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T» Heduntn <l<^ «Boi

Marea Adunare Națională
ala aprobat noul

prezentat de tov. VASILE LUCA, ministrul Finanțelor

Campania însămânțărilor
trebue terminată până la 1 Mai

< are sc desla.oa. 
campaniei de 
iu unele plă i 

nostru nu corc;-

BUCUREȘTI 15 iRadio) — lu 
ședința de azi dini, a Marei Adu
nări Naționale, ținuta în prezcuțși 
membrilor Prezidiului 11 frun e iu 
prof. C. I. Pai hon și a miniștri
lor: ^Ștefan Voite-.-, Vasile luea, A. 
Biuiaciu și Stanciu Șloian, s'ui lor- 
mat coinisiunile: economica, linarf 
ciară, externă, administrativă, agra
ră, apărare națională, culturala și 
socială, care și-au început ime
diat lucrările.

După alcătuirea comisiuni'or, vice
președintele Biroului Adunării de
putatul ion Șerban a dat cuvân
tul tov. Vasile Luea, ministrul Fi
nanțelor, care a depus proeciul de 
lege pentru stabilirea ți aplicarea 
bugetului general a) Statului pe exer 
cițiul 1948-1949, Cerându-se urgen. 
ța, Adunarea a aprobat-o prin an 
lUiuaiii.

După o suspendare de 10 mi
nute, ședința s’a deschis sub preșe
dinția tov. Gheorghe Apostol, care 
a dat cuvântul deputatei CoraLar 
Călin. Ascultată cu interes ți emo
ție, tov. Corali» Călii» a spus prin
tre a Ițele:

In Grecia inonarho fascistă s’a fă 
cut un nou act criminal prin con 
damnarea la moarte a luptătoarei 
Beate Kitikis, soția ie. torului Uni
versității din Atena. La *:eastă con 
damnare s’a ajuns prin înscenarea 
perfidă a unui proces în care a- 
ceasta este acuzată că ar fi parti
cipat la o ședință secretă ce s’a ți
nut într’o cofetărie. In sprijinul a- 
cestei afirmații n’a putut fi adusă 
nici o dovada. Motivul adevărat al 
acestei noi crime față Je patrioțit 
eleni, este altul. Soțul Heatei Ki ikisM 
savantul Kitikis, este președinte'.^ 
asociației de piietcnie c'iutre popo
rul grec și popoarele sovie i e șl 
astfel prin acest proces, guvernul 
fascist din Atena, pregăte te des
ființarea acestei asociații.

Față de această crimă, Uniunea 
Femeilor democrate din România, 
fn spiritul de solidaritate inlerna-

(ionala cu toate temelie ce lupți 
pentru democrație și pace, a tri 
mis o telegramă de protest guver-

Tov. VASILE LUCA
Ministrul Finanțelor

nului din Atena ți ONU.
In numele tuturor mâinilor,

(iilor ți suroiilor din țara noastră, 
tov, Corali» Călin u propus în în- 
cheerc Marei Adunâri Naționale, s;i 
protesteze . împotriva acestei odioa
se crime. ’ l

Marea Adunare Naționala și» 
însușit această propunere, infarct' 
naiul comisiunea ruliu.ală să redac
teze o moțiune de protest îu 
cest sens.

Iii
legea 
neial
1919, 
tov, Vasile Luea, caic a făcut o 
amplă expuneie asupra nou'ui buget 
al Statului, votai cu aclamații de 
Marea Adunare Naționala.

Ședința s’a înche at la o:a 13,30. 
Viitoarea șejlniâ va avea loc la 

o dată care, contbmi prevederilor 
Constituției, urmează a fi hotărâtă 
de Prezidiul», care va convoca Ma 
rea Adunare Națională când nece
sitățile o vor cere.

bO-

a-
1 

continuare a losi prezentat^ 
de latificme a bugetului ge- 
al Statului pe exercițiul 19-18- 
după care a revenit la tribunii 

Vasile Luea, caic a

i
I

In centrul pr< *>< părilo. de 
i ale poporului, sc ^itu- 

i prin importanța ți a< 
luaJitaU.ii -a, <.mip.mii insa- 
tnâiifaiilor de primăvară. Acea,- 
stă bătălie ilepâ ește < ti mu f 
laturii* problem l >i o]>i ui
te, licoare* e r< u?im a in' re 
scazâ in aieiași mușina in 
tregul popor.

Ritmul in 
ra lui rar,le 
însămânțări 
(lin județul
punde în întregime pr^de 
iilor stabilite de planul în 
sămânțârilor ,întocmit ți • ba 
ze reale in vederea ac e tei 
importante bătălii.

Analizându se cauzele din 
care izvorăsc deficiențele <• 
xistente in îndeplinirea pla 
nului de însămânțări, se con
stată * ă ele nu au rădăcini in 
greutăți obiective ca, lipsă 
de atelaje semințe și capaci
tate de muncă, < i în lipsa 
de activitate și cordonaie a 
muncii a unor comitete gos 
dârești, organe agricole și 
administrative și slaba cola 
borare dintre organele tech 
nicc și cele administrative 
S’a putut vedea și verifica 
ca în plasele și comunele un 
de munca este coordonată și 
intensificată, unde există o 
strânsa colaborare intre or 
ganele technice și admini - 
strative sprijinite de corn te 
te]e gospodărești, planul în 
sămânțârilor,din prima etapă 
a fost realizat în timpul pre 
văzut și în unele locuri' chiar 
depășit.

Un exemplu convingător 
în acest sens, este plasa O-

Cu dragoste și un entuziasm de nedescris

Tineretul și populația din Deva 
a primit vizita echipei artistice a tineretului elen 

„Grecia Liberă"
-, tine retul cât și întreaga populație din 

ocazie da a a vea in mijlocul lor o delegația 
vajnic lup tător pentru democrație și elibera- 

, „ ' 1 scisto-impeiialist.

neret de toate 
și populație din 
primit delegația 
de nedescris.

După ce manifestanții 
frunte delegația e'enâ au defilat pe 
străzile o rasului a avut loc în pia
ță un mare rneeling.

Miercuri l-l Aprilie a. c.
Deva, au avut fericita 
a Eroicului tineret grec, 
rea patriei sale de sub jugul fa

Vestea vizitei echipei aitislice a 
tineretului grec „Grecia Liberă” la 
Deva, a provocat un viu entuz asm, 
o dragost» adâncă a po| u aț ei lo ale 
pentru legendarul tineret grec.

Astfel, în după amiaza zilei de 
Miercuri, când a sorit delegația^ 
incinta gării Deva era plină de ti-

I

calegoiiile, osia,4 
localitate, care a 
cu tui entuziasm

având in

ln întâmpinarea primului 1 Mai în R, P. R.

Muncitorii uzinelor Călan
măresc eforturile în munca

Muncitorii Uzinelor Călan, conștienți de misiunea lor 
în procesul refacerii și recons trucției țării, întâmpină, pri
mul i Mai în Republica noastră Populară, prin eforturi
m munca pentru manrea mo
Astfel muncitorii dela sec 

ția radiatoare, și-au luat an 
gajamentul să realizeze în a 
ceasta luna 140 tone radia 
toare față de 90 tone, cât 
au efectuat luna trecută.

La echipele dela secția 
montaj care in mod normal 
montează 600 radiatoare lu- z

nar pentru luna aceasta și- 
au luat angajamentul să de 
pășească aceasta normă.

Muncitorii dela
furnale deasenrenea și- 
au luat angajamentul să men 
țină in funcțiune furnalul ce 
se găsește într’o stare de u- 
ră deplorabilă, până la 1

August când vor începe lu
crările de rezidite a furnalu
lui. Deasemenea acești mun 
citori si-au luat angajamentul 
de a începe luna aceasta lu
crările, pregăti toare p ntru re 
zidirea furnalului. •

Cele două echipe de tur
nători care lucrează la co- 
chile, vor depune tot efortul, 
întâmpinând ziua dc 1 Mai 
prin depășirea normei. I^t

(Continuare In pag. III »)

Cauza poporului grec e cauza 
tuturor popoarelor democrate

Luând cuvântul în măreața mani-

• a'de, unde datorită activi 
talii neoLo iu.- a d lei ing. 
Manunchevi<i Fmaijoil șeful 
Ocolului Xgricol, cat'* a reu 
>it j.a an’raneze in muncă 
comitetele gospodărești, și 
organele dr 1 •■*.11, planul In 
ăm.'niiărilor de primăvară 

din prima etapă, a fost rea
lizat >i depășit înainte de 
teiinen cu 2>o la si> >, e 
cord unic pentru județul no 
stru.

Cu iotul altfel -iau lucruri 
le in pla a I_)eva, unde datori 
ta insufi* ienp i în munca a 
<1 lui ing. Selejean șeful ()- 
colului Agricol, desfășura - 
rea campaniei de însămânțl- 
ri, se prezintă mult sud p>e 
vederile planului.

O alta con tatare 
in cadrul vizitelor pe teren,Je 
ste ca, acolo unde organele 
de conducere au lămurit și 
îndrumat tplugărimea,bătălia 
insăinânpirilor se de lășoară 
în condipuni bune. Această 
realitate o dovedește pe de
plin comuna Mărtinești, < are 
răspunzând la chemarea lan 
sală de comuna Vinerea, pen 
tm întrecerea în campania 
de însămânțări, sub îndruma 
rea zilnică a comitetelor go
spodărești, a realizat și de 
pășit prevederile planului din 
prima etapă cu ioo la sută, 
depășind comuna Vinerea, 
care era fruntașa județului 
în campania de însămânțări.

In cadrul ședinței de iu 
cru cu pretorii, 'notarii șj 
primarii din județ,, — ținu 
ta la 14 Aprilie a. r., — 
s a constatat că posibilități
le de muncă ale județului, 
ca; inventar agricol, semințe 
suprafețe, etc., permit reah- 
zarea și chiar depășirea pla 
nului stabilit pentru cea de 
a doua etapă a însămânțări- 
lor, până la 1 Mai.

Din, rapoartele^ discuțiile 
și concluziile trase la sfârși
tul ședinței de tov. prefect 
Const. GrigoiaȘ, s’au ni d 
stabilit și mijloacele practi
ce prin care comitetele go
spodărești pot stabili și ve
rifica datele reale ale supra
fețelor însămânțate, data ca

Gh. Pleșu

< ■

făcuta

(Continuare în pagina II a) (Continuare în pag. Jl-a)

Ce ne scriu minerii din Valea Jiului despre

Primul ciocan de abataj
fabricat în

In abatajele de cărbune de 
lu mina Petrila s’a c-xperi - 
mentat de curând primul cio 
can dc abataj pneumatic fa
bricat in întregime la Uzi
nele din Cugir. •

Cu ocazia acestor experien 
țe și măsurători practice, s a 
putut constata că ciocanul de 
de abataj, fabricat la Cugir 
are calități chiar superioare 
față de ciocanul „F riko’’ 80 
k.” întrebuințat până acum 
de mineri .și anume lajtcciași 
presiune, arc un număr de 
lovituri mai puternice și mai 
multe, consumând acecaș

țară
cantitate de aer.

Ca urmare acestui succes 
Uzinele Cugir au și priitniu o 
comandă.de 2oo buc. ciocane 
ce vor fi livrate .șantierului 
Bumbești-Livezeni pentru 'lu 
crarile de străpungere a tu 
nelurilor.

r ață de lipsa acestor n a 
șim și față de greutatea cu 
care se poate fabrica, Uzine 
le Cugir înregistrează un fra 
mos succes în câmpul mun
cii, contribuind cum sa ve 
de mai sus, la realizări deo 
sebit de importante în eco
nomia țării.

comand%25c4%2583.de
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Cum au primit plugarii grâu! sovietic
Așa grâu frumos nu am văzut 

în viața mea pe meleagurile noastre 
a spus plugarul A>ram Aurel

primat ard, adus din II. 
ite. ufă în județ, au umplut 

necesarul <•'' ■ imnțe al j..Jețului n«-

Pentru intensificarea campaniei de însămânțări, Miercuri a avut loc 

o importantă ședință de lucru cu pretorii, notarii 
primarii din județȘl

Miercuri II Aprilie a. c-, li 
tiva Prefecturii, o ședință de 
primarii din județ, p.entlu anali,- 
țărilor de primăvară.

Deschizând ședința, tov. prefect 
Const. Grigoraș, a arătat că, de i 
con.iijiile în care se desfășoară actuala 
campanie a însămânțărilor sunt 
mult mai iavorabile decât cele de 
anul trecut, actuala canipan c se de» 
fățoara în luiele locuri înti’un ritm 
mai lent ceeace ar putea cama o 
slabă recoltă. •-<

Analizând această stare de Iu 
cruri, tov. Grigoraț a aratat că, 
slaba desfășurare a campanie i de 
însămânțări în unele plăți șl comune 
se datorețte in mare parte organe 
lor de resort respective care s’au 
mulțumit pânu acum să se rezerve 
la lucrări și planuri de birou, fără 
să ducă o campanie dc lămurire 
a plugărimii, asupra avantagiilor pe 
care (c aduce efectuarea insămân 
țărilor la timp. I

Dease.nenea, d-sa a arătat că, 
comitetele gospodărești, a căror a 
tribuție principală constă în coordo 
narea ț i mobilizarea-plugărimii pen 
tru buna desfășurare a campaniei 
agricole, sunt în unele locuri ine
xistente sau numai pe hârtie. Sub
liniind marile neajunsuri pe care 
le crează'slaba desfășurare a cam
paniei insămânțări.or, tov. Grigora , 
a propus ca notarii comunelor să 
prezinte situația însămânțărilor din 
comunele respective și să facă pro
puneri concrete pentiu îndreptare* 
situației.

Printre notarii care au prezen
tat în rapoartele lor realizări îm
bucurătoare, izvorâte din activitatea 
sârguincioasă a comitetelor gospo-

Tineretul
a primit vizita

(Urmare din pag. 1 -a) 
festație din fațaj udețenei U, T. M,, 
tov. Mălăescu secretarul jud. U. 
T, AL, a arătat eroica lupți |dd 
eliberare de sub jugul fascisto-im- 
șrerialist.

Primit cu un clocot de entuziasm, 
Anton Yoanidi9 conducătorul dele
gației, ți-a exprimat bucuria de a ii 
In mijlocul poporului nostru, mu'țW 
miud atât pentru primirea făcută, 
cât și pentru ajutorul pe care po
porul român 1 a dat până acum 
poporului grec, în lupta sa de eli
berare nafională.

„Vă mulțumim din suflet, pentru 
tot ceace ați făcut până acum pen
tru poporul mostru, pentru Grecia 
Liberă, pentru Grecia lui Marko9,

Vă rugăm, să ne spijiniți și de 
acum înainte in eroica noastră luptă, 
de eliberare dc sub fascism, de 
sub jugul imperialiștilor” — a sub
liniat Yoanidis,

Apoi, prin lozincile strigate de 
tineretul celor două popoare, prin 
conversațiile întreținute, prin hore
le comune, s’a dovedit marea sim
patie ce-o poartă tineretul nostru 
tineretului grec, bravi ți vechi lup
tători pentru democrație. '

intr’un cadru de viu entuziasm 
a avut apoi loc în sala teatrului „Pro 
gTesul” festivalul tinerilor artiști 
greci care a fost deschis prin intona
rea „Internaționalei”, ți a Imnului 
Național grec. , .

Cu acest prilej a luat cuvântul 
tov. Săbău Oliver secr. secției de 

a avut loc la Deva in safa far- 
lucru eu toți pretorii, notarii și 
zarea mersului campaniei însămâii 

evploa 
cu tra
să ne 
expert

continuare tov. Duduia 
muncitorimea din indus 

Mai — 
rcior cu 
in pro 
munca, 

de mun 
proptț-

dărești, strânsa colaborare îiitie or 
gancle agricole ți țechnice, in.hu 
marca și lămurirea plugîrimii, — 
cazul comunelor Bretea Română ți 

.Bretea Șiroiului, — notând dela 
Geoagiu a motivat tă însămânțări u 
de porumb nu pot fi terminate până 
la sfinții Constantin și El na —■ 
21 Mai — dm cau-a că a,a este 
„obiceiul pământului” | rin partea 
locului.

Răspunzând la rapoarte, tov. firi 
goraș, a arătat că pentru a ne sinul, 
ge din intimeiecul in care am fo-.t 
ținuți în trecut de clasele 
tatoare, treime să o curmăm 
dițiile lipsite de temeiu și 
însușim metodele țt-in'.i ie
mentate, care vor aaduce sporirea re 
coltei și ușurarea simțitoare a 
muncii. '

Primit cu luugi aplauze a luat cU 
vântul tov, Duduia Andrei, sere 
tarul județenei P.M..R., Deva Hiț 
nedoara, care a subliniat fmpartait 
ța politică a victo ii F.D.P. în ale 
gcri,m continuare tov. Duduia a 
arătat că 
trie întâmpină ziua de 1 
sărbătoarea intei uaționu ă o 
muncesc — prin întreceri 
ducție și noui eforturi în 
exemplu-ce trebue urmat ți 
citorimea de pe ogoare, 
nând ca plugărimea hunedoreana să 
întâmpine această mare sări ătoa- 
re a muncii, prin terminarea în 
sămânțărilor precum Iți cu ațte rea
lizări de folos obștesc.

Tov. Duduia a dat ppoi citire

și populația
echipei artistice a
Agitaț ei d pro, uganda crin .uiețean i 
P.M.R., arătând lupta proicâ ce o 
duce popo.ul grec cu arma in mâna 
contra monarho-fascițtilor ți contra 
cotropitorilor anglo ajmericani, Iuți
tă dusă cu un deplin succes — pur
tată de bărbați tineri, femei ți bă 
trâni — fiind isvorîtă din dorința 
de ljbertate.

Tov. Săbău a subliniat apoi fap
tul că poporul român și în general 
toate popoarele dornice de libertate 
trebue să acorde tot sprijinul tru
pelor generalului Markos — deoare
ce cauza poporului grec e și cauza 
dor.

Vom sprijini și a ai departe 
lupta dreaptă a poporului grec

In aplauzele nesfârșite ale asisten 
ței care scanda „Zito Marko5”j, 
„Zito Zahariades”, ;;Zito Eleftel 
ria”, tov. Săbău a exprimat anga
jamentul tuturor ceiățenilor Devei 
de a sprijini ți pe mai departe 
lupta dusă de poporul grec pentru 
eliberare.

Entuziasmul tuturor nu mai cjunoț 
tea margini când Maria Gheorghiu 
— responsabila politică a Ansam
blului — a rostit în românește > 
după un discurs plin de țonținut 
Trăiască Republica Populară Ro
mână, trăiască tov. Ghco'ghe Glieor- 
ghiu-Dej, trăiască generalul Mar
kos, trăiască frăția dintre poporul 
român ți poporul grec.

Cu același viu ți c.ontinu entu

litrtei cu noua formație guverna 
mentală, care a fost primiți de par 
ticipanțl cu un clocot 
entuziasm.

Iov. ing. Chiroșca 
merii Agricole Deva 

notanlor,

de hucude i

directorul Ca 
a analizat ra 

poarlcle notarilor, dând instrmțiu 
ni practici: asupra modulul de des
fășurare i intensificare a în .ăinâtt 
țărilor.

La sfârșit tuv. Cir goraș a făcut o 
largă analiza a lucrările r din cadrul 
ședințe:, cerând pariicipanți or in
tensificarea muncii |e teren pentru 
terminarea șl chiar depășirea pla 
oului dc însămânțări li at pentru 
cea de a doua etapă, înainte de 
1 Mai. ,

PLUGARII din comuna 
Mihăib n îndrumați și m >bi 
lizați de o ganizația de ba 
ză a T. M. R, au întreprins 
o mare acțiune de munca vo 
luntară, pentru conuruirca 
unui cămin cultural.

In-prinicle trei zile dc\mtm 
că la care a participat cu iu 
suflcțire majoritatea pori i la 
ției locale, s’a amenajat tere 
nul edstinat construirii cămi
nului și s’a transportat și fa
sonat lemnul necesar.

IN comuna Măgură 
demnul primarului 
Munteanu, sprijinit de 
nizația P.M.R, .și a Frontu
lui Plugarilor, sătenii au pre

la în 
Aron 
orga-

din Deva
tineretului elen
ziaem au fost primite ți cuvintele 
lui Anton Yoanidis marele artor 
ți regisor grec prin care îți ex
primă încrederea în victoria poporu 
lui grec de sub condu erea genera u 
lui Markos care se bucură de spri
jinul moral al Republicii Populare 
Române ți al tuturor țărilor denio 
cratice din lume.

Lozincile eșite din sutele de pîep 
turi arătau hotărârea tuturor de a 
fi alături de eroicul popor grec.

Prin lupta comună la înfrățire
In aceeași sală s'au întâlnit oa

meni care nu vorbeau aceea,i limbă 
dar care se înțelegeau în cea mai pejj 
tectă armonie: era o armonie lslva 
râtă din năzuințele comune din lupta' 
comună pentru libertate.

Recensământul fiscal 
al clădirilor va fi prelungit * •

BUCUREȘTI — Printr’o dcdziq 
a Ministerului de Finanțe sa hotă- 
rit ca recensămâtu] fiscal a) clădiri 
lor să fie prelungit și pentru exer< 
cițiul bugetar 1948-1949, în conse 
cință impozitele provenite pe vo 
niturile pe clădiri vor fi in anul 
1948-1949 cele din exercițiul 1947-48

G'cle 2o vag g, m de
R. S. S, și -osii sapiâiuâna 
un mare gol in __ _
stru. Deaceea, sosirea și Ji.,iribuirea lui a umplut d-- bu
curie iniimb plugarilor hunec’,H('n‘-
Imediat după < e grâul so 

vietic a losi dejjus în maga 
ziilp. cooperativ clor dela rc 
ședințele țila.eloi, plugarii 
propuși pe tabelele întocmi 
te de jnimăriile re .pecii, e, 
s'au prezentat însoțiți de de
legații sătești, Sj>rc a .i rjdi 
ca cantitățile repartizate..

La Geoagiu, am ; î t zeci 
• de care scârțâind sub pova 

ra grâului sovietiț, inso'.tte 
de plugari p • 1 țel cărora s. 
citea o adân< ă bucurie, 
dicptândn-ce -ji . 
depărtate dela 
i uitma grâului 
ră este foarte

Am văzut 
rl cum pliat

în
sat'-lp tn 

munte, unite 
de primăva 
in', insă,. 
ace7ti p’uga 

dă la.Llețire

stat 113 zile dc munca volan

In cadrul aurelul acțiuni 
s'a construit un p >d de ma 
re folosință pentru comună, 
s’a pietruit șoseaua pe dis
tanța JeledinP Mih.rilești, 
s'au construit Jou.i fântâni 
și alte doua au lo t reparate 
și s’a curățit tzjasul comunal 
pe o suprafața d> 70 jugarc 
care devenise în ultimul timp 
o paragină de neintrebuințat

PRIN acțiuni voluntare aU 
fost curățite pășunde coma 
nale ale satelor,, Vețel, Var 
maga, Bampotoc, Chișcăda 
ga, Herepeia și Jhetelin.

IN cadrul campaniei po 
micole care în județul Hu
nedoara a fost foarte rodni 
că în realizări, s'a curățit și 
văruit prin munca volunta 
ră a plugarilor din plasa' De 
va, 2ooo pomi.

Campania pomicolă este 
în curs de terminare și lucră 
rilc continuă cu multă inten 
sitate.

Campania însămânțărilor 
trebue terminată până la 1 Mai 

(Urmare din pag. J a)

re până în prezent nu oglin 
deau realitățile de pe teren.

Plugărim,epi' hunedoreana, 
care a răspuns cu însufleți 
re la toate chemările isvorî 
te din adâncile necestăți, ale 
poporului, va depune și de 
data aceasta toate eforturile 
pentru îndeplinirea la timp a

fixate după 15 August 1947 întregite 
la un an.

Se vor face scăderi în cazurile în 
care folosința .imobilelor a prOdua 
o diminuare de venituri care jus 
tifică o asemenea scădere după le
gea contribuțiilor directe mod! rate.- 

(Agerpresjj 

îmbr-ițișeau din privire grâul 
sovietic, menit să le ro - 
di-ască ogoarele șt sa le um 
ple «selc de ImLug.

Plugarul A-, r un Aurel dm 
satul Poiana, își exprima 
către tovarășii săi de drum 
părerea di spre grâul sovie 
tic spunându-le:

„Măi fraților, sunt ta- 
ran bătrân, crescut și încă 
runțit pe brazda ogoru ui, 
dat nu im va/ul în via a 
mea p* meleagurile noatre 
așa grâu frumos cu un l-.reț» 
atât de plin ,i sănătos, ca 
grâul acesta i.ovietic.

Ma gândi-sc cu |ju uric la 
roi olta bogata ț>e care mi o 
va aduce ac e l p.râu. Aa-ast-t 
■p. ranța mâ va face --.r 
sâmânțoz și sa mance‘■e- 
drag ogorul, dflut.nd ca 
CcSl

t a

i.î- 
u 

a 
grâu să fie im pământ 

nit și j»e ogoarele noaste.-.
In-a nu trebue să udați 
măi fraților - < 3 da. 3, 

«i c <■ noa.-trc și hambarele 
noastre vor fi pline dc a 
fej dc gTĂu, asta gtț dator, ;te 
numa politicei înțelepte a gu 
vern lui, no tru, politică iz o 

• rîtă din prietenia sinceră cu 
țările vec.ne și în pe- ini cu 
I niunea Sovietică, care ne a 
ajutat frațcjtc oridecâte ori 
am fost

Grâul 
stribuit 
timp, la 
— 5,60 lei — și, el a venit să 
acojrere o mare lipsă de se
mințe a județului nostru.

G P.

la necaz", 
sovietic a (ost di 
in cel mai scurt 
prețul de colectare

Ministerul Artelor
* Teatrul Poporului Cluj

▼a da ta sala „Pr^g teului' din 
Dara o unica ie prezent-ți a 

Vineri, 16 Aprilie a. c.

RĂDĂCINI ADANCI 
trei acta de J.-.mef Gow, ți Ar 
d'Ussean. — Bilete la librăria. 
„Universală" șl s*ara la casai.

planului de însămânțări, ști 
indu se că fiecare zi irosită 
în timpul acestei bătălii, a 
trage după sine întârzierea în 
deplinirei la timp a planului 
de însămânțări și micșora 
rea recoltei.

t Mai, — ziua celor ce 
muncesc pentru o viață r. -,i 
bună, — pe care muncitorii 
o întâmpină cu noui eforturi 
pentru mărirea producției, 
trebue să însemne pentru jdu 
gătimea hunedoreană ziua' 
victoriei în campania însă 
mânuirilor, prin îndeplinirea 
și depășirea planului prevă 
zut — chezășia unui trai! mai 
bun pentru poporul munci 
tor.

Plugari porniți cu elan la 
luptă pentru câștigarea vi
ctoriei în bătălia însămânță 
rilor.

Gh. Pleșu



ZORI NOI

IWOUA CO1W8TI ilUȚMJE 
m Populare Rom

• Textul votat de Marea Adunare Națională

Cum se va aplica 
noul impozit 

de timbru unificat
Titlul I.

Republica Populară Română
Aii. 1. — Republica 1'opului.ț 

Română este un Stat popular uni 
tar, independent și suveran.

Art. 2. — Republica Popular^ 
Română a luat ființa prin lupta 
dusă de popor in frunte <u clasa 
muncitoare împotriva fas.isinu ui, reț 
acțiunii și imperialismului. I

Art, 3. - |n Republica Populară
Română întreaga putere de Stat e- 
’nană deja popor și aparține po
porului

Poporul i,i exercită puterea prin 
organe repiezentati e, alese prin vot 
universal, egal, direct și secret.

Art I. Reprezentanții poporu 
lui in toate organele puterii de 
Stat sunt răspunzători in fa,a po 
porului și pot li revocați prin vo 
înța alegătorilor, în condițiunlle sta 
bilite de lege. |

Titlul II.
Structura socialeconomică

Art. 5. — in Republi.a Populară, 
Română, ini,loacele de producție a- 
parțin Statului, ea bunuri ale între
gului popor, sau organizaților coo
perative, sau partieu'arilor, persoa 
ne- fizice sau juiilice.

Art. 0. — .Bogățiile de orice 
natura ale subsolului, zăcămintele 
miniere, pădurile, apele izvoare'e 
de energie naturală, căile de co 
municație ferate, rutiere, pe apă. 
ți în aer, poșta, telegraful, tele 
fonul și radio ul aparțin Statului.- 
oa bunuri comune ale poporului.

Prin lege se va stabili modali
tățile de trecere in pro r etatea Sta 
tulul, a .bunurilor enumerate în a- 
liniatul precedent, care, la data in
trării în vigoare a prezentei Con 
stituțli se aflau în inaini parti.ularej

Art. 7. — Bunurile comune ale 
poporului constituesc temelia mai 
terială a propășirii economice și a 
independenței naționale a Republicii 
Populare Române,

Apărarea și desvoliarea bunurilor 
comune ale poporului sunt o înda 
torire a fiecărui cetățean .

Art. 8. — Proprietatea parii uLară 
și dreptul de moștenire sunt recu
noscute și garantate prin lege,

Proprietatea paiticulară agonisită 
prin muncă și economisire se bu 
cură de o protecție specială.

Art 9. — Pământul aparține celor 
ce-1 muncesc. Statul protejează pro 
priefatea de munca țărăneasejă. El 
Încurajează și sprijină coope,ația să. 
tească .

Pentru a stimula ridicarea agri
culturii, Statul poate creia întreprin 
jderi agricole, proprietatea Statului.

Art. 10. — Pot fi făcute expro
prieri pentru cauză de utilitate pu
blică pe baza unei legi șl cu o 
dreaptă despăgubire stabilită de 
justiție.

Art. 11. — Când interesul geneial 
cere mijloacele de producție, băn
cile și societățile de asigurare, care 
sunt proprietate particulară a per
soanelor fizice sau juridice pot de 
veni proprietatea Sta'.ulu1, adică bun 
ai poporului, în condițiunlle prevă
zute de lege.

Art. 12. — Munca este factorul de 
bază al vieții economice a S.atului. 
Ea este o&torie a fiecărui cetățean^ 
Statul acordă sprijin tu u.or celor ca 
muncesc, pentru a-i apăra împo
triva exploatării și a rida nivelul 
lor de trai. I

Art. 13. — Statul acordă protecția 
inițiativei parti.ulare puse in slujba 
intereselor generale.

Art. 14 — Comerțul intern și 
extern este reglementat și controlat 
de Stat șt se exercită de întreprin 
deri comerciale de Stat, particulare 
și cooperative.

Art. 15 — Statul indrumează și 
planifică economia națiorală in ve. 
derea desvoltării puterii economice

a țarii, asigurării bunii stări a po 
porului și garantării independenței 
naționale, 1

Titlul III.
Drepturile și îndatoririle 

fundamentale ale 
cetățenilor

Art. 10. — 1 oți cetățenii Repu
blicii Populare Române, fără deo
sebire de sex, naționalitate, rasă, 
religie sau grad de cultură, sunt e- 
gali în fața legii.

Art. 17. — Orice propovăduiro 
sau manifestare a urii de rasă sau 
de naționalitate se pedepse te de 
lege.

Art. 18. — Tojj cetățenii, fai# 
deosebire de sex, naționalitate, rasă, 
religie, grad de cultură, 'profesiune, 
inclusiv militarii, magistru'ii și tune 
ționarii publici, au dreptul să alea 
gă și sa fie aleși în foite organele 
Statului. .

Dreptul de a alege îl au toți ce
tățenii care au împlinit vârsta de 18 
ani, iar dreptul dc a fi aleși cei 
care au împlinit vârsta de 23 ani.

Nu se bucură de dreptul de vot 
persoanele interzise, li, ite de drep 
tnri civile și politice și nedemne, 
declarate ea atare de organele in 
drept conform legii.

Art. 19. — Cetățenii au drept 
la muncă, Statul asigură treptat a 
cest drept prin organizarea șl dez
voltarea planificată a economiei na
ționale, (

Art. 20. — Cetățeni au drepți 
la odilină-care este asigurat prin regie 
inentarea orelor de muncă, prin con
cedii plătite în conf. cu legea, prin 
organizarea de case de odihnă, sa
natorii, cluburi, parcuri, terenuri de 
sport și așezăminte, sjecial ame
najate. (

Art. 21. — Femeia aie dreptu l 
egale cu bărbatul în toate dome
niile vieții de Stat, economic so 
cial, cultural, politic ți de drept pri 
vat.

La muncă egală femeia are drept 
de salarizare egală cu bilrba'ul. t

Art. 22. — In Republca Po
pulară Română toți cetățen i audrejț 
la învățătură.

Statul asigură îndeplinii ea aces
tui drept prin organizarea și des- 
voltarea învățământului pri nar obli 
gatoriu ți gratuit, piin burse de Stat! 
acordate elevilor și studenților meri 
tuoși, și prin organizarea și desvol- 
tarea învățământului profesional ți 
tehnic.

Art. 23. — Statul in.urajiază 
sprijină desvoltarea științei și a ar- 
tei și organizează institute de cer
cetări, biblioteci, edituri, teatrej 
muzee conservatoare. .

Art. 24. — In Republica Populară1 
Română, se asigură naționalitățllotț 
dreptul de folosire a limbei materne 
și organizarea învățământului de 
toate gradele în limba maternă. Ad
ministrația și justiția, in circumscripj- 
țiile locuite și de o populație de 
altă naționalitate decât cea română^ 
vor folosi oral și scris și limba na
ționalității respective, și vor face 
numiri de funcționari din sânul Ina- 
ționalității respective sau din altă 
naționalitate, care cunosc limba po
pulației locale. 1

Predarea limbii și literaturii ro 
mâne este obligatorie în toate șco
lile de orice grad.

Art. 25. — Statul poartă grija 
de sănătatea publică prin înfiin a- 
rea și desvoltarea de servicii sa
nitare și prin încurajarea și spri 
jinirea educației fizice.

Statul asigură ocrotire socială și 
asistență medicală pentru boală ac
cidente și invaliditate rezultate din 
câmpul muncii sau în serviciul de 
apărare a patriei, precum și pen
tru bătrânețe, atât șalariaț lor săi 
cât și acelora ai întreprinderilor par 
ticulare, a căror contribuție și drep
turi se fixează prin lege, ,

Art. 21). — Căsătoria șl familia 
se bucură de protecția Statului,

Mama precum și copiii până la 
vârsta de 18 ani se bucură de pro 
tecțic deosebită, stabilită prin lege.

Părinții au aceleași îndatoriri față 
de copiii născllți in afara lâ-ălo 
riei, ca și pentru cei uăscuți in 
căsătorie.

Sunt valabile numai actele d<- starfl 
civilă, încheiate de organele Sta
tului.

Art. 27. — Libertatea conștilnr 
(ei și libertatea religioasa sunt ga 
rantate de Stal,

Cultele religioase sunt libere să 
se organizeze ți pot funcționa liber, 
dacă ritualul și practica lor nu sunt 
contrarii Constituții, secuiilații pu
blice sau bunelor moravuri

Nicio confesiune, congregație sau 
comunitate religioasă nu poate des
chide sau întreține instituții de în 
vățâmânt general, ci numai șLo 1 6pe< 
tiale pentru pregătii ea personalului 
cultului sub controlul Șta’.țp tu.

Biserica Ortodoxă Română c>te 
autocefală și unitară în organiza 
rea sa. Modul dc organizare șl func
ționare a cultelor ieligioa>e va fi 
reglementat prin lege.

Art. 28. —• Libertatea individuala 
a cetățenilor este garantată.

Nimeni nu poate tl arestat și de
ținut mai mult dc 48 ore, fără 
un mandat al parchetului, al orga 
nelor de instrucție, stabilite de le 
ge, sau autorizarea instanțelor ju 
deeătorești, conf, |rc.edcrilor legii,

Art. 29. —• Domiciliul este in
violabil. Nimeni nu poate intra în 
domiciliul sau reședința cetățenilor 
fără învoirea acestora, decât în pre 
zența lor și în baza unui ordin scris 
al autorității competente sau în caz 
de flagrant delict.

Art. 30. — Nimeni nu poate fl 
condamnat și ^nut a executa o pe 
deapsă decât în baza liptărîrli ju

T)esfîon|area 'fturțâi de 'ftasalie
Curtea de Casație desfiin

țată prin Constituția R.P.R, 
a suspendat judecarea proce
selor pe ziua dc azi;. Urmea<ză 
ca membrii noii Curți Su 
preme înființată prin noua

Linia ferată 
Snagov-București va fi 
terminată la 1 Mai

BUCUREȘTI, 15 (Ager- 
pres). Angajamentele can pu 
teau fi multor technicieni cu 
experiență o îndrăzneală co 
pilărească, luat de tinerii vo 
luntari care lucrează la con
struirea liniei ferate care ie 
agă Capitala de Snagov, 
trecând prin corn. Căciulați 
vor fi respectate.

In ziua de i Mai< voluntarii 
care lucrează, pe această li 
nie vor veni în Capitală cu 
trenul la mare sărbătoare a 
muncii. încă de pe acum tre 
nul de lucru străbate această 
distanță în fiecare zi.

Muncitorii uzneior Câlan 
măresc eforturile în muncă

(Urmare din pag, J-a)] „ 
fel echipele de emailatori 
vor munci cu râvnă, să reali 
zeze un tonaj de fabricate e- 
mailate mai mare decât în 
luna trecută. Cei din atelie 
ru) mecanic, vor depline și 
ei eforturi ca numărul de sti 
pere necesare montării radia 
toarelor, să crească simți - 

deeătorești, pronunțate in conformi 
țațe cu legea.

Art. 31 — Libertatea presei, a 
cuvântului, a întrunirilor, inietl gu 
iilor, coitegiilor ți ni.uiifcstărUon 
este garantaț i.

Exercitarea acestor drepturi ele 
asigurata prin faptul că mijloacele 
de tipărire, hârtia ți locurile dc 
întrunire sunt puse la dispoziția ce 
lor ce muncesc.

Art. 32. — Cetățenii au dreptul 
de a se asocia și organiza, dacă, 
scopul ui^nărit nu este îndreptai! 
in contra ordinel defnocratice sta
bilita prin Constituție.

Orice asociație cu caracter faspist 
sau antidemocratic este interzisă ți 
pedepsită de lege. /

Art. 33. — Secretul corespodențef 
este garantat. Numai in cazul de 
instrucție penală, sub stare de ase
diu, sau in caz de mobilizare, co
respondența poate ti controlată.

Art. 34. —Orice cetățe n a e drel 
tul de petiționare, pre. um ți dieptul 
de a cerc organelor prevăzute de le 
gi trimiterea în judecată a oricărui 
fun.ț onar public, pen ru lnfra țiunild 
săvârșite în timpul exerJtirii 6er 
viciului.

Art. 35. — Republica Populară 
Română acordă drept de refugiu 
tuturor străinilor urmăriți pentru ac 
tivifatca lor democratică, pentru lup 
ta de eliberare națională, pentru 
activitate științifică sau culturală;

Art. 36. — Apărarea patriei e te 
o datorie dc onoare a tptnror ce 
tățenllor. ț

Serviciul militar este obligatoriu 
pentru toți cetățenii în conformi 
late cu legea.

Trădarea de patrie, — călcarea ! 
Jurământului, trecerea în slujba duș | 
■nanului, aducerea de prejudicii pu 1 
terii mijitare a Statului, — con j 
stitue crima cea mai gravă față de 1 
popor și se pedepsește cu toată 1 
asprimea legii. !

Constituție să fie numiți de 
Prezidiumul Republicii Popu 
lare române, întocmindu - se

Depunerea jurământului 
tov. Ana Pauker și a pîof. Traian Săvulescu

BUCUREȘTI, 15 (Agei- 
pres). Reținuți de importau 
te chestiuni de Stat tov. mi 
nistru Ana Pauker și d. mi
nistru prof. Traian Sâvub's- 
cu, nu au putut fi prezenți la 
formaera guvernului și deci 
nu au depus jurământul îa 
cursul zilei de Marți.

Ministerul Apărării Naționale 
a fixat data examenelor subofițerilor 
activi propuși pentru sublocotenenți

Ministerul Apărării Națio
nale a fixat data examenelor 
subofițerilor activi propuși 

tor în această lună.
Prin angajamentele de mai 

sus muncitorimea Urinelor 
Căjan dovedește înalta- con
știință patriotică de care e- 
ste animată în efortul uriaș 
în muncă,pentru desvoltarea 
economiei naționale și ridi 
carea nivelului de viață al 
celor ce muncesc!.

BUCi REȘTI. — Ministerul ti 
■■anțcl >r sesizat de multiplele ți va» 
riatel ■ întrebări ce i ie pini dc di
ferite întreprinderi cu priiire Ja a» 
plicarea noului impozit de timbru 
unificat cu excepționalul a IrimM 
cri Ad-ției Financiare u uidin cir
cular prin care se fac unnătoareld 
precizării: la vânzările de mărfuri 
la care se aplică noul impozit de 

i timbru undi at, plata cotelor im*, 
crise iu lege se pot face după do
rința contribuabilului, fie piin viza 
Ia Ad țiile Ihnam-iare, fie prin a- 
plicarea timbrelor mobile pe facJ 
turi.

I Așa dar imul sau altul din a.este 
procedeuri sunt deopotrivă valabil 
le și descarcă pe contribuabil in 
mod egal de obligațiunile ce i au 
fost impuse prin lege

(Agerpcesj

Actele cu taxele ne
achitate nu vor primi 
curs de rezolvare

BUCUREȘTI, 15 'Ager- 
pres). In conformitate cu 
noile dispozițiunj a legii fj- 
scale, autoritățile judecătore 
ști, notarii publici și orice 
judecători arbitrii, nu vor <la 
curs și nu vor rezolva sau in 
treprinde mei un fel de cer 
cetare pentru actele juridice 
respective la care nu au fost 
ach tate taxele de timbru și 
impozitele resjaective, sau da
că acestea fiind achitate sunt 
inferioare celor legale.

în acelaș timp o lege de or
ganizare a Curții Supreme.

(Agerpres)

Primiți cu furtunoase a - 
platize prof. Traian Săvules 
cu al II-lea vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și tov 
Ana Pauker ministru de E- 
xterne au depus jurământul 
în fața Marei Adunări Națio 
nale în ședința de eri d ipă 
masă.

pentru avansare excepționa 
lă la gradul de S.-Locotenent- 
ți. Acești subofițeri vor fi 
verificați asupra pregătiri 
profesionale, corespunzătoa - 
re gradului pentru care au 
fost propuși, printrun exa 
xamen ce se va ține Jaf Bucu 
rești între 16 — 22 Aprilie 
1948 în localul Scoalei Ofi
țeri Geniu.

Umplem butelii de

Aragaz
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Discursul Iui L V, STALIN
rostit cu prilejul semnării tratatului sovieto-finlandez

MOSCOVA- ,— Discursul 
Generaissimului 1. V. Stalin 
la dejunul în onoarea delega
ției guvernamentale Finlan
deze din 7 Aprilie 1948:

Aș vrea 9a spun câteva cn 
vin te despre însemnătatea 
tratatului de prietenie și asi 
stență mutuală semnat ieri 
între Uniunea Sovieticii, și 
Finlanda.

Acest tratat marchează o 
cotitură în raporturile dintre 
țările noastre. Se știe, că în 
decurs de 150 de ani, în ra 
porturile dintre Rusia și Fin 
landa a dăinui ^neîncrederea 
reciprocă. Finlandezii aveau 
neîncredere față de ruși—iar 
rușii față de finlandezi. Din 
partea sovietică s’a făcut în 
trecuut încercarea de a spar 
ge neîncrederea ce a existat 
între ruși și finlandezi. Acea 
sta a fost atunci când Lcnin 
în 1917, a declarat îndepen 
dența Finlandei. Acesta a 
fost un act important din 
punct de vedere istoric. Dar 
din nefericire prin aceasta 
nu a fost spartă neîncre - 
derea — neîncrederea a ră
mas neîncredere. Drept ur
mare au avut loc între noi 
două războaie.

Eu aș vrea ca dela perioa 
da lungă de neîncredere reci 
procă, în decursul căreia am 
purtat de două ori războiu 
unii cu alții să trecem la o 
nouă perioadă în raporturile 
noastre, — la perioada în
crederii reciproce.Trebuie ca 
tratatul încheiat de noi să 
spargă această neîncredere 
și să se creieze o nouă bază 
pentru raporturile dintre po
poarele noastre, și ca el să 
însemne o niare cotitură în 
raporturile dintre cele două 
țări, în direcția încrederii și 
prieteniei.

Noi dorim ca acest lucru 
să fie bine înțeles nu numai 
de către acei care sunt pre 
zenți în această sală ci și de 
către acei care se află în a- 
fara acestei săli, atât în Fin 
landa cât și în Uniunea So 
vietică.

Nu ne putem gândi că ne 
încrederea între , popoare 
poate fi lichidată dintr’o 
dată. Aceasta nu se face re
pede. In decursul unui timp 
îndelungat rămân resturi de 
neîncredere, rămășițe pentru 
lichidarea Cc^ora trebue 
muncit și luptat mult, pen
tru a creia tradiții de priete 
nie reciproce între U.R.S,S, 
și Finlanda, făcând trainice 
aceste jradiț ii. i

Există tratate încheiate pe 
bază de egalitate și pe bază 
de neegalitate. Tratatul so- 
vieto-finlandez este un tratat 
pe bază de egalitate, căci el 
este încheiat pe baza depli
nei egalități în drdpturi a 
părților.

Mulți nu cred că pot exi
sta relații pe bază de egalita 

te în drepturi între o națiu 
ne mare și una mică. Dar 
noi, oamenii sovietici, soco
tim că asemenea relații >ot 
și trebuie să existe. Oa - 
menii sovietici consideră că

Generalissimul Stalin

orice națiune — Indiferent 
dacă este mare sau micăț. 
are particularitățile sale ca 
litative, specificul său, care 
îi aparține numai ei și care 
nu se găsește la alte națiuni, 
Aceste particularităț iconsti 
tue acea contribuție pe care 
fiecare națiune o aduce în 
tezaurul comun ,ăl culturii 
mondiale, îl completează și

Răspunsul Uniune! Suvietice
la propunerea guvernelor St. Unite, Angliei si Franței, 

de a se hotărî schimbarea statutului Triestului în ajunul alegerilor din Italia
MOSCOVA. —■ Ambasa

da Uniunii Sovietice dela 
Londra a primit la 2o Martie 
din partea Ministerului de 
Externe britanic o notă în 
care guvernul britanic pro 
pune guvernului sovietic înl- 
ceperea, împreună cu guv ci
nul Statelor Unite și Franței, 
a unor negocieri în vederea 
revizuiri tratatului de pice 
cu Italia, în scopul înapoerii 
teritoriului liber al Triestu 
lui, Italiei. Note semănătoa 
re au fost primite de amba 
sada sovietică dela Washin 
gton din partea Departamcn 
tului de Stat american și de 
ambasada sovietică dela Pa 
ris din partea Ministerului 
Afacerilor Streine al Fran 
ței.

La i Aprilie, Zarubin, am 
basadorul Uniunii Sovietice 
în Marea Britanie a primit 
din partea Ministerului de 
Externe britanic o altă seri 
soare în legătură cu această 
chestiune, care anunța con 
simțământul guvernului ita
lian de a participa la nego
cierile amintite și cuprindea 
propunerea guvernului brita 
nic de a se î ncepe negocidri 

le cât mai curând posibil. 

îl îmbogăț, ște. In acest sens 
toate națiunile și mici și 
mari — se află Î11 situație e 
gală și fiecare națiune este 
egală oricărei alte națiuni.

Deaceea, oamenii sovietici 
consideră că Finlanda, deși 
este o țară mică, apare în 
acest tratat ca parte egalățîn 
drepturi față de' Uniunea So 
vietică.

Nu se vor găsi mulți oa
meni politici ,ii marilor pu 
teri care să considere națiu 
nile mici ca egale înfdrepturi 
cu națiunile mari. Majorita
tea lor privesc națiunile mici 
de sus. Uneori ei nu sunt 
contra să admită garanții u- 
nilateralc pentru națiunile 
mici. Dar acești oameni poli 
tjei în general vorbind nu 
acceptă încheierea de trata 
te bazate pe egalitate de 
drepturi cu națiunile mici, 
căci ei nu considerai- micile 
națiuni ca parteneri ai lor.

Ridic paharul meu pentru 
tratatul sovieto - finlandez, 
pentru acea cotitură spre bi 
ne în relațiile dintre țările 
noastre pe care o marchează 
acest tratat.

In fața acestei situații, am 
«asada sovietică dela Lon
dra, acționând conform in
strucțiunilor guvernului so 
vietic a transmis la 13. A- 
prilie Ministerului de Exter 
ne Britanic următoarea no 
tă:

„In legătură cu nota gu
vernului Marei Britanii din 
2o Martie și rept răspuns 
ia scrisoarea din 9 Aprilie 
primită din partea subsecre- 
ru]ui de Stat adjunct al X- 
facerilor Streine ai Marei 
Britanii Ambasada sovietică 
are onoarea a vă aducoja cu 
noștință următoarele: In, ce 
privește urgența chestiunii 
menționată înț scrisoarea dvs 
din 9 Aprilie ambasada so 
vietică consideră necesar să 
sublinieze că nota Marei Bri 
tanii din 2o Martie, notă la. 
care se face aluzie îni această 
scrisoare nu arată nicăeri ca 
racterul de urgență al ace
stei chestiuni.

In acelaș timp, guvernul so 
vietic atrage atenția Mini - 
sterului de Externe britanic 
asupra faptului că tratatul de 
pace cu Italia ca și cu 
celelalte State participante la 
războiu, a fost pregătit ele

Franța are nevoe de un guvern 
democrat in care clasa muncitoare 
și partidul ei comunist, să poată juca 
un rol hotărîtor - declară Maurice Thorez 
conducătorul Partidului Comunist Francez

PARIS, 15 Radio). Mau
rice '1 hore/, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Francez, a făcut în ultima 
dința a comitetului central al 
Partidului, o amplă dare de 
scamă asupra situației inter 
naționale, relevând eveni - 
montele < are confirmă prog 
i(_sul forțelor din tabara de 
mocralic ă. Printre aceite < 
venimenlc, Maurice Tho - 
res a subliniat î.i special’ în - 
tărirea democrației în Bulrnt 
ria și Polonia, proclamarea 
Republicii Populare Româ e 
pregătirea fuziunii partidelor 
muncitorești in (Ungaria, for 
marca guvernului Marl.oș în 
Grc< ia l iberă, progresele na 
ționalizării realizate pe ca
lea socialismului în Ccho - 
slovacia, creșterea foițelor 
democratice din Italia, înte 
mecrea partidului lui ^al|a

ALEGERILE DIN CEHOSLOVACIA
vor avea loc la 30 Mai

BRAGA. — Alegerile pen 
tru Adunarea Națională a

Consiliul miniștrilor Afaceri 
lor Străine examinat în amă
nunt la Conferința dela Ba 
ris la care au participat 2o 
de State, semnate apoi de a- 
ccstea și că el a fost ratifi
cat și a intrat în vigoare doar 
de câteva luni.

Este deaccqa lesne de înțe
les dc ce guvernul sovietic 
consideră înaceptabilă propu 
nerea de a se hotărî revizui 
rea tratatului de pace cu Ita 
lia în vreuna din părțile sale 
pe cale de corespondență 
sau prin conferințe cu carac 
ter, particular, ca fiind o 
propunere care calcă prind 
piile elementare ale demo
crației”.

Note asemănătoare au fost 
trimise în acelaș timp de că 
trc ambasadele sovietice de 
la Washington și Paris. Dc- 
parlamentului de Stat ameri 
can si Ministerului Afaceri
lor Străine al Franței.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p ub I icitate 

11a e în Statele Unite și sui 
ceselc armatei de eliberară 
mn China.

Refermdu se ia „planul 
Marshall” Thorez a arătat 
că acest plan consta Iară u> 
doială a ajuta pe <r> învinși 
îmțroCriva aliaților de eri t; 
marele război antihitlerj r.

După ce a arătat că gu’■•r 
nul francez supunându-se or 
dinofor primit ■ dela wa>hing 
ton, sacrifica ultimele rt -tun 
ale industriei franceze, fapt 
ce a determinat nemulțumi 
rea niasselor țzopulare și o 
poziția crescânda a țroporu 
lui francez, Thorez a înch< 
iat spunând.

Franța are nc-\oc de uit gu 
vern democrat in care da-a 
muncitoare și partidul ci 
munist, să poala juca un rcl 
hotărîtor.

Cehoslovaciei vor avea loc 
la 30 Mai. In ședința sa d- 

. Marți, Consiliul de Miniștri 
| cehoslovac a aprobat proec. 

tul de lege relativ la alegeri 
le pentru Adunarea Națio 
naiă și a hotărit ca alegerile 
să aibe loc la 30 "Mai iu loc 
dc 23 Mai.

Alegerile au fost amânate 
din capza ex]>oz;ției agrjcolc 
internaționale slave.

Inpreajm lui I Mai 
va avea loc la Bu
curești o ședința a 
inventatorilor ,i inovatorilor 

j BUCUREȘTI, 15 Agcr- 
1 preș). In ședința de lucru a 

secției economice a Confe
derației Generale a Muncii 
care a avut loc în ziua le 
13 Aprilie la care au parei 
etpat responsabilii economi- 
n ai Uniunilor Sindicale, 
s'au desbătut o seric dc pro 
bleme privitoare la produc 
ție, productivitatea muncii, 
de experiență în muncă scâ 
derca prețului de cost, renta 
bilitatea întreprinderilor și 
muncă voluntară.

In vederea unei conferințe 
pc țară a inventatorilor și ino 
vatorilor ce va fi convocată 
de C. G. M, în preajma zi 
lei de 1 Mai, Uniunile vor 
aduna materialul nec ir pt. 
a ilustra noua atitudine fa 
ță de munca și posibilitățile 
de dcsvoltarc a energiilor 
creatoare în Republica Po 
puară Română.

la>- primari* Jud^țulvl Hunedoara, Dara 1948.


