
O activitate scurta 
«Iar plana de r©«Inice realizară

Nic i zece zile nu s'au -.curs 
bine dela d< s< linierea Mani 
Adunau Naționale și orga
nul suprem al Statului nostru 
și-a încheiat activitatea pri 
mei sesiuni. O ;v tjvitatc scui 
tă dar intensă și plină de 
rodnice realizări, d;n care li
nele vor rămâne înscrise ( u 
litere de atir in istoria poți ;- 
rtijui român).

La capătul acestei activi 
tați, deputății noștri se pol 
mândri — .și alături de c, 
poate fi mândru întregul po 
por cu noua lege fundanen 
tală pe care au dat o. Stalului 
nostru. Țara noastre are o 
constituție pe care și-ar do 
ri-o multe popoare de pe 
glob. Ea consfințește și ga 
rantează o serie de 
cucerite de popor 
pte și jertfe grele, 
zând țării minunate

drept : i 
prin lu 
deschi- 
pefspec 

nve de desvoltare economi
că, socială și cult mala.

In scurta perioada care a 
urmat votării Constituției, 
Marea Adunare Națională 
și a ales Prezidiul, a format 
noul guvern, și-a întocmit re 
gulameniul de funcționare 
și a ratificat bugetul general 
al Statului pe exercițiul 1948 
1949. Aleșii poporului șț-au 
îndeplinit misiunea cu con
știința curată ce caracterizea 
ză elementele eșite din mij
locul poporului, călite în Io 
cui luptei pentru dreptatea 
și bunăstarea celor ce mun
cesc.

Prezidiul .Marei Adunăr; 
Naționale și noul Guvern au 
fost selecționate de către re 
prezcnlanții națiunii din e- 
lemcntele cele mai reprezen 
tative. Din Prezidam ca și 
din Guvern, fac parte băr 
bați și femei, reprezentanți 
ai muncitorimii, țărănimii și 
intelectualității ^progresiste , 
precum si reprezentanți ai na 
ționalitaților conlocuitoare. 
Alături de savanți cu renume 
mondial, în conducerea Sta 
tulul nostru se găsesc luptă
tori neînfricați ai clasei mun 
citoare și reprezentanți au
tentici ai țărănimii. Acest

Entuziasmați de victoriile obținute în întrecerile de până acum

Muncitor'l Dțn industria
noua întrecereau pornit la

siderurgic*
în producție

vi-Entuziasmați de marile 
ctorii obținute în mărirea 
producției prin întreceri pa
triotice în muncă și con - 
știenți că prin aceste între 
cen se crează noui posibili
tăți de îmbunătățire a tra
iului celor ce muncesc, mui 
citorii importantelor indii - 
strii siderurgice din țară I. 
M. S.;
hu hotărît continuarea 
stor încercări.

u. d; R, și T, N, c>
ace-

ace-

Fontă Otel Laminate
Re șița 58,500 tone 94.000 tone 71,330 tone
I. M. S. 27.700 tone 24.000 tone 19.200 tone
T.NC. 5.600 tone 28.000 tone 19,200 tone

Deasemenea la baza 
stei întreceri stau și alte cri 
terii prin care se vor putea 

lapt constituc tea mai Im 
na garanție <ă poporul no 
stru va li condus cu pa?i si
guri in spiritul nouii Con
stituții izvorită din popor, pe 
linia marilor realizări anunța 
te în Programul Frontului 
Democrației Populare, sp.: 
viitorul fericit și luminos.

Noul buget aprobat de Ma 
rea Adunare Națională < 
ste primul buget al țarii noa 
sire, așezat pe baze leale și 
sănătoase. El va duce la -u- 
șurarea sari inilor caic a - 
păsau asupra masselor mun 
citoare dela sate, și orașe, 
va asigura creșterea venitu
rilor Statului, dând posibili 
tatea să se dcsvolte econo - 
mia națională, cultura și să
nătatea poporului, va duce 
la sporirea puterii de cum 
parare a masselor populate 
și în general la îmbunătăți 
rea simțitoare a condiții'or 
de trai.

Oamenii muncii au urmă 
rit cu un viu interes lucră i- 
le Marei Adunări Naționale 
Fiecare cuvânt rostit în Sfa 
tul suprem al țării a exri- 
inat gândurile și voința -ni 
lioanelor de cetățeni de pe 
întreg cuprinsul țării. Fieca
re hotărîre a Marei Adunări 
Naționale a umplut de bu 
curie și de lumină inima po 
porului fiindcă fiecare hotă 
rîre a Marei Adunări Nație 
nale a însemnat înfăptuirea 
unei năzuință a poporului. Do 
aceea întreg poporul a por
nit la aplicarea acestor hota
rîri în viață, cu unj entuziasm 
ne mai întâlnit la noi in ța
ră.

Animați de noua Consti 
tuție, care ridică munca pe 
o treapta de onoare, stabi 
lind că ea este factorul de 
bază al vieții economice a 
Statului și conștiențî că pro
gresul economic — de care 
depinde îmbunătățirea nive
lului de trai și garantareai tu
turor drepturilor prevăzute 
în Constituție — este inj func 
ție de mărirea producției in- 

C. Magdalin

(Continuare in pag, IV-a),

scop, Dumineca 
întrunit la H'i

In acest 
trecută s'a 
nedoara Comisia de arbitri 
principalelor industrii side - 
rurgice, stabilind perioada 
de timp, cât și criteriile du
pă care se va desfășura în
trecerea , ■

Astfel ,comisia a hotărît că 
noua întrecere să se desfă
șoare pe perioad â de 6 luni 
stabilindu-se următoarele nor 
mp: 

obține rezultate superioare 
celor de până acum, care 
sunt: economia de regie, ri-

Lei 5
Proletari dia toate tarileuniti-văl
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Noua așezare a Statului nostru democrat creiază 
un nou îmbold elanului de muncă în uzine și pe ogoare 

Pentru a traduc* în fapt sarcinile noii Constituții 
în. cine tea 3eâ1<^b de A IBSnî.

Ceferiștii din Simeria 
au provocat la întrecere muncitorii și techni

cienii dela I. M. S. Hunedoara
, jlcgvna pic 

nou imbold danului de mun a al 
aite ca pe un niinilnat prii'j de a 

entuziasm spoiit in mun'a, pentru 
rin terininaie.i campaniei insâmâii 

Muncitorii ceferiști din Sima ria, fiuill.i.i ai luptei pentru denio 
liiuitca inlreceiilor dintre icferipi 

int.eccre inuncitorii și technicienii dela I. M. ' Huned 
chemarea lor:

Votarea G'ilstitu’ii Rcpub'i dl Pupujaie Române 
formarea noului ginerii, au dat un 
ogoare. Ei folosesc aceste măre.c 
publici! Populare Române, cu un 
nulul de producție iii uzine și p

prin munca dâr/j s’au situat în 
chemând la

lata ce spune înti e alt'le

Muncitorii și Technioltnli din Atelierele C. F R. Simeria

Câtt e
Industria Metalurgică de Stat și Sindicatul Metalochimic 

Hunedoara
dica nivelul lor de trai, p >r 
nim sa traducem in fapt s.ti 
cinile desprinse din ca

La deschiderea • . t am
panici pentru întâmpinarea 
primului 1 Mai în Republi
ca Populară Română z.iua 
solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, căutăm sa 
mărim efortul nostru mceput 
încă din Septembrie 1947, 
pentru realizarea planului de 
refacere a parcului de loco
motive 
zat de 
F. R. 
meria,
brațelor de muncă de (care 
dispunem. e

Pentru luna Aprilie, in in
tervalul de timp care coinci
de cu desfășurarea campa 
niei in cinstea zilei de' 1 Mai 
analizându-se programul no 
stru de producție, în depli
nă colaborare dintre muncito 
rii și technicienii djn atelje 
rele noastre de vagoane și 
locomotive, ne luăm anga
jamentul de a îndeplini și

Noi .inuncitorii și technj- 
cicnii 1 Atelierelor C. F. 
R. Simeria, insușindu ne pe 
deplin noua Constituție, ca e 
prevede la art. 7 căBunurde 
comune ale poporului, con- 
stitucsc temelia materială a 
propășirii economice și a in
dependenței naționale a Re
publicii Populare Române ș; 
art. 12 că,: Munca este fac 
torul de baza al vieții econo 
mice a Statului. Ea este^dato 
ria fiecărui cetățean- Statul 
acorda sprijin tuturor celor 
ce muncesc, pentru ai apar.^_ 
împotriva exploatării și a ri

dicarea productivității, eco
nomiei de materii prime, în
deplinirea normelor, econo . 
mia combustib lului, reduce 
rea deșeurilor, s ăderea ab
sențelor și a întârzierilor, 
Schimb de experiențe pre - 
cum și ajutor reciproc.

In urma experienței .obți
nute în întrecerile de până a 
cum, prin îndeplinirea crite 
rijlor de desfășurare a ace 
stei întreceri, cât și prin ho 
tărtrea muncitorilor celor 3 
industrii de a eși victorioși, 
se vor obține de către mun
citorimea din industria side 
rurgică, noi victorii exemple 
mărețe pentru celelalte cate 
gorii de muncitori. 

și vagoane precom- 
Direcția Generală C. 
pentru atelierele Si- 
conform utilajului și

IWoiî miniștrii 
s’au prezentat la posturi

BUCUREȘTI, 16 (Ager- 
pres). Eri dimineață tov. mi 
nistru Miron Constantines* u 
a pr<ljat < ondi cerea depar
tamentul Minelor și Petro-, 
Iul. Dsa. a avut imediat o 
conferință cu directorii gene 
răii din acest Minister.

Important pentru corespondenți
Toți corespondenții noștri 

permanenți sunt convocați a 
lua parte la sărbătorirea nu 
mărului 500 al ziarului „Zo-

/idiului
uatiit hilur
irit âiiipin,*
îndeplinind 4 diur depa>i<Cd | b- 

tarilor dc priinaxarâ. 
uațic ți o

pu țara,
oaia.

1 A<' i<4ii Nzițiunalc ți 
din urine ^1 de p« 
primul 1 Mai d R -

i \ij|a
3u dat

depăși
<< uiită

program, < . r>ace-.t 
din:

Locomoț.'c: 7 revizii ge 
ncrule, 7 reparații ini'.i,

Vagoane: 2oc> i-vizii pe 
1 jodj. e, 30 rt-< oiutrucții (din 
cele distruse în război, Io 
reparații curente vagoane 
clasă./.

Toate ace le le v>m ipa 
ra și reda circulației in 3 
decade.

In această situație va, pro 
voi am la întrecere pafrioti 
că in cinstea zilei de 1 Mai 
in condițiile planului de mun 
ca ce-1 aveți stabilit pentru 
luna Aprilie a. c. .

Așteptăm să ne răspua - 
deți dacă sunteți de acord și 
în caz. afirmativ o comi«itine 
formată din muncitorii și dc 
legați ai sindicatelor din am 
bele întreprinderi să se întru 
nească penii u a fixa în amă 
nunt condițiile de desfășura 
re a intieceriit.

Traiasiă unitatea de luptă 
a clasei muncitoarei

Trăiască 1 Mai, ziua soli 
durității internaționale a tu 
luror celor ce muncesc*

Trăiască tov. Gh. Gh'îor 
ghiu-Dej I

Trăiască Republica Popu 
lavă Română!

Tot in cursul dimineții ț.»v 
Vasile Vaid.t ministrul Agri 
culturii și Io.m Vințe Mini
strul Silviculturii sau prezen 
tat pentru a lua in primire 
conducerea departament lor 
respective.

ri Noi" care va aveaț loc Du
minică t8 Aprilie a. c., în lo 
calul redacției.

RedacȚa



2 ZORI NO’

PfiGmA FEMEII h==^-
Drepturile femeii în noua Constituție Din câmpul muncii voluntare

1 cmeile au luptat dccen i 
și chiar secole pentru a în]:t 
tura prejudecățile, potrivit că 
rom ele'erau considerate in
ferioare* bărbaților din toate 
punctele de vedere.

Conștiente fiind că aceste 
prejudecăți nu sunt altceva 
decât manevrele burgheziei 
pentru o cât mai intensă cx 
ploatare - ele sini alăturat 
clasei muncit are încadrân- 
du-se în luptă pt. sfărâma 
rea regimurilor de asupritori 
și pentru crearea unei vieți 
mai bune, cu drepturi egale 
pentru toți cetățenii, făr.» deo 
sebire de sex, naționalitate, 
religie sau rasă.

Deabia la data de 6 Mar
tie, odată cu instaurarea 
prin puterea poporului a 
unui guvern democratic, fc 
meile au început să se bucii 
re de drepturile râvnite. Sta 
bilirea egalității în drepturi 
cu bărbații.ocrotireacica ma 
mă și >L copilului, concedii 
de odihnă și Je n.-jstere plă 
tite etc., precum și dreptul 
de a ocupa posturi deyăsp m 
dere, de a alege și a fi alea 
să, toate acestea s'au ivit 
pentru prima dală în viata 
femeii românce.

Dar regimul nostru demo 
crat nu numai, că a acor
dat femeilor aceste drepturi 
ci a mai căutat să le consfin 
țească în mod definitiv, î,- 
scriindu le. în însăș legea de 
bază a Statului — în C.n- 
stituție.

Subfiliala U. F. D. R. Orăștie
ajută copiii dela Orfelinatul Fâclișa

Femeile din U. F,. D, R, 
Orăștie au înțeles să contri 
bue și ele cu o serie de bu 
nuri pentru ușurarea existen 
ței copiilor jiin orfelinatul Pă 
clișa.

In acest scop au fost strân 
se 230 ouă, 60 kg. cartofi, 
o cantitate destul de însern 
nată de slănină și făină, fa
sole și 25.000 lei.

lucepând cu data de 15 Aprilie a. c. 
se Interzice portal uniformelor militare de către 
dfițerii și subof deb'ocați sau trecuți în rezervă

Conform ord. Ministerului 
Apărării Naționale No. i 
fdin 2 Aprilie a. c.„se|pune în 
vedere tutifror ofițerilor și 
subofițerilor trecuți în cad
rul disponibil sau rezervă, 
că începând cu data de 15 
Aprilie a. c., nu le mai este 
permis a purta uniforme mi- 
litareL

Acei ce nu au haine ci
vile, vor putea purta haine 
militare, fără epoleți, grade 
sau alte insigne militară

Orice abatere dela acest 
ordin va fi considerată ca 
port ilegal de uniformă și 
sancționat conform legii-

Deasemenea, persoanele 
trecute în rezervă, atunci

Astfel în titlul al II 1-lea 
din Constituția noastră, vota 
m recent de către Marea A 
dunăre Națională, se regie 
mentea ă drepturile și înda 
toririle fundamentale ale ce 
tățenilor din Republi a Po
pulara Română, printre ca
re femeia este pusă piț aceia
și treaptă < u bărbatul. Art. 
>6 spune: „Toți cetățenii Re 
publicii Populare Române fă 
ră deosebire de sex, naționa 
litatc, rasă, religie sau grad 
de c ultură ,sunt egali in fa 
ța legii”. Ari. 18 consfințe
ște dreptul tuturor cetățeni 
lot dela vârsta de tS ani de 
a alege și dela de a fi 
ales. Apoi art. 2i; ,.Femeia 
are drepturi egale cu barba 
tul în toate domeniile vieții 
de Stat, de drept privat, e 
conomic, social ți politic. La 
muncă egală are dreptul la 
salarizare egală cu fiăib.i - 
tul”.

Noua Constituție acordă 
deasemenea o protecție spe 
cială femeii mame, copilului 
precum și familiei. Art. 25 
ne spune; ,.Căsătoria și fa 
milia se bucură de protecția 
Statului. Mama precum și co 
piii până la vârsta de 18 ani 
se bucură de protecție deo
sebită stabilită prin lege ... 
Sunt valabile numai actele 
de stare civilă încheiate de 
organele „Statului

Vedem deci, că noua Con 
stituție, elaborată de Frontul 
Democrației Populare și vo 
tată de Marea Adunare Na
țională, nu este altceva de-

Tot femeile din Orăștie au 
dat importante cantități de 
alimente Căminului de Bă 
trâni din acea localitate și 
și-au luat* angajamentul ca 
de sărbătorile PaȘtelui , să 
dea toate alimentele necesa 
re pentru a se pregăti bă- | 
trânilor din acest cămin mân 1 
care bună și suficientă.

când vor semna orice act 
folosind gradul ce-1 au în 
armată, sunt obligate să 
menționeze „în rezervă”.

Orice acte ce se mat gă 
sesc asupra persoanelor tre 
cute în rezervă eliberate de 
o unitate militară, pentru 
a-i servi ca act de indentita 
te sau pentru îndeplinirea 
vreunei misiuni pentru tim 
pul cât se afla în activitate, 
vor fi depuse la cercurile te
ritoriale respective sau la 
formațiunile de jandarmi* 
pentru comunele rurale, 
suburbane sau urbane ne- 
reședințe de județ contra 
adeverință tip predare.

(ât expiesia noastră, a po
porului în frunte < u clavi 
muncitoare, căreia îi deschi
de pcrspe< tive'.e unui viitor 
strălucit, într o Republică IM 
pulară, in care femeia se bu 
cură de drepturi egale cu 
bărbatul, iar mamei și copilu 
țlufi i se acordă 01 îngrijite sjie 
cialăj.
Deaceia femeile având azi Iar 
gi posibilități de nmm â ș. de 
Hesio'tare culturală și prole 
sinaia, vor veni rit acum să 
înritribue și mai la
opera de consolidare a de
mocrației noastre populare Ț 
la creerca unei vieți fericj 
te copiilor lor și întregului 
popor dm Republica noastră 
Populară.

Medrea Marja

Acestea sunt drepturile voastre 
consfințite în noua Constituție a R. P. R.

Art. 2o. Cetățenii au dre ptul la' odilma » are este asi 
gurat prin reglementarea orelor de munca prin c mc- 
dii plătite, în conformitate cu legea prin organizare.» 
de case de odihnă, sanatorii, cluburi, parcuri, teren ri de 
sporL și așezăminte special așezate.

Art. 2i. Fcme;a are »1 repturi egale cu bărbatul, în 
toate domeniile vieții de Sta t, economic, social, cultural, 
politic și de drept privat.

La muncă egală are d*ept de salarizare egală cu 
bărbatul.

Art. 26. Căsătoria fam ilia se bu» ura de protecții, 
Statului.

Mama precum și copiii până la vârsta de 18 am 
se bucura de protecție deose bită stabilită prjn lege.Părin 
ții au același îndatoriri față de copiii născuți afară căsăto 
riei, ca și cei născuți în M sătorie.

Sunt valabile numai ac tele de stare civilă încheia 
te de organele Statului.

VOILTIIL £
POPULAR

Clasamentul Diviziei Naționale A
1, C F. R. T.
2 I. T. A. ' 26 18
3. C. F. R B 26 19
4, Universitatea 26 13
5, Distribuția 26 li
6 Lib'rta «a 26 10
7. R. A. T. A. 26 10
8. Jiul 26 10
9. C. F. R. Cluj 26 8

10 C. S. M. M. 26 6
11 Dinamo A. 26 9
12 Dermata 26 9
13 F. C. Ploejti 26 6
14, A. S Armata 26 8
15- Dinamo B, 26 6
16. Oțelul 26 6

26 tO 3 3 79 31 43
6 2 112:27 42
2 5 8131 40
5 7 52:43 31
7 8 61 ;43 29
8 8 50 40 28
4 8 46:55 24
7 12 39 59 23

10 11 3647 22
3 10 42 66 21
3 14 34:45 21
9 14 35:41 21
4 11 42i79 20
4 14 38 57 20

>- 4 14 40:78 16
3 17 39:84 15

Divizia Naflonală B
In cadrul etapelor, restan 

te disputate Miercuri și Joi 
în țară, pentru Divizia Na 
țională A. s’au înregistrat ur 
mătoarele rezultate technicc:

București: C. F. R. B,— 
Universitatea 3 — o.

I'EMEILE din (Ihelar, or 
gamzate în U. F. D. R, se 
prezintă la inun<a voluntară 
Î11 număr din ce in ce mai 
mărul. )

La 7 Aprilie a. <un nu
măr de 72 femei constituite 
în brigada de reconstrucție 
„Liuba Chisinevschi” au în 
cărcat din hala Minelor de 
her ,prin muncă voluntară 
144 tone siderită pentru fur 
nalele dela Hunedoara.

Femeile din Ghelar au a 
dus un prețios aport 1. M. 
S.-u. la câștigarea Drape
lului producției pc perioada 
1 Ianuarie — 31 Martie a. 
. , ptiu munca lor volunta
ră.

Drapelul, odată câ.t gat. .1- 
|e. și au luat angajamentul sa

Ploești: C. F. R. T, — 
F. C. Ploeișiti 4 f— 1.

Tg. Mureș: R. A. T,' A, - 
Dinamo A. 2 — 1.

Divizia Națională A.
SERIA Iii a

Hunedoara: I. M. S. - 
Locomotiva 1 — o. 

muncească și mai mult pen 
truca el să lâllâe p» imanent 
pe furnalele întreprinderilor 
Metalurgice de Stat din Hu 
nedoara.

LA Orăștie, în ziua de 13 
Aprilie a. < , 26 d<* femei din 
U- F. D. R, constituite în 
brigadă, au mer-. la fabrica 
,,Astra’ ’unde au prestat 156 
or»- mujică voluntară, aii 
gând și cântărind 3.017 kg 
tiei și 3.710 kg. fiei oase, In 
jurul ftrăștiei ,1 chiar în o 
raș, meile au întreprins 
frumoase a» puni in reeiOr 
l>riv. șt.- in ămâiițarile.

In ziua de 4 Aprili-, 30 
de ni mbre al l . F. D- R,

. au plecat in diferite sate 
ale plasei, unde au voririt 
țăranilor de-pre rolul sindi 
1 ațelor agricole, al Reaziin 1 
lui și au îndemnat sătenii 
să însămânțeze toate terenu 
iile cultivabi'e, fără nici o 
întârziere.

In aceeaș, zi, au plecat și 
echipe artistice in comunele 
clin plasă, compus din

I o F. D. R,-i te, mein 
Ini .0 Sindicatelor eleve -i 
elevi ai liceelor dm Orăștie, 
care au executat dansuri, 
cântece și recitări în comu 
neje Căstău, Rorno?el, Mar 
tineșli, Sibișel -i Romos.

Colțul copii or

Urare Republicii
Populare Române

Toți copii» țării astăzi 
Pe Republice slăvesc 
Și cu toți se înfrățesc 
Și o urare-i făuresc I
In veci mare și frumoasă 
In veci nobilă aleasă, 
Să se ’nalțe către soare 
Peste lanuri și ogoare-
In veci mare și frumoasă 
Roditoare și mânoasa, 
Să ’nflorcască a noastră țară 
Republica Populară.
Cu mânuța noastră mică 
Zi de zi noi să muncim 
Ziduri groase să zidim 
Republica s’o ’ntărim Ural

Elevii clasei a IlI-a a Școalef 
Primare din corn. Privaz

Comunicat
Se amintește din nou proprietari 

lor de jocuri de Rummy, table, 
pentru debite, confecționate cin ort 
ce fel de material și nemarcate de 
C.A.M. că ultimul termen pentru 
marcarea acestora expiri la 25 A- 
prilie 194S.

Jocurile vor fi depuse la unitatea 
de vânzare C.A.M. cea mai apro 
piață, împreună cu următoarele su 
ine: | * •

l ei 2.000 taxa de monopol.
l ei 500 taxa de marcare. , 

- Lei 00 spese de transport nu 
mai pentru jocurile depuse la U 
nită(i|etC,A.M. din provincie.

Totodată atragem atențiunea ci 
.toate jocurile de Rummy debite cart 
după expirarea termenului arătat, 
vor fi găsite nemarcate, vor fl con 
siderate ca introduse în Jară prin 
contrabandă, și se vor confisca, iar 
deținătorii vor fi supu.i, pentru tn 
trebuintarea sau simpla păstrare, la 
penalitățile prevăzute de legea mo
nopolurilor.
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Textul votat de Marea Adunare Națională
T1TL.UL IV.

Organul suprem al puterii 
de Stat

. (Urmare din numărul trecut)

Ait. 37. — Organul suprem al 
puterii de Stat a Repuli.it Po 
pulare Române este Marea Adunare 

, Națională a R. P. R.
Art. 38. — Marea Adunare Na ■ 

jionajă a R.P.R. este uni. ui oj 
gan legislativ al Republicii Popu
lare Române.

Art. 39. — Marea Adunare Na
ționala a Republicii Populai e Ro 
mâne are in competenta sa ulrectă:

1) Alegerea Prezidiului Matei A 
dunări Naționale a Republ .ii Po 
pulare Române;

2) I ormarca guvernului R.P.R,;
3) Modificarea Constituției;
4) Stabilirea numărului atiibu.i 

unilor și denumirii ministerelor și
’ desființarea, contopirea sau noua de 
numire a celor existente:

5) Votarea bugetului Stalului a
înclieerii exerci.iilor bugetare, fixa
rea impozitelor și a modului lor 
de percepere, -

6) Chestiunile războiului și ale 
păcii,

,_ _ 7) Să decidă consultarea poporu
lui prin refe enduni;

8) Acordarea amnistiei.
Art. 40. — Marea Adunare Na 

țională a Republicii Populare Ro 
mâne, alege din sânul său Prezidiul 
Marei Adunări Naționale a Repu 
blicri Populare Române.

Prezidiul se alege cu jumătate 
plus unul din numărul total al de- 
putaților.

Art. 41. — Prezidiul Marei A 
dunări Naționale a Republicii Po 
pulare Române se compune dinlr'uN 
președinte, trei \i.e președinți, un 
secretar și din 14. membri aleși 
direct din Marea Adunare Națională 
a R. P. R.

Art. 42. — Prezidiul Marei A 
dunări Naționale al R.P.R. tn to
talitatea lui, sau oricare din membrii 
săi, sunt revocabili oricând de Ma
rea Adunare Națională a Republi
cii Populare Române cu majoritatea 
prevăzuta de art. 40.

Art. 43. — Prezidiul Marei A 
dunări Naționale a ,Republi.ii Po 
pulare Române ește râs, unzătpr de 
întreaga sa activitate față de Mare,a 
Adunare Națională a Republicii Po 
pulare Române.

Art. 44. — Prezidiul Marei A 
dunări Na(ionale a Republicii Po 
pulare Române, are următoarele a- 
tribuțiuni;

1) Convoacă Marea Adunare Na* 
tională a Republicii Populare Ro
mâne in sesiuni ordinare și exlra 
Ordinare:

2) Emite decrete:
3) interpretează legilo votate de 

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Populare Române;

4) Exercită dreptul de 'grațiere 
și comută pedepsele;

5) Conferă decorațiile și medalii 
te Republicii Populare Române;

6) Reprezintă Republica Populară 
Română în relațiile internaționalei

7) Acreditează și recheamă, Ia 
propunerea Guvernului, pe repre
zentanții diplomatici ai Republicij 
Populare Române;

8) Primește scrisorile de acredi
tare și rechemare ale reprezentan
ților diplomati.i ai Statelor străine, 
«creditați pe lângă el;

9) In intervalul dintre sesiunile
Marei Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Române, numește șl 
revocă pe miniștri la propun^ 
rea-Președintelui Consiliu.ui de Mi
niștri; i

10) Stabilește gradele militare, 
rangurile diplomatice și titlurile o- 
oorifice, la propunerea Guvernului;

11) Face numiri și confirmări In 
-funcțiunile ptiblice, ta propunerea 
miniștrilor de resort sau ■ Guver
nului conform legi;

12) in intervalul dintre sesiunile

Marii Adunări Naționale a Repu 
Micii Populare Române, la propu
nerea Guvernului, declară starea de 
război și mobilizarea parțială sau 
generală, în caz de agresiune lut 
potriva Republicii Populare Ro
mâne sau împotrivii unui alt Stal, 
fața de care are obligat i de apă
rare mutuală ce decurg din tratatele 
internaționale,

13) Ratifică sau denunță trata 
tete internaționale, la proptiv.e ea Cu 
vernului;

11) Rezolvă orice chestiune cu 
care este însărcinat de Marea Adu 
nare Naționala a Republicii Popu
lare Române și exercită orice atri
buție ce i se da prn lege. I

Art. 45) Prezidiul Marei A 
dunări Naționale a Republicii Po 
pulare Române, ia hotărîri valabile 
cu majoritatea simplă a membre
lor săi.

Decretele vor fi semnate de că
tre Președintele și secretai ul Pre
zidiului Marei Adunări Naționale a 
R. P. R.

In caz de împiedicare a aces
tora, Președintele va li înlocuit de 
unul dintre vi c președinți, iar se 
cretaiul de unul dintre membrii de
semnați de Prezidiu din sânul său.

Art. 46. — După expirarea man
datului Marei Adunări Naționale a 
R.P.R. sau în caz de disolvare; 
înainte de termen. Prezidiul Marei 
Adunări Naționale a R,Pi.R.i îi con 
tinuă funcțiunile sale până la ale. 
gerca noului Prezidiu.

Art. 47. — Marca Adunare Na 
țională a R.P.R. se alege din timp 
de 4 ani. Ea se compune din re 
prezentanții poporului (den-utați), a 
Ieși potrivit normelor ce se stadii 
fese prin legea electorală.

Art. 48. — Sesiunile ordinare
ale Alarci Adunări Naționale a R. 
P.R. au loc cel pu|in de două ori 
pe an și durează până la termi
narea lucrărilor.

Convocarea Marei Adunări Națio 
nalc a W.P.R., se face prin decret 
de către Prezidiul Maici Adunări 
Naționale a R.P.R.

Art. 40 — Marca Adunare Na
țională a R.P.R. poate fi convocat^ 
în sesiuni extraordina-e printr’un de-, 
creț al Prezidiului, la ceierea cel 
puțin a unei treimi din numărul^ 
deputaților.

Art. 50. — După validarea de- 
putaților Marea Adunare Naț onală a 
R.P.R. își alege i:n birou peniru con 
ducerea desbaterilor, compus din
ți’un președinte, 3 vice-pre cdin.t 
și secretari. Biroul Marei Adunări 
Naționale a R.P.R., se alege pen 
tru fiecare sesiune a Marei Adunări 
Naționale a R.P.R.

Desbaterile Mar 1 Adunări Națio
nale a R.P.R. vor fi prezidate de 
Președinte sau de unul din vi e- 
președinții Biroului conform Regu
lamentului elaborat de Marea Adu
nare Națională a R.P.R.

Art. 51. — Marea Adunare Na
țională a R.P.R. lucrează valabil cu 
jumătate plus unul din număiW to
tal al deputaților și ia liotăr ri va
labile cu majoritatea simplă a de
putaților prezenți afară de cazul 
când Constituția sau Regulamentul 
prevede un alt număr.

Art. 52. — Votarea se poate face 
prin vot secret, prin ridicare de 
mâini sau aclamații, după cum va 
hotărî' Marea Adunare Națională a 
R, P. R. <

Art. 53. — Marea Adunare Na
ționale a R.P.R. validează alegerea 
deputaților. Votul deputaților este 
valabil și înainte de valida: e.

Art. 54. — Deputății valilați de 
pun tn fața Marei Adunări Na
ționale a R.P.R. următorul jurământ

...Jur că voi servi poporul Re
publica Populară Română cu tot de 
votamentul și puterea mea de mun
că, că voi păzi și respecta Constitu 
ția și legile țării;

Că voi păstra secretele de Stat 
șl voi apăra interesele poporului șl 
ale Statului, libertățile democrat^ 

ee șl independența patriei”.
Același jurământ mi li depus de 

membrii Prezidiului Minei Adunări 
Naționale a R.I’.R. și de către meni 
brii guvernului la intrarea in fiin.țle.

Art. 55. — inițiativa legislati
vă aparține Guvernului. |>e ase 
menea deputății in număr de cel 
puțin o cincime din numărul total, 
pot lua inițiativa ori ârel legi.

Art. 56. — După votarea legi 
lor de către Marca Adunare Națio 
nală a R.I’.R., ele sc semnează 
de către Președintele și secretarul 
Prezidiului și se piibli ă in Mo 
nitorul Oficial. Legea intră in vi 
goare la termenul arătat în cuprin 
sul ei sau a treia zi după publica 
rea in Monitorul Oficial.

Art. 57. — Ședințele Marei A 
dunări Naționale a R.P.R. sunt pu’ 
Mice, afară de cazul când Marca 
Adunare Națională a R.P.R. de i 
dc ședință secreta.

Art. 58. — Marea Adunare Na 
țională a R.I’.R. are dreptul a fa e 
anchete , și cercetări în orice do 
meniu, prin comisiile ce vor fi a 
lese din sânul său.

Toate autoritățile și organele de 
Stat, precum și persoanele particu 
larc sunt obligate a da orice in 
formații și a pune la dispoziție 
orice acte cerute r’c către corn s ile 
dc anchetă.

Art. 59 — Nici im deputat nu 
poate fi reținut, arestat sau urmărit, 
fără autorizarea Marei Adunări Na 
ționale a R.P.R. iu timpul sesiu 
nilor, sau a Prezidiului Marei A. 
dunări Naționale a R.P.R., între 
sesiuni, pentru ori.c fapte pena
le, afară dc cazurile dc flagrant de 
lict, când, sc va cere de îndată a 
probsrc-j Marei Adunări NaUonale a 
R.P.R.,, sau a Prezidiului Marei 
Adunări Naționale a R.P.R.

Art. 60 —• Marea Adunare Na 
țională a R.P.R. se consideră dl 
zolvată la expirarea man.latu.ui pen
tru care a fost aleasă. Marea Adu
nare Națională a R.P.R. se poate 
dizolva singură Înainte de ^ceasta 
dată.

Art. 61. — In caz de război 
sau în alte împrejurări excepțio
nale, Marca Adunare Națională a 
R.P.R. poate să-și prelungească 
mandatul pentru tirrgiul cat va dura 
starea excepțională.

Art, 62. — In cazul fcând războiul 
ar izbucni sau o altă împrejurare 
excepțională s’ar produce în timpul 
cât Marca Adunare Na ională a R. 
P.R. este dizolvată. Prezidiul Ma

Cu fiecare victorie a lagărului antiimpjrialist
se apropie ziua victoriei poporului spaniol
Declarațiile tov. Mihail Florescu la meetingul dela Ateneul Român

BUCUREȘTI, 15 (Ager 
preș). Eri a avut loc în sala 
Ateneului RoroAn un mee - 
ting de solidarizare a tine 
retului Român cu eroica lu
ptă de eliberare dusă de ti 
neretul Spaniol.

Un mare număr de ti ieri 
njuncitori, ostași, studenți și 
elevi au manifestat pent”i 
doborîrea lui Franco și al 
regimului său.

După cuvântarea tov. Ilie 
Drăgan secretarul general al 
Federației Naționale a Ti
neretului Democrat din Re 
publica Populară Română a 
vorbit tov. Mihail Florescu 
deputat și fost luptător înbri 
găzile internaționale din Spania 
care a subliniat între altele 
că: „cu fiecare victorie a la 
gărului anti imperialist se a- 
propie ziua victoriei poporu 
lui Spaniol. Cu acelaș eU 1 
cu care tinerii spanioli, luptă

rci Adunări Naționale disolvatc
va convoca din nou și Marea A lu 
nare Națională a R.P.R. astfel con 
vocala, l,i poate prelungi mandatul 
conform art. 61.

Art. 63 - . Cel mai târziu in 3 
luni dela dizolvarea Marei Adunări 
Naționale a R.I’.R., sc fac alegeri 
pentru o nouă Mare Adunare Na 
țională a R.I’.R.

Art. 64. — Deputății primesc o 
indemnizație ce se fixează de Ma 
rea Adtuiare Najională a R.P.R.

Art. 65. — Orice deputat are 
dreptul de a j/uiie întrebări sau a 
interpela Guvernul sau pe 111 ni;tri 
in parte. Primul miiiLtiu sau minis
trul întrebat și interpelat c6te obL- 
fcat a răspunde în aceea, i ședin â sau 
altă ședință, ce se va fixa de către 
Marea Adunare Națională a R.P.R. 
( uritlouaie In nu'uă -1 viitor)

Ședința de lucru a conducerii Brigăzilor 
și conducerii techn ce a șantierului 
național Bumbești-Livez-ni

Duminică 11 Aprilie a a 
vut loc la sectorul „Lunca 
Marc”’ a) șantierului pațio 
nai Bumbești-Liveccni, o 
conferință comună a Coman
damentului Unic al brigăzi 
lor de voluntari și conducerii 
technice a șantierului, cu 
participarea membrilor Co
mitetului Sindi al șj Comite
tului P. M- R- Petroșenb un 
de s'a discutat modalitatea 
de colaborare între cele două 
conduceri, pentru un cât mai 
bun mers al lucrărilor.

A luat cuvântul cu această 
ocazie tov. ing. Roznăiică, 
inspectorul technic al șantie 
rujui, care a arătat felul 
cum trebue să colaboreze 
corpul technic și de condu 
cere cu comandamentul bri 
găzilor de pe acest șantier, 
pentru înfăturarea greutăți- 

— lor ce se ivesc în timp.il 
lucrului.

A luat apoi cuvântul tov. 
Pavel Constantinescu, co -

și azi cu arma în mână (a 
spus tov. Mihail Florescu), 
trebue tineretul nostru că 
muncească cu târnăcoape și 
mistria pentru întărirea Re
publicii Populare.

A luat apoi cuvântul Kj 
tty Hookham prima secreta 
ră a F.M.T.D, care a adus 
salutul Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat, spu 
nând între altele: „Pretutin
deni forțele, democratice se 
întăresc popoarele rup lanțu 
pile în care au fost ferecate și 
pentru tineretul spaniol se a 
propie marca zi a eliberării, 
dar pentru ca această zi să 
vie cât mai curând tineretul 
trebue să lupte cu toate for 
țele sale împotriva imperiaiis 
mului, împotriva provocaturi 
lor la războae pentru un re
gim de democrație populară. 
In ziua când Madridul va fi 
liber brigăzile de muncă vo- 

ln vederea întâmpi
nării primului I Mai 
în R.P.R. Consiliul 
Jud. Sindical ținut 
o ședință pentru pre
lucrarea planului de 

muncă
In ziua de 14 Aprilie aj- 

c., a avut ioc la Deva șe
dința plenară a Consiliului 
Sindical Județean. Au par
ticipat ,în afară de preșe^in 
jii și secretarii de sindicate, 
din raza Consiliului și -le 
vii școaiei de cadre sindi
cale medii a Consiliului Sin 
dical Județean „Alexan - 
dru Sencovici".

Scopul ședinței a fost pre 
lucrarea planului de munlă, 
in vederea întâmpinării pri 
mului 1 Mai in Republica

| Populară Română.

mandantul brigăzilor de pe 
acest șantier, care a subliniat 
conștiința și clanul în muncă 
cu care tinerii brigadieri au 
venit să lucreze voluntar pe 
șantierul ce poartă numele 
tov. Gh. Gheorghiu-DeJ, ce 
rând ca acest elan să fie 
împărtășit și de corpul te- 
cnnic și conducător, pentru 
realizarea cu succes a acestei 
mărețe opere-

Luându-se în discuție mer 
sul lucrărilor de până acum, 
s’a constatat că sectoarele 
Păiuș și I.ivezeni s’au evi
dențiat in muncă.

Felul cum s’a pornit, la 
muncă, dovedește hotărîrea 
tineretului voluntar, techni - 
cienilor și conducerii, de a 
realiza ămpreună, în cele 
mai bune condiții una din 
cele mai pitorești și mai 
mari lucrări de artă ferovia 
ră din lumea, mare victorie a 
arhitecturii și tineretului ajn 
România.

luntară din lumea întreagă 
vor veni spre a ajuta la con 
struirea democrației popula 
re spaniole,manifestând In fe 
Iul acesta solidaritatea cu e 
roica luptă pentru eliberare 
și independență a poporului 
spaniol.

. PUBLICAȚ1UNE
Se aduce Ia cunoștința amato

rilor că, in ziua de Luni 26 Apri
lie 1948, orele 10 dim. se va țin» 
la Depozitul C. A. M. din Brad 
Str. Filimon Sârbu Nr. 4 etaj, li
citație publică pentru vânzărea a 
3347 lăzi goale ambalaj, fiecaie la 
dă având o capacitate între 31 42 
dm. cubt. Prețul de începere al 
licitației va fi de 62 lei per ladă.

Tot in acc-iaș zi și la aceiaș ori 
ee va ține la Depozitul C.A.M. 
Brad, licitație puhlică pentru vân 
zarea a 77 lăzi goak amlxalai, fie
care ladă având o capacitate de 
266 dm, cubi. Prețul de începere 
al licitației va fl de 175 M pat

Repuli.it
timp.il
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^^EVENIMENTELE ZILEK~>
In ajunul alegerilor din Italia 

teroarea guvernamentală a atins culmoa 
Șomerii înfometați cer socoteală guvernul!, care a 
întrebuințat în scopuri electorale banii strânși pentru 

ajutorarea lor

ROMA, 16. — Atmosfera 
de teroare din Italia tinde 
să atingă culmea în acești; 
zile premergătoare alegeri - 
lor. Detașamente de carabi 
nieri înarmați, .împânzesc te 
ritoriul întregei țări, «ipt-rând 
percheziții șj arestări. In u- 
nele localități, carabin;, n.i 
au deschis focul, rănind grav 
numeroși cetățeni.

La Roma și Milano, au loc 
manifestații ale înfometați - 
lor, organizate de către șo 
meri. Ei cer socoteală gu
vernului care a întrebuințat 
în scopuri electorale banii 
strânși pentru ajutorarea șo-

merilor. Toate aceste < itego 
rit de nedreptăți se organizea 
ză și aderă în massă ța Fr. 
Democ rat Popular a cărui 
vi» torie în alegeri constilue 

' singura lor speranță de îm
bunătățite a traiului.

CE CUPRINDE NOUA 
constitutiv a Cehoslovaciei

PRAG A, — Procutul iioiivi Con 
sțihițiu picvtdc iiaționa|i/area b<U 
fomilutuiiii <k acțiune al frontului 
Național, caic il va da în .liscuțic 
întregului popor, înainte de a ii 
desbatut în Pailarnent,

Preambulul Constituției consfin
țește hotarîrca poporului du a < on- 
strui o democrație populara și de 
a o apăra pe calea ei pașnica ili
tru socialism,, împotii\a oiicărui a-

Convocarea Congresului
Partidului Comunist Maghiar

gje-Juni interne sau tUeinc.
Statul Cchoslo\ii \a 11 un dat a 

câini economie va li în Uujba po
porului, fiind diiijată a a ftl încât 

t marujs a prosp< litatua, -a uxdu 
da iri/clv economice fi sa distiibniu 
just venitul național, eliminând cx- 
plaotarej omului de către om.

Statul Cehoslovac rs-te o irpiț 
hlka democrații ii populam, in 
tare toata puterea umanii de'a po 
por. Republua Cehoslovaca tMc un 
stat unitar al i uliilor , i slovacii'»r, 
in care cele doua națiuni da\c au 
drepturi c^alc. Constituția nu pte- 
vudu nici un pihilepu, muu a în 
folosul comunității u paiti-ipart a 
la apărau i statului fiind o datorie 
genei ala.

Pioccțid de Constituție -muukaAa 
tuturoi otapnilor libtj latij indi
viduala, dtepturi «.«ni .tpi egale 
Iuți cutat* iui au dxptul la invă 
țatuu, la muriră, ia salariu uns 
puii/ator mumii >i la odilm

|n ie privește <tru(tJia « unonu- 
C’i a Crl.<c lo\a.ic i, piue tul d< CGIi 
sfituț! e piețe le na țineai ic ar®» bo
gățiilor naturale. ■ uu'ubtui, • 
merțului du cros, xmsfinț-ind drep
tul asupia | amantului a coi. : 
il liu/ra/a. I it asum* nea ieli .nu 
dinje fui<i i vrifjlot.il e : bu 
cura dc u piutc-tju pe iul; , ..4-
gur.îiidiJ se pru.vtiul.itt a individuala 
llltiuag.t a tidli’r i« .'iiioruii a u ti 
inc adiata într’un >1 hi unnmiii ufU- 
tar.

BUDAPESTA, 16. — Ma 
tyas Racosy, societarul ge
neral al Partidului Comuni-t 
Maghiar, a ținut în ședința

O delegație bulgară
a plecat Moscova

SOFIA, 
plecat cu 
delegație 
condusă de președintele Comisiunii

— Miercuri dimineață a 
avionul la Moscova o 

guvernamentală bulgară

•
de planificare, ministrul Dobre
Tepcev, care va studia în U.R.S.Sj 
anumite probleme în legătură cu 
economia planificată. i

de Miercuri a Comitetului 
Central un 1 aport referitor la 
unificarea partidelor Comu
nist și Social Democrat din 
Ungaria.

In urma acestui raport, Co 
mitetul C( ntral a hotărir în 
unanimitate convocarea Ce
lui de al 4-lea Congres, pro 
blema prin» ipală pe ordinea 
de zi fiind realizarea uni'ații 
muncitorești în Ungaria.

Violarea spațiului aerian
al Jugoslaviei de către avioane americane

Protestul guvernului dela
BELGRAD.
Guvernul Republi» < i Fe 

deiative Populare a Jugo - 
goslaviei a înforpiat în două 
rânduri ,în Martie .și Apri-

------------  §--------------------:----------------------------—-

Buletin intern
BUCUREȘTI, 16 (Ager- 

preș). Casa Centrală de Asi
gurări a Avocaților face cu
noscut că prelungește până 

la finele lunei Iulid terme 
nul de plată a tuturor restan
țelor care îi sunt datorate 
de avocați. Este ultimul :cr 
men în tafcre cei interesați 
vor putea achita aceste re
stanțe fără majorări și sauc 
țiuni.

ham prima secretară a F. M. 
T. Deului a plecat să vizite 
ze șantierul național Biimbe- 
ști-Livezeni de unde va pleca 
la Iași la Congresul Național 
Studențesc.

O activitate scurtă
dar plină de rodnice realizări

(Urmare din pag. I-aJ

*
BUCUREȘTI, 16 (Ager- 

pres). Aseară la 21,15 a ple 
cat din gara de Nord trenul 
special cu delegația română 
și străină la cel de al 3 ]ea 
Congres Național Studen - 
țese dela Iași.

Astăzi vor avea loc lucră 
rile preliminare ședința festi 
vă este fixată pentru Sambă 
tă 17 Aprilie a. c.,

In timpul Congresului sunt 
programate numeroase mani 
festări culturale 
în toate centrele 
ști din țară.

BUCUREȘTI, 
preș). Eti după amiază a a- 
vut loc o consfătuire a depu- 
taților aleși pe listele Frontu 
lui Democrației Populare.

Tov. Vasile Luca secreta 
tul general al Consiliului Na 
țional al Frontului Democra
ției Populare a făcut o expu
nere asupra activității care 
o au de desfășurat deputății 
în mijlocul alegătorilor.

.ALwisE
Comunitatea Evreilor și 0. D, E. 

organizează
Luti la 19 Apr, ora 20 și juni 

(8’/„) seara in sala Căminu
lui Cultural

COMEMORAREA 
răscoatel ghetioului dela Varșovia 
Toți membrii șl slmpatlzanții sunt 

invitați a lua parte.
COMITETUL.

Firma Dragomir VQIȘAN 
Deva anunță că a primit pen» 
tru distribuire pe puncte;

1.000 metri zefir, 
2.000 metri stambă.

și sportive 
studențe -

16 (Ager--

Tineretul Evreesc
Este invitat a lua parte la

Constituirea Frontului 
Tineretului Democrat Evreesc, 

care va avea loc Duminecă 
18 Aprilie 1948 orele 20 
seara în sala Căminului 
Cultural.

Comitetul de Inițiativ.

BUCUREȘTI, 15 (Ager- 
pres). Aseară Kutty Hook-

U. F. D, R. Comitetul de 
Sprijin al Căminului de zi din 
Deva aranjează un 

Fost 
pentru copii 

Duminică 18 Aprilie a. c. 
11 în sala „Progresul" 

•ub conducere;
D nei Prof. Garai Gal Duci

1

ora
* 3

5-9.

dustriale și agricole, oame
nii muncii din uzine și de pe 
ogoare își întăresc neconte 
nit elanul și entuziasmul în 
muncă. Intr’o țară-ca a noa
stră în care puterea poporu
lui a fost consfințită pi;n 
Constituție, minerii, met dur 
giștii, textiliștij au devenit 
conștienți 'că mai mult căr 
bune, mai mult fier, mai 
multe Unelte, mai multă 
îmbrăcăminte înseamnă pen 
tru ei mai multă pâine, du .1 
cum plugarii au devenit 
ei conștienți că ma; multe 
produse agricole mai multă 
pâine, înseamnă pentru ei 
mai multe unelte, 
multă îmbrăcăminte 
m. d.

Iată deci că noua 
a Statului nostru — 
oamenilor muncii manuale ș; 
intelectuale dela sate și o- 
rașe — a stârnit interesul oa 
menilor muncii de a produce 
mărfuri cât mai multe și 
cât mai bune. Nu este de mi
rare că tocmai acum minerii 
din Valea Jiului depun ef >r 
turi noui și întrebuințează 
metode de muncă pe care 
nu le au mai folosit niciodată 
pentru a produce cât mai 
mult cărbune, sau că metalur 
giștii djn Cugir depun efortn 
ri pentru a produce mașini 
care nu s'au mai fabricat pâ 
nâ acum la noi în țară. Roa 
dele acestui interes sporit fa 
ță de muncă, nu s’atț lăsat aș 
teptate. Datorită noilor me
tode de muncă folosite de mi 
nerii din Petrila — metode 
ce vor fi în curând generali

mai
și așa

așezare
Stat a'
..... U și

zate ]a toate exploatările din 
Valea Jiului — producția de 
cărbuni a fo.it simți or spor; 
tă Jar meialurgiștii din Cu
gir vor produce in flrie nia- 
ț.tni de cusut și c;ocanel pneu 
«natice de o calitate superioa 
ră celor aduse până acum 
«In streinătate.

Realizările metalurgistelor 
din Cugir și ale minerilor din 
Petrila, nu sunt iazuri izola 
te. Exemple asemănătoare 
pot fi găsite la I. M. S, Hu
nedoara la C. F. R, Sime- 
ria, la exploatările minere 
din regiunea Bradului ca 
în toate centrele industriale 
din județ. Toate au însă un 
izvor comun, ele își trag se
va din dragostea oamenilor 
muncii față de Statul lor și 
față de regimul lor democ 
ral, din dorința de a traduce 
în viață acel document care 
le deschide calea unui 
luminos și fericjt.

Oamenii muncii vor 
acum din nou alături
pe aleșii lor în Mareai Aduna 
re Națională care până laț vii 
toarea sesiune, Ți vor relua 
activitatea în câmpul muncii 
Alegători și aleși, deputaț; si 
simpli truditor,, vor munci și 
vor lupta astfel cot la cot pen 
tru desăvârșirea și devolta- 
rea democrației noastre Po
pulare, vor munci și vor lu
pta cot la cot pentru a creia 
condițitinile în care poporul 
s?i se poate bucura de toate 
drepturile consfințite prin le
gea de bază a Republicii Po 
pulare Rpmâne.

C, Magdalin

viitor

avea 
de ei

Belgrad adresat 0. N, U. 
lie a. »'., guvernul Stan lor 
I nit<- a-upra vinii» ij sp.> - 
țiului aerian ji.tgo-ăav »!■. 
<ătr»- a\ioane tiinvricim-. Gu 
vcrnul jugo-laV a dat (»id,n 
reprezentanta.ui j c- n an- nt 
al Republicai l’op .larc I- ■ ie 
rative [ugosțavj- ele pe 1 r,gă 
ONl .ă atragă annț a se
cretarului general al < )rga 
nizației Națunlor Unite a - 
supra acc.-tor infracțiuni, ca 
re coniinuă cu toate notei» 
mai -us nten» lonatif.

Guvernul țirgo lav a dat 
prin interni» <Lul l epre entan 
tului său țx-Tinanent informa- 
țiuni amănunțite asupra vio 
lărilor spațiului aer;an ju - 
slave comise de către a’ioa 
ne am» ncane, d la i Lin ia 
rie până la 31 Martie, .u 
date precise asupra timpului 
și locurile unde infracțiunile 
au fost comise, asupra tipu 
lui de avioane și a altitiidi *j 
la care sburau.

In Ianuarie, a. c., aviația 
americana a violat în șase 
rânduri spațiul aerian j'igos 
lav, In Februarie a. c.. a- 
vioanele americane au co ■ 
mis patru inii acțiuni d» a- 
cest fel și in Martie 1 1. Se 
sublimează deasemenea » ă n 
afară de infracțiunile mai 
sus menționate și ale căror 
detalii au fost stabilite, ,’au 
comis deasemenea o ser»e în 
treagă de sboruri interzise 
deasupra frontierelor jugo - 
slave, în cari cazuri a»itori- 
tățile jugoslave nu au putut 
determina naționalitatea a - 
vioanelor din cauza altitudi
ne! ța care se găseau ele 
sau a condițiunilor ntmosfe 
rice.

Avioanele americane care 
au violat spațiul aerian ju- 
goslav veneau uin Itilia, te 
ritoriul liber Triest și Au
stria.

Cetiți ți răspândiți ziarul 
„Zov-t IWoB"

vrifjlot.il

