salt în încadrarea noa 
stră în organizații.c democrate de 
tineret, si nu pot să privesc de 
cât cu bucurie acest luciu, deoare
ce de acum înainte vom putea par
ticipa efectiv în lupta pentru o via 
ța nouă’'’.

GH. LEONARD
elev cls. VIII a I.ic. Decebal

„Dorim cu toț i o organizație a 
noastră, a elevilor, prin care să 
putem contribui cu tot elanul Ia fâu-

ll.T.M.-iști, muncitori, elevi, eleve, 
și ostași continuă munca pentru 

asanarea terenului „Balta Sărată"
In continuarea ijucrărilor 

de asanare a terenului „Bal
ta Sărată” Duminică, 29 Fe 
bruarie a. c., 230 voluntari 
au eșit din nou la muncă.

La această acțiune, au luat 
pa te brigăzile U. T. M., Lic, 
Decebal, Lic. Fete, Șc. Nor
mală, Lic. Industrial și meni 
brii ai Federației ■ Meseria
șilor, C. D, E, din localitate^

Munca s’a desfășurat în- 
tr’un viu entuziasm, săpân- 
du-se' 120 m. c. pământ în 
câteva ore.

In timpul muncii, s’au evi
dențiat tov. Cipici T., Diaco- 
nescu C., Tândău A., Vițio- 
nescu, Radu E., Domanski, 
Margareta Presură, Goldea 
E., Cubici A, Pogar Nic., 
Sebestreanu, Crișan Maria, 
și Davidescu.

După masă, în sala festiva 
a Șc. Normale, tov. Ionescu 
Mthai din (. > mandamentul 
Județean al reconstrucției, a 
da’ citire unui ordin de zi, 
pi n care se deschide cam- 

rirea unui viilor fericit într’o ța a 
fericită''.

RACULESCU GH. 
elev cls. VII a Lie. Decebal.

1
„Salul și privesc cu înciejere 

formarea organizației 110a ilrc de ti 
neret școlăresc, a ă tiri de cc'ylal e 
org. democrate de tineret, pentru 
lupta comună a tineretu ui, pentiu 
binele comun”,

LUNGU CONST.
elev cls. VIII a Șrt Normala.

„Noi elevii simțeam de mult ne. 
voia de a ne organiza înt ’o a o 
ciație a noastră, prin care să pu
tem lupta cu toții, alături de U. I . 
M. și celelalte org. democr.v.e de ti- 
neret, pentru v i torul nortru fericit.

RAȚIU ION
elev cls. VHl-a Șc. Normală,

„Răspândiți Î11 grupuri diferite 
până acum, pr.miin cu e-itu-iasm 
formarea org. unice de elevi, p in 
care forțele noastre se vor u i cu 
ale tineretului munciror săteșe și stu
dențesc, Î11 luptă pcmru bine și 
progres”.

NUSBAUM ERICH 
elev cls. IV-a Lic. Decebal.

„Am luat cunoștință cu bucurie de 
inițiativa formării Asociației Tine-

pania de primăvară de re
construcție, la care cheamă 
întregul tineret.

A urmat apoi un frumos 
festival artistic, dat de bri
gadierii Șc. Normale.

Delegația F.N.T.D.R. 
a p ecat la Belgrad 
pentru a participa 
la lucrările Consi
liului Bâlcanic al

1 inoretuhii
Sânjbătă 28 Februarie, a 

plecat în Jugoslavia o dele 
gație >a F. N. T. D, R, în 
frunte cu tov. Petre Lupu, 
secretar al Comitetului Cen 
trai al U. T. M, care va 
reprezenta tinereți 1 român la 
lucrările Comite.ului Baka-' 
nic al Tineretului, care vor 
avea loc la 1 Martie, la Pcl 
grad.' 

telului Ș olu. se din R .mânia, plin 
care vom pu'e.a lupa peni u un trii 
mai linii, pentru un vii.01 al școlari 
lor și nu a .a iil.n a vrut SA la a 
din noi in trecut „Stiaja Țaiii” el .

Deasemene.i, în această, o.ganiza 
ție vom ioana brigăzi de reron 
stni.ție și, mul con, i mi cu toi e 
lanul nostru la recon. r.ieția țirii”.

MORA (U P
ele'. ci . VII! a Lic. lud Wlri.T.

„Prm A: o ația iii rrgii'ui tine ei 
școlăiesv din Româna, în o'alio 
rare <11 tineretul mu itoe.c, să 
tc-sc st ud. uțeve, noi dea Lic. In 
dus ri d mm up a din răsputeri pui 
1ru rcvon ,ru ța ,i ] r.:; fi i ei patriei 
noastre”.

Itin ce'v Leva răspunsuri pub'i 
cate mai Su., se poa.e ve le i clar 
marele e'an, .u care ec.ii întâni 
pina organizarea l ir, sub ăl cârtii 
steag v.ir p >rni la inuncă și lu , ă, 
împreună cu ini.cgul tine et din t a 
ic ramurile de ac ivita.e, pent 11 o 
viață mai Lună, pen ru un vii.o. 
fericit.

Organizația tineretului școlăresc
Zilele acestea, Comiteti'J 

Central de Jniiiativa al l.’- 
niunii Asociațiilor de KEu 
din România, .1 lm..al o che 
marc către întregul tineret 
școlăresc din Români i, priit 
care 1 cheamă la lupta pen
tru unitate.

Aceasta < rganlzație de e- 
levi, va avea un rol impor
tant în viața t n rutului șco
lăresc din țara noastră.

In trecut, sub regimurile 
reacționare, tineretul școlă
resc era organizat în dife
rite organizații de paradă, ci 
cercetășia și străjeria, orga 
nizații cu scopuri străine de 
interesul tineretului și a] po
porului mure tor.

Prin aceste organizații, cli 
cile exploatatoare de]a con
ducerea țării îmbibau su le 
tul tineretului școlăresc cu 
ura de rasă îl pregăteau pen 
tru a deveni instrumente im 
potriva poporului muncitor 
din industrii și de pe ogoare.

In aceste organizații, tine 
retului școlăresc, în unifor
mă și disciplină oațțbă, i se 
sădea încetul cu încetul otra
va fascismului, otrava care 
ațâță popoarele la războaie.

Dar aceste manevre o- 
dioase au avut un sfârșit. 
Poporul muncitor, aruncat în 
războaie, ținut în Ignoranță 
și mizerie, s’a scuturat pen
tru totdeauna de jugul clici
lor exploatatoare și asupri
toare.

PoporuPmuncitor și mat a- 
les tineretului de toate cate
goriile, i s’au deschis noui 
orizonturi spre progres, spre 
educție sănătoasă, spre u 
nire.

Și tineretul a trecut la ac
țiune.

Rând, pa rândj tineretul 
muncitoresc, sătesc, univer-

7i’.|.' InTU.', O li.' V,.,.lțl«. gllAI 
j n.-iiii 1-11 i.d:i l> 111 i.i a ' izi al ('ia 

v. cină :i pnetc.iă, Polonia înche
ind o a lanța lu'.nra ii in ie c le 
dona popeai,.

' 11 a 1 a. .1 o .ioc, g aidul nos 
im al tiueiciu.i.i n>iii.«ti, ie în 
dreaptă cu drago^e și admirație 
-pro tine, ui R u l'i ii 1’0 o ie, ca
re .Ta u i i'e vi.epi partizani, au lup 
tal in timpul răzlioiu ui peimu z ro 
tiir> a <<> ropito i or las.i ti și care 
astâ/i lup u pentru reia erei țârii 
lor pe baze noi li sâiiă'oisc.

I in cele mai vechi timpuii, Polo 
n i a fost când i-uop’ga a, c n 1 im 
pi (i,a, du a pla n'. ( iri or sau im 
, i aiilor.

Ilar dl., i i el .le .il doi.ca rsz o1, 
iiiomiial, l'odia de.cnin.l o ța ă 
libc-iă și indepeu len a,, da oiilă pri 
etenei ui '.ror popoaieoi dornice de 
libertate, U. R. S. S. .și e oi ii Ar 
mate Rojii, a trecut prin a lan i 
prefaceri poli i e, o ide și ccoio 
mi e, promotorul ei fiind Par idiil 
Muucitoie-c Polo..e'.

Tineretul po em, ințc’ig id rd 1 
imporiant pe c r I are in desio’.ta 
iva țjrii sale din toi e puntee de 
vedere, a in repiins o va ă acțiune 
vie muncă voluntara p.eniu re.'ace

silim t.’.Tit urganizp.t, formând 
apoi împreună Federația Na 
iion.ilă a 'Cin rolului Demo
crat dm România.

In aceste organizații - au 
creat tineretului ț Gbibilități 
de desvoltare de înju-.ire a 
științei și culturii, de edu a- 
ție sănatoasa, de mobilizare 
la munca de reconstrucție u 
țarii, etc. S’au dovedit ast 
fel, marile avantaje pe ca 
re organizarea le prezintă ti
neretului.

Inițiativa f< rjcitâ a eleni
lor de a se organiza de?i 
târziu — este venita dintr u 
necesitate adâncă, a tine
retului școlăresc de a se uni, 
de a-și creia noui și largi 
posibilități de desvoltare-

In aceste organizații,, tine
retul școlăresc va putea lu
pta alături de celelalte orga
nizați democratice de tineret 
din țară pentru a-și ridica 
nivelul de viață duh toate 
ț tinetele de vedere, de a lu
pta pentru reconstrucția țării, 
ile a strânge în sânul F. N. 
T. D. R. legături de priete
nie cu tineretul școlăresc’dilt 
întreaga lume.

I se crează posibilități de 
a lua parte efectiv, alături 
de celelalte organizații demo
crate de tineret, de întregul 
popor muncitor, la clădirea 
unui viitor tericit, într’o pa
trie fericită.

In munca de organizare a 
tineretului' școlăresc, întreg ti 
ncrctul și poporul muncitor 
îi urează spor la munca.

Alianța dintre clasa mun
citoare și plugărimea mun 
citoare este tqjnelia mari
lor cuceriri ale democra
ției din țara noasti ă. 

rea ora,clor dislru c ca Warșovii, 
Wrovlaw și alee penru coistiuirva 
unei linii eh-.trice de inT.'ă t"ii iu 
ne dela Șilez a la l.ofz etc

In timpul liber, ii .crețul jkIhi 
desfașoara o vie aciiri a'.e cult ,r.i ' •
lă arli-.tică, ridicând a-tlel peinceiat 
nivelul poiio.ulur.il al i.itrv-gului 
popor.

înarma i cu învalaurle lui M ■■ >, 
Engels, Lenin, S a'm și cu tri» a 
experiență, a tre u’ulu’, ti <* v ul p >- 
Ion, umăr lu unur cu tinere.ul m 
turor țârilor dorit.au de pace și 
libertate, lupta pen u mc iț nerc . 
pa ii i a bunei înțelegeri intie na 
ți uni.

V. V- Magda

Din lumea tineretu'ui
— Ministerul Muticiif Conrede a 

ții (jcnerala a .Muncii și UnidQcîi 
l incrciului Mumi oreic, au 1 al oi 
suri ptniru uiiâ ura va abuzuri.or
din cămiiKls și șco i e du uctni i și 
ridica; va ni»c\u ui de viață, al uce
nicilor. In a.esi stop, s’au f > mat 
comisiuni care vor controla cainine'r 
și școlile dc* ucenici.

*
- 11 cur jnd s’a du liis la ( 

al U. f. M. o șcdj a ue p. v£ .,:re 
a cuti’-nndanliîor de br ^ă/.i, c? vo.- 
niun.i voljiiiar p.e m iurc'e nalio 
nale de rtcfEsirj-jiu. E e >i sun ru 
crdta’i d.n.jc c î;»adi ;ii •-■idu/ita- 
în mun» j,

*
('a.npania dc sârbii or r a u 

inii an de a li.i.at-' a ’J. T. M. 
v.i ținu până la 15 /Vrei. .

— In viitoa:L-:e a geri pentru M. 
rea Adunare Naționa â ce v r a e» 
loc în curând in Ro n.înia, tinere ul 
se va prezenta la urne dea vărsa 
de 20 , ani împliniți, iar cei ce au 
împlinit 23 de ani vor pu.ea ti ac- i.

— I’riu i’o s,..ioare a tresa a II. 
T. M., prie.enui tineret rlui din R 
mânia, N. V. Na do>, anunță că a 
luat fi nță Congresul 1 inere u ui Ni
gerian, care- va duce o luptă li > 
tărâiă pentru ctibc.a ca Nigeriei d_- 
sub jugul colonia! bri.anic, pen ru 
elibera va „sciavi or” su la.rLaiii 4 
pentru kgă uri de pr etenie cu toate 
or; ani.’ații'c democrate de tineret 
din lu.ne.

♦

— Cu ocazia cel i de a șasceț ani
versări a asasină li lui Yous Gira 
bau, ncinîri a’ul lup ător ant.fasci t 
spaniol, Tineretul Soiai t Spâni 1, 
a horarît să întărească și să itlcn 
silice lupta împo r.va leroarei fran 
cliistc.

Brigada de gucrla cei poarta nu
mele, va mobi.iza întregul tineret 
spaniol in lupta sa croi. ă p.-n.ru re 
publică, pentru ciberaica poporu ui 
spaniol de sub fascivin.

» I

— Teatrul Co.nsoino'u'ui Lenini t 
din Moscova, și a sărbăto.it jubileul 
de 20 ani de activi.ate. Acest teatru, 
a avut un rol i.uportant în ridicarea 
nivelului cultural al tineretului So 
victic și este unul din cele mii po
pulare și renumite teatre dii Mos
cova.

*
— Fcderați-a Moudialâ a Tinere 

tului Democrat, va tr.inete în cur nd 
in China o delegație, care va avea 
ca sarcină s rângerci de iiformați- 
imi în legătură cu lup e'e pentru de
mocrație și independență, ancltet .re.'. 
condițiilor de trai ale ai eretuiii, 
stabilirea de legă.mi între felci.țic 
și tineretul chinez, c t și găurea 
unei posioi i ăți penru ca revista 
F. M. T. 1>. să apară în limbi 
chineză.
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ȘEDINȚA PLENARA DE LUCRU a Consil ului Sindical Județean VIAȚA ng PARTID

Problemele de producție 
trebue să stea în centrul

(Urmare din pag. I a)

Or;* tje, cure nu ;i icnliuit 
în îtîiregiiue planul de mun 
ca, datorit i neglijenței: Dirct - 
țiunii Gener.de din Bucure
ști, care nu a studiat îndea
juns capacitatea de producție 
a uzinei.

In gcneițd s’au remarcat 
s ;] u.anțiale îmbunătățiri în 
d< meniul învățainânti lui sin 
dical, prin Introducerea de 
ore sindicale în școlile de 
ucenici, înființarea de școli 
de ( adre sindicale pre-tim și 
ridicarea nivelulr i cultural al 
muncitorimii prin organiza 
rea de conferințe, abonamen
te la ziare:, case culturale, cțu 
buri muncitorești și școli de 
analfabeți, De subliniat sunt 
realizările Sindicatului învă 
țâ Lorilor în munca de alfa 
betizare a masselor, prin în
ființarea până în prezent a 
352 școli du analfabeți. fre •- 
veritate de un număr de [2 
mii neștiutori de carte,-din 
totalul de 25.000 câți sunt în 
județul nostru. 1

'I ov. Ardeleana Victor, a 
prezentat raportul de activi 
tate a Consiliului Sindical Ju
dețean, din care s'a reliefat 
o înviorare a mișcării sindi
cale în județ, precum și di
ficultățile întâmpinate în 
muncă din cauza poziției geo 
grafice, unor organizații sin 
dicale, care pu permite men 
ținerea v.nei legături mai 
strânse cu organele superioa
re sindicale.

Primit cu lungi aplauze a 
luat apoi cuvântul Iov. Le- 
pădatu. Const. delegat al C. 
G. M. care a făcut o sinteza 
a rapoartelor de! activitate 
subliniind progresul realizat 
în domeniul producției din 
luna trecută.

In continuare d-sa a arătat 
marea Importanță politică a 
Congresului P. M. R„ des
chizător de noui și luminoa 
se drupruri pentru desvolta 
rea rapida a poporului no 
știu, demascând încercările 
neputincioase ale imperialis
mului reacționar de a spar
ge unitatea sindicală mondia
lă. —

La încheere tov. Lepăda- 
tu trasând sarcincle de • ii- 
tor a insistat asupra noii ati
tudini față de muncă menite 
să ducă la ridicarea produc 
ției și productivității muncii,

De pe frontul
(Urmare din pag. I a)

podul a început să răsară din pă
mânt și apă. Lucrul merge greu sub 
nivelul apei, în ă în curând lucrările 
vor fi la suprafață și atunci vd nm- 
ge mai ușor.

Până abilii, s’au efectua1 fun
dațiile culeelor și a două pil-, s’a 
pus elevația la două pi e. Deaseme- 
nea s’a făcut săpătură la pi a III a 
și s’a d:rijit cursul ap.-i. Dar până 
ta terminarea podu .i mai es.e mult. 
Brigadierii și săteni și-au luat an- 
gajamen'ul ca până la 15 Mar ie să 
d. * g t a lucrai de. In atest scop, ei 
lucnează și noaptea.
Luciul îna n . 1 ă vertiginos, și vo 
luntari* au p, e.enția să te min.' și 
mai curând, mai ale, că D mi ica

< t rând a< livizilor -,indienii 
corectitudine. în munca sindi
< ala precum și < oiilinuurca 
și desvoltarca operii du a 
jntorarc a forțelor populare 
clin Grecia.

Tov. Drăgoi a prezentat sa 
lutul Comitetului Județean al 
]'. M. R„ după care a trecut 
în revistă evenimentele po 
litice interne și externe, ac 
centuând lupta ascuțită din
tre lagărul democrației și cel 
al imperialismului.

Trasând sarcincle publice 
ale sindicatelor, tov. Drăgoi 
a arătat necesitat a partici
pării efective a acestora la 
lichidarea rămășițelor reatțio

L vizită la școala do analfabeți 
a Penitenciarului din Deva

Nu am să uit că prin strădania 
guvern* ui am putut învăța carte

Munca de alfabe izarc a celor 
254.O ) analfabeți din județul nostru 
a luat o simțitoare desvoltare prin 
înființarea celor 352 șco i de alfabe
tizare, frecventate in pezent de 
'12.000 neștiutori de caile.

In orașul nostru școala de analfa
beți a Penitenciarului îu.iința ă din 
iniția iva tov. Zugravii directorul Pe
nitenciarului, organizată și dotată 
cu cele necesare pian spr pnul Di ec 
țiunei Generale a Penitenciarelor ain* 
București, este una din cele mai bu 
ne școli de acest gen.

Pentru a pătrunde in interiorul a- 
cestei clădii i cu por i e zăvorite 
trebue să treci prînti’o filieră întrea 
gă de verificări.

După ce am rezolvat aceste forma
lități, am ajuns în sala de lecții a 
școalei de analfabeți.

Cu o disciplină de adevărați șco
lari cei 39 deținuți analfabeți, urmă
resc cu vădit interes lecț ie p e.la
te de sub inginerul Ciobanu Simion 
condamnat pentru contrabandă de 
aur.

Cursurile au loc zi'nic și elevii 
manifestă mi aJânc interes pentru în- 
su-iuea cunoștințelor predate de că 
tre lectori,

Fiecare elev are cărțile fi cae.ce 
necesare, primi.e graaiit dela dires 
tiimea Penitenciarului.

Deținutul Saftu Teodor numără 45 
de ani și este *cel mai în vârstă 
dintre elevi. Stă in banca I a ahturi 
cu copilul Miclean Io;m de 12 ani 
și amândoi se întrec la învățătura.

întrebat cum de a ajuns la acea
stă vârstă fără să știe carte, deți
nutul Saftu răspunde.

„Apoi din nefericire ca mine sunt

reconstrucției
sunt ajutați de brigadierii din Deva, 
Simeria și alte loca i ați.

. .ei un șa tiar cui turul

De când au sosit brigadierii li 
Petreni, satul a căpătat mai multă 
viață. Seara brigadierii sunt vizi ați 
de localnici șl vizitele acestea s’au 
transformat în șezători culturale. Ță
ranii vin din ce în ce mii mulți 
și se înfrățesc Î11 orele de repaus 
ca și în cele de muncă cu briga 
Oierii.

Prin munca Iar înfrățită se c’ă- 
dește, bogată și feri.iiâ țara oa
menilor muncii Republica Popu a ă 
Română, care nu va mat cunoaște 
exploatarea omului dc către om. 1

I. BRANEA 

nare și sabotoare din produc, 
țiu, precum și mobilizarea tu 
turor foi țelor în campania c 
lectojală pentru victoria dc 
plină a l1'. D- P, în alegerile 
din 28 Martie a. c.

Lucrările ședinței au de 
curs într’o atmosleră de vie 
însuflețire din care s'a des
prins nivelul ridicat al par 
ticipanților în tratarea și re 
zolvarea problemelor discuta
te, precum și interesul deo 
sebit acordat acestor proble
me, ședința constituind! un 
imbold și un îndreptar în 
munca sindicaliștilor pentru 
consolidarea dcmocrați' i po 
pularc și întărirea Republicii 
Populare Române.

ațâți de mulți în (ara noastră și ne
știința noastră î i are rădăcini e Î11 
fipte în politb a de c -p'.oatare a re 
gimmilor trecute care a ținut popo 
rut in întunercc, pentru a' put a ex
ploata cât mai mu t.

Mai am 18 zile și voiu eși de 
aici dar nu .am să uit că datori ă 
strădaniei pe care regimul democrat 
o pune pentru viii-lc -arca răni or ru
șinoase ale trecuiplui am puiuț și 
eu învăța carte’1’.

O atenție deosebită se acordă 
în cadrul cursurilor — le pilor de 
educație c’vi.ă și poli ică, flecare 
elev cunoscând temeinic toate pro 
blemcle sociale și poliiice acatale.

Dealtfel întregul aspect al săli.or 
celulelor și întregului interior al Pe
nitenciarului, ogindește spiritul de 
moerat care troneă.iă în viața ace 
stei instituții.

Ziarul de perete cu ar.icole și de
semne constructive scrise de deținuți 
este o mândrie pentru Penitenciar.

Școala de analfabeți a Penitencia
rului din Deva este o pildă de 
muncă asiduă pentru r dicarea ni e- 
lului cultural și moral al deținuților, 
căror li se dă posibil alea de ași 
însuși cunoștințele în so ie atea li 
beră Î11 mijlocul cârti vor reveni ca 
cetățeni reeducați.

Gh. Pleșu

ȘANTIERUL
DELA PODUL DIN PETRENI 

A FOST ELECTRIFICAT
Lângă, satul Petreni, corn, Băcia, 

a început de curând conaruirea un.i 
pod de beton peste râul Strei. Pen
tru terminarea mai repe le a 1 'crări.- 
lor, teclmicienii D. G. I>. și cei 
peste 150 muncitori voluntari ai să 
telor vecine, au ho.ărit să co dinue 
munca și în timpul nopții. Pentru 
a se' putea face aceasta, s’a impus 
electrificarea șan ie.ulii.

Înțelegând nece.i a.ea acestei lu 
ctâri,' tov. ing. Ionaș Maximilian, 
directorul techn'c al soc. „Seta’’ 
Deva, a aprobat cxecuiarea proectu- 
lui de prelungire a rețe ei cEctride 
din eoni. Băcia la Pelrcni-lungă de 
1,5 km. precum și clectri.icarca 
șantierului. ;

însufleți,ă dc elanul mun.ii volun
tare, echipa teclnrcă a soc. , Seta’’ 
din Deva, formată din nion.euui 
Murai’ Petru, Toader Glteorghe și 
lucrătorul Igna Adam, condusă dc 
șeful nionteiif Aj‘a)- Ladislau, au 
executat ace>te lucrări în;r'un timp

preocupărilor fiecărei ce
lule de întreprindere

Realizările unor muncitori dela uzinele C. M. C. Cugir

Gieuu.țilc și lipsurile maii 
întâlnite în activitatea lor de 
muncitorii uzinelor metalur
gice M. C. din Cugir. 1.1 
și prețul de cost ridicat al 
produselor acestor uzine, au 
făcut ca aceste probleme -â 
fie luate în discuție și stu
diu în ședințele de celulă ale 
membrilor organizației I’. M.

’ R. din Cugir.
Și șTudiindrise procesul 

muncii și posibilitățile de. lup 
re de măsuri pentru înlătura 
rea tuturor obstacojelor ce 
mai stau in calc, membrii ce 
lulei Nr.- 3 și-au luat ca sar
cină căutarea și găsirea de 
metode pentru îmbunătățirea 
muncii și ridicarea productivi' 
tații muncii.

In cadrul acestei sarcini, 
tov. S114.1J Ioan, dela Fabri
cație, a adus modificări unui 
dispozitiv pentru fabricarea 
de piese pentru mașina de 
cusut. Prin modificările adu
se dispozitivului, se execută 
4 piese deodată, - față de 
1 piesă cât se făcea înainte, 
— rediicându-se timpul de c 
xecuție cu 200 la sută.

],a trusa de sudură, pentru 
piesa 173 — 1 — 5 a reali
zat o reducere a timpului de 
execuție de [30 la sută.

In cadrul aceluia?i anga
jament, tov. Susan Nicolae, 
din celula 1 Sculărie, a' a- 

- daptat un dispozitiv pentru 
gradarea micrometrelor, prin 
frezare. înainte gradarea sc 
făcea Ia lăcătușerie, cu o pro 
ductjvitate de io — 25 bu 
în timp de 8 ore. Cu noul 
dispozitiv se gradează So — 
100 buc. micrometre în a- 
cclaș interval de timp.

I Pentru mașina de,' găurit 
' s’a făcut o reducere a timpi

lor de execuție dela 15 la 
7 minute, prin executarea a 
două operațiuni deodată.

„Problemele producției tre

record, de două ori ntai scurt decât 
cel prevăzut, in condițiuni ireproșa
bile.

Repeziciunea și inotlu’ iu care s’a 
efectuat această lucrare, fac cinste 
muncitorilor și persona.u ui technlc 
dela soc. Seta..

ing. Berinde Titus, co csp.
*

Pentru a participa auiv și direct 
la grăbirea terminării mai degrabă 
a podului de beton pes e râul Strei, 
lucrare dc curând începută, — ute- 
miștii din jttd. Hunedoara, au for
mat o brigadă de recons rucț e, care 
\ 1 mutici voluntar și permanent pe 
acest șantier, împreună cu voluntarii 
din satele vecine, până la termina 
rea podului.

Brigadierii — plecați deja pe șm- 
tier — și-au luat angajamentul că 
vor lucra cu ternă condința și pu 
ferea lor de mun ă, pen ru teitni ia 
rea lucră i'o - po lu 11 , până la țțati 
de 15 Martie a. c.. 

buie să stea în Centrul preo
cupărilor liecâiui celui*- de 
înlrepi iridere, a fiecărei orga 
irizații, a fiecărui organ de 
Partid” spunea tov. Gh. 
Gh'-orghiu-Dej, în Raportul 
politie general la Congresul 
Partidului Muncitoresc Ro
mân.

Prin acțiunea lor muncito
rii uzinelor C. M. C. djit Cu 
gir, membrii ai P. M. R, 
a.: dovedit ca și-au însușit 
această sarcină, ca știu să 
fie la înălțimea datoriei ce 
ce li se incumba. în rcajjza- 
rca unei cât mai ridicate pro 
ducții și productivități a mun 
cii.

POȘTA REDACȚIEI
— Tov DJȘENCO — Crișcior.
Despre activitatea echipei eul.u- 

rale din Țebea am dori sa scriiu 
mai niult decȘț ce ne ai trnai,, în 
direcția rcaiizăiLor a. is i e cultura
le ale acesteia. Te rugăm să ne ț-i 
la curent cu activitatea și de viitor. 
In ce pricepe chestiunea „Ca-.ei cul
turale1' din Țebea te rugăm sa re 
vii cu da.e concrete și cu nume.

— PRI8EAGU — Brad.
Întrucât situația de care Iți amin

tești a felului cum se facea tran
sportul cu acel tren de care ne ai 

| scris, s’a schimbai, după cum sin
gur recunoști, ardcoiul trimis d rina 
inoperabil. Așteptăm sa ne scrii, cu 
posibilitățile pe care ți le recunoa
ștem, despre realizări și fap e din 
câmpul muncii, despre eventuale 
stări care se cer evident, remedia.e.

— Tov. IONEL PI TULICE. înv.
Articolul cu privire ,a rUațiile rj- 

mâno-maghiare ne-a sosit mul. prea 
târziu, atunj când ziarul nostru a- 
cordase, la timpul po.rlvit, în„e.ga 
importanță cuveni ă ace.tei proble
me. Avem credința că ați pu ea fi 
de folos muncii noastre tri.nițindu- 
ne recenzii, asupra unor cărți mai 
reprezenta ive decât lu.rarca H-.-rmi- 
niei zur Muehlen, apăru.e rc.en , bi
neînțeles fără să neglijiți -ti:i din 
localitatea dvs. Vă așteptăm deci 
să reveniți ținând seama de cerin
țele ziarului nostru.

Publicatiun9
Se aduce la cunoștință genera'M 

că, în ziua de 10 Martie 1943/orele 
9 și 10, hr localul primăriei Șibot, 
se va ț ne 1.citație publi.ă cu ofer.e 
închise și sigila e pen'ru aren larea 
morilor și brodu.ui comuna* pe anul 
financiar 1948 —49, după cum ur
mează :

1 • —■ Moara de apă prețul stri
gării ki 15.000.

— Moara s'sienia.ică 1 jum. 
parte din 10 părți cu prețul de lei 
10.000.

3. — Brodul comunal cu prețul de 
lei 2.000.

Licitația se va ține în conformi
tate cu L. C. P. și a nor.nelor 
oficiului central de licitații.

In caz de iieretui.ă sc va ține a 
doua liJla'ie în ziaa de 26 Mar ie 
1918, la aceleași ore.

Condițiimile de lici aț e s, p.n 
vedea zilnic

Primar, 
fban Marc.

la primăria Șiim

X'otrr,
Mircea Sbuchea

Cutif $i răspândiți ziirtil

Gener.de


4

4 Z‘ >K 1 11

ȚARANIMEA DIN CEHOSLOVACIA
salută victoria forțelor democratice

Peste lOlt.tOJ țuraiii care au |'.ar 
ticipal la iui nieetiiig l i Praga, și au 
expiimat satisla fia la(d ele vi.toii 
forțelor democratice impo riva uia 
șinafiilor reacționare și inipcJa'iste,

Luând ciivâri.ul cu acest pri cj, pri
mul ministru (io twa'd a subliniat 
însemnătatea acestei mari bii iiinț - a 
clasei inuneito irc cii.i Cehos'o . a i i, 
1 n aceste zile istorice - a spll 
(iottwald — clasa muncitoare a Re 
publkii noastre a câș igat o mare 
victorie in lupta împotriva forfc'or 
icaacfionare. Ea a dovedit lorța in 
vineibila a democrației popii are. Iu 
aceasta mare bli'ălie, țarinimca s'a 
□laturat luptei muncitorimii.

Muncitorii nlături de țărani și ță
ranii alături de num i ori - accs.a 
este cuvântul no-tili de ordine, A 
egrsta este principala giranție a vi - 
toriilor noastre de viitor.

In încheere, primul ministru (io t 
wald a asigurat că (oaie cere i e 
juste ale poporului vor fi satisfăcute 
în cel mai scurt timp.

—o—
300 ziariști streini și cehoslovaci 

au asistat Luni la eonfeiința de pre
să organizată de ministrul de in
formații cehoslovac.

Referindu-se la știri e ca'oînnioa- 
se publicate de presa occiden a ii cu 
privire la evenimentele din Cehoslo 
vaeți, d-sa. a declarat că poporul a 
fost unanim în cererea sa de a se 
înlătura elementele reacționare din 
guvern și în sprijinul acordat guver
nului Ootlwald. Dsa a accentuat că

Constituirea unei noui 
organizații progresiste 

în U. S. A
NEW-VORK. — Acum <â 

teva zile .a avut loc la Nevv- 
York un meeting la care au 
luat parte 200 cunoscuta scrii 
tori, pictori și dramaturgi, 
La meeting a fost înființa
tă o nouă organizație de lu
ptă împotriva atacurilor re
acționare împotriva artei și 
în special, împotriva măsuri
lor luate recent de „Comisia 
pentru cercetarea activității 
antiamericane".

BURGHEZIA
IN PUTREFACȚIE

(Urmare din pag. I-a)

ridică problema conviețuirii împre
ună.

Copila însă, a devenit o tânără 
femeie și scenariul începe a defini 
termenii conflictului axial al unei 
noui drame care frizează palologicul 
și germinează un mediu prin exce
lență imoral.

Soțul și tânăra fică a soției sunt 
atrași unul către celălalt, în ciuda 
oricărei rațiuni, vrând parcă să con
vingă că iubirea nu trebue să cu
noască alte legi decât ale absurdu
lui, dramatizând o viață care este 
departe de a fi a celor inulți.

,,Femeia fără suflet” este desigur 
o creație a societății care me ge 
spre inevitabilă prăbușire, în afara 
realităților care caracterizează ade
vărata viață a celor care mutice c 
și cred în forțele creatoare a e noii 
societăți.

Ale acelei societăți lipsită de dra
mele și contradicțiile burgheziei, 
înlăuntrul căreia oamenii iup'ă pen
tru eliberarea lor, cu înc edere Î11 
viață și în proprii’e lor puteri.

Uniți pentru totdeauna într’un e 
lori permanent pe drumul realizării 
acelei lumi mai bune: socieia ea so
cialistă.

reprezentanți ai tuturor paitiJelor 
politice caic țari ipa eră la vechili 
Iront național, lac par e I din noul 
Iront național, la care s’atl mai a 
lăturat reprezentanți ai nnri'or or 
ganizații democrail e din țaiă și ai 
sindicatelor.

Partidele comunist și socialist din
Ungaria se vor uni într’un singur mare partid

BUDAPES1 A.
S'zakaszits scrie în „Nep 
va", organul partidului so
cialist, că „congresul pa litiu 
lui socialist, care se va țiile 
la 6 Martie, va da o decizie 
unanimă asupra chestiunii i

Justiția populară a intrat în funcțiune
(Urmare din pag. l-a) 

lor populare, prezintă garan
ția că va aduce o judecata 
dreaptă, pentrucă în spatele 
lui va sta conștiința tnasse- 
lor muncitoare.

Judecătorul popular va tre 
bui, să fie drept și să dea 
dreptate celui ce o are.

Datoria judecătorului popii 
Iar, este să vadă cine e a- 
ccl ce calcă legea, ce mo 
bil l'a împins la comiterea 
faptului. Și una va fi pedeap 
sa care se va aplica moșie
rului nesătul, funcționarului 
de Stat hoț, speculantului pe 
riculos și alte va fi pedeap 
sa dată muncitorului sau ță
ranului sărac, care comite 
greșeala, fie de nevoie, fie 
din neștiință.

Judecătorul popular trebue 
să fie aspru și necruțător < u 
acel care calcă legile din 
sete de câștig, dm lăcomie.

Judecătorul popular trebue 
să fie un exemplu de cin
ste.

El trebue să se prezinte 
la judecată cu demnitate, să

— Tov. Vasile Mârza. mi
nistrul Republici|i Populare 
Române în Belgia, a fosr 
primit Luni în audiență de 
către prințul regent Charles, 
căruia i-a înmânat scrisorile 
de acreditate din partea l’re 
zidiumu.lui R. P- R.

* r
— Vorbind în cadrul unei 

întruniri, secretarul general 
al Partidului Comunist Ita
lia Palmiro Togliati, a con 
damnat politica reacționară 
a guvernului Gasperi, care 
are de scop să provoace de
zordini și panică. în țară în 
ajunul alegerilor. Pentru a- 
și atinge scopurile, reacțit| 
nea italiana își continuă ma
nevrele sale cu sprijinul im
perialismului anglo-american.

— Este clar pentru toată 
lumea care sunt țelurile ur

l.uâml apoi cuvântul d. !>r. I irlin 
ger .1 dediial in cadrul a c eiași 
conferințe de |ue->ă ca Pai idul -o 
eial Democrat, cu excepția unui nu 
măr neîn-aninat de elemen e de 
dreapta, ‘.piij'iiii noul guvern și pui 
gramul -au.

steni c -i unității < lașei nrin- 
< iioare.

,Cele doi a partide ah' ( |a 
sci muncitoare partidul 1 o 
inunist și partidul socialist

- se vor uni într’un singur 
mare partid , 

fie pătruns de sarcina pe c 1- 
re o arc de indeplinit, (să 
fie pătruns de răspunderea 
pe care o are.

Judecătorul popular, tre- 
buc să colaboreze cu jude
cătorii de i arieră, având gri 
jă în permanență ca să nu 
greșească și să judece după, 
adevăr și dreptate.

Judecătorul popular trebue 
sa fie vigilent să nu cada 
victimă vorbi lor și frazelor 
mieroase ale unor advocali și 
sa judece procesul după pro
be și nu după vorbe ltumoa- 
se, să știe să deoseboasci 
adevărul de neadevăr.

Judecătorul popular va ju
deca neînflticnțat de nimeni, 
va judeca după cum 41 va 
dicta echitatea lui, după cum 
îi v a dicta conștiința lui de 
muncitor sau țăran.

Judecătorul popular va fi 
omul nou introdus in justi
ția nouă.

Fiind tyi permanentă legă 
tură cu massa din care a por 
nit, el va duce în justiție vo
cea poporului, de dreptate 

mărite de cercurile imperia 
liste americane. Proectul de 
buget al St. Unite, prevede 
39 miliarde dolari destinați 
înarmării — aceastaț într o 
vreme când nimeni nu se 
gândește să atace Statele U- 
nite și când creștdrea șoimi 
jului și scăderea nivelului de 
trai al massclor populare pro 
voacă tot mai mari ncmulțu 
miri în rândurile populației.

*

Consiliul de Miniștri aț 
Ungariei a aprobat legea de 
ratificare a tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat cu Uniunea 
Sovietică.

*

150 învățători din; .satele 
eliberate din Grecia, au adio 
sat un apel către toate po
poarele pentru ajutorarea tc 
ritoriilor grecești eliberate.

După devalorizarea francului

FINANCIARII AMERICANI
CER DEVALORIZAREA LIREI STERLINE

LONDRA, laiiuolc iiiiancjuii luf naționale.
din 1 oiiJia piuit pieo.np.'i c dc -o Num. 0 1 ■■ ■ > it • - t i I.J<I' 1 »' - .u
niiiiiu tair uh hRU| ul a L»i«-ul< hi 1 >-lll j..;d 1.1 it- lud - ‘ t». < • U
■\11glia un priciiu la o c\u ii'ia a iiiiiii „-ii ul 1 * ‘ 11 1 1 in’ -■ a 3’1
du Vdbjj i/.T u a I ri i s ui ir.u S i a 1. Io 1 Unite ii u i' Ier. r 1 1
miiiieștc ico-nta >’ l.r.iți1 a d-lui ța 1 l'alfj, Iu a r ■ >1 ii

I0I111 Suydvi , iiiin unii de lui țc auri iitiporau « tu a a- .a , > i Ui r
al Stateloi Unite, ne a al iniat u >1 ' .in la ( !< 11 i ti 11 a ■ ■ di'i » eh-
anumite Jaii europene, Lene i iaiv 1'. ațiiH i p-ir 1 î] ăil r la |
ale planului Mai -li.il , ai‘ trebui Mai r.-ll. U ■ Î-J M :n «
jnuccdizi- la devai -rizaiea moneci Britanic.

Schimbul rnsti umentelor de ratificare 
a tratatului ro.nâno-juguslav

BELGRAD, ’ (Radio) Eri la 
Minisiiiul di- Externe al Jugoslavi- 
cl a avut loc Scliiml area instrumen
telor de la'.ificare a tialatu'ui de p j

celor ce muncesc și în acest 
mod va fi un curent mire 
justiția populară și intre po 
porul muncitor.

Prima seric de asesori populari 
din Deva și a început Luni 1 Mar
tie activitatea, instalați după cum 
urmează:

La Curtea de Apel: Suru eanu 
Constantin, Veselovski Ernest și A- 
melin Vadin.

La Tribunal: Bailcanu Vacile, 
Stancu Boris, Zsolc Titus și Ko 
kâsy Leopold.

La Parchet: Bota fitohentie și 
Ambruș Mircea.

— o—
In aceiași dimineața au de 

pus jurământul asesorii po
pulari de pe lângă judecă
toria Urbană Deva, în f 1- 
ța compL tului format din 
dmii Dr. Albii Gh-, președin 
te, și Cristescu Aurelian ș< I 
grefier.

Muncitorii societății petrolifere Anglo- 
Iraniene au protestat împotriva ordinului 

de a se reduce salariile
Muncitorii societății pe

trolifere Anglo Iraniene. în 
ciuda, presiunilor teroriste, au 
făcut o grevă de protest de 
trei zile împotriva ordinuluiConstituirea Consiliilor

In ziua de 29 Februarie a. 
c., s’au constituit în toate pla
sele și comunele din județul 
nostru Consiliile Frontului 
Democrației Populare.

Componența Consiliului F. 
U. P. a plasei Deva, cste ur 
mătoarea: Pleter Aron, Moi- 
șan Nicolac din partea P. M. 
R- — Nicoară Tovie. Bota 
din partea F. P. — Dobozi 
Paul, Berindei Oliviu din par 
tea P. N. p, Lovăs Anton, 
Boț Francisc din par
tea U. P. M. — Ștefan loan, 
Rapoldi Alexandru, dia pu
tea Sindicatelor — Fătu Mi 
hai, Solomon Iosif din par- .

eti-nie, < o'.aiio .-.i ■ i a 1 .ența inu.i. 
ala inclieial iiure Repiibti a Popa 
lai a I edcia i. a I , o a - a și R in. 
nia la București in • ii:-u! lunii [>e 
cembrie anul ir> uf

Cu acest l'iiitj vo Lil rni-îî 
uul <Jt cx.uii.c a J "o- j' ici i •LI 

șl I toJor RuJcn. fiiii ■« «rul 
României la i:cl*.rad.

A'-'-t liaat — a -pu Hi-jadE 
* rtil rumân — <.ous i uu inec, ut .1 u 
' nuî âilte f.i'c a de£vu!t?<i ; și îrâu 
| K* ui jil-iți or noa-'K- l.t r uc 

labuiarii aini<ax la u’,u mi. j.
I țarilor nuasirc care ju sucii ța 

urma războiului i a . u. .
pauli in aceasta pane a lunii

Muncitorii germani din 
atelierele de automo

bile britanice au 
declarat grevă
- Mun-h'-: ii g rn .t 

lucrează in at< 1: r< le ’.rla. ' 
ce pentru repara i de m o 
mobile d< la L mg- nha a‘i) ii 
apropiere de Mano- ra. a i d' 
clnrat o greva di 2-ț ■ic. 
pentru a protesta imnul»iv• 
..metodelor coloniale" folosi
te de patronii lor fața d- ei.

conducerii de a se rediu v n 
mod n< legal salariile.

Împotriva grevișt lor au m 
trai în acțiune poliția M o. 
mata.

în județ
tea L . L. M., — și Locci Fb 
sabeta, I.upescu Elcițu dm 
partea U. F. D, R,Sxeculam s ȘTAMPILE 

în cauciuc și zinc 
Adrestțl-vă la admlnlatr»țla : ZORI NOI

Im. prlmeria Județului Hunedoara, Deva 1948.


