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Organele puterii de Stat
în Republica Populară Română
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Constituția d.n 1923, stabilea for 
mal că toate puterile S/a/ului c na 
na dc'.a națiune iu cueidițR'le slabi 
lite chiar de legea fundamentala a 
organismului de stat, care vrea 
fie Constă.u;îa fostei mo larhrt 
tip burghezo moșit esc.

In ce mjstrra națiunea rcti?ca 
fie reprezentata in organele de
lunci ale paterii de stai, înțelegând 
prin națiune ceace trebue .nțelcs, a 
dicâ marca majoritate a celor care 
produceau bunur le de luate catego 
râie și nu clica exploatatoare, a 
simțit o d n pini poporul ilustru în 
cei peste optzeci de an. de regim 
pseudocon otuțional, care ascundea 
în fapt forma cea mai abjec.a a ex 
ploaiard ce.or înalț., a celor care 
munceau, in folosul unei minori.ați 
parazitare, aparatâ de legiuni in 
vestite cu întregul arsenal al m jloa 
celor de constrângere.

Prwcipfpl separațiunii puterilor ra 
mânea deopotrivă iormal, eiouța 
socre-âții noastre fiind acela care a 
demonstrat cât de artificiala era e 
xercitarea colect.vă a puterii iegis 
Jatîve de către rege și cele doua A 
dunari, ca și liberul exercițiu al 
puterii executive și judecătorești, a 
lunci când voința m-nariiului a de 
terminat suspendarea și a acestui si
mulacru de Constituție, irnp gâ..d 
Statul spre dicta ui a fascistă.'

îndepărtarea voi a a poporului, a 
reprezentanților lui autentici dela o 
pera de guvernământ a înlesnit e 
xistența hibridă a unei organizații 
de stat străină cu /olul i'e a.pirațiile 
masselor, mai mult chiar, menținu
tă pentru a stăvili lupta acestora 
puitru libertate, pentru o v ață mai 
bună a întregului popor.

Odată cu înlăturarea prin lupta 
clasei muncitoare a monarhiei ți 
înfăptuirea Republicii Populare, ex 
presta fericită a unui regim demo 
cratic de tip nou, se punea de înda
tă problema elaborării acelei legi 
fundamentale, care consfințr/id noua 
formă de stat, să stabilească 
racterjsticele acestuia.

Proectul de Constituție a 
blicii Populare Romane pus
lele acestea in discuție putl. că, re
prezintă chiar prin acest prim fapt 
un progres a unui regim in care 
poporul este chemat efectiv la con
ducerea treburilor publice să asi 
gure cuceririle lui democratice și să 
deschidă calea unor noi și mâețe 
realizări pe drumul democrației 
pulare, inainte spre bunăstare 
continuu progres.

In titlurile 4, 5, 6 și
proectul se ocupă de 
ganele de conducere ale puterii
stat, începând dela cele supreme 
până la organele locale, inclusiv cele 
judiciare, chemate să as gure prin
cipiul după care, în Republica Popu 
Iară Română, întreaga putere de stat 
este un:că, emană dela popor și a 
parțîne poporului care o exercită 
prin organe rep-ezentative, ale că 
ror atribuții vom încerca să Ie re
dăm mai jos.

Stab’lind principiul organului unic

legislativ care este și forul suprem 
al puterii de stat a R. P- R., pro 
ectul lixeaza in opt articole alri- 
buțiilc acestui corp reprezentativ 
care este Marca Adunare Națională. 
Începând cu aLger a Prezidiumului 
Mar.i Adunări Naționale, formarea 
guvernului, modificarea Coi.s'i.u|iei 
și alte airibuf i, proectul ins.ric a 
legerea pe o perioada de 4 avi a 
Marii Adunări Na|ionale compusa 
din deputați ai poporului aleși po 
trivit normelor legii electorale, pre 
văzând ca aceasta va lucra in sesi
uni ordinare de doua ori pe an cu 
o durată determ nată de rezolvarea 
tuturor lucrărilor și in sesiui.i extra
ordinare, convocate la cer.rea cel 
pu( n a unei treimi din numărul de 
putaților.

Trecând intr’un alt ti/lu la orga
nele adm'nisira ei de s at, Proectul 
prevede ca guvernul, format di.i 
ConsijiuJ de Miniștri, es.e organul 
executiv.

Stab'l nd ca sarcina a 
conducerea adm nistrafiei 
Proectul de Con.t'tuție
m.jloacclc de real zare imeuia.ă le 
ga'.e de coordonarea d rect velor ge 
uerale inlauntrul Mi.dslerelor de re 
sort, dirijarea și planificarea eco.to 
miei naționale, rea iz irea bugetu 
lui statului, conducerea politicii ge 
nerale in domttn’ul relațiilor interna 
ttonale, organizarea și înzestrarea 
forțelor armate și altele. Conducerea

Miha.l Mhuțescu 
(Continuare in pag. IV-a)
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Populația județului Hunedoara întâmpină 
alegeri1© Irin muncă de reconstrucție 

Conferința de lucru a pretorilor, 
nolailur și primarilor din județ

Declarațiile Iov. Alexandru Drâgh ci și Maria Sârbu, 
candidați ai F. D, P. în jud. Hunedoara

Dacă in campaniile eeclorale din răposatele vremuri „’storice” 
sarcina administrației de Stat era organizarea cetelor de electori ba 
tâuși, împiedicarea cetățenilor con știenți din sate întregi de a participa 
la vot, fa'sul, măsluirea și altele 
oamenilor regimului, apoi astăzi, 
raposarca rcg'rr.urilor „is'orice” au 
ticilc lor electorale.

Am putut vedea ace." ta, mai bine 
oglindit, în șe l.nța de lucru a pre 
torilor, notari o.- și |.r marilor din 
întregul județ, ținută la Prefectura

de acest fel, cu rcopul , scoa'eri” 
lucrurile s'au sch'mbal. Oda ă cu 
dispărut p.ntru to/deauna ți prac

de 11 Martie az-, 
tov. Const. G igo- 

pentru a-

Un capitol din realizările 
regimului democratic în jud. Hunedoara 

pe tărâmul reconstrucției
6 Martie 1945, când a venă la cârma îrii 
Petru Qroza, situația județului nostru era

Dacă la 
guevrnul Dr. 
deosebit de grea - în special in mediul sătesc, astăzi ea 
e cu totul alta.

Pretutindeni au răsărit șantiere de muncă, dinți'o 
parte în alta au început acțiuni pentru reconstrucția și ri
dicarea satelor, - ■ realizările de până acum fiind minuna
te.

Astfel, luând un singtr capitol, cel technic, dela 6 
Martie 1945, și până azi în jud. Hunedoara au fost rea
lizata:

328 km. șosele reparate, pe care s’au împrăștiat 62 469 m. 
piatră;

47 poduri construita noui și 177 poduri reparate;
14 băi populare noui și refâ cute;
9 edificii de localuri administrative, construite și 17 reparate.
35 localuri de școală reparate.
2 sate electrificate etc.
Munca începută în acest domeniu va continua și (>e 

mai departe, cu și mai mult avânt, Frontul Democrației 
Populare având ca un țel de muncă, ridicarea satelor 
la un nivel cât mai înalt.

Deaceea, întregului ponor conștient ii revine ca o 
sarcină de cinste sprijinirea Frontului Democrației Popii 
lare în alegeri, fiecare votând lista No. 1, cu semnul sO.X 
R-El-E- a Frontului. Democrației Populare.

c.

lleva, in ziua 
sub | re-edinția

raș prefectul județului, 
naliza muncii dela ilima consfătuire
până a uni ;i pentru prejuciarea sar
cinilor lor in cadrul campaniei elec
torale.

Constituția pe care poporul 
o va avea e isvorâlâ din

pentru popor.
Aflând de prezența în D.-va a tov. 1 

Mnria Sarbu și Alexandru Drăghid, i 
(Continuare în pag. IV-a)
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CETĂȚENI!

VOTAȚI
USTA Nr. 1 

a Frontului 
Democrației 
Populate 

cu semnul

SOARELE
izvor de viață și de 

lumină
REFORMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
va îndrepta tineretul țării 

SPRE MUNCĂ PRODUCTIVA 
Importante declarații făcute de

subsecretar de stat
Tov. Oh. Vasilichi, ministru sub

secretar de Stat la Ministerul Edu
cației Naționale, a acordat un in- 
terviev revistei „Studentul Român”, 
în cadrul căruia a făcut declarații, 
din cele mai importante In legătură 
cu relorma învățământului.

I.a întrebarea dacă reforma viitoa
re a învățământului va at n^e toate 
gradele de învățământ, tov. mini
stru Gh. Vasilichii a răspuin: 

„Reforma învățământului va ațin 
ge toate gradele de învățământ, în
cepând cu învățământul preșcolar, 
dela 3—7 ani învățământul popular, 
compus din cel primai și gimna
ziul unic, învățământul secundar, 
cel universitar, precum și institu
tele superioare de cercetări științi
fice. Reforma va atinge deascnienea 
învățământul muncitoresc, care va

la
tov. Gh Vasilichi, ministru 
Educația Națională

fi compus din școli de diferite gra
de, unele având cur-uri serale, al
tele cursuri permanente, necesitând 
scoaterea din producție a elevilor 
pentru un timp oarecare, și insfâr- 
șit, școlile de ucenici, având cursuri 
teoretice combinate cu ce.e practice.

(Continuare ia pag. 111-a)
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[Hla stânga la dreapta: i).— Podul peste Strei, din Com. Streisângeorgiu (2). — • Șoseaua Flia—Bretea Mureșană a fost pie truită după ntulți ani de lasare in
paragină. (3). — Cetățeni din Nădăștia Superioara și Nădâștia Inferioară au înprăștiat pe șoseaua dintre satele lor, piatră de carieră (1) Cei trei ani de guvernare

au adus în satele noastre lumină: Com. Băcia a fost electrificată.
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Femeile din județul nostru 
vor sprijini in alegeri Frontul Democrației Populare

Femeia în Uniunea Sovietică

E pentru a doua <uiA in viațA1 po 
porului nostru vând femeile sunt 
chemate să și dea voiul lor.

I’âna la 6 Manie femeia n’a cu 
nosLUt libenatea, n’a avut drepl in 
viata politica, culturala și e.onu 
mică a |ari, nu i s’a încredințat 
o munca de răspundere și nu și a 
putut Intrebu nța capacitățile sile, 
acolo unde puteau li ioiosifoare.

Activitatea ei era reduși intre zi 
duriie unei gospodarii soare, ale u 
nei gospodari în care adeseori gă 
seai dezastrul.

Războaiele desl.uițu te de cercurile 
reacționare, opriinante ale clasei | 
muncitoare a|e întregului popor și 
deci și a femeii adu.cau după sine 
multe nenorociri asupra lo.-.

După 23 August 194-1 însă și in 
special după o Martie 1945, prin 
aducerea de către mas ele largi po 
pulare a guvernului Dr. Petru Gru 
za, femeii i-s’au dat drepturi egale 
cu bărbatul, salar eg.d la mancă 
egală, drepturi po.îtice, e.onomice șt 
chiar munci de răspundere.

Femeile din România au votat iu 
alegerile din 19 Noemb.ie 1946, 
pentru prima dată dând votul lo 
guvernului care le a acordat aceste 
drepturi, guve nujui care le a dat 
posibd-tate să și ridice nive.ul po
litic și cu'.turJ, le-a dat libertatea 
cuvântului,

încurajate în niun.a lor prin în 
ființarea cămine.or de zi p-.itrii co 
pii, pr.n spi ale de copii, pr.n 
sprijinirea maaiei și co,.i u ui, femei 
le au continuat cu și mai mare ho 
târâre lupta pentru pace, muncind 
pentru a-și făuri o viață mai bana.

Călăuzite de fidel. 1 e emplu al 
scumpei noastre tovară.e Ana P u 
ker și a sutelor de tovarășe lupta 
toare d n ilegalitate penț u enra ici 
pare a femeii, au muncit de zor, a- 
jungând astăzi un te într'o orga d 
zație unica, una din forțele impor 
tanfe în lagărul democratic și anii 
imper alisf, muncesc pe șan iereie de 
muncă, pentru re a.erea Republicii 
noastre populare.

Astăzi guvernul vine să consfin
țească prin Constituție drepturile 
■câștigate de femei în decursul c lor 
trei ani de activitate, vine să con 
sfințească ocrotirea mamei și a co 
pilului arătându-le și drumul pe care

Munca voluntară a femeilor 
ia o amploare din ce în ce mai mare

Munca pe care o duc mun
citorii pentru o cât mai grab 
nică reconstrucție, este aju
tată intens de brigăzile mun 
cii voluntare de femei.

Astfel femeile noastre in 
tâmpinând marea lor sărbă
toare „Ziua Internațională a 
femeii” au organizat în să
ptămâna dela i — 8 Martie 
a. c„ însemnate acțiunii de 
muncă voluntara.

In județul nostru un, nu 
măr de 753 femei au prestat 
în această săptămână 2944 o- 
re de muncă voluntară.

La Brad și Dobra, au cu
rățit șt pietruit o șosea; Cer- 
tej, au pietruit curtea școlii 
primare; Simeria, brigada 
..Elena Pavel" a muncit la 
atelierele C, F. R-, și la di
strictul de clădiri; Călan, s’a 
Curățit grădina orașului; Țe 
bea, au muncit alături de băr 
bați, tăind un deal în Iun 
gime de 150 m; pentru con
struirea unui drum; Hune
doara, au încărcat în vagoa 
ne, 280 spare, 6oo târnăcoa
pe, 200 tone siderită; 700 to 
ne cărbuni; Teliuc, s’a des 

inimi- sa miarg.i dr a munci și 
lupta pentru menținerea pâ.if și in 
dependențe, garant a unui viitor mă 
fericit.

N11 cred că se găsește vrv’una 
din.re femei care să nu tresară de 
bucurie atunci cârd citcjte art. 20, 
21 și 22 din Proectul de Gonstitu 
fie, în care se oglindește clar viito 
rul femeilor dn Repullca Popularii 
Româna. J

In alegerile din 28 Martie a.c., 
vor trebui să voteze pentru a doua 
oară femeile noastre. Vor trebui 
să-și a e ig’i reprc/entan ii in Marca

Femeile din județul Hunedoara 
au sărbătorit cu entuziasm 
ziua Internațională a femeii

La Baia de Crlș
l . F. D, R,-ul din comu

na Baia de Criș a sărbătorit 
„ziua internațională a femeii 
prin muncă voluntară.

Astfel un nuntăr de 60 fe
mei a plecat in comuna Te- 
bea unde au muncit întreaga 
zi pentru deschiderea, trnui 
drum necesar transpusului 
de cărbune din mina.

Prin râvna depusă, femei 
le au reușit să aducă frumoa 
se rezultate in această zi* de
dicata muncii voluntare.

In seara zilei de 8 Martie 
a at ut loc în sala festivă din 
Baia de Criș, un frumos fe
stival artistic dat de U. F. 
D. R. din localitate cu con
cursul elevilor dela gimnazii 
le Industrial și Unic.

Cetiți și răspândiți ziarul
„Zori IWoi

fundat o șosea; Orăștie, fe
meile au prestat muncă la 
ferma de pomi unde s'a cu 
rățit de mușchi 500 pomi, au 
greblat 600 jugăre de pământ 
au curățit o grădină de Dje 
triș și crengi și au desfundat 
un șanț in lungime de 50 
metri.

Brigada „Maria Sârbu” 
din Deva a muncit la uzi re 
le I. M- S, Hunedoara unde 
a încărcat 15,5 tone cărbu 
ni, a desfundat 30 m. cale 
ferată, a transportat 40 m. c. 
minereu și a încărcat în va 
goane 45 m. c. nisip,

In ziua de 8 Martie aceeaș 
brigadă din Deva, compusă 
din 220 femei, a fost la Si 
meria unde a încărcat 7 vag. 
>' fier vehi și 5 vagoane 
scânduri.

Exemplele acestor sute de 
femei, arată clar că femria 
noastră de azi își cunoaște 
forțele de care dispune și c 
mulțumită când și le pjate 
pune în slujba guvernului 
pentru consoldiarea J<epu- 
bilcu Populare Române.

Adunare Naționala, reprezentanți ca
re vor ști sa la spere iitc.e-ele și 
drepturile cpnUinț |c de acum prin 
noua Constituție.

Având pe s.'umț a noastră Mar a 
Sârbu pe liste e caudidaț lor Jude'U 
|ui nostru auturi de ce la|ți tovarâ i 
pe care îi cunoaștem cu toate și 
sigure 1 aceș ii vor ști sa ne sus
țin! munca si Iap a no.stra, pornim 
cu speranțe no: la urnele de votare 
spr.j nind cu (ost! in reje ea la a 
țegerde din '28 Martie a.c., frontul 
Democratici Populare.

Gârjob l.n’lJ a

In i.i lr;:l acestei serbări a 
luat cuvântul dna Cărbuna 
naru E. și Bontoș S- care au 
vorbit de însemnătatea zilei

La dârș-t publicul a intrat 
in hora inc insă și apoi s'a 
manifestat jaertru . Ziua Fe 
meii pentru Republica Popa 
Iară Română?

coresp 1 V.

La Ghelar
Organizat.4 U. F- D R, I 

din Ghelar a sărbătorit și ea 
ziua „internațională a Fe
meii”. i 

In ziua d * P Marne a av ut 
loc un țtfogeam artisuc dat 
de U. F. D, R, dat localita
te, cu concursul U. T. M,-u 
lui și Gimnaziului Unic.

A vorb.t tovarășa P>. icu
Noenila și Ileana Flori i''.s

In ziua dc Q Martie Bri 
gada de voluntarei „Liiiba. 
Chișmevschi ’a muncit la mi
nele de fier dir» localitate 
încărcând 60 tone miner *u 
pentru I. M. S.-Hunedoara.

| Dintre membrele eviden
țiate în muncă sunt: Ileana 
Flonncaș, Toma Ani, Go- 
stian Sofia, Maschiev.ci Ma 
ria, Baeșanu Eugenia, S an 
ca Ana. Lăscuț Sofia.

coresp. Viorel Alic

La Hațeg
In ziua de 8 Martie a. c . 
s’a sărbătorit în sala ca- 

sinouluidin localitate, în pre 
zența unei numeroase asiștm 
țe, „ziua Internațională a 
Femeii”.

Cu acest., prilej au ținut cu
vântări, scoțând în relief im
portanța acestei zile, urmă
toarele prietene: Vaida Iulii- 
na, Popa Eleonora Ciolac și 
Mureșan Maria.

De asemeni, au recitat poe 
zii închinate acestei zile, prie 
tenele Popa și Szekely Eli- 
sabeta.

Au apărut în editura Partidului Muncitoresc Român
— Rvon'V'l oollFc gen»-al fl-nt la Congraiul P. M. R. de tov.

GHEORCHE GHEORGH U DEJ
— Cuvântul de Închidere al Congresului P. M. R , făcut de tov.

ANA PAUKER.
—• Raportul la statut făcut de tov. LOTHAR RĂDÂLEANU.
— Statutul Partidului Muncitores; R >o âu
— Rezoluția votată de Congresul Partidului Muncitoresc Român.
— ,Fa's ficatnrii istoriei*. Nota Istorică a Biroului Sovietic de

Infurmat'Unl

Marea R vojujle din O.tomvric a 
rival noi condiții de via i și pentru 
fcnic.: femea Rusiei (an>tc, asu
prita, și Itpăta de drepturi, a de- 
venit o fi-ine.e care in noul stat so 
cialist este libirj și egalâ in urep 
turi cu bărbatul.

Dacă jn țâr I cap ta jstc ferocii 
se găsește in.A pe o trea;>tl tufe 
rioaiă bărbatului In IJ R . S. Ș 
ca este i-ga.a in drepturi <u barba 
ml, miintind aâturi dc el' in pos 
turi de raspunlere, bucurânduse de 
aceleași favoruri legiuiri care o a 
șeaza tocmai m locul puir-vit in 
societate.

In du ricniul ponte, femela a pn 
mit dreptul de a «lege și a fi : 1 a. 
sj, de a activa în Sovietele I ocaie 
și fn organele centrale al pateră 
de Stat.

In alegerile dm 19*9, gâsiin un 
număr de liT.Ou> femei al se depu 
tate in Sovietele regioaa’.e, 11.0, lu 
sovietele sujonic ae iepu.li.ilor 
socialiste, iar in sori-1 d suprem al 
C R. S. Ș. iau parte 227 feme, 
care pr n activitatea I >r, prin mun 
ca exemplară și pr n dv.-ot >ment 
pentru Pante au armat lum i în re 1 
că fenie a sovle-.i a e țe capi. Bâ dc 
a ocupa orice po t de raspunlere.

Numeroase sunt fc.neile ce de in 
posturi înalte și de ra pund- rc îu 
Statul Soviete. Astfel Tchimnaz A 
tanova. Vi epre edin'a Sovietul i su
prem al U. R S. S —- Nadej la 
Grele, Pre-c'.in a Soi edului Suprem 
al Bielorusă , — Tur\mena Karaul 
jacta și alte mu te exenpk- de f 
mei v.r:uoasc ațe U. R. S. Ș.uui.

In sectorul econotii-, femeii i sd 
dâ posibilitatea sa o.upe po.tjri 
de răspuiiiere, a .-nun cas ă bu.u

FEMEII

Regimul de Democrație Populară yâ asigură egalita
tea. in drepturi cu bărbații.

Frontul Democrației Populare va face o realitate din 
ocrotirea mamei și a c< piinlni și va desv-dfa așeziimintaie 
puse in slujba acestui scop. F rumul Democrației popula
re prin politica lui, lupta en tru a asigura pacea cămta'b 
lor voastre. Fiți o forța, activă a Frontului Democrației 
Populare.

(Din Manifestul Progrun ăl P.D-P.y

S MARTIE
Ziua Internațională

Pe lângă ur așe'.e manifestațiuni 
ale femeilor din centrel. de fliji și 
de|a Deva, aproape în toile comu 
nele și satele d.n Județd nos ru au 
avut loc în z.lua de 7 Marl-e întru 
niâ pentru sărbăto rea zilei de 8 
Martie z ua intern.( oaală a F-m ii 
la care au participat mii de sătence.

Serbările și programul au fost re 
alizate cu concursul copiilor de școa
lă și a femeilor talentate? Astfel î.a 
comunele Fcruădia și Crisiur au f ■ t 
executate programe artiști e cui u- 
rale. La Cristur și Hărău s’au pre 
zentat și puncte în Imba maghi. ra, 
iar la Nevolesi și Buruene s’au pro
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rându si de un salariu egal cu ai 
băria.u.u.. Aștfe! la realizarea pU 
nurbor limiua.e uia e,K>,i di..tre 
cele două râ>boa e mon dale, f-raa 
le au luat pariC zi de zi *-U un en 
tuzlasrn șt cu o drag'*-te care le 
face cinste.

Si a Ud ca femei inginer — do 
tor țe, surori de oc upre, funcție, 
nare, muncitoare, tra/to.iUe ele. iți 
duc la indr-p.tn r cu fermitate, o l 
ce sar.ina le este in rediuțatâ

l.’n număr de un ini|.on d< femei 
trad-iriste, care știu tot așa de tune 
-a mânu.ască tractoarele, seceratOz 
refe, comba nele etc. ca »i femei 
in;.n<ri care at ng un numa- de 
peste lâll.OfO, ca și cele peste 2< 
de inventatoare sau cercetătoare la 
diverse donen.1 ști-ni i-e, m-ncesc 
cu cea mai mare coo,tundozălaU, 
cu dor și drago-te pentru stătu b 
benații |nr. Șt a;a cum sute de ti 
ncr-- lenei con otnoe sau bătrâne 
mun.i.oar- și țĂrancc au murit la 
cleștare in apriga lupta cu i i. micul 
pentru a i apăra Patra dreptă
ții și ;i.> r.rț'i a.-um in p.rioala <ic 
reconuru ț e pa ni ă e ne le au por 
nit cu iio.srâre să realizeze prevede 
rije noului | lan c n i.ta| care va rea 
du e prosperitatea popoarelor aavâ

Aci t mu lei dc Irtne;, a ca- a ru 
ța e i-mpiară a , cutt t tue pen 
tru no. celelalte femei din țărrt- 
priete c nu nu-a un e enp'.u de 
atiifte Și lu. I etnia pentr: a 
■ ont n.a .-.ce,a dram spr; ui vior 
mat fir cit, c ți un îndemn »,«•• 
această lupa, s,r munca pentru 

ăst : .Tea unor tnai bune condiții 
de v:a'â. . ..-

a Feme i la sate
dus echipele cultUTăl-artistice ale 
Frontului P.ugarlar și A.matei.

Feme.le de.a Lesn.c au mt -mpt 
nat această zi pr n muncă vo.untară 
cttrâț.nd școala, ce.e dela Santandrei 
au depus o muncă serioasă pentru 
curățirea fânatu;ui, a școalei ți a 
Căminului Cultural.

Femeile și-au luat și angajamente 
de a contr.bui pr.n muncă vo uu 
tară la îmbunata! rea sitaațe. local;. 
•Astfel a luat ftin i tr g da de te 
mei „Marîa Sârbo’’ din Dealul Mi 
re. Femeî.e dn Bă ata și au |j.t an
gajamentul de a virai! pomii, cele 
din Cozia să curețe de spi.-d pa 
șunea comunală, femeile din Bârcea 
Mică să refacă școala iar cele din 
Stocneasa să se ocupe in jnoâ se 
rios de alfabetizarea neștiutorilor de 
carte.

Cu ocazia acestei z te au fost 
scrise zeci de scrisori de prietenie 
feme.|or d n țările vec ne in deoeerâ 
femeilor din II. R S. Ș.

Țărancele au mul unit delegatelor 
b. F. D, R., din Deva pentru ai 
au venit in mijlocul lor să sărbăto 
rească Împreună aceas.ă zi expri 
ntându-și totodată devotamentul fa 
ță tie conducători lor, care le au dai 
posibilitatea să afle faruri rămase 
ascunse lor pâ.iă in preze.it de re- 
gimurile care voiau să i ți.tă fn to 
tun eticul neșt inței.

întreprindere mare caută 
lucrător specializat la to
cilă in atelier de tăiat [.fia.

A se ndrrsi la BAtalit>«îe 
Centrala Petroșani*

preze.it


ZORI NOI

In preajma alegerilor

Prin efortul unanim a muncitorilor 
inovațiile în muncă sunt tot mai numeroase

Nenumăratele cazuri ilc evidenție
re în producție ale harnicilor mini
eri (lela Grupul Petnl.i suut cunos
cute tuturor. Aceștia, zi de zi, se 
străduiesc p ntru leaizarea unei de 
pășir de normă cât mai mare, con 
știenți hind de necesitatea unei pro. 
ducții de cărbuni cât mai însem
nate, atât de prețioasă desvoltării 
indns'.r.ei noastre.

,,La supra.ață’’ acelaș efort îl de
pun și mumitor.i din Secțiile ate 
tierului de grup, pentru a putea ali
menta pe tovarășii lor jn me.i „din 
subteran” cu mașini, u.'ielt , pișe 
și seu e cât mai polr.vite condițiilor 
de lucră, astfel ca mărirea produc
ției să poată fi atinsă cât mai u 
șor posibil.

In acest scop muncitorii (le'a ate
lier, pe lângă faptul că dau toată 
atenția ca repararea și funcționara 
marinilor să se fa.ă în conăiji cât 
mai bune, au mai adus și o serie 
de modificări și inovații cari mă
resc simț tor landament 1 de luc.u 
al mașinilor și instalațiilor respec
tive.

Un întrărupator electric 
mai practic decât cele 

originale...
Astfel tov. Momeo Samoilă, ob

servând că înfrerupătoa e.e dela ilu
minatul electr c al locomotive or D e- 
sel cari transportă p.odUcția în mi
nă sunt uzațe și fiind de fabricație 
streină nu se mal găsesc pe piața, 
a adaptat un nou tip de întrerupă.on 
care s’a dovedit a fi mai practic 
decât cele originale.

Totodaiă, kr.ainându se și stocul 
de arcuri pentru aceste locomotive, 
maistru Cipu Eugen a canfeți.nat 
o serie de aicuri, cari fund montate

Declarațiile tov. Gh. Vasilichi
(Urmare din pag. I-a)' 

învățământul secundar va pune ac 
centul pe latura practică.

Din declarațiile făcute de tov. Gh, 
Vasi.ichi, r.ese că o țențle specia ă 
va fi dată reformei strada, a.e a 
învățământului secundar, care nu 
va mai fi un învățământ exclusiv 
teoretic. In viitor învă,âmânlul se
cundar va pune accent pe învăță
mântul practic, profesional, str ns 
legat de nevoile țări. Pot ivit aces
tui principiu vor lua ființă licee in
dustriale, agrico’e, administrative, 
sanitare etc., care vor da țării ca 
drele țechnice medii în toate sec
toarele vieții de stat și particulare, 
Diplomele care se vor da în aceste 
licee vor fi egale cu cele ale lice
elor teoretice.

Trebuie să îndreptăm t neretul ță 
rh — a subliniat tov. Gh. Vasilichi 
— spre munca productivă, singura 
care va asigura o viață bună în
tregului popor. Trebue să s.oatem 
din capul tânăru ui no.țru, menta
litatea nesănătoasă, c r -1 face să 
creadă că el trebuie să devină func
ționar de sfat „fiind.ă așa este via 
ța mai ușo ira ’ și va avea astfel 
asigurată „o pens.e la bătrânețe”’. 
Bătrânețea ii va fi cu mult mai 
bine asigurată dacă industria și a 
gricultura noasțiă vor produce cât 
mai mult și dacă bogăț.i.e țării 
vor fi valorificate și dacă aceste 
bogă|ii vor aparț.ne poporu.ui și nu 
unui mănunchiu de oameni ca pâ
nă acum.

Tov. Gh. Vasilichi a ținut să 
precizeze că absojven.ii ori.ărui fet 
de școală secundară (liceu sanitar, 
agricol, teoretic, industrial etc). vor 
fi primiți îp școlile de îș.ățamânt 
superior. Iar cei care nu vor putea 
fi primiți din lipsă de locuri, nu 
vor mat fi nenorociți și desorienteți 
ca până acum, ci vor avea o me
serie din care să trăiască, aceia în
vățată' in școala secundară practică.

Ia locomotive au dat rezultate ex
celente în transport.

...Un nou sistem de prinde
re a șinelor de traverse...

Tov. Dekarlyi Eugen observând 
într’uii timp <ă minier.i duc lipsă de 
cue de șină, din care cauza Intârziait 
mult cu montarea și demontarea lini- 
ilor pe cari trebue să le facă des 
în unele locuri uin urină, a imagjaiaț 
un sistem de prtadere a șinelor de 
traverse metalice fără a li uevoc 
de aceste cue. Acest sistem are 
avantajul ca montarea și demon
tarea liniei se poate face extrem] 
de repede, putând avea deci mare 
întrebuințare nu numai l.i inipă ci 
și în alte locuri unde pentru a nu 
se pierJe t mp se tran .portă dintr’un 
Ioc în altul panouri de linie, intre 
buințânduse pen.ru transport zeci 
de oameni. Cu ace 4 si .tem 2 lu 
crători pot face acclaș lucru în timp 
foarte scurt.

...Și aHe realizări
Tov. Albu Nicolae, ajutat de tov. 

Szeneșy Mihai, au terminat cu suc
ces montarea unei stații de gattere 
cari aveau o mulțime de piese lip
să, iar unele erau deformate întru
cât suferiseră a 4 r o: un incendiu.

Deasemeni problema ccononiei de 
materiale în.a formează un capitol 
principal pe care caua săi re 1 zeze 
muncitor i ateleru'ui de grup.

Astfel fochistul Eidiga l.azar, ce 
deservea locorr.obila care producea 
aburii pentru încălzirea cantinei mi
niere, a reușit ca să întrebuințeze 
pentru ardere un ameătec de rume
guș și lemne vechi Scoa e din mi
nă cari nu mai aveau întrebuințare 

îmbunătățirea vieții corpului didactic

Cu privire Ia democratizarea În
vățământului țov. Gh.. Vasiichi, a 
accentuat că ea se va traduce Î11 
fapt, prin deschiderea largă a por
ților tuturor gradelor de învățământ 
pentru fi i de muncitori cu brațele 
și cu mintea dela ora.e și dela, sate, 
care vor forma intelect aa italea de 
mâine. Un început s’a făcut anul 
acesta și el va fi continuat, f

După ce a vorbit despre ari den- 
ța universitară, care aptă cu m s-, 
casă și îngrijire meui.ală pe stu
denții săraci, după ce s’a md refe
rit în declarațiile d-sale la spiritul 
nou de colaborare între studenți și 
Ministerul Edu.ației Naționale, Li
tre elevi și departamentul școl.lor, 
între părinți și minister, tov. Gh. 
Vasilichi a încheiat, vorrind despre 
înbunătățirea vieții corpu,ui didac
tic:

„Vom căuta în special să înbu- 
nătățim condiții.e de viață a e cor
pului nostru didactic de toate gra
dele care duce o viaț ă destul de 
grea, Vom căuta să înmulțim bi
bliotecile unde să poa.ă studia și 
face cercetări, cantinele unde să poa
tă mânca cu un preț modest, casele 
de odihnă unde să petreacă o va 
canță bine m.rilală, etc.

Toate aceste m. uri precum și în
săși reforma învățământului depind 
de bună stare materială a întregu- 
popor și de felul în care se va a- 
plica planul de produ ție al guver
nului în toate sectoare.e vieții de 
stat și particulare.

Avem nevoie de concursul tuturor 
căci școala nu aparț'ne și nu in e- 
resează un singur minister ci întreg 
poporul — și-a încheiat declarațiile 
tov. Vasilichi.

Umplem butelii de
Aragaz

și cu foarte puțin cărbune. A rea
lizat astfel în fiecare lună, față de 
trecuț, o economic de 10 12 tone
de cărbune.

Exemplele de mai sus, sunt numai 
câteva din cele multe car> d istrea- 
zâ contribuț a muncitorilor dea su 
prafață la efortul pen.ru mărirea 
producției, In scopul consolidării 
căt inui teme nic a bazelor e ono- 
mice ;de tinerei noastre Republici 
Populare. ,j

Vasile Mureșanu

MUNCITORII 
din Petrila, Petroșeni și Brad 
repară voluntar țăranilor unelte agrhole

Duminică* 7 Martie ;i. c , 
o echipă de muncitori ai Ate 
lierului de Grup din petrila 
compusă din tov. Pădurcan 
Ludovic, Gotova Josif, SGoia 
Vasile, Gălățan Petru, Kere- 
keș Adalbert, p-jlda Vasile și 
Orlea Vasile, s a deplasat în 
comuna Ostrov ju.l. Hune
doara, unde a reparat țăra
nilor unelte de muncă nece 
sare campaniei agricole.

In âcceaș zi, o echipă de 
muncitori din Atelierele Cen
trale Petroșeni, s'a deplasat 
în cpip. Sarmiscgetuza, unde 
deasemenea a reparat țărani
lor uneltele agricole.

Duminiciile viitoare, echi
pele de muncitori vor conti-

Inovațiile aduse în câmp.tl 
muncii, una din condițiile 
principale pentru mărirea pro 
ducției și productivității mun 
cij, grație condițiilor optime 
de muncă asigurate de re
gimul nostru da democrație 
populară, au devenit din ce

Cqm s’a înlăturat lipsa garniturilor de piele la fabrica de oxigen a uzinelor I. M. S.
La fabrica de oxigen a Uzinelor I. M* S. din Hunedoara era adânc resimțită Izpsa garniturilor 

de piele degresală, pentru mașini, — producția res'nrț ndu se din această cauză.
Ina'nte, pielea necesară acestor garnituri era comandată special și chiar importată.
Căutând să inlăture această Ii psă după multe încercări tov. ing. Nic. Kiidler și subing. N. Rația

dela laborator, au reușit să găsea scă procedeul de extragere a gră sânii din piele, putându se executa
garniturile necesare.

Datorită Inovației lor, munca la fabrica de oxigen a putut con tinua în optime condiții, in luna
Februarie real'zându se o depășire de producție de 57 la sută.

Aparatul pentru degresarea pie Iii a fost executat de iov. Gos/ian Ion, după indicațiile tov. ing. Kta 
dler și subing. Rațiu.

In clișeu, dela stânga la drea pta: Iov. ing. N. Kindțer, subing. N. Rațiu și muncitorul I. Gosttan, 
in laboratorul de analize al Uzine lor I. M.. S.

Muncind in întâmpinarea alegerilor

Minierul Frais loan din Lupeni 
a realizat un nou record în producție 

depășinduși norma cu 190%
Tov. I' rais loan, minerul 

dela Lupeni care cu grupa 
lui, la începutul lunei Februa
rie, a reușit depășească nor 
ma cu 140 la suta, nu se aba 
te de p< calea pe care a por
nit, condus de un înalt spi
rit patriotic.

I,a începutul lunei Martie 
tov. Frais loan, împreună cu 
grupa lui din care face par
te și tov. Lazăr Anton, a reu 
șit să depășească norma fixa 
tă cu iyo la sută, realizând 

nua să repare uneltele agr.pp 
le țăranilor, printre care și 
un marc număr de pluguri, 
grape, etc. pe care țăranii le 
vor pregăti din timp.

V. Mureșanu
•

BRAD. — 6 echipe de r- 
parat unelte agricole, dm 
Brad-Crișcior, au vizitat Du- , 
minică 7 Martie a. c., satele 
plaselor Brad și Baia de Criș 
reparând țăranilor săraci a- 
telajele necesare campaniei 
agricole de primăvară.

S’au evidențiat echipele 
conduse de tov. Gh. Omăta- 
Sckereș Francisc și Neag I. 
care au lucrat în comunele 
Ribița și Trestia.

inovatori
în ce mai numeroase în. in
dustriile din județul nostru.

Începând cu numărul de 
față „Zori Noi”, va cuprinde 
un colț al „inovațiilor în mun 
că” în care va populariza în 
rândurile tuturor muncitori
lor aceste inovații cât și pe 

oîjiajntare în cărbuni de 14,5 
in. în abataj frontal în loc 
de 5 m. cât era norma.

La mina petrila, unde zil
nic se evidențiază tovarăși cu 
o depășire de normă medie 
de 60 — 80 la sută, tov. Musz 
ka Dionisie cu grupa lui a 
realizat 95 la sută, peste pro 
gram spre mândria muncitori 
lor acestei mine, care a de
ținut în multe rânduri drape
lul producției.

Prin mărirea din ce în ce 
mai mult a producției, mine 
rii din Lupeni răspund cu e- 
lan < hi-marii Confederației 
Generale a Muncii și întâm
pină viitoarele alegeri prin 
muncă dârză pentru propăși
rea Republicii Populare Ro
mâne.

I Herman 
coresp.

Instalarea noului 
primar la Hațeg
Zilele trecute, a avut Ioc, h Ha

țeg în prezența au'.ori: 5ți,or, organi- 
zațiilcr de massă și po iti e, Lsta- 
lar a noului primar in persoana tut. 
I’ascovij tosif.

Cu această ocazie, tov. Metha 
P< tru, in nume.e Org. P M.R Ha- 
țeg, și Cotn-a N. [rm-pretorul pa
șii și au exprimat satisfacția pen
tru faptul că în fruntea comunei, ataș 
un țu al clamei muncitoare.

La sfârăt tov. Pascovi i loslf, șl » 
luat angapmentul de a munci cât 
mai mu.t pcmr.1 binele obșt i mun
citoare a orațului.

inovatori.
Corespondenții noîtrti, cât 

și inovatorii sunt rugați a ne 
pune la crt.cu toate inovațiile 
aduse în câmpul muncii, cri- 
mițându-ne și fotografii cu 
inovatorii și inovațiile respec
tive-

pen.ru
pen.ru
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Sub presiunea Statelor Unite I Conferința de lucru a pretorilor notarilor și primarilor
Consiliul economic O.N.U. refuză 
să discute plângerea jugoslavă cu pri
vire la aurul blocat de către americani

In timp ce Statele Unite 
deblochează autul Spaniei 
fasciste, Consiliul J£conoinic 
și Social al Nat,iun.lor Ujple 
hotărăște stil) presiunea am< 
ricana că n are coinpelinț 1 
să facă vre <4 recomandai e 
sau să ia vre-o hotărîre cu pri 
vircla plângerea înaintată de 
Iugoslavia împotriva S'ntelor 
Unite care ține blocate iezer 
vele de aur depuse de iugo
slavia în Spatele Unite sDre 
păstrare.

Reprezentanții Uniunii 
vietice, ai Bielorusiei și 
Poloniei au votat contra, 
reprezentantul Libanului 
abținut. Ceilalți delegați 
capitulat din primele faze ale 
discuțiilor în urma presiu iei 
Statelor Unite, consacrânda- 
și discuțiile lor căutării de for 
muie juridice prin care să și 
justifice atitudinea.

Vorbind în numele guver
nului sau, Vilfan, reprezen 
tantul Jugoslaviei, a declarat

„vurebsc cu amărăciune, dar 
și cu mândrie, pentru că și 
Luă sa fi primit jmctliat re 
zervele sale de aur, și lără 
„planul Marshall’’ și în ciu 
da „planului M trshall” Jugc, 
slavia va reuși”.

r
(Urinare din pag. l-a)

candidați pe lifa Frontului D mo- 
crației Populari în jud. nostru, cei 
adunați în ședință i au invitat în mij-, 
locul lor, sa le vorbească, să lu
dea sfaturi și îndrumări pentru mun
ca lor de viitor.

Și | r-zența vi lorilor depulai ai 
.mulțimilor hrnedoiene, li ședința 
de luării a adnrnistr ț ei j idețene a 
dat ace (e a iui cari fer î.alt, săr
bătoresc, de mai largi preocupări.

So 
a i 

iar 
s’a 
au

„Cbo de a treia torta
și mișcarea gaullistă din Franța duc 

aceeaș politică războinică
rea, gaulistă. Comunicatul 
subliniază ca dc Gaulle și par 
tizanii săi ca și guvernul, sunt 
în. favoarea unei politici exter 
ne pregătitoare la război și 
Condamnă încheerea pactului 
militar occidental.

Un comunicat publicat le 
biroul politic al Partidului Co 
munist Francez subliniază că 
ultimul discurs al generalului 
de Gaulle este o amenințare 
a cuceririlor democratice. Co 
municatul arată că, dând un 
caracter oficial manifestației 
lui de Gaulle guvernul fran 
cez dovedește că înapoia sa 
se ascunde acordul intre așa 
zisa „a treia forță' ’și mișca-

Organele puterii de Stat în R. P. R.
(Urmare din pag. I-a) 1

resorturilor respective se exercita de 1 
Miniștri pe bază de decizii obliga 
torji pentru toți cetățenii, emise în 
conformitate cu legea și in spiritul 
directivelor generale da.e de Con 
siliul de Miniștri.

Instârșit Proectul se ocupa de or 
ganeie locale ale puberii de slat, 
respectiv de Consiliile Populare, or 
gane reprezentative, aiese pe timp 
de 4 ani care indrumează și conduc 
activitatea economică, socială șr cui 
turală locală, sprijinindu se pe ini
țiativa șl larga participare a rqrs 
selor populare, funcționând după a 
celaș mecanism dc care am scris la 
capitolul Marii Adunări Naționale 
de care ne am ocupat mai sus și 
fiind subordormle Consiliilor Popu 
tare și Cam'.tefelor executive supe 
rioare, ca și organelor adm nistra 
tive centrale de stat.

Ocupându se de organele judiciare 
și stabil nd instanțele judecătorești, 
Proectul de Constituție al R. P- R. 
înscrie principiul adnvnls.rării jus
tiției de către asesorii populari, în 
afara Curții Supreme care suprave 
ghează activi.atea tuturor instanțe 
lor și organelor judiciare și .aracte 
rul public al desbaterilor judiciare 
in general.

Stabjind principiul egalității in 
lața legilor și a responsabilității ju 
decătorilor de orice grad în exer 
citarea atribuțiuni|or lor, Proectul 
inscr.e garanția dreptului de apăra 
re in fața tuturor instanțelor.

In ult'unile articole dea Uliul 7 
Proectul de Constituție stabil.șe a 
tribuțiile Parchetului și co.nponeața 
lui ca și cele ale Procurorului Gene
ral in direcția supravegherii legali
tății și a îndeplinirii legilor înlăun 
trul organizației de stat.

Din această sumară e-.punere a 
principii or Înscrise in cele 4 titluri ' 
destinate de Proect organelor pute 
rii de stat in Republica Populară 
Româna, reese fără putință de ne- 
gare caracterul profund dem zcraCc 
al acestei legi de bază a unui re 
gim avansat din punct de vțdere so 
cia! și politic, care departe de a 
înscrie formal principiile puterii u 
■ice, creară și m jloacele aceslui e 
xercițiu menit să deschidă o eră

noua in istoria poporulu; nostru 
muncitor, chemat să contribue e- 
fectiv la opera de administrare a ti
nerii noastre Republici Populare.

In această măreață sarcină de 
viitor, rolul de hegemon al Partidu
lui Muncitoresc Rumân, avantgar- 
da clasei muncitoare in alianță cu 
plugar m.a muncitoare ți intelectua 
litatea avansată, este cea mai sigură 
chezășie că pe acest drum poporul 
muncitor va real'za prin efor ul său 
conștient susținut, nor' succese pen 
tru înfăptuirea acelei lum.' mai bune 
de prosperitate și lum nă.

Mihail Mihuțescu
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A apărut Nr. 8 „Pentru 
Pace Trainică, pentru 
Democrație Populară11

La Belgrad a apărut No. 
S al organului informativ al 
partidelor comuniste „Pentru 
Face Trainică, pentru Demo
crație populară’’ cu un Cup- 
ptins bogat din care reținem: 

Un extras din raportul 
făcut de tov- Gh- Gheorghiu 
Dej la primul congres al Par
tidului Muncitoresc Român”.

Articolul „Criza partidu 
lui social-democrat ungar 
sarcinile Partidului Comu
nist Ungar", semnat de Mi- 
hail Farkaș”.

Declarația sindicatelor 
sovietice asupra planului 
Marshall”.

— Tov. Gh- Vasiliclii, sub 
secretar de Stat la Minis îl 
Educației Naționale, s’a îna 
poiat Marți, în Capitală, ve
nind dela Budapesta, unde 
a participat la congresul Pa, 
tidul Social Democrat Ma
ghiar.

— Printr'o decizie a IN'in1- 
sterului Justiției, numărul 
membrilor Colegiului de a- 
vocați din jud. Hunedoara. a 
fost fixat la: 65 definitivi și 
10 stagiari. f

*
In zilele de 29 Februarie 

și 1 Martie a. c., au întrat în 
țară prin punctele vamale Ca 
lăți și Iași, următoarele can
tități de materii prime, adu- . 
se din Uniunea Sovietică:

1.1118.977 kg cocs me
talurgic; 252.200 kgr oțel 
rotund; precum și alte 3.706 
kg. diferite aparate și mate 
riale necesare industriei.

*
— Guvernul englez a dat 

publicității un raport asuma 
situației economice care pre 
vede creșterea șomajului și

din Jadeț
Începând prin a sublinia importan

ța acestor alegeri, caii vor trebui 
să dea țarii Marea Adunate Naționa
la pentru forinu aiea nouii Constitu 
ții, tov. Alexandru IXagliici a a a 
tat că ele se djri deosebit de 
mult de aleger le pe care le am mai 
avut in țara noastiă, atât pr n felul 
in care cp: sunt pregătit „ cât mai 
a|es, prm faptul ca de astădatâ 
a fost depu-ă cand.datura a celor 
mai reprezentatei li ai poporuui: 
conducători ai lupte or pentru de 
mo.rațic, libertate și >ice, — mun
citori din u ine‘și de pe og .arc, 
intelectuali ue trânte, progre>L,ti_ 

făcând apoi pe l.rg ana iza pro 
telului de Con ftuț e up-i. di uți- i 
publice tov. Dragi i.i a arat t ca 
<1 reprezintă Con.ptu, a c a mai de 
ino.rati.ă pe care poporul nostru a 
putut cândva -.’o intre -aicasca, „ta 
e isverata din popor, pentru po 
por, La vine să scoata in evidența 
realitățile din țara noa tia, — pa,ii 
mart pe c.lre țara noastra i a făcut 
dela 23 August IM44, in oace’”, ca
racteristica ci principala fiind „ur 
marirca necontenită a r di arii r.i 
vc-|u ui economic, 40c al, cu|ti ral 1 
poporului — care va fi și principa'a 
preocupare a vi toruui Pariam, nt’’.

In Adunarea Națjona'ă vor l.tira oa 
meni care aducând din popor do 
leanțele »ale vor ști să lupte pen 

tru rezolvarea lor

Entuziasmul cu care cei prezenți 
in sală au aplaudat cuvintele tov. 
Drăghici, ca și cel cu care au în 
tâmpinat-o pe tov. Maria Sârbu a 
fost deosebit de însuflețit.

Ocupându-se de acelaș subiect, 
tov. Mar,a Sârbu a arătat că cea 
mai mare parte a angajamentelor 
luate in platforna-program a B.P.Dj 
a fost realizată și chiar dcpljită. A- 
ceasta în timp ce In 
lismului domnește sau 
osul economic.

Dar acest fapt 
j ta femeilor hunedorene — nu con 

stitue un motiv de culegere de lauri, 
ci un imbold de muncă pentru 

noi realizări, pentru îndreptarea ce
lorlalte situații ce mai 
dreptat. Pentrucă mai 
de îndreptat.

Și .ca exemplu, tov. Sârbu a a 
rătat că felul in care e făcută im- * 
punerea agricolă In unele regiuni 
trebue modificată în raportul ca'ilății 
pământului și a productivității sale.

„Dcasemeni, viata popu’aț ei hu 
nedorenc trebue r dLa.ă spre nive
lul bogățiilor acestui județ.

Și aceasta se poate, pentrucă a; 
pectul viitorului Pailament va 'i 
schimbat — ceeace înseamnă o vic
torie a democrației populare româ
nești.

In Marea Adunare Națională, vor 
intra muncitori din uzine, mine și

țările capita 
amenință ha

- a

l
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reducerea standardului de 
viață al poporului britanic-

Prin aducerea în public a 
situației critice a economiei 
britanice, guvernul caută să 
înspăimânte și să convingă 
poporul de u’ilitatea „planu 
lui Marshall”.

*

Misiunea militară america
nă din Grecia a livrat guver- 
ltti fascist grec încă două 
escadrile de avioane. Guvcr 
nul dela Atena mai primișe 
înainte două escadrile de a- 
vioane-școală adoptate pen
tru folosirea în misiuni de 
recunoaștere precum și în mi 
siuni operative-

*
— In urma invitației guver 

nului ungar, o delegație Gu
vernamentală sovietică în 
frunte cu vicepreședintele 
consiliului de miniștri al U. 
R. S- S. mareșalul Voroși- 
lov, a plecat la Budapesta 
pentru a participa la festi
vitățile organizate în cinstea 
aniversării Revoluției din 
1848.
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sunt de în- 
sunt multe

birouri, țaiaui d< la p',Jg, 
atneni care adu. >nd d n 
leanțelc tale, vor șu 
tru rezotvarca lo.’ 
tov. Mar.a Sârbu în 
uime ale celor din Li.

Poporul muncitor e plin de dorința 
muncii creatoare.

pOjKir do
a lupte peu 

a încheiat
aplauzele un..

liitrundu -.c iu programul dc .uuu 
al ședinței, preturii au prezentat ra 
poarte a upra mari.» ?i realizărilor 
din plao c r- pe t . Scurte dar 
concise, rapo-ne.c- au og 1 idit Ui 
treaga situ.ț e din județ, subl n<iml 
realizările, f- Iu] iu care s’a du șt 

du.e mancă, evidențiind țari
nile mari Și doear.țile ■ - așica/14 
a fl rezolvate.

Ana i a iiiun.il a loa c-.pr nz~tot 
fâ'.ulă de tov. Cont.. Crgora.?, 
prefectul județului.

„Există eu.u, a ni. < Ltă dorin 
ța de m un va de < r-ație in rând .A 
inircgu|ui popor - - .unea vor i.10 
rul refer.ndu-.e ia munca voLntl.'i 
de r.dicarc a eatLor. Va trebui sa 
stăm de vorba cu fiecare cetățean, 
sa-i arata.n ca V t ce țreaza pen
tru c| creaza. pcn'.r.n 
muncesc vor culege 
realizări''.

Campan a elecloraia 
ce pr.n muncă de 

prin luminarea masselor

Șl schițând sarcinile ce’or din an 
ministrația de S;at in a:castă cam
panie electerara, tov. Grigora- a 
arătat că ea se duce pr.n mancă 
de ridicare a -tarii noast e econo
mice, de luminare și îndrumare ■ 
masselcr.

„Trebuiesc organizate acțiunile 
de reconstrui ț.e cu m jloace propr 
țrebuesc organizate conferințe rdu 
cative in rândul sătenilor.

Alegcrde din 28 Marlie să ne gă
sească având o producție m i mare 
decât până acum, cu mai multe 
poduri, șosele și tocilari construite 
sau reconstruite, cu mai multe școli 
de anațfabeți și centre de cuiturdi 
zare înființat-, cu campanii agu 
colă in plina desfășurare. T. bu 
lămurit întreg pojioni' că al g-ril 
de acum vor trimite in Mtrca A- 
dunare N’aț onală, oameni care sa 
rezolve problemele ca e intere.cazk 
poporul nostru. E sar.ina noa-ără 
a fiecăruia, dela pr.m .rul tiltinfli 
romurfe pana la prefe.t”’, .

el, cei ce 
r< a Jele acestor

de a: ujn se du 
reconstrucție jr

Fețul în care s’a desfășurat ccn:e- 
ifiuța c o dovadă minunată a rnarLo* 
prefaceri prin iac a trecut pop» 
rul nostru, a adâncilor sale s- ihna 
ban de atitudini nu numai în direc
ția muncii ci și a felului nou de 
indepținire a drepturilor ți sarciai 
lor sale pcluice. S.himbare năsia
tă din succesele demo.rației de tip 
nou în țara noastră.

Imperialiștii britanici nu sunt dispuși să-șî 
din Palestinaretragă trupele

La Londra Camera Coma 
nelor a început dezbaterile a 
supra situației din Palestina 
M nistrul Coloniilor a decla
rat cu acest prilej că forțe1 c 
britanice care se vor găsi 
Palestina după data de 
Mai 1948 — dată până 
care aceste forțe trebue.se 
trase — ele vor fi în ace 
situație ca și armatele
gleze din celelalte teritorii 
streine.

Această declarație arată ( ă

imperialiștii britanicj nu sun’ 
dispuși să și retragă trupele 
din această țară.
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Executăm ștampile 
în cauciuc și zinc 

Adr«-t ți-vă la adm-ția Zori Noi

im. primerla Județului Hunedoara, Deva 1948

Consiliul Na’ionul al Si* 
dic ațelor Unificate din O- 
landa a refuzat să participe 
la conferința dela Londra a 
sindicatelor din țările care au 
aderat la .,plamd Mârss- 
hali;;. Comitetul executiv al 
sindicatelor olandeze declara 
că sindicatele din Olanda 
vor lupta cu și mai multă e- 
nergie pentru cauza clasei 
muncitoare din Olanda în . 1- 
drul Federației Sindicale 
Mondiale.

iiiun.il
trebue.se

