
PRILEJ DE ÎNTRECERE IN MUNCĂ 
INTRE POPOARELE LIBERE

>

viguroase, csV»

Inlâi Mai -.îrbatoan n 
oamenilor niuiu ii de pretu
tindeni, ziua când proletari. 1 
tul din lumea inlreaga ișt 
licee in revista foițele sale 

întâmpinat
anul acesta de muncitori 
mea din țara noastră într'mi 
mod eu lotul deosebit.

Pășind in această zi mă 
reața i u fruntea încununata 
de laurii strălucitelor victo
rii obișnuite in luptele hota 
riloare purtat» in ultimele 
i2 luni împotriva dușmanii 
lui declasa muncitorimea din 
țara noastră și alaiuri de ea 
întregul popor truditor, de 
rnonstrându și tăria și vi - 
goarea, se lolosește de, acest 
prilej pentru a da semnal ii 
unor noiii ofensive în muncă 
și luptă, ofensive menite să 
grăbească marșul triumfă 
tor al poporului nostru, pe 
drumul viitorului de bună 
stare, pace și progres.

l.Tna din aceste ofensive, 
pline de avântul entuziast 
al oamenilor muncii, se de-l l 

, șoară cu ritmul crescând, in 
domeniul ridicării producției 
și al refacerii economiei na 
ționale, antrenând în între
ceri patriotice și la acțiuni 
de muncă voluntară, milioa 
ne de brațe vânjoase ale fii
lor și fiicelor patriei noastre.

Pe acest drum, elanul oa 
menilor muncit din Republi- 
c 1 noastră Populară s’a în
tâlnit cu elanul oamenilor 
muncii clin republicile popîr 
lare vecine, Iugoslavia 
Bulgaria. începând dela 
Mai, metalurgiștii noștri se 
vor întrece cu metalurgiștii 
jugoslavi jar textiliștii, cu 
tovarășii lor de branșă bal 
gări.

In preajma sărbătoririi zi
lei solidarității internaționa
le a oamenilor muncii,lîna’ta 
semnificație a acestor în - 
treceri frățești, apare și mai 

. evidentă. Ele constitue o 
expresie a superiorității cola 
borării dintre popoarele li
bere, care nu cunosc piedici 
și greutăți atunci când este 
vorba de muncă pentru re 
clădirea din temelii *a pa
triilor lor smulse din ghea
rele clicilor exploatatoare • 
care nu cunosc piedici și 
greutăți, atunci când 
este vorba de a consolida 
?i desvolta forța lor econo 
mica și politică, pusă în sluj-

si
i

Un nou cuptor
Siemens-Martin 

la Hunedoara
Prin efortul muncitorilor și 

technicienilor dela I.M.S.I-iu 
nedoara, cel mai bun cuptor 
Siemens Martin din țară va 
intra în funcțiune in preajma 
zilei de 1 Mai.

( uptorul — zidit dintr un 
material special, are o capaci 
tate de rezistență de cinci 
ori mai mare decât cea o 
bișnuita. El va putea da 40 
mii tone oțel — fără a fi re- 

^vjzuit în loc de 8.000 dc 
tone după care cuptoarele 
obișnuite trebuesc oprite și 
rccăptușite. '

SU )t 
iși 

plin 
pi'o

iiba Im dei .îi in țările
• .in popoarele -uni -ta 
ne pe -o.iita |<n, in țările 
in i aie < la-.i < «a mai av an 
sat.i .i -oi ietații imitn iio 
rimea ie afla l i < muțit
• crea Statului In limp < c m 
țările unde popoarele 
stăpâne, muncitorime i. 
manifesta solidaritatea 
inii ei cri pal riotice in 
ducție pentru o desv citare 
rapida cairo pț-ogre-, in ța 
iile unde popoarele simt a- 
pasate de jugul caipilalisi, 
clasa muncitoare jși expri
mă voința <|e liheilale șt 
dreptăți prin greve, cău - 
lânii și in lelu'ț acesta si slă 
bcască lorța claselor asupri 
mare, silindule să ușureze 
condițiile de viață ale mas 
selor exploatate.

Muncitorii din țara noa 
șira au primit cu entuziasm 
întrecerea »ai tovarășii lor 
din cele doua democrații po
pulare vecine-

,.Asigurăm Confederația 
goastră ca și în viitor ne 
vom Jace datoria pe di plin 
mobilizându neJoate forie-

C. MAGDALIN
(Continuare tu pag. IV-a)
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Intensificându și eforturile in cinstea -‘ Mai

Muncitorii și tehnicienii secțiilor O.S.M. 
și furnal dela I. M. S. Hunedoara 

și-au îndeplinit programele de 
producție înainte de termen 

HUNEDOARA 26, — In cinstea zilei de 1 MAI, mun
citorii și tehnicienii uzinelor I. M. S. depunând toate efortu
rile Intr’o stiânsă colaborare pe plan organizatoric și tehnic, 
au reușit să îndeplinească programul fixat de M. I. C, atin
gând în ziua de 25 Aprilie a, C, orele 4 dimineața norma 
de 4000 tone, Cât era fixat la O. S. M. pe luna Aprilie, 
iar la furnal norma de 3700 tone va fi atinsă 
Aprilie a. c, orele 12.

începând dela aceasta dală, muncitorii și 
uzinelor 1 M.S. Hunedoara, vor lucra peste norma

Cinste lor.

astăzi, 26

tehnicienii 
fixată.

Datorită noului spirit de muncă și dorinței de a fi folositori țării

Elevii si profesorii Lic. industrial din Deva, 
și-au refăcut singuri școala

l’e locul unde acum câțiva ani, se inalța cenușie și severa, vechea cazarma a' 
j__ ■ și in mizerii; dator.Iii vechiul». ,.........

- astăzi c«te un locaș de cu tuia -tn care vlăstare tine.e se pregâtesș pemru iot-a. d rram. 
iie folositori patriei: e Liceul I NDUSTR|AL de băeți dm Deva.

Multora le este ncctino cuf felul în care s’a construit ace-t noi» local al ,școlii, — 
fost învinse. In ajeste rânduri vT caii s," 

fost refăcutei de elevi
7Î.

Pe locul unde acum câțiva ani, se inalța cenușie și severa, vechea cazarmă a 'grănicerilor - a- 
.colo unde sute de oameni trăiau ca intr’o închisoare și iu mizerie dator.tâ veclmilu- .tratament <a on 

, votare tineie se pregătesș pentru ea int.ai d trona u> va|ă >a 
Liceul I NDUSTRlAL de băeți dm Deva.

- câte gieutăți au 
mut. închis între zidurile noii șco i 

maeștrii, numai prin truda și

a

care in întregime a
munca neprecupețită depusa zi de

0 vizită prin școală
Cazarma după ple area solda ior^ 
fost lisați in părăsire. GeamM- 

iile s’au distrus, n’a mai rămatt 
nici o fereastră, ușile au fost spartei 
și lasate fără, broaște și după emit 
mi a «spus unul dintre elevi, când 
au început lucrările, câteva buf
nițe, au zburat speriate din ca
mere printre scândurile ce țineau 
loc de «iau uri.

Lei fi [ Miercuri 27JAprilie 1948

Proiatari dia toata tdrilauniti-ual

H E 0 A C Ț I A; Oova 8tr. Karl Marx Nr. 2 Telefon 252 
ADMINISTRAȚIA: Deva Palatul Prefecturii Telefon 426
Tui pațt. pliiUl In numotar conf, aprob. Dlr. fion PTf Ir. 217.262 946

AUONAMENTEi

LUHXfl lai 120 COLECTIVE lai 40 laâlvMuala »l. (Iun. aiu
ra 3 Luai lai MO olton ,1 In«*|4tari mo lai |

'Ihdttwiitt in tutttteâ 
iu aihtlfii tui / //7aZ

<Depciț*n<9 cm tnuli normele ftKcle

2 i.

Minerii din Valea Jiului 
întâmpină ziua de I Mai cu realizări ne 
mai atinse pâ..ă acum în țara noastră

|'I£ 1 Ri )Ș1 \ I, 2.1. Prin telefon dd.t < ore-.pundi iitiil 
no-tru 1. 1 lei mari).

Iniiecciile palnotii e in p| oducție in cinstea zilei de i 
Mai. se desfășoară în mindc din Valea țiului, cu u ini1 n 
silate de nedi scris.

l'ieca'e inun itor, cu aii cntuzfasni uriaș, cattta 
treacă pe vecinul său dc munca, reușindu se in 
păiți să se depășească dc

să arăt tocmai acel eroism
, cot la cot, cu pioțfcsorii ți

Totul e refăcut
/.cum Iccstrele sunt noi, iar lo

cul semn inilor Iau 'luat geamurile, 
Ușile au toate broaște noi -i sunt 
iu î ulii (?Imc refăcute. N’a (o t i na 
care să nu aibe nevoe de reparație.

3 oate aceste lucrări — îmi' spu
ne maestrul Miliălu; — au fost 
iăcufc. numai prin munca elevi or 
și a profesorilor. Unicul ajutor ce 
l-ani primit a fost dela U. P. M.

•5.1 .11
lllfllU

mai multe ori normeki ii-.ite.
Asitel. ti>v. Vlădtik -• u /.' 

liaii.i, impn.ujia <u t.uar.t 
șui sau dc munca H iral>ac 
V.. care in fiecare luna mi 
depășit norma < u 50 la s 1 
t;i, lucrând intr’un abataj

I. HERMAN 
coresp.

(Continuare In pi - III aj

Peste 100.000 sportivi au participat Duminică la Crossul 

„Să întâmpinăm ziua de 1 Mai 
Ploaia și timpul friguros n au împiedecat 
zecile de mii de tineri să participe la ma
rele concurs sportiv in toate orașele țării.

BVCUREȘ f'l, 26 (Ager - 
preș'. Eri a avut loc mai'e’.e 
eross, ..să întâmpinăm ziua 
de t Mai’ 'care a însemnat 
o marc biruință a spoitului

caic timp de 3 săptămâni nea pu
ia dispoziție vreo 8 inac-tri tâm
plari tare au ajutat elevilor. Tot 
U.P..M. — continuă prof. maestru 
Gli. Șirinton — ne a pus la dis
poziție și mijloacele de transport 
pentru materialele ne litera
iilor de zidărie.

Pin atelieiul de lăcatu;erie am.
II. N. Porcanu

(Continuare ta pag. lll-a}

In curând va înce
pe distribuirea cre
ditelor pentru să
teni prin agențiile 
B. N. R. ce se vor 

înființa la sate

Noi mărfuri ce se 
distribue pe puncte

t

3n pag» IV

Cronica
externă

muncitoresc. Ploaia -i timpul 
friguros n’.iu impii d. ut ze 
cile de mii dc tiitrri -a , al , 
cipc la eross in1 toate orașele 
țării. I.a București, au par 
ticipat 13.500 concurenți A 
câștigat bulgarul Spasofl pc 
ultimii 300 m urmat de Ra 
du Iomță .și de fâlm..ciu. 
Din echipa muncitorii--r j)M 
gări care a pârtii jpat ,. 
eross, s’au mai clasat l.i lo
curile 6 și 7 Diecov -i Don 
cleff.

Dintre Celelalte orașe d . 
țara în care s au pre.-c it.it 
un numai mai marUilc le vi 
și muncitori, sunt: Brașov, 
4-t tS concurenți, tlr.idca 
660 concurenți, Constanța 
ța 10.939 concurenți, ț uni-

(Continuare in pagina II a)

IN PAG II.
Cum s’a desfășurat 

crossul de 
Duminecă

în județul Hunedoara



ZORI NT£>I2

Cu un entuziasm de nedescrls sute de tineri hunedoreni au venit să ia parte al crossul Divizia Națională A.

Să întâmpinăm ziua de
Ploaia rece și deasă n’a fost un obstacol pentru tinerii

Crossul. „Să întâmpinăm 
ziua dc i Mai”, inițial de (*. 
G. M., Cate sa de-dâșiirat 
Durninim 25 Aprilie un ca 
raclei genera) în toată țara, 
s a bucurat și la Deva, de mi 
deosebii succes.

Cu tonte că timpul a lost 
nefavorabil și o ploaie'dc să 
cădea în tot timpul desfășu
rării crossului, tiiit't i hun 
dorc-ni înfruntând aecst ob 
stacol, s au prezentat într’nn 
număr destul de frumos

Sosesc camioanele cu 
concurenți

Din /om zilei camioane 
încărcate. < u tineri din toa 
te colțurile județului, voioși 
și plin de elan, purtând în 
sufli tul lor dorința nășiră 
mutată de a face fața cât 
niui onorabil misiunii și î : 
același timp sindicatelor pi
cate 1<- reprezentau soseau !a 
Liceul Industrial, unde au 
fost așteptați de Comitetul 
de organizare-

Vizita rredica'ă îngri 
jurează pe tine’i aler
gători

Pe sălile și clasele Liceu
lui, forfoteau concurenți’ ncr 
roși. Fiecare, se interesa ca 
re i simt adversarii, dacă a 
mai concurat ctc..

La un moment dat, se a- 
nunță, ca toți concurenții să 
se prezinte la vizita medica 
la. Se poale citi pe obrazul 
fiecărui tânăr, dorința dc- a 
lua parte la cross, precum și 
o oarecare frică, ca doctorul 
să 1111-i interzică de a concu 
ra din motive care-i poate pe 
riclita sănătatea. Trecând a- 
cest hop, tinerii sd încolonea 
ză și pornesc spre Prefecții 
ră, de unde se va da slaY 
tu)

La start- se prezintă 
grupuri compacte

Cronometrorii anunță star

Festivitatea
După terminarea crossului 

a av ut loc în sala festiv ă 
a prefecturii decernarea, pre 
miilor. Au luat parte' ia ac 
stă festivitate autoritățile 1 
vile și militare, reprezentau 
ții P. M. R. ai Consiliului, Sin 
dical Județean Hunedoara - 
Deva, precum și un mare 
număr de concurenți și con 
curente, A

Intdo atmosferă de însuflețire șr 
X entuziasm, tov, Nistor Ștefan, pre

ședintele Consiliului Sindical Juda 
țean Hunedoara-Deva, deschide fes 
tivijatea, aducând salutul Consiliu' 
iui Județean.

u manifestație sportivă, 
unică în istoria clasei 
muncitoare din România

Ja cuvântul apoi tov. Ardelean 
Victoi, secretarul Cons. Jud., care 
după ce arata felul cum clasa mun 

■cifoare înțelege să întâmpine ziua 

tul Ia 8 și 4 km. ('oncurcuții 
in grupuri compacte se în 
dieapla v,i ia stanul, iar p 
ste câteva minute se da ple 
carca- Cursa ă început. Ur 
meaza apoi < elelalte probe, 
extrem de speciaculoas ■ in 
care s au putut vedea ele 
mente foarte talentate 
care ar putea race cinste ju 
dețului și cț,iar țării, c 'o - 
luând in alte localități.

lată mai jos clasamentul 
probelor desfășurate.:

8 km- con a- rațf
1. Voinescu N.. I M S. 

28,48 inin. urmat de Voim 
'Grăniceri), yțarica M. Șc 
Normală: Bunea N., Rog. ț 
Trans.; și popescu 1., Gră 
niceri.

6 km. bărbați
1‘chef E-, Grăniceri, 2 ț,8 

min. urmat de Vijolan ’ l , 
Călan; Pepelea V., Certei: 
I'aur S.. Certei și Agiu Gh . 
I AI. S..

4 km. sportivi din toate 
ramurile

I'arcaș Gh.. Brad; 14,10 
min. urmat de Moldovan G 
Călan; Fabian Șt., Deva; 
Sas 1... Devă; si Vâlceami 

-M., Cugir.
3 km. începători

Gherman S., Orăstie; 10, 
min. 7 sec. fiind urmat de 
HeleȘtcin 1., Crișcior- Beica 
V., Crișcior; Ris G.pCălan ți 
Lindner Șt., Călan

800 m. fete
Csogh M„ Călan; 3,14 

min. urmata de Rfirich M 
Călău

600 111. fete
Lnder A. Cugir: 2,i: min 

urmată de Criș.m E, Deva 
Breta R., Cugir; Popovici V 
Drăștie și Morangiu M- O- 
răștie.

decernării premiilor
de I Mai 19-18, primul I Mai al 
Republicii Populare Române, trece 
la a na li z a 1 ea desfășurării crossului 
inițiat și organizat dc C. G. M , 
arătând ca aceasta este cea mai 
mare manifestație sportivă de inassă, 
prin care C.G.M. a dat posibilita 
tea muncitorilor și muiicitoa e or să 
participe la o manifestație spjitivă, 
unică in istoria clasei muncitoare 
din România.

In regimul nostru de democrație 
populară — a continuat tov. Ar- 
deleanu — pe lângă problemele de 
bazâ, care sunt cele economica so
ciale, se dă o tnare atenție educa 
ției morale și fizice a poporului, 
fapt arătat de noua Constituție in 
art. 20, care spune: „Cetățenii au 
dreptul la odihna. Dreptul la o- 
dihnă este asigurat prin reglemen 
tarea orelor de muncă, prin con
cedii plătite in conformitate cu le
gea, prin organizarea de case de 
odihnă, parcuri, terenuri de sport 
și așezăminte special amenajate.

Salutul O.S P. ului
f>iu partea O.S.P. ului, la ittvfm- 

Iul d. 1 t. Co’. (’oinșa pre el O14
S. I1. Iiijețemia-1 lime.foa a I leva, a 
Srătâild ca ide a de sport va pa 
(runde in toate colțurile țarii odaia 
cu Constiluț a iar sportivii Republi 
cei noastre populare sa'lila cu tiu 
curie ridicarea educației fizice și 
a sportului la rangul celorlalte pre
ocupări și sunt mândri că sportul 
este recunoscut ea un (a lor de c Iu 
care a poporului.

V'orheț1c apoi tov. (irigoraș Con 
stantin, pute.tul jud. Ilunedoaia, 
primit eu lungi ovații si aplauze 
de către as.struții.

Nu puie-m licee cu vederea 
spune iov. (irigoraș - că in timp 
ce tineretul nostru îți mailifes.ă hli 
curia Inlr’o (aia liberi și e'.emocrațaj 
fineielul altor țari lupta eu arma in 
mâna pentru a-ji câșt.ga iiberta 
tea și independența,

Astăzi — a continuat Iov. .Gil 
Igoraș — țiiie-retul s’a încleștat și 
s’a luat la lupta cu iniințiii, pen 
tru ca sa reconstruiască țara cât 
inai repede, mergând astfel spre 
progres, iar voi care ați pârtiei 
pat astăzi, Iu această manifestație 
sportivă, sa 1:1 duceți înapoi cu 
forțe înzecite la locurile voastre de 
munca si sa lucrați cât mai mult 
pentru binele -i propășirea Repu 
bilei Poptllcare Române, pentru con 
solidarea drepturilor ca.tigaie, Iau 
rindu-vă vouă un viitor mai bun 
și inai fericifș 1

Sportul a devenit astăzi 
un bun al poporului

Tov. Dragoi Anton, membru in. 
biroul județean al P.M.R. ia cu
vântul in nuirfeie Partidului Murș 
citorv-sc Româuj D sa aiată c;i spor 
tul a fost pra.ficat m Ifcviit numai 
decla-.eA conducătoare ,i avute, im 
schimb el a devenit astazi un bun 
al poporului, bun care ii e te re
cunoscut prin Con tiluție

Moțiunea trin isă CG.M- 
de sportivi din județul 
Hunedoara

A fost votată apoi .0 moțiune, ți- 
trimise C.G.M., prin care tinerii 
sportivi hunedoreni -iau hiat ur 
mătoaide angajamente:

1. Sâ amenajeze prin miilea vo
luntara terenurile sportive i sftli, 
Je de ggimnastieâ existente. ( 

> 2 Se construiască noui terenuri
sportive pentru țoale spoiturile de 
massli dând astfel posibilitatea ui.ui 
cât mal larg, desvoitâri spoitului 
de nitssă. <

Să lespe te și - j și imușcauÂ 
regulamentele sporturilor pe -care 
practici și care sunt elaborate de 
Organizați: Sportului Po ti'ar.

1. Să demaște și să e-Iiin ne din 
rândurile toi e.cnente'e iu mănoasei, 
clasei mimcitoa.e, care f.ecurâiV; 
dit-se iu rândurile lor și a e publi 
cului. prin atitudini ncsporti.e, hu
liganice, șovine și reacționare caută 
să compromită sportul muncitbres® 
și regimul nostru de democrației- 
populara. I«

In aclamațiile asistenței a urmați 
decernarea premiilor câștigătorilor, 
probelor precum și inmânarea cu/ 
pclor Sindicatului Metalo Chimic Că 
lan, Metalo-Chțmic Deva ți Brad,l' 
având cei inai mulți con urenți în 
raport cu numărul sindicaliștilor, 
din sindicat. (

Din Valea Jiului
(Prin telefon dela corespondentul' 

'nostru I. Hennan). p-
p PETROȘENj. — Cu tot timpul | 
nefavorabil ploios, s’a desfășurat t | 
crossul C.G.M. la care au participat

1 Mai
concurenți

țineri tinere din toata Valeu Jiu j 
hii, Au luat paitc concurenți, !
dini re care 70 lele și 178 bacți

Crossul a început la ora 11/50 dt
^noba de 000 in. fete, la care aii 1 
Juat startul 15 concurenle, urmaixf I 
apoi prolia vie *00 in. cu 25 cod 
curente, 3000 m, la care au luat 
parte 110 concurenți și l 0) m. 
cu 00 c zij urenți

C.l ASAMENflJI.
60li m. Iile: (ilovilska Irma, 

2.11 min. urmată di- Frațila Elen , 
nora. I’legea Ana,Sebastita < .g-- 
îilescu. <

S.liO m. Ii-fv: lajo. Maria, Vi» 
coza, 1,07 min. urmata dc l.ovîlia 
Ana, Bernat Margaieta, Oprea Ro 
/alia și B.ircesi Inlanda,

3.1100 iii. junipri, l’op Emil, Jiul 
l’etioșeui, 11,1* in n. urmai in le-a- 
firoapc de Hortiih i loan, Bnp-ieaii 
Aurel, Slavis fosif și llu-ți. ț I

1.000 m. (sportivi din toate ramu 
rile): Paul Emil, Sini. Mixt l\- 
troșeni 15,00 iii. urmat dc O,-leii 
V.. Mila losif, Imob loan -i Mol 'o* 
van \ M. Miliail

A fost alcătuit “lotul definitiv pentru 
jocul de foot-ball cu Albania

BICI REȘ-ț I, 26 Ager - 
|)fcs>. ( omisiunc-u <|e selec 
tio a 1 'cdi-rației <Iq l-uot b i)l 
a alcătuit aseat.î lotul defini 
tiv pentru jocul cu Albania, 
care se va disputa în pritna 
zi dc Paști în cadiul jocuii'or 
balcanice și ale 1 uropch < ii 
trale.

Lotul are următoarea eoni 
poziție:

G. S. M. Deva
Reg. 3 Transm. 5-3(3-1)

Vineri 23 /Aprilie a. c., a 
avut loc pe Stadionul munci 
loresc din Deva, rnatchul a- 
mical de font ball dintre 
chipcle G. S. M.' Deva și Re 
gimcntțjl 3 Transmisiuni din 
localitate

Jocul începe în nota de 
dominare a armate, care pa 
re să fie nn atac viu, însă 
datorită lipsei liniei dc liadi 
pierd balonul în favoarea G.

M. care pune stăpânire 
și piitrunde < 11 ușurință iu 
careul dc 16 m. al armatei 
deschizând scorul prin Milu.

încurajat de primul goal 
marcat, G. S. AL continuă 
atacul,.ridicândi( și. avanta
jul cu încă doua goaluri. 
prin Milu. Armata contra 
atacă și reușește sâ ,><l.i 
handicapul, înscriind pun 
Rancu.

La reluare, din nou ar
mata atacă, dar fără rezul 
tat. Jocul devine mai aț>ng 
și din nou G. S- M r'dtcă 
scorul la 4 — 1 prin Olaru 
Față de acest rezultat^ ar 
mata își strânge rândurile 
și mai înscrie de două ou 
prin Bucur.

Ultima acțiune a G. S-

In cadrul Divizia! Național* A 
s'au înregistrat Sâmbătă și Du
minici, următoarei* rezultat* teh 
nlc« :
București : I.T.A. —CFRB 5- 2
București '• Dlnamo A CFR Cluj 

2 1.
Bucurejtl: Jiul—AS. Armat* 3-1 
București: Dinamo B — Llbtrt*- 

t** 2 0
Ploețti : F.C. Ploe*t! Oțelul 1 t 0 
Timlțoir* : CSMM.—CFRT. 3-2 
Cluj: Dermat*—R.A.T.A. 2- 1

Concursul Nr. 11.
Cum «rată uq buletin Pronos 

port câștigător.
1. Dtrmata -RATA. 1
2 Plot ții — Oțelul 1
3. CF.R.T. — Mediaș 2

4 Armat* —Jiul
Dlnimo B. — Libertatea 12

6, M.T K. —Ferencvaros 1
7. Sportul —Tg Mure* 2
8. CFR. Târgovljte—Astra R.

Morenl 2
9. ARLUS. —Concordia I

10. Polilbnica T.— C. F R. T.
Severln 1

11. ladegrara —Rlpensia 1
12. Stăruința -CFR. Satu

Mare 2

Portari. >.tdov-,ki și VJarl.i 
Iundași: Apolzan. vvaș șt 
1 urmați: mijlocași Ba< nț, 
Pali, Pclehovsky. G. Ma’n 
nc-cu, înaintași :Cova< j.Mci 
cea, Bonihadi, StibUingcr, 
Durnitrescu III, Marjan, Mi 
bâilc-i u și Bădcaniu.

Amre,ir.iii cepipci naii;,ii,i 
le au i<ist numiți in persou 
nclc lui Colea Vâl< și P< 
tre Steinbach.

M.-ului stabilește scorul 11- 
nal ptiu Boldura.

S’au icmareat Matei, Gii 
gor, Diaconescu și Cioaca, 
iar dela învinși Bucur>^\ 
teleanu, Rancu și .Anisie

„Să întâmpinăm 
ziua de I Mai‘“

___ ____ JJraaart din pag, l-a

șoara 4.750 concurenți» K. 
Vâlcea 752 concurenți, Cluj 
726 concurenți, Someș-Dej 
793 concurenți, Brăila 771 
concurenți, P|oești 3.41 1 con 
curenți, Oradea 3.121 Loneu 
renți.

Deși nu :iu sosit toate re 
zuh.itelc, se pare < .1 Consi 
liul Sindical Constanța va ■ â 
știga cupa „Gheorghc A 
po-tol .

Numărul totul al pârtiei - 
lianților pe țară, după ul'i- 
meii- calcule este de cca ido 
mii.

S a remarcai o masivă par 
licipare a tetelor și numeroși 
vârstnici, uneori trecând de 
60 ani, care, au terminat 
parcursul v laspndu sc |a ’oc 
de frunte. r



ZORI N< >1

Lozincile Comitetului Central al PMR. 
pentru ziua de 1 Mai 1948

Elevii și profesorii Lic. Industria
din Deva, și-au refăcut singuri școala

1. Triliasiă I .Mai, ziua solidari
tații iutiinaționale a celor ie muu 
ee«c I ... .1

2. Tritiasca lupta un ta a nani 
oilor mumii din toata Itiiuia pin 
tril o pa c trainicii, pentru inilepen 
ilenții naționalii a țarilor Im, pem 
tiu democrație popularii sl so
cialism!

t. iu "epubliia I opillu: S Români, 
toata puterea aparține poporului. 
I răiasca Republica l’opu ara Roinâ 
jjii, patria tuturor celor muncesc 
eu brațul și cu mintea dc’a ora.e 
si dela satel

■I, 1 riliasca l’arti Iul Muncitoresc 
Român, avantgarda clasei muncitoa 
re, forța conJucUtoarc a demoda 
ției din România! —

5. Tră asiâ cia-a mun i oaie, forța 
conducătoare a poporului nostru! ,

6. Trăiascii Confederația Gene
rala a Muncii din România!

7. Trăiască Constituția Republi
cii Populare Române care consfin
țește cuceririle deino.iatlic ale po
porului !

S. Trăiască Marea Aiiunaie Na 
ționala, născută din voința popo
rului !

9. Trăiască Prezidiul Marii Adu 
nări Naționale!

10. Trăiască Guvernul Republi 
cii Populare Române!

11. Trăiască alianța intre clasă
muncitoare<i țaranimea munjtoare, 
temelia regimului de ikhno.rație 
populară! j (

12. întărind frăția dintre poporul 
român și paționalităț ile conlocui
toare, întărim patria noastră, a tu 
turor, Republica Popu’ară Română I

13. Trăiască Frontul Democrației 
Populare care inniămincliiaza ttutc 
torțele democratice și patriotice in 
munca și lupta pentru binele ți 
rii noastre! .

l-l. Trăiască marca prietină și 
sprijinitoare a țarii noastre — in- 
uincibila țară a socialismului, Unt 
unea Sovietică, bastion al păcii, 
libei tații și progresului, apărătoa 
rea liotărîta a suveiunității și inde- 
uendenței tuturor popoarelor din 
lume! Trăiască glorioasa Arma‘3 
Sovietică eliberatoare! Trăiască prie 
tenia veșnică între U. R. .S. Ș. și 
Republica Popu’ară Româna!

15. Trăiască |. V. Stalin, conduci 
to»ul genial al poporului sovietic, 
învățătorul și prietenul oamenilorț 
muticii de pretutindeni I

16. Trăiască Partidul Comuni t 
(bolșevic) din U.R.S.S. — parti
dul lui Letiiri și Stalin I

17. Să întărim relațiile de prie- 
tenie și întrajutorare frățească In 
tre Republica Populară Românii șt 
țările de democrate ve.ine, pen
tru a asigura pacea, suveranltH <i‘ 
și înflorirea patriilor noastre!

18. Să sdrobim fără crulaie res
turile, reacționare și fasciste, vân
dute imperialismului străin!

19. In Republica Populară Ro
mâna) Statul acordă sprijin tuluror 
celor ce muncesc pentru a i apăra

Noi mărfuri ce se vor 
vinde pe puncte

BUCUREȘTI, -6 (Ager - 
preș). Forurile de resort au 
hoiarîl să mărească lista ar 
ticolelor ce se vând pe pun
cte. începutul s’a făcut Sâm 
bată, dispunându-se să se di 
stribue prosoape și batiste 
pe noile cartele. Fiecard bon 
însemnat cu litera A va fi 
valabil pentru două prosoape 
iar fiecare bon B, pentru 
patru batiste*

Societatea de Stat pentru 
distribuiroa mărfurilor rațio 
nalizate, a început imediat di 
stribuirea către magazinele 

impoliim ciploiitm.ii -i a ii li a 
nivelul |or de tnili!

20. Traiasi.i lupta ntrațiiiâ a 
muniitoriilor, (inimilor muiiiilini si 
iuteici tuni II.o , | intru reconstrucția 
și ilesvoltniea c ouo.iiiia a țarii!

21. Muncitori , tilmiiieni și ingj 
mii! luptând pentru Împlinirea șl 
mpraîmplinirea progra ne o. de pro- 
dinții-, grăbiți ridicarea idieltl ui, 
de (rai al oamenilor mumii!

22. Muncitori, tehnicieni, i.igineii 
și fumțiionaii! întăriți disciplina în 
munca! Desvoltații s|ilritul de ini- 
țiativa și organizare, pentru ridi
carea pro.luctivit'iții mumii!

21, Mon itori și muiiiitoiri! 1 eh 
nicieni și ingiueri! l argi,‘i mișca 
rea întrecerilor în producție, or 
ganizați rât mai temeinic întrece 
rea pentru a asigura înflorirea e 
conomiei noastre naționale! i

21. Muncitori, tehnicieni și ingi 
neri din industria minieiă și induși 
trîa metalurgicaI Mai mut curbu
ri . mai mult fier și oțel, im 
Seamnă mai multe mâ ini și unelte 
pentru industria și agii ultliru nuas- 
titi, înseamnă mai multe mărfuri 
de consum pentru masseie munci 
toare, dela orașe și sate! I

25. Muncitori, tilmiiieni și in 
gineri din in histria pet ol eră I Dând 
țării mai mult petrol pentru schimbul 
cu străinătatea, mări i bunăstarea 
poporului!

26. Muncitori ,i telmiii ni, ingi 
neri și funcționari dela Căile pe 
rate ș i din transporturi ! Organi
zând rațional transportul de pa a 
geri și de mărfuri, contribuițl li 
ieftinirea traiului!

27. Muncitori și 'mumitoSie, teh
nicieni și ingineri din /.dustria tex
tilă! Dați poporului mai multa 
pânză, mai multe haine! I

28. Țărani și țărance! Pamântuț 
itparține celor cel muncesc. Mun 
eiți cu râvnă pământul! A4gurațî 
bunul trai vouă și intregu'iit popor, 
dând țării mai multă pâine I

29. Femei! Lucrați cu râvnă in
toate domeniile vie,ii obștești, pen
tru a întări Republica Popu'ara Ro 
•mână și a chezășui pacea cămine 
lor voastre! t

30. Tineri și tinere! Luați | arte 
cu elan la înmiea brigăzilor vo
luntare de reconstrucție! Luptați

-pentru a asigura pa.ea și indepen 
dența ț rii!

31. Tineri biigadieii -i lingă
diere de pe șantierele ii.i . m.i!e 
Elanul vostru in munca ■>!< u . e 
■templu pentru tot tineretul țării, 
înainte, spre noui și mărețe suc 
• esc pe șantierele muncii volum 
tare! ,

32. Oameni ai științei, ai litere 
lor, ai artei! Fiți stegarii idei'or 
ecloi mai înaintate, luminătorii ma- 
sselor largi populare. Combateți fără 
cruțare influențele ideologice reac
ționare! Puneți toate forțele voas
tre în slujba culturii poporu.u , pen
tru a face din țara noastră o țară 
înaintată și prosper i!

de Stat din întreaga țară 
a acestor mărfuri.

Măsură a fost luată: pentru 
a se da posibili..iî.’ benefici 
arilor cartelelor de a-și pro
cura cât mai piuite mărfuri. 
In cursul acestei săptămâni 
urmează a se stabili și al
te mărfuri ce se vor vinde 
pe cartele.

Umplem butelii de
* laformațiaiiJAragaz

13. 1 idilism scumpa iioashă Ar 
mata Populam, scut td intereselor 
poporului și al independenței Re 
publicii Populare Române'

31. Oameni ni muncii 1 ImăilnJ 
și dcsvoltând prin mun n si lupta 
‘democrația noastră populara, ina 
iute, spre înfăptuirea ro.ialismu- 
luil

35. TrăiaSiit partidele comuniste
și muncitorești, stegari neinfricați 
ai luptei popoarelor pentru pace, 
democrație, independență naționala 
și socialism I ț

36. Trăiască t eJerația Sindicalii 
Mondială, puternic instrument de 
luptă a clasei mumitoaie din toate, 
țările!

37. Să sprijinim țupla eroi ă a 
poporului grec, Împotriva moilaiț- 
ho-fasciștilor șl a cotroj itoii br inș 
perialiștl anglo ameiicanil

38 Trăiască lupta eroică a po 
porului spaniol împotriva leglinu- 
lui Iranchist și a imperiaTștilor a- 
mericani, englezi și francezi, ca
re I susțin pe călăul Franco!

39. Trăiască lupî/a eroică a po 
porulhi chinez! Trăiasci lupta tu
turor popoarelor din țările depen
dente ji qoloniii, peniiu scuturarea 
jugului impeiialist, pentru indepen 
dența naționala!

•10. Salutul nostru popoarelor i- 
Jtalian și francez și celorlalte po
poare iubitoare di libertate, care, 
trădate de guvernele lor reațio 
nare și de socialiștii de dreanta, 
lupta împotriva subjugării .patrii 
lor lor de către imp r.a|isnr.il a- 
merican 1

•II. Să contribuim din toate pute
rile la întărirea lagărului deinocrar 
tic și ijnt imperialist, care luptă pen 
tru apărarea păcii și in lepcndența 
popoarelor!

■12. Trăiască măreață învățătură i? 
lui Marx, Engels, Lenin, Stalin!

întrecerile în muncă
în cinstea lui 1 Mai în Valea Jiului

(Uratire din pag, l-a]

cameră în stratul i m tui 
nele Lupctii. în ziua <!>■ 2t 
.Aprilie a. c., au extra» 55 
tone cărbuni în lo- de 1!’ 
cât este fixat norma. d< pa 
șind-o astfel cu 35 
tă. Pe lângă aceasta, tov 
Vlădescu și tovarășul săi? de 
munca a|u pregătit lucrul și 
pentru schimbul următor, ca 
sa, se poată lucra și mai de 
parte în condițiuni bune.

Tov. Iiivan Silve-diu. mi 
ncr tot la Lupeni, și-a luat 
angajamentul să întâmpine 
ziua dc i Mai 1948, cu > 
depășire de norma pe luna 
Aprilie dc 2oo t. Până a 
cum tov. lovan și-a reălizăt 
norma fixată plus ioo tone 
din palnul suplimentar pra 
pus, lucrând acum pentru e- 
fectuarea restului de 100 to 
ne, pe care-1 va1 realiza înă’n 
■te de 1 Mai. i

Pentru a face d nouă reve 
tați<‘ în producție, tov. Po 
boreni Alexandru, unul din 
cei mai buni mineri din I.u 
peni, a provocat la întrece 
re în cinstea zilei de 1 Mai 
pe tov. Pcțp Ludovic, pri
mul miner din mina Petrila, 
care de mult a a aplicat 
o nouă metodă de extracție, 
prin care s’a rehlizăt depăși 
rl de norme dc peste 300 la 
sută.

întrecerea va avea loc în

(Urnlire din pag, laț

plecat cu d. maestiu Sirimon bă, 
vizitez intreaga clădire. In toata 
sălile se vedeau pe peicți fire < - 
/citrice di curând trase. A trebuit1 
sa refacem copiei! instalația clec 
trica - mi se explica —• di oareie 
in „bcrmaii un" 11’a mai ramas nici 
un fir. Atelierele unde lucrează e- 
levii sunt aproape complect refâ 
cute. Doar la secția de montaje 
mai trehue instalat un motor e'e.- 
trie ce va pune in mișcare ma
șinile. j

|ii etajul de sus e tâmplar a. Aiii 
după cum îmi spune însoțitorul 

meu — lucrează elevii clasei a 6 a. 
cu profesorul lor maestrul Mâeru 
șan. Aceștia au fost cei caze s,au 
evidențiat mai mult in mun â. Tâtn 
Iplăria a avut mai mu!t.- de făcut.

Orele libere închinate 
tot muncii

Intram apoi iii iniile de ilaă. 
Sunt luminoase și spațioase. Pereții 
sunt frumos ornamentați și iu mult 
gust, cu lozinci și portretele con 
ijucătorilor clasei muncitoare. In 
fiecare clasă, câte o biblioteca și 
câte im ziar de perete, care -tir 
nește admirația prin execuția sa. 
Se vede în această diie.-ție o muncăl 
asiduă. Dealtfel, după cum nn-a 
.spus și unul dintre elevi — Ualțer 
Ștefan, din c|. 8-a în afara 
orelor de curs, de atelier și de 
munca pentru repararea școlii, în 
cadrul ll.A.E.R elevii țin ședințe 
instructive și educative, S’a înfiin 
țat acum și un Circ de Studii 
— îmi spune mai departe,- Ard 
numai secția de radio și s’a și con 
stiuit un aparat de radio recepție 
cu g atena. — Și materialele ne.e 
sare’ — A... materialele? Pai fie
care elev a adus de pe acasă ce 
avea, unul sârma, altul câte un apa 
rat și în acest fel am reușit sl

zilele de 26 și 27 . .Apr>lie 
și va fi urmat.i cu cel mai 
marei nteres de întreaga 
muncitorime minieră din 
Valea Jiului, în special 1 
supta metodelor de munca 
întrebuințate.

Peasemenea, la minele Lo 
nea, angajamentele luate in 
cinstea zilei de 1 Mai sunt 
în marc parte realizate.'Prin 
tre echipele care stau în pun 
tea acestor realizări sunt < e 
le ale tov. Băcăniei Dum’ 
tru care a depășit norma 
cu ^o la sutăjțRusu Aurel cu 
;o la sută. Golda Ilie cu 
48 la sută^C arască Mihai 
cu 30 la sută, urmate dg al™ 
echipe..

|

1 Muncitorimea din 
Călan repară unelte 
agricole» în valoare 
de 90.000 lei

Muncitorii din uzinele mc 
talurgice Călan, constituiți 
în echipe de reparat unelte 
s au deplasat în săptămânile 
trecute în comunele Sântă 
Măria, Călanul Mic, Valea 
Sângeorgiu, Strei, , Batiz, • 
Sâncrai și Ocoliș, unde ve 
nind în ăjutorul țărănimii au 
reparat uneltele agricole ale 
acestora.

Valoarea .lucrărilor executa 
te gratuit, se ridică la suma 
de cca. 90.000 lei.

ne Înjghebăm și un laborator al 
nostru de fiziil. După felul In care 
J inccput să funcționeze, prom te 
multi lot în cadrul acestui £.crq 
de Studii vor mai tun nona i alto 
-ci (li: acum vrem a punem bazele 
seițiii chimic.

In locul gunoaielor, 
in curte cresc flori

După ce m’am coioțat pana La 
,ultimul etaj, — mergând din sui- 
prize in sușpnZe, am cftborit iu 
curte, trau și aici multe de văzut. 
Când cazarma a fost evacuata, pe 
aici puteai găsi tot ce vroiai: dela 
bocanci rupți pana la cutii goale dc 
conserve. Liecii au icnit ea mun
cească la refacerea scolii cu o lună 
înainte de inuperea cursurilor, și 
cri când am fosrt eu, încă tot mai 
aveau dc lucru in curte: cărau cu 
o platformă pământ dintr'o parte 
in alta a curții pentru a acoperi 
gropi sau pentru a faie straturi de 
flori. Au reușit in mare măsurii 
sa faca din curtea lor un jdevâratf 
pan in care stai iu plăcere, 1

Avem ți conducta de apă..
Câțiia clexi tare erau in |iau?4, 

stropeau florile cu furtunul.
— Aveți uistalata si apă ai<i? —■ 

întreb eu.
— Da ave>n. Tot noi am uuta 

lato cu munca și iu materialele 
noastre. Zi de zi au muncit ba- 
e-pi de au dus apa dela conduită 
până la cel din urma etaj. Acum 
dela conducta noastră — care e te{ 
gală direct d- rezervor — se aii- 
mintcaza.fi ,,Baia populara’’.

..dar mai sunt multe de făcut
Dar mai sunt încă muite de re

parat — continuă d. prof. Șirimonî 
uite, in unele locuri tencuiala e că
zuta, fațada tot ■ mai aratj ca, 
piei a fost cândva cazarmă, apoi 
'scările pe care neam urcat la etaj 
ai văzut cât erau de uzate. Iarna 
Simt aproape impracticabile. O altl 
mare reparație mai trebue lă ută 
și geamurilor coridorului care din 
cauza micimii lor fac ca in să
lile interioare care nu au geamuri 
la strada, să nu se poată lucra 
decât la lumina electrică.

Toate deodată nu le putem la e 
insă, continuă explicația, deoarece 
pe lângă lipsa de fonduri, elevii au 
timp limitat pentru munca aceasta, 
iar Dumineca se duc și muncesc ți 
pe șantierele locale de muncă vo
luntară. i t

Avem o cetate de cucerit, 
acea8h.e știința

Am plecat dela această școală 
căutând explicația tuturor acestor e- 
forturi, a acestei grele munci făcuta 
fără ajutorul nimănui, reclădirea 
școlii; munca in atelier; munca pe 
șantier; orele dc studii. .. tlevii 
țpuncau în discuții: muncim că tot 
ceea ce facem e pentru noi. Oc- 
tavanii:... muncim din dorința de a 
fi folositori generațiilor care vin 
după noi.
t. Mi-am amintit insă dc cuvinteld 
lui 1. V. Stalin pe care Ie am vă
zut scrise ca ,,Motto’’ pe Ziarele 
de Perete al clasei a 7-a: ,,Avemi 
o cetate de cucerit aceasta e (știința’’./

Aceasta era explicația tuturor e- 
forturilor elevilor I iteului Industrial 
din Deva care au pornit să cuce
rească știința, sprea a o pune în 
folosul întregului .popor. Și o v'or 
cuceri în întregime.

H. N. Oor«anu

Au sosit,
pentru distribuire pe baza 
dispoziției Soc. Comer
ciale de Stal la firma

Volșan Dragomir — Deva
500 «etri popllne,
535 in. liona nr. I. Imprinațl
245 m. Varna 70 cm,, 

3000 m. 8tamba.

isnr.il
mintcaza.fi
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Planul instigatoii[or Iu lusboiu, do 
a separa frontul Democrat x Po
pular de po|H)rul italian, a eșuat, 
întreaga ofensiva a dolarului por
nita cu atâta intensitate dc adepțd 
păcii armate din Anglia șl Ame
rica, cu scopul de a cumpăra con
știința italienilor,' s’a sfărâmat de< 
voința dârzii a masgelor conștiente 
ale alegatorilor.

forțele democrației din ItaJa, îiț 
frunte cu Partidul Comunist au e it 
din alegeri mult mai consolidate și 
mai pregătite pentru luptă.

La Nueremberg, pacea și secu
ritatea popoarelor continuii a fi subi 
minată de agenții trusturilor. Aceaț 
\justiție care se târăște slugarnic la 
picioarele magnaților americani, a 
dat o nouă sentință cu caracter vâditț 
antidemocratic prin achitarea ban
dei Krupp. (

După cum declară însuși senatorul 
american floward Fast, reacționarii 
din America au transformat pe a 
mericani într’o națiune antidemo
cratică, ei fiind în stare să trimită 
la mparte 50 milioane de oameni 
fără nici o remușcare și în schimb 
să salveze de pedeapsă pe toți cri 
minalii de răsboi.

Pe bună dreptate scriitorul Ho- 
vvard Ambruster ii definește pe cei 
care judecă la Nueremberg drept 
niște „trădători ai păcii”. Piid 
achitarea și elibera ea bandei Krupp, 
se creează antecendente puternicei 
care să influențeze punerea In 
bertate a conducătorilor dela 1. 
Farbenindustrie și in urmă a 
turor acelora care au sprijinit
fectiv deslănțuirea celui de al doilea 
răsboi mondial.

In felul acesta scopurile nemăr
turisite ale reacțiunii mondiale se 
fac simțite și cunoscute de întreaga 
lume progresistă.

La Rio de Janeiro, Luis Qail- 
los Prestes, secretar general al Par
tidului Comunist Brazilian, a fo.-t 
arestat din ordinul acelora care pre
gătesc reînvierea fascismului. Atari 
acțitfni, dealtfel nu mai miră pe nk 
meni, atât timp cât fo^â generali] 
ai lui Hitler, printre cari Halderj 
Rundstedt, Kosselring, Guderian ți 
alții, au devenit consilieri ai Sta
tului Major American, făcând parte 
dintr’un comandament secret alcătuit 
din 27 ofițeri superiori recrutațț 
din cadrele fostei armate hitlerisle,

*

este iiiiă un pas înainte pe diurnul 
consolidării păcii ți infrățiriâ din
tre popoare, [

„Acum, scrie ziarul comunist Ce
hoslovac „Rude Pravo’h dc'a Bal
tică la Marea Neagră, democrațiile 
populare vor apăra pacejț”. latăi 
cum voința dârză a popoarelor iu
bitoare de pace șl progres, devine 
pe zi ce trece o stavilă dc neîntrecut! 
în calea agresiunilor răsboinlce.

I 
ic 
cu

11- 
o. 
tu- 

c-

Popoaiele Uniunii Soi icli.e, pr> 
gâtindivse pentru marea zi de 
Mai i . c< iilinua munca lor de 
construcție ,i Patriei Socialiste 
mai multă intensitate, depășind in
toate domeniile dc a tivilale planii 
iile cc munca uspectivc.

Iu timp ce iu întreaga lume captai 
lista, p'ouucți:' stagneză, cr zi 
fiind (•: pimUul de a isbucni din 
clipa in clip.'*, in U. R. S. S. po
porul își fauicște 111 proprie sale 
forțe și planuri, o viața mai bunii 
și mai fericită.

In timp ce in țările capita i tiț 
dezastrul economic | rodu c panica 
și milioane de șomeri, in U.R.S.S. 
numărul muncitorilor ți funcționari, 
lor a crescut cu peste doua milion 
ne, iar product iviitatea mumii cu 
21 la șutii.

Uniunea Soviet!1 ă poseda astazi 
un formidabil potențial iiidu lrial/ 
potențial pe care în întregime H 
pune in slujba păcii și armoniei 
internaționale. Aceste este cel mai 
frumos dar pe care îl oferă ea 
omenirii, pentru 1 Mai.

Adrian Bossje

Tratatul de amiciție, colaborare 
și asistență mutuală dintre RcpUr 
blica Populară Bulgară și Republica 
Cehoslovacă, semnat recent la Pragă 
de reprezentanții celor două țări.

PARTIDELE COMUNISTE 
din Franța, Anglia, Belgia, Olanda și Luxemburg 
demască acordul semnat la Bruxelles de guvernele acestor țări

Apelul celor cinci partide comuniste pentru împie
dicarea realizării planurilor ațâțătorilor la război 

giitiii lațișein ved.reti unu 
nou război.

Acordul dela Bruxelles un 
cori țiuiidi nici interesele.

l'ARI.S. Ziarul „L’llu 
manile’ publică o declarație 
comuna a partidelor comuni 
ste din Franța. Marea Bri 
tanic, B< lgia, (Panda i I u 
xemburg, în care se spune 
între altele: „Salvgardarea 
pani și apărarea progres t- 
lui social cer ca partidele 
comuniste din Franța, Mă
reți Britanic, Olanda, Bel
gia și Luxemburg să pună 
în gardă pe muncitori și pe 
partizanii păcii din cele ț 
țări, împotriva acordului sem 
nat la Bruxelles de guv :i 
nclc lor. Acest acord 
încadrează în planurile ex
pansioniste ale imperialisiim 
lui american și reprezintă o 
noua amenințare • împotriva 
păcii și condițiilor de viață 
ale popoarelor. El constit re 
desvoltarea logică a „pla • 
nului MarshaU’’, expresia <■- 
sențială a politicii externe a 
Statelor Unite, caracterizată 
prin agresiv itate și prin pre

Marshall
si viitoare ale muțiprezente

citorimii și nici aspirațiunilot 
popoarelor și țărilor semna 
tare el nu poate contribui la 
rczolvarca nici Une'a dm 
problemele lor economice. 
Acest acord îniărc;tc pri

1 Mai prilej de întrecere în muncă
între popoarele libere

(Urmare din pag. I-aJ

le noastre. Deasemeni, ne 
angajăm ca în întrecere 
dintre metalurgiștii româ
ni și jugosiavi, să depu
nem tot efortul pentru ca 
această întrecere să fieț câ
știgată de noi" - spune 

telegrama adresată Conf“ • 
derației Generale a Muncii 
de muncitorii dela I. M- S- 
Hunedoara.

Hotărîrea dc a se clasa la

PRIMII MINIȘTRI
ai Bulgariei și Cehoslovaciei, în 
audiență la

PRAGA, 26. — Președin 
tele Republicii Cehoslovace 
d. Eduard Beneș a primit 
la reședința sa de vară pe 
președintele guvernului bu! 
gar Gheorght Dimitrov, mi 
nistrul de externe bulgar Va 
sile Kolaroff, președintele 
guvernului cehoslovac

președintele Beneș
Klement Gottwald și 

ministrul de externe al Ce 
hoslo'raciei Clementis.

Președintele Beneș și a e 
xprimat satisfacția pentru 
semnarea tratatului de prie 
tenie, colaborard—și asisteh 
ță mutuală dintre Cehoslova 
cia și Bulgaria.

Se înfăptuește unificarea partidelor Muncito 
resc și Social-Democrat din Bulgaria

SOFlA. — Lin comunicat 
al Comitetului Executiv al 
Partidului Social-Democrat 
bulgar anunță formarea u- 
nui comitet special însă i 
nat cu Înfăptuirea îrf cel mai 
scur.t timp, a unificării cu 
Partidul Muncitoresc (Cornii

nist) Bulgar.
Comitetul a- lansat un a 

pel către social democrații 
bulgari cu lozincă: „Să în
tâmpinăm i Mai sub sem
nul unificării cu Partidul 
Muncitoresc (Comunist) Bnl 
gar!”

loc de frunte in întrecere cu 
metalurgiștii jugosiavi a fo-a 
manifestată de muncitorii și 
tcchni* ienii I. M. S. Hune
doara și cu prilejul uriașu
lui meeting care a avut 1 
zilele trecute când după 
ce au studiat toate condiții
le și criteriile întrecerii, me
talurgiștii hunedoreni 
luat angajamentul de a 
pune toate eforturile 
a se clasa la loc de 
în aceste întreceri.

Lupta lor nu va fi 
dar nici lipsită de șanse.

Șoimii lui Tito, căliți în fo
cul luptei pentru libertate și 
pentru reclădirea din temelii 
a patriei distruse de hitlen- 
ști, dispun dc1 o experiență 
mai avansată în ceea ce pri
vește desfășurarea muncii 
organizate, dispun de o di- 
disciplină întărită și sunt în
suflețiți de acelaș entuziasm 
care le-a adus victori^ luptei 
de eliberare.

Cu toate acestea, metalur 
giștii noștri - și mai ales 
1. M. S.-iștii hunedoreni, de
ținătorii di'apeluluj produ< 
pel pe industria siderurgică 
din țară nti se tem de re
zultatele întrecerii. Experi 
ța dobândită in munca or
ganizată, rezultatul 
lor de până acum, 
le obținute in luptă 
darea distrugerilor 
te de război și punerea indu
striei în funcțiune cu tot 
sabotajul reacțiunii interne

Și au 
a d* 

pentru 
frunte

ușoa’ă

întreceri 
succese- 
Ctl liebi 
p icinui

incjdia 
partea

ChI’i, < ■ I

■rba 
mii

și dc peste hotare și cu ton 
te condițiumile grele de foa
mete și |ip-uri pricinuite de 
cei doi ani de secetă, ritmul 
a< < eletat pe care l-a hiat iu 
desvollarea ei producția ro 
mâncase ă datorita avântu’ui 
stârnit <le noul spirit lata 
de munca, pici tun și ajut' 
rtilui neprecupețit pe care Cu 
v< i nul nostru înțelege să 1 
acorde pentru desvollarea in 
dustnei de Stat, sunt tot aba
tea motive temeinice care 
lac <a metalurgiștii noștri s i 
pășească la muncă pe de 
plmi încrezători in succesul 
lor.

Pornind la întrecere înfl.i 
căt'ați de înalta semnificație 
a măreței zile internaționale , 
a oamenilor muncit și de en
tuziasmul îsvorit din drago
stea fierbinte fața de patrii 
le lor, metalurgiștii români 
și jugosiavi vot munci cit a- 
celaș elan nestăvilit până lâ 
ultimul minut al întrecerii, 
dornici fiecare de a vedea fâl 
fâind deasupra uzinei lor 
drapelul roșu al producției, 
indicând cel mai harnic co
lectiv de muncă din cele 
doua țari harnice.

Noi urăm spor
și succes atât metalurgiști- 
lor noștri cât și celor jugo- 
slavi- Fiindcă succesul lea- 
va li ui însemnat succes ăl 
celor două popoare pe dru 
mul bunei stări și al pro
gresului.

rea unei imui crize cGUtom; 
ce Fi n» <-arca .i foțosi i~c. 
râzljoiul < a un aut j, < a .ta 
mijloc d< a se opune .mi iu 
nii legitime a mun< it<< mii 
și a inassclor populare p, . 
tiu îmbunătățire a cond’p.!-- 
lor de viața.

Facem apel la toți 
ții și la toate fi-mpile
•oare de parc din fie-ar 
din țările noastre să se u 
nească pentiu a împiedec 
realizarea planurilor ,ițâ,.;u. 
iilor la război . Le < cgerr 
să și unească eforturile Im 
cu cele ale tuturor [«>}>■>.,r< 
lor dm hune in Iuțită geh' 
raia pentru pace și înd țx-n 
detiț.i națiunilor.

Ț.lrile noastre aii fn-l ;n 
mele care au suferit 1<> ilari 
le agresiunii naziști . Sate 
le noastre, orașele noa-tt? . 
căminele și întreaga noas* 
trăeconomie nu s’;iu u f.unt 
încă dc* pe urma teribile’ 
încercări a ultimului, razl*-< 1 
Dacă un nou conflict ar i 
bucni, am ti din nou piimcle 
victime. Dar daca popoarele 
noastre se unesc și a< ț'o- 
nează pentru apărarea păcii 
nu va fi război.

1 orțcle mondiale ;)le păcii, 
în lruntca cărora se află U 
niuneti Sovietică, marea ară 
a socialismului, vor fi ronsi 
□crabii întărite, în timp ce 
forțele instigatorilor la raz 
boi vor slăbi mereu până la. 
înfrângerea completă.

Ne stă în putere să asigu 
răm o pace trainică și să 
aducem popoarelor > noastre 
fericirea și securitatea. Sa 
facem toiul fără întârziere, 

.pentru a mobiliza pe toți.a 
cei care doresc pacea și in 
rase războiul.

la nium .1

C. Magdalin

Anunț
Caut post ca morar 

cunoscând moară slsttmatl 
câ, *mo«ră |ărtn«tscâ cu 
motor și apă, totodată ei 
m'cinic», motor Dfstl. elec
trică, btnzlnă, gaz, s’jgitlv. 
Doritorii sunt rugiți a se 
adnti la adm in. ziarului.

Im- •rlneria Județului Hunedoara, Den 1948.


