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Poporul iubitor de pace
va vota cu forțele; păcii

Manilestul-Prograni lcusat.de F> ■ 
iul Lkmoirațici l’opu are in ved ic.i 
alegerilor pentru Marea Adunare Na 
(ionulâ, chemând mas-e'c popul ire 
|a munca și la Lip a p nr i ut ari 
rea și desvoltarc.i b’cpubmii Popula 
re Români, pentru crviar a unei 

icți pro pe leii ite poporului
i tinân, se incliec țrntr'un stăruitor 
it.denin a Ire.at oamenilor muncii 
mctiuaic și inte e t i le din I ra roa 
-.tra de j lupta pentru igurarea 
unei păci traini c.

Noț.unca de pace nu este >țre ni 
asp.rațu or pop arului n.stru, D'rin 
ța de pa.e e,te tot 
cinată in conștiința 
citor ca ș> dorința 
-i dor uta u nii
- unei vieți

’atit de inrădă- 
popcruli i mun 
de libertate, ca 

trai demn.
prospere 

șt îmbelșugate. Dc aceea, lupta ho 
t.iritoarc pe care de ti ei ani ;i nu. 
bute o du e poporul nostru peut.u 
.tcrgeiea ur uelo. n faste ale domi
nației trecutului, iupla pentru Lichi
darea stării înapoiat economice și 
ultura'e a Ro.uânte , lupta pentru 

complecta mm c re a lămăsițelor re 
aci onarc ș la-ci'tc din țira nia.tră, 
este strâns implet tă cu lupta pentru 
pace.

Poporul nostru a fost f.amâr.zit 
de pace de că.re r.gimu.ile burgiie- 
zo-ir.Oțierețtl tot așa iun a f< st fLi- 
..lânzit de mâncare și libertate. Este 
imposibil să vorbești de suferințele 
amare îndurate de massele largi po
pulare din țara noas.râ fără să nu ți 
amintești cu strângere de .nimă de 
milioanele de victime, de valurile 
de lacrimi și sânge pe care le am 
dat tribut râzi»! ului, fără sa nu ți a 
înmiești de sărăcia i p^uriie și m. 
zcr.a care au fost adâncite de răz
boaiele nedrepte in caie a fost târ. t 
poporul nostru.

Nu există aria; n ci un singur om| 
u mintea intreagă care să nu și dea 

scama că numai datc-rta ponticii 
sceic rate durii de U c 1 burghezo- 
moșicrești au putut li aruncate atâ
tea dezastre asupra pojxirului no 
sini. Ace.,te clici e-p oatatoare, cu 
interese contrar i a pi ațiilor și ui- 
• oilor masselor populare, exercitau 
politica pe care lc-o dictau stăpâ
nii lor imperialiști din Londra, Pa
ris, Washington sau Beri n — du
pă- împrejurări. Pentru a-și mări gtă- 
mezile de aur strânse d.n sudoarea 
poporului, pentru a și menține pri
vilegiile de cla^ă și pe.itru a și a- 
sigura do nin iț a po;itică și economi
că. clicile exploatato re impreună 
cu exponenții lor pol ti-i — gr ipări 
care fie că se numeau „liberați’’.

,,uaț.ouai țărăniști" >au chi.11 dlr<ct 
(ateiste clini , ran leg.onani, duceau 
■ icccaș poLti.â războinică — se tran 
sformaser' in simple marioneie a'e 
magnaților iinper a iști de pete lin 
lari-, lu.and din independe. ța și su 
vcranitate.i țaiii doar o pjviste bu 
na de amăgit copii din primi le c..i-e 
primare au de a orbi pitimle lna 
potaie ațe pop- ruiui.

Politica lor externa coasta nu iu 
apărarea in ert e o- național-' ci în 
apărarea interi-v'oi imperialiștii'O 
de piste liotari I ir intere ele și sco-1 
purile' imper.a i.t I ar nu erai .-lte e 
decât de a ,m, âr,i lumea in tabere 
adver.e cât mai nunieroa-e și să 
mențic in're a e le tabere o stări 
ce p< r naneiită dușmân.e, de perina 
mina nein »• eg re, |xenf. u a le puteai 
domina și exploda pe toit-- lao 
lalta.

Lacheii imperialiști or și ..u -nde- 
deplinit eu sarguință ace t roi în 
țara noastră.

Nu trebue sa răscolim prea mult 
istoria pentru a de-co, eri acest lu 
cru. Este dc ajuns să aruncăm o 
singuri privii e asupra sil ației <lin 
ajunul celui de al doilea război 
mondial pentr 1 a cetea cil cam in 
relații de o?t 1 tate cu 
țărilor înconjurătoare.

Cotitura istorică făttilă 
român la 6 Martie 1945, 
și o cotitura in domeniul pro'iti.i 
externe. Luându-și de'tnee in pro- 
prii|e-i mâini, poporal nostru a in-

C. Magdalln

de poporul 
a Însemnat
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Efortul nostru a fost mai mare și munca mai cu spor 
când am citit proectul noii Constituții

Mucitorii carierei de piatră 
din Brămșca au realizat o producție de 
33O°|o fată de media lunară a anului trecut

In efortul cpmtin al muncilor! mii din țaru noastra, penii u șterge 
rea urme'.oi de'ăâ.uii ),uvernelor bdr ghezo-inoșiirești din ne. -,t ș ale 

nu l-a dor t, mun Jtorii de a , Dc 
ronstruirea a câl mai multe și mai

războ u.ui nedreat pe ca e pop rul 
rubau’1 au un rol i npartant, prin 
bune șose.c.

Dar peniruca, cin.tr.:cț a de șose
le sa se facă in co idițiu.ii optime 
ți in >i:np și pentru a se tice lața 
voțuinu.u'. de lu r.‘ pe , ar.- regimul 
nostru democrat!' )X>pular 1 a pro. 
gramat, o conjți-n capitală e-te 
aprovizion. rea șm c e or cu mne 
/lalele necesar, și in -pe.i l .u pro
dusele carierelor de pialră.

Și muncitori ca i reior de piatră,

»o- „Dcrubau" au^ pornit la 
ia de întrecere in produ.ție.

0 Tare victorie în muncâ 
330% fațâ de media lunara 

a anului trecut

29 ani dela moartea lui
I. NT Sverdlov

„Lui chici muncitoare -puț mi 
zeriei ți ai IuțT.i, a privațiunilor 
lari- de nu nar ți a i4 -.urilor eroi- 

lata e tre^ue sa 1- inamtr 
dc toat< membrii Uc partid"

Pod-.- ni.iodata .- r-t, r
di ; nani-,ti ior.ui.h e
m-j. .aniul lui 1 nin,

lai buc I.

t r.nț -
c L-iun, 

i*> »• «re* 
L verd

Cui dăm votul și încrederea noastră 

«JCKCA 1W
plugarul palmaș
Bucuria moților din Munții 

au aflat ca pe lista Frontului Oemo 
treilea candidat este tânărul moț 
ferînțelc și frământările lor.

din Țara Moților
Bradului n’a cunos ut mirg ni când 
crației Populare din jud. no.-tru, al 

Jurca loan, vlăstar crescut din su- (

Povestea truditei vieți a lui 
Turca loan este parca un re; 
ch zitoriu iăcut regimurilor ,,i 
storice” care au guvernat și 
expolatat atâta amar de vrc 
me țara noastră.

Născut în 1923 in com. Bță 
jeni, plasa Brad, existența lui 
Jurca este strâns împletită cu 
mizeria și suferințele la care

Ministerul Industriei și Comerțului a hotărît:

Producătorii agricoli
sunt liberi să vândă porumb,

mălai, grâu și alte produse
Sunt libere la vânzare și transport: J

Porumbul și mălaiul, grâul, secara, orzul, orzoaica, 
o«âzuî, orezul brut șl decort.cat, cartofii, 

mieii și ovinele
Tovarășul Oh. Oheorgbiu Dej, ministrul Industriei și Comerțului, 

a semnat .eri ciad decizii, prin ca e se ștabdește un nou regim p ntru 
vânzarea, cumpăzaiej și transportul unor produse agricole și aiimale.

Pv umbul și mâldtii sunt libere la 
C .mpâiarp, vâ'Zare și t a'i«p'>rt

Ținând seama de abundenți po
rumbului reco’tat in anul L-4Î și 
de peripe tivele re oiței din 1948, 
ceeace fa e ca aprovizionarea popu 
lației să fie asigurată, Ministerul 
Industriei și Corner,uiui a ioă t ă 
producător.i agricoli pil vinde lib-r, 

. în piețe, târguri șr oboare, direct 
consurratcrilor, fără iornia'ilăți și 
restrieț uni, ca ițirăți.e de porumb și 
mălai din rec» ta 1'4.’.

Cumpărarea pentru revânz-rc ș'r 
industrializare se va face numai în

baza autor zațiilor date de Ministe
rul Indusli ei și Comerțului.

Plata măcinișu'.tu la morile țări 
nești se va face în bani sau în 
natură, la alege.ea a.elo a .are auuc 
porumbul ia măcinat.

Cotele de predare de oium de 
porumb, care au fost stabiite pen
tru morije țarănc t, se aaateazi.

Cantitățile de o um de porumb 
existențe în morte țărănești Ia da- 
ta publK-ărli acestei decizii, prz um 
și cele ce se vor strânge dc a um 
înainte pro pl41 eveetuaU a mă

(Continuare în pag. IV-a)
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Ion Jurca
era supusă plugărimea săra
că sub regimurile trecutului.

Fiu de plugar plămaș, el a 
cunoscut d.n plin sbuciumul 
și setea de d' eptate a plugaru 
lui moț, isvorîte din desinte 
resul guverne or bancbero - 
moșierești, pentru nivelul lor 
de viață, desinteres care sfâr 
șea acolo unde începea :-»te 
resul pentru exp oatarca muu 
cii celor mulți.

Susținut de dorința de a se 
lumina și înfrângând greută
țile sărăciei familiare învață 
4 clase primare la școala din 
sat, după care, copil fi nd. în 
cepe lupta pentru câștigarea 
existenței, muncind ca servi 
tor timp de 4 ani la mai(mulți 
chiaburi din con. Tăr&țel, 
Viața sa de slugă bătută și 

Geo Pleșn

O marc victorie a fost astlel ob
ținută de muncitorii și teclinidcnji 
carierei de piatră de|a Braaișca Jud. 
Hunedoara,

La in.eputul ace .tui an, când s’a 
pus prable.ua produ.-elor de carieră 
necesare vastelor lu.rari de con
strucții de șo.c|e din țara, munci
torii si technicienii și au luat anga
jamentul ca până la 1 Apr lie a.c., 
să atinga producția de IOuO vagoane 
expediate, cantitate mai mare decât 
jumătate d.n producția anului tre 
cur, Direct unea Generală a so ietă- 
ții a privit acest angajament ca ,,e 
xagcr.it’”, insă muncitorii au pornit 
dârz la muncă. Și roadele muncii, 
lor au fost intr’adevăr surprinză
toare.

Deși lucrul a început numai în 
15 lanuar.e, in condițiuni grele de 
lucru in piatră, pe care ie creară 
iarna, munc torii au sărbătorit Sâm
bătă, 13 Martie 1030 vjg'oane ex- 
ped-a'e, real.rând a-ț e o producție 
de peste t 0 la sută față de media 
lunară a anului trecut, când pro
ducția totală a .--ceste, car ere a fo>t 
de 1820 vagoane.

Secretele acestui succes
/

Această sărbătorire a fo.-t un pri
lej de mare satisfacție p at u mun 
citori. Pe fețele lor înăsprit- de 
Vânt și praf se vedea mirea b icu 
rie pentru mări ața Io - re-dizare și 
mare'e entuziasm pen.ru a duce mai 
depar.e această luptă.

Ltar pentru a r-t'rge această pro 
ducțte nu a fot chiar atât de ușor. 
Tov. Hongvoji loan, miisiru me 
canic cu întreținerea uf lajului arată 
că „până să se ajungă la aceste re
zultate a trebuit du ă muncă intensă

hccb Mihal’uv'Ci Sverdlov

I. Branca

(Continuare tn pag. lila)'
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lov decedatul se r »r al P.rtiuului 
Comunist ,o) al .nuni Soocii.c, 
preșeuime al Cojuteui ui E-ecutii 
Central al Sovieiel -< d n iutr gi 
Rusie.

I. M. Mcrdlov s’a născut iu 1835 
la NijninovgoruJ (a.i Gursi) dmt o 
iuTntl.e de mcsir a-i și a murit la 
lti Martie IQ'.V. Pcr-ocSa scurtă dm 
tre aceste două date c-te o lOucet 
trate de mize.-.i, pe.secuți, suferite 
din partea porijici țari-te, priv. țiunt 
tara de număr, lupta tena e și ia 
flacarata, pentru b ne e poporalii 
efonur. dintre ce.e mai e ci e pen 
tru izbân ia proletar a u u . <J -..ață 
plina dc abnegații a uiui g uiat 
organizator al icvuluție consacrată 
binelui obște»-.

încă de.a vârsta de 10 ani ’nJe 
plinește o <re de insar. nvi de 
răspundere Ja.e de partid și este 
arestat pentru |.rima dită cu ocizia 
demon - ra; e de -mp t e făcuta la 
plcc.ir. a d.n Nij .jto.g.'rou ‘a im 
Gor.-i per-e, mat de po.iția țari tă.

lu acelaș an, in 1001, e rgant 
zeaza tipografia sc retâ a Coral 
tetului Local de Partid. In 1033 
este iară-i .rentat. Timpul petr-cui 
in inchisoar. îl folosește totdeauna 
intens pentru pregătirea Irorerică 
propr.e și a tovarărior lui.

Tot in anul 19.’3 ajunge in orașu 
lui șt r-a istoricului congres al P.

(Continuare tn pag. il a)
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Justiția DODulară își face datoria față de ponor
Tribunalul Deva a condain 

nai la 7 ani muncă silnică 
pentru furt de materiale din 
vagoane C. F. R. pe indivi 
zii Ghcrman Petru, Duțăneh- 
nescu Gheorghe, foști lucră
tori C. F. R„ la Subcetate și 
Horvath losif, frânar în sta
ția C. F. R. Simeria,

Materialele furate erau în
credințate pentru transport 
Administrației C- F. R.

Condamnarea acestora 
provocat no sentiment de dros 

bitu satis-lactie în rândul m.in 
citorilor ceferiști de pe tra 
seul C. I-. R. Simena-l.tqxui 
conștienta că aspra condamna 
re a tuturor celor ce se p. ctea 
zâ la asemenea acte, înseain 
nă un sprijin muncii de redre 
sare și desvoltare economi
ca a țării noastre.

*.i

lcusat.de
prable.ua
pen.ru


ZORI NOI

'/& V’oimiLM 3 POPULAR
Sportivii din Valea Jiului 

în sprijinul campaniei electorale
Din inițiativa O. S- !'• 'o

aii și a resortului sportiv al 
Consiliului Sindical Local Va 
lea Jiului, grupările polispor 
tive din Valea Jiului au decis 
ca pentru sprijinirea cainpa 
niei electorali- sâ organizeze 
în toate localitățile din Va 
lea Jiu'ui, mafi meetinguri 
sportive iar veniturile să r? 
vină comitetului electoral J'. 
D. P. ’

Boxeitri din gruparea Mi 
nerul-Luțx iii \ or organiza ga
le de box la Petroșeni, Ani- 
noasa și Vulcan.

Secția de lapte Grcco Ro
mane din gruparea Jiul Pe

■ -z-z- -"""—"——a

I.M.S. - Hunedoara— fiioria - Arad
3-0 (0-0)

In cadrul etapei a 6-a, a [)f 
viziei Naționale B- seria J1I 
-■ a s’a disputat la Ilunedoa 
ra matchu] dintre I M. S- și 
Gloria Arad.

Jocul începe în nota de d<> 
minare a gazdelor cari au ți
nut pe oaspeți sub presiune 
până la fluerul final al arbit
rului.

Gloria Arad care s’a com
portat sub nivelul ei obișnuit 
n’a fost nici un moment pe 
riculoasă, din contra, jocul 
desfășurat de ea lăsa impre
sia că ar fi fost o echipă 1- 
distiict care a venit să joa
ce un niatch amical.

Cu toate că 1. M. S- a tratat 
un penalty în prima repriză, 
nu s’a lăsat descurajată și a 
început ofensiva propriu zi
să în meetanul doi — când 
avea vântul în spate. — reu- diu și Costea.

Politechnica-Mica 1-0 (1-0)
(Prin telefon dela corespon 

dentul nostru Irimescu).
In fața a 30001 spectațon, 

s’a disputat la Brad, matchul 
vedetă al Diviziei Na ionaleB. 
seria lila, între Politechni- 
ca Timișoara (fruntașa seriei) 
și Mica din Brad-

Politechnica favorizată de 
noroc, reușește în ultimele 3 
minute ale reprizei întâia să 
deschidă — scorul și în ace- 
laș timp să-l și stabilescă ca 
scor final, — prin Andrei Ră 
dulescu care însorie unicul 
punct al partidei

Mica, urmărită de ghinion, 
a ratat egalarea prin Mora- 
vetz care la un corner bătut 
de Eleș reia balonul cu cmaj 
în bară.

Matchul a fost foarte d;s- 
putat de ambele echipe, ca 
ri au jucat frumos și cu mi.lt 
suflet, depunând toate efor 
turile pentru adjudecarea vi
ctoriei- 

troșeni va oiganlz.a lupte ]a 
Lupani, Bortea și Pctrila.

Din veniturile matchu iilor 
divizionare de (o it pall, o c >- 
tă va fi cedat.i p-ntru spr.ji 
nul fondului electoral-

Celela’te grupări vor orga 
niza în cadrul districtului, iha 
tchun în fiecare localitate

Sportivii elin Valea Jiului 
sprijină cu toată dragostea 
(i’unpan'a. electorală căci ei 
știu că numai, un regim d<. ’no 
crai va putea da o dcsvoltare 
sportului de niassă și în to 
Insul poporului

1 Hernia o

șind chiar imediat după înec 
perea reprizei să deschidă 
scorul pun Calinoiu, care î y 
scrie imparabil un goal de 
toată frumuse țea. Aceasta dă 
curaj și mai mult hunedore- 
nilorț care peste alte doua mi
nute beneficiază de o lovitură 
libera deia 20 in , lovitură ca 
re. estv executată și transfor 
mată de Ivinici.

I. M. S- practicând un joc 
tehnic, frumos, cu passuri 
precise,încercând mereu poar 
ta oaspeților, reușește să m.ii 
înscrie vn punct prin Barbir, 
care stabilește scorii final

S'au remarcat în acest ma- 
tch Deleanu, muncitor și Cu 
multă inițiativă. Cuconeș, 
Pop, Călineșcu, și Călinoiu, 
iar dela învinși Bosneag, Bu

Dela Mica s'au remarcat 
Ticu — cel mai bun de pe 
teren ■— Iancu și Ometa.

Wpnrt scolntr*

Lic. Decebal a învins Lic. Aurel Vlaicu 
la ping-pong, wolley și a terminat ia egalitate lafooibal

Duminecă 14 Martie, Asoc. de 
Sport a Lic. Dscebal a organizat o 
mare manifestație de sport având 
ca adversar Lic. Aurel V aicu, din 
Orăștie la ping-pong, wo ley și foot- 
ball,

Ping pong. Concursul s’a făcut 
pe două categorii: Cat. 1 curs supe 
rior și cat. II cUrs inferior.

S'au clasat în ordine la Cat. |.

1. — N. Radu L.A.V.
2. — A. Peter.fy L.DD
3. — N. Ple a L.DD.
4. — M. Breazu L.DD

La Cat. II*

1. — I. Bățălan L.DD.
2. — Qh. Bariu, L.DD.
3. — Maier L.A.V.
4. — Kiss L.A.V.
In clasamentul pe categorii Lic.

i Divizie Națională A
| In «adrul etapej a ț.-n i Diviziei 

Naționale A, s’au înregistra, i ml- 
toarcle rezultate t.lini.e;

București: C.F.P Cluj - C.F 
R. B. 2 -0,

București: Di.tribuția - - Jiul 3 I 
i Mediaș: C. S. M. M. — Der 

mata 3—I,
Reșița: Oțelul — Libertatea 3—2 
Tg. Mureș: R. A. T. A. — Uni 

rea Tr. M. A. I. 5—2
f’țoești: I C., Ploești — A. S 

Armata 3—2,
Arad: l. T. A. — Ciocanul 4 -0 
Cluj: C. F. R. T. — Universita 

tea 2—1.

Clasamentul Div. A.
CF.R.T, 21 16 3 2 62:23 35
I.T A 21 14 5 2 95:22 33
C.F.R.-B. 21 15 1 5 66 25 31
Uaiversh. 21 13 2 6 48 35 28
Distribuția 21 9 6 6 55:35 24
Libertatea 21 8 7 6 39 33 23
Jiul 21 7 6 8 35:46 20
R.A.T A. 21 8 4 9 38 40 20
Dermata 21 6 6 9 29.32 18
Ciocanul 21 8 2 11 31 41 18
C.S M.M. 21 8 2 11 36,56 18
F C Ploeșf 21 8 2 11 39:64 18
C F R-CI) 21 4 8 9 28:40 16
A.S.A. 21 5 4 12 30:52 14
Oțelul 21 5 1 15 32:74 11
Unirea M A121 3 3 15 30:70 9

?>lley

FULGER-DECiDAVA 3 O

Pe Stadie:!:., de wolity ball al 
Liceului De-.cba'. ’a di.[iuta. io 
matcli de v.'ol.ay în,re e.'iîp 1< 
, ,Fulger 'R < Tran.J -i De- 
ciuava’’.

Ecliiba de nulei ,D 'Java’’ 
campio-na andini 1 .4/, câștigă'.oa- 
rea cupei A. R. L. U. S. rfc data 
aceasta s'. întâi il cu o echipă biiic 
tomata j antienatâ.

U-ta .n în.cp pr ntr iu jac anrig 
|a plasă, bine 1 gat, ofensiv.’ deter 
minând ca tgarez a t e etir coi 
secutive. |

Ambele- echipe au ju at io.rte | 
bine.

De remarcat, că echipa , Fulger’* 
a reușit să’ învingă la o diferență | 
destul de mare, pe cea mai pre 
tenț.oa.ă e.hpă ce ol ey ball din 
Deva.

Rezultatul uiatriiulul de wollev 
bal! ,,Fulger’’ — ,,Decidava” 3—0 
(15—(.) <15 -5) 115-’-).

Lch'pa „culjer”
Radulescu, Munteanu, 
istnană, Z'ate,
Roșculeț, rJoldura.

Echipa „Oeddava”
BAnâțeanu, Gobes,
Drăgan, Caba, 
Gazdău, Po:nfă.

Decebal a ocupat locul I atât la 
cursul super.or cât și la cursul in
ferior.

Wollev—ball. Lic. Decebal și a In 
vius ușor adversarul cu 2—O — 
H; 15—11), ir. r un joc in .care 
oaspeții s’au comp r.at sl b. De li 
învingă.or. s’au remar.at Quia O t. 
(cel mai bun de pe teren) și Drăganl 
Tiberiu.

Foot ball. Dat fiind timpul nefa
vorabil nici una din echipe nu a pu 
rut si și arate valoarea adevăr .tă. | 
Vântul a denaturat ori e acțiune fă i 
când ca până la sf 'r i.ul matchu.ui I 
scorul să rămână a b.

S’a remarcat de la oaspeți '.inia de | 
înaintare iar de la gazde apărarea. | 
Mepțiune specia’ă pentru P.terffy I 
Alex. L.D.D. cel mai bun de pe 
teren. A condus corect Dl. Pavel | 
Li viu.

127 ani dela ocuparea Bucureștiului 
de către pandurii lui 
Tudor Vladimirescu

Se îiupliues, ustazi 127 aru, de 
când 1 uJor Viadiinirescu, această 
figură tragică a istorici noa tre, In 
fr.iugând i ezisteuța impilatoriatr 
turci și a complicilor lor; Ixrerd ro 
mâni, a ocupat in fruntea panduri 
lor sai Bucureștiul, capitala țârii ro 
mânețti. ...-

Este cu atât inai iutere.-antă p<n 
tru noi această aniversare, cu cât 
ziua de 10 Martie 1821 este pe la 
începu.ul unei epoj când „ur.așul”, 
cepul și intăr* in țiâ.ite ele feuda 
lismului: revoluț u burghezo-deiuoa 
crajeă, dă in țara noastră pr-mele 
semne de viață prii lovituri vi 
guroase ți u rai Jtuare mdr plate îm 
potriva sistemului social iobagi,t un 
bătrânii. Iu schimb ziua de 16 Mar 
tie 191f>, este pe la sfârâitul ace 
leași epoci, in per.oada de agonie 
a burgheziei im lui rin t>, o batrâ 
ne(ea.-f'.operiLă de n.șma marilor tră
dări și crime, ne ga>eș.c în pli.na 
campanie electorală p.ntiu Marea 
Adunare Neț oua i, menta sâ pe 
cetiU a ia di p.r ția pei.t u t .deatu 
na a burgheziei ca factor pălim, 
din viața noaară publică

Mișcătorul epizod istoric, pe cân
ii an.vcr.ăm azi e te plin de mv.ță 
minte prețioase p ntru noi.

Ne arată că Tulor Vlidimi es u 
a putut să juainte c «năvălii , at. a 
tințp cât stălia f nn pe baza apa 
rării interese.or pă urilor Celor mai 
c-xploatiti și a.-.uprte, u.n t bara 1 i 
pestr.tă compu.-ă dri diferi e stiatu i 
sociale, de multe ori cu interese con
tradictorii.

Că era de ne.nv n- atâta timp cât 
unitatea lui cu Etr a — mișcare 
de el bera e n iț ona ă a popoarelor 
înrobite de teu'al smu Ot nun, era 
neconq romisă, câ. t mp mergea ho 
tărît î ia nte pc calei tăzboiu ui ne- 
cruță.or î rpntr va dușmanilor [X>po- 
rului bocrii. A fost in-ă învinrs de 
îndată ce a fo t cu| rris de șov i .lă 
p erzând în.reder a în puterea ma

lacob Mihailovici Sverdlov
(Urmare din pag. I-a)

M. S. I). R. care s’a terminat 
cu scindarea parjdului in bol,etici 
și men^ev.ci.

Șverdlov fără nici o, șosăire tre 
ce de partea lui Lenin.

La var.ta de 19 an , eliberat, du
pă o nouă arestare, din cauza su 
pravegheiei vigilente a poiției, este 
sifit sâ p e.e în ilegalitate.

In lupta lui impotr.va t.răniri ța
riste și a agenț lor burgheziei — 
menșecicii — activitatea lui febri ă 
este deseori întreruptă de are.tă.i 
și oepcriări.

Per.oada dintre 1906—1909 o pc 
trece m închisoarea din Porni.-In 
anul e ijerăcii este iară.i arest t li 
șed.nța comit tu.ui din Moscova ți 
fxilat la Noransk de unde evadează. 
In 1911 este arestat din nou și exi 
lat pc-n.ru 4 ani n Siberia.

In 1912 la confcr.nța a 6 a a bol
șevicilor este a.es in l.psă în Co
mitetul Central. In aed și an el 
reușește să eva ieze din e il. Comi
tetul Central îi încred nțeiză nrun. a 
de conducere a z arului P. .vda, a ă< 
tur! de $ta in și in această m.mcă 
sunt arestați amândoi.

In 1917 Conferința Partidului ÎI 
realege în C.C. apoi este numit 
secretar al Co i etu ui Central.

Când da.crtă terocrei guvernului 
contra revoluț oiar, pa t dul trimite 
pe Lenin în s.ră’nătate, el conduce 
avangarda clasei muncitoare ruse 
pr’n intermediul co aboratorilnr lri 
cei mai apropia i Salin, Ș.e.-dlov, 
Molotov, Ordjonikidze și Ka inin.

După ce la 10 Oct. 1917 C..C., 
hotărăște începerea insurecției ar
mate, Svcr Iov este ales în con Ju 
cerea practi ă al insurecției unde dă 
dovadă de capa.ități e «cepț onile 
ca organizator mi tar, iar ’a 7 Nov, 
1917, în pr ma zi a victoriei, p.r i
dul îi încre-Jin'ea ă condu-erța celui 
mai înalt organ al noii puteri de 

selor, căutând înțelegerea cu boo-tf 
dușmani de moarte ai țăranilor ro
mâni, sau cu feudalii turci asuprit» 
rii popoarelor miri.

Tragedia acestei figuri luminoase 
a istor.ei noastre ne învață ai nu 
avem iocredeie n c> pentru o cHpi 
in dușmanii noșm. acea clasă
soeiaiă care și-a terminat menirea 
istor câ se pune ueacurtnczișul pro 
grouiu. și ca in aceasta și atuncea 
ia și azi se spr.j.nă pe puterea a 
opritorilor stiami, împotriva popo 

ru|ui propr u. Că bUiglie.ia Uăâși 
datorita structurei sale de clasă 
nu a putut condu.e la victor e lupta 
țărănimii și câ a eas ă luptă avea 
-orpi biruinței nu.i li sub |cnduccrv< 
prilvai .atu u pe atun ea a,.ronp 1 
nexistent.

Anivcr a e« ocupări Bu n e;iinj.â 
de că.re pandurii |ui I udor V.auiini 
rvscu ne auu.e ara nte de mi ea 
t>ut'. r - otomană care pe atuncea tia 
dea D dotnnaț.a lunii ți c r. roa«4 
de con raz.ceri interne, s’a p ăau^l 
in mormântul istor.ei.

Tur a de azi, înrobită prin „pla 
nul Mar .hal’ a devenit ligi un 
alte puf r , care dea emenea t nde 
la do ninaț a mm.., dar care la f< 
roa a de contraz c r. rate ne a- va 
prabu i sub po.ara propri lor păcate 
si sub lovitura Lgă I ) demo r.lir 
atitiimțMr.a|ist din caic cu . instr 
face par.e și Republic- Popu.arâ 
Română.

Exploatarea nemiloa ă a țara ii r, 
mobiiu. pr n i ai aț 1 ptrioz de a 
tunj epe a unt do r o a.i tire tri 
sia. Țăranul l.ber al R publ .i Po 
pulare Ro.nâne, îu.ăuânțează ia 
pă nân:ul său .[ ro; r u primit pn« 
reforma agTară legiferată de gu 
vcrnul Petru Gio a și luptă In caiw 
pania e'e.toraă pentru n mi irei po 
litiuă și e.o o. i.ă a burg .e rici, 
si pen r J victoria in 1 g ri a Fron 
tului Dc.no.rației Popuare.

E. Genad

sta:, Co ciktul Exec tv Centra: al 
Soiictilcr rin întreaga Rusie.

Leniu îl -ara eter.zeaza in modul 
următor;

.,Pr.n cer^u:t ilcga'e, prin mai 
rcvo.uț.onară ingala, prin parrid ile 
gal pe care m.ueni nu l'a m.ruch. 
pat și nu l-.i exprimat atâ. de com 
pteet ca I. M. S.irdiov, n.,mai pr n 
această școa ă j ra t:că și numai p? 
această ca.e pu,ea să aj ngă a dzține 
postul de pr nu! om al întâiei Rz 
publici So. ai.e Șovktice, potul 
de prim organizator al ma.sc.or largi 
proletari?’.

D.n aceasta munca de excepțional» 
răspundere, i a răpit moa t-'a cauzat» 
de o bea a con.raclată în urma unei 
munci supraomenești. *

Cu 1. M. Sverdlov, P. C. (b) 
U. S., Uniunea Sovietică și omeni 
rea întreaga a pie.dut unul dini e 
cei Utai va.oroși luptători p:ntrn 
cauza pro.etar.atu ui mondial.

I. M. Sverdlov trebue să ne fie 
un exemplu de devotament bet r re 
și eroism în luptă, pent-u binele 
poporului nostru pentru vi toria to 
tală a demo r ț e. noa t e povulare, 
asupra unelte.or imperialismului mo» 
dial.
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3ZORI NOI

Noui înlesniri fiscale 
pentru micii meseriași

D'.țpa cum se știe pe baza 
referatului Ministerului tic Fi 
najițe. Comisia Ministerială 
pentru Redresarea Economi 
ea și Stabilizare Monetară, a 
aprobat ca impunerile mese 
nașilor cu venituri impozabi 
le până la 500.000 lei anua|, 
să fie revizuite p*- cale admi
nistrații a.

Pentru realizarea jăccstui 
revizuiri de impuneri Mini 
sterul de 1 inanțe a dat un 
ordin circular prin care se 
precizează următoarele:

Micii meseria;i cărora ur
mează să li se revizuiască im 
punerile, trebue să depună 
până la 31 Martie a. c., ce
reri individuale în acest sens 
La Administrațiile Financiare 
sau Circumscripțiile de Con
statare din raza lor de acti 
vitate.

Ministerul de Finanțe a a 
probat ca aceste cereri în- 
dividualc de- revizjire să fie

Cum se vor calcula majorările

depuse și prin Federația Ce 
nerală a Meseriașilor I'atro 
ni, sau sediile județene res
pective ale Federației.

Pentru definitivarea treci 
ztiirilor, constatarea pe tei n 
va fi făcută de organele fis 

< ului însoțite de delegații Fc 
derații Generale a Meseriași-
lor Patroni.

Termenul pentru reglementarea situației 
meseriașilor c’c'indestini expiră la 30 Martiea.c.

Ințru câi dandest u smul in me
serii constițue un fapt ilicit, Mini 
sterul Mumii, prin de 1/ia Nr. 
13.951/1947, io intenția de a solu
ționa stil ța mc-irașlior cLanJe- 
tini, a aci r lat un ulli.n t.rmen, pâ 
tiă la 30 Martie a.c., ace.tora, pen
tru a se înreg trj și a set conformai 
regimului de exercitare a me er.iorj

In acest sens se pune în vedere 
tuturor patronilor de at. ie e ca pâ
nă la data inai sui arătată si afi
șeze în mod viz’bil la fațada în-

860 tone cărbune 
într’un schimb

Recordul stabilit la înec 
putui lunii de minereul Nico 
lai Moslov dela mina Nr- 4— 
5 „Nikitovk'a’ ’dirt bazinul 
Stabno, a fost depășit, li 
crând la un strat gros Je 1.4 
metri, minerul Nicolai Dur- 
nev, ajutat de încă 8 mineri 
care întăreau în urma lui ga
leria, a tăiat într’unf singur 
schimb 860 tone cărbune.

treprinderilor o f.roi-i care să cu 
prindă: — obiectul de activitate,
— Ulimețe și pronume e pa roiul i,
— Nr. și anul brevetu ui și autori 
tafea care l-a eliberat.

Decizia face cunoscut celor vizați 
că potr.vif legii Nr. 2511915 pen
tru reprimarea sabotajului, cei ce 
vor contraveni a e tei de iz i vor 
fi pasibili de pedeapsă cu închlsoa 
re corecț ona ă și a nendă, pu ându- 
li-se lua și dreptul de exercitare a 
profesiunii.

începând dela data de 1 Aprilie 
a.c., organele do reiort vor proce 
da la control spre a con data aba 
terilc. ...J

L noui cucerire a democrației populare

Proectul de lege pentru 
înaintarea excepțională 

a ofițerilor, subofițerilor 
și maiștrilor militari 
care se disting prin pregitire profeeioalft 
și devotament față de popor

a fost adoptat de Consiliul de Miniștri
Consiliul de miniștri a a 

doptat proectul de lege al
cătuit de Ministerul ApS-rării 
Naționale, prin care înainta 
rea în grad a ofițerilor, sub 
ofițerilor și majțtrilcV mili 
tari, activi și de rezervă, ca 
re se disting prin pregătirea 

| lor profesională și tlct otimen 
tul față de popor, se va

I face în mod excepțional la

«Marcoa. Ioan 
plugarul pălmaș din Țară Moților

I (Urmare din pag. l-a)

umilită, care de altfel era via
ța întregei plugărimi ră-ace, 
a deschis ochii copilului ser 

gradul corespunza'or pregă 
tizii lor, fără evoluțium de 
6tagiu sau vechime.

Înaintarea excepțională se 
face pe baza propunerdor 
filor ierarhici, a avizului co- 
misiunilor de unități, și mari 
unități sau similare aceste.a 
și a hotărîrii Consiliului Su
perior al Oștirii.

vitor asupra proastei orâadui 
n a societății burgheze, îm
potriva căreia o scânteie de 
revoltă i s’a aprins fn su
flet.

pentru neplata la
Ministerul de Finanțe a dat no.ii 

instrucțiuni privi oa.e la cal cl.r.a 
majorărilor pinlnt nevărsirea la 
timp a impozitelor pe sa ani, a im
pozitului sp.c al de priprie ăți clă 
dite și închiriate, cât și ce p i 
vește impozitul per -ona.i.l.ii ca nic 
și agricol.

La impozitul pe sa'ar i, majora 
rije se. vor calcula atât pe.itra în
târzieri puse în vărsa ea a a isuiui 
de 80 la sută din impozit după ex
pirarea celor 8 /i e del i începe ea 
plății salar lor, câ: și pen ru văr
sarea restului de ,20 la sulă și de
pun rea statelor de p a ă după diti 
de 15 al Junei uriăoire cel i pen 
tru care a survenit salariul,

Majorările sunt prevăzute în art. 
74 din 1. c. d..

Pentru per.ona ul casnic văr a ea 
se va face trhnestra:, iar pent u 
muncitor i ag i o i plat i se va fa e 
lunar sau tri nestr al după cum sunt

Inovnții si inovatori

Un nou dispozitiv pentru alezarea 
găurilor și cilindrilor

In câteva numere consecu 
tjve, ziarul nostru a prezen 
tat cititorilor săi o serie de 
inovații și inovatori, — m , 5 
ritatea dela uzinele I. M. S. 
din Hunedoara.

Seria acestora o continuă, 
tot cu un hunedoran: >tov. 
Zăvoianu Petru.

t Muncitor ridicat politice- 
ște cu largi cunoștințe techni 
ce și cu spirit de inițiativă 
desvoltat, tov. Zăvoianu Pe 
tru a fost permanent preocu
pat de găsirea unor noui me 

: tode și procedee de lucru pen 
tru realizarea unei cât mai 
ridicate producții și producti 
vități a muncii. Și truda lui 
nu a fost în zadar.

De curând tov , Zăvoianu 
a conceput și realizat un n°u 
dispozitiv de alezat găuri și 
cilindri, care se poate adapta 
cu ușurință la orice mașină 
de găurit radială.

Prin realizarea acestui dis

timp a impoz telor
angajați cu ziui, cu luna sau cki 
anul, far.i ob.igați.iue i de a se plă
ti anticipat avansul de t-0 la sută 
din impozit.

Pentru plata impozite or de v.nt 
aceste cațeg r i de sa ar aț vor în
tocmi declar ț i care să cuprindă 
toate datele necesare.

Cu pro re a i.npozîee pe chirii, 
în ca ul când cei oo- gJți a v ir a 
impozitul special de 10— 0 la sulă 
se pr-.'zln.ă d.n pro.ir e inițiativă 
după e.prarea te incnului de văr
sare se va percepe im roz: tul cu 25 
la sută. De in iată însă ce vor începe! 
cercetările asupra ce or ce s'au sus
tras de la plată, se vor înto-mî 
acte de contravenții, care pe Ungă 
majorarea de 25 la sută vor mal cu
pru de ji a nenda.

Contraveniențli a e tor instrucți iri 
sunt pasib il, pe ia i;;â san.țiuni fi- 
eap- și de sancț uni penale.

pozitiv, tov. Zăvoianu Petru 
a reușit să reducă timpul de 
execuție al operațiunii de ale 
zare cu 30 la sută, față de 
trecut.

(In cl'șeu, inovatorul)’

Magistrații noi num ți vor trebui să facă 
un stagiu de cel puțin trei ani ca sup'eanți

BUCUREȘTI, 15 (Agcr- 
pres). Printr'o lege care va 
apare azi in Monitorul Ofi
cial, s’au modificat art. 5 >, 
87 și 156 din legea de or
ganizare judecătorească, în 
sensul că magistrații noui nu 
miți vor trebui să facă un sta 
giu de cel puțin trei ani ca 
supleanți sau Ajutori de ju
decători, de doi ani ca avo
cat definitiv sau de 1 an ca 
grefier șef ori secretar șef

Muncitorii carierei de piatră din Bră- 
nișca au realizat o producție de 330°|o 
fată de nndia lunară a anului trecut

(Urmare din pag. Ia)'

pentru întreț nerea Î11 bună stare și 
repararea cât mai rapidă în ciz de 
defectare a celor două con:asoare 
cât și a întregului uti aj’’:

„Succesul muncii noas re se expli
că și prii faptul că fiecare munci
tor a cunoscut b ne ceeace arc de 
făcut, muncind cât mai rațion 1 p-n 
tru a ujări |a maximum randamen
tul său — spune șeful expl eatăr i, 
tov. Lager pionisie. — Deasemeni 
a contribuit mult la at ng .-rea aces
tor rezultate împărțfea ce or 118 
muncitori ai carierii în 3 schimburi, 
lucrându-se ziua și noaptea’’.

Efortul nostru a fost mai 
maro șl munca mai cu spor 
citind proectul no i Constituții

„Cum să nu muncim mai mult 
și mai bine tovarășe — adaugă mi 
neșul Fusea Petru — când s’au 
schimbat atâtea în ț?.ri noist ă, în 
spre binele nostru. Ce să spu 1, că 
doar cunoști și d-ta, — c te am 
câștigat de qând avem la cârna 
țării un guvern al nostru, al celor 
ce muncim. Azi avem pulerea în 
mâna ;ioas'.ră și pent u a o păstra 
trebue să mun-im cât mai bine’’.

Și, după ce face o pauză, pireă 
plin de mândrie, tov. Fu:ea conti
nuă; „Eforiul nostru a fost mai 
mare, munca noastră mai cu spor 
când am citit proe.tul de Cons i u 
ție. Am simțit fiecare studiindu i 
conținutul că azi, noi cei ce m în- 
cim suntem stăpânii țăr i noastre 

de parchet, pentru a fi nu
miți definitiv.

In caz de necesitate a ser 
viciului, asesorii popu’ari su
pleanți, vor putea funcționa 
în acelaș timp cu asesorii po
pulari titulari. •

In termen de un an <F la 
data legii, acești magistrați 
vor putea fi confirmați în fu;i 
cțiuni cu avizul Consiliului 
Superior al Magistraturii și 
fără examen de capacitate.

și că de soarta noastră noi suntem 
răspunzători. Constituț a nouă va ie 
ni să consfințească drepturile pe 
care le avem șj pe care le am visat 
atâta vreme. Dn ea ifvorește însă 
pentru noi și datoria de a ne clădi 
o țară bogată și puternică — și 
noi cei de aici putem face aceasta- 
dând mai multă pia ri pentru con 
struirea a cât mai multe șosele — 
și la 28 Martie, dându ne votul ce
lor în care avem încredere că vor' 
da viață acestui proect, candidaților 
de pe lista Nr. 1, lista Frontului 
Democrației Populare’’.

I. Branea

|ANUNȚ
Se aduce la cunoștința pu 

blicului, instituțiunilo1- civj- 
le și militare, că abonamen
tele la „Veac Nou, Graiul 
Nou și Analele Româno-So 
vietice, se fac prin secteta 
riatul ARLUS zilnic intre o- 
rele 10 — 12 și 16 — 18.

Comitetul

Executăm ștampile
în cauciuc și zinc

Adres tl vă 1* ■Itn.-Ha Zori Noi

Umplem butelii de
A Info’-mațiuniAragaz

Atras de viața și lupta mun 
< itorilor mineri,- la 18 ani se 
angajează la minele de aur 
ale soc. „Mica"-Brad, u ide 
lucrează, p mă în 1942, câad 
salarMe de mizerie și condi- 
țiunilc grele de muncă îl o- 
bligă să și caute un alt mij
loc de trai.

In armată Jurca i-a con
tact cu prizonierii veniți din 
URjSS și lucrurile minun.’te 
din Țara Socialismului pe ca 
re aceștia i le povestesc îl în
flăcărează pe tânărul plugar 
care cere să fie trimis să lu
pte pe frontul din Apus con
tra bandelor fasciste. Rănit 
de 2 ori, pentru faptele : .le 
de arme este decorat, cu me 
dalia sovietică „Victoria”.

Eliberat din armată, Jurca 
se încadrează imediat în ’r. 
Plugarilor și cu elanul ri ie 
resc începe lupta contra asu 
pritorilor și exploatato ă1. ir 
plugărimii muncitoare- Orga
nizează și conduce tineretul 
plugăresc din satul său ri a- 
poi pe cel din întreaga re
giune a Munților Apuseni.

Astăzi, tânărul p.ugar fur 
ca Ioan, candidează pe l;-,ta 
Frontului Democrației Popu
lare, ca reprezentant al plu- 
gărimei muncitoare din jude 
țul nostru, din ale cărei sufe 
rințe și năzuințe spre mai bi 
ne s’a ridicat prin muncă și 
luptă neobosită înch.iiate ri 
dicării plugărimii sărace.

t .La 28 Martie a- c„ voturi 
le unanime ale plugărimii ha 
nedorene vor alege pe plu- 
gaiui Jurca Ioan, în Marea 
Adunare Națională, unde va 
lupta cu și mai multă dârze
nie pentru înfăptuirea unei 
lumi mai bune, în care oa
menii muncii dela orașe și 
sate să se bucure de un trai 
fericit, bunăstare și belșug.

Geo Pltga

ANUNȚ
Pierd it buletin popula Hi Nr. 

2919 946 eliberat de Poliția 
O/âștte, pe Qam'le Bunuțlu Gh

Se declară nul.
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NEGOCIERILE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI TRATAT! 
de prietenie, colaborare și asistentă mutuală între Uniunea 

Sovietică și Finlanda vor începe la 22 Martie a. c.

Producătorii agricoli 
sunt liberi să vândă porumb, 
mălai, grâu și alte produse

MOSCOVA, 19 ,(Radio).
La 9 Martie președintele Re
publicii Finlandeze Passikivi 
a comunicat răspunsul guver 
nului finlandez la propune 
rea președintelui consiliului 
de miniștri al Uniunii Sovie 
tice, generalissimul 1. V. Sta 
lin în ceea ce privește ne- I 
gocierile pentru încheerea u- i 
nui tratat de prietenie, cola 
borareși asistență mutuală în 
tre Uniunea Sovietică și Fin 
landa-

Scrisoarea de răspuns al 
președintelui Paasikivi ide- 
clară că guvernul finlandez 
dorind să contribue din toate 
puterile la promovarea rela
țiilor sincere și de bună ve
cinătate dintre Uniunea S° 
vietică și Finlanda, acceptă 
propunerea guvernului sovie 
tic, fiind de părere că în 
cursul tratativelor, prevederi
le tratatului să fie supuse u- 
nui examen amănunțit.

In scrisoarea sa din 11 Mar

Cum au decurs funeraliile naționale 
ale lui Jan Masaryk 

Impresionantul discurs al lui Clement Gottwald
PRAGA. — Sâmbătă după 

amiază au avut loc la Pragă 
funeraliile naționale ațe lui 
Jan Masaryk, fostul ministru 
de externe al Cehoslovaciei-

Ceremonia funebră a înce 
put în prezența Președinte
lui Republicii, Eduard Beneș 
și a membrilor guvernului.

Clement Gottwald a rostit 
apoi o cuvântare în numele 
guvernului cehoslovac.

Neam înțeles întotdeauna 
unul pe altul atât de bine ca 
oameni și ca prieteni — a 
spus Gottwald —. Numai cu 
puține zile în urmă am dis
cutat împreună în amănunt 
perspectivele luminoase ide 
politicei noastre interne și 
externe, și ne am înțeles ca 
întotdeauna asupra desfășu
rării sale.

Pot să declar că din prima 
zi a crizei guvernamentale, 
Jan Masaryk a afirmat clar 
că se desolidarizează de cei 
care au provocat o. Dovada

Uniricarea organizații
lor tineretului munci

toresc din Ungaria
BUDAPESTA.— Uniunea 

Democratică a tineretului un 
gar și mișcareaț. tineretului 
socialist au întărit să fuzione
ze în cadrul mișcării sindi
cale a tinerilor muncitori și 
ucenici.

Conducătorii organiradei 
tineretului din partidul mici
lor agrarieni,, Tineretul in
dependent’ ’au hotărît dizol 
varea și adeziunea la organi 
zația unificată a tineretului 
ungar.

tie, a- c., generalissimul I. V, 
Stalin a informat pe pieședin 
tele Finlandei că guvernul so 
vielic este gata să' înceapă 
negocierile în vederea în- 
cheerii unui tratat de priete

In alegerile care vor avea loc 
se va desfășura cea mai mare 

luptă politică din istoriaAlegeriei

La 4 Aprilie vor avea loc 
alegerile legislative în Alge 
na. 120 candidați ai Partidu
lui Comunist Algerian. vor 
lua cuvântul la întrunirile pu
blice care vor avea loc în 
vederea acestor alegeri. Par 
tidul Comunist Algerian este 
singurul paitid care a prezen 
tat liste de candidați în toate 
circumscripț.ile electorale. 
Comitetul central al Partidu 
lui Comunist din Algeria a 
publicat un apel în care sub 

acestei atitudini este că nu 
și-a dat demisia împreună1 cu 
aceia, ci a rămas la postul 
său. Pot să mărturisesc că.în 
timpul discuțiilor asupra corn 
pletării și refacerii noului gu 
vern, Jan Masaryk a declarat 
spontan și fără ezitare că va 
participa la aceasta, și apoi 
a fost complect de acord, și 
fără nici o rezervă cu pro
gramul noului guverh înce
pând să realizeze acest pro
gram în domeniul activității 
sale.

Acei cari complotau împo 
triva republicii au crezut ca 
niște inconștienți că pot con 
ta pe vreun sprijin din par
tea lui Jan Masaryk, ceeace 
nu s’a întâmplat, Acest lu
cru explică furia nemărgini i 
tă împotriva lui Jan Masaryk I 
din partea munchenezilor din 
Cehoslovacia și din străină- ; 
tate. Jan Masaryk nu a pu
tut urma, și nu a urmat calea 
acestora către un nou Mim- I 
chen, ci a rămas credincios 
poporului. Dușmanii Republi 
cii nu i au putut ierta aceasta 
Am văzut cum valuri de ca
lomnie și o sălbatecă cam 
panie de ațâțare s’au revăr
sat din Occident împotriva 
lui Jan Masaryk.

Aceia care au cunoscut ca
racterul lui blând și atât de 
sensibil la orice atac per
sonal vor înțelege ce greu a 
suportat Jan Masaryk acea 
stă presiune concentrată a- 
supra sentimentelor și nevoi 
lor săi. Dacă adăugăm la a 
ceasta sănătatea șubredă a 
lui Jan Masaryk vom înțe
lege cauzele care l-au adus 
la acest tragic sfârșit. 

nie, colaborare și asistență 
mutuală între Uniunea S.» 
. vietică și Finlanda și că »•- 
ste de acord să se încea >ă , 
aceste negocieri la 22 Mar- | 
tie 1948.

liniază că m aceste alegeri 
se va desfășura ce a mai ma
re luptă jxditică din istoria 
Algeriei.

Poporul ungar 
sărbătorește 
ziua de 15 Martie 

Centenarul
Revoluției din 1848

BUDAPESTA, 15 (Radio) 
întregul popor ungar sărbă
torește astăzi cea mai mare 
sărbătoare națională a sa — 1 
Centenarul Revoluției din ! 
1848, Capitala Ungariei c- ' 
ste impodobită cu drapele un 
gare, sovietice, poloneze, ce 
hoslovace, române, jugoslave 
bulgare, ablaneze, franceze i 
și italiene.

Tineretul manifestează cu 
entuziasm pe străzile Capita
lei, purtând drapele și lozinci.

Întreaga presă consacră pa , 
gini întregi aniversării ace- ! 
stui eveniment.

Poporul iubitor
«

(Urmare din pag. I-a)

staurat o pojitiă evte.nă conlormă 
cu interesele sale ju te. R< ginul 
nostru demo-rat, poporul nostru, se 
pot mândri și in acc|aș timp se pot 
fejicita cu rezultatele st.ilui.ite ob
ținute în domeniul politicii externe. 
La Nord ca și Ia Sud, la Est ca 
si la Vest, dealungul tuturor granițe 
lor, țara noastă este astăzi încon
jurară numai de țări prietene, de po
poare «fire doresc cu sinceritate și 
duc acceaș poltică de pace și bu 
nă vecinătate ca și noi.

Raporturile de prietenie și co'abo- 
rare cu țările care doresc sincer pa
cea și libertatea popoarelor, și ml 
ales cu țările vecine — cu toate ță
rile vecine — au fost și mai muit 
întărite dela venirea tov. Ana Pau- 
ker în fruntea Ministerului de Ex
terne. Traf ițele de prietenie, co.ibo 
rare și asistență mutuală încheiate 
cu Jugosiavia, Bu'garia, Ungaiia și 
mai ales tratatul încheiat cu marea 
și puternica noast'ă vecină Uniunea 
Sovietică, pe lângă menirea di a 
preveni e.entur tatea unei noi a- 
gresiuni d n patea Germeni i sau a 
altor țări care s’ar alături a.e-teia 
în scopuri agresive, contribue la 
consolidarea suveranități noas re, la 
întărirea independenței noasire poli

(Urmare din pag. I-a)

cinlșului !n natură, vor fi predate 
mandatarului Stătu.w, la prețul o 
ficial.

I rintr’o aită decizie se stabi e»lc 
că producătorii agricol. p»t vinJe 
liber, fă>ă restncțiun. și forma ițiți, 
în piețe, târguri și ob'jare, direct 
către consumatori, <.ant‘atțiie de 
grâu, secai ă, ou, orZuaicâ și o- 
văz din recoita 1917, precum și făi
nurile acestora, rână e la dL>po/.iia 
lor după predai ea cotelor legale

Cumpărarea ți tran»po tul cireile- 
!or de mai su-., pentru nevoi pro 
prii de consuni și industria iza e sunt 
libere, fără formalități ți reatricțiuni.

Cumpărarea de către cjmercianți 
și întreprinderi comerciale se va 
face numai în confer nitate cu m 
strucțiunile Mini.ter i ai Industriei 
și Comerțului.

Morile țărănești pol m cina ce 
realele producător lor și dț cumpă
rate in conformitate cu dispoziți ru e 
arătate nia. su.. Măi n șui la ace te 
mori se va putea face cu orice ex- 
tracți e.

Regimul de măcimș al morilor 
comerciale sau care macina tn re
gim comercial rămâne neschimbat.

Plata măcinișului la mcrlle ță 
rănești se va face în bani sau in 
natură, la alegerea celor care aduc 
cerealele la măcinat.

Cotele de predare din oium, im
puse morilor țărănești, se anulează. 
Toate cantitățile de oium exist- n'.e 
la morile țărănești, precum și c le 
ce sc vor strânge de acum înainte 
prin p'ata eventua'ă a macinișuLii 
In natură, se vor preda mandatarului 
Statului la prețul oficial.
- Fabricarea, vânzarea, t ansp rtul 
și consumul corrgilor cliifle.or cor- 
nur ,or, franze elor biscuiț l >r, p* 
telor fâ n a e, , e mcților prăjiturii >r 
sau altor produ.e similare provenite 
din cota lbira, sunt libere.

Altă decizie ț reicdc că produ alo 
rii agricoli por vinde liber, fără for
malități și resfricțiuni, în piețe ș| 
târguri, d rect con unatorilor, toate 
cantitățile de orez brut și decorti al 
rămase ța dispoziția lor, după pre
darea cotelor legale.

Cumpărarea, transpo tul și con
sumul de orez brut și decorticat 

de pace va vota cu forțele păcii
tice și economice, asigurând condiții 
fam rable pentru cont nuarea nestm- 
gherită a operii de de vohare demo
cratică și de ridicare economică a 
țăru noastre, in acel.ș tjnp, tr.ila 
tele încheiate de România cu ve.in.i 
ei îi ridică prestigiul de luptat/are 
pentru pace și contribue la îatăr.rea 
păcii generale, constit : a 1 o lovit ră 
serioasă dată ațâțătorilor la noi con
flicte mondiale.

Războinicii de peste ocean care ar 
dori să-și înmulțească dolarii și să 
scape de perspectivele sumbre ale 
crizei ce-i amenință, prin deslanțui- 
rea unui nou măcel ujgator — ca și 
rămășițele războinicilor mai mici din 
țara noastră care sp< ă să și re câș
tige pozițli.e pierdute p ntru vecie 

. — întâmpina rezistența de granit a 
masselor populare din țira noastră 
care sprijinesc cu toate forțele poli
tica externă a regimului democrat. >

Tineretul nostru luptă pentru pa 
ce pentru a-și putea însuși lin știt 
studiile și cunoștiințele profesionale, 
spre a putea făuri viitorul fe i it al 
patriei noastre. >

Femeile doresc pacea pen'ru a-și 
vedea asigurata lnștea și fericirea 
căminelor.

Plugărimea muncitoare se incadrea 
ză în lupta pentru pare s;>re a putea 
lucra cu sârgu'n.ă pământul pe ca.e 
a devenit stăpână și de a se b o n 
în tihnă de roadele acestei munci. 

pentru uevoi propni d ' consum 0 
industr alizare sunt libere. i. imit 
cianții și intrpi.de.ie pmci iah 
vor putea cumpăra orez nu ti ai ta 
coufrrmiiate cu dispoztțiuni.e .Mi 
niaterului Indu tr ei ți Comerțuli* 

f’r.ntr’o altă deuz e se ,tatii ește 
că vânzarea car.ofilor în piețe ți 
târguri, d reet con u.Latoril.r, per 
cum ți cumpărarea și trans; rtid 
lor, sunt libere, fără tormalit-<ți * 
revtrkț u> .

Cumpărarea de că re c^.ncrciaa0 
și in.repri.idc'i corner fale s. .a iaca 
numai confLrn n.ru tu ilor .J-ii 
sterului Indu r ei și xx>-nerțu.ui.

A cincea decizie [revede că via 
zarea, cumpărarea, tran-,o.tu! și 
conaUT.iul de mie, ovine, porcine, 
bovine etc. sunt | bere cu r pe ti 
rea dispoziț un l-.r s-uitare ve.eriaa 
re.

Produ âtorii pot valori i i In pi, 
țe, târguri ți oboare, diie t la < o» 
turnător , fă ă rc-t -cțlun , produsele 
prevăzute mai sus.

Colectarea ș cumpărarea de bovt 
ne și porcine pentru tă ere sau ia 
dustr alizare de căire mă.e ari au 
comerț an ți sc va fac n-mai coa 
for.n instrucț un.lor Ministerului la 
dustriei și Comerțului Vânzarea, 
cumparar. 3 și trampo. tul a a tara 
de către crescătorii și ingă^ătarti 
sunt llb'.re.

Deasemenea sunt lib- re pe toi 
cuprinsul țări, fără ruJo restricțin 
ne, vânzarea cumpărarea ți traas 
portul animalelor de mua i. rentă 
și prăsită, pentru ncvo le gospodă 
riilor țărănești.

Tăier a boemelor, por< lae'or, o 
vinelor, etc., destinate eon- umu ar 
public se va face nu nai in abatoa 
rele oficiale.

Fabricarea de con-erve șl che de 
rivafe din carne se va patea farr 
numai cu a-robarea Ministerului la 
du-tr.ei și Comerțulu .

Toate cele c nri decizii prevăd că 
autoritățile sunt obligah- și direct 
răspunzătoare de executarea îtoc 
mai a dispozițiunikr stabi ite pria 
aceste decizii. Aut- rită ile rare var 
face greutăți sau vor împiedi a via 
zarea, cumpărarea, transportul ți 
consumul pro u-e'or arătate în de 
ciziile de mai sus, vor fi p.-depsitt

I'

Massele muncitoare din fabrici și 
uzine apără pacea pentru a putea 
produce cât mai multe bunuri pent-» 
acoperirea necen.aț.lor pot» ru n .

Intelectualitatea, oamenii d arji 
și de știință progres ști, doresc pa 
cea fi'nd conș; enp că numa- la 
condiții de p-.e iși pot desvolta ac 
tivitatea .or crectvcn tn slujba o*s 
se.cr a.gi populue.

întreg poporul dorește, preruește 
și apără pacea pentru ași put ă clă
di în liniște viitorul liber, fericit șl 
îmbelșugat, pentru care a luptat ți 
pentru care va continua să lupte ne 
obosit.

Pășind în fața urnelor, la 28 Mar 
tie poporul no»tru iubitor de pace vai 
vira cu acele f-.r;e care iubcs: pa 
cea și au dovedit că știu să o apere 
El va vota cu Fr mtul Democratei 
Populare, pe al cărui steag străla 
cește luminos Scare.e Păcii.

ZORI NOI 
primește mică și m -*re 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii

im- •tunarii Județului Hunedoara, Dara 1948.

n.ru

