
ZIUA
TRA1ASCÂ A M A M
SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE ACELOR CE MUNCESCI

1 MAI 1948
Primul Întâi Mai fericit s 

al poporului român 
de OUVER SÂBĂU
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Sărbătorim azi */ Mai ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.

Din 1889, când ziua de 1 Mai a fost declarată zi 
de sărbătoare a muncitorimii din întreaga lume, în fie
care prag de primăvară peste deosebiri de rasă, de limbă, 
peste piedici naturale și mai ales in ciuda tuturor ex
ploatatori or, lozinca: ,,^vol«la»a d>n țoale țaviflo 
unîțî«uâ4A s'aude tot mai tare prinde tot mai mult te
ren, reușind să încheie un adevărat front al muncii și a l 
păcii care să aducă unei părți a oamenirii 
așa cum descrie tov. Stalin începuturile zilei 
de 1 Mai: — „Primăvara și eliberarea din 
lanțurile capitalismului".

In U. R, S. S. — țara Socialismului în 
țările cu regimuri de democrație populară 
printre care se află și țara noastră, popoarele 
sărbătoresc aceaștă zi cu înfăptuiri mărețe în 
domeniul politic, social și economic, bucurân- 
du-se de libertățile cucerite în lupta cu duș
manul de clasă.

In țările capitaliste în colonii și peste tot 
unde exploatarea omului de către om persistă 
încă, oamenii muncii vor sărbători 1 Mai prin 
luptă pentru a-și câștiga libertatea pentru a 
asigura țărilor lor independența economică și 
politică.

In trecut poporul muncitor din România 
nu avea posibilitatea să sărbătorească ziua de 
1 Mai, Mii din cei mai buni fii ai țării noa
stre au căzut victime manevrelor capitaliste. 

Fruntași ai clasei muncitoare erau arun
cați în întunericul închisorilor crezându-se că 
prin aceasta se va stinge în ei flacăra dorin
ței de libertate.

Exemplele de luptă ale tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari 
Georgescu și alții, arată că lupta a fost grea 
dar nu fără rezultate favorabile pentru clasa 
muncitoare.

Atmosfera în care este pregătit primul
1 Mai în R. P. R., arată acest lucru.

Dar 1 Mai, nu este numai o zi de săr
bătoare, Este în același timp o zi în care po
porul muncitor își face bilanțul muncii sale 
analizându-și victoriile, observându-și greșelile 
pentru a porni pe calea înfăptuirilor urmă
toare cu și mai multe posibilități de isbândă.

Timpul parcurs între 1 Mai 19M1 și 1 Mai 
1948 a arătat pe deplin creșterea nivelului 
politic al masselor, întărind conștiința cetă
țenească și asigurând prin aceasta participa
rea activă a clasei muncitoare a țărănimii 
muncitoare și intelectualității progresiste, la 
făurirea regimului de democrație populară 
dela noi.

Să n? amintim de greutățile economice 
din primăvara anului trecut ut mare a războ
iului și secetei accentuate prin sabotajul și 
specula capitaliștilor interni sluji credincioase 
ale imperialiștilor de peste hotare.

Propunerile P. C. R. au mobilizat tot ce 
* a avut mai bun țara noastră. Cu o bucățică 

pâine, cu un cartof, fără posibilități de a se
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1 MAI
1889 1948

In luna Mal 188<», ,ul< de 
inii dei- muncitori din toa
tă America, au manifestat 
pentru creearea unei vieți 
mai bune . i Chicago
au fost ztuci de uui de ma 
nifestanți, care orcan, la' fel 
ca și ceilalți, reducerea zilei 
de lucru la 8 ore, revendica 
t'c profesională care a 
întâmpinat o mare rezistență 
din partea patronilor care aJ 
pus poliția să tragă in ma 
nifestanți

Doi.ani mai târziu. la Con 
greșul Federației Americane 
a Muncii din 1888, s'a hotă- 
rjt ca în amintirea a?tlei zi’e 
de lupta, ziua de i Mai să 
fie comemorată totdeauna 
de către muncitorimea .utu - 
ricană.

Mun< ■tom din Europa, 
conștienți că lupta tovarăși
lor lor de peste Ocean este 

I lupta pentru cauza c omîină 
a întregului proletariat, ]a 
Congresul Internaționalei a 
2 a din 1889, ținut la Pans 
la propunerea lui Paul I.afar 
gtte, discipolul lui Karl Marx 

au proclamat 1 Mai 
zi de solidaritate și de luptă 
internațională a muncitori

(Continuare în pagina H-a)

1 MAI în VALEA JIULUI 
zi de sărbătorire a mărețelor victorii obținute în câmpul muncii 

fi pri' ită că o zi de sărbăto
rire a unui întreg șir de rea
lizări și victorii obținute în 
câmpul muncii de brava 
muncitorimea minieră.

întâi Mai în Republica' Po 
pulară Română—zi de mare

■■ “■-----------------------------------

I Trăiască Partidul Muncitoresc Român, I
1 1

pag» 3-a
Rezultatul 
întreceri 

lor în 
nroriucie

Întâi Mai, ziua Interna - 
țională a celor ce muncesc 
cu brațele și mintea, zi ca 
re în Valea Jiului de zeci de 
ani a fost sărbătorită cu ca
racterul specific acestei re
giuni, de data aceasta poate

avantgarda clasei muncitoare,Qiuniyui um -------------

for|a conducătoare a democrației din România!
____________________________________

sărbătoare, ne amintește de 
,,libertățile" ce le-a avut în 
trecut clasa muncitoare. N( 
amintește de acei tovarăși 
crunt bătuți în zilele de i 
Mai sub regimurile iui Ma 
niu’, Brătianu și Antonescu, 
zilele care au apus pentru 
totdeauna odată cu lăsări 
tu) soarelui democrației ]x> 
pulare.

i Mai este de data aceasta 
și o zi de sărbătoare a vie 
toriilor muncitorilor harnici 
in producție,— victorie din 
care o bună jiarte îi revine

I. HERMAN 
 coresp.

(Continuare in pag. Jl-a)
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Plugărimea himedoreană 
întâmpină Sărbătoarea Muncii 

cu bătălia însămânțărilor câștigată

1MAI
1889-1948

Eforturile făcute de mun 
< itorimea industrială pentru 
a întâmpina 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, prin 
noui victorii în muncă, mi 
stârnit un larg ei ou și țn 
rândurile țărănimii. Insufle 
țită dl acelaș țc\ măreț, inun 
citorimca ogoarelor, cu un 
elan înflăcărat, a pornit la 
intensificarea campaniei 
insămânțări, hotărîtă de a și 
aduce prinosul dragostei sale 
pentru ziua de 1 Mai., prin 
îndeplinirea și depășirea îaa 
inte de termen a < atnpanii. 
de insămânțări.

Acțiunea pentru inten iii 
carea campaniei de însămâ.i 
țări dusă de comandamente 
tul județean, a fost întregită 
și sporită de miile de în
drumători ai P. VI R. caic 
au desfășurat o rodnică și 
stăruitoare muncă de lă
murire în rândurile largi a 
le plugărimii, precum și de 
echipele voluntare de ,intri 
citori care au răscolit toat ■ 
satele reparând uneltei^ piu 
gărilor îndemnându i și spri 
jinindu-i în muncă.

Rezultatele îmbucurătoare 
ale acestei acțiuni au fost pc- 
deantregul satisfăcătoare.

Cu un avânt demn de ad 
mirație, plugărimea a por
nit la luptă pentru.câștigarea 
bătăliei însămânțărilor. In - 
tâi plasele și duțpă ele comu
nele, s’au chemai la între
cere pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planulîii de 
insămânțări.

Angajamentul unanim al 
plugărimii huneclorene de 
a termina cu însămânțarea 
ogoarelor înainte de 1 Mai 
a fost dus la îndeplinire.

Mai mult. Plasa Orăștie și 
Dobra, au depășit 
planul prevăzut, cu 2o la 
sută, deși plasa Orăștie a a- 
vut o suprafață de 9.500 ha. 
iar plasa Dobra, care în pri 
ma etapă nu realizase decât 
50 la sută, din plan a trebuit 
să-și dubleze eforturile pen
tru a întregi planul primei 
etape, realizând și depășind 
în acelaș timp, planul prevă
zut pentiu etapa 2-a.

Prin eforturile comune a 
le plugărimii hunedoreae 
cele 62 902 ha-, prevăzute în 
planul însămânțărilor de pri 
mâvară, au fost însămânțate 
înainte de 1 Mai, deci cu j 5 
zile înainte de termenul pre 
văzut la începutul campani
ei.

Eforturile unanime ale piu 
gă imii noastre, precum și 
realizările obținute prin mun 
ca sa sărguincioasă, dove
desc nivelul ridicat al mas 

selor țaraiiț.ști, cari sub con 
ducere și sprijinul efectiv ii 
clasei muncitoare, merg < u 
pași siguri pe drumul pro 
greșului și bunei stări.

Sârguinț.i și elaanl d>' ca 
re plugărimea hunedorcanii 
a dat dovadă în bătălia în 
samânțarilor. isvdră t <li,i 
l ondjțiuniR' aciua e de v ită 
ale plugărimii, < are pentru 
(«inia data este stăpână cu 
adevărul pe pământurile 
muncite de ca. d n care în 
trecut moșierimea hrăpare 1 
ță și reg'murile exploatatoa 
re își umpleau sacii cu aur, 
ducând un trai de huzur , în 
timp ce plugărimea trăia în 
cea mai neagra mizerie

Astăzi plugărimea simte la 
fiecare pas îmbunătățirile tot 
mai mari pe caro regimul de 

Cinste vouă bravi mineri eroi ai muncii
A IftKaâ. Im Valea

zi de sărbătoare a
(Urmare din pag. !-•)'

organizației județene P. M. 
R. Valea jiului și organi a 
țiilor locale respective, care 
au constitun prima forță de 
mobilizare Î11 producție.

In ultimul timp, la minele 
de cărbuni din Valea Jiu
lui s’au ridicat numeroși to
varăși ca Damian Ioan, Fra 
is Ioan, Maxim Adam ș. a. 
care au realizat depășiri de 
norme considerabile. până la 
2oo la sută.

Văzând ca sistemele vc 
chi , de lucru, pe lângă ? a 
sunt obositoare, dau un ran 
dament nu prea ridicat, or
ganizația județeană de Par 
tid și-a luat sarcina de a ini 
ția și indruma creiarea unu' 
sistem nou de lucru în mină 
prin care cu mai puțin efort, 
să se dea mai mult cărbune-

După pregătiri interese? și 
o muncă serioasă minerul
Pop Ludovic cu grupa lui a 
eșit din mină ca un erou al 
muncii: realizase 161 tone 
cărbune în loc de 27. Ex
periența a reușit.

Vestea aceasta, s’a irppră- 
șnat cu iuțeala fulgerului în 
toată Valea Jiului. Cum au 
lucrat, câți? Imediat după 
aceasta, noul sistem de lu 
cru, experimentat, a fost i- 
trodus la mai multe abataje 
cu concursul prețios al te- 
chnicienilor din conducere.

Atât le-a trebuit minerilor 
dela Lupeni, care bateau re 
cordul în depășirile de uor- 

mocrației populare li- face 
și le desioltă pentru ridica
rea nivelului de viața al < e 
lor ce intim es<

Deci, primul 1 Mai în 
publică Pâpulară Română pe 
care pl'igarinii a hunedorea 
11a îl întâmpină ci? bătălia in 
sămânțai ilor câșt gată. tri
bun să cojisîituc p ntri ea 
un prilej de a-și verifii a mai 
bine forțele, pentru începe
rea noilor bătălii care -aa'i 
în fața întregului popor an 
gajat în lupta uriașă pentru 
reconstrucția țării, întărirea 
și apărarea Republicii Popii 
lare Române, împotriva u 
nellirilor imperialiste și ațâ
țătorilor la Un nou, război.

Alături de clasa muncima 
re sub semnul lui 1 Mai, 
plugărimea merge înainte pe 
drumul de-vo’tării sale-

Gh. Plețu

victoriilor obținute
nie și minerilor dela Aninoa 
sa, cari dețin pentru a 7-a 
oară drapelul producției.

Lupta se întențește. La ini 
nu Jieți dela Lo-nea, grupa 
minerului Golda depășe?te 
norma cu 2oo lru sută, .Con 
siliul Sindical Local Valea 
Jiului, iniliasâ pentru ziua, de 

1 Mai, predarea unui drapel 
de producție pe timp de 1 
an acelui sindicat miner din 
localitate unde minerii au 
atins cea mai mare depășire 
de producție.

Pe neașteptate, grupa mi 
nerului Vlădescu Zaharia, 
dela mina Lupeni, realizea 
ză o depășire de normă de 
358 la sută, iar la Aninoa- 
sa, grupa tov. Hoțea ioan, 
realizează o depășire de nor 
mă de 353 la suta, folosind 
noul sistem de lucru aplicat 
la mina Petrila.

Concomitent cu aceasta 
lazmina Petrila, la abată de 
meacnizate și cu noul sistem 
de lucru, echipele lui Mer- 
lac Petru, SchiHer Ion și 
altor tovarăși, zilnic reali - 
zează depășiri frumoase.

In timp ce minerii scot la 
iveală tot mai mult cărbune 
muncitorii dela Atelierele 
■centrale Petroșani constru- 
struesc zi de zi nenumărate 
vagonete pentru cărbuni și 
diferite alte piese necesard 
pentru bunul mers a^ produc 
ției.

Șirul realizărilor muncitori 
mii din Valea jiului: în întâm 
pinarea zilei de 1* Mai, a fost 
încheiat prin întrecerea din

(Urmare (11D 1 •),

11111 impuri».1 .o.irpririi și e 
xploatăi

I )c atunci. • Ma e < ea nia| 
mare -arbăioar,. a mun .to 
rilor și simbolul unității <!■-• 
luptă pentru < ei ce muncesi 
Această zi unește muncitori' 
dm uzine, din mme, de p< 
șantiere ..m din bl oiiri, în 
ti o solid iritate frățească di 
lupta toiarășească pentru c 
viață mai bună.

t ei aproape <!<• 60 de mi 
cure s’au scurs de aluni 1. 
nu au făcut dScat să îmbo 
gățeasta în seniniii< ații z;".a 
de 1 Ma,.

Muncitorii din toată lumea 
au manif< ~tăt în această z; 
pi ntm noui și vil de rcven 
di< 111. 1 .tipia pentru \ otul
'.:;,lv< rsal, ptntru libertatea 
de org. profesjon.dâ și poli 
tiia, lupta împotriva ra/ 
l '-iului jmperia’i t, contra a 
'■opririi naționale, toate a c 
sica au devenit obiective, 1 e 
uneau I;; fiecare 1 Mai întrea 
ga, muncitorime sub stea 
gurile roșii.

Asiii l. ziua de 1 Mai s’ ■ 
transformat dintr'o zi de l i 
plă pentru revendicări litm 
taie doar la muncitorimea a 
mericana, într’o zi de lup*ă 
și solidaritate iuteinaționa'ă 
a tuturor celor ce muncesc.

în câmpul muncii
tre minerii Poți Ludovic dela 
mina Petrila și Poboren’ A. 
dela mina Lupeni, al căror 
rezultat nu-1 cunoaștem încă.

Pentru munca depusă și 
rezifltatele obținute în pro 
ducție, tov. Miron Constau- 
tinescu, ministrul Minelor <î 
Petrolului, a felicitat pe tov, 
ing. Boieu Leonida, realizam 
rul lechnic al noului sistcm 
<te lucru și pe tov. Pop Lu 
dovic și Poboreni, care -’u 
pus în practică acest sist.m.

Realizările voastre mărcțe, 
mineri din Valea jiului, să 
fie un exemplu ș< un îndemn 
pentru întreaga muncitorime 
din țara noastră care a 00.- 
nit cu un avânt de nestăvi. 
lit la reconstrucția din tem<“ 
Iii a Republicii noastre Popu 
lare patria scumpă a tu
turor ce muncesc deț oraș£ și 
sate.

I. Herman

împărțirea titlurilor de 
proprietaie în corn. Târnava

In cadrul acțiunei pent u 
desăvârșirea reformei agra
re din județul nostru? in ziua 
de 22 Aprilie a. c., la pâr 
nava a avut loc' proc amare.1 
terenurilor ex^opriate și im 
părțîrea titlurRr de proprie 
tate celor 44 plugar împro
prietăriți.

Titlurile de proprietate 
au fost împărțit© de tov 

luptă penuu toate icviadi
< ârik <■, onomici-, țxi ,ric«? ș« 
sixaali' și nu odată ca a fost 
înroșită <11 âng- )■■ mun< ■ 
lorilor.

Dcia pruna arbătorire a 
zilei de 1 Mai, in întreaga 
l'ume au surven t mari iran 
'formări

Astăzi există in lume tm 
«Stat socialist I’. R. S. , 
prest giul partidelor romn>|i 
ste |i fliun' itorești crește dia 
ce în ce și cuprind macse t'»t 
inai largi, în țările din Sud 
restul Eurojxîi s’a trecut la 
marele proces de Unificare 
ideoicg că și organizatorii â 
a partidelor munc torc--ti ță 
rile cu democrație populară 
devin reale forțe ale ț>ă i 
și merg țx_-calea pro-p r,tă i, 
economice.

In acc-st timp, în țările a- 
pusene supuse imperialismu 
lui prin a, ceptarea ,,faim<i 
sului plan Ma shall’ dator ii 
trădătorilor clasări mun ito.i 
re socialiștilor de dreapta < a 
Blum, Bei in, Rener, Sara 
gat sau S humacher, cure în
< cârcă sparg rea Federației 
Sindicale Mondia’e, sa in 
staurat un reg m de țcru r? 
și domnești cea mai neag-ă 
mizerie.

Acum lorțc-le democrat ce 
dm toată lumea, in f-uTim 
cu l R S- S„ intâmp nă 
ziua de 1 Mai sub semn. 1 
luptei pentru înfăptuirea u 
nei păci trainice, pentru < re 
ia rea unei veșnice prietene 
intre popoare, p-ntru bună 
'tarea întregii clase mutei 
•oare.

I’entru clasa muncitoare 
din țara noastră, ziua de 1 
Mai 1948, e o zi de moFi'i- 
zare a tuturor forțelor de
mocratice în frunte cu P M 
R. pentru < onsolidarea R -p 1 
blicii noa.-u-e Popular,-

1 Mai 1948, e zi de luptă 
a clasei muncitoare, pentru 
propășirea economică a ță
rii, pentru bunăstarea înf;c 
gului popor, e zi de luptă 
pentru consolidarea cucșri- 
rilor obținute, zi în care în
treg poporul își afirmă ho- 
tărirea de a sdrobi pe ori 
cine ar încerca să i se pună 
în calea drumului glorios pe 
care a pornit.

f»xcculam >
ȘTAMPILE

î Ion a Simion, mcm..r.i 
Biroul Politic al P. M. R. 
Deva-Hunedoara Ț tov. Cri 
șan. delegatul Camerii Ag 
ricole-Deva, care a arătat Iu
țită pe care rig mul democra 
ției populare o duce pentru 
apărarea int rcsrlor plug n- 
mii mum îtoare și imbună- 
tăț’r a con.l țiuni'or 'ale de 
traiu.
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încheind bilanțul întrecerilor patriotice în cinstea zilei de 1 Mai

Muncitorimea din j jdeful Hunedoara 
întâmpină marea sărbătoare internațională a celor 
ce muncesc cu realizări mărețe în câmpul muncii

l-ul Mai al Republicii Popul are Române, zi de mare sărbătoare 
a muncitorimii din întreaga lume, este întâmpinat de muncitorimea 
din județul nostru într'un chip cu totul deosebit.

Muncitorimea din județul nostru, alaiuri de nilul, itorimea din în
treaga țarii, și-a transformat lupta sa pentru libertate și democrației 
din trecut ce se ascuțea în jurul' arenei s.uluitor. , in luptă pentru 
rela.’erea economică a pa riei, pen tril intuirea regimului de demo
dați populara, pentru înflorirea și propășirea Re;.obli, ii Populara 
Române, in care toți cei ce muncesțc’ își a.i asigurat dreptul la libertului 
și o viața mai buna. f

I’entni a putea contribui 
cu cel mai rnard elan la acea 
stă luptă izvorjtă din, însăși 
dorința masselor muncitoare 
de a-și făuri cât mai curând 
o viață așa cum ea o înțe
lege, a organizat întreceri 
patriotice în producție, ca- 

au luat proporții uria.șe, 
cuprinzând întreaga muncita 
rime din județul nostru, d'n 
toate ramurile de activitate-

In aceste întreceri patrio 
tice în producție, muncitori 
mea a obținut succese ră
sunătoare — în unele părți 
unice în țara noastră. A obți 
nut noui experiențe și meto
de de muncă, prin a căror

Muncitorii și tehnicienii minelor de aur și 
cărbuni din Munții Apuseni au e?it victo
rioși în întrecerile patriotice in producție 
organizate de Consiliul Sindical Județean 

Hunedoara-Deva
In aceste întreceri, munci

torii și technicienii minelor 
de aur și cărbuni’ din Munții 
Apuseni, prin muncă plină 
de sacrificii, prin întreceri 
în producție organiz.ate și în 
interiorul întreprinderii prin 
lichidarea furturilor de aur, 
care la începutul anului 1944 
deveniseră foarte frecvente.

Pentru a ne da seama de 
marile realizări în prod ic- 
ție obținute de minerii din 
Munții Apuseni, e destul să 
amintim că la începutul a- 
nului 1947, producția de aur 
lunară a fost de 19 kg., pe 
când în luna Aprilie, pro
ducția a depășit cantitatea 
de *140 kg. producție supe 
rioară chiar celei din 1938. ne- (:J

/ 
înfruntând greutăți, ceferiștii simerieni 
au disputat serios drapelul producției în 
întâmpinarea zilei de 1 Mai

această mare sărbătoare internațio 
Inală a muncitorimii, cu succese reve- 
latoaie în producție. •

lata realizările lor: i

Orarii rr.ui.dtori -I tehnicieni cc- 
fei'ști simerieni au știut — dealt
fel ca ș: îr. ultimele 8 luni de când 
«e găsesc în fruntea ateliere’or C. 
F. R. pe țară — să întâmpine!

Locomotive
R. G, R M. R. G

Vagoane
R. P. R. C,

Programat 7 8 30 [200 10
Angajamentul muncitorilor 7 9 10 210 z 60
Realizat 7 14 22 234 95

depBțind programul cu 130%.

Având în vedere că programul 
Direcției Generale C.F.R a fost fi
xat pe efectivul de ,1082 oamen^ 
proJu.tivi, care în urma încorporării 
contig 1947 a suferit o scădere de 
56 oameni, procentul reale de de
păși re a programului este de 138 la 
guta. . , <

in afară de reducerea brațelor de

muncă, muncitorii au întâmpinat gre-' 
utăți din lipsă de materiale, in spe
cial a fierului rotund și profilat. 
Deasemenea în această lună, s’au 
introdus în reparația acestor ate
liere alte tipuri de locomotive decât 
cele reparate până acum, a căror 
reparație a necesitat c onstruirea de 
noi modele pentru piese de tur

perfecționare și aplicare, se • 
vor putea obține în produc 
ție victorii și mai mari atât 
din punct de vedere cantita 
tiv cât și calitativ. Dease- 
mepg-a, în aceste întreceri, 
muncitorimea a obținut suc 
cese mari în desăvârșirea 
disciplinei în muncă, în re 
ducerea la maximum a ab 
sențelor și a întârzierilor de 
la serviciu, cât și a a.tor cri 
terii prin care muncitorimea 
a dat dovadă de conștiință ri 
dicată, de devotament în 
lupta pentru câșt garea bă 
taliei și pe tărâm economic 
a regimului nostru.

Deasemenea, muncitorii 
minei de cărbuni din Te- 
bea, ce în trecut nu puteau 
face față cu succes cerințe
lor de cărbuni necesare ex 
ploatărilor și uzinelor din 
Munții Apuseni, a'stăzi au în 
rezervă un mare stod de căr
buni.

Aceste rezultate, .oglindesc 
marele efort al muncitorimii 
din ‘Munții Apuseni, pentru 
care Consiliul Sindical Jude 
țean IIunedoara-Deva — 
— drept recunoaștere a me 
ritelor lor în ridicarea econo 
miei naționale — ]e a acor
dat Drapelul Producției în 
cinstea primului 1 Mai al 
Republicii Popu' ire Romi 

nat etc,, și a altor lucrări (eh 
nice corespuii'ătoare acestui tip rlc 
locomotive.

Având in vedere ca’itatei supe- 
rioara a reparațiilor ace -ir ale ie 
re, care .simt sever controale de mai 
multe comisii de recepție cât și a 
'depășirii programului de pro
ducție, muncito ii simerienh au con
curai serios cu minierii din munțiii 
Apuseni, cărora — prin faptul ca 
au realizat un randament mai rUire 
pe om,oră, in grelele con.li|iuni 
de mumă în mine — le au ieru-

Muncitorii și tehnicienii uzinelor I, M. 
S. Hunedoara întâmpină 1 Mai al R, 
P. R, cu noi mari victorii în producție

In locul al doilea, ațături 
de ceferiștii simerieni. s’.a'i 
muncitorii și technicienii l - 
zinelor I. M- S- Hunedoara.

Acești muncitorii, depu 
nând toate eforturile in strâ'i 
să colaborare cu technic.enii 
au reușit să, (îndeplinească 
programul fixat de M. 1. C- 
pe luna Aprilie încă din 
ziua de 26 Aprilie, lucrând , 
după, această dată peste pro 
gram, situația producției lor 
prezentându-se astffel:

Programat realizat 
Fontă 3.400 4094

Muncitorii și tehnicienii minelor din Teliuc, 
și Certej și-a Uzinelor Călan, întâmpină marea 
lor sărbătoare cu realizări mărețe.

In al treilea țoc în clasa
mentul întrecerii, se află 
muncitorii și technicienii mi
nelor din Teliuc, Certdj și 
uzinelor metalurgice din Că 
Van.

Ca și muncitorii din Mun
ții Apuseni, Simeria și Hu
nedoara, ei au depășit; m pro 
porții considerabile pr 'gra
mele fixate, contribuind cu

In cadrul unei Ședințe de lucru lărgită cu repre
zentanții Județenei P. M. R, ai sindicatelor. Și mun
citorilor din intreg județul.

Consiliul sindical jud. Hunedoara-Deva, a 
stabilit câștigătorii întrecerei în producție 
în cinstea zilei de 1 IVI A I.-

Micrcuri 28 Apri.ie a. c., în prioența fov. deputat Miliai Mu
jic, membru supleant în C. C. af P. M. R. și președinte al Uniunii
Miniere, a avut Ioc la sediul C onsiliului Sindical Județean Hune
doara-Deva, o ședința de lucru pe ntru stabilirea câștigătorilor in Ire
cerii între întreprinderile industriale din județul nostru, în cinstea pri
mului 1 Mai al Republicii Populara jRomâne.

După deschiderea ședinței 
tov. Nîstor a propus alege
rea unui birou pentru anali 
zarea rapoartelor prezentate 
de reprezentanții muncitori 
mii participante la întrecere.

După formarea biroului în care 
au fost aleși tovii. Mihai Mu 
jic, Duduia Andrei, Lupaș 
Emcric, Nistor, Florca, Ro 
maș, Drăgoi, IJizu Ion, Ver 
nichescu Ion, Doroga P., 

iios.id tovăiășește câștigarea înlre^ 
uni in pioducție.

Astfel, ceferi ti simerieni, s’au 
clasat La locul doi in întrecerea pa 
Irioti.ă in producție pe județ,

|n viitoarele intreceri, prin expe
riența lor în inimi S, prin disciplina 
lor sanatoasă, prm strânsa colabo
rare între muncitori și tehnicieni, 
prin super.om a ca i ale a produselor 
muncii lor, pe care le vor perfec
ționa șl desăvârși ne ontenit, vor 
reuși să fie la lo: și mai de frunte 
in viitoarele înfre.eri palrioli e in 
producție. ,

Oțel 40.06 5.0-5
I.aminate 3.200 4.20 >
depășind programul fixat cu 
26 Ia sută.

Muncitorii și technicienii 
Uzinelor I. M. S-, Hunedoa 
ra, câștigătorii întrecerii în 
producție intre industriile si
derurgice din țară, dela 1 
Mai a. c., angajați' în întrece 
re cu metalurgiștii Jugosla 
via, vor ști să mărească ne 
contenit relizarile lor, vor ști 
să fie și deacum înainte m 
fruntea industriilor siderur
gice din țară.

tot elanul lor la refacerea și 
redresarea economiei națio 
nale.

Astfel, muncitorii din Te 
liuc, au avut programate 
•* a 4200 tone mine
reu, realizând 5.348 tone, de 
pășind astfel programul cu 
27 la sută. ' ■r* _

Muncitorii minelor de aur 
din Certej, având programat

Șcrban și l’opescu, delegații 
au dat citire rapoartelor, 
prin care au arătat situația 
producției realizate în în
trecerile organizate în cin
stea zilei de i Mai. precum 
și procentul de îndeplinire 
a celorlalte criterii pe baza 
cărora s’a desfășurat între 
cerea.

După lungi discuții asupra 
rapoartelor expuse de către 

pe luna Aprilie o cantitate 
de 14 kg. aur, au realizat 
15,398. depășind programul 
cu 9,25 la sută. Depășirea 
a fost mult mai mare la ex
tracție unde din cauzal noilor 
deschideri a trebuit s.’i se lu
creze mult în steril, depăși 
rea totală a extracției de ini 
ncreu și streil fiind de 2j la 
<niă.

La Călan. muncitorii și lc-
< hnicicnii, înfruntând mari 
greutăți din cauza furnalu
lui extrem de uzat, ținut în 
funcțiune nurnai prin voința 
muncitorilor de a contribui 
cât mai mult ]a refacerea c-
< onomiei naționale, au rea
lizat o depășire de normă de 
9,66 la sută, Deasemenea la 
emailaj și în speciali la turnă
toria de radiatoare, prin ino
vații în muncă și eforturi, 
s’au relazit mari depășiri de 
norme, rât și mari economii 
de materiale.

Astfel a înțeles muncitei; 
mea din județul nostru să în
tâmpine marea zi a solidari
tății internaționale a munci
torimii.

Astfel înțelege jnuncitori- 
ntca să sprijine și| să întarcaș 
că îcgimul de democrației po 
pulară care i-a asigurat toate 
posibilitățile de a-și făuri o 
viață nouă.

Astfel înțelege muncitori 
mea din județul nostru, să a
întărească și să înflorească 
scumpa sa patrie, Republi
ca Populară Română, prin 
a cărei ridicare din toate 
punctele de vedere, se asi
gură o viață îmbelșugată și 
fericită 1 tuturor acelora ca 
re trudesc.

1. BRANEA

delegați, care a decurs în- 
tr’o atmosferă de înalt spi
rit tovărășesc, biroul, în a- 
sentimentul tuturor partici- 
panților, s’a pronunțat a . 
supra clasificării participau 
ților la întrecere, după cum 
urinează:

i- — Muncitorii și techni 
cienii minelor din Munții A- 
puseni, care prin muncă dâr 
ză și plină de abnegație, au 
reușit să realizeze pel lângă o 
mare depășire de normă, o 
considerabilă sporire a pro
ductivității muncii, un mare

(Continuare la pag. IV^aJ



4 ZORI NOI
Ziua solidarității internațional? a oamenilor muncii

0 0Sărbătoare a primăverii
1 Mai găsește tineretul

în plină campanie de reconstrucție
1 Mai!
Zi de adânci senini ic.i|i 

ici pentru lupta oameni or 
lin cele patru vântuii, fie 
irice culoare sau cieJință, I 
ebire de sex sau xâr.îa,

necaic

ie isto 
muncii 

1 i de 
lă deo- 
mereu 

iniți n> oiice colț de lume ub -lea- 
n>l idealului lor de libertate . șl 
luna stare.

|n meridianul nostru in deo cbi i 
il demociatiilor populare 
nionjcarii dc asta dată cu prietene 
ii înțelegere, acest I Mai I918 câș- 
igi o noua semnili ațic de autentică 
firbătoare a primăvcr.i.

A unei primăveri noui, de ne- 
'galate peisagii și satisfacții, săr
itoare dc început de veac, al unui 
zeac noi în care un popor totdeauna 
/rednic, dc muncitori și (ă ani, a 
nceput primele sale pagini de ade
vărată istorie, după îns -rierea a- 
:elei cuceriri deschizătoare de dru- 
nuri noui: Republica Populară Ro 
nână.

Sărbătoare a oamenilor muncii de 
iretutindeni, ziua de 1 Mai inlă 
intrul nouilor noastre realități so- 
riale, mărețe cuceriri ale clasei mon
itoare, organizate, prime,tc caiac 

ierul unei zile a mun ii iidr'un ca- 
iru sărbătoresc înălțător, re lex fi- 
•esc al acelei noui atitudini față de 
nuncă, elan care a ricțicat conș- 
'!nța oamenilor muncii manuale și 
intelectuale la înălțimea chenărț» 
lor de cetățeni vrednici, într’o lume 
in care conducerea, politică aparține 
in întregime poporului.

Sărbătoarea primăverii devine in 
acest an, și Ja noi, sărbătoarea în
tregului popor, într’o țară nouă în 
:are au fost lichidate ultimi e ră
mășițe feudale, -în condițiile inten
sificării efortului pentru cucerirea 
ultimelor poziții pe care le mai de
ține în economie, capitalismul re
acționar.

Tocmai 
Republica 
firmă în

aceste realități, pe caie 
noastră populară le con 
mod strălucit, fac din 1 

Mai în acest an o admirabilă de
monstrație a mărețelor forțe ale cla
sei /năucitoare, care înarmată cu 
învățăturile lui Marx, Engels, Lenin 
și Stalin, a străbătui un drum vic
torios la capătul căru a — încă în 
unele părți ale lumii îndepărtate—I 
se împlinește eliberarea de sub 
toate contradicțiile lumii capitalis 
te, strălucit exemplu penlru popoa
rele a căror luptă continuă, sau 
abia începe.

In fabrici, în uzine, pe ogoarej,

Rezultatul întrecerilor în producție
Urmare din pagina 3-a

frecvente, 
si techni 

C. F. R„
S. Ilune-

randament în muncă, o dis 
ciplină sănătoasă, precum 
și stârpirea furturilor dd aur, 
care la începutul anului 1947 
deveniseră foarte

2. — Muncitorii 
cienii Atelierelor 
Simeria și I. M- 
doara, cari au realizat mari 
depășiri ale programelor de 
producție, precum și măre 
țe realizări în ceea ce 
privește rednr rea absențe - 
lor dela serviciu, productivi 
tatea muncii, întărirca clisci- 
nei în muncă etc..

3- 
cienii 
striale 
Teliuc 
menea 
șit programele de producție 
stabilite precum și succese 
remarcabile în îndeplinirea 
celorlalte criterii care ■ au 
stat la baza acestei întreceri.

In urma acestor rezultate 
bravii muncitorii și technic'e 
|nii din Munții Apuseni — 

— Muncitorii și tecluii 
întreprinderilor indu
și miniere din Certej, 
și Călan, care dease 
au realizat și depă-

spirituale, în preajma 
care iii .viile,c .te lupta 
din toată lunea pe.i- 
și. bună stare. '

de
atingerea planului, 

regie, desăvârșirea discL 
inuncă, scăderea procen- 

absențe ți întârzieri dela 
ridica.ea prodli tivitățit

în - 
but
Ro 
ex- 
bul-

.1 ntrccc

ai laboratoare și Irlro.iri, oaineinl 
'mucii, inti’llii ciitilrlasin ărbăto 
resc, s’au Legat să inuilceasca luai 
bine și mai conștiiiicioi, pinlru a 
da poporului cât mai multe bunuri 
materiale și 
acestei ziie 
muncitorilor 
tru libertate

Rezultatele acestei alilu lini sunt 
de natura sa dovedeas a realitatea 
ca numai acolo unde poporul de
ține conducerea statulll', primăvara, 
acest simbol care concretizează vaia 
bil munca renăscut 1 și închinata 
propașiriii celor mulțl, da sigur roa
dele așteptate,

la' pentru a exC.nplili.a, ne gân- 
din numai la angajamentele num- 
citoiilo, și tehnicienilor noștri dela 
I.M.S.-l lunedoara, in intre crea cu 
mctaluigișt.î jugoslaii, preconizată 
pc buz/i de schimb de experiența, 
schimb de muncitori și tehnicieni 
pentru atingerea planulu econo
mia de
pline' in 
tului de 
Serviciu, 
muncii și eftinirea produselor, cu 
consecința firească care este mări
rea puterii de cumpărare a sala
riilor. | |

Sau la întrecerea dintre texli- 
liștii bulgari și tomâni, sau 
tre muncitorii căilor ferate 
gare și cei dela Orivița
șie, atât de sărbătoresc 
primată in chemarea feroviari or 
gări, caic spune textual: , 
rea noastră sa fie încă un pas pentru 
o și mai strânsă colaborare frățească] 
și apropiere între popoare'e noas
tre. Să fie acesta primul .și cel mai 
solid pod peste Dunăre, pentru le
gătura sufletească a popoarelor noas
tre.

Sărbătoarea primăverii — ziua in 
ternațională a muncii — confirmă 
prin aceasta hotărârea nestrămutat 
a oamenilor mun.ii din țările cu 
demo rație populară, de a creia nu 
numai o viață mai bună popoare
lor lor, dar și de a întări în toate 
direcțiile legături.e de prietenie cu 
toți acei care luptă pentru demo
crație și pace.

Desigur, 111 alte părți ale lunii 
unde clasa muncitoare se găsește 
în luptă deschisă cu reacțiunea și 
imperialismul interven ionist, acest 
1 Ma' a! m.ilu. 1'48, ia decurge sub 
seninul luptei susținute, ,,pentru o 
pace democratică, dreaptă și trai- 

.nicăl, sub semnul luptei pentru uni
tatea clasei muncitoare Î11 jurul ma

spre mândria' și cinstea lor 
au câștigat drapelul între 

cerilor patriotico în produc
ție, în cinstea primului 1 
Mai al Republicii Populare 
Române.

La sfârșit tov. Nistor, pro 
ședințele Consijiujui Sincli - 
cal, a felicitat atât pe repre 
zentanții muncitorilor și te- 
chnicienîlor din Munții Apa 
seni — câștigătorii întreceri*] 
— cât și pe reprezentanții 
muncitorilor și technicienilor 
celorlalte întreprinderi, ca - 
re au obținut rezultate a'ât 
de mărețe in cadrul acestei 
întreceri, realizări ce trebu 
iese continuate și mărite, 
spre a grăbi mersul înainte 
pentru o viață ridicată din 
toate punctele de vedere.

FEMEI!

stiăini iii treburile 
însufle.ite de pat Iu

rclui e ideal de liața, ei.ciarea o- 
muliii de sub dominația 1 la e or ex- 
plo.daloai e.

Aceste popoare alirmă fermita 
tea lu|>tci lor pentiu iindependenții, 
și demo rație, in ciuda intervențiilor 
imperialiștilor 
lor interne, 
tismul lor și având in Irunte pe cei 
mai buni iii ai clase mun i oare care 
conduc mișcarea anfiimpcriallsta șt 
democrata a popoarelor oprimate, 
ix|>onenții ||i:rtide!or commiide și 
muiieitorcțti, ,.singurii luptători a 
deiărați, liotiriț. și îndră'iieți in 
lupta pentiu suve.anita ea naționala, 
pentru interesele vitale ale mim 1 
lorilor’’.

Pentiu poporul elen, italian, han 
eez, sau altele, seainiticația de săr
bătoare a primăverii a or lată lui 
1 Mai 1918, de drumul victorios 
al demociațiilor popuare, înainte 
spre forme avansate de muncă și 
viața, având exemplul măreț al pu 
terni.ului Stat 
R.S.S. este 1111 
lin ideal.

Acela de a 
pentru a lichida un trecut de contra
dicții și un prezent de ero i și sil
nicii, de a instaura democrația po
porului și de a ridica teagul 
al solidarită.ii oameni or linul ii 
pretutindeni deasupra 
boratoarelor și ogoare >>r muncii 
de oamenii eliberați vor cicia 
bucuria datoriei împlinite, 
propriul lor viitor dc bunii stare 
și lumină.

Mihall Mihttțe8cu

al Socia’Isinului, U. 
îndemn și totodala

continua lupta lor

uzinelor,
I

i o ,;il 
de 
la 
un
cii

pentru

Tineri și t’nere!
Luați parte cu elan la munca brigăzilor 
voluntare de reconstrucție! Luptați pentru 

a asigura pacea și independența țării!
N, Zemora

Femeile sărbătoresc 1 Mai
m Băltire de realizările Ier

mare zi prin
pace, impo-

lupta popo

Pentru a 59-a oară, claia munci
toare din 1 urnea întreagă, va săr
bători în anul acesta ziua de 1 
Mai, ca zi de luptă contra exploa
tării și capitalismului.

Femeile muncii de pretutindeni; 
care au cunoscut adânc cruda ex- 
p|oatare*șli teroare a claselor domi
nante, se unesc, și alături'de munci 
tori întâmpină această 
muncă și luptă pentru 
triva imperialismului.

In țările unde prin 
rului s’au instaurat regimuri demo
cratice populare, femeile nu uită 
trecutul negru prin care au trecut, 
starea de inferioritate, neșliin ă și 
mizerie la care erau supuse, - nu 
uită miile de je tfe date în lupta 
pentru libertate, cum nu pol să 
uite nici drepturile obținute după 
instaurarea democrației.

La noi în România, am văzut um| 
femei care până mai e.-i, sub re
gimurile „istori.i'.or” 
decât pretenții șubrede a 
riei mizere, după ce li 
drepturi, de către regiinul 
și-au arătat capacitate* de 
dragostea față de ța-a în 
porul în frunte cu muncitorimea — 
este astăzi singur în măsură de 
a-și decide soarta sa.

După 6 Martie 1945, ziua de 1 
Mai a fost ziua în care muncitori
mea — bărbați și femei din toată 
țara, și-au manifestat liber dragos-

nu cunoșteau 
gospodă- 
s’au dat . 
democrat 
muncă și 
care po

Lucrați cu râvnă în toate domeniile 
vieții obștești, pentru a întări Repub
lica Populară Română și a ch?zeșul 
pacea căminelor voastre!

participa efectiv 
intri aga clasă

la luptă pen- 
liheră și mii Irit

1 dai, ziua solidarității m 
tcrnațioitalc a tuturor celor 
ce muncesc, a inti.it in i>to 
ria luț^ei de eliberare'a sute
lor d<- milioane de oameni 
ai mum 1 de pretutindeni 
c.i o zi de mare sărbătoare.

i.a noi jn țară ca și în în
treaga lume, tineretul, coji 
știent de însemnătatea zilei 
de 1 Mai 
alaiuri de 
muncitoare 
tru o viață 
nă.

1 Mai 1948, primul 1 Mai 
în Repul>l<> a Populară Romă 
nă, găsește tineretul nostru 
unit în Federația Națională 
a Tineretului jy-moi ral Ro 
min, luptând alături de f<jr 
țele democrații e în frunte 
cu P. M. R. pentru crearea 
unei vieți noui

1 Mai 1948, găsește tine 
retul nostru in plina campa 
nie de reconstrucție a tarii 
|>rin iiiitiii .1 voluntară, num 
că prin care î .. manifc-’ta toa 
tă forța lui crcăiFo r ?. Acea 
stă maro zi, „u constitu ■ ite 
cat un nou prilej de afirmar ■ 
a dragostei de munciți a între 
gu]ui tineret fie că munce

tea și încrederea ce o au față de 
ruginiul democratic.

Dela instaurarea regimului demo 
crat, femeile din țara noastră au în
tâmpinat ziua muncii cu rczu tale 
din ce în ce mai strălucite.

Nu este întâmplător că femeile 
s’au încadrat cu tcati dragostea în 
lupta pentru consolidarea democra 
(lei din (ara noastră ți în munca de 
reconstrucție a ei. Faptul ca gu
vernul instaurat prin puterea poporu
lui și de către popor, a acordat 
o îngrijire specială mamei și a a- 
sigurat prin diferite mijloa.e buna 
desvoltare a copilului, a reu.it să 
atragă definitiv în.rederea femeilor 

devotamentul lor.
Ziua de 1 Mai 1918 este in ă 
zi deosebită pentiu țara noastră., 
cursul anului ce l-am trecut, au

si

Sa 
<u

o
o lo.istituție care 

democratice

o
111 
avut loc atâtea schimbări, alâlea c- 
venimente decisive pentru poporul 
nostru care fac ca aceasta zi 
fie întâmpinată într’o atmosferă 
totul nouă.

1 Mai găsește Ia noi in țară 
nouă Constituție, 
consfințește cele mai 
drepturi pentru poporul muncitorj 
din România, o constituție în care 
se pccetluesc pentru totdeauna drep
turile femeii.

Datorită acestor îmbunătățiri, — 
ipuncitorimea țării noastre întânv 
pină ziua internațională a mue'.ii 
prin eforturi sporite în muncă. Fc- 
meile muncesc intens încadrate a- 
lături de bărbați, în ace eași în
treceri în fabrici, uzine și chiar 
mine, lucrează voluntar, la cămi
nele de zi, centrele de lapte, lea
găne și creșe, depunând toate efor
turile pentru a da posibilitate co
piilor să crească în condițiuni'.e celd 
mai bune. _ t ( ) (

Jn timp ce în țările „îmbelșuga-

ni tizjite in nune. pe o-
goare sau inva.ă ]> • băncile 
școlilor.

Tinerii dan județul „o im 
i-i măre-. (fmtLirili iu. mim 
i a. Mâinile brigadierilor de 
]> • șantieiul național Gh. 
Ghcorgliiu f)vj, se strâng ca 
mai multa t.irie p ■ unelt-, 
ro togok < u mai multă a. 
doare - tăie I . Tinerii mu ' i 
lori \ i mun iloare d.-ia' J. M 
S. Ilunei.lo.ua, d la O'g r 
din Valva Jiului, d -)a S tcă 
râmi), 'J cl u' au Sini 'ia.“a- 
hitiir, de cei vârste.ri, por- 
ne-,c cu hotărâre 1,. noui ad- 
Jiuni de muma vol-.intară și 
fa intrcceCfi t'.viîr.re-ti in 
produ' J ic.

/-iua d>- t Mai 1948 are u„ 
caracter < u totul nou, isvorit 
din dmința tineretului și a 
int , gului popor de a lupta, 
d. a mum n la reclădirea <im 
temelii patriei noastre.

In ziua de 1 Mai, intreg ti
neretul nostru. j-i va miiii- 
ft ta din nou voința de a 
munci cu mai miilt etan p.rj 
iru crearea lumii noui'și , 
tru Înflorirea Republicii I’o 
pujarc Române.

Lin miile de piepturi 
tinerilor dela noi din județ, 
din întreaga țară și din ma 
tâ lumea, va izbucni naval 
mc.
ți 1 
jita 
nă.

1

ca ii concretizare a voin 
lor lml ifirca de a ]u 
pentru o viața mai im 
Trăiască i Mai, ziua t-o

lidarit.îții tuturor celor .c 
muncesc.

te’’ 
piii 
me 
și prin lipsa ajutorului medical pe 
care nici odată nu 1 pot plăti, 
in Republica Populară Româna 
copiilor li se acordă o îngrijire 
specială, aceasta fiind o lege în
scrisă in-noua Constitu ie,

Deaccea femeile din România, a- 
laturi de întreaga muncitorime în- 
.tâmpină ziua de 1 Mai cu iczul- 
tate bogate în muncă, fericite, și 
cu dorința nestrămutat i de a lupta 
alături de femeile mun ii din tocti 
lumea, in Iu ta împot i.a imperia
lismului asupritor de popoare rl 
provocator de războaie.

imperiali.ti co
mo.- pr n a, ca ,/on
oare sunt tsupuși

Cinema „PROGRESUL*
DEVA 

prezintă prgrâmul de 
sărbărori

Lacrimi de țigancă
Un iilm da dragoet* ai suferință, 
Reprezentații: 3, 5, 7, 9 seara

lncepândd din zio* d« 6 
Mai a, c., cinematograful 
„Progresul* prezintă e*lcb- 
ra operetă vleneză in limba 
germani do Iohan Straus, 
retiizart tchnlcolori de 
G za von Bolvaty

LILIACUL">»
CU 

lohanes Hesters, 
W :iy Frltch, 
Harta Hareil

inti.it
Ilunei.lo.ua
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Primul
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îmbracă și încălța potporu’ 
muncitor încrezător în lupți 
dusă de el și a creiat condi 
țiuni economice noui înfăț 
«tund reforma monetară, 
fapt care a asigurat ridica
rea nivelului de trai al mas 
selor popu’are într’o foarti 

L mare măsură.
C ondamnarea elicei mani 

-le pusă în slujba spionilor 
-traiul și dizolvarea partidu 
lui național țărănesc a fost 
făcută cu asentimentul una 
mm al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră.

Ilar mai erau în guvern, 
oamenii lu 'Țătărescu, ca 
re impiedecau pe ascuns sta 
bilizarea iar prin cele desco
perite la procesul lui Maniu 
s’a văzut că erau strâns le 
gați cu imperialiștii de pe
ste hotare.

Ceaceea instaurarea tov. 
Vasile Luca la Ministerul 
de Finanțe și a tov. Ana 
Pauker la Ministerul de E* 
terne a fost salutată — cu 
entuziasm de massele popu
lare care doreau oameni -ie 
votați lor, care să asigure 
in cel mai scurt timp tre 
cerea țării noastre la o situa 
ție economică și politică rnai 
nună.

Marile manifestații de sim 
patie făcute cu ocazia insta 
Tării noilor miniștrii au ară 
tat adevăratul puls al mas 
selor.

Dar mai rămâne o piedi-ă 
însemnata: monarh a. La 30 
Decembrie poporul munci
tor o dă jos depe tronul unde 
se cocoțase 'Ca să exploata 
ze fără scrupule o țară în
treagă și proclamă Republi
ca Populară Română as'gJ- 
rând desvoltarea rapidă a re 
gimului nostru de democra
ție populară.

l'oate acestea mari reali 
zări s'au efectuat prin lupta 
unită a întregului popor în 
frunte cu clasa muncitoare. 
Victoriile obținute au arătat 
clar că clasa muncitoare 
trebue să aibă un singur to 
mandament pentru asigura 
rea viitoarelor succese și re 
zolvarea tuturor problemelor 
care ne stau în față.

La 2i 23 Februarie 
prin înfăptuirea unității poli 
tice, ideologice și organiza 
«orice a clasei muncitoare 
în partidul Muncitoresc Ro
mân, s’au creiat bazele si

ngure ale noilor realizări.
Procesul de unificare a a 

rătat că peste uneltirile so
cialiștilor de dreapta din ța 
ră și peste hotare unitatea 
de jos a clasei muncitoare 
este hotărîtoare și că( nd i se 
poate opune nimic.

Pentru a întări pozițiile cu 
cerite, pentru a creia premi 
ze noui de desvoltare a R..P. 
R., P. M. R. a inițial încheg Tea 
F. D- P care să asigure co
laborare trainică între mim 
citori, țărani, intelectuali pro 
gresjști și categoriile de mij 
loc precum și a naționalită-

întâi Mai fericit al poporului român
lor conlocuitoare.

Alegerile din 28 Martie, 
au fost o încununare a 

muncii de lămurire dusă de 
forțele democrate în frunte 
iu P M. R., Cadrul sărbă
toresc și participarea masivă 
a cetățenilor la vot cele 92,3 
la sută, obținute de F. D- P 
au arătat justețea drumului 
parcurs și încrederea pop > 
rului în Constituția țre .alt
erau chemați s’o voteze nouii 
aleși ai poporului recrutați 
din muncitorii, țăranii mun
citori și intelectualii, cei mai 
de seamă a țării.

Constituția votata asigu 
ră toate cuceririle realizate 
și crează prentizele necesa
re desvoltării în viitor a R. 
P. R. prin întărirea regimu 
lui de democrație populara.

Aplicareea ei va schimba 
fundamental vechea stare 
de lucruri. (
Faptul că în Constituție este 

înscris dreptul la muncă la 
odihnă la învățătură, etc., 
și câ aceste drepturi, sunt ga 
rantate de noul Stat demo
crat, arată clar noua atitudi 
ne față de muncă și de 
clasa muncitoare care a stat 
în fruntea tuturor înfăptuiri 
lor democratice-

Aceasta a schimbat și ati 
tudinea muncitorilor față de 
muncă ce și-a căpătat dx - 
presia în special în cadrul 
întrecerilor în producție și 
a muncilor voluntare.

La îndemnul P. M- R-, în
treaga țară s’a transformat 
într’un uriaș șantier de re
construcție, pentru a asiguri 
stabilitatea reformelor înfăp 
tuite, pentru a desvolta 
mai departe economia țării 
întrecând nivelul producției 
din anul 1938.

Astăzi nu este o fabrică 
fără a mai vorbi de mine, 
de marile unități în care în
trecerile pentru depășirea 
programelor de producție, 
mărirea productivității mup.c 
cii să nu fie o sarcină dd j- 
noare a tuturor oamenilor 
muncii.

întrecerile dintre marile 
uzine din țară și între ace- 
mea și industriile țărilor ve
cine, aduc țării bunuri, gră
bind ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

La fel muncile voluntare 
s’au extins cât mai mult. 
Flacăra aprinsă la Botorca 
am îndemnul tov. Gh- 
Gheorghiu Dej, a cuprins 
toată țara. Șantierele națio
nale Gh- Gheorghiu Dej, A- 
na Pauker, Vasile Luca et_. 
simt exemple vii a nouii a 
titudini față de muncă a li
bretului nostru de toate < a 
tegoriile-

Județul nostru cu multe 
mine, fabrici, uzine, s’a în
cadrat dela început în acest 
ritm.

Minerii din Valea jiului, 
metalurgiștii dela I. M- S- 
și Călan, ceferiștii din Simb
ria minerii din regiunea<LBra 
dului precum și celelalte în 

treprinderi au deslănțuit o 
adevărată ofensivă pentru ri 
dicarea producției-

Întreaga țară urmărește 
cu admirație eforturile ma 
rețe prin care minerii Vă i 
Jiului adaugă iota după tonă 
dâ d tării aurui n»ijtriu atât 
de necesar industriei noast «• 
de bază.

1. M- S. Hunedoara)a câși.i 
gat drapelul producției pe ța 
ră în sectorul siderurgic.

Ceferriștii din Simeri 1 
după ce au fost ultimii i>, 
țară s’au clasat de câteva 
luni încoace primii sau prin
tre primii între atelierele C. 
I'. R. pe țară./

Tn cinstea lui 1 Mai 1948, 
ceferiștii din Simeria au 
provocat la întrecere I. M 
S. Hunedoara. Provocarea t 
fost primită și rezultatul se 
poate vedea în alte parte a 
ziarului. Minerii din Brad; a1, 
ridicat produiția de aur d^la 
50 kg. lunar în 1947 la iț 
kg. în 1948.

Minerii din Cntej s’au 
luat la întrecere cu cei D. 
Teliuc.

Dar dacă în sectorul indu
strial există această atmosfe 
ră trebue să aratățăm că 
la fel se petrec lucrurile și 
intfe țărani’.

Toate satele notariatele 
și plășile au fost angrenate 
.în întreceri pentiM resp ic a 
rea planului de însămânțări, 
îndeplinirea și executarea mi 
în termenul prevăzut.

Activitatea comitetelor Go
spodărești este demnă de 
«eievat în aceste întreceri

La fel muncile voluntar 
Țăranii și-au dat scama că 
tot ceeace fac deacum este 
în interesul lor. Curățitul! pă
șunilor ind guiri, construirea 
și repararea de drumuri și 
poduri, repararea școlilor a 
arătat ctaȘamentul tot ma 
mare al țărănimii față) de ac
țiunile întreprinse-de clasa 
muncitoare în frunte cu p. 
M. R-

Țărănimea a înțeles în 
adevărata ei valoare campa 
nia dusă pentru alfabetizare: 
cetățenilor rămași fără sti’n 
ță de carte datorită reg mu
rilor de tristă amintire.

Aproape 2oo de școli de 
alfabetizare funcționează în 
județul nostru dând posibi 
litate țărariilor de a m, 
să citească să scrie.

La fel campania contra ti 
fosului exantematic a fost 
de un real ajutor satelor 

Muncitori, tehnicieni și ingineri 
din industria minieră și industria metalurgică!

Mai mult cărbune, mai mult fier Și oțel, înseamnă 
. mai multe mașini și unelte pentru industria și 

agricultura noastră, înseamnă mai multe mărfuri de 
consum pentru massele muncitoare, dela orașe și sate

noastre. Zeci de echij-* cu 
doc lori și specialiști au înde 
părtat groaza boalei din :,a 
telc noastre rămase din „gri 
ja istoricilor" fără cele ma’ 
elementare mijloace sanitare

Mărețele înfăptuiri care ye 
fost realizate în țara noastră 
nu se puteau însă face fără 
a avea pace și liniște în in
terior și exterior.

Iri interior datorită vigi 
lenței forțelor democratice, 
am reușit să lovim fără cru 
țâre unul după altul în cei 
mai mari dușmani ai regimu
lui, urmând ca și ceilalți pe 
zi ce trece să simtă tot mai 
tare pumnul strâns pe sp; 
narea lor.

Am avut marea fericire să 
fim eliberați de Armata So 
vietică și să fim înconjurați 
de țări prietene.

Cu aceste țări: Jugoslavia. 
Bulgaria, Ungaria și 1 R. 
S. S' am încheiat tratate) de 
prietenie, colaborare și a i- 
stență mutuală, Cu celelalte 
am încheiat o serie de acor 
duri culturale și economjce 
care asigură buna desvoltare 
a regimului nostru de demo
crație populară.

Ziua de 1 Mai este în 
și prilej pentru luarea de 
noui angajamente dintre ca 
care aplicarea Constituției 
este o sarcină de bază.
Mărirea producției agricole 

și industriale trebue să fid 
mereu în fața ochilor noștri 

/pentrucă numai printr’o a- 
bundență de bunuri s6 poate 
ridica nivelul de trai al po
porului.

înfăptuirea reformei adr..i 
njstrative în urma căruia no 
porul prin aleșii săi va con
duce toatd trdburile stătu 
lui. ------

Reforma fiscală care va pu 
ne pe baze reale politica fi
nanciară a țării făcând ca 
fiecare să plătească pe măsu 
ia veniturilor sale. '

înfăptuirea reformei învă 
țământului, sarcină care du 
să la îndeplinire va asigu a 
tuturor celor care vreau sa 
învețe perspective 'nelimita
te. O sarcină principală e- 
ste ridicarea tot mai mult al 
nivelului politic, cultural J 
masselor populare astfel ca 
fiecare ceftițean să poată 1 
un ostaș folositor în armata 
de reconstrucție și desvolta 
;re a R. P. R.

Pentru realizarea acestora 
și a multor altora trebue 

muncă și pace.
Munca va fi asigurată de 

poporul român-
Pacea va ii asigurată In <x> 

laborare tot mai strânsă D 
frontul democratic antiimpe 
rialist alături de U. R. S- S- 
— bastionul păcii și al de 
mocrației - a țărilor cu de 
mocrație populară și de Iu 
ptă contra imperialismului.

In timp ce isteria razboiu 
lui cuprinde tot mai mult ță 
rile capitaliste, blocul dem 
erotic își construiești o via 
ță mai bună popoarelor ,a 
le.

Dar zadarnică este toată 
zarrva lor. Capitalismul pu 
tred va trebui să piară iar 
„groparul" său, muncitori 
mea din întreaga lume .a 
avea grije ca amintirea ace 
stei societăți putrede să j 
dăinuiască mult și să fie îr. 
locuită cu o lume nouă pc 
trucă așa cum a spus tov. 
Molotov: „Trăim într’un ve 
ac î n care toate drumuril • 
duc spre comunism". 1

Situația favorabilă în caic 
ne găsește primul 1 Mai d 
R. P. R. face ca într’adevă 
întregul popor muncitor din 
țara noastră să sărbătoreas 
că această zi cu multă bu
curie și cu marq încredere în 
viitor angajându-ne să în -. 
tărim alianța între munci 
rii dela orașe și dela sate și 
sa contribuim prin solidari 
tatea noastră la lupta munci
torilor din întreaga lumeipen 
tru libertățile care la 
sunt o realitate vie.

1 Mai 1948, prin mărețul 
»bilanț al înfăptuirilor este 
întra’devăr primul 1 Mai 
fericit al poporului munci'ar. 
Este ziua în care putem zări 
tot mai apropiat o viață bu 
nă și fericită pentru toți c> 
ce muncesc dela orașe ș. sa
te.

Trăiască 1 Mai ziua soljda 
rității Internaționale a celor 
ce muncesc.

Trăiască clasa muncitoare 
din R. P. R. înfrățită cu ță
rănimea muncitoare și jnte 
lectualitatea progresistă.

Oliver Sâbiu

Contabil autorizat
Rezolv orice contabilitate, 
lodustralft, agricoli, ban; 
cari, comercială, etc. — 
Chestiuni fiscale Ia cnrenl 
cu noulle legi. .7- Liber 
imediat — Adresa la d-1 
Igna dela Asigurările Soc.
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Datorită îmbunătățirii situației economice, guvernul a hotărît 
dmpcrlanle reduceri de prețuri 
la mnrfursle de prima necesitate

Au fost reduse: tarifele p6 C. F. R., prețul electricității combustibilului, 
materialelor de construcție, textilelor, medicamentelor, ziarelor etc. 
Avansurile acordate salariaților înainte de sărbători

BUCUREȘTI 29 (Ag.rpr»»).— 
Ziar.le din Capitală publică un 
Important comunicat al Ereșdln 
ției Consiliului de Miniștrii, prin 
care se acordă importante redu
ceri de prețuri șl tarife. Acela, 
comunicat stabilește că tuturor 
ealariațllor să II se acordă sâta 
nn avans asupra salarului după 
cum urmează*

— pentru salarlații particulari 
din clasele 1 6 inclusiv, căte 
2000 lei, Iar pentru cei din cla
sele 7 12 inclusiv, câte 2500 lei.

— pentru sahria|il pub ici, de 
la șef de serv'clu, inclusiv, in 
sus câte 2000 hi, iar pentru cel 
dela s«f de serviciu ia jos câte 
2500 hi.

In ceeace privește reducerea 
tarifelor C.F.R., s'a acordat 2O’/o 
pentru mărfuri ,1 o reducere de 
5°/o P'utru călători.

La combustibil, in ceea ce pri
vește gazul metan p.ntru Indus
trie, tariful m. c„ a fost scăzut 
dela 1,67 la 1 leu reducere de 
40% Pentru consum casnic de 
la 1 67 la 0,84 lei (50 la sută).

— cărbuni „Standard C F R.“, 
tone dela 1871 la 1726 lei, loco 
vagon, st.tia de Încărcare (7 20 
la sub)

— telefoane, abonament lnnar 
comercial, dela 2100 la 1600 lei 
(24 la sută), domiciliu abona
ment lunar dela 750 la 600 lei 
(22 la șuti), fișa pentru o con 
vorbhe dela 7 lei la 6 lei (14 50 
la șuti)

— la textile, fire bumbac kg 
dela 260 la 236 lei, loco fabri-

“——

că (9 la su'ă), america m dala 
75 lai ia 68 hi la consumator, 
(10 la iuti), stamba m dela 112 
la 95 hi la cooiumator (15 la 
sută), doc m. dala 192 la 146 
hi la consumator (22 la aulft), 
tricotaj*, mât.să vegetală buc-ta 
dela 586 la 467 hi la consu
mator (20 la sută)

— săpun si sodă: săpun da 
rufe dela 105,35 la 96,40 lei la 
ocniumator (8 57 la iută) sodă 
de rufe kg d«la 16,3L la 15,74 
lei la consumator (9 la sulă).

— produse de fier: calele nr. 
6 50— 10C0 buc. de'a 567 la 
451 lei ia consumator (20 la sută), 
cue rotunde kg dela 90 — 81,50 
lei la conaumator (10 la suta).

— alta produse industriale : ci
ment normal „Portland*, vag. 10

t. dele 67 330 hi 54,891 Li loco 
fabrică (1H.48 la s ti), pahare 
presate buc. dela 11 96 la 9,44 
lei loco fbrlcâ (21 la sută), bu
telii de stic'ă 17 85 la 14 51 hi 
loco f.brl ă (21 la sut1) sodă 
caustică kg. dela 23 90 la 20,50 
loco fabrică (16 la sută)

— speciali' ă ti farmaceutlre, 
scădere generală la consumator 
cu o reducere de 12

— zlsre buc, dela
(20 la sută)

— saci hârtie buc. 
la 18 10 loco i» b i ă

Mergând cu hotâri.e înainte pe 
drumul luptei și mun ii pentru plani
ficarea economiei Republicii Popu
lare Române și pentru conso'.ida,- 
rea regimului de dem-ocrape po
pulară, temelia acestei realizări, vorrt 
asigura întregului pojxjr o viață citȘ 
ce în ce mai bună.

la sută.
5 la 4 hi

dela 23 85
(24.il)

Să contribuim din toate puterile 
la întărirea lagărului democratic 
și antiirpperahist, care

luptă penttu apărarea păcii
Și

independența popoarelor!
Numeroși delegații ai C. G. M. vor participa 
la festivitățile organizate cu prilejul zilei de 

1 Mai în țările vecine
BUCUREȘTI, 29 (Ager- 

pres). In afară de delegația

SainCHIDEREAfiW
L_  _ # v *1

Prezidiui R. P. R. cu ocazia zilei de 
1 Mai a acordat o largă amnistie

Zlartle din caoifală Dublicâ care acesta acordă o largă 
decretul Prez’diuiui Repuhli amnistie cu ocazia zilei de 
Cii Populare Române prin

Sindicală care a plecat la 
Moscova, ca urmare a' invita 
ției Consiliului Central alSin 
dicatelor Sovietice, vor ni >i 
lua parte delegați ale Confe 
deraț'.i G« ersle a Muncii la 
f -tlvltlțlla org nfzate eu prii* jul 
zilei de 1 Mat In Jugoslavla, 
Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia 
șl Albania.

1 Mâi.

In tot județul au avut loc

Mari meetinguri muncitorești pentru 
analizarea rezultatelor obținute în 

lui 1 Maicinstea
In tot județul și ia spe‘ 

Cial in marile centre indus
triale au avut loc. Joi 29 
Aprilie a. c, mari meetinguri 
muncitorești in cadrul cărora 
au fost analizate rezultatele 
obținute in Întrecerile pontru 
întâmpinarea zilei de 1 Mai.

In mai multe centre au 
fost predate In cadrul unor 
manifestațiuni spontane dra
pelele de producție câștigate 
și cu Cari muncitorii respec-

tivi vor defila mândri li 1 
Mai a. C.

Tov. Gh. Apostol 
a plecat la Roma

BUCUREȘTI Azi dlmirea- 
ță tov. Gh Apostol preșe
dintele Confederației Generale 
a Muncii, a plecat cu avionul 
la Roma pentru a lua parle 
la sesiunea Comitetului Exe
cutiv al Federației Sindicale 
Mondiale,

Cum va fi sărbătorită 
ziua Internațională a Muncii 
în Capitâla Uniunii Sovietice

MOSCOVA. Ziarele de - 
criu entuziasmul cu care po
pulația Moscovei se prcgite 
ște pentru sărbătorirea zilei 
de i Mai, In fabrici, insti
tuții și școli au loc ședințe 
festive. Capitala Uniunii So 
vietice a îmbrăcat haina de 
sărbătoare. Artiști, electrice- 
nii, tâmplarii și decoratorii 
impodobesc străzile și piețe 
le din Moscova.

Ca deobiceiu. Piața Roșie 
va fi jmpodobită impunător 
Milioanele de oameni ai

muncii din Mo-cova voi de 
fila la i Mai în față maus» 
leului lui Lenin- In pia.a 
Sverdlov, clădirea Teatru 
lui Mare va fi strălucitor de 
corată.Portrete le jnar.lor clas 
căli Marx Engels, Lemn și 
Stalui, arborat-■ pe ciad r -a 
teatrului, vor fi luminat' „o* 
pt< a de razele reflectoarelor 
Deasupra acestor portr. te, 
în partea de sus a clădirii, 
vor flutura drapelele ro.tf 
emblemele celor 16 r< pub¥ 
cii unionale.

Trăiască marca prietenă și sprijinitoare 
a tării noastre — invincibila tară a 
socialismului, Uniunea Sovietică, 
buiti» al păcii, libertății și progresului, a 
părătoarei hotărîtă a suveranității și in
dependenței taturor popoarelor din lume!

Lozincile Comitetului 
al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

Central
(bolșevic)

pentru ziua de 1 Mai
MOSCOVA. — Comitetul Central al 

ziua 
a bunei stări materiale -i <utur*l» 
a poporului sovietic!

Urmează lozn.lle care ..teamă 
muncitorii, bărbați ți femei, i» 
ginerii și tehnirie: ij din diferita 
industrii și din transporturi, să mă
rească producția, să re.Iu ă prețul 
de cost și să îmbunătățească ca
litatea producției: lonncilc adresa, 
te agricultorilor, care sunt chemag 
să mareas.ă producția în di.e.ita 
ramuri ale agi uturii, să imbusA- 
tățească reco.ta, să mărească 
ductivitatea muncii.

Urmează a, oi următoarele loz.» I) 
Femei sovietice!

prosperitatea Patriei 
liste!

Trăiască femeile 
ticipante active la 
economică și culturală a 
noastre!

Tineri și tinere sovietice, n ■ 
șiți-vă temeinic tehnica, t in ța șă 
cultura înaintată, fiți stăruitori șt 
curajoși, fiți gata sa inxingeți orie» 
dificultate, munciți desinte e-at , en- 
tru binele Patriei noastre!

Membri ai Partidului Cor,nitd..-t 
și ai Komsomolului, fi i n prim le 
rânduri ale ce'or care Iuită pentru 
îndeplinirea în natru ani a piaȘTO 
lui cincinal, pentru un și mai po 
ternic avânt al economiei ți cui 
turii Patriei noast e, pentru și mai 
marea întărire a putcr.i Stalului So- 

a
marea noastră 
prieteniei și a! 
țării noastre!
marele Partid

publicat următoarele lozinci pontru
Trăiască 1 Mai, ziua trece ii în 

revistă a forțelor de luptă ale oame
nilor muncii din toate țărie!

Salut popoarelor care Iu. tă pen
tru victoria democrației și socia ia- 
mului!

Trăiască prietenia și colaborarea 
popoarelor care luptă pentru o pacq 
trainică I

Oameni a muncii din toate ță
rile, demascați planuriîe de agre
siune ale imperiafidi or ațâțăto i ai 
unui nou război și stali de veghe 
pentru cauza păcii!

Oameni ai muncii din toate ță
rile, uni(i-vă eforturile în lupta pen
tru libertatea și independenta voas
tră și zădărniciți planurile impec 
rialiste de subjugare și de robire a 
popoarelor!

Trăiască marea Uniune Sovieu- 
că, bastion sigur al păcii și securi
tății, al libertății și independențqil 
popoarelor! (

Glorie Armatei Sovietice, arma
tei eliberatoare care a apărat cu 
cinste libertatea și independența Pa
triei noastre!

Muncitori, țărani și intelectuali) 
ai Uniunii Sovietice, înainte spre 
noui victorii în lupta pentru reface
rea și desvoltarea econom ei națio- 
nale, pentru ridicarea mai departe*

P C (bolțile al U ft.S.S a 
de 1 Mai i94R

Luptați pentrw 
noastre Soci».

<
sovietice, par- 
via a po ilică^ 

r Patriei

Trăiască lupta unită a oamenilor 
muncii din toată lumea pentru 
trainică, pentru independența națională a țărilor lor, 

pentru democrațiepopularășisocialism!

o pace

1

vi etic!
Trăiască 

bastion al 
popoarelor

T răiască 
șevicilor, Partidul Iui Lemn 
Sta lin, avangarda oțeătă a popo.uM 
sovietic, inspiratorul și organizato
rul victoriilor noastre!

Sub steagul lui Lenin, sub con
ducerea lui Stalin, înainte, spre vto 
toria comunismului! (

Patrie, 
floriei

al Bot 
5Î

Im- pnneri■ Județului Hunedoara, Deva 1948.


