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La începutul unei activități 
deschizătoare de drumuri noi

Marea Adunare Națională a început
DESBATERILE ASUPRA PBOECTULU1»«CONSTITUTIE

AL REPUBLICII POPULARE ROMANE

lnlr'o itmcofi-r.i d< uscb't tli- iiitilțutu.ii i- și 1 dosilii li, 
i r.u ilv Marți dapa amiaxă, Mari'.i Adtiaari' Naționala 
orgaiml suprem al puterii <|e Stal in Republicat l'npul.idî 
Românii.
a 1 iitâinpinând ti 

I i vitaț ii act un a ian . 
Iernii a a popmului româii de 
nle democ lățire pe < are ]e. a 
lupta impotrita la asinului, 
lui' oamenii muiv ii manuale 
ti.i au iluiat u di osebit a 
marei- < c enimenl.

Gi m să nu salute poporul întreg 111 căldură și in
< redere nestiuinut.n.i pe acei Iii ai sai reprezentanți 
fleicii ai fiecărei categorii de ce
tățeni, .ii iieiăi'ui colț1 de țara

când știe c.r ci pășesc în
< âmpul unei activități piin 
care \or dcsvolta .^mgurii 
care anunță înflorirea și mă 
reț . mici țari ce muncește 
ți luptă pentru a lichida sta 
fea de înapoiere economii a 
și cu lurală, pentfu a deveni 
o țarii înaintată, cit im popor 
trăind o 
materiala 
tural ’.

Sarcini

vi;iță de bimăslnn- 
și progres cui

■r

mărețe și pline do 
răspundere istorică stau in 
fața Marei Adunări Națio 
nale. Aceste sarcini sunt u 
noscule întregului popor. El 
le-a desbătul și analizat m 
perioada campaniei clectma 
le împreuna <. u candidați? ;ă. 
— azi aleși în Marea Aduna 
re Națională. Votând pentr • 
deputății Marei Adunări el 
a votat și pentru realizarea 
acestor sarcini.

,,Avem sarcina măreața de 
a da țării o nouă Constituție

- a spus prof. C. I. Parhon, 
președintele Prezidiului Pro 
vizoriu al RPR în cu/â ul 
de deschidere a Marei Adu 
nări Naționale - care să con 
sfințească cuceririle democ 
tice de până acum și să des 
chida notii persective luptei 
poporului român pentru buna 
stare, progres și o pace trai 
nică”, care „va oglindi caiac 
torul nou al Statului nostru 
și schimbările profunde inter 
venite în viața socială și e 
conomica a țării noastre”, ti
rul conducător al acestei Con 
stituții fiind „priincipiul că 
puterea emana de a popor și 
este exercitată de popor prin 
organele reprezentative ras - 
punzatoare în fața celor care 
i au ales”. (

Având în permanență ațin 
tite preocupările asupra in 
clrumării masselor spre mai 
bine, odată îndeplinindu-și 
principala sari ină — elabora 
rea Constituției - Marea A 
dunăre Națională își va în
drepta lucrările în scopul în, 
iroduccrii în viața de toate zi 
lele a principiilor acestei, 'an

(Continuare In pag. IV-aJ

Tinerii brigadieri din jud. Hunedoara 
nu vor să piardă nici o zi fără folos pană la plecarea 

pe șantierul național Bumbești-Livezeni
De câteva zile, în Deva so sesc tineri muncitori și țărani spre 

a se încadra în brigada ce \a mergeț pe șantierul dela Bumbești-Livezeni.
1 In fața dorinței lor de a fi 

exista nici o piedica. Desigur că 
dar acest lucru nu le a stăvi'it avân 
nele întregului popor. 1

Bană Ia cumplccGiica în 
tregului efectiv, de 110 câți

inir1..eie n< stră mut;aia im opere 1 . 
rijiie'inti ,,dorința și voința pu 

a inia ti și dezvolta < 11 
obliimt pana ia p t-<eill in 
n i< țiunii și imperiali 11(1 
și intelectuale din țara ,ioas 

i aldina 1 1 1 1 11 in .u e t
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Depunerea proectu- 
lui de constitufie
Bb’Cl’REȘTl, 9 (Ager 

preș). Ședința de cri a Marei 
Adunări Naționale s’a des 
chis ]a orele 17,30 sub pre
ședinția tov. Gheorghe Apo 
Hol. Pe baiu a înaltului pre 
zidium au fost prezeiiți: prut. 

S.ido
1011

C. I. Parhon, Alihail 
veanu, Ștefan Voitec, 
Niculi și G. C. Stere, dease 
meni, au fost prezență p • ban 
ca ministerială d. Dr. Pelin 
Groza, Ana Pauker, X'asile 
I.uca, Teohari Eeoigescu. 
hotar Rădăceanu, prof. Tra 
ian Săvulescu, Emil Botină 
ras, A. Bunaciu, ing. N. P 
iiri, l'țorica Bagdazar, 
Pas, Octav Jjvezeanu, 
mulus Zăroni, Tudor lom s u 
Teodor lordăcbescu, Ghem 
glie Vasilichi, I. G. Maurer, 
Consl. Agili, Bucur Șchiopii. 
Grigore Geamănu, 1.. TaPacs 
V. Modoran.

In clipa când to\. tov. li. 
Apostol o< upă fotoliul pre
zidențial, membrii Prezidiiu 
Iui, ai Guvernului ca și (1 
Marei Adunări Naționale, 
fac o entuziastă manifesta
ție aclamând îndelung.

fov. Gheorghe Apostol dă 
cuvântul d-lui dr. Petru Gro 
za, președintele Consiliului 
de Miniștri, spre a depune pe 
Biroul Maici Adunări Națio 
nale, procclul de Constitu
ție al Republicii 
Române.

Luând cuvântul 
ministru Dr. Petru Groza, a 
subliniat numeroasele și gre
lele etape parcurse până a- 
stăzi de poporul român pe 
drumul democrației populare, 
arătând că istoria ultimilor

d. pritn-

(Continuare In pi - lil a) 

cât mai folositori patriei nu poate 
toți au lasat acasă părinți sau frați, 
tul de a< pleca la muncă pentru 1 i

vor pieca din județul nostru 
pe șantier — cei 89 xle ti-

acu ii 
\ o'.imtar 

in diferite pitiți 
unde se simte*!'.1’- 
mâini harnice: nu

. H. N- Dorea iu

(Continuare ta pag. III a]ț

I Noua constituție va duce țara noastră înainte, spre trepte 
superioare ale desvuitarii sociale, pentru binele poporului, 

pentru propășirea patriei noastre"
— a spus tov. GH. GHEORGH1U-DEJ în raportul 

asupra proectului de Constituție —
Mmi.i Ad.'c a. Na(i.imiți a înci-put a i dim. desbatcii-j prrestului de Cuan-iituțic al llcpubli 

I'opulaie Itmiifp. In jmranle ei de cii --e.i.ri, uiini>ia de exaniinaie uiijo ce a cetit pioj untrlle J'rimte 
din paip a cita'*1 i:m, dintre care unele tur li adoptate, a delegat țp tov. iih. <4l.eorghiu |.» j, c reiar ce- 
neial al .'ai i Itllul Almicitoresc Roman, 01 raporlor al prociIuti i de Constituție.

Reunita xcli pieșediuția tov. lilicorghe Apostol. Marca Adlînme Naționala a a> nllat laportul ex 
pus de foi. iili. < ilienrgliilt Dej . Ședința a iiice|-ut la oule l<). Erau piczenți Prezidiul R. P. R. în [ Icnul 
său, inembii, gin cuiului in Iriime cu d. p:im-m.nbliu | >.. Petru i.iioz.i |.romul ii numeroși . e- ,t--ni 
care umpleau ț>. 11 1 la lelnz balcoanele Marei Aduiriii Națiunale.

Dând trn. <ili. (ilicorgli.i Di | . meat la t.ibuni, incinta i ă 1
suliței, lncepându-și lapoilul fău tur. (iii. lilicorgliiu Dej a spus prinți

I

constituție

Iov. GH. GHeOHGHIU-DE J 
Ministrul Industriei și Comerțului

. •

nori prezenj i până 
merg în fiecare ;i 
la munfa 
ale Devei
voia unor

Cunoașteți procctul de 
ce a fost elaborat de Frontul L>e 
mocrației Populare. P.xectul acesta, 
adânc democratic și bine chibzuit, 
oglindește in fidelitate schimbări 
le de ordin social și economie cares’arf 
produs în țara noastră în c i peste 
trei' ani de existență a regimului 
democra'i'.

Caracterul Statului nostru
Schimbarea esențială conslă in a- 

ceea că forța populara, reprezentând 
imensa majoritate a poporului, a 
smuls puterea de Stat din mâinile 
claselor exploatatoare.! .Caracterul 
Statului nostru este delenninat de 
faptul că puterea nu se inii află 
în mâinile capitalițti'or parazitari și

I

ne rea 
c atre

î’.i* ii.ui luni» <'< , i'ljît/<
a/ttje 

iHo-i iilor ii itla i:> mâinik mun 
iioiun.i, ale jjijninni inun iloatc 

>i ale întvlci liKtiit iții -mi 
itiâns legații de pnpor.

i\( puijlicih- «o: ii
imnle lor, justiția l<>r, ip [ .0 
pun ca -.cop principal <1. iți 

i-x|,o|.ilarii omului ifce 
om.

Spre deosi bile de rcpjbli i 
Ic de tip burghez, Republi' a 
noastrîl Populara își pn.pm e 
nu menținerea și permam i.ti 
/..rea exploatării omului de 
■ atre om 1 i de-iiințare 1 ci

Iniațișai'ea și i ompmiț’.a 
primului parlament al Repu 
blicii Populare Române 
Marea Adunare Națională - 

1 onstitue o strâlui ită ilu-tra 
ic a articolului din Consti
tuție care proclama ca ..111 
Repubilca Populară Română 
întreaga putere de Stat emană dela 
popor și aparține Poporului”.

Deosebirea dintre Marea 
AdunareiNațională și vechile 

parlamente
Nu este uevoe sa mai spunem <.â 

Marea Adunare Naționala a Repu
blicii Populare Române se deosebe
ște ca dela cer la pământ de xecti’.e 
parlamente ale regimurilor reacțio
nare ți de cele ale democrației bur 
glieze. In Marea Adunare Naționala 
găsim sute de muncitori ți țarani, 
numeroși reprezentanți străluciți ai 
culturii românești, ostași dela soldat 
pâuă la general, ze.i de fentei, re
prezentanți ai naționalităților conlo
cuitoare, meseriași, mici comcrcianți, 
etc.. Aceștia sunt reprezentanții au
tentici ai popoiului, os din osul 
I oporului șl când arunci o privire in 
această sală, parca vezi în spatele 
deputaților de azi milioane de mun
citori,. țărani și intelectuali, care* 
iau tiimis aici ca purtători ai voin
ței lor nestrămutate de a desvolta 
și întări patria noastră scumpa. Re 
publica Populată Româna.

Cu deosebită emoție, noi rcl.1. ăm 
piezcnța printre deputaț'i Marei A-

(Continuare In pag. III a)
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să contribuim cu toate forțele 
șita campaniei

gospodine,
noastre la reu- 

de primăvarăînsămânțăriior

Roadele centrelor de lapte
se văd pe fețele copiilor

In vederea unei reușite 
desf ășurări a < ampaniei ag i 
cule, filiala l F. D, R. ju 
dețeana Deva ] Iunedoa'a a 
dresază tuturor h-meilor din 
județul Hunedoara următo - 
rul:

Al’F.J.

Dragi prietene și lovară--,

siiie^ii care prin mun 1 noi 
vira sa ajungă grmlini nuitb 1.

Dragi iemri,
N11 uitați 111 no.ia ii" incum 
bă datoria de .1 da c<‘l mai 
larg sprijin la lînrmi 
le pomicole, care lu mea ă 
1111 bun, o avuți" națională 
a poporului nostru.

Și în fine, toate 1\ ng i e har 
nice din județul no tru dorim

a-i 1 i u tot elanul, 
această campanie a- 

gricoi.i, 1 deține o munca a- 
t.f<fu.i 1 a ia si ir ritul campa
niei sa nu r.imâne nici opal 
ma de păiftănt 11 p<\ .amânța- 
tă.

I)e< 1, înainte la munciil pen 
Im întărirea, desigilarea și 
propășirea economica a Re 
publicîi 110a tre populam.

.1 Jiotni 
unite, in

C<-a mat import.mia și ca 
pilala preocupare momen’ t 
na a noastră este desăvâ și 
rea însămânțărilor de pri .,a 
vară, pentru ca nici o palmă 
de pământ să nu rămână ne 
lucrată în această campan • 
agricolă. 1'. h, D, R,-ul- a 
pelcază călduros la toate ț'e 
meile conștiente de chem t 
rea lor, de a proceda de in 
data ku însămânțarea tcreiiu 
rilor virane cu tot soiul de le 
guminoase, apoi la indent fi 
tarea acelora care sunt lașa 
te în părăsire și preluarea 
lor prin comitetele agricole 
sătești, ea și acelea 1t râu 
dul lor să fie însămânțate fă 
ră întârziere.

Procedați cu conștiinciozita 
te concomitent și la formarea 
de echipe voluntare care să 
lucreze prin rotație la îngii 
jirea răsadnițelor, punându- 
se baze pe cultura, legumelor, 
a căror recoltă din anul tre 

z cut, datorita muncii conștiio. 
cioase a femei’or, a dat rezul 
tate excelente.

Luați măsuri pentru desig 
narea dm sânul vostru respon 
sabile care să aibă în grija 
lor câte 2o - 30 de gospo
darii pe care să le îndrumeze 
și să le supravegheze’ în, mun 
că.

Dați inițiativă și impuls e 
mitetelor comunale agricole 
pentru înființarea imediată ,?i 
necondiționată a grădinile

Cum vor trebui să fie educați 
copiii în republica Populară Română

Copilul este ca o plantă 
plăpânda ce are nevoe de 
'iildarii și lumină czt sii se 
desvoite și sa se intaieascii. 
Deaceea o prob ierna impur 
t mtă din programul !■ F j) 
R-c.lui 
lui în 
special 
.vârstă

educ..rea copilit 
în 
de

I

Femei!
Biblioteca U. F. D. R.vlul 
vă împrumută cărți pentru 
citi in zilele de Luni |i Joi 
intre orele 15 — 17 la sediul 
orgmizițlel.

t: X' TRAS 
Ministerul Agriculturii ?i Bo ncnîilof 
Direcțiunea Îndrumărilor Silvice

IM Bl.IC V1H NE

Se aduce la iimcMiina eenera'l 
că in ziua de 8 Mai 19-B, ora 10 
jn. în locajul Silvic Județean Lk-va 
»i la Ocolul Silvic Petroșeni (M. 
A. D.), se va ține licitație publică 
cu oferte inclJse pentru vânzarea 
la licitație a 340 arbori uscați es 
thnați la cca, 800 ni. st. leinu de 
foc din pădurea PriskMpe proprieta
tea Bisericii Ort. Rom. Petrila, jud. 
Hunedoara,

Garanția provizorie este de lei 
6.900.

Oferte tel L-grafi e, telefonice, con
diționate, netimbrate, nesigilate ;au 
supraoferte nu se primesc.

iesle
spirit progresul și 
educare a < opii’or 

pie.co’ară.
Vechile teorii bu ghe/.e 

vcau desv'oltar'-a co' | 
un proces detcrni’nat de .mu 
mite forțe int< ri >are, 1 are în 
mou fatal acționea-.t asupra 
coțjilultii .\.ie-te teorii se. ba 
zau țre alimniția ca singurul 
faclor determinam, ia de-, 
voharea cqpilului e.ăe erci.i 
tatea.

In contradicție cu aceâslă 
afirmație burghezi, ști ma 
progresistă restrânge cu h .tii 
îîi'tt aceste teorii. Ea im n 1 
gă factorul eredității, ii .1 
consideră « ă desvollarea co 
pilului nu se poate reduce la 
acest factor.

Știința progresist... ne caiă 1 
zeșle spre drumuri noui, n" 
aratd că desvoharea fizică și 
intelectuala a cop Hor evob.i 
ează în raport cuLcondițiuni'e 
vieții, cu carat torul m 'diul.ii 
în care trăește și cu metod'.’ 
le de educare. De a eca, ț ro 
belma educării copimlit', n-t 
poate să ne rămânăt indiferen 
tă. Sarcina noastră este de 
a crește din copiii noștri ou 
meni sănătoși, cu dragoste 
dc viață și muncă, să i ere 
ștem în spiritul de dragoste 
de aproape și de înfrățire 
cu alte naționalități, în spi
ritul parii, nu in sp ritul șo
vinismului și .militarismului 
ca în trecut.
l’n rol deosebit de impor 

tant în creșterea și edu 'ai\ u 
copilului îl au - mamele 
deoarece ele sunt primele 
ducătoare ale copiilor lor

Noi suntem acelea caro 
vcm de datorie să creștem 
din copiii noștri oameni har
nici, cinstiți și curag‘c?j, ca
pabili să ducă țara înainte, 
spre noui și mărețe realizări, 
de care depinde în mare mă 
sură pacea și 'viitorul fe i it 
al țării noastre.

Va trebui să ne ocupăm în 
deaproape de copiii vagabon 
zi care nu sunt altceva decât

ii1

. l >r‘ pilulu’. ca

i -

a

jnodu ul siiec'ific al jo i laț 1 
cajjitalktc, rezultatul mizeriei 
al foametei -i al războiului.

(•v< mplu de ace-t fel 
în l mu ea Sovieticii 

ieim-ile au strâns și in 
co] i i viigibumâ ‘ea.

■ iama.-/! c ale ța-’.i inului 
-care la au să f:e jâviduți 

pențiu so. i tale, h imd e 
dticați într u i sph'ii progr" 
vist și săn..e>s au devenit ele 
mente de valoare, c > .we 
s’au jzi'.tiit n'iândri cd ical' iii 
lor

Tot aztl'.I și 1101 ia Repu
blica l’oțifhTu Româmi ca 
concursul guvernului nostru 
trâris iin'tc în ■! F D \ 

|.,ă?;m muiate >pr..9 ica.iăti 
noui, prin educarea eopiilor 
într'mi sftirit j.r'oT’ri si t al 
păcii.

l ii 
avem 
tinde 
gi'ijâ

Moisiu Georgela

I

Nu este întâmplător ca aslazi când 
f.'itrl intr’o școala primara, într'o 
grădini|ă de copii sau cămin de zi, 
ești întâmpinat de copii sglobii, 
veseli și plini de viafl, unu tot 
așa nil este întâmplător ca nu mai 
întâlnești fețe pale, copii slăbuți șl 
fara nici un chef de învățătură :,l 
joaca - așa cum întâlneai deoln 
cei în trecut.

Centrele di laple aduc roade u 
rlașe în cceace privește desvolta 
ica și sănătatea copiiloi noștri.

Astfel, la centrul de lapte depc 
lângă Școala Primara din Str. Lrnt- 
nesen, poți să remarci aceste roade 
cti cea mai mare ușurința.

Stând de vorba cu prietena Ji 
ilnv Valeiij reJpon-.ihila <U dis
tribuirea laptelui -i i'imându i între
bări iu legatru.i iii niis.nnea sa, ră
mâi încântata de felul mm funcțiu
ni a/a acest centru.

Iu liecare /i dela oo le 1(1 a. m. 
ț 1<> d. iii. se distribue 243 rații de 

lapte cald tuturor copiilor din școa
la. Pe lângă acest lapte, untura de 
pește este nelipsita, ia r copiii de 
bili primesc și Vitamina L>.

O. N. C. ui, care apro-.izionea/r 
centrul cil lapte 1 untura de pes
te și apoi, U.F.l).Pistele care vin 
zilnic sa ne dea ajutor la lirănirei 
copiilor, contrihue în cea 
re parte la bunul mers 
țiului.

Mergând iu midcuul copiii' r, în 
mite, unde se îndeletnicesc cu di 
ferite jocuri, in clase, unde își 
așteapta liniștii învățătoarea, încerc 
să stau de vorbă cu ci.

Micuțul Vețan Kicolae „din cl. 
I t primară" - cum îmi spune et

mai ma
ri 1 cen-

mândiu întrebai dacă a 
astazi lapte, îmi laspmnde: 
dat doamna astazi doua 
pline și tot așa mi a dat de nid 
multe ori — fiindcă îmi spune <I 
sunt slab și ticbue să înă lac mare 
și taie". In continuare îmi spune 
ca pitmestc- și luitura ii<- pete 
iar mama lui este nespus de mul
țumită când iși vede copilul lnanit 
și sănătos, fitndca ca aca-a nu ale 
lapte sal dea și alimentele -unt 
puține. . . i

Tot așa țin sănii spună Sian Rc- 
mus și l araci Anton din cl. 11 a cS 
ei dimineața acasa nu rțianânca ni 
mic,'cjl își adm bucățică de • .hm 
la școală unde o mănâncă ui laptcla 
dela centru. l!n al patrulea ma 
anunță cu satisfacție ca s’a in; s 
șat foarte mult de când bea lip 
tele și untuia de pește.

Extrem de mulțumită am ple at 
dela acest centru de lapte, ..u du 
lința nestrămutată de j . raia pe 
calea scrisului, in cadrul pagini 
noastre, cât de importante • nl e e 
pentru noi femeile, cât de foh. i 
luare dezvoltării 
lor noștri și rât 
ncvia lor a. vio
-i ;c încă.

Deaceia nu tr 
mai există im.a 
duc li,, a ac '-tu 
lam 'ă guvernul nostru sp ijuiă . r ce 
acțiune pentru 
I ului

i că 
tinde 
rețea 
veghea ca ele să funcționeze cât 
mai peifett și inti'un mod iât mal 
higieni- Gârjoh Emili.,

, cât de imț'ortanle •

primii 
„Ml a 

cam

i •‘ânaiății țĂi 
de mult -u simte 
nmJc nu »r X

îmbunătățirea sive 
de trai al mamei și , opi;ulilt 
datoria noaitră eMe de a el
in viitor, o cât mai 1 ir a 

de a-tfcl de Centre i a -upri-

Din munca
ln ziua de 4 Aprih a. < . 

femeile din corn. Bârsa Alaie

Femeile din U.F. D. R. 
veghează la bunul msrs al 
orfelinatului Pâîlișa

Deva .1 luat sub îngrijirea sa 
orfelinatul din 1‘ăclișa, o u 
pându-se îndeaproape de aii 
mentația, îmbrăcămintea și e- 
ducația acestor copiii.

In ultimul timp s'a trimis 
de către femeile acestei or 
ganizații și cu contribuția C. 
N. C ului, pentru orfelinatul 
dm Făclișa 40 kg. untură de 
pește, însemnate cantități de 
fasole, porumb, iar ca înt- 
nrăcăminte, L’ !■' D R-ul a 
confecționat din materialul or j 
ganizației și le-a trimis 90 
cămăși de zi 34' buc. cămăși 
de noapte, 40 buc. combine 
zoane, 124 chiloți pentru o 
pii și 14 rochițe.

S'au mai trimis apoiț do kg. 
orez și suma de 27.000 lei cu 
care s’a achitat salariul perso 
naiului dela orfelinat pe lu ia 
Aprilie a. c.

Astfel îngrijiți, acești copiii 
sortiți până mai eri pieirii, 
astăzi trăesc în condițiuai o 
menești de viață și sunt ed t 
cați într’un spirit progresist 
care este garanția că aceste 
vlăstare, vor deveni cetățeni 
cinstiți și cu dragostei față de 
muncă și Republică.

RâxLottil «‘I utr<* *
lor, au lăsat urme, adânci și 
dureroase în rândurile tine
rei noastre generații. Copiii 
rimași fără părinți, fără un 
cămin, Iară q îngrijire, roși 
de mizerie și foame pribe - 
gc-au pe drumuri..

Guvernul democratic al pi 
rii noastre, a luat1 masuri ime 
diate pentru a se deschide 
acestor < opii orfelinate un 
de să li se dea toate cele ne 
cesare existenței și unde 
fie bine educați.

Femeile din România, 
răspuns la aceste măsuri, 
începui activitatea lor 
sprijinire a orfelinatelor.

zYstiel filiala LtFdR din

''îl

< a
ca 
de

Citiți și răspândiți
„SÂTEANCA“ 
și „FEMEIA“

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România

voluntară
au sădit prin rnnm' - voluiita 
tatu, un număr d ■ 100 pomi 
fructiferi după < are au c ră 
ții o gradina.

I n număr de 14 femei U 
F I) R iște din D< -.a .an 
muncit in mod voluntar 1 ■ -a- 
patul și semănatul cu zar 
zavaturi, a gradinei dela ca 
minul de zi din localitate.

Munca a durat dela orele 
14 și jum. până l.t 18 seara.

RECTIFIC \RE

In cronica a -uțira filmului Rn|>- 
sodia (îauiazianii din Nr. 490 al zia
rului nostru s’au strecurat mai mjilte 
erori ca: e denaturează 1-ensul ideilor.

Facem cuvenha rectificare.
Se va c'ti: „cate avea sa e 

reediteze" în loc de „care avea si 
rea/izeze".

„personificarea gen u/u ț oe.i po
pular"’ in loc de „personificarea 
gându/uî poeți poplur'”.

„poezie s.â/dată in acordurile" In 
/oc de „poezie soldată in acorv 
durile".

„de clasica frumusețe ale mu 
zicej populare" in loc de „de cla 
sică frumusețe ale muncă populare’’-

„montarea-costumul a" in ioc dc 
„imnitarea, construcț a".

Calfă de croitor
lucrător bun, bucăți mari 
angajez imediat permanent 

EPERIEȘI C0L0MAN, Hațeg.

Umplem butelii de

Aragaz S
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CONSILIUL DE MINIȘTRI
ȘI-A ÎNSUȘIT PBOECTUl DE CONSTITUȚIE

Președinția Consiliului gv Mini$ 
hi comunica:

La 7 Aprilie iU18j Consiliul de 
Miniștri s'u întrunit la orele l<),

♦

Nu se mai pot prezenta 
în fața Instanțelor 

judecătorești avocați 
neînscriși în Colegii
BUCUREȘTI, 8 (Ager- 

ptesh Uniunea Colegiilor iii: 
Avocați din țară, a trimis o 
. ti tulara tuturor Colegiilor 
de .Xvoca|i din România prii 
are le a făcut cunoscut că 

deciziile de respingere a 
înscrierii in Colegii sunt exe 
ctitorii dela data pronunță 
i ii lor și că deci această ca 
legene de avocați nu se mai 
pot prezenta în fața Instan 
țelor Judecătorești, chiar da 
că au declarat recurs la U- 
niune.

din jud. Hunedoara nu vor să piardă nici o zi fără folos 
până la plecarea pe șantierul național Bumbești-Livezeni

(Urmare din pag. t-a)’

vor să piardă nici o zi care 
să nu iie întrebuințată cu fo
los.

l-am văzut muncind în par 
cui „Filimon Sârbii”.

Munceau organizat și di 
ciplinat. Munca era împărți1 ă 
pe cete care se luau la in 
trecere în muncă unele cu 
altele.
Fiecare < <• ită voii - i ii dr.i 
pelul brigăzii care era recom 
pensa învingătorilor. De a- 
ceca toți munceau cu atât 
avânt nestăpânit: unii săpau 
straturi, alții nivelau aleile, 
alții împrăștiau nisip, pe ele 
sau croiau altele noui. Era 
o adevărată muncă de briga 
diert.
Vom munci cât mai mu/t șt mau 

bine pentru Renubăca noastră 
Un grup de tineri, și a ispră 

vil munca și pornea acum 
să înceapă șă lucreze în altă 
parte a parcului, Am! profitat 
de acest răgaz ca să vorbesc 
cu câțiva din ei: Șmdrea A 
ron din Roșcani, Magda Cor 
nel și Jița Ioan, din Mihăești. 
Toți făceau parte din Tine 
retul sătesc. Noi am citat 
in ziare — spuneau ci — și 
ani vorbit cu tovarășii dela 
UTM l si am aflat astfel ce 
mare importanță are linia fe 
rată la care vom lucra 
Din cauza asta ne-am hotă 
rit să plecăm. Și — continua 
ră ei — și părinții noștri ’ru 
bucurat când le-afli spus de 
ce plecăm: știu ei doar că 
prin nrunca noastra ne vom 
face o viață mai bună.

Intr’altă parte am vorb t 
cu mai mulți tineri muncito 
ri. Voi munci"pe șantier cât 
voiu putea de mult și de 
bine — inii spunea Iordan 
nescu Sandu din corn. Zlaști 
— fiindcă știu că prin con
struirea acestei linii, Repu 
blica noastră se va întări și 
astfel se va da o nouă lovi 

sub președinții! il lui Di. Petru 
tiroza.

D, Președinte al Consiliului ile 
Miniștri a pus in discuție Proi-.tUi 
de Constituție al Republicii Popu
lare Române.

Iu urma deliberaiilor aville, Con
siliul de Miniștri și a Însușit Profe
tul de Constitutiv prezentai de 1 ron-

Nouile uniforme militare 

vor fi adoptate de întreaga armată 
pe data de 1 Mai

BUCUREȘTI, <8 (Ager- 
pres). In urma hotărîrii Mi 
nisteruhu Apărării- Naționa 
le, nouile uniforme ale arma 
tei vor fi adoptate obligato
riu pe întreaga armată, tru 
pa, maeștrii militari, guboii- 
țcri și ofițeri, pe data de i 

tută imperialiștilor care vor 
sa subjuge toată lumea.

Și mie îmi pare bine că 
voiu contribui la întărirea ță 
rii priit munca mea — in
tervine în vorbă tânărul, Scur 
tn Victor, tot din Zlaști

Deascinenea ne vom 
putea îmbogății cunoștințele 
noastre politice și culturale 
astfel îni ât la reîntoarcerea 
vom putea munci cu și mai 
mult spor și.vom fi mai cu i 
Știenți de lupta pe care o 
uvem de dus pentru înfăptui 
rea societății de mâine.
Nimic no nc poale împiedeca avântuZ 

de a munci
Sudoarea le curgea pe a

Depunerea proectului de Constituție
(Urmare din pag. I-a)

trei ani a înscris la activul 
ei mărețe înfăptuiri, fiecare 
constituind încă un pas înain 
te, încă o cucerire a poporu
lui nostru.

Toate aceste înfăptuiri și 
cuceriri și-au găsit expresia 
în proectul de Constituție al
cătuit de Frontul Dentocra 
ției Populare și însușit de că
tre Consiliul de Miniștri pro 
ect izvorît din realitățile noa 
stre cele mai adânci, just in 
terpretate de către repreze.n 
tanții cei mai autorizați ai 
poporului nostru după ce una 
«in principalele piedici din 
Calea desvoltării noastre, mo 
narhia, a fost înlăturată. E- 
xpresie a regimului de demo 
crație populară, Constituția 
propusă, apără interesele nia 
rei majorități a populației din 
această țară, fără deosebire 
de sex, naționalitate, religie, 
grad de cultură profesie, ale 
tuturor categoriilor largi po 
pulare, împotriva exploatării 
și oprimării de orice fel. In 
suși rezultatele atât de straiu

lui I kiiioi i uției Populate, iu ul
tima lui redactare, și I a autorizat 
pv d.. Președinte al Consiliului de 
Miniștri sa'l supună iu discuție Mă
rci Adunări Naționale, in ședința 
ce va avea loc Joi, 8 April e 1918, 
orele 17.

Ședința a fos1 ridi- ata la orele 2J.

Mai a. c., In acest scop, l.t 
sfârșitul lunei Aprilie va in 
cepe distribuit ea echipainen 
tului de vară.

Toți militarii vor primi e- 
chipamentul gratuit. Echipa 
meniul de toamna și.iarnă va 
ii distribuit în toamnă.

ță: O ștergeau în, fugă și -moi 
;ar începeau munca. Eu plec 
acum — le am spus1 — nu vo 
iese să vă itnpi dic dela Lu
cru, — Dar ce? par’că ne ai 
îndeplicat — îmi răspunseră 
ei zâmbind — sau crezi că ar 
putea ceva s. ne împiedice 
în muncă —• și se uitau la 
cei mai bine de 2 m. săpați 
în timpul scurtei noastre dis 
cuții.

Am plecat din parc cu 
certitudinea ca tinerii din ju
dețul nostru vor ști să-și facă 
datoria pe marele șantier na
țional ce poartă numele >. , 
Gh. Gheorghiu-Dej.

cite ale alegerilor dela 28 
Martie a. c., au constituit o 
dovadă a însușirii de către 
marea majoritate a poporu
lui nostru ;a proectului în 
fățișat de către F. D. P,

In continuare d. Dr- Petru 
Groza a subliniat că: ,,Noua 
Constituție trebue să devi
nă baza solida, binej construi
tă a mărețului edificiu pe ca 
re cu toții, pentru popor și 
prin popor vrem să V ridicăm.

D-sa a arătat apoi că nou.i 
Constituție trebue să devi
nă cu adevărat actul funda . 
mental al poporului, apărător 
al bunurilor comune ale po 
porului, proteguitoarea pro
prietății de muncă țărănească 
și în general a proprietății 
particulare agonisită prin 
muncă și economie.

Noua constituție va trebui 
să fie scutul tuturor celor ce 
muncesc cu brațele și min 
tea dela orașe și sate, pentru 
a-i apăra împotriva exploata 
rii și a ridicării nivelului de 
trai.

In sfârșit noua Constituție

Cuvântarea tov. Gh. Gheonghiu-Dej 
la raportul asupra proectului d*i Constituție

(Urmare din pag. l-a)

dunaii Naționale a icpiezentanțifii 
Armatil noastre. Sub trecutele iv 
gimuri, armata era denumita ,,ma 
rea muta”. OstașLor ii se rupeau 
cele 111 ai elementare drepturi ir 
tdțeiiești. Noi am curmat acea-li 
situație rușinoasă. Cum s'ar putea 
refuza drețxtuiiJe cetățenești uelo 
ra care sunt chemați sa exercite 
cea i> ai înalta îndatorire ei.P-e 
neasca, aceea de a apăra patrik z

Dacă prin compoziția sa 
Marea Adunare Naționalii se 
deosebește fundamental de 
vechile parlamente, apoi și 
în ceea ce privește modul de 
activitate al ei, deosebirea « 
ste profundă. Noii dcputali 
vin să aducă cuvântul greu 
și cântărit al masselor de a- 
legători. Ei vor lucra într'uti 
spirit de munca intensă la 
elaborarea legilor și reforme
lor democratice iar apoi se 
vor întoarce fiecare la preo
cupările lui pentru a verifica 
cum se aplică hotarinle, pen 
tril a păstra un strâns con
tact cu massele de alegători 
și a îndeplini în mijlocul lor 
o muncă de luminare, mo
bilizare și îndreptare, a lip-niri 
lor și neajunsurilor.
Trăsăturile principale ale noii 

Constituții
ln continuare tov. Olt. Gheorghiu 

L>ej ,a aratat că noua Constituție 
consfințește desființaarca unor pie- 
ilii principale in calea desvoltării pi> 
porului român, 111011a rliia «1 scua 
tu), proclamând Marca Adunare Na 
ționala drept singurul organ suprem 
al pjteili.in Stat, drept unicul or 
gau legislativ al poporului român, 
drept organ în fața căruia răspund 
toate celelalte organe, incluși. lJ,e 
ziJiumul și Guvernul.

Totodată, în Constituția noastra 
figurează drepturi cetățenești noi, 
pe care nu le-a proclamat decât Con 
stițuția Uniunii Sovietice și consli 
tuțiile democrațiilor nci inspiiatc d. 
aceasta: dreptul la muncă, la odihnă 
și la ocrotire socială.

Mai -există un drept care ne este 
deosebit de scump și prețios — a 
spus mai departe tov. Gh. Glteor

trebue să asigure înflorirea 
și întărirea Republicii Popu 
lare Române ca Stat popular, 
unitar și independent, factoi 
activ de propășire și apărare 
a păcii în această parte a 
lumii. Ea trebue să fie expre 
sia luptei de până acum pen 
tru democrație a poporului 
nostru, în frunte cu muncito 
rimea, aliată cu țărănimea și 
cu intelectualitatea’ progresi 
stă, imaginea României pu
ternice și fericite așa cum 
vrem să o construim cu min 
tea și cu brațele noastre

Tov. Gheorghe Apostol 
președintele Marei Adunări 
Naționale a suspendat apei 
ședința pentru a permite co 
misiunii, examinarea proectu 
lui de Constituție. întrunită 
imediat comisiunea și-a ales 
un birou compus din tov. Va- 
sile Luca președinte, loan 
Onțanu vice președinte, Leon 
te Răirtu și prof. M- Dragonii 
rescu secretari. Comisiunea a 
continuat apoi discutarea 
proectului.

gbiu-Dej , — Aceasta este dreptul 
la independență și suveranitate a 
Statului nostru. Este iâl se poate de 

caracteristic că vechea constituție 
1111 pomenea r.i.i un cuvânt despre 
independența Statului. Aceasta pe 
bună dreptate căci șub dominația 
capitaliștilor ți moșieri mii, țara noa 
stră era lipsită de independența po 
litică și economică. Puterile impc- 
lialiste atribuiau țăiii noastre iotul 
de jandarm la granița Uniunii So
vietice pentru a o transforma până 
la urma într’o bază de atac împo 
triva marelui Slat vecin și a im 
plnge poțxrrul român in criminala 
agresiune împotriva Uniunii Sovic 
tlce. Noi declarăm sus ți tare că m 
curmat pi-ntru totdeauna această po
litii-a. ,

In noua Constituție, poporul 
nostru vede întruchiparea 
voinței șl intereselor sale] 
Ik-slgur că Constituției r.oa-.ti^ 

nu i vor lijisi criti.ile. [jjiiiiolo de 
Canalul Mânui ni se va leprcșa ca 
nu avem o camei a a lorzilor. D.n 
colo de Ocean ii șc va leproșa 
ca la puteri- ml unt ingaduite cil 
cile stieiue de inte.e-ele pojșorului, 
ca n u liguceaza in parlament oa 
menii de încredere ai miliardariloif’ 
sau că nu avem ie.->pecl de tru-.tu i 
le monopoți-te. Nu ne-ar mica da j 
dincolo de Ocean s’ac contesta i te
mui democratic al Statului nostru 
pentruca n’am recurs la cumpărarea 
voturilor cum se obițnuește în Șt. 
Unite. Nu nc-ar suiprindc daca d 
Gasperi a r pune la îndoială demo
cratismul nostru pentruca n’am tri 
mi; in țara în timpul alegerilor 150 
mii polițiști înarmați cum se face 
in (talia. In - himb noi am trf 
mis 35O.0C0 îndrumători care au fu 
nii.-i.il massa poporului, având singu 
• 1 armă caitia cu te tul Constiluțf'i 
noastre.

Ceea ce contează: pent xi 
noi este părerea poporului A‘ 
ceasta părere poporul și-a e 
primat o cu prilejul alegerilor 
pentru Marea Adunare Na
țională, In noua constituția 
poporul nostru vede ‘miruchi 
parea voinței și intereselor sa 
le, garanția desvoltării noa
stre pe drumul asigurării bu 
nuiui trai pentru cei mulți.

Milioane de oameni în ora 
șe și la sate, au cetit și desbă 
tut Constituția. Ea însăși a 
fost un mijloc def ridicare po 
litică a poporului, o armă 
de luptă admirabilă contra 
celor ce lucrează din întiine 
rec împotriva intereselor po 
porului.

fu fața Republicii noastre Popula
re se descind perspective noui, stră
lucite. Noui Constituție va du<.e țara 
noastră incinte, spre trepte supe.ioa 
re ale desvoltării sociale, pentru 
binele poporului, pentru propășirea 
Patiieî noastre.

ln mersul acesta înainte, lepie- 
zentanții poporului, deputății Mă
rci Adunări Naționale, au un rol 
însemnat de înfăptuit. In inchee- 
re, tov. Gh. Gheorghiu Dej a feli
citat in mumele Partidului Mutic», 
toresc Român pe reprezentanții po
porului aleși la 28 Martie și prin 
ci milioanele de alegători care au 
știut să aleaga o astfel de reprezen
tanță populară.

După cuvântarea tov. Gh. Apos
tol, au vorbit deputății Gheorghe 
Prutcanu, țăran moldovean, Viliam 
Suder, în numele muncitorimii ini 
niere, Gh. Vlădescu Răcoasa, ser
gentul Matei Tănase, in numele ar
matei, Rozalia Moldoveanu i pi cot 
Alexandru țonescu.

S*ccutâm >
ȘTAMPILE
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TEXTUL TRATATULUI
/

de prietenie, colaborare și asistenta mutuală 
încheiat între U. R. S. S. și Finlanda

Trupele Generalului MARKOS 
au sdrob‘:t ofensiva armatei 
fasciste grecești în Epir

MOSCOVA — PiCzidluinlil Șq viețuim Suprem ,i| Uniunii Rețin 
Micilor Sovietice Șoeialiste si pre- ședințele Republicii I inlaiidc'c, iu 
scopul promovâiij relațiilor de prietațnle dintie U.R.S.Ș. și l inlanda, con
vinși că întărirea relațiilor de bună 
ni unea Republicilor Sovietice Șotia- 
respundc intereselor vitale ale auibe 
Finlandei de a rămâne deoparte de 
lor puteri și exprimând dorința lor 
menținerii păcii și securității inter 
iile și principiile Organizației Na 
chee in aceste scopuri prezentul tra

Ari. 1. — In eventualitatea că 
l inlanda sau Uniunea Sovietică prin 
(ciitoriul finlandei, devin obiectul 
unei agresiuni militare din partea 
Germaniei sau oricărui stat aliat 
< u aceasta din urmă Finlanda credin
cioasa îndatoririlor sale dc inde
pendent, va lupta pentru a respin
ge agresiunea. Iii acest caz Finlanda 
va îndrepta toate for(ele allale la 
dispoziția ei pentru apărarea invio
labilității teritoriului ei pe uscat 
pe mare și în aer, acționând în 
cadrul frontierelor ei conform cir 
bligațirmile asumate de ca prin pre 
zeuful tratat, cu ajutorul, iu caz de 
nevoie, al Uniunii Sovietice sau îm
preună cu aceasta. In cazurile indi
cate de mai sus Uniunea Sovietică 
va acorda Finlandei ajutorul necesar, 
asupra căruia părțile vor cădea de 
acord.

Art, 2. — înaltele pârli contrac
tante se vor consulta reciproc tn 
eventualitatea constatării unei ame

La începutul unei activități 
deschizătoare de drumuri noi

(Urmare din pag, f-*)’ 
stituții elaborând și adop 
tând reformele, legiuirile și 
măsurile menite a ridica ța ,i 
noastră pe culmile progr,».i- 
lui și. civilizațiiei.

Vor căpăta astfel viață le
gile și reformele prevăzute de 
programul Frontului Demo
crației Populare elaborat in 
spiritul Proectului dc Consti 
tuție, — în ce privește fiscal 
tatea, Învățământul viața a 
dministrativă, etc. Isvorîte 
din voința populară acestea 
vor fi djrective de care masse 
le celor mulți le vor aplica e 
le înșile și le vor apăra c’Jtoa 
tă hotărîrea, știindu-le în fo 
losul lor, iar nu simple decre 
te pe hârtie care să rămână 
în arhivele prăfuite ale mini
sterelor, sau să fie aplicate 
de spălare pe mâin de că - 
tre o administrație birouera 
tică, aservită jecmănărilor , 
cum era sub regimurile bur- 
ghezo-moșierești. - .

Conștienți în permanență 
de marile sarcini pe care po 
porul le-a pus pe umerii lor, 
ca și de răspunderile ce le 
revin ca deputați ai poporu 
lui, cei trimiși în iMarea A- 
dunare Națională vor face 
din munca lor de zi cu zi o 
luptă dârză pentru indeplini 
rea năzuințelor celor care e- 
au încredințat mandatul.

Și, fiindcă pentru îndepli
nirea tuturor acestora popo
rul nostru are nevoie de li i 
ște și pace, întreagă activita 
tea Marei Adunări Naționa 

vecinătate șl de colaborare între U 
liste și Republica Finlandeză co
lor țari având în vedere dorința 
contradicțiile de intere-, ale mari 
neclintita de colaborare în interesul 
naționale, in <onforniilatc cu siopu 
țiunilor Unite, au liotărit să în 
tat,

nint'iri de agresiune utilitara, pre
văzută prin art. I.

Art. 3. — înaltele părți contra 
fante confirma intenția lor de a 
participa in modul cel mai sincer 
la toate acțiunile având de scop 
menținerea păcii și securității in
ternaționale, în.conforniitate eu țe 
lurilc și principiile Organizației Na
țiunilor Unite.

Art. I. înaltele părți contrac 
tante confirmă angajamentul cuprins 
in art. 3 al tratatu'ui de pa e sem
nat la Paris ]a 10 Februarie 1917, 
de nu încheia vreo alianță și de 
a nu lua parte la coaliții, îndrep
tate in potriva vreuneia din înaltele 
părți contractante.

Art. 5. — înaltele părți contrac
tante afirmă hotărîrea lor dc a ac
ționa într’nn spirit de colaborire 
și prietenie în scopul promovării, 
și consolidării și mai mult a legătu
rilor economice și culturale dintre 
Uiiunca Sovietică și Finlanda.

le va fi axată de luptațpcntru 
liniște și pace, pentru cuceri
rea și apărarea lor.

„Țara ne-ă încredințat m m 
datul de deputați pentru a’ a 
păra pacea și independența 
națională din toate puteâle” 
- a spus delat înălțimea demni 
tații pe care poporul/ i a încre 
dințat-o, președintele Pre/idi 
uului Provizoriu alRPR,.Nu 
suntem singuri în această ma 
re bătălie pentru apărarea pă 
cii, căci avem alianța țări
lor democratice, iubitoare de 
pace, în frunte cu cea mai 
puternică apărătoare a păcii 
și libertăților popoarelor, Ma 
rea și nebiruita Uniune So 
vietică. i

Cu aceste țeluri de lupta 
și de muncă „de însemnata 
te istorică pentru poporul ro 
mân” și-a început activitatea 
Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare 'Române.

Activitate deschizătoare de 
mărețe înfăptuiri, de eră io 
uă în politica, socială și e 
conomică a poporului nostru, 
viață-îmbelșugată și prospe 
ră, într’o țară bogată, înflo 
ritoare și independentă

CINEMA PROGRESUL

Ia programai viitor

Criminalii 
printre noi

Art fi. — înaltele jisiifr contrai 
tante se obliga să observe principii 
le ele respect miiiual pentru stive 
i..uitate.-. șl independența lor tle -hi, 
•i'.’i î.,;i i neintervenția in iii •- 
:l< interne ale i eluila'.t -tal.

Aii. 7. Aplicarea prezentuui 
li;.(a( si va conforma principiilor 
Naliiri'Joi Guițe.

Art. 8. I’re,nitul tra'al e t - 
supus raiiiilicârii și va li valabil 
timp tle ItJ ani din ziua intrării iald 
in vigoare, I ratatul va ii.t a n vi
goare din ziua schimbării In-tiu- 
inentelor de latificare, care se va 
efectua la Iblinslă în tel mai -curt 
timp posibil. In caz ia nici una din 
înaltele pârli contrattanle iui ar c'e- 
iflrnța tratatul un an înaijile de ex
pirarea termenului de 10 ani mal 
sus menționat, el va lămâile in vi
goare pentru fiecare din iirinătorii 
termeni uc 5 ani in afară de cazul 
când u na din înaltele piliți contrac 
fante anunță în scris, un au îfmițit - 
de expirarea termenului curent de 5 
ani, intenția ei de a jnine capăt va
lidității tratatului.

Din lipsă de mijloace de tralu

Țăranii din Turcia 
vor fi nevoiți să mănânce iarbă 

Senzaționale declarații ale unor fruntași al 
partidului guvernamental turc

ANKARA. — Nemulțumirea lății 
de politica guvernului turc se mani
festă chiar in rândurile partidului 
popular republican, ce se afla la 
conducere.

După cum anunța ziarul Son Posta 
mai mulți delegați ce au luat parte 
la conferința partidului popular re- 
publicau ce a avut loc la Vilaye 
Yczgat au declarat că poporul su-

Pentru activitatea îndreptată împotriva 
securității Bulgariei

Ministrul de afaceri străine al Bulgariei a cerut ca atașatul 
militar al Turciei să părăsească Bulgaria

SOFIA. — Vasile Kolaroff, vize 
președinte al consiliului de minidri 
și ministru Afacerilor Străine al Bul
gariei, a cerut în ziua de 13 Mar
tie ministrului Turciei la Sofia ca 
atașatul militar al Turciei colonelul 
Munir Arai și ajutorul lui căpi
tanul Emili Atcliar, să părăseas.ă 
Bulgaria.

Această măsură a fost luată din 
cauza faptului că acești reprezen-

Noi stocuri de mașini 
Și unelte agricole predate ministerului 

agriculturii și domeniilor
BUCUREȘTI, 8 (Ager 

pres). In urma eforturilor d 
puse de muncitorii și tehn’cie 
nii din uzinele I. M. S,-Bra 
șov, până la 6 Aprilie a. c., 
au fost predate Ministerului 
Agriculturii și Domeniilor 4 
sute de tractoare I. A. R, 2? 
și 25 semănători mecanice I. 
A. R.-511 cu 24 de rânduri, 
Uzinele I. M. S,-Mărginean 
ca, vor executa o comandă 
de 1.500 semănători de trac-

ATENA, — lliipâ 9 zile c'c lupte 
crâncene- în f.pii, lorț-le Ai matei 
Democrate greccȚi .ni slaiâmat ofen 
-iva forțelor inciuarliu las i-ie pro 
vocându le grele pier le i,

Inti’o dare de -i.niiă iiansini.-a de 
postul de radio Grecia lib-ra, -e 
arată 1:1 ofensiva monarho-ta-i ista*

Conferința Centralelor Sindicale ale țârilor din Balcani a reafirmai

Hotărârea muncitorimii
d" a lupta pentru ajutorarea muncitorilor greci 

șl pentru apărarea unității de acțiune a clasei 
muncitoare în cadrul F.
SOFIA. — La 1 Aprilie a avut 

loc |a Sofia conferința informați 
vă a 1 epiczentanțilot centrale'or sin- 
di ale d n lugo-lavni, România, Gre
cia, Albania -i Bulgaria.

Conferința a insăr-inat |e Gii-ro 
Salai, membru in comitetul execu
tiv al Federației SinJi ale Mondiale, 
cifti : prezidat acca-1-i conferință, sa.

fera mari lipsuri. .Țăranii n’au mij
loace de trai și in viitoarele t ci 
luni vor fi forțați să se hrănească ui 
iarbă. Ei nu au nici ina<,-ar unelte 
agricole primitive.

Delegații au subliniat că masurile 
economice adoptate de gu\cn îit 
Septembrie 19-t(>, masuri ce prevăd 
devalorizarea lirei otomane „au a- 
dus țara într’o situație tragică”.

tanti militari ai Turciei urmăreau 
o activitate îndreptată împotriva e- 
curitați Bulgariei. k

După ce d. Istineli, ministiu al 
Turciei la Sofia a luat cuno,;tlnța 
personal de documentele dovedirii' 
acuzațiile aduse de guvernul Bulgar 
împotriva atașatului militar al Tur
ciei și ajuțprului său aceștia au pă 
răsit eri teritoriul Bulgariei.

țiurie animală, cu i2 și j6 
rânduri și 1.000 de pluguri 
cu tracțiune mecanică.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate 

din Lpii a iiuvput 1j ri-irii* 
tril brlț'H/i d< .nlubD,' t jH- a 
nbiHL dc artilrr c :1c munte i un) 
Lăți d<- axiațir. In ziua le 5 Apii»i< 
iiuimih dcinoriaU .»u Jrol it <«- 
fensi. » inonariio fas-i'ta ib-JinJ ia 
contra ofensiva <_-<pe intre 
giil front.

S. M.
facă propuneri minlMului < > u 
tiv al I rderațici rinJi ale ;4ofi«iiale 
cu plivire la ..juDnarta inunt ii ui 
lor grai ce duc greaua lupta im* 
potriva imperialiștilor americani a 
guvernului terorist nv)nar!?'«,-’ra<i -1» 
din Grecia,

In a’ <"t :-ciis -’a dat împuternici: < 
tov. Salai sa fa«.a propuncri I cdiA 
rației cerând cracuaica înrte'i.r af
inau- americane i cngle c din ■ d 
da si sa se pună capat ajutoru’iri 
militar dat gitvt rnului m< ” n b - 
fascist.

Conferința a ;< <.or.iirmat < u 
|ia l'nitinilor sindicali lin 't d< 
balcanice referitoare h ap »i a,< a li
ni tatii din cadrul I eduariei Simit 
<alc Mondiale *-i la întărirea uut i 
sale împotri . a t izionismului.

Washingtonul se amestecă 
tot mai mult în treburile 
Italiei. 0 scrisoare a preșe
dintelui Truman către Papa

ROMA, 8 Radio). Pi '; 
dintele Trumân a adresat P 
pei Pius al XII lea o scri'<>. 
i<- pcrson.'ilă prin intenni di i. 
trimisului personal al țn< 
dintelui Statelor Unite la 
tican.

E.a conține amenințările 
promisiunifc M'asȚingtonul n 
făcute alegatorilor italicii- 
Scrisoarea va fi dată pubii 
citații la 16 Aprilie a. c., a- 
dică cu două zile înainte de 
alegeri și dupi cum sa spune 
la Roma, ea va marca apo 
geul campaniei americane ■ 
Italia.

Se fabrică în {ară 
piese pentru 

industria textilă
BUCUREȘTI, 8 (Ager 

preș). In vederea refaceri (t 
laturilor de mătase și a pune 
rii în funcție a râzboaieloi 
de tricotat și a mașinilor, m 
început o serie de experiențe 
pentru fabricarea în țara a 
diferitelor piese de schimb. 
Inițiativa a fost luată dc O 
ficiul Industrial al Mătasci 
care a pus la dispoziția inven 
tatorilor materiale pentru a 
se face încercări de realiza 
re. a jximpelor de filatura 
a acelor de tricotaj și a fus - 
lor dc răsucit.

fm. primari* Județului Huaedoar*, Der* 1948.


