
■■olul deputatului9
r

In statele democratice de 
tip nou ,s'au < reiat și organe 
dc conducere iii concepții 
notii, ah atmti din oameni 
caie sunt înli’ u.levăr repre 
zentanți ii marilor mase p() 
pul ire. Răspunderea acestui 
reprezentanți ai poporului in 
îndeplinire a îndatoririlor 
le revin, este tot atât

mimai atât. Intre 
legislative, înapoia 
câmpul muncii, tțe- 
lost trimiși în Ma

ce.
de 

mare ca și îm redi-reaf cu ca 
re poporul i a ales în orga 
nul suprem de < onducere a 
Statului.

Poporul nostiu și-a cieiai’ 
un tij) de deputat; nou, al că
rui rol nu se mărginește la 
activitatea legislativii pro - 
priu zisa. Oameni din po 
por, ,,os din osul poporu
lui ' cum spune tov. ( h- 
Gjicorgliiu Dej, deputății no 
•Ștri iși păstrează coniac tul 
permanent cu massele de a- 
lcgători, pentru a le cunoa 
șle frământările și pentru t 
urmări îndeaproape cum se 
pun în practică hotărîrile ți
ganului legislativ.

Jar nu 
sesiunile 
du se in 
unde au 
rea Adunare Națională, de 
putații trebuc să desfășoare 
o intensă activitate de mo
bilizare în producție, de lă
murire și îndrumare în toa 
te domeniile de activitate și 
de a colabora cu organele 
administrative la rezolvarea 
problemelor economice loca 
le.

„Rolul deputatului — a 
spus tov. Vasile Luca în 
expunerea făcută zilele tre 
cute asupra sarcinilor dcpu 
taților pe teren — nu mai 
«este să umble cu petiții în 
buzunar, strânse dela liecare 
cetățean care cerea ceva, să 
se plimbe la București, pe 
la ministere, împiedecând a- 
ctivitatea guvernului și a mi 
nisterelor, ci rolul său prin 
cipal, este ca acolo unde e- 
ste că acolo unde lucrează 
— acolo jos — să mobili
zeze poporul la muncă și la 
luptă pentru reconstrucția ță 
rii”.

Pe bună dreptate -afirmă 
tov. Vasile Luca acest lucru.

Sarcina uriașă de a face 
clin țara noastră înapoiată 
economiceștc-, o țară înain
tata, cu un popor îmbelșu
gat, sănătos și luminat, nu 
poate fi realizată numai; prin 
legi și dispozițiuni,ci trebuesc 
traduse în viața de către 

In timp ce metalurgiștii români 
întrec cu metalurgiștii jugoslavi

ÎNCEPÂND DELA 1 MAI
Textiliștii români și bulgari 
vor porni și ei la întrecere

se

BUCl’REȘlT, 2? Agerpresj. După chemarea la 
întrecere a muncitorilor și technicieniloh din Sofia, 
muncitorii și technieienii dela filaturile românești, chea
mă la întrecere filaturile din Bulgaria.

Intr’adevăr în urma rezultatului obținut între cele 
2i de mari filaturi din țară, Uniunea Sindicală Textilă și 
îmbrăcăminte din R. P. R. cheamă la întrecere, înce î 
pând din ziua de i Mai a. c., Uniunea Sindicală tex
tilă din Republica Populară Bulgară.

li

popul". Șl I 1110 c:d«- mal 
nimerit, cui ii revine jn prj 
mnl rând sarcina de a în
sufleți poporul la mimeâ și 
ladaptS pentru aplicarea a 
cesțor m..suri menite sâ
. lii(h zc slarca de ina|)()icrc 
in 1 are încă ne mai afiam, 
decât aleșii poporului, care 
au losl investiți cu încrede 
rea sa nețarnmila
Servind ca 1 templu în Joi uri 
le puse ei vorțface să crească 
elanul oamenilor muncii, vor 
insul leți intrei erih patrioti 
ce, vor sport acțiunile de 
muncii voluntară.
slrucția țării va 
un avânt și mai 
bunurile puse

Recon - 
lua astfel 
accentuat, 

în circulație 
vor spori iar condițiunile (țe 
viață ali“ poporului se'vor îm 
bunătăți necontenit.

In clipele de răgaz, 
tații noștri vor colinda 
Jețul în lung și în lat, 
rind contactul eu țoale

dcpu 
jude 
inia- 
ca.le-

.. C. A1AGDAL1N.

(Continuare tn pag. IV-a)

NOII MINIȘTRI AOJUNCȚI 
Importante proecte și modificări de legi 

aprobate de Consiliul de Miniștri 
în ședința de Miercuri

(le
BUCUREȘTI, 22 (Radio) 

Președinția Consiliului 
Miniștri Comunică:

.Vni t*i Aprilie, Consiliul de 
Miniștri s’a întrunit la orele 
18,30, Consiliul a aproba1ț|inU 
micea următorilor miniștri 
a puneți:

— Ludovic Takacs, la Bre 
ședinția Consiliului de Minj 
ștri, pentru problemele națio
nalităților conlocuitoare.

— Ion Gh. Maurer, Rmi 
lian Angheliu, Marin Dumi 
tru și Alex. Bârlădeanu, la 
Ministerul Industriei:

V. Modoran, la Ministerul 
Finanțelor.

Leontin Sălăjeanu, la Mi - 
nisterul Sănătății.

Prof. Const. Daicovici, la 
Ministerul învățământului 
Public.

Marin Jianu și Stelian yă 
năsescu, la Ministerul Ala 
cerilor Interne.

'I’ov. Avram Bunaciti, mi 
nistrul Justiției, a prezentat 
următoarele proecte:

Proltîtri dia toate tdriltuniți-udl

Sâmbătă 24 Aprilie 1948

I
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ABONAMENTEt

LUNAR l«l 120 COLtCTIVE lai 60 tftdlifIduUa pi fAruii «■’

Pe 3 LUNI lai 350 oilor! Ian Ații ori UW l«i

pliniți liuimă 
îm euitflăi tui

prud ic-

in cinstea jnimului 1 M ii 
al Republici* Populare Ro 
mâne, muncitei ii Uzinelor 
(' M. C. C ligii-, au inițiat pri 
m.i lor Întrecere in 
ție.

Întrecerea se va 
ra între secții, ,<;are 
ta să depășească ț

ițeglemcntarca 
(Unite cliiriaj
i ‘

— pentru 
raporturilor 
și jfroprietari!

pentru »- ganizarea și 
funcționarea parchetului;

— pentru mc-d f.c rea u or 
dispozițiuni din legea p nti u 
organizarea judecătorească;

pentru com!ple< t.rrea, 
modifiiTu ea abrogarea u 
nor dispozițiuni din Codi i

f

(Continuare In pag. IV a)

Pi»in munca femeilor * contribuția m un ci tonilor 
la Uzina Căian, funcționează un centru de lapte model

este strâns legată sănăta ea și deșvollare.t
1111a din problemele cai c preocupă 
chiar pe muncitorii din! uzina 

pentru a face 
prosperă, care

Hrana copilului, de caie
sa, este 
ineile și 
femeilor 
toasâ și 
Populare.

Ceulrul de lapte model pe 1 
l-am vizitat din dorința de a maț 
convinge și apoi a arăta dtitoiilor 
frumoasa realizai e din acest oră
șel muncitoresc, în viața copilului, 
a reușit să-mi inspire ajimrație 
chiar înainte de a (intra în sala de 
preparare și distribui]e a laptelui,

Localul extrem de curat și spa
țios este arhiplin de copila,ii cc-și 
așteaptă rândul La hrană. Unii mal 
micuți, alți mai mau, un i mali 
flămânzi veniți prea dcvrejne, se 
antrenează voioși la joaca în fața 
centrului iar alții mai liuiștiț} aș
teaptă cuminți pe scaune.

Arătând scopul vizitei meîe — 
femeile din co.11i.etul centrului caulă 
să mă lămurească drept tot ce a 
ține de centrul lor.

Prietena Rauman V. una din har 
njcele femei din comitetul de con
ducere, mă informează că
tribue zilnic 239 rații de lapte iar
Sâmbăta se dau porții dube
dică 478.

In timp 
la tot ce 
două căni 
mesele lungi acoperite cu tablă, la 
oala mare de fier in care prietq- 

micii copii 
mclia

din
să fie (e

I

dis-sc

a
( 

ce privesc cu admirație 
mă înconjoară, la cele 
mari pentru lapte, la

d<- până acum, luându-sc c : 
baza producția din lima Mar 
lie.

In afară de marina p;o 
du< (ici, deasemenea la bază 
întrecerii stă reducerea la 
maximum a deșeurilor ridica 
rea product’i vității muncii, e- 
- oiiomia de materii prime, 
îmbunătățirea calitativă a 
produselor, cât și lichidarea 
absențelor dela serviciu.

Printre angajamentele < on 
erele muncitorii secției Jab 
rjeație și-au luat angajaiuen 
tul să realizeze pânît la r 
Mai 363 mașini de cusut. 
600 fuse „Jta”, perforatoare 
ciocane de abataj precum și 
menținerea în bune <ondi- 
țiuni a utilajului.

Și icalalte secții ca Sculă 
1 j 1 Reparați.! de mașini .și 
Serv iciul Metalurgic și au 
luat angajamentul să ck nă
șească simțitor producția dm 
luna trecută.

Muncitorii minelor de li< r 
dela Teliuc, și-au luat an
gajamentul să depășească

(Continuare In pi - IlI-aJ

într’o 
Că'an care 
de astăzi, 
solidă a

rnare măsură fe- 
acordă tot s; rijnul 
o generație sănă,- 
Republicii noastre

prepară la[Tf- 
enia lat pliu 

cele aproape 
care iși aș-

Cofoț 
cazan 

la
la
I odor și 

uriașul 
încălzită, 
cești emailate 
laptele, lingurile la fel c- 
cu caic se servește, f<ș- 

de zor și la 
cu nerăbdare, 
o privire sprd 
din trecut.

in- 
tot 
nu 
de 

cu-

ncle 
■ele, 
cu apă 
300 de 
așteaptă 
mailate.
meile care lucrează 
copii care așteaptă 
nu pot să nu arun. 
viața micuților copii

Nu pot să nu mi i amintesc așa 
slăbuți, bolnavi, triști, șl înfome
tați, așezați pe tre; lele miel școli,, 
grădinițe, sau chiar de restaurante^ 
privind cu lacrimi in ocl.i ți inima 
rupta de suferința fiii de bo< ri 
gâmfați și care se bucurau de 
ce ochii le cerca. Nu pot să 
mi i amintesc cu ochii aprinși 
(febră, cu buzele arse, într’o- 
cioabă sărăcăcioasa unde domnea 
mizeria, cu părinții spe:iați alături 
de ei, fără însă ca un medic sau 
infirmieră să le dea îngrijrea ne
cesară, fără ca muncitorul din sa
lariul său mizer 
mite „luxul” 
«ii nu scap 
acei ce au 
vlăstare la 
să nu văd

sa și poată per-, 
unui medic; Nu pot 

un cuvânt de ură pentru 
condamnat aceste mei 
atâta mizerie «i apoi 
cât de prețioase și deț

REVIZUIREA 
drepturilor la pensin a 
pensionarilor I. 0. V. R.

< oier ium a Mimperialii 
penii u Ri di an i onomi 
ra și Stabilizare Munci i. = 
a dai o decizie, potrn it > 
reia di ( pitirile de pensie aii- 
inv alici 
mzboi 
K1 și 
morți 
boi,

', accid' iilal Ur -1- 
ale asiimlaților ]o. 

: urma-ilor celor

• L 
și ;
.llc

i sau dispăruți in r 
veți fi revizui] i.

Rc\ izuiica sc va face 
nâiidu-sc scama ck- star, 
maici ial.i, prufi.-iuD'. a, p 
("('lltajul de infirmitate, ?i 
lațilc iainiliarc, .ir-sta ți 
calitatea, coiudai ite până 
data d> i Ianuarie 1948 
mediul rur.il și până la 

(Continuare tu pag. IV-a)

Spic de grâu 
cu 140 de boabe

Ministerul Agrkuflmil din U. R. 
S. S. a organizat in | uni-uara a- 
ceasta culti\a,ea a,a nunii tu ui j râu 
cu ramuri, într’o sere întreagă d< 
gospodării obștești și sta iuni de 
selecționare din (icorgia, Ucraina 
si Republica ( edcraiivă Rusa.

Spicul acestui soiu de grâu con 
țim- l|(J de boabe, in loc de 35 45 
di boabe cât mc rn -pic obișnuit.

mulțu 
lăsând

altceva
<Iragos-

mărețe sunt lealizârile regimului 
nostru democrat in fiunte cu clasa 
muncitoare, in via;a copiilor din 
Republica noastiă și să nu laJicZ 
de bu.uric acum când privesc cegii 
sănătoși veseli, și bine hrănii.

La centrul de lapte Călan, toiul 
merge sistematic. Copiii vifl disci
plinați, primesc laptele, se așează la 
masă, mănâncă liniștiți, apoi lasă 
ceașca pe masa de tablă pentru spă 
lat — sunt obișnuiți să 
mească — și apoi pleacă 
locul lor altora.

Acest centru care nu este 
decât rezultatul muncii ți 
tei tuturor femeilor tonșlieiie din 
Călan, pentru copii ți al ;pri.inului 
muncitorilor Uzinei care cu contri
buit cu munca lor prețioasă la in
stalarea conductei de apă și la 
confecționarea tuturor vaselor nece
sare acestui centru, constiluc as- 
(azi mândrie orășelului lor muu 
eitoresc. .

Exemplul demn de apre iat ce îl 
dă centrul de lapte diti Călan, tu
turor centrelor din județul nostru, 
precum și din întreaga țară, va ti 
un îndemn la muncă pentru loite 
femeile țării noastre pentru toți cei 
ce vor să crească din copiii lor el 
tâțeni voinici ai Republicii Popu
lare Române, un îndemn la muncă 
pentru o cât mai desăvâr-it.î acli- 
vitate a centrelor de laple.

Gârjob Emilia



ZORI Noi

Naționalizarea pădurilor 
este făcută în folosul poporului

In județul nostru

Campania însămânțărilor va fi 
terminată înainte de I Mai

In cadrul discutai ii ă votării pe 
Articole a .Proectului dc Constituție 
de către Marca Adunam NaționJțT 
un deputat plugar a propus națio 
nalizarea pădurilor a .1 a trecerea loi 
printre bunurile comune ale po 
porului.

Propunerea a fost iiisu.itâ de ui 
treaga Adunare Națională și înscris, 
fu noua noastră Constituție.

Naționalizarea pă luri'or vine vă 
întregească reforma ațrar.i și sa 
curme exploatarea sălbăticii |C are 
marii proprietari ți întreprinderile 
particulare au aplicat o de vcacuil 
pădurilor noastre, care lo/mea/U uni 
dintre marile bog ății ale ț.î'ii,

Plugăriniea liune oieani cunoa tu 
acest dureros adevar, din e p'.oa' 
tarea la care au fost tipllse pă (u 
rițe județului uosfiu dc răue mo- 
șierimea lirăpăreată.

Erezii 1 liirjgu din Ili:i, a ex
ploatat divă bunul sui plac pă Iu 
rile comunelor Să^ania ;, Vi .ca, Cu.ș ! 
și IJlieș, reu.ind ca odată cu acu 
rnularea unor aveii uria.e să dis 
trugă pădurile amntite, în a;a 
grad că sunt necesari zeci de n< 
pentru refa e ea lor.

Prin politl a dc jaf a partide 
lor istorice, pădurile Oco ului Silvic 
Hunedoara, care erau cele mai fru 
moașe păduri ale jude'uu:, au fost 
distruse în proporție .'e 60 'a sută, , 
suprafețe caie astă-i unt complect 
inutile.

Păduiile trebuesc salvate și >e 
făcute prin noui plantări. lAistru 
gerea lor pe mai departe ar fi în 

,*emnat însecetarca permanentă a a-L 
griculturii noastre și pustiirea ța
rii, deoarece este bine știut rolul 
important pe care îl au pădurile în 
atragerea ploilor și desvoltarea a 
grjculturii.

Aloșierii care au rămas cu păduri 
după reforma agrară și ele.nențele 
reacționare, nu pot privi cu ochi 
buni aceasta prevedere a Consti-

Cum se desfășoară 
campania însămânțărilor ’ 
în plasa Baia de Criș

Pjugăriniea din plasa Eai.u 
dc Criș, hotărîtă sa îndepli 
nească înainte de i Mai pla
nul de însămânțări, lucrează 
intens la însămânțarea supra 
fețelor prevăzute pentru eta
pa doua a campaniei.

Țăranii se întovărășesc in 
tre ei în muncile agricole, 
venind în ajutorul plugarilor 
săraci, văduvelor și invalizi 
lor lipsiți de mijloace de 
muncă fiind hotărîți ca nicn 
un petec de pământ să nu 
rămână neînsămânțat.

Comunele din întreaga pla 
«ă s'au luat la întrecere pen 
tru îndeplinirea planului de 
însămânțări. întrecerile s'au 
organizat între comune în 
ordinea următoare: Steia-- 
Lunca, Rișca — Tebea, Ri 
bița — Cărăstău, Rișculița- 
Țomești, Brotuna — Țâr - 
năva, Vața de Jos — Birtin, 
Prihodjște, — Țătărăști, Ui 
bărești — Grohot, Baia de 
<?riș — Căraciu. 

tufiei, care ca și reforma agrara 
este îndreptată îinpo'riva n.o ierllor, 
de aicea ei au căll'at Să nețiiii.teasc.ț 
plugăriniea prin răspândirea de nilu 
cilini grosolane în legătura cu a 
ceastă problemă,

Tov. Vasile I ika, în expimerc.i 
făcut i înainte dc plecarea deputa 
ților pe teren, a arătat Că retn 
roiși in mij n ul popoill.lli, ei au da, 
toria de a lămuri țărănimea ca, nil 
are de ce sa fie nejni,tilj, întru
cât aceasta măsură prive.te în 
special pa.luri'e aflate n inâra ma< 
iilor pioprlclarl ți Ia întocmirea 
legii, se va ține seamă de apă 
rarca intereselor țărănimii nu n i 
toare •

„Iu nici un ca/ — a țpus tov. 
Va'i.c I li a, noi im mergem Im

Realizări din
LUCRĂRII E ‘ ,

pentru construiiea școlii primare 
din satul Valea l ungă, s'au nten 
sificat în nlti.nul timp antrenări I 
tot . mai mult populația lo.ală i 
din satele inve. inate.

Pe lângă cete (.000 . ile dc muncă 
voluntara efe tuate Ce plugarii din 
Valea Lungă, elevii școlilor primare 
din satele Sârbi,. Bâr ea sl Vorța în 
frunte cu învățătorii le.pectivi, au 
contribuit la construirea localului 
prin munca lor voluntară.

[> ept în urajarc pentru n'Un a sâr- 
guincioasă a plttgaii’or din Valea 
Lungă, tov. prefect Con t Grigo- 
raș a donat din part,a județului 
Zil.000 .lei pentru construcția -co'il.

PR|N MUNCA VOLUNTARA
în plasa Baia de Criș s’au plan

tat 10,000 pueți de salcâm și 400 
nuci pe marginile șoselei județene 
din ințeriorul plasei.

Organele administrative și 
agricole precum și comite
tele gospodărești sunt în per 
manențâ pe teren, iar îndru 
loriiPi . M. R- sunt în fruntea 
acțiunilor pentru lămurirea 
și mobilizarea plugărimii.

Muncitorii dela „Mica” - 
Brad, și „Socogen”-Baia de 
Criș, au venit în ajutorul piu 
gărimii, reparându-le unelte- 
le'.agricole.

Astfel în ziua de 18 Apri
lie a. c., o echipă de munci
tori dela „Mica”, s'a depla 
sat în comuna jatărăști, un
de a reparat țăranilor 114 
unelte agricole iar echipa de 
la „Socogen”, s’a deplasat 
în comuna Thulești, repa 
rând 47 unelte agricole și 
110 colți de grapa.

Zilele trecute plasa Baia 
de Criș a provocat la între 
cere plasa Geoagiu, care e- 
ste mai înaintată în realiza
rea suprafețelor însămânța 

te. Mihki Popovicl 

potiiva țăranilor livra i, d iinigcm 
impotriia murilor proprietari, ma
rilor moșicil care au rămas după 
relorma agiaiă cu pă lurl. !>-• fapț 
aceasta măsură, este o iHiitiinuiie 
fircasca a re'ormei agrare, a de, 
ființării maici propi iei jț ii asupra 
pământului

Pădurile treime sa 1 ic pu e in 
in folc ul po, <> u.ui, i.i folosul d, s 
voltării economice a Sl itu ir șl 1 
ridicări, niv eln'iil dc ii.i u il | o 
poi u'ui’',

Plugarimea tiiblii- sa f.e bu li 
roasa, ca după veacuri de neagră 
exploatare i jefuire, pădurile ino 
șkiiloi pol li tre. ute în folosința 
poporului, <arc până acum nu a 
ailit nici un folos din această ma.e 
bog iție a țarii. ț

lumea satelor
PLUGAL’ii

din lainil.i 11 prestat (i00 ore de 
muncă voluntar.-. Î11 cadrul cărora 
au «menajat ;i pus fundamentul 
școlii primare iliQ sat.

Valoarea a-. lor lucruri -,e ii 
dicS la H.'iao Ici.

Plugarii din I uni'a i au lua n- 
gajamentul de a 1 construi eoa'a 
prin mumă vo’iminrl.

SIND CATUL AGRICOI
din Brăni,ca și a mobi.lz.at mem

brii cu care a lucrat 276 ore de 
muncă voluntară la dcsno'ilul unei 
clădiri, al cărei mate.ii!» urmează 
sâ fie folo it la lonst uirea țcoa 
lei primare din at.

8123 POMI
au fost curățați, stropiți și vă- 

ruiți în cadrul campaniei pomicole 
în comuna Berthelot.

Tot în această comuni prin ac 
țiuni de muncă vo’untarj, s’au rea
lizat următoarele: 2 punți, împie- 
trnirea șoselei jude eue pe o por 
țiune de 1 Icni., 4 km. • anț des
fundat, un dig lung de 10 m. si 
curățirea pășunii comunale . u o 
suprafață de 11 ha.

SATUL TUȘTEA
a fost refăcut prinț.’o serie de ac

țiuni de mim ă voluntari.
Astfel, s’a construit un pod de 

beton, s’a reparat tui pod de lemn, 
s’au transportat pe șoseaua jude
țeană 3.600 ni. c. de pietriș șl 
s’au curățit 10.000 pomi fructiferi, 
iar în .prezent se lucrează intens lț 
construirea unui dig de marc pecesi. 
tate pentru salul respectiv.

Muncitorii din Valea Jiului sprijină plu
gărimea în campania însămânțărilor
Continuându-și acțiunile 

pentru sprijinirea țărănimii 
în realizarea campaniei însă 
mânțărilor, muncitorii din 
Valea Jiului, constituiți în e- 
chipe voluntare pentru repa 
râtul uneltelor, se deplasează 
lin fiecare Duminică în. sate!? 
plasei Hațeg, unde repară 
uneltele agricole a]e pluga 
rilor.

Astfel muncitorii dela Lu 
peni, constituiți în trei ech’’ 
pe, au reparat Dumineca,

1 ti ii/.uitai imbucurâtoi 
al ultimei ședințe ținuta u 
organele administrative și 
agricole “lin jud.cât și a a< 
tivilății și controlului efic 
tiv pi teren al Comandamen 
iiilui Județean jicntru însă 
mâiiț.ui, lucrările campaniei 
jicniiu însămânț.irile de pri 
mavară (lin județul nostru, 
s’au intensificat simțitor.

Daca in prima etapă a în 
s.imânțai ilor de primăvară/ 
planul fixat nu a fo.-l reali 
zal de it in plasa iicoagiu 
și dejiașil in plasa (Irăștii, 
.i-.ia/i când ne aflăm in < 
d<- a doua etapă a c.iinpa 
nici, :e poate rmiitat.*! cu ;a 
tiXf'at ție i ă un nou a’ ânr 
in munca a < iijiiân-. întri-a.m 
j >1 agii rime hunedorcaiia.

Acest avânt ?e man.lc-i.i 
intens in legiunile de m i 
te, unde datorita climei i,-< i 
dc jiâna acum și siructur'e 
geogrifice a terenului, mul
sul însămâiițarilui a uferit 
o mare întârziere. Astăzi 
plugarii de ai. i s au incor 
dat i u tărie ]v coarnele piu 
g'ului, lioțjriți • ă ?, inșâniân 
țeze în cel mai scurt timp s i 
jirafcțele întârziate.

Spiritul intiecerilof |)eatni 
iiidcjilinirea și depășirea p'a 
nului de însămânțaii, inițiat 
ele comun i Vinerea, - a râs 
pândii in întregul județ, in 
trenând toate plasele și .e 
muncle hunedorene in iute 
țirea bătăliei însămânțări - 
lor. Rezultatele obținute do 
vedesc pe deplin această rea

După 1 Mai

Creditele agricole vor fi 
acordate plugarilor prin Banca Națională

Comisiunea de redresare 
economică și stabilizare mo
netară, a hotărit ca Banca 
Națională a României, să a - 
corde credite pentru nevoile, 
de producție ale plugarilor

In acest scop, BNR din 
Deva, ajprocedat la înf.ia- 
țarea agențiilor proprii în 
cele 12 plase ale județului 
nostru, urmărinclu se ca 
prin aceste agenții, să se in 
lesnească simțitor obținerea 
creditelor, pentru care pl i - 

trecută, peste 150 unelte a 
gricole ca: plugari, care, gra 
pe, sape, târnăcoape, ele. și 
două pompe ide apă pentr . 
băile comunale-

Aceste acțiuni voluntare 
ale muncitorilor din Valea 
Jiului, contribue la ciment 1 
rea alianței dintre clasa mun 
cicoare și plugărimea munci 
toare, pe care o sprijină în 
lupta sa pentru câștigarea bă 
tăliei însămânțărilor.

Retnus Gropeanu core»p. 

lilute. Numai in ultimele 
două siijit. mâni jnoccntajul 
însămânțărilor ■ realizate, 
car> se ridica l:i ș2 l.i su'â, 
din jilanul genera) al in-a - 
mânțărilor, — e.-te de doua 
ori mai mare decât totalul 
realizărilor obținute in de 
cursul jirimei <t:qx- a iu-a 
mânțarjlor.
Aceasta munca rediiica care 
insufhțcște țilugăriinea n<«a 
stră în batălia însămânțări - 
lor, i zvurăște in primul rând 
din dorința apriga a plugăj 
mii, d( a întâmpina ziua de 
1 Mai i u i ainpania inJhnâii 
țărilor <1<- jzrini.ivarâ t.amina 
la și depășită.

Un semn Îmbucurător 
care il indică ultimele rozul 
tate ale însămâniărijor și r i 
litjțilC COjlVlolC dejM* IVl-Or;, 
iste |>osilzililatea ca : jC 4' 
mii -,43 ha , prevăzute j« n 
tru etapa .. doua a în-,amân 
țărilor, -ă fie t. aninați |>A ii 
la 25 Aprilie- Lte.dtfel < . 
sta prevederi a fon întâ.i î 
și jJrin angajamentele luai..- 
do către toți șefii (».-.r 
Agricole dm județ 

l’lugarime.a huno'ioremă 
spri.in'ti efectiv de 01 ga; 
administrative, ti-ch»ice -a 
gani/aiiile p*îiti< e și <oini o 
t<Ie gospodare .-ti, trebue 
meargă cu hotaiire jx- d. 1 
mul întcnsifio.urii bătă'i. 1 in 
-aniânțarilor, asigurând ..-t 
tel îndeplinirea in.aintc de j 
Mai a planului de ; -amân- 
țări, — chezășia desvoltării 
și ridicării nivelului de trai 
al ceior ce munces-

gării nu vor pierdu mai mul. 
de 0 7.1. ,

Prin noul sistem jșentru a 
cordarea creditelor agricole, 
se simplifică simțitor forma
litățile, reducându-se la un 
singur certificat eliberat de 
primăria comunei.

Biletul la ordin agricol s-- 
eliberează o singură dată ’-a 
mânând bun pe termene 
oricât de lungi.

Preschimbarea biletului la 
ordin și încasarea la scaden 
ță, cad în sarcina agenției 
De-asemeni, intabula rea — 
transcrierea — uu se va mai 
face la tribunal, ci, într’un 
registru special ce se va în 
ființa în fiecare comună

l'ața de cheltuelilc de până 
acum făcute pentru obține 
rea creditelor,care se ridicau 
l.a cca. 22 — 25, li suta,
agențiile B N R, vin cu o 
dobândă dc 3 la sută, iar 
cu cheltuelilc de administra 
ție se ridică la maximum 6

— 7 la sută..
Agențiile BNR din în 

treaga țară cât și din jude 
țul nostru, își vor începe ac
tivitatea la incejiutul tuni' 
Mai.
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Ce cuprinde noua lege 
care reglementează raporturile dintre 

proprietari și chiriași

Prin reorganizarea muncii, lichidarea furturilor 
șl întreceri în muncă 

Minerii «i» Munții Apuseni 
au obținut rezultate mărețe în producție

UCCIiREȘTl, 22 (Ager 
preș). Consiliul de mini
ștri de cri a aprobat iar pre
zidiul Matei Adunări Națio 
ționale a admis decretul lege 
pentru reglementarea rapor 

r turilor dintre proprietari și 
chiriași prezentat de iov. 
Avram Biinaeiu ministrul |u 
stiției.

Noua lege prelunge-.te de 
drept pe doi ani — până la 
18 Aprilie 1q$o toate con 
tract<le de închiriere sau 
subiti' hirierca care expiră ia 

Aprilie 1948. Excepție fac 
imobilele proprietatea Stătu 
lui Î11 care se exercită co
merț sau industrie depășind 

• venitul impozabil de 300.000 
lei anual, apoi cei care lip 
sesc din țară mai mult de 
6 luni fără interes'de serv* 
ciu, cei care au plecat din | 
țară în mod clandestin sau 1 
fraudulos și cetățc-ni simplii 
ai statelor în care românii 
nu se bucură de același re
gim egal.

Chiria pe .-.emestrul 23 A- 
prilie - 26 Octombrie 1948 
va fi egală cu chiria seme
strului 26 Octombrie 19471 —

întrecerile în muncă în 
cinstea lui 1 Mai

Grmar» din pa^. l-a

producția din luna trecută, 
cu cel puțin 10 la sută. A- 
vând în vedere că minereul 

•mai bogat in fier se găsește 
la orizontul 5 și prin a că
rui extragere s ar putea rea
liza o depășire și mai mare, 
minerii dela acest orizont 
și-au luat angajamentul că 
vor realiza o m'arc depășire 
de normă.

Deasenienea, muncitorii 
constatând unele lipsuri in 
ceea ce privește disciplina 
în muncă, în unanimitate 
și-au luat angajamentul să 
întâmpine ziua de 1 Mai, 
cu o disciplină sănătoasă in 
muncă prin lichidarea lip - 
surilor și întârzierilor dela 
servjciu.

O contribuție serioasă la 
sporirea producției la minele 
Teliuc,' 1 va aduce punerea 
în funcțiune a funicularului, 
care va rezolva în mare mă 
sură lipsa de vagonete pen
tru transport. Muncitorii me 
canicii și technicienii dela 
construcția funicularului și 
au luat angajamentul ca 
prin mărirea eforturilor în 
muncă, să facă de i Mai 
primul transport, dând a- 
stfel posibilitatea jminerilor 

să sporească simțitor produc 
ția.
Minerii dela Criscior cheamă 

la întrecere pe cei din 
Baia Mare

In acelaș spirit de înalt 
entuziasm, pentru a da cu 
nou imbold producției, mun 
dtorii minelor de aur din 
Crișcior, au provocat la în 

23 nprilie 1948 urmând ca 
pentru semestrele viitoare să 
fie stabilită de consiliul de 
miniștri'

Legea prevede apoi dispo 
ziții privind administrarea 
blocurilor, toți locatarii fiind 
obligați a plăti taxele ce >e . 
vin, putând fi urmăriți âi 
justiție în caz de neacliitare 
iar în caz de neplata laxelor 
de apă, gunoi, lumină elcclri 
că, contractul poate.fi iA 
zjliat și chiriașul evacuat.

Plata chiriei se face trime
strial, cit excepția salariați 
lor, pensionarilor și a altor 
categorii cu veniturile liini 
late care pot plăti lunar.

Proprietarii, chiriașii, sub 
chiriașii, care vor pretinde, 
plăp sau primi o chirie n.ii 
mare decât cea legală vor

întreceri în muncă între Școala de Cadre 
Sindicală și Școala de Cadre 
a P. M. R. din Petroșeni

Dornici de a întâmpina 
ziua de 1 Mai prin cât mai 
frumoase realizări, elevii 
școalei de cadre' sindicală

trecere patriotică în produc 
ție, minerii dela minele d< 
aur din Baia Mare.4

S'a luat drept bază a în 
trecerii, depășirea programu 

- lui fixat de M. I. C. cât și 
selecționarea minereului.

Pe lângă acestea, s’au a 
dăugat și alte criterii, prin 
a căror îndeplinire se va pu
tea instaura o disciplină sil 
nătoasă în muncă.

Alimentația muncitorilor 
sovietici

Cooperative de producție 
alimentară

in Uniunea Sovietică se acordă 
o deosebită atențiune alimentației 
muncitorilor. In acest scop au fost 
construite pe lângă fabrici și u- 
zinc clădiri spațioase și săli enor
me, special destinate restaurantelor 
și cantinelor muncitorești. Uzinele 
mai mari au afiliate cooperative 
de producție alimentară, înzestrate 
cu aparatele cele mai moderne pen
tru prepararea celor mai variate fe. 
Iuri de alimente. Aci lucrează sute 
de muncitori bucătari, cofetari șt 
chelneri, care prepară și servesc; 
în afara mâncărilor calde și con 
serve de legume și pește, meze 
luri, prăjituri, etc. Toate lucrările 
sunt efectuat? sub supravegherea ți
nui serviciu sanitar. Alimentele sitt.1 
analizate din punct de vedere chi
mic și bacteriologic în laboratoare 
special amenajate.

Pentru muncitorii suferinzi func
ționează restaurante speciale care 
prepară mâncăruri de regim sub 
directa supraveghere a unul medic 
specialist.

Cu toate că mâncărurile de re 
gini costă mai scump decât cele 
obișnuite, muncitorii nu suporți a- 
ceste cheltueli — diferența fiind 
plătită din fondurile asigurărilor so
ciale. ’ ' ( 

fi sancționați conform legii 
sabotajului. Proprietarii sau 
chiriașii siliți să-și părăseas 
că locuințele lor ca; urmare a 
măsurilor de orice fel cu ca
ratei- rasial ,vor putea cere 
în termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a le 
gii, integrarea în locuințe c 
le-au deținut și evacuarea ac 
lealilor deținători.

Salariații publici și particu 
lari comprimați sau puși în 
disțxmiiblitate fără ca acea 
sta măsură să fi avut un ca
racter disciplinar, vor bene
ficia de' avantajele catego 
rici din care au făcut parte 
până la data comțprimării.

Prima rată de chirii pen
tru timpul după 23 Aprilie 
1948 sc va putea plăti pâ 
la 15 Mai a. c.

din Petroșeni au provocat la 
întrecere în munca pe elevii 
școalei de caddre P. M. R. 
din aceeași localitate.

întrecerea va începe la
data de 17 Aprilie iar o
comisie formată din 6 meni 
brii va stabili 
baza obiectivelor de .muucă 
cine sunt câștigătorii.

Consiliul sindical — Va
lea Jiului a oferit școlii care 
va câștiga întrecerea, wun 
bloc de cărbune pe care-1 
va fixa o vergea cu' un steag 
roșu, pe bloc fiind fixate și 
fotografiile tov. Gh. Gheor 
ghiu-Dej și Gh- Apostol, in
signele P. M. R.' și G. G, M, 
precum și inscripția: „Invă 
țați, învăț^ți, învățări" I. V. 
Stalin.

ȘTIRI ȘI FAPTE 
DIN ȚARA SOCIALISMULUI

In restaurantele cooperativelor de 
producție alimentară se servește zil
nic carne, pește, legume, ouă și 
prăijturi, la alegere, fie.are mun
citor având dreptul la două feluri 
de mâncare. I

Odată cu desființarea cartelelor, 
au fost dublate și numărul felurilor 
de mâncare, în acelaș timp pot fl 
serviți ți un număr tot mai mare 
de consumatori.

Muncitorii din uzine capătă ac
tualmente o hrană substanțială șt 
nutritivă în conditiuni optime de 
higiena și confort.

Ritmul producției sovietice
Conform primului plan cin 

cinai au fost construite 1500 
de întreprinderi -industriale 
iar din 1938 — 1940 au fost 
puse în funcțiune încă 2900 
de fabrici și uzini.

Aceasta constituie, după 
cum a spus I. V." Stalin, ,un 
sold uriaș care a transfor
mat Patria noastră dintr'un 
Stat agrar într’unul indust 
rial, dintr’un Stat înapoiat

ratând o comparație intre p rdducția ilela începutul anului 1947 
ți cea actuala a minelor de aur dlif Munții Apuseni, ie poate vedea 
limpede că aici s’a produs o mare achimbare.

Această schimbare este rezul talul nouii atitudini a murnllonjiiii 
fată de muncă, izvorâta din < od vingerea oamenilor muu ii că nu
mai prin ridicarea producției își pot râuri o viață mai bună — con 
vingere întărită de marile reforme Înfăptuite in 6talul nostru, in a 
cărei conducere, clasa muntitoartf are un rol covârșitor.

|n Juna Aprilie 1917, producția 
de aur a minelor din Munții Apu
seni a (ost mimai de 38 kgr.

Această mare scădere s’a produs 
datorită furturilor de aur exlreșn 
de dese, relei organizări a muncii; 
cât și clementelor reacționare, duș 
mănoase clasei muncitoare, care cău 
tau s’o abată din drumul el spre 
progres și o viață mai bună.

Dar această stare de lucruri nu 
putea fi continuat,.

Datorita intervenției energie a 
Statului pentru slârpirea furlurilorj 
care a găsit un larg sprijin iu 
marea massă a muncitorimii conțti 
ente, furturile au fost lkllJate.

Prin înlăturarea din conducere ca 
și din sânul clasei muncitoare, a 
elementelor corupte, du-mănoare 
muncitorimii, care nu făceau alt-' 
ceva decât să saboteze producția, 
munca a fost organi -ată, creindu se 
o atmosferă nouă, sanătoa,a.

Datorită mun.ii de 1 Imuri e iu ă 
de organizația dc Partid ți sin 
dicete, muncitor? nea ția putut da 
seama dc adevărata situație convin 
gându-se că numai prin sporirea 
pro lu. țici își poate îmbunăfți sta- 
ica materială. |

Astfel, muncitorimea a lutarjt 
să instaureze discci.dina în muncă, 
să mărească producția și produc
tivitatea mun ii, să lupte contra’ 
furturilor, inițiind în a.claș tinp 
întreceri în muncă.

Minerii dela „subsol’’ au fost 
primii care au dat se.mnalul in 
trecerilor în producție, în urma că
rora extracția de minereu a fo.-t 
încontinuu măiită, Deascinenea, cel 
dela „suprafață’’ au urmat exem
plul primilor, jvrelucrând în cât 
mai bune conditiuni minereul ex- 
tras. ...4

Dela 38 kg aur în Aprilie 
anul trecut la 133 kg. in 

Martie a. c.
Colaborarea între muncitori și 

technicieni a devenit tot mai strânsă

intr'un Stat care ocupă un 
loc de frunte între Statele in 
dustriale”.,

Avântul industriei de 
tractoare din L R. S. S.

In anul 1013, Rusia poseda un 
singur tractor expus la expoziț a 
agricolă din Kiev.

In 1936, U.R.S.S a fost prim* 
j ' (ară din lume în cecace pri
vește producția de tractoare. Prin
cipalele fabrici se giseau la S'a 
lingrad, Harcov și Ce iabinsk. Spre 
sfârșitul celui de al do lea pl n cin
cinal, parcul de tractoare a' ajuns 
la 45G.0C0 de unități, totalizând o 
energie de 98,3 milioane cai putere 
Un tractor îplocuește munca a ' 50 
de oameni și 150 de cai.

Investiții de 1,5 miliarde 
ruble în întreprinderi 

industriale
Noul plan cincinal de ie 

facere și desvoltare a eco
nomiei socialiste prevede 

și astfel, dela 38 kgr. aur, cit a 
fost producția în luna Aprilie 1947j 
inMartie 1918, producția s’a ridi
cat la 138 kgr. aur.

Aceste bune rezultate in produc
ție, ce se oglindesc destul de bina 
comparând cele două cifre, i uet 
rezultatele hotărârilor luate de mun
citorime enumerate mai sus, cât și 
a marilor eforturi depuse de mun
citori în colaborare cu technicienii.

Echipa evidențiate n muncă
In fruntea acestor eforturi, s'a4 

evidențiat edripele tov, Lungu Col 
stantin, cu o depă,ire de norrnăț 
de 60 la suta, t’ilip C-tin cu 55 
la sută, Codrcunu Ion cu ,50 la 
sută etc.

Dcasemenea cJiif.a de vagonetari 
a tov. Tamadar Aron, lucrând .n- 
ti’un loc de muncă unde nu s’a pu
tut niciodată depă.-i norma, din 
cauza marc-i distanțe pe care va- 
goneteie trebuiau împinse cu mâna 
deja încărcare la deeacărcare —n 
350 m. — care necesita un tiing 

foarte lung, prin organizarea 
muncii și prin împingerea deodatd 
a trei vagonete — fapt unic la 
Munții Apuseni — a reu.it să de
pășească norma cu 52 la sută.

Tot astfel și ecliipa tov. Crițaii 
Moise, în locuri grele de muneftj 
a reușit să depășească norma cil 
50 la sută.

Acestea ilu sunt decât începu!uri. 
Muncitorii din Munții Apuseni, di
luat angajamentul de a merge tot 
înainte, ștand că prin e .tragerea 
a câta mai mult’ aur întă esc po
ziția monedei noastre, contribuind 
la propășirea economiei națicna'e* 
ceace asigură o viață mai bunA 
și prosperă celor ce muncesc.

Autogara Rata Deva 
angajează taxatori imediat 

condiții 4 clase secundare 
depunerea actelor In ter
men de 10 zile.

Informațium la Autogară

construirea și punerea în 
funcțiune a 5.900 de între
prinderi industriale. D'rt 
bugetul de 250 miliarde de 
ruble destinat investițiilor în 
general, 1,5 miliarde, sunt 
alocate întreprinderilor indu 
striale.

Un nou tip de autocamion 
Sovietic

La uzina de automobile 
„Molotov" ’din orașul Gorki 
s'a început fabricarea unui 
nou tip de autocamioane 
„GAZ-51”. Noul vechicul 
are o greutate de 2,5 tone, 
cu un motor de 6 cilindri și 
cu o forță motrică de 70 
li. P.

'Autocamionul „GAZ-51" 
consumă foarte puțin corn - 
bustibil. Constructorii ace - 
stei mașini, inginerul șei il 
uzinei „Gorki", Lipgart și 
inginerii Krigher, J’rosvi’in, 
Costochin, Borisov și Rusa- 
cov au fost decorați cu pre 
miul Stalin.

poate.fi
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Rezultatele alegerilor din Italia
(ROMA 22) Ministerul de Interne Italian ■ dat pub!fci(i|li 

mltorul rezultat definitiv al alegerilor pentru senat:

Partidul Democrat Creștin 
Frontul Democrat Popular 
Partidul Socialist (Saragat) 
Blocul Nrțlonrl 
Partidul Republican Italian 
Independenții 
Partidul Monaih'st 
Mișcarea sociali italian* 
Mișcarea federalistă 
Mișcarea -rațională socială

ur-
Nemulțumire generală
în rândurile muncitorimii miniere americane

10.740 131 1
6 955 229 
1.580.722 
1.364.741 

647 433 
278 351 
436 597 
244 646 

53 262 
4 472

La alegerile pentru Cameră, Ministerul

voturi,
II

■ 11

»>

II

II

K

47,9’/0
31 %

7 %
6 % 
2,9%
1,2o|o 
2o|o
1 lo|O
O,2o °

rfil
Ihli

șl 
nk

• II
I

ccjin

II

r___________ , de Interne Italian
a dat următoarele rezultate dela 41,337 secții din cele 41.647 
secții din întreagă țară; 
Partidul Democrat Crețlln 
Frontul Democrat Popular 
Partidul Socialist (Ssragit 
Bloctl Național 
Partidul Monarhist 
Mlfcirea Socială Ifallină 
Mișcarea Națională Socială 
Blocul Popu’ar Unionist

12 681 527
7 99i 601
1.848 283

999 166
729 283
524 876

56.CR8
36 109

voturi 
voturi 
voturi 
voturi 
voturi 
voturi 
voturi 
vvluri

O 
i o
o 
->

Scopurile nemărturisite 
ale conferinței'dela Londra 

a țărilor occidentale

I AX
• •lrr.tr

Dedesubturile înșelăciunii „Protocolului M“
Ziarele berlineze cer să fit dați în vileag 

mistificării
re provine copia protocolu
lui M. „sunt absolut sigu
re”.

toți autorii
BERLIN. In legătură cu 

declarația ca guvernul bri
tanic se îndoește tle antenlicilateapro 
tocolului M. făcută în Ca - 
mera Comunelor de d. Mc 
Neil, ministru de Stat, zia 
rele din Berlin cer să se 
aducă la cunoștința opiniei 
publice toate dedesubturile 
acestei înșelăciuni.

Ziarul Neues Deutschland 
reamintește că Schumacher 
însuși a declarat după pub’i 
carea protocolului M. că po 
seda ,,originalul prolqcolu - 
lui”.

Heine, membru în condu 
cerea partidului social -de - 
mocrat care lucrează dela în 
ceputul războiului în servi - 
ciul britanic de informații, 
a pretins că sursele din ca

LONDRA. Comentând 
redeschiderea conferii iței
celor cinci puteri (Anglia, 
Franța, Belgia, Olanda și 
Luxemburg), asupra Germa
niei ziarul Dailv woifier 
scrie că această conferința 
urmărește Î11 primul rând ur 
gentaroa creerii unui Stat 
german occidental și incor 
porarea zonei franceze în a - 
cest Stat. Vorbind despre co

Declarațiile reprezentantului sovietic la 
0. N. U. cu privire la planul american 

Palestinei
Andrei Gromîko a calificat 
planul american care preve
de instituirea unei comisiunj 
de tutelă asupra Pălești i 
drept o încercare de prelua 
gire a statului colonial al 
acestei țări.

municatul dat in privința 
xării la Lbndra a comitetului 
militar permanent al celor 
cinci puteri semnatare ale 
tratatului dela Bruxelles, zia 
rul scrie că acest lucru des - 
vălue e xistența unor planuri 
de coordonare a forțelor al
inate ale celor < in< i puter" i 
subliniază caracterul strict 
militar al pactului dela Bru 
xelles. „Numai naivii pot 
crede că aceasta nouă alianța 
militară ar fi îndreptată îm 
potriva pericolului unei re ■ 
polari a agresiunii gertna 
ne".

ii

Textul final al tratatului 
de prietenie și asistentă 
mutuală bulgaro cehoslovac 

a fost aprobat
I RAGA, 22 R;ldio D< 1 

Rațiile guvernamental' Le 
gară și C(-hodov.i< a, a 1 
nul astăzi ședința <le ' 
intr un ca lei din aprop . 
orașului Fraga, aprobând • 
xtul final al tratatului d- 
mi< iție, colaborare și ad 
stență mutualii dintre > 
slovacia și Bulgaria

Noii miniștri 
adjuncți

(Urmare din pag. J-a)

Justiției Militare;
— pentru modificarea legii 

pentru urmărirea și sancțio 
narea celor vinovați de cri 
me de război sau împotriva 
păci și umanității; ț

— pentru desființarea Con 
siliului Legislativ.

Consiliul, după ce a exrni 
nat aceste proecte, le-a1 apro
bat

D- prof. Traian Săvulescu 
vicepreședintele al Consiliu 
lui de Miniștri, a făcut o 
amplă dare de seamă asu
pra însămânțărilor din pri 
măvara anului în curs. Con 
siliți] de Miniștri a luat cu
noștință cu deplină satisfac 
zat de titularii Departtamen- 
până în piezent și a autori 
zat pe titulariiD epartamen 
telor respective să ia măsuri 
pentru a duce la bun f"r 
șit actuala campanie de însă- 
mânțări.

Ședința a fost ridicată la 
orele 2cr.

asupra
NewYorJc, 22. — Luând 

cuvântul în ședința din 2-, 
Aprilie a Consiliului Poțitjc 
al Organizației Națiunilor U 
nite în desbaterilc asupra 
problemei Palestinei, repre 
zentantu) Uniunii Sovietice,

Reacțiunea din Statele Unite încearcă să eli
mine din alegeri-al treilea partid american 

ta un proect de lege prin 
care se interzice participa
rea la alegeri a oricărui par 
tid politic care, într’un 
sau altul, „are legături 
recte cu comuniștii”.

D. Cole a declarat că 
ceastă dispoziție se va 
feri în mod precis la d. w 
llace și la partidul său/

NEW'-VORK:
Ziarul FM anunță că de

putatul republican Gole a 
declarat, la o conferință de 
presă că el „a găsit mijlo 
cui pentru eliminarea d-lui 
^allace și al celui de-al trei 
lea partid din alegerile ce 
se vor ține în Noembric.

In acest scop, el va prezen

fel 
di

a • 
rc- 
a

Problema viitorului guvern al Palestinei 
trimisă spre reexaminare comitetului politic 

se va abține de a vota, în ■ 
trucât Uniunea Sovietică -• 
consideră, că nu există nici 
o justificare pentru convoca 
rea actualei sesiuni.

NEw-YORK:
In ședința plenară din 19 

Aprilie. Adunarea Genera - 
lă a Organizației Națiunilor 
Unite a aprobat fără clesba 
teri cu 44 de voturi și 10 
abțineri propunerea comite 
tulu i general ca problema 
viitorului guvern al Pălești 
nei, să fie transmisă spre re 
examinarea comitetului po • 
litic- Printre delegațiile care 
s'au abținut au fost: delega
ția Uniunii Sovietice, Bielo 
rusiei, Ucrainei, (Cehoslova
ciei, Jugoslaviei și Poloniei.

După cum se știe la io A 
prilie, in cursul discutării a 
cestei pi opuneri în comite 
tul general, delegatul sovie 
tic Gromîko a declarat că

I

Revizuirea drepturilor la pensie
a pensionarilor I. O. V. R.

(Urmirc dia pag. I-iJ

Aprilie a. c. în mediul urban
Schimbările survenite în 

situația materiaă a pensiona 
rului după aceste date nu 
nu vor ii luate în considerare

Astfel, in vederea revizui 
rii procctatc, Ministerul Mun 
cii și Prevederilor Sociale a 
dat o decizie prin care, s’au 
fixat puncte pentru fiecare 
element în parte arătat nai 
sus Kex. starea materială, pro 
fesiunea, procentajul de î,.

I
I

firmitate, etc. . Puncteh. » 
fel întrunite vor forma inc 
cele asupra situației materii 
le a fiecărui țrvnsionar ’ 
O.V.R.

Văduvele rccăsâloriu., 
fanele majore și văduvele c,. 
re în mod notoriu și p rina 
nent coabitează cu un bi'.r 
bat nu mai au dreptul la p n 
sie.

Se exceptează dela revizii 
rea pe baza situației m.u 
riale marii mutilați d ■ - i< >■ 
grad.

Rolul deputatului
(Urmare din pag. I' a)

goriilc de cetățeni lămurin- 
du i asupra activității lor, m 
drumându-i în activitatea dc 
zi cu zi, dând exemplu xși 
luând exemplu dela popor.

Numai în felul acesta, nu 
rcu în mijlocul poporului, țn 
vățând poporul și învățând 
dela el, însuflețindu-1 lajuîm 
că si la lupta, aleșii popora 
lui vor putea spune cu con 
știința împăcata ca și-au fa- » 
cut pe deplin datoria, contri 
buind Ja clădirea viitorului 
fericit al patriei noastre, al 
poporului nostru.

Muncitorii austrieci din in
dustriile textilă, îmbrăcămin 
te și tăbăcărie, au hotărît 
să declare la 26 Aprilie o 
grevă de protest împotriva 
măsurilor abuzive luate de 
patroni, care reduc salari ’c 
muncitorilor și concediază 
pe mulți dintre ei.

*

.La începutul lunii Mai, 
va sosi la Budapesta o dele

gupe guvernamentală polo 
neză în vederea încheerii u 
nui tratat comercial pe timp 
de 5 ani întreț Ungaria și Po 
lonia.

C. .MagtiaUa

*
In ziua de 2o Aprilie, ț 

mii muncitori chinez/ a 1 
manifestat dealungul ha 
ferate Shangai Nanking 
in semn dc protest îmnotri 
va reducerii salariilor.

irr primari* Județului Hunedoara, Deva 1948

ZORI NOI 
primește mică și mare 
p ub I icitate

Anunțurile se primesc l«_ 
adminiă'rația ziarului in 
localul Prefecturii
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