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Unul din mijloacele-de lu
ptă folosite de clasa munci” 
loare împotriva dușmanilor 
su, este cuvântul tipărit și 
în special presa cotidiană 

admirabil mijloc de lu
minare și mobilizare a popo
rului. Apreciind ța justa sa 
valoarea această armă de lu
ptă, Partidul nostru deta
șamentul de avantgardjf} al 
clasei muncitoare statul sau 
major - și-a creiat o serie 
de zjare, care-1 ajuta in mun
ca și lupta sa.

In trecut, clicile exploata
toare care guvernau țara 
noastră, au căutat să adân
cească tot mai mult îutune- 
recul în care era ținut popo
rul muncitor, pentru a și pu
tea menține privilegiile lor 
de clase asupritoare. După 
realizarea actului de neuitat 
deja 23 August 1944, — care 
a însemnat o piatră de hotar 
in istoria poporului nostru— 
odată cu trecerea in legali 
tate a eroicului Partid Co
munist Român, în județul no 
siru a apărut și organul său 
oficial „Zori Noi”, care a 
dus o contribuție prețioasă

ffZcra W©i
de ANOREI DUuUlA 

Secretai ul Comitetului Județean 
Hunedoara—Deva al P. M. R.

Ia opera de educare și lumi 
nari- a manșelor largi popu
lare, ța mobilizarea lor 'hi. 
toate acțiunile intreprin-c de 
Partidul nostru ți de regi
mul nostru demoi iat 

lncadrându-se di4 prima 
zi a apariției in lupta popo 
rului pentru scoaterea din 
guvern a elementelor n ac
ționare fasciste în frunte 
cu criminalul Rădescu, c.ire 
voiau să ducă țara înapoi la 
un regim de dictatură fas< i 
stă, „Zori Noi" a dus o va
stă acțiune de lămurire, de- 
mascând pericolul fascist j 
mobilizând poporul la ’uptă 
împotriva forțelor negre ale 
fascismului și reacțitimi

Lupta țărănimii alături de 
muncitorimea dela oia?e 
pentru smulgerea pământu 
lui din ghiarele moșierilor 
și darea lui in stăpânire ce
lor ce-1 muncesc, campanii 
pentru susținere^ fiontirui 
antihitlerist, acțiunea pentru 
stârpirea buruenii șovine și 
înfrățirea poporului român 
cu jiaționalităple conlocuitoa 
re, campania pentru câștiga

întrecerile în producție în întâmpinarea zilei de I Mai 

Muncitorii și technicienii 
Uzinelor IMSHunedoara 

au primit cu entuziasm provocarea 
la întrecere a ceferiștilor simerieni

După cum am arâtat zilele trecute în ziarul nostru, muncitorii 
atelierelor C.F.R. Simeria, in cinste^ primului 1 Mai . 1 Rej ubli ii Po
pulare Române, au provocat la în trecere patriotici în producție, mun
citorii și tehnicienii uz.ine'or I. M.

La această provocate, 
muncitorii ,i teilmicieni liu 
îțedoreni”, aninați de 1 i 
leași sentimente de entuzi
asm în lupta pt.f aurirea unei 
vieți mai bune poporului 
muncitor și pentru propișr 
rea economiei noa tre națio
nale” — cum arata în răs
punsul lor — a.i primit cu 
multă dragoste și bucurie 
provocarea la întrecere.

In urma acestu', lăspuns 
reprezentanții sindicatelor și 
ai muncitorilor celor două 
întreprinderi, s'au întrunii 

recent, unde ati stabilit con
dițiile și criteriile după < a- 
re se \ a desfășura întrece
rea.

Astfel, pentru producție 
comisiupea a stabilit să 
ia drept bază atingerea și 
chiar depășirea programul:.i 
de producție pe luna Apri 
lie, stabilit de l)ir. Gen. C.

S.-Hunedoara. 1 I
1''. R. pentru sinierie.ii și di 
Ministerul Industriei și r| 
Comerțului pentru huiiv-ilore 
ni, < are constă din:

P< ntru Atei. Sini’ ria
Locomotive 7 revi ii gene 

ralc și 8 reparații mici.
Vagoane: 2oo revizii 

riodice, 30 reconstrucții 
stinse de război) și io 
parații cinen*c vagoane cla 
să).

Pentru I. M. S. Hune • 
doaia. >

pe-
(di- 
rc-

(Continuare în pag. V a)

Cum se naște zilnic „ZORI NOI
călăuza oamenilor muncii din județul nostru

Un veperlaj cave începe «a redacție ț • se termina*» la citit cri 
K I

pre țuit și prețios, căruia mun.a la tiu 
datoiam de uni t acest reportaj, 

zi aștcap.ia ziarul nostru, oameni po 
stiădticsc uneori din zori 

efort pentru ca știrea 
biruința a poporului,! sâ-i fie cunoscută cât mai repede 

masă a cetitorilor, vom porni de 
îndata împriutiă.

Acelui cititor de departe, 
ziar ii este desigur necunoscut:!,

Pentru el, care in liecare 
car • nu i cunoaște, muncitori ca și el, se 
până noaptea târziu, neprecupețind nici un 
nouă, noua

Este o mumă adesea istovitoare,, 
totdeauna de mare răspundere, ni
ciodată ușoară, dela masa de reJ 
dacție în atmosfera de plumb a 
zețăriei până în birourile adntini.w 
frăției, o munca de mari satis'i 
facții constituind mândria tuturor/ 
celor care ii închină sârgul, dela 
redactor la cea d n urmă „j 11 to; re’’, 
muncitori deopotrivă utili.

Și im este nimic mai firesc de
cât acest simțământ care însufle
țește munca tovarășilor no-tii dela 
ziar, cunoscând ca efortul lor este 
menit sa ajute pe cel al forțelor 
angajate în producție, din fabrici, 
de pe ogoare și din birouri, chemat 
să se alăture mărețelor strădanii a’e 
celor care muncesc, pentru cucerirea 
unei vieți mai bune pentru intre 
gul popor.

Pe drumul pe care ziarul nostru 
pleaca pentru a ajunge Ia mar.fc

Reportajul începe dimineața..
Întocmai ca fiecare zi buna în 

cliinatâ muncii, in jurul acelei mese 
nelipsite dc oike ;eJa.ți.‘, perso
nalul primește sarcini in cadrul pla 
nului ele nimici. Oiicc vorbărie

W. wihuțescu
(Continuări’ in pagina Iii a)
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Guvernul Italian
falsifică în mod
grosolan voința 

alegătorilor
Alegerile din Italia 

s‘au desfășurat sub 
presiunea tancurilor 
guvernamentale și a 

clerului catolic.

Citiți la p»g. VI •

Cum s au desfășurat

Câteva din sarcinile
noastre

„Presa este a patra putere in 
stai’’... așa glasuește lUiloscUla teo
rie reacționarii a pairoiiilor de ziare, 
încercând sa ascundă prin această 
teorie, fața Iii loas.i a presei bur
gheze imperialiste, pusa In slujba 
intenselor di clica a.e e .piva t ..t o 
rller.

Acela; 
burglit, ia 
teri’’ ca 
și judecătorească, 
lașputeri să le < 
independență, 
ca putina politică și 
in țările capitaliste, se 
tregini e și nedivizata, 
marilor financiari.

Presa itiuiidtoreasca, 
lideio. muncitorești, i.u vi av 
ascundă in dosul acestor, minciuni 
ele fivândii-.-i .lela iiuejut poziția, 
aceea dea sluji iutei c<i'!e clasei 
muncitoare și | riii aceasta a m'arei 
majorități a poporului nostru: a 
țărănimii muncitoare, a iute edita i

lucru il spune de fapt 
și despre celelalte ,j>u- 

eca legislativa, executivi 
strădiiinilsc diu| 

dea certificate de 
când cunoscut este, 

economicii, 
af.-i in în 
în mâniile

ziare.e par- 
caulă sa se

carta 
cerca-’S..- Z _r-ÎTT“ 

—ZZZZZZ

Aspectul unei ședințe de redacție
Ifela stânga Ia dreapta: M. Miliail, M. Murgu. <ih. l'Jeșu, M. Mihuțesrțuf C. Magdalin, B. Somcșfeleanu. I. 

Branea, T. Pop.oviciii ți E- Cârjei»

tații legata de popor, a femeilor, 
tinerilor, meseriașilor ele.

Și fiindcă c.i nu poate sa facă 
cu succes acest lucru decjf ducând 
u lupta dârză împotriva a tot ce este 
exploatator, presa pa lidului de a 
vangardâ al proletariatului, a lovit 
și lovește fata cruțare în jefutori. 
iu uneltele lor, ori unde s’ar ma
nifesta.

Dar trebue sa recunoaștem eu 
metodele de luciu a'.e rvacțunij^s’au 
schimbat Daca la început ia e ma
nifesta fațis. apoi prin demisia 
rea ei. prin alungarea ei din viațR 
politica, ca s’a refugiat in ilega.itaU- 
de uu.le iieeari.1 prin svonuri, prin 
indu.erei in croaie a < eiățenilor im- 
poiați. sa opreasiă dcsvoltarea de 
iiiocrației in țara noastră. Ea sc 
manifesta prin refugierea n artă 
și cultura, de unde cu rutina pe 
care o posedă, caută să mai inflnltf 
teze niassele largi populare. D« 
multe ori, chiar In jll’ul no tril se 
manifesta asemenea tendln i- Kt o 
grad e ale burgheziei, fie prin cine’ 
matograf, piese de teatru, cărți, etc.

Piesa mun ttureasc , exi orenta 
celei mai înaintate științe, știința 
marxistă leniiiislă, are datora 
lupte împotriva a estor tendințe 
impeiialisinidui de a submina 
crederea popoarelor in forțe e 
proprii.

Rolul piesei este schimbat si 
cccace privește pro-esul de producție 

se desfășoară actualmente în 
noastră. Dacă la început pu 
să ne mulțumim cu deănai- 
inanevre'or riaețiunii arc în
să oprească dcsvoltarea cco- 

uoinică a țării, azi sarcina noastr.v 
este de a contribui la ridicarea ni
velului dc trai al manșelor popu- 

țContfuuare tu pag. VI a)
B. Someșfefoanu

s<f 
ale 
îtt- 
lnr

ui



rK tfOltTIIL 1,RJ POPULAR -5^
O» W. M».

salută apariția celui de al 500-lea 
număr al ziarului „ZORI NOI“

„Zori Noi’ 'ziarul muncito
rilor dela orașe și sate, din 
uzine fabrici și birouri, săr
bătorește cu cinste apari ia 
celui de al 500-lea număr.

Este o cucerire însemna 
tă, a clasei muncitoare < a- 
re nu poate decât să umple 
de mândrie pc acei cari au 
trudit pentru obținerea ace
stei victorii.

Asupra eta|>etor parcurse de acest 
ziar cu ijiceput modest .și 
greu până a ajunge la c ea 
ce este astăzi, un cotidian 
cu zeci de mu de cetito • 
ri, vor insista desigur alți 
mai bine documentați.

Noi trebuc să insistăm în
să asupra aportului adus d.- 
ziar în sprijinirea Sportului 
Popular.

In coloanele lui s’a gă
sit totdeauna locul pentru 

■popularizarea și democratiza 
rea sportului, ]a început un 
loc mai modest, mai târziu 
având chiar o pagină a, Sp .r 
tului.

înțelegerea ce s’a arătat 
sportului popualr ne lacț? 
să privim cu încrcdeic în 
viitor și să pășim mai încre
zători la noui cuceriri și in

special Ja 
sportivilor 
a realizării 
se. —

Sportivii 
nedorene încadrați iu O. S. 
P. salută cu bucurie apari 
ția celui de a] joo-k-a; număr 
al ziarului lor „Zori Noi” și 
felicită călduros colectivul xl- 
cestui ziar urându-i sțror la 
muncă, 
pășirea 
publici

noua dorință 
demoi rați, 
sportului de ina

a 
aceea

' spot tivele. bit

spre binele și pro- 
scumpei noastre l<e 
1'opularp.

O. S. P
Comitete) Județean 

Hunedoara D«v*

II[

Jiul-Dinamo
(Prin telefon dela cores - 

spondentul nostru din Petro 
șeni 1. Herman).

Te timp frumos și in f(lța 
unei asistențe numeroase, 
s’a disputat la Petroșeni, 
matchul de campionat, pen 
tru Divizia Națională. A. din 
tre Jiul și Jjinamo B. (Foită 
Unirea Tricolor).

Constituția R. P. R. și sportul
Republica Populară Romă 

nă are o nouă Constituție, 
o Constituție care desbătută 
public de toți locuitorii Re 
publicei noastre și apoi ar 
ticol cu articol in Marea A- 
dunare Națională, se dove 
dește a fi cu adevărat Io 
mare cucerire a democrației 
noasrte Populare.

In noua Constituție sunt 
înscrise o seamă de drepturi 
fundamentale ale poporulu’, 
drepturi care nu mai sunt 
vorbe goale și minciuni vie 
elene ci drepturi garantate 
asigurate de către Statul 
Popular.

Tineretul Republicei no.i 
■tre Populare, care are în 
Marea Adunare o seamă de 
reprezentanți de frunte, „a-e 
putința să-și dea energia și 
avântul pentru a construi o 

viață mai bună pentru el 
și întregului popor" cum 
spunea tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej secretar general P.M.RJ.

Acești reprezentanți ai ti 
neretului au luat parte acti 
vă' la discutarea proectului 
de Constituție. In discuțiu 
nile ce au avut loc s’au în 
trodus în noua Constitu ie 
două amendamente hotărî 
toare pentru desvoltarea 
sportului românesc.

Astfel, articolul 2o spune.
„Cetățenii au drept la o 

dihnă. Dreptul la odihnă e 
ste asigurat prin reglemen 
tarea orelor de muncă, yrm 
concedii plătite în conformi
tate cu legea, prin organiza
rea caselor de odihnă, sana

torii, clubului, parcuri și te
renuri de sport și așezăminte 
speciale amenajate”.

Deasemeni articolul 
prevede că:

„Statul poarta grija de să 
nătatea publică prin înfiin
țarea și desvoltarea de ser
vicii sanitare și prin încu
rajarea și sprijinirea educa 
ției fizice”.

Iată cuceriri de o impor
tanță capitală pentru spo - 
tul românesc. Sutele de mii 
de sportivi ai Republicii vor 
păstra o recunoștință nețăr
murită reprezentanților lor 
firești și vor putea păși cu 
încredere în munca lor, a- 
vând sprijinul masiv al Sta 
tului și nu cerșind ca în tre
cut acest sprijjn firesc.

In special sportivii jude
țului nostru ta*.tât de nepăs- 
tuiți în privința sportului de 
vechile regimuri burghezo 
capitaliste, sunt fericiți că Ir 
curând vechile lor dezide ■ 
rate vor căpăta forme con 
crete: — Stadionul din De 
va și Brad, bazinele pentru 
înot din Simeria, Hunedoa 
ra, Ilațeg, etc., vor putea 
fi puse în lucru spre binele 
și fericirea țineretuluihune- 
dorean din fabrici, școli și 
instituții.

In era Republicei Popu
lare Române, vom ajunge 
însfârșit la împlinirea dezi
deratului exprimat def cei 
mai luminați conducători ai 
poporului și care stă la baza 
Organizației Sportului Popu 
Iar:

Divizia Națională A.
In cadrul Diviziei Niționtl» A 

s’au tnreg strat In «tapa da Du 
mlnld 18 April!*, urmltoarels 
rrzultat* tccholcet
Oradea ; Libertatea - D*rtn«fa 0 0 
Petrofonl: Jiul—Din mo B, 3 0 
Cluj: C.FR. C.-AS. Arm. 2 I 
Mcdiaf: 0 S.M.M.—DlnimoA 0 0 
Buc. ( FR.B —CFRT, 4 0 
Tj-Mu.-n: RATA,—PC. PI, 2 
Reșița: 1TA—Oțelul l-0‘

1

Concursul Nr. 10
Cum arat* tu buletin Prooorport 

iă|tlg»tor.
Dermata 
Ucirea 
Armata
Clocnnul 
CFRT, 
Pi «fti 
E v*ția

Lfbrrt»(e« 
Jiu' 
C.FRC. 
M«iilaș

1.
2
3
4.
5 C F.R B.
6. RATA
7. A strl <
8. Dlnamn ZhjJ. P-r(izaD Bclg
9. SoiwiCFR Grtv. CFR

10. Szolviy Pburlx B M.
11. FCCii ra»l Ț. «ătorla Pit
12 Textila SfG CFR Târg™,

B. 3-0 (1-0)
După un joc frumos, 

pid, în i ne gazdejg .

I

In întâmpinau i zihi
1 Mm, Set ția < entrala d< I 
d orație Fizica și Sport a 
Cont ederaț iei Generale

x
1 
1
X
1
1
1
1 
I
1
1
x

ia 
piu, in caro gazdețg au avut 
majoritatea acțiunilor tțc 
dominare, victoria a revenit 
Jiului care a înscris de trei 

de doua ori 
odată luân- 

tiu și totodată și

ori prin Nieșa 
Șt Parascldva

binemerita ă.
S’au remarcat: 

Marinescu — cel 
din 2z Neme;, 
lagbi, Nicșa și ]

o revanșă

jSo.-iu’ă 
mai bun

, Balog, Si 
Paraschiva 

iar dela învinși Marin, Na 
ciu, Crăciun și Frațilă.

i I sir" 
1 ■ 

Confederației Generale a 1 
Muncii, a inițiat disputarea j 
primului < ross cu caracter ' 
pe țsua in ziua de 25 Apri 
lie a.

Datorita importanței ce -.<• 
acorda crossului popular din 
25 Aprilie. „Să întâmpinăm 
ziua de 1 Mai” de către Con 
federația Generala, a Muncii, 
se impune ca toate sindicate j 
le din județul nostru sa de , 
pună toate ciori urile 1 țigani 
zatoiicr i de mobilizare- tri 
mițâncl câți mai mulți con 
curenți, pcntruca acest cross 
sa se bucure de participarea 
tuturor tinerilor < apabiți de 
»fort sportiv, indiferent de 
D>oitul pe Care 1 practică in 
mod obișnuit.

Este de dorit < a să se pre 
zinte la startul atfStui cr<>»s, 
concm'mți în număr < at mai 
mare participant i dovedind 
acest tel, atașamentul lor 
f'cija de mișcarea sportivă de 
masse, și că sunt ia înălți 
mea chemării Confederației 
Generale a Muncii, aducând 
in acel tș timp cinste i pe 

.atârn sportiv mixării sindi 
cale.

Grossul se va dedașu a

Ir ► ! la Deva - pentru județul no 
și va 17 dotat cu țda 

t < hi-li i-.onfi .’ite d<- l on-uhul 
i Smnical Județean, primilor 
I cinci concurență sosiți la tic )
care probă, precum și cu o 
cupă, care va fi înmânata a- 
< ului sindicat care va trtnu 
te cei mai mulți comurenți, 
in rajrort cu numărul nv-m- 
brilor și va acumula cele 

1 mai multe puivtr ța probele 
’ disputate.

Iată mai jo.-> probele ce se 
vor disput», traseul și ora 

1 plecării | 1 fiecare proba n 
' parte.

iCrima proba. S km. bai 
bați. Startul se va da ța o 
rele 9.30 din Piața Stația— 
Str. 2j August — Ce-ngăi 

până la km 4 și retour.
l’rcba a doua: 4 km. sțior 

tivi din toate 1.imurile $t.u 
tul se va da la orele 9,50 
din I’iața Stalin — CaRa 
liona - Distribuția 
Iul viil<» până la km. 
retour

Proba a treia: o km
nioi i jConsacrați Startul se va 
da la orele 10,țj din I’iața 
Stalm 2ț August — pâră 
la km. 3 și retour.

Proba a patra: 3 km. >r,c.-- 
patori. Startul se va da'l i o 
orele 1045 din Piața Stalm 

Calea Horia -
km. 1,5 și retour.

Proba a cincia: 
feti Stratul se va 
rele 12 dela Spital 
rea in Piața Stalin.

Proba a șasea și a șaptea: 
800 m. și 600 m. fete Star
tul se va da pe același tras u 
ca la proba anterioară, p 
distanța susamintită, având 
aceiași sosire.

i 
I
I

>'
*

s

! 
I

i
I

t
D -a
2 îi

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

până a

1,2oo 
da ța 
,cu SOM

m.
n-

I. M. S.—6. S. M. Lugoj 4-0 (1-0)
S’au remarcat: Cuconcș, 

Tătar III, Voincscu, Bar ■ 
bir și Pop.

creaza acțiuni 
fața porții oa- 
nu reușesc ă

In cadrul Diviziei iNaționa 
le B1. seria IlI-a, s’a dispu
tat la Hunedoara, DuminicA 
18 Aprilie a. c, mâtch'a) <■ 
foot-ball, dintre I. M. S.-Hti 
nedoara și G. S- M- Lugoj.

Dcla începutul țmatchului, 
hunedoreni pun stăpânire 
pe joc, dominânduși catego 
ric adversarul, până la sfâr- 
tul partidei.

Gazdele își 
splendide în

. speților, însă
transforme datoriiă| formei 
bune pe care o deține por
tarul lugojan, însă la mijlo
cul primului meetan inevita 
trilul se produce și scorul c- 
ste deschis prinț, Voines u 
într’o manieră cu totul deo
sebită.

La reluare oaspeții, im
primă jocului o notă de du
ritate — reușind să sco .tă 
un jucător al gazdelor depe 
teren —. Cu toate că hu.ie- 
dorenii au fost nevoiți aă 
continue matchul în zece oa
meni, datorită elanului, dra 
gostei de grupare, a te d 
cei și a schooturilor precise, 
gazdele reușesc să-și măreas
că avantajul prin Cuconeș, 
Barbir și Voinescu — ^are 
înscrie tot atât de spectacu
los ca primul goal—adjude»- 
cându-și victoria cu catego 
ricul scor de 4 — o.

C.F.R. Simeria-C.F.R.Tg -Mureș 2-1 (2 0)
complecta ineficacitate a li
niei de atac, nu a putut a- 
duce decât acest scor m > 
deșt.

Jocul începeTntr’un tempo 
lent și simerienii domină. în 
sistent.

In minutul 24, Fițimon 
marchează imparabil în ur 
ma unei faze spectaculoase 
creiată de GMnan. Ax’.a? 
Filimon marchează încă un

(Coatiniure tu pag. IV-a)

Match ul din Divizia B 
Seria HI-a între echipele C. 
F. R. Tg. Mureș și C. F, 
R. Simeria, a fost urmărit cu 
atenție <le peste 2.000 
spectatori.

In
mai 
buit 
mult
cât au dominat 3/4 din< timpi

Combinațiile sterile și ii

de

adevăr simerienii 
mult noroc ar fi 
să câștige la un tcor 
mai concludent intr .

CU

l

Clasamentul Diviziei Naționale A
1, I. T. A. 27 19 6 2 113;27 44
2 C. F. R. T. 27 20 3 4 79 35 43
3, C. F, R B 27 20 2 5 85 31 42
4, Universitate* 26 13 5 8 52:43 31
5, Distribuția 26 11 7 8 61;43 29
6 Llbtrta'ea 27 10 9 8 50 40 29
7. R. A. T. A 27 11 4 12 48:56 26
8. Jiul 27 9 7 11 42 59 25
9. C. F. R. Cluj 27 7 10 10 38 48 24

10 C. S. NL NL 27 9 4 14 42 66 22
11. Dinamo A, 27 9 4 14 34:45 22
12 Dejmat* 27 6 10 )1 35:41 22
13 F. C. PloejH 27 8 4 15 43i8t 20
14. A. S. Armata 27 8 4 15 39.59 20
15. Dtaamo B. 27 6 4 17 4081 16

IA Oțelul 2 7 6 3 18 3085 U

C.FR
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ZORI NOI

Cum se naște zilnic „Zori Noi
Ia);

i.

(Urmare din pag.

disciplina 
-a tai acte

este i .i.usa pun acea 
consimțita caic trcbuc 
rizvze pe gazetarul de pirtid.

Se [Ulii desigur întrebări -i fiecare 
primește lămuririle cerute, după 
care pe liccaie il așteapta ac a * 
tisfacție unica pe care o da munca 
desăvârșita.

timp iniit'i<sinaia < e tlini de ci <*; 
,,/nri Nu.” cules, paginat 

a intrat in gu a li tarul 
munca de noapte a lin

eare Iu 
de

- când 
și revizuit 
|ci. |n -cpe 
primam.ui 
(. ica/a alți 
țioși și

prc-

în

I’. SUMEȘI EI.FANU 
rediu torul icsponsabil al ziarului

Personalul de icdavție a fost le- 
vrnfat dintre linei i din c.întptiț 
muncii, 
nala 
tent.i

ș,
o.ts 1

l'ovaia ti
s.g.i. a . . ca re
date in legăturii tu 
-'a 1 l'i ,it. Cei.alți, 
menta e este legali 
bibi otc. 1, s’au 
ciulul, la birou i e respective,

Redacția este și ta o uzină 
taie zun/etuț ue grecr al stilou 
lui, goii ud pe Iiâitic șt țăcănitul 
ritmi. al n a inii tic scris, simt tlco 
poiiiva familiare și 11 emediabil ne
cesare.

In aceiași mastlra ca sfaturile 
(uneori chiar foarfecii) Iov. secretar 
general de redacție și experiența 
redactorului responsabil, e.iruia zia 
ml datoreaza totdeauna ceva in pro 
cesul sau de creștere.

dintre lineii din
a căror v. n ație |no eic>- 

<<|e pieo.Uj.area cea mai 1 
;t co.iiiteiu.ui de redacție. 

.11 e < zdni e <on<lit. c o t 
școa â de gazetari.

pleu, a jee teren. De 
urmea ă să strângă 

aiticolele ce li 
a câtor docil 

c'e slu.liu 
aplecat asiipia Iu

ui

ți expediția la 
lovaiași la fel 

devotați.

„Zori Noi“ apare 
fiecare zi..

Lstf desigur lot alâl de L*,xact 
precum, lumina vine dela Rasdi.t 
/iarul a ajuns insfâriJt a tine, iu 
bite t<»\arașc miner din Aninoasa 
de atâtea o.i <â tizilor al ihapelu 
lui piojiLțici, sau 
\a .1. . in rtg linca 
iova a c

a tine brav to- 
I ia Itllui, a tine 
M. C < ugir cc 

iu paginile iul, 
Inu.-iț in pio.luc 

i-ii-t din Siinc.la, 
furnal I 

insiâișit la tine tova 
care ni depășit p!a

de a <
IC)', i.-il 

ino.ator
t, ne ce 

iitelalmgisl delii 1 M.v, 
din Calau, 
lașe plugai 
uul de iiisămânțaii ți la tine căr
turar apropiat tic popor ți tic nă
zuințele lui.

ml guv criiiilui in 11 ț iiu< u de - t r 
bilizaie moiictuia J redresare e 
comunica, pentru a vorli nun ai iele 
mai lecciile lupte ale tlasei munci 
(oaie, a fosț 1:11 îndreptai po.ilic și 
cultural, prețioasă armă n mana 
popoiului mum itor, în !uj ia pentru 
cucerirea unei vieți mai lume.

Acest eveniment taie -1 
num i'u.ui aiO al zi,nu 
Noi” oigaiiul l'artidu'ui 

Român pentru ju > 
stradalii 

reda țiu 
at zia u
a< 01. al

este lin 
angaji .icni 
a li ineicii 
inunziti a e 
vie av ani „ar.la, j ui 

v e i 111 ii bune
I

a in Icpeiideiilii 1 
l’epilbii a Popul

Reprezentanții masselor 
largi populare, saluta apariția celui de 
al 500-lea număr al ziarului nostru

ontiniK înainte pe( 
drum, spre binele și 
celor ci- miuire-'C.

Sjior la muncă!"
Dl. Kdrian l’opa, 

iul ora.ujui Deva, după re 
ai aia greutățile pe c are zia 
i ul no'trit |e a întâmpinat ni 
special la im t putui apariției 
<at și lupta pentru lauiii--a 
regimului demo- rat popular 
dc a lăzi, s< iie intre altejr :

,. \ lăzi, < on-t.it;im C’,i bu 
curie < .'-t toate aceste gi'cu- 
i.tți au io'.i învinse i ,.Zori 
Noi ’, devine tot mai ră-păn 
du ma se|e populare ga .ind 
in el oglinda șl aparalorul 
interi -clor )or.

f'u ocazia apariției nr. 5,,o 
ttiez in numele populației o 
lațului /iarujui ,,Zori Noi' 
v -ața lun-aa --pi c- binr-|e i 
piospc.t lalea poporului m ut 
1 clor' 1

III c.’-im-lc
Lu ?■
late A. eln’l D
Hi p'.i l' 'i ț 1 ola 1
, c ollx.de, fl||cl < a 
unul dm lac toi i
a

;iCt-ldȘ
1< ijoSrilbl ziarului 

redării.i rpm 
s’au |>i iiriii H -cric <le fc 

din partea organic i 
m.tsSd ți juiini unii 

< arc rcd.iin < tlrvii
I

del.i iji.iiiți.i a 
■ tcLcitana trimiși <|<- 
lontici Miliai,

it uițh 
i ir» 
Mim itto

Huite- 
unite 

tehui: 
i o-tru 
eonii 

iun ii

ui 
I i

iese
doaia, Irul al 
al pci sonaluțui 
>i administrativ 
și al sprijinului 
telul județean, 
totodati 1n

Acela de 
lupta dusei 
Partidul ci 
lUcerirca ,t.e ei 
intiegului popor, | rin nilul a 
paraua dâr/a 
noastre pairii 
Românii.

Ml. Mihuțo&cu.

a Utl aspect dela tipografia ziarului. Tov. P. Dumiticsru și E. Hanii, 
, lucrează de zor 1 la mașinile dc cules, f

>c<retarul

Tot atât 
ție: munca 
si este firesc să fie așa. „ZORI 
NO|” aie acea îndatorire de marc 
răspundcie de a contribui la pro. 
ceștii...............
masei 
Iniei

Jar
cest. ;
țin ea acestei mărețe sarcini.

MAGDAUN 
general de redacție

cât fiecare din iclac 
la ziar este colectivă.

,ZORI

de 
i de

[or 
tot 

aici,

clarificare ideologică 
cetitori, la ridicarea 
politic ți cultural, 
cc doresc acei ca e i 
este sa fie mc eu 'a

Un manuscris a plec A.
Să-l urmărim dc i pe un drum 

pe care vor urma să jf^ece alte'o, 
îtt zețăria unde „Zori Noi” în
cepe să prindă contururi precise, 
Tovarășii zețari și linoiipiști se ini 
trec în muncă. Această rivaUtate 
tovarjșcasoă, c’ă mult de furcă ce
lui care poarta răspunderea corec
turii și paginației. Și impune în 
tregii redacții un litm trepidant; 
Manuscris, dujră manuscris, cores
pondențe, reportajii, aticolc cro
nici, sunt înghițite dc mereu nesă
țioasa zețărie. Tov ară; ui 
arde de atâta a.tivilate.

Munca din tipografic a 
cel punct culminant când 
iau ființă după schița și

corector

atins a
pag uite 
sub su

pravegherea tov. secretar dc redacție
care nu evita nici miiu-.a 
grafie.

S’a tras însfârșit prima 
Tov. redactor responsabil 
cede la revizuirea paginilor, înlătu
rând eventualele erori de fond. De 
cele de formă a avut grijă în timp 
util tov. corector.
Cade tuieori sțpra dț câtva

în tlpo-

revizie 
va pur-

Iar aceasta miliții uita fa; fulul 
ca alți tovară.i c'iit admiridrațirt 
ziarului s’aii străduit ca fca'a 
care tu ești atât de 'egal, să 
junga până in ultimii sat 
dc ii! nostru, im.le uv utili 
lui Mun i:o i s • I o

-decu inc’C-'ere 
num itor.

âsi o ic
întreg

i

500 de

de
a- 

ju
lu

d n 
Part 
a t ..lat 
pop

numere

rul
I

Cu in ,izi;i jparițioi i < ]ui d<- 

al 500 1< a îiiiiii.u 
,,Zi>ri Noi la 

sți ă
llCll.il l 
-llilor di- 
)<», din 
llia: j'X

,. I tu. a 
sțiiiir 
tov. lontici Miliai, in nu 
meii- ( on-iliului Sindi' :•! |u- 
deit-jn I lev a și al iuti i g> i 
iniiiii itoiimi sindi' «iii -ale, 
,,/oi i Noi . iuțeli gând nic- 
niii a sa, i tiiioscănd setea dc 
dicțilale a iiiunciioiiinii din 
mine, tăblii i și birouri, a 
devenit un t.tjnn apărător 

i alâlizitor al ac e-tula 
in apar 11« a iuteie-i lor 

intnv :tot anii n.m lic - nuli 
i d , ale, dc 11 :a md lo il 
ll< Il l .i<- <iil Iii.l i i.tse < ]as 
1.met t.i.ire, . Zo -| Noi 
Iod lai I. i in |'i,>ia ce'<>>' 
iiiu.ii <■' i , p -,tl u i nbuna 
r< a ti ainlu , p -iu rit <;> e.<- 
tilu . v ieti noui.

A pr<' cind a pil' irul pe < a re 
am avut din partea ziarului 

, Zori Noi ' admirând l< l.i| 
m t ale a HUt sa lupi • dc a 
dala inlimtatii >a -, ma- • 
selc de sindaa’i.ii «lin ju
dețul nostru, ii doresc >ă

V.

. i
o
I
:t

prima

.-c <>;t|r-l țv »ie il 11
■ i ii,\ .ițiitorimii

\Ian;;|il. e t. 
piili'ți-.'in, 
jin s.i e ’e 

de c-div -i;’f
[ Hpoi ului alături de ?< mi 

li , i u o. .tzi.i apariției n-n 
malului șc>o, mc.îza ziarul ii 
Ilustru spui' la niuili a ■ ) ș.ti- 
gă dm tot sufletul; Să ira 
iască pn-sa poporului".

Intr’un cadru festiv și tovărășesc 
Colectivul ziarului „ZORI NOI“ a sărbătorit împreună cu 
membrii biroului județean al P. M. R. și reprezentanții 

autorităților, apariția celui al 500-lea număr
„7ori No.”, a avut loc in seara 

lectivului icdacțional tehnic i ad- 
Județene P.M.R. 1 .c va Hunedoara 

prefectul județului, d. Adrian 1*0,3 
m

de al fOO-lca număr .al zia ului 
dru festiv, o masă comun.i a co 
pârtii i| at i membrii 1 iroului Org. 

Secretarul Oig., tov. C-tin Grigoraș, 
anții orgai i ații,or de massă, piecu 
ploatatorilur i presa progresista 
Jvtisă in slujba | o, o ti ui, d sa a ară, 
tat rolul de lupt dor ideologic al 
acesteia din urma precum ți rolul 
ci de mobilizator al masselor, evi
dențiind eforturi,e depuse de toți 
cei ce lucrea ă a acest ziar, pentru 
continua lui. îmbunătățire precum șl 
măsurile pra tice luate in acest sens, 
exprimându și in 
gerea în pios, c a 
dicare la un nivel 
iilor Noi”.

Luând cuvântul 
pi imami o.ațtilu , 
dițiunile in care s’a născut ți dez
voltat ziarul „Zori No.”, a cărui 
contribuție substanțiala a intregit- 
lupta ctas’ei muik toa c, in irunte iu 
paitidul ei de avantgardă contra tor
țelor reacționare.

A vorbit apoi tov. Dum trescu, 
din phrtea per'oiialu'ui gra ic al zia
rului și tov. ins[ Cctor școlar Anghel 
Mangiurea, din parii a invațâmâr- 
tului șt'olai uln județ.

Cu prilejul sărh.itorir i celui 
zilei de 18 zlp i ie a. c. iy r’un ca 
ministrativ al ziarului, la care au 
in frunte cu tov, Duduia Andrei 
primarul oiau'ui Deva, repre-ent 

Masa a decurs intr’o atmosferă 
tovărășeasca plina de entuziaștii, 
toți parti ipanții inanîfestându-și bu
curia, ca, învingând toate greutățile 
ntari ce i au stat in cale, ziarul 
a ajuns până la numărul 500. 

După terminarea mesei tov. 
Magdalin, secretarul redacției a dat 
cetire unui reportaj ocazional al 
tov. Mihuțes.u ce oglindea munca 
din redacție cu toate nti ile necazuri 
și bucurii, in care se |:e iu iau li 
gurile reporterilor și redactorilor, 
ale tovarășilor dela tipogra ia gșr 
adininistiația ziarului. Aut aiul a cu 
Ies aplauzele însuflețite ți unanime 

.ale celor prezenți, care s’au găsit 
printre rândurile reportajului.

A luat ajtoi «uraniul tov. B. Sa- 
incșfeleanti, redactorul responsabil 
al ziarului, care după ce a salutul 
oaspeții, a trecut in re istă . rumul 
greu dar victorios parcurs de ziar 
până la numărul 500.

Făcând apoi o parale ă intre pre 
sa burghezia aservită intere e or Cx-

ci-fi un |» at, 
fi 1 reprezintă un dru.n străbătut. 
In fruntea atțimii’or pa.tidului nos
tru, in cei pe»le 3 ani de guver
nare democratică „Zori Noi” a 
popularizat realizări.e din câmpul 
muncii, a mobilizat tnassele in ju-

Departe de 
fu reprezintă

n

I.a
M. R. Criscior, 
tal Duminică 4

P.

Muncă 
voluntară 

la Criscior 
apelul or anizației

s’au prezen 
Aprilie a. v , 

240 de cetățeni dc diferite 
vârste pentru a presta, mum ă 
voluntară.

încolonați, în frunte cu, f.m 
fara Sindicatului L’niiAlmi r 
Criscior, voluntarii conduși 
dc tov- Ahnășan petru au 
plecat pe șantierul d? mm 
că, lucrând la îndiguire 1 ma 
lului Crișult i pe o distanță 
de 150 m„ unde apa inimi 
dase aproape 3.000 m p. 
teren arabil și amenința 1t.1t 
terenul satului cât și li •<'. 
ferată Zdrapți-Gurabarza.

In cele cea. 903 orc pre 
tate, sau făcut lucrările pre 
gătitoare pentru îndiguire a 
dunându-se 10 m. c. piatră, 
s au bătut 50 buc.i piloni stan 
jeni, precum și depozitarea 
unui vagon crengi,

C.

al
iit'.lieere convin- 
a i conr nuă ri
mai inațt a ,,Zo.

i
d. Popa Adriatl 
a anali,nt con

a

Sărbătorirea celui de al 500-lea număr al ziarului nostru 
in fund d. I>r. Deti'selt, tov. Duduia Andrei, secr. jud. P.M.R. Hunedoara 
Deva, tov. P. Somețfeleanti, rcdac torul responsabil al ziarului, tov. 
Const. Grigoraș, prefectul jud. • și d. Adrian Popa, primarul

I crațtdui Deva, J „i

ți co aboaiori ziaiulut.
Primit <u lungi aplauze 1 luat 

cuvântul tov. const. Grigoraș, pre
fectul județului, caie a subl n at e- 
forturile susținute ale ziarului pen
ii u ridicat ea nivelului politic al mi 
s-elur și dragostea cu care muncito 
i linca și populația litmedoreană a 
primit apariția ziarului dealungul ce, 
loi 5t 0 numere.

In incltcree tov. Grigoraș a urat 
ziarului și colectivului redacțional 
munca rodnica pentru a -i inde- 
plini mărețele sarcini ce i stau u 
fața.

I .a. Duduia A-,-rci, -ecrztarui 
Judcțciiei P.M.R. |leva Hunedoara, 
care a fost obiectul unei puternice 
manifestații de simpatie, a aratll 
lupta «ârguincioasa a ziarului, 
lupta iiiq.letita cu lupta clasei mun
citoare, dealungul drumului presant 
cu victoriile obținute de forțele de
mocratice.

Trecând la trasarea sarcinilor pen- 
tiu munca de yi.tur a ziaiuui, tov. 
Duduia a accentuat necesitatea efor
turilor pe caie colectivul redacțio
nal va trebui să le depună p<n 
trn a sta lu frunt-a luptei și ac
țiunilor de educare si iho'.ti Izarc 
a mas.-e or petitiu <u<e.irca victoriei 
depline a domo, râpei in lupta cu 
foițele imperialismului.

Urările pintiu intvn-l.i arca 
tei și mutică | 
I :u ti a io e ti 
acoperite cu

Sărbătorirea
SCO-lea număr
Noi” a luat
ferâ de pregnanta tovarăie 
care s’a desprins diago.-tea șl apre
cierea de care se bueu ă ziarul in 
rândurile masselor ți hotărârea nc- 
sdruncinata a colectivului redacțio
nal de a și intensi.ica ți îmbună
tăți munca peutm riclkarea ziarului.

prosperă făcute de tov. 
u t i zi.trit Vi, au f< st 
puternice ap'auze. 
festivă a re ui de ,.l 

al zia u.ui .,7.oti 
sfârșit int.’o alinos 

din

ollx.de
llCll.il


4 ZORI NOI

Hotărâtă de a te>mina campania însămânțărilor înainte de 1 Mai

Plugwea hunedoreană muncește cu râvnă 
la însămânțarea porumbului și îndeplinirea planului de însămânțări

După ședința de lucru cu preturii, notarii 
în cadrul căreia s’a hotărât iuten- 
însăinânțări înainte de I Mai, mun 
avânt. -•••

In intri-gul județ organele admi 
nistrafive — dela prefectul județului 
până la notarul comunei — în strân 
să colaborare cu cele tehnice agri 
cole, au pornit o uimiră teme nlca 
pentru lămurirea și îndrumarea plit 
gărimii și activizarea coniiteteloiț 
gospodărești, complectat ' riiilr'un 
stăruitor control pe Ii-reii, Rezulta 
tele îmbucurătoare ale ace tei aft 
țiuni, au început sa lie oglinJile 
în elanul i sârguin a iu care piu 
gării au pornit la îndeplinirea pta 
nulul de însăniâniari prevăzut pin 
tru cea de a doua etapă a cțnnt- 
paniei de primăvară.
Plugarii muncesc cu pu’eri 

x sporite
Insăir ânțările din prima i-(a[ ă în 

plasa Hațeg s’au desfășurat «am 
greoiu, daforiut pregătirii insuliclen 
te a campaniei cât și -tructurii geo 
grafice a regiunii care este în cea 
mai mare parte muntoasa. După 
ploaia ambudentă de M.crinii, tim 
pul s’a inciîlzit și ultimele zăpezi 
care mai stăruiau prin partea lo 
cuini, au dispărut. Timpul a dc 
venit prielnic, mijloace de muncă 
sunt suficiente și -pluga.ii au pornit 
cu avânt pe ogoare spre a și a 
riuica în brazda semința care îi 
va aduce bulșugul și bunăsl.aiea 
gospodăriei lor. |

Prin satele Crișeni, Ruși, Strein, 
Brefea-Roinânâ, satele simt pustii, 
lăinase doar in gri,a cop ilor gă
lăgioși, grupați în jurul poiților 
pentilica afara în câmp zeci și sute 
de plugari șă taie brazde adâmi, 
sâ arunce în pământ semința me 
nită să rodească ogorul. Plugari 
de pe aici muncesc cu puteri spo 
rite pentru a însămânța și supra
fețele caic din cauza timpului fri
guros de până acum au rămas ne'u 
erate.

Nu vreau să fiu rușinea statului
Prind, întorcânduși plugul a cai 

pat de brazdă; pe plugarul Dunii- 
frescti Adam din Crișeni, care 
cu multă dragoste acceptă să-și 
crifice câteva 
pentru a sta

— „Cum 
mânțările."

— „Apoi

dc vorbă, 
bade

minute din munca 
pujin
stai,

nq
sa-
sa,

cu însă-

de bine, 
orzul și

stau

dori 
shur- 
ă in

lot

destul 
Mi-ar.i însămâțat ovăzul, 
rnăzăroiul și ailtm grăbesc cu cu
curuzul. Iu două zile am gătat și 
cu cl. Nu vreau tocmai să fiu e- 
xemplu râu iu satul meu și să 
fiu arătat cu degetul că am rămas 
în urmă cu însămânfcrile’’.

Plecăm mai departe. Intre 
lanuri de grâu în care vân ul 
dalnic. a 1 primăverii se desfa 
voe, uteinislul Prtreanu Cili, 
din Crișeni, apasă adânc în brazdă 
plugul pe care îl trag domol d 
pereche de boi, — care îi fac 
cinste.

Pare tare zorit.
— „Mult nu mai am de însă

mânțat, — ne spline Marin al I loarcj 
dar m? zoresc fiindcă ar ti o inare 
rușine pentru mine ca să mă prin
dă 1 Mai cu ogorul neîn-ămânțat.

Dacă muncitorii din fabrici în-' 
târnpin i sărbătoarea mumii prin noi 
eforturi avem și noi datbria de a 
munci cu mai mu tă râvnă ogoa

Cinema „Progresul" Deva
prvz'ntl pa

Martha Eggert și Jan K epura 
fn

FarmecuHȘoemei
muzica de PUCC1NI 

In programul viitor martie fl'm 
fechnlcolor

Opereta
O Izbândă a T« hnîcolorului

Soiiciic

i și primarii din județ, 
sificaieu șl terminarea camptuiiei i'c 
cile de pe oboare au Imit un nou 

rele pentru a asigura țării o re
colta îmbelșugată.

Ogorul este og'lnda statului
Cu cât ne afundații în plasa Ha 

țcg, ni al.it pi ivrlițtl'c ț c care ni 
Ic oferii tâmpul niuiu.it H îngrijit, 
pi reuni șl for.ota p1 țigărilor depe 
ogoare, iți des fata orii i.

Nivelul gospodăresc al unui al 
se jioate cunoaște dr4 c lioldv’e din 
junii sau. Ogorul este oglinda p u 
gatului.

Acest mijloc dc apreciere uda 
venit în minte parcurgând opmrclc 
cu aspect dc gradina, ale sxdudii 
Totești. Ai i toi liniarul este verde 
sau negi u. Mta iii’oare nu întâl
nești. VcitIc sunt niturile c pa 
ioase care ia I sg ol ii in ia c'c calde 
ale soarelui și tare ingiiit cui maț 
mare supral’ața din Itotaiul «aiiihb, 
iar negre sunt ogoaic.e proaspăt 
arate pentru ui.tu a poru ubu’ni. 
Ceia ce îți iubește și încânta o 
chiul, este asolanicntul acestui sal, 
care iți sta inc de adniirafa, Sute 
de lieitaiC îmbrăcate inti’in lan ne
sfârșit dc grâu, caracterizat prin 
tr’o uni form î late desăvârși la a des 
voltarii și culorii sa;e dc un verde

Declarațiile de impuneri 
vor trebui depuse până la 30 Aprilie a. c.

BUCUREȘTI, 16 (Ager 
preș). Ministerul dc Finan
țe a dat un comunicat prin 
mire se arate cum trebue 
si| se completeze 

declarațiile de impuneri. 
Acestea trebue sa fie dop- - 
se de toate intrepi indevilc co 
mc-rciale, industriale, mese
rii, profesiuni libere c-tc.

Fie trebue depuse în ier 
nicn, adică până la data dc 
30 Aprilie 1948, inclusiv.

Declarațiile vor fi comp
lectate personal de către con 
tribuabilul în cauză, iar corn 
pictarea se va face pentru 
toate rubricile din formular 
de declarant,ețe trebue să fie

„Pentru pace trainică"
apare în rrai multe limbi

Se știe că în afară de c- 
diția dela Belgrad, care apa 
re în limbile rusă, franceză 
și engleză. Republica Popula 
ra Română este printre pri 
mele țari în care s’a luat 
inițiativa de a se tipări în 
limba proprie ziarul ,,Pen 
tru Pace Trainică pentru De 
mocrație Populară!” organ 
al Biroului Informativ al Par 
tiflelor comuniste și mun-ito 
reș ti.

Ziarul mai este editat în 
limbile naționale în Jugosla 
via, Bulgaria, Polonia și I 
talia. ,

Recent. după cum anun 
ță ziarul „SzabacI N,ep”, orga 
nul central al partidului co
munist ungar, — a apărut și 
în limba maghiara, la B'kla 
pesta, organul Biroului In 
formativ al partidelor comu 
niște ’și muncitorești „Pen
tru Pace Trainică, Pentru 
Democrație PopularăI” . 

amorlf 
Nume 

cu.livate cu diferi e 
constituc caiti-a

in

incliis --1'11111111 linei bogate n-col 
te, s<- pierd in orizont. Nn <1111 
văzut aii i nici o InaZ.dă nearat 1.

Ogoarele din hotar se 
zeaza eu grădinile «itulu-, 
roase tarlale 
șoimi de legume, 
de vizita a -.alnlni.

Un comitet gospouâresc 
care nu și fac datoria

Nu acela”» lumi se observa 
hotarul sau inti r o ul satirul Bc t 
helot. Aici iiilâhii'n terenuri ncu 
gorâle cu uspect dc paragina, iar 
plugurile eșile la câmp stini rare ce 
țol, Cauza acestor lipsuri am af'Ul o 
la primărie, uitdc din explkaiil’i1 
dale dc iiolaiul tOiiimivi, corn tete e 
gospodărești tiu și | rea fac datoria, 
și lipsa ilv aukilatc a lO.nileleior 
gospodărești si a oigaiielor dc re 
sort, a dtH la ncindepliiiirea pta 
nu’ui dc iiisimânțăii prevăzut pen 
tru prima clapa și la înluveret 
disti ihtiirci seniiu'c’or aduse | fuga
rilor Im iu care aba acu u 
se i’a.c,

l>in toastai.11 i e de aii amblu fâ 
cute asupra le u’ui cum >c ik-fi- 
șoara iiisamânț'ri e din cta, a a 
doua îit jiidcțu' nostru, se desprin Io 
c lar mutica sporita a organele r c 
îndrumare i coordonare, preui.n șî 
do:iii,a \ie cart imbo de.te p'ugă 
rimea dc a termina f,i depăși p a 
nul însamân aiilor, îna n'.e de 
I Mai. ...j

Gh, Plețu

sincere indiferent de datele 
înscrise in scripte.

Ministerul de Finanțe a 
nunță contribuabilii că impu
nerile de acest fel se vor fa 
ce pe bază de declarații și 
ca aceste declarații nu vor ț1 
înlăturate ci vor fi luate îi 
considerare așa clim au fost 
date și venitul impozabil se
va determina prin aplicarea 
asupra cifrei dc afaceri a coc 
ficientrdui rentabilități rea
le.

Acei care nu depun aceste 
declarații in termen, care je 
vor depune nccomplecte s’au 
nesincere vor fi pedepsiți cu 
amenzi fiscale și cu pedepse 
pentru crimă de sabotaj.

Formularele dc declarații 
sunt diferite după natura ve 
nitului realizat și se pot pro
cura la Administrațiile fman 
ciare și circumscripțiile dc 
constatare.

CFR Simeria-CFR Târgu-Mureș 21 (2-0) 
(Urmare din pag. I aj 

goal trăgând de aproape u- 
șor pe lângă portar aducând 
astfel victoria simerienijo’-.

Repriza 2-a începe într’ua 
ritm mai dinamic, mureșenii 
luptând cu îndârjire pentru 
ameliorarea scorului ți reu
șesc a marca un goal din-

Mica C.AM.T. 3-2 1-2)
In cadrul același divini, 

s’a disputat la Brad, m.i- 
tchul dintre echipele Mi a 
și C. A. M, T, Timișoara,

După un joc frumos și 
pasionant, victoria a reve
nit brădenilor.

Viața de partid

DESCHIDEREA CURSURILOR 
celei de a IV a serii a școalei 
de cadre medii de pe lângă org. 
județeană P. M. R. Hunedoara-Deva

In ziua de 16 Aprilie a. 
i in surilor celei de a _ț-a 
'I'- |>r l.mg.i rug |u<|e|> a<la
In ața mare a școl i ei a i 

adunați toți r-jeili, animai, 
dc dorința de a înv.rța, spr> 
,i li cât mai de folos Partida 
lui și întregului pop >r. I 
utilitatea deschideri curs-h 
iilor a început prin intona 
na „Internaționalei ’ după 
Care a luat cuvântul to\ < le 
nad F.ugcn, directorul co 
Iii, < are a arătat elevilor ( ă 
prin marea \ ictorie î i ale 
geri a F. D- P, și apoi vo 
tarea (’on-titui iei piui care 
se asigură poporului ibcp 

tliri până acum ne mai în 
tâ'n t ■ în opoziție cu ț i 
t ije capitaliste unde și < e;e 
mai e]( montare Iii ei tați -u '. 
.upriniate în fața meat 
brilor 1’. ,\[. R, precum i 
în fața întregului pop ,r .-.tait 
noui și mari sarcini. Reali 
zarea lor dețrndc de pregă 
tirea și ridicarea de cât mai 
multe cadre și în vederea a- 
ccstui scop una din indat >- 
virile pr n< ipale ale noui or 
elevi ai scoții este de a se

Deschiderea cursurilor celei de 4-a serii 
ai Școlii de Cadre Medii a

Inli'un cadru festiv a a- 
vut țo< in ziua de 12 \pi .’ic- 
a .1 , deschiderea i-iirs.iri'o. 
' eței de a 4 a scr.i de el , i 
ai Șco'.ii dc Cadre Mcdi- , V.

buca'' de pe lângă O>g- 
Județean-i Valea Jiului a I‘. 
M. R..
Șed. feștilă a fost desclmă 

de tov. Ungur Pompiliu, di
rectorul școlii, care a arătat 
însemnătatea ce o prezintă 
însușirea teoriilor marxiste- 
leniniste stalinistc pentru o- 
ricntarca justă în munca dc 
partid și în lupta pentru 1 , 
ncle întregului popor.

Din partea Biroului Jude
țean a luat cuvântul toi'. Gh.

Ir'o combinație a lui Incza
S’au remarcat:
— dela C. F. R. Simer- : 

Ganian cel mai bun lin 
22), Ilorvatb și Varga.

- dcla C. F. R, Tg, M t 
reș: Vercș, Incze și Nagy.

Arbitrajul d-h3 Gosma _ 
rect.

S’au remarcat dela gazde- 
Slavon, T icu și Lungit.

*
La deschiderea matchului 

divizionar, au jucat echipele 
Mica II și Zarand. Prima 
a câștigat partida cu scorul 
de 4 — o.

< , a avut loc descinderea 
serii a -poalei dc indie medii

P XI./ 1 Iunedi,ara-D<*va,
M r,uliii -.1 și i n -Uși .t a iu
ti o In iblll'.i (.11 III ii III 11' 

lecțiile țin-'lato
1 .iiând apoi i in â itul tu\ 

Dam ti I'i-lru . ret irul sr-. 
ției de i adr,- .i org. |u<l. I'. 
jM. R. a .•iraf.it i Jev ibir ne. 
sitatea um-i disciphm- (le 
fier liber < <>n imi ii astfel 
îm ât noile i'a'lic î se sitiie 
ze in frtinti i , i-lorlațți mein 
brii nu numai prin cuim 
ștințe|e lor ci și prin con.l ii 
ta lor i : <mplară.

’ o ț mi apo tov J" ud i i 
.Ar,direi o larul org. ții1 
b. M R, -a'ut.i p • el<-'. ii î i 
numc’e B rou'ui Jud I’ M, 
R. aratând ca u ia din p i i 
eipa|' !<• - i c n a ;o. i st ■ , c 
a int.in < ucedriji- c ng ,m 
pân.â acutn i dc .i lupt i p 
ma: departe pcntiu ț Jați ui 
rea n iurmelor preia ut-.- îi 
manifestul program al l'r 
11 en i oc i a ți e i 1 ’ o puia re.

l ’esiii iiatea deschid'rii 
școlii a luat sfârșit inti’un 
viu entuziasm.

Org. Județene Valea-Jiului

Fcri< (.inii Secretarul por
ției d< Propagandă gi Agi 
tații- arătând în primul 
rând rondiții'e interne și :■ 
xtern - în care -.e desch J 
acesu- cursui', subl niind a- 
poi importanța ridicării ni 
voiului pi)]ilic și cultural al 
cadrelor dc partid, pentru 
o bunii cunoaștere a liniei 
politice

Au mai luat apoi cuvântul 
din partea Biroului Județean 
tov. Varga Beniamin — Se 
cretarul Secției Organ’nato 
ricc — R. Crainic, Secretar 
al Secției dc Cadre — și , 
ternay Tibcriu — rcspo.ua- 
mlul Comisiei Invățămâ.i-. 
lui de partid, (lupa care a 
vorbit din partea e'ei ilor to
varășul Gu aș Ghcorghe, ca 
re a propus ca a. eas'ă sc-rie 
de elevi să poarte numele dc 
„Victoria . Democrației Po 
pularc exprimând totodată 
angajamentul elevilor de a 
și însuși cât mai temeiiic 
lecțiile ce li se vor preda.

Citiți
în fiecare zi

Zori Noi”
P. M R.
Hunedoara

Organ al 
pentru jud.

Umplem butelii de
Aragaz Inlormxțfunl 

la Adm -{ta 
«Zori Noi”

i

niuiu.it
%25e2%2580%25a2iraf.it


5ZORI NOI

v In cinotea. zilei. de 1 Mai 

Minerii din Valea Jiului 
și Munții Apuseni se întrec în muncă

£a numărul 500
al ziarului ,jZom Nom11

Ziua de 1. Mal, sărbătoarea solidarității internaționale a munci? 
terilor din toate ramurile de activitatea prilejuit inun.llorimil din 
județul nostru un minunat prilej de a dovedi elanul lor urla?, in 
munca pentru redresarea economiei noastre naționale, chezășia und defl 
mai bune pentru cei ce muncesc?

In cinstea acestei mari săr 
bătoriri, pentru a mări și 
mai mult efortul lor în mun
că, muncitorii inițiază între
ceri patriotice în producție.

Astfel minerii din Aninoa 
sa, care dețin pentru a 7-a 
oara drapelul producției în 
Valea Jiului, sunt ferm ho 
tărjți de a munci cu o dâr
zenie și mai mare pentru ex 
tragerea a cât mai mult căr
bune iar de 1 Mai, vor de
fila purtând in. mâinile lor 
înăsprite de muncă drapelul 
producției-

Nici minerii din Munții A- 
puseni nu vor să rămână 
mai prejos. Au hotărît să în 
tâmpine marea sărbătoare a 
muncitorimii prin extrage - 
rea a cât mai mult aur. D’e 
altfel, echipa tov. Oprea Gh. 
care lucrează la orizontul 90 
în mina „Musariu” a reușit 
să depășeasc i ancă de pe 
acum norma cu 90 la sută, 
și va merge vertiginos înain 
te. Nici celelalte echipe nu 
vor să rămână mai prejos și 
până la urmă nu se știe, 
care echipă va fi în frunte.

Minerii din Lonea știu 
foarte bine că astăzi produc
ția nu mai este un prilej de 
îmbogățire a exploatatorilor 
capitaliști, ci piatra de terne 
lie a propășirii lor economi 
ce. Deaceia și-au luat anga
jamentul să întâmpine ziua

de 1 MAI cu o conside 
rabilă depășire a normelor. 
Astfel, echipa tov. Urlich 
Ștefan, a și depășit norma 
cu 50 la sută, urmată de e 
chipele to\. Coldea care a 
depășit norma cu 50 la sută, 
echipa tov. Mihai cu 41 la 
sută, urmate la scurt inter
val de celelalte echipe.

i

<

Alte sentințe pronunțate de Instanța de speculă și sabotaj, 
pe lângă Tribunalul-Deva
tre Stat cantitatea de 178 
kg. grâu și nu a eliberat bo 
nuri de treer la 9 persoane.

Brasav Rudolf - - Petrija- 
Lonea — condamnat la 7 
ani muncă silnică, pentru că 
în calitate de membru în de 
legația de treer pe lângă 
batoza lui Oprea Nicolae, nu 
a verificat dacă se înscriu 
rezultatele de treer în regi 
stru, a trecut la 11 produ
cători în bonuri cantități mai 
mici decât cele treerate, în 
sușindu și cantitatea de 178 
kg. grâu rezultat din uiumul 
reținut dela producători, nu 
a eliberat bonuri de treer.,

Topliceanu Gheorghe
Mânerău Huned. și Mbise 
Ioan — Boj — condamnați 
la câte două luni închisoa
re corecțională și câte 5.000 
lei gmendă pentru faptul < â 
ambii fiind în delegația de 
treer de pe lângă batoza țui 
Oprea N., nu au verificat 
dacă se înscriu în registru 
rezultatele de treer.

Herban Petru — Boj — 
condamnat la 6 luni închi
soare corecțională și 5.000 
lei amendă pentru că fiind 
în delegație de tre6r n'a't 
' verificat dacă se înscriu în 
registru rezultatele treerișu- 
lui.

Olteanu Iosif și Oltea iu 
Simion — Cugir — condam 
nați la 6 luni închisoare co
recțională și iq.ooo iei amen 
dă, pentrucă nu au livrat în 
întregime cantitatea de iem 
ne către Economatul Unic 
al Băncilor și Instituțiilor- 
Timișoara, conform 
ției încheiate între 

Nicșa Nicolae — 
— condamnat la 2
chisoare corecțională pentru 
că a sustras piei de oaie și 
miel dela regimul de reparti 
zare a O. I. P.

Beker Carol — Deva — 
condamnat la 10.000 lei a 
mendă pentru faptul că a 
Încetat activitatea fabricei 
de sobe și porțelanuri înce-

Instanța specială de spe 
culă și sabotaj de pe lângă 
Tribunalul Deva — în eoni 
pletul de judecată format 
din, T. PușcaȘiu judecător, 
I.. Koroși și B. Stancu, ase
sori populari și Al. Ionesc» 
grefier — a pronunțat urmă 
toarele sentințe asupra pro 
ceselor judecate în ziua de 
16 Aprilie 1948.

Oprea Nicolae — Boj, jud 
Hunedoara - - condamnat Ja 
.5 ani muncă silnică pentrucă 
în calitate de batozar n’a 
ținut registru de treer, a sus 
tras din cota de predare că-

Deschiderea 
celei de a doua serii 
sindicale de pe lângă 

Local Valea Jiului

cursurilor 
a școalei medii 

Consiliul Sindical
- Petroșani

«

*

In ziua de 13 Aprilie a,avut loc în sala de festi
vități a clubului cultural „ Gh. Apostol" din Petroșenb 
deschiderea celei de a doua serii a școalei medii de ca
dre sindicale, de pe lângă Consiliul,Sindical Local Valea 
Jiului.
La această festivitate au 

|uat parte reprezentanții Con 
siliului Sindical local ai s^n 
dicateolr din Valea Jiului, 
reprezentanții P. M. R. ai 
Comitetului de Fabrică A. 
C. P. ș, a.

După intonarea Imnului 
Republicii .Populare Române 
de către corul sindicatelor 
C. F. R, și Minier, tov, Cră 
ciun Eugen, resp, cultural al 
Consiliului Sindical Județe
an Valea Jiului, a arătat că 
deschiderea cursurilor ace
stei serii, se face într’un mo 
ment politic de importanță 
covârșitoare în viața poporu
lui român.

In continuare, a subliniat 
că în această sală, unde pâ
nă nu de mult se întruneau 
reprezentanții trusturilor și 
ai marilor capitaliști, ce ve 
neau în Valea Jiului pentru 
a exploata cât mai sânge-

ros clasa muncitoare, astăzi 
se pregătesc noui cadre pen 
tru conducerea muncitorimii 
spre o viață nouă.

Luând cuvântul, tov. Ni 
colaescu directorul școalei a 
arătat rolul școalei de cadre 
sindicale cât și datoriile ab
solvenților acestor școli față 
de clasa muncitoare.

Din partea elevilor a vor 
bit tov. Vasilsiu I. minei; din 
Lupeni și Gheorghiu Gab 
briela, care au exprimat do
rința elevilor de a-și însuși 
învățătura predată pentru a 
putea fi cât mai de folos cla
sei muncitoare, cât și dorin
ța elevilor de a munci volun
tar pe șantierul național 
Bumbești-Li vezeni.

I. H. coresp,

Cetiți șl răspândiți ziarul
IWoi'

Ea mina din I’etrila, unde 
recent echipa tov. Popa Lu
dovic a reușit — prin intro 
ducerea de noui metode în 
muncă — să depășească nor 
ina cu peste 300 la' sută, mi
nierii vor să întâmpine săr 
bătoarea muncii în mod deo 
sebit.

L’ele 7 echipe din această 
mină, sunt hotărîte ca prin 
introducerea noii metode de 
muncă, printr’o disciplină să 
nătoasă în muncă să facă 
adevărate revelațiuni în pro 
ducție.

Pedepsind cu asprime pe sabotori și speculanți

de

conven- 
ei.
Sălîjtea 
luni în

(Urmare din pag. I-iț

rea primelor alegeri, au fost 
bătălii care s’au soldat tot 
cu atâtea victorii strălucite 
pentru popor, — victorii la 
care „Zori Noi" își are con 
tribuția sa însemnată.

Au urmat apoi noui cam
panii care s’au încheiat prin 
noui victorii ale forțelor de
mocratice populare. Aceste 
victorii au însemnat lichida
rea haosului economic, cură 
țirea vieții politice de spio
nii și trădătorii maniei puși 
în slujba imperialismului 
scoaterea din guvcrn a gru
pului corupt și trădător al 
lui Tătărescu, lichidarea ce- 

pând din data de 1 Apr-1946 
fără prealabila aprobare a 
M. I. C.

Radu Teodorescu din De 
va — reprezentantul firmei 
„Radu" — București — con 
damnat la 2 ani închisoare 
corecțională și 30.000 lei a- 
mendă pentru că a încetat 
activitatea sucursalei - Deva 
menținând mărfurile, neplă 
tind nici salariile angajați 
lor, iar firma „Radu" a fost 
condamnată la 30.000 lei 1 
mendă ca răspunzător civil 
mente.

Muncitorii uzineler 
I.M.S. au primit pro

vocarea ceferiștilor 
simerieni

(Urmare din pag. I-«)j 

Fontă: 3.400 tone, 
Oțel 4.000 tone; 
Laminate 3.200 tone. 
Dease.menea,comis&inea. a, 

stabilit că în afară de pro - 
ducție, la baza întrecerii stă 
mărirea productivității mun
cii, reducerea consumului 
specific cât și reducerea la 
maximum a absențelor.

Consiliul Sindical Județe
an Deva este arbitrul între 
cerii, care va urinări îndea
proape desfășurarea între - 
cerii, iar la 1 Mai va decla
ra învingători pe acei ce vor 
atinge cel mai mare procen
taj în producție și vor reuși 
să îndeplinească cu mai 
mult succes criteriile stabt - 
lite.

Lupta pentru câștigarea 
victoriei în această întrecere 
este deosebit de interesanță.

Muncitorii simerieni, încă 
din toamna anului trecut 
s’au situat în fruntea atelie 
relor C. F. R., pe țară, iar 
pe Uzinele I. M. S, Hune
doara, flutură de curând dra 
pelul producției pe țară al 
industriei siderurgice, câ 
știgat prin muncă intensă 
de muncitorii hunedoreni.

La 1 Mai vom vedea în
vingătorii. 

lui mai puternic stâlp al re- 
acțiunii interne și externe în 
țara noastră — monarhia — 
Și instaurarea Republicii Po
pulare Române.

Paralel cu susținerea ace
stor acțiuni organul comite 
tului nostru județean a des
fășurat o intensa activitate 
pentru realizarea unității 
muncitorești — astăzj fapt 
împlinit prin creiarea Par
tidului Muncitoresc Român
— a dus o neîntreruptă cam 
panie de mobilizare a mun
citorimii pentru ridicarea 
producției în toate sectoa
rele de. muncă și a.contribuit 
efectiv la ridicarea nivelului 
cultural și politic a poporu
lui.

In ajunul primului 1 Mai 
al Republicii Populare Ro
mâne, „Zori Noi" se poate 
mândri cu aportul pe care 
1 a adus la victoria F rontu- 
lui Democrației Populare in 
alegerile din 28 Martie a. c., 
și cu acțiunea pe care o 
duce pentru intensificarea în 
trecerilor în producție.

Dacă la începutul activită
ții sale „Zori Noi" s’a pre
zentat în condițiuni redacțio
nale și technice mai slabe, 
în măsura în care conștiința 
și nivelul politic al clasei 
muncitoare și al întregului 
popor a crescut sub îndr i- 
marea Partidului Muncito
resc Român, cadrele zia-1- 
lui s’au ridicat și ele și ast
fel ziarul nostru se găsește 
la înălțimea misiunii sale, l’e 
acest drum, redactoii și te- 
chnicienii ziarului trebue sa 
meargă mereu înainte spre 
îmbunătățirea continuă a na 
rului, contribuind prin ace
sta la succesul tuturor ac
țiunilor duse pentru întări
rea și consolidarea regimu
lui de democrație popul 1 ă 
și înflorirea tinerei noastre 
Republici Populare.

Apariția celui de al 500-loa 
număr al ziarului „Zori Noi''
— care își are legături adân 
ci în rândurile poporului hu- 
nedorean — este întâmpi - 
nată cu multă bucurie de 
massele largi populare care 
văd în organul comitetul’â 
nostru județean educatorul 
și îndrumătorul lor în lupta 
pentru o viață mai bună.

Comitetul Județean al Pi: 
tidului Muncitoresc Român 
urează tovarășilor din colec 
tivul redacțional, technic și 
administrativ al ziarului „Zo 
ri Noi" spor la muncă pen
tru a duce la îndeplinire cu 
mult succes.sarcinile ce de
curg din lupta clasei munci
toare pentru atingerea inal 
telor sale idealuri. i

Andml Duduia

Citiți și răspândiți

„SATEANCA11 
și „FEMEIA1* 

revistele Uniunii 
Femeilor Demo
crate din România
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falsifică în mod grosolan voința alegătorilor
Trecând prin niuitc piiincjdii i 

luptând cu muri greutăți, 
delegații partidelor democratice din 
zonele anglo-franco-amerivane, au c. 
sistat totuși la al doilea congres 
al mișcării pentru unitatea Gerimniit

Cu aceastS ocazie, președinte'^ 
partidului socialist unificat ger
man, Willielm Pieck, a spus ur 
rnâtoarele: „Poporul german a 
pierdut mult în războiul hitlerist, 
dacă însă va deveni victima pla 
nurilor criminale ale imperialiștii^ 
americani, el va pierde lot’’. Na 
tural că aceste cuvinte ale unui ro 
prezentant autorizat al ailevai'atej 
conștiințe populare, nu fac decât să 
umple de ură și îngrijorare pe cei> 
cari dirijează din urrrbră, destinele 
„țrizoniei" germane.

Pe zi ce trece,' fumul amăgi
tor al mirodeniilor răspândit dd 
bevinii și blumii pseudo-lorțet .1 
treia se risipește, desvăluind lumii 
aspectul respingător ai „planului 
Marsliall”. Propunătorii acestui ru
șinos plan dț înjosire și aservii e 
a popoarelor, au calculat ^greșit 
de data aceasta, scontând prol/a- 
bil că Europa și popoarele din lu 
mea întreagă, li se vor arunca ime
diat la picioare. Evenimentele re
cente. demonstrează negustorilor de 
conștiințe din Washington șt Lon
dra că au supraapreciat forpa șl 
influența agenților lor din diferi
tele țări, Lupta de rezistență a po
poarelor împotriva tendinței de în- 
rabire a imperialiștilor, a depășit 
de mult cadrul detașamentului celui 
mai conștient al clasei muncitoare, 
câștigând pături tot mai largi șl 
mai diferite ale popoarelor lumii.

Lamentabila eșuare a conferinței 
panamericane deja Bogo.a, când 
întreaga populație a orașului indig
nată de o brăznicia reprezentantului 
trnsturilor nord-americane, a deter> 
minat pe Marsliall și acoUții săi 
sași mute sediul in afara orașului 
sub paza trupelor columbiene, do
vedește adevărata stare de spirit 
a popoaielor din America latină. 
In fond eșecul conferinței dela Bo
gota are și „^vantagiile lui” pentru 
nord-americani. Pus in fața atâtor 
cereri de sprijin și ajutor din Ame
rica de Sud, Marshall- s’a văzut 
într’o situație critică. Faplul l-a de
terminat să arate tuturor că va fi 
nevoit să refuze o mare parte din 
mâinile întinse deoarece țara sa dând 
ajutoare în atâtea părți, s’ar vedtta 
la un moment dat „sărăcită”. . ’

*

La O.N.LL delegatul britanic Da- 
vies se arată a fi un aprig lupe 
tător pentru libertatea presei și in
formațiilor pentiu fasciștii și ațâ
țătorii la război. Reprezentantul so- I 
vîetic Bogoinolov a atras atenția cu 
acea ocazie asupra unui articol din j 
„Gazettc de Lausanne'’ al instiga- | 
torului la război Walter Lippmann, | 
care îu mod fățiș declară că este 
necesar un război împotriva Uniu- 
nei Sovietice. Drept răspuns, dele
gatul englez >. afirmat că Waltar 
Lippman are drept să scrie ceea 
ce vrea. Oamenii cu conștiința cu
rată nu înțeleg însă dece Waltei; 
Lipmann „are dreptul să scrie; 
ceea ce vrea” chiar și atunci când 
asvârle în mod insolent sămânța 
discordiei și a războiului, în timp 
ce D-na Beate Kitsikis inimoasa 
luptătoare pentru instaurarea rmei| 
păci trainice este condamnată la 
moarte.

Oare exista mai multe feluri dc 
libertăți? 1

Natural că libertatea, așa cum o 
înțeleg imperialiștii este: libertatea 
pentru ei, de a subjuga popoarele 
și de a submina pacea lumii. In 
schimb in Grecia, Italia sau Spa
nia, lupt—toc i pentru democrație,ț 
pace și progreș sunt vânați și mr

sacrați pe toate drumurile in vir
tutea aceleași libertăți a,a <11111 vor șil 
le prinde bine mislților din Wall 
Street. I j

Dar in timp ce agenții plă-' 
fiți ai rea țiunii interiiațiorak, tei- 
mit rapoartele lor in cari I i a- 
rată disperacVa si neputința, tor
tele democrate din lumea întreaga | 
continua să se regrupeze prcjfătin- 
du se să dea noi lovituri dușmanului 
comun.

Astfel in Bulgaria și Polonia de
mocrația prinde rădăcini din ce in 
ce mai adânci, în timp ce ijj Un
garia pr n 11 ionarea ce'or două par
tide muncitore-ti, reacțiunea a că- 
pătat o nouă lovitură. In Grecia Ini- 
pclc generalului Marhos și Î11 China 
armatele naționale de eliberare n 
registrează noi și hotărâtoare suc
cese împotriva imperialiștilor coa
lizați cu fasciștii. In Cehoslovacia 
guvernul democrat realizează pro
grese importante, pe ca'ea socia
lismului, iar în America conștiința 
progresistă se grupează masiv în 
jurul noului partid al Iul Wa'ilace.

Lupta împotriva lui De Oaulle 
și celorlalte 'cozi dc topor din 
Fran(a se intensifică; poporul fran
cez înțelegând să se opună cu ho
tărâre haosului economic și ruinei la 
care l-a expii6 politica pelastă a 
mercenarilor lui Marsliall. Pe bună 
dreptate a spu» acum câteva zile 
Maurice Thorez într’o ședință a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, că politica reac- 
țiunii internaționale constă din: „a 
ajuta pe cei învinși împotriva a- 
liaților de eri din marele război 
anti hitlerist. ' 1

Dar acel spirit progresist carac
teristic poporului france^ călăuz ti 
de mărețele principii ale tnarxis- 
înului-leninismului îi va îndruma pe 
francezi spre adevărata <ale je'carc 
trebue s’o urmeze, pentru <a onoa
rea și independența națională a 
Franței eterne să fie salvată;

Adrian Botele > I

Câteva din sarcinile noastre
(Urmare din pag. I a) 

laie și aceasta nu se poate decât 
prin organizarea producției ceeace 
cere mai multă pregătire, mai multă 
muncă, decât a spune despre un 
lucru pur și simplu că nu este l|un.

Descoperirea noului, a luciului 
care se naște, trebue să crească și 
să se desvolte, este in. ă unul din 
rolurile gazetarului. El trebue să 
vadă, să prindă esențialul, să știe 
să i dea importanța cuvenită, chiar 
usca ta Început greutățile întâm
pinate, par pentru unii oameni de 
netrecut.

Acestor sarcini și altora de acest 
fel trasate de partidul uestru a cău
tat colectivul redacțional al ziaru
lui „Zori Noi” să le facă față. In 
ce măsură el reușește să facă acest 
lucru este reogiindit în paginile 
ziarului.

Plecați dela ciocan, dela coarnele 
plugului, sau din birouri, tineii, cu 
voința de muncă și de învățătucp, 
caută să fie la înălțimea chemjării 
lor, a încredințării pe care au pri
mit din partea clasei din care fac 
parte, din partea partidului ei de 
avangardă, de a pânui arma ei' 
cea mai ascuțită, ' •< — presa;

Sub îndrumarea Partidului Munci
toresc Român, care ne-a ajutat să 
creștem să ne îmbogățim ^cunoș
tințele, Ia farul învățăturilor ma
rilor dăscăli ai omeniiii, Marx, Eu- 
ggels, Lenin și Stalin, ai conducă; 
torilor iubiți ai clasei muncitoare 
din țara noastră în frunte cu tov.

Alegerile din Italia s‘au desfășurat sub presiunea tancurilor 
guvernamentale și a clerului catolic.

ROMA, 10 Alegerile din Ita
lia au început eri la Roma sub 
canonada asurzitoare a clopoteloi 
tuturor biseikilor și mănăstirilor 1 
Blocul clerical a mobilizat între

Cuprinsul Buletinului M 11 .Pentru pace 
trainică, pentru democrație populară"
Iii* I.GR.Al). I11 mima, 

nil său de |oi,organul Birou 
lui Informativ al Partidelor 
comuniști' și muncitorești 
„Pentru pace trainică peu 
tril Democrație Populară' pil 
blică un editorial intitulat 
„Arma 1 ideologică a parti 
delor comuniste”. Matlrias 
Rakosy publică un articol a 
supra problemelor muncii i- 
deologice și teoretice a Par 
tidului Comunist Ungar, A11 
toniu Nedevd analizează politica ag 
rară a Partidului Comunist 
Cehoslovac. Un articol seni 
nat dc Zambrovsky trece în 
revistă succesele obținute de 
agricultura jxfloncză în pe 
rjoada de după război.

Etienne Fajon face o date 
de seamă asupra activității 
anti-franceze a „partidului a- 
mcrican” din Franța Pietro 
Rossi scrie despre îmi <tiu 
nea americană în alegerile 
italiene. Grigorian publică 
un articol despre presa reac 
ționară arătând că ea este

Gh. Gheorghiu-Dcj, secrelar general 
al P.M.R., colectivul redacțional al 
facă și pc mai departe datoria, sil 
ziarului î-> ia angajamentul sași 

ridice steagul partidului nostru al 
poporului cât mai sus, spre fericirea 
patriei noastre Repub i a Populară 
Român. B. Someșfeleanu (

Cele 16 țări incluse în 
„Planul Marshair au semnat actul de 
înrobire a intereselor lor imperialismului american

PARIS. — Vineri a fost 
semnată la Paris convenția 
între cele 16 țări Europene 
participante la așa zisul 
„.plan de refacere al Eu. > 
pei”, elaborat de Departa - 
montul de Stat American.

Unele țări, in frunte cu 
delegații Beneluxului au o- 
pns rezistență față de arti
colul 6, prin care Statele 
Unite cer desființarea barie
relor vamale din calea măr
furilor și produselor amen 
cane, în concordanță cu prin 
cipiile conferinței economi 

gul ;t|.:iraf al V atiifiiuilui pi litru 
a incerta chiar in ziua alegcii'or sa 
exercite o ultima prebiuiie reli
gioasă asupra alegatorilor italieni 
Membrii oiganizației cjeti ale nu vi-

Î11 sjujba monopolurilor ca 
pitalirte, Mikunis fu e o da 
rr de Seamă asupra luptei al
din Palestina pentru iivb 
pendența lot; națională. 1. 
Chișinevschi s< rie despre vi 
«oria decisivă a demoda 
fiei populare în România, 
Revista evenimentelor inter 
naționale este făcută de B< r 
man.

/ Violând Tratatul de Pace cu Ungaria

St.-Unite împiedică repatrierea 
cetățenilor unguri și a bunurilor ungare 

din Germania
Declarațiile ministrului de externe Eric Molnar

BUDAPESTA. - Mini 
strul de externe al Unga
riei, Eri< Molnar. a făcut 
o declarație, cu prilejul unei 
conferințe de presă asupra 
unor anumite incidente dela 
frontiera dintre Au-tria si 
Ungari^. Aceste incidente 
au avut loc între grănicerii 
unguri și câțiva soldați ame
ricani.

In nota pe care a remis o 
la 2y Martie ministerului de 
externe al Ungariei, legați 1 
Statelor Unite dr la Budape
sta afirma că grănicerii un
guri nan perniiCîf intra’ea 
in l ngaria unor soldați vv. 
ricani < lire escortau un tren 

ce din Havana.
Cu toate acestea -- la stă 

ruințele d-]ni Bevin,-<are s’a 
dovedit încă odată a fi a- 
vocalul servil al imperialis
mului Yankeu, convenția a 
fost semnată urmând <a de
legații diferitelor Stata să 
mai aibe întrevederi în ca
re să pună la punct chestiu
nile nerezolvate.

Gxeculâm >

ȘTAMPILE

zital o-ek- icdinJ» ilor iriva aia
priux le ure ale diniine.it i np -r 
țind broșuri fasciste.

Cil prilejul rabri d< O|X
rit umile vase lal.-uri in foloșul- 
|>artidu|ui Ji moi nit ci c tu. Preoți-
uua -i 1 alugjriți’e J6 luai parte 
Ioane activi la ac'rte lal;i’ri. La Lai 
nutrii de vitale din ROMA, o ca* 
lugaii(ă a vânt de mai mute ori, 
iinbra<a1a 111 l aim civile, l'11 picat 
a votat ile patru oii in linipț c< 
uiți preoți au votat -i iu cărțile 
ile identitate ale ailor persoane.

La un centiii de cotare, -'au dea 
viperit | > te X.IJ buletine rotate 
dinainte cu semnul parti Jului dc 
iiiociat cre-d n. Anlaș -istem a fort 
■ on-.tat.-it si in alte părți.

La mai multe secții de cotare dia 
regiunea Ancora, 'au c'es> 01 erit vri 
turi in urne inainte ca votarea aa 
li început.

|n tot curbul zilei, tancuri șl aule 
cehicule blindate, au patiulat pe 
-trâ/ile orașului.

ce venea din zona ameri
cană a Germaniei. An-'heta 
a stabilit ci soldații ameri
cani au încercat să pătrundă 
pe teritoriul ungar, fără \lză
— a declarat Etic Molnar— 
și ca grănicerii unguri ai» 
refuzat foarte prietenește și 
]K>liticos să permită intrarea 
soldaților americani in țară

Ministrul dc externe a de
clarat apoi că in timpul con 
versațiilor asupra acestui in 
ciocni, comandantul adjunet 
al zonei americane din Ger 
mania, generalul Hibnec a 
comunicat ?efului comi-iei 
ungare jăentru restituiri, că 
toate comisiile ungare are 
se află in zona americană 
a Germaniei, vor trebui să 
părăsească acest teritoriu '.n 
48 de ore, fără a avea lra 
ptul de a și lua arhivele-.

Molnar a declarat că a- 
cest act al generalului ILb 
ner, arată limpede ca ame 
ricanii au exploatat acest în 
cident, ca pretext pentru si 
starea livrării de bunuri un
gare și pPntru impicdicarea 
lucrărilor misiun'l'>r ung 1 re.

„Ministerul de externe un 
gar — a subliniat Moț^i-
— constată că guvernul a 

merican a călcat, prin acea 
stă măsură, tratatul dc pa
ce, in care se precizează că 
bunurile cetățenilor ungati 

’din Germania nu sunt con
siderate ca bunuri du.mate 
și ca se permite intoi'-ccr -a 
acestor bunuri și a cetățeni 
lor unguri din Germania, în 
iară.

io>> țrliaar!? Județului Hunadoar». Deva 1948
*
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